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OORWOORD 
 
Het heeft langer geduurd dan gepland (maar dat schijnt erbij te horen), het heeft meer 
inspanning gekost dan verwacht (schijnt er ook bij te horen). Maar hier is hij dan! Het 
masterpiece op het gebied van wetenschappelijke onderzoekstechnische inspanning. De 

kroon op 210 ECTS studieverplichtingen. De laatste zuurverdiende 30 punten (een half jaar strikt 
genomen) worden toegekend op de basis van dit document. Daarmee hoop ik de lezer terug te doen 
gaan naar zijn eigen afstudeertijd, en op basis daarvan de waarde van dit document tijdens het lezen 
(of scannen) tot zich te laten komen. Immers zoals de meeste ervaringsdeskundigen zich nog wel 
zullen herinneren zijn er maar weinig scripties die na het inleveren en de toekenning van het 
uiteindelijk cijfer nog eens uit de kast getrokken worden. Op basis daarvan wil ik het volgende 
meegeven: ‘scripties komen en gaan maar die titel die blijft voor je naam staan’ (tegenwoordig is het 
achter je naam voor de ouderen onder ons). Om maar even aan te geven waar we het voor doen. 
 
Natuurlijk is dit niet alles. De scriptie heeft ook een symbolische functie, het is de afsluiting van je 
studie en in veel gevallen ook je studietijd, alleen bij mij nog niet. Aan de USBO is het vooral een 
leuke tijd geweest, en dat is iets waar wel een einde aan komt met het inleveren van dit document. 
Straks wordt er een baan gezocht en wie weet zal ik na een aantal jaren werken met een brok in de keel 
terugdenken aan al die uren achter de computer vooral in de nacht, toch een gevoel van vrijheid 
hebbend. Want zou ik er blij van worden als de resultaten die het personeelsbeleid op mij heeft 
meetbaar gemaakt worden? De organisatie waar ik ga werken zal ongetwijfeld invloed op mij uit-
oefenen waar ik blij of minder blij van word, meer of minder gemotiveerd en die me in het ergste 
geval uiteindelijk doet besluiten om ergens ander te gaan werken. Daarom is het goed dat organisaties 
weten welke effecten ze uitoefenen op hun personeel zodat ze er iets aan kunnen doen als het verkeerd 
gaat.  
 
Het voorwoord schijnt vooral bedoeld te zijn om te bedanken en daar ga ik dus maar alvast aan 
beginnen. Als eerste wil ik toch vooral mijn computer bedanken, dat vergeten veel mensen 
tegenwoordig maar zonder dat beestje had het misschien allemaal nog wel langer geduurd. Bedankt 
dat je er altijd voor me was, hoe mijn pet ook stond. Vooral voor het feit dat je al die tijd alle lettertjes 
maar hebt weten te onthouden, nou ja behalve op die twee keer na dan waarbij je zelf vond dat je rust 
nodig had en dus maar afsloot zonder mijn documenten op te slaan. Dan ga ik over naar de stoffelijke 
personen: ik wil Linda bedanken; die de lat wat betreft scripties en de ontvangst daarvan hoog heeft 
gelegd en waar ik waarschijnlijk niet aan kan tippen. Ik wil mijn vrienden bedanken, dat ze me niet 
verlaten hebben tijdens al die tijd die ik als een autist achter de computer doorbracht en ik hoop dat ze 
zich nog kunnen herinneren dat ik gezellig was voordat ik hier aan begon. Natuurlijk wil ik mijn 
familie bedanken en vooral mijn ouders die het mogelijk gemaakt hebben dat ik dit mooie 
meesterwerk heb kunnen schrijven. Maar de belangrijkste personen die ik dankbaar ben is als eerste 
mijn Universitair begeleider Peter Leisink, voor het geduld, het wachten en het kritische commentaar. 
Als tweede mijn begeleiders vanuit Berenschot, Steven Marshall en Filip van den Bergh die me de 
kans hebben gegeven dit onderzoek uit te voeren en me de nodige hulp geboden hebben. ‘Last but not 
least’ de respondenten die tijd hebben willen vrijmaken om hun mening met mij te delen. 
 
Nou Fini en Basta, op naar het goede leven! 
 
Utrecht, maart 2010 
Tim Pennings 
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AMENVATTING 
 

Zonder de stand bij te houden in een wedstrijd is het moeilijk te bepalen waar je staat ten 
opzichte van de tegenstander. Zo is het ook voor organisaties. Om te bepalen waarop te 

winnen valt, dient men cijfers bij te houden om duidelijkheid te scheppen over hoe de organisatie 
ervoor staat. Voor veel afdelingen binnen de organisatie is dit normaal, echter voor de 
personeelsafdeling (of HR-afdeling) is dit niet altijd zo geweest. Langzaamaan begint het besef te 
groeien dat, wil de HR afdeling een professionaliseringslag maken ze ook dient aan te tonen wat het 
resultaat is van hun inspanningen. Hierover wordt al langere tijd gepraat en in de vakliteratuur  is het 
onderwerp het meten van HRM een hot item. Toch komen er nog geluiden van HR professionals uit de 
praktijk dat ze het moeilijk vinden om de resultaten van hun inspanningen in cijfers uit te drukken. 

Dit onderzoek speelt hierop in door als eerste duidelijkheid te scheppen over in hoeverre organisaties 
in Nederland daadwerkelijk de resultaten van hun HRM inspanningen meetbaar maken. Er wordt veel 
over gepraat maar hoeveel gebeurd het nu werkelijk. Als tweede speelt dit onderzoek in op de vraag 
welke resultaten organisaties meetbaar maken? Het blijkt namelijk dat de resultaten van HRM in 
verschillende resultaatgebieden uitgedrukt kunnen worden. Personeelsbeleid gaat over mensen, en dit 
verschil met andere disciplines in de organisatie maakt dat de opbrengsten niet alleen in financiële 
uitkomsten voor de organisatie moet worden gezocht maar vooral ook in maatschappelijke legitimiteit 
voor de organisatie. Voor organisaties is het steeds belangrijker om legitimiteit te verwerven omdat de 
publieke opinie voor een groot deel het succes van de organisatie bepaald. Als derde wordt in dit 
onderzoek bekeken of er bepaalde factoren zijn waarmee de mate waarin resultaatgebieden meetbaar 
worden gemaakt samenhangen. Dit biedt mogelijke aanknopingspunten om verschillen die er tussen 
organisaties bestaan te verklaren. Als vierde en laatste wordt bekeken waar de problemen die HR 
professionals hebben bij het meetbaar maken van de resultaten van hun inspanningen liggen.  

Deze vier vragen zijn beantwoord door middel van het uitsturen van een groot aantal enquêtes aan 
organisaties in Nederland en het houden van een aantal interviews met HR functionarissen uit de 
praktijk. Uit de enquêtes blijkt dat een derde van de organisaties die mee hebben gedaan aan het 
onderzoek de resultaten van hun belangrijke HR activiteiten meetbaar maakt. Daarbij is op te merken 
dat er van verschillende methoden die ontwikkeld zijn om het HRM meetbaar te maken, zoals de HR 
scorecard of de Ken stuurgetallen methode voor HR,weinig gebruik wordt gemaakt. Ook is gebleken 
dat de overheid en de collectieve sector nog achterlopen met het gebruik van meetbaarheid voor HRM. 
Kennisintensieve sectoren maken vanwege het belang van het personeel binnen hun organisatie de 
meeste resultaten van het HRM meetbaar en meten dit ook meerdere malen per jaar. Globaal is te zien 
dat alle sectoren de resultaten van het HRM vooral in maatschappelijke termen uitdrukken.  

De mate waarin het meten van de resultaten van HRM binnen organisaties gebruikt wordt blijkt met 
een aantal factoren samen te hangen. Naarmate de invloed van de aandeelhouders, de medewerkers of 
marktontwikkelingen op het HR-beleid groter is word er meer en vaker gemeten. Ook is het zo dat als 
de organisatie haar HRM meer strategisch inzet ze ook meer en vaker resultaatgebieden meetbaar 
maakt.  

De laatste bevinding is dat er in de praktijk verdeeldheid bestaat over het nut van meetbaarheid voor 
HRM. Het is raadzaam om een evenwichtig beeld te creëren van de resultaten van het HRM dat uit 
zowel cijfers als kwalitatieve gegevens bestaat. De problemen die ervaren worden bij het meetbaar 
maken van het HRM zijn tweeledig. Enerzijds is de positie van HR binnen de organisatie van 
doorslaggevende invloed op het gebruik van meetbaarheid, anderzijds is er een tekort aan kennis en 
vaardigheden bij de beroepsgroep om meetbaarheid bij HR toe te passen, bestaat er nog 
onduidelijkheid over de effecten van interventies op HR gebied en is het moeilijk om de juiste 
meetindicatoren vast te stellen.  

S



INHOUDSOPGAVE 
 
Voorwoord 
Samenvatting 
Inhoudsopgave 
 
1.Inleiding           1 
 1.1 Aanleiding          1 
 1.2 Thematiek          3 
 1.3 Onderzoeksorganisatie        3 
 1.4 Probleemstelling         4 
 1.5 Relevantie van dit onderzoek       5 
 1.6 Plaatsing van dit onderzoek binnen de B&O context     6 
 1.7 Plaatsing van dit onderzoek binnen het domein van Strategisch HRM  6 
 1.8 Opbouw van dit rapport        8 
 
2. Theoretisch kader          9 
 2.1 Inleiding          9 
 2.2 De invloed van het HRM op de prestaties van de organisatie    9 
 2.3 Het meetbaar maken van de resultaten van HRM     11 
  2.3.1 Wat is meetbaarheid en wat is het belang voor HRM   12 
  2.3.2 Achtergrond van het meetbaar maken van de resultaten van HRM  13 
  2.3.3 Plaatsing van meetbaarheid binnen HRM     14 
  2.3.4 Typering van de HR functie en de relatie met het meten van HRM  15 
  2.3.5 Methoden         16 
 2.4 De prestatiedimensies van HRM       24 
 2.5 De op context gebaseerde HR-theorie      28 
 2.6 Hypothesen en verwachtingen       30 
  2.6.1 Hypothesen        30 
  2.6.2 Verwachtingen        31 
 2.7 Opbrengst van het theoretisch kader       33 
 
3. De onderzoeksopzet          34 
 3.1 Definiëring van begrippen        34 
 3.2 Onderzoekskarakter         35 
 3.3 Methoden voor dataverzameling en de respondenten     36 
 3.4 Verantwoording van de enquête en interviewtopics     38 
 3.5 Analysemethoden         40 
 3.6 Validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek     42 
 
4. Resultaten en bevindingen         45 
 4.1 Hoofdvraag 1         45 
  4.1.1 Deelvraag 1        45 
  4.1.2 Deelvraag 2        47 
  4.1.3 Deelvraag 3        49 
  4.1.4 Deelvraag 4        51 
  4.1.5 Deelvraag 5        53 



  4.1.6 Deelvraag 6        56 
 4.2 Hoofdvraag 2         57 
  4.2.1 Thema 1         57 
  4.2.2 Thema 2         58 
  4.2.3 Thema 3         60 
  4.2.4 Thema 4         61 
  4.2.5 Thema 5         62 

4.3 Beantwoording verwachtingen en analyse hoofdvraag 2    63 
 
5. Conclusie           66 
 5.1 Hoofdvraag 1         66 
 5.2 Hoofdvraag 2          68 
 5.3 Praktische implicaties van de resultaten      69 
 
6. Discussie           70 
 
7. Onderzoeksevaluatie         75 
 
Literatuur 
Figuren 
 
Bijlagen 
 
Bijlage I:  Resultaattabellen & Statistische toetsing 
Bijlage II:  Interviewleidraad 
Bijlage III:  Interviewrespondenten 
Bijlage IV:  Gepubliceerd artikel n.a.v deze scriptie in K&S personeelsmanagement 2010 
Bijlage V:  Een visie op de publieke dimensie van Berenschot en de sociale legitimiteit van het     

HR-beleid: Paper in opdracht van de Universiteit Utrecht.  

 



1 | P a g i n a 

 

INLEIDING   
 

1.1 AANLEIDING 

 

 

 

 

 

 

Geen wedstrijd zonder scorebord! Zonder de stand bij te houden is er geen duidelijkheid over hoe de 
wedstrijd er voor staat. Ditzelfde principe is toepasbaar op organisaties. Als er geen cijfers worden 
bijgehouden is het moeilijk te bepalen waar de organisatie staat ten opzichte van zijn concurrenten en 
waar winst op te behalen valt. Cijfers scheppen duidelijkheid. Dit geldt ook voor de personeelsafdeling 
van de organisatie. De moderne personeelsafdeling maakt de inspanningen en de toegevoegde waarde 
van P&O meetbaar zo blijkt uit bovenstaand artikel. De terecht gestelde vraag daarbij is waarom zou 
je dat doen? Het voor de hand liggende antwoord daarbij is om te laten zien wat P&O doet en wat de 
afdeling oplevert. Dat is toch niet meer dan normaal?  
 
Het lijkt een trend om op prestaties af te moeten worden gerekend. De politie wordt afgerekend op de 
aantallen bekeuringen, de prestatiecontracten. Onderwijsinstellingen krijgen per geworven en 
afgestudeerde student betaald. In het bedrijfsleven krijgt men bonussen bij behaalde prestatienormen. 
In de publieke sector heeft dit nog een andere dimensie namelijk dat de verantwoording van groot 
belang is voor het bestaansrecht van de organisatie. Het gaat immers voor een groot deel om geld van 
de burger. De maatschappij vindt het steeds belangrijker dat publieke organisaties hun taken ook op 
een verantwoorde, duurzame wijze vervullen. Dit in tegenstelling tot het bedrijfsleven waar 
prestatiegerichtheid de basis van het overleven van de organisatie vormt. Voor zowel private als 
publieke instellingen geldt dat het resultaat van hun inspanningen meetbaar gemaakt moet worden. Op 
deze manier kan er beter gestuurd worden en kunnen organisaties zich beter verantwoorden.  
 
De noodzaak hiertoe is te vinden in het gegeven dat de maatschappij steeds kritischer staat tegenover 
de wijze waarop organisaties gerund worden. Consumenten, maatschappelijke organisaties, 
werknemers en andere belanghebbenden vinden dat organisaties hun rol in de maatschappij op een 
duurzame wijze moeten vervullen. Niet meer alleen de markt maar ook de maatschappelijke omgeving 
stelt eisen waaraan het beleid moet voldoen (Leisink, 2005, 8). Dit geldt niet alleen voor de wijze 
waarop ze hun personeel behandelen maar ook voor de zorg voor het milieu: Organisaties moeten 
verantwoordelijkheid nemen voor Profit, Planet en People. Daarbij wordt verwacht dat ze meedenken 
en hun verantwoordelijkheid nemen tegenover de maatschappelijke belangen. Deze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van organisaties houdt in dat zij een morele plicht hebben om bij de uitvoering 
van hun activiteiten rekening te houden met de belangen van de samenleving. Daarbij moeten ze 
verantwoording afleggen over de wijze waarop ze dat doen. Dit zien we steeds meer terug in 
maatschappelijke jaarverslagen en andere uitingen van organisaties waarmee ze laten zien hun 
verantwoordelijkheden serieus te nemen.  

1
‘Zonder cijfers geen moderne HRM’  

Personeelsafdelingen maken de inspanningen en toegevoegde waarde van P&O steeds meer 
inzichtelijk met cijfers. Maar waarom zou je dat doen? Is meten daadwerkelijk weten of brengt een 
kwantificerend personeelsbeleid de P&O’er in een wereld die de werkelijkheid weinig recht doet? 

   Bron: P&O actueel, 2006 
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Belangrijke maatschappelijke thema’s die volop in de aandacht staan zijn de ontgroening en 
vergrijzing van de samenleving. Het aandeel ouderen in de Nederlandse bevolking neemt toe. Hiermee 
loopt de grijze druk ofwel de verhouding tussen de beroepsbevolking van 65+ en die van 20 tot 65 jaar 
op van zo’n 22% op dit moment naar 47% rond 2030 (CBS, 2009). Hierdoor zal er een grote groep 
werknemers tegelijk uitstromen en verhoogt de gemiddelde leeftijd in de organisatie. Een andere 
ontwikkeling is de toenemende Europeanisering en mondialisering. Dit heeft zowel consequenties 
voor de arbeidsmarkt als voor het reguleringsregime waaronder organisaties vallen. De arbeidsmarkt 
in Nederland wordt meer divers en hoogopgeleiden zijn mobieler doordat de traditionele grenzen meer 
vervagen. Een recentelijk voorbeeld daarvan is de intrede van Oost-Europese arbeidsmigranten. De 
wet en regelgeving waaronder organisaties vallen wordt steeds ingewikkelder en wordt in toenemende 
mate door de EU gereguleerd. Een nog actueler thema is de economische crisis die de wereld heeft 
getroffen. De meeste organisaties zijn momenteel bezig met het downsizen van hun workforce of 
hebben dat al gedaan. Na de werktijdverkorting kwam de deeltijd-WW en vervolgens het collectieve 
ontslag. De personeelsomvang wordt bevroren of verkleind. De werkloosheid neemt daardoor toe, 
vooral onder jongeren en starters op de arbeidsmarkt. Niemand lijkt zich meer bezig te houden met de 
krapte op de arbeidsmarkt die een jaar geleden nog de gemoederen bezig hield. Echter volgens Ber 
Damen, directeur van de adviesgroep HRM van Berenschot, gaat het hier om een stilte voor de storm 
want één ding is zeker, nog vóórdat de economie zich goed en wel hersteld zal hebben, keert de krapte 
op de arbeidsmarkt in volle omvang (en waarschijnlijk zelfs nog groter dan voorheen) terug (Damen, 
2009). Dat de babyboomers langzaam maar zeker de organisatie verlaten is een onomkeerbare trend. 
 
Al deze ontwikkelingen hebben hun invloed op het personeelsbeleid dat organisaties kunnen en 
moeten voeren. Daarin zien ze zich geconfronteerd met een spanning tussen de economische doelen 
van de organisatie en de morele waarden die nagestreefd worden (Leisink, 2005, 2). Dit is iets wat de 
economische crisis met al haar gedwongen ontslagen en de maatregelen die de overheid neemt om de 
schade voor de bedrijven te beperken pijnlijk illustreert. Organisaties moeten keuzes maken. Zoals ook 
nu het geval is, staan de lange en korte termijn belangen in het personeelsbeleid op gespannen voet 
met elkaar. Moet een organisatie de lange termijn strategie verlaten om op korte termijn te overleven 
of dwingt hun morele plicht zich om de werknemers zoveel mogelijk zekerheid te bieden? En hoe zit 
het met de kennis die verloren gaat bij deze ontslagen? Welke consequenties heeft een collectief 
ontslag voor het imago van de organisatie? Juist nu lijkt het maken van de juiste keuze van cruciaal 
belang.  
 
De personeelswetenschap heeft niet stil gestaan en heeft antwoorden gevonden op de ontwikkelingen 
in de samenleving. Deze komen in de vorm van personeelsbeleid met namen zoals Management 
Development, Diversiteitsbeleid, Human Capital management en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. 
Al deze activiteiten kunnen geschaard worden onder de noemer Human Resource Management 
(HRM). De naam die sinds de jaren ’80 wordt gebruikt wanneer er gesproken wordt over het managen 
van arbeidsrelaties. Deze benadering van personeelsmanagement legt de focus op de strategische 
bijdrage aan de organisatie. Het kenmerkende verschil tussen de wijze waarop HRM en het oude 
personeelsmanagement de mensen in de organisatie benadert, is dat HRM hen ziet als de 
doorslaggevende factor van een concurrentievoordeel voor de organisatie. Dit inzicht heeft ervoor 
gezorgd dat het vakgebied een snelle groei heeft doorgemaakt. 

‘HRM is here to stay and will continue to stay’ aldus Paauwe (2009). 83% van de organisaties geeft 
aan strategisch HRM als prioriteit voor 2011 te hebben (Van den Berg en Marshall, 2009). Waaruit 
blijkt dat veel HR afdelingen nog bezig zijn met het leveren van een strategische bijdrage aan de 
organisatie. De ondersteunende diensten die HR verleent nemen dan ook nog steeds 56% van de tijd in 
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beslag (Ligteringen, 2008, 6). Ondertussen is er al een nieuwe transformatie van de HR afdeling 
gaande. Onder invloed van organisatieprioriteiten als kostenreductie en efficiency- en 
effectiviteitcriteria worden veel ondersteunende diensten van HR ondergebracht in Shared Service 
Centra of HR expertisecentra. Consultancy organisaties verdienen goud geld aan de implementatie van 
deze ontwikkelingen. Er wordt veel geïnvesteerd in de HR afdeling, maar de vraag is of het ook de 
gewenste resultaten oplevert? 

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de organisaties de effectiviteit van het HR-beleid minder dan 1 
keer per halfjaar toetst (Al, 2008). Volgens Hoogleraar Paauwe van de Universiteit van Tilburg is dat 
erg weinig om de daadwerkelijke effecten te kunnen monitoren. HR manager Goldsteen voegt daaraan 
toe dat je op deze manier nooit tijdig kan bijsturen. De vraag die dit oproept is wat organisaties meten 
om de effectiviteit van het HR-beleid vast te stellen?  

Deze vraag houdt zowel theorie als praktijk al gedurende langere tijd bezig. Het effect van HRM op de 
organisatie is de afgelopen 20 jaar steeds tastbaarder geworden (Al, 2008). Zoals bovenstaand artikel 
stelt, wordt daar in de praktijk gebruik van gemaakt door te meten om de effecten van HRM aan te 
kunnen tonen. Maar de vraag is of dat deze aandacht ook verdiend is. Hoe maak je de inspanningen 
die HRM heeft ondernomen meetbaar? Wat wordt er dan gemeten en doet dat recht aan de doelen die 
HRM heeft? Een goed voorbeeld hiervoor is opleiden. Van de opleidingen die worden aangeboden 
kun je je afvragen of dat de meest effectieve zijn. Daarvoor kun je kijken naar het resultaat van het 
opleidingsbeleid, zodat je een goede afweging kunt maken tussen wat het oplevert en wat het initieel 
heeft gekost. Nu worden dit soort besluiten vaak nog op intuïtieve basis genomen en zelden of nooit 
met cijfers onderbouwd.  

1.2 THEMATIEK 

De thematiek van dit onderzoek vloeit uit de aanleiding voort. Ik ben geïnteresseerd in de vraag of 
organisaties bezig zijn met het meetbaar maken van effecten van HRM en welke effecten ze dan 
meetbaar maken. Als ze dit niet of nog maar weinig doen, welke oorzaken liggen daaraan ten gronde? 
In de literatuur is dit onderwerp al gedurende langere tijd een hot issue. Daar spelen twee onderwerpen 
die dit vraagstuk raken namelijk: Op welke wijze kunnen HRM uitkomsten meetbaar worden gemaakt 
zodat ze recht doen aan de aard van het vakgebied? Als tweede: Door middel van welke processen 
beïnvloedt HRM de prestaties van de organisatie? Het eerste onderwerp wordt in de literatuur 
behandeld door middel van verschillende methoden die ontwikkeld zijn om de uitkomsten van HRM 
meetbaar te maken. Het tweede onderwerp staat bekend als HRM en Performance. Dit veld van 
onderzoek concentreert zich op de wijze waarop HRM de prestaties van een organisaties beïnvloedt.  

1.3 ONDERZOEKSORGANISATIE 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het adviesbureau Berenschot. Berenschot is een onafhankelijk 
organisatieadviesbureau met circa 450 medewerkers in de Benelux. Berenschot heeft 11 expertise 
gebieden van waaruit ze de markt bedienen. Deze zijn verdeeld in een Business divisie, een Public 
management divisie, en een HRM divisie. Gedurende de onderzoeksperiode zal ik vanuit de HRM 
adviesgroep dit onderzoek verrichten. Dat gebeurt in de vorm van het onderzoek Ken- en Stuurgetallen 
HR, dat om de 2 jaar wordt uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst die naar verschillende 
organisaties in Nederland wordt gestuurd.  
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Het probleem vanuit Berenschot  

Binnen de HRM afdeling van Berenschot ervaren de consultants dat het moeilijk is voor P&O-ers om 
hun bijdrage aan de organisatie te staven. Er is binnen de organisatie al geruime tijd aandacht voor dit 
onderwerp maar ondanks dat blijft het een veelgehoord probleem. Voor HRM consultancy blijft het 
een uitdaging om organisaties het nut van meten duidelijk te maken en hen in staat te stellen de 
toegevoegde waarde van HRM zichtbaar te maken. Daarbij bestaat de vraag in hoeverre op dit 
moment gebruik wordt gemaakt van het meetbaar maken van de resultaten van HRM, en welke 
problemen er bij de beroepsgroep bestaan om hier uitvoering aan te geven.  

Nu de focus van dit onderzoek is bepaald kan de probleemstelling van het onderzoek geformuleerd 
worden. 

1.4 PROBLEEMSTELLING 

Om bij te dragen aan een oplossing voor het gestelde probleem wordt als eerste het gebruik van het 
meetbaar maken van de effecten van HRM in kaart gebracht. Daarbij wordt ook bekeken of 
verschillen in het gebruik verklaart kunnen worden door middel van factoren die daar mogelijk 
invloed op hebben. Dit is het doel van het eerste deel van dit onderzoek. Dit doel luidt: inzichtelijk 
maken of organisaties op dit moment resultaten van hun HRM meetbaar maken, om welke resultaten 
dit gaat en mogelijke verschillen die hierin bestaan verklaren. De vervolgstap is om te bekijken wat de 
achterliggende redenen zijn om de resultaten van HRM in meer of mindere mate meetbaar te maken. 
Hierbij ligt de focus op de ’problemen’ die mogelijk ervaren worden bij het gebruik van meetbaarheid 
voor HRM. Dit is de focus van het tweede deel van het onderzoek. De gecombineerde doelstelling is 
alsvolgt: 

 ‘Inzichtelijk maken in hoeverre organisaties in Nederland de resultaten van hun Human Resource 
Management meetbaar maken, mogelijke verschillen hierin verklaren en verkennen of HR 
functionarissen problemen ervaren bij het meetbaar maken van de resultaten van het HRM.’  

Om de doelstelling te behalen is deze in twee empirische onderzoeksvragen geoperationaliseerd. Voor 
de beide vragen is gekozen voor een ‘in hoeverre’ formulering omdat dit een glijdende schaal mogelijk 
maakt. Daarbij past het een genuanceerd antwoord te formuleren. De eerste vraag combineert twee 
type onderzoekvragen. Het eerste deel is beschrijvend van aard en het tweede deel omtrent het 
verklaren van mogelijke verschillen is exploratief van aard. In de tweede vraag gaat het om de 
beleving van de HR functionaris en daarom wordt het woord ‘ervaren’ gebruikt. Ook deze 
vraagstelling is exploratief van aard.  

Dit levert de volgende centrale vraagstelling op: 

1. In hoeverre maken organisaties in Nederland de resultaten van hun Human Resource 
Management meetbaar en zijn mogelijke verschillen hierin te verklaren? 

2. In hoeverre ervaren HR functionarissen problemen bij het meetbaar maken van het gevoerde 
HR-beleid? 

De beantwoording van deze vragen geschiedt door middel van empirisch onderzoek. Om beide 
onderwerpen te kunnen bevragen is inzicht nodig in de thematiek van de onderwerpen waaraan de 
vraagstelling raakt. Hiervoor wordt een literatuurstudie verricht die uitmondt in het theoretisch kader 
van dit onderzoek. In de inleiding van het theoretisch kader wordt verteld hoe de thematiek behandeld 
wordt. Uit deze thematiek zijn deelvragen opgesteld die de beantwoording van hoofdvraag één 
structureren. De structurering van hoofdvraag twee vindt plaats aan de hand van uit de interviews naar 
voren gekomen thema’s. Deze worden hieronder alvast weergegeven.  
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Empirische deelvragen t.b.v hoofdvraag 1 

 
1. Hoeveel organisaties in Nederland maken gebruik van kengetallen en instrumenten om de 

opbrengst van hun HRM-activiteiten meetbaar te maken? 
2. Welke resultaten van HRM worden het meest meetbaar gemaakt?  
3. Zijn er verschillen tussen organisaties in de mate waarin HRM meetbaar gemaakt wordt en in 

de resultaten die meetbaar gemaakt worden naar groottecategorie en sector? 
4. In hoeverre is er samenhang tussen de perceptie die de organisatie heeft over de bijdrage die 

HRM kan leveren en de mate waarin die bijdrage gemeten wordt? 
5. In hoeverre is er samenhang tussen de invloed van de dominante coalitie en de invloed van de 

maatschappelijke context en de mate waarin de bijdrage van het HRM gemeten wordt? 
6. In hoeverre is er samenhang tussen het strategische karakter van het HR-beleid en de mate 

waarin de bijdrage van het HRM gemeten wordt? 
 

Thema’s van deelvraag 2 

1. De opinie over het meten van HRM resultaten  
2. Waarom wordt er nog weinig gemeten? 
3. De rol van het meten voor HR-strategie 
4. De functies van het meetbaar maken van HR resultaten 
5. Hoe bepaalde opbrengsten te meten en te interpreteren? 

Nu bekeken is wat de scope van dit onderzoek is wordt de relevantie van de onderzoeksvraag 
besproken. 

 
1.5 RELEVANTIE VAN DIT ONDERZOEK 

Als wetenschappelijk onderzoeker is het mogelijk een bepaalde dimensie te geven aan het onderzoek. 
Dit kan in meer of mindere mate het ontwikkelen van theoretische kennis (fundamenteel onderzoek) of 
het inspelen op een probleem uit de praktijk zijn (praktijkgericht onderzoek)(‘T Hart, 2005,71). Bij het 
ontwikkelen van theoretische kennis is het aansluiten bij de huidige wetenschappelijke literatuur sterk 
van belang. Bij praktijkonderzoek is dit minder aan de orde omdat er gefocust wordt op het oplossen 
van een probleem uit de praktijk. Dat zal ook de focus in dit onderzoek zijn. Hier staat om deze reden 
de praktische en maatschappelijke relevantie voorop, gevolgd door de wetenschappelijke relevantie. 
Op de maatschappelijke relevantie wil ik ingaan door het onderwerp te plaatsen binnen de context van 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap.  
 
Praktisch 

Dit onderzoek is praktisch relevant omdat het inzicht geeft in de situatie bij organisaties met 
betrekking tot het meetbaar maken van de effecten van HRM- inspanningen. Hier is op dit moment 
nog geen inzicht in. Daarbij kijkt dit onderzoek ook naar de problemen die HR-functionarissen 
ervaren. Voor de consultancy-praktijk is dit waardevol, omdat het mogelijkheden voor het adviesvak 
biedt. Voor Berenschot is het interessant om te weten hoe ver organisaties zijn met het meetbaar 
maken van HRM en welke opvattingen ze daarover hebben. Inzicht in deze praktijksituatie is een 
waardevol startpunt voor de benadering van de markt en de eventuele inzet van bestaande of de 
ontwikkeling van nieuwe HR meetinstrumenten.  
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Wetenschappelijk 

Het meetbaar maken van HRM staat al langer op de wetenschappelijke agenda. Echter sinds een aantal 
jaren is er het inzicht dat HR activiteiten ook bijdragen aan meer dan de organisatie performance in 
financiële termen (Bijv. Boxall en Purcell, 2005 en Paauwe, 2004). De theorie stelt dat deze bijdrage 
ligt in sociale en maatschappelijke legitimiteit voor de organisatie. De vraag hierbij is in hoeverre dit 
besef al leeft binnen organisaties en of HR professionals dit gebruiken als legitimeringmiddel en om 
de bijdrage van HR aan de organisatie zichtbaar te maken. Dit onderzoek speelt daarop in door op 
zoek te gaan naar de indicatoren die organisaties gebruiken om HR-uitkomsten te meten en door te 
bekijken of HR professionals in de praktijk problemen ervaren met het meetbaar maken van HR. 

1.6 PLAATSING VAN DIT ONDERZOEK BINNEN DE CONTEXT VAN BESTUURS - EN 

ORGANISATIEWETENSCHAP EN DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  

De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap bestudeert organisaties binnen de context van het 
openbaar bestuur, publieke, private en maatschappelijke organisaties en maatschappelijke 
veranderingen (zoals vergrijzing). Tussen de actoren in dit speelveld vindt constante wederzijdse 
beïnvloeding plaats. Hierbij kan gedacht worden aan wet en regelgeving afkomstig van de overheid of 
belanggroeperingen die het beleid van de overheid proberen te beïnvloeden. Of het gaat om private 
organisaties die middels hun beleid grote invloed uitoefenen op hoe de maatschappij eruit ziet. Er 
vindt constante afstemming plaats tussen deze spelers. Organisaties opereren daardoor niet in een 
vacuüm, maar ontlenen hun bestaansrecht aan hun omgeving. Zij moeten een beleid ontwikkelen en in 
stand houden dat recht doet aan de eisen die de omgeving stelt (Leisink, 2005, 2).Voor een nadere 
beschouwing van de publieke dimensie van de organisatie waar dit onderzoek is uitgevoerd en van het 
onderwerp van deze scriptie verwijs ik u naar bijlage V.  

Het onderwerp van dit onderzoek raakt aan een belangrijk maatschappelijk thema namelijk de 
verantwoordingplicht die organisaties hebben tegenover de maatschappij. Het HR-beleid dat 
organisaties voeren, heeft directe invloed op de mensen in de organisatie. Daarnaast reflecteren trends 
in HRM actuele maatschappelijke vraagstukken zoals diversiteitbeleid en ouderenbeleid. Ook het 
gehele proces daaromheen, het overleg met vakbonden, de inspraak van ondernemingsraden, het 
voldoen aan normen van wet en regelgeving etc. geeft blijk van de wederzijdse beïnvloedingsrelaties 
die van belang zijn voor organisaties om legitiem te opereren. Het meten van HRM gezien als 
onderdeel van een HR-beleid of van de HR strategie kan de organisatie helpen om na te denken over 
de impact die beslissingen hebben op hun personeel en in bredere zin op de maatschappij. De 
volgende stap is dat het helpt om beter verslag te doen van en verantwoording af te leggen over die 
personele en maatschappelijke impact bijv. in de vorm van een (maatschappelijk) jaarverslag waarin 
een cijfermatige onderbouwing van kwalitatieve maatstaven plaats kan vinden. Hierin is tevens de 
maatschappelijke relevantie van dit onderzoek te vinden.  

1.7 PLAATSING VAN DIT ONDERZOEK BINNEN HET DOMEIN VAN STRATEGISCH HRM  

In diverse handboeken die het onderwerp personeelsmanagement behandelen staat HRM beschreven 
als een stroming die tijdens de jaren tachtig en negentig opkwam binnen het organisatiekundig denken 
(Kluytmans, 2005, Kouwenhoven e.a., 2006). De kenmerkende ontwikkeling in het veld van de 
personeelswetenschappen is daarbij de verschuiving van de gerichtheid van het personeelsbeleid op de 
interne organisatie naar een integratie van het personeelsbeleid in de strategie van organisaties 
(Leisink, 2005). Deze strategische bijdrage van het personeelsbeleid die aansluit bij de strategie van de 
organisatie gecombineerd met een rol voor het lijnmanagement, de focus op HRM-outcomes zoals 
commitment, flexibiliteit en kwaliteit en vooral de positieve bijdrage die dit levert aan de 
organisatieresultaten verklaart de snelle groei van het vakgebied (Paauwe, 2009, 129). In het begin van 
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de HRM wetenschap werd vooral studie gemaakt van de bijdrage van personeelsmanagement aan het 
beheersen van het individuele werknemersgedrag, met het oog op optimale in en aanpassing van de 
individuen aan de organisatie. In de jaren tachtig is via modellen de samenhang tussen 
organisatiestrategie en human resource strategie uitgewerkt. Hierbij ontstond het inzicht dat HRM niet 
alleen een bijdrage levert aan de effectiviteit van een organisatie maar ook op persoonlijk en 
maatschappelijk vlak effecten heeft. Dit betekent dat er een bredere kijk op het vakgebied ontstond. 
Verschillende auteurs onderschrijven dat in Nederland momenteel als uitgangspunt wordt genomen 
dat het management van arbeidsrelaties begrepen dient te worden als onderdeel van een breder 
reguleringsregime dat zich ook buiten de organisatie afspeelt (Leisink, 2005; Paauwe, 2004). Hierbij 
ligt de nadruk op de afstemming van het personeelsbeleid op de omgeving. Dit wordt vaak aangegeven 
met het voorzetsel strategisch voor HRM. Hierbij is aandacht voor de invloed die de afzetmarkt en de 
arbeidsmarkt hebben op de door de organisatie gerealiseerde strategie. Dit geheel kan weergegeven 
worden aan de hand van de binnen de opleiding gebruikte HRM piramide. Deze is geplaatst binnen de 
USBO context die in de vorige paragraaf is beschreven. De piramide laat de vertaling van de 
organisatiestrategie naar HRM praktijken zien (studiehandleiding HRM en personeel, 2007, 6). 

 

Figuur 1.1 De HRM Piramide 

Het meetbaar maken van resultaten van HRM kan op twee niveaus bezien worden:  

1. Het kan een integraal onderdeel van de HR-strategie zijn op een dusdanige manier dat het als 
strategisch middel ingezet wordt om zowel de verwachte als feitelijke HRM outputs in 
cijfermatige termen uit te drukken. Dit betekent dat zowel de te verwachten effecten op de 
HRM situatie op een cijfermatige wijze worden uitgedrukt, als dat de feitelijke effecten 
cijfermatig worden gemeten. Hiermee worden de effecten van de HRM praktijken vastgesteld 
en kan er sturing en bijstelling van de situatie plaatsvinden. Dit alles ten goede van de bijdrage 
van HRM aan de organisatiestrategische prioriteiten. 

2. Het kan als losstaand middel bezien worden in de zin dat bepaalde effecten die (mede) 
toegerekend kunnen worden aan de HRM praktijken gemeten worden. Een voorbeeld hiervan 
is verzuim. Dit is een cijfer dat in welke vorm dan ook in de meeste organisaties gemeten 
wordt. Echter er wordt daarbij geen koppeling gemaakt tussen interventies in het HRM en de 
verwachte effecten die dit heeft op het verzuimcijfer. Er wordt wel gemeten maar dit wordt 
niet als strategisch middel ingezet. Het meetbaar maken op deze manier gezien heeft geen 
plaats binnen de SHRM piramide aangezien het niet als SHRM instrument gebruikt wordt.  
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1.8 OPBOUW VAN DIT RAPPORT 

Dit rapport is opgebouwd als een klassieke scriptie. Zojuist heeft u de inleiding, aanleiding en 
vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat gelezen. Als uw interesse uitgaat naar implicaties voor 
de praktijk dan kunt u het beste alleen paragraaf 5.3 lezen. Voor wie geïnteresseerd is in resultaten en 
deze graag in grafiekvorm wil zien verwijs ik u door naar het resultatenhoofdstuk. Als u alleen 
geïnteresseerd bent in de uitkomsten dan verwijs ik u door naar de conclusie. Als u tevens wilt weten 
op welke literatuur dit onderzoek leunt dan kunt u het theoretisch kader lezen. De verkorte vorm 
daarvan is paragraaf 2.7. Als u wilt weten hoe het onderzoek is uitgevoerd dan is het methoden-
hoofdstuk relevant. De afsluiting van de scriptie is de discussie en de onderzoeksevaluatie. Deze kunt 
u lezen als u wilt weten of de gebruikte literatuur in overeenstemming is met de gevonden resultaten 
en als u wilt weten of er factoren zijn die de onderzoeksresultaten hebben beïnvloed. Echter om de 
conclusies en de resultaten in de juiste context te zien raad ik u aan het hele rapport te lezen.  
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THEORETISCH KADER 
 

2.1 INLEIDING 

In dit theoretische deel van het onderzoek worden onderwerpen behandeld die noodzakelijk zijn voor 
de beantwoording van de centrale vragen. In de inleiding is duidelijk geworden waar de focus van dit 
onderzoek ligt en welke thema’s daaraan raken. Uit de onderzoeksvragen springt het onderwerp ‘het 
meetbaar maken van de resultaten van HRM’ naar voren. Dit is dan ook het leidende onderwerp van 
het theoretisch kader. Dit onderwerp wordt behandeld in drie delen. Als eerste komt de vraag aan bod 
langs welke ‘weg’ de resultaten van HRM zich openbaren. Dit is een bespreking van verschillende 
modellen waarmee de invloed van HRM op de performance van een organisatie duidelijk wordt. Ook 
zal toegelicht worden waar de invloed van HRM het meest te verwachten en dus ook te meten is. Als 
tweede wordt ingegaan op wat het meten van HRM is, welke problematiek daarmee samenhangt, en 
welke methoden daarvoor zijn ontwikkeld. Als derde wordt ingegaan op wat de voornaamste 
resultaatgebieden zijn waar de resultaten van HRM in moeten worden uitgedrukt. Afsluitend wordt 
een verklarend model gepresenteerd dat laat zien hoe HR-strategieën van organisaties tot stand kunnen 
komen rekening houdend met haar eigen context. Dit is een overkoepelend model dat de theorie van 
onderwerp één en drie integreerd in één verklarend model. 

2.2 DE INVLOED VAN HRM OP DE PRESTATIES VAN DE ORGA NISATIE 

De inzet van HRM kan leiden tot een beter presterende organisatie. Maar als dit het geval is, door 
middel van welke processen vindt dit dan plaats? Deze kennis is van belang om daadwerkelijk 
resultaatgebieden aan te wijzen waar de effecten van HRM te meten zijn. In de literatuur worden 
verschillende modellen gepresenteerd die de relatie tussen HRM en Performance via een aantal 
tussenliggende schakels vormgegeven. Daarbij wordt veelal in kwantitatieve maatstaven onderzocht of 
er relaties zijn tussen de verschillende input (HRM) eenheden en output (performance) indicatoren. 
Deze modellen gaan meestal uit van een HR-strategie en eindigen bij verschillende typen uitkomsten. 
Daarbij onderscheiden de auteurs verschillende schakels in de keten waardoor het HRM de 
organisatieprestaties beïnvloed. Dyer en Reeves onderscheiden drie niveaus om de performance 
outcomes van HRM te meten (1995):  

1. Financiële uitkomsten (winst, verkoop, marktaandeel, etc.) 
2. Organisatie uitkomsten (productiviteit, kwaliteit, efficiency, etc.) 
3. Hr- gerelateerde uitkomsten (gedragsveranderingen zoals tevredenheid, commitment, verloop, 

etc.) 

 
Dit onderscheid is in iets andere vorm terug te zien in het conceptuele model van Guest (1997). Dit 
model geeft vier verschillende typen uitkomsten weer. Als laatste (zesde) box zijn de financiële 
uitkomsten weergegeven. De vijfde box bestaat uit de performance uitkomsten. De gedragsuitkomsten 
staan in de vierde box en de derde box zijn de HRM uitkomsten. Het model gaat uit van een HR 
strategie (gebaseerd op een marktstrategie in termen van Porter) van waaruit logischerwijs HRM 
activiteiten voortvloeien. Het uitvoeren van deze activiteiten brengt HRM uitkomsten teweeg die op 
hun beurt gedragsuitkomsten bij medewerkers veroorzaken. Doordat de medewerkers beter in staat 
zijn en meer gemotiveerd zijn om hun werk te doen verhoogt dit de prestaties en verlaagt het 
ongewenste effecten. Als laatste zorgt dit voor grotere financiële uitkomsten in termen van winst en 
returns on investments.  

2
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Figuur 2.1 Conceptueel model van Guest      Bron: Guest (1997) 

Volgens Guest (1997) is het van belang dat als gevolg van de HR activiteiten alle drie de HRM 
uitkomsten bereikt worden. Alleen dan kunnen gedragsuitkomsten en uiteindelijk hogere performance 
verwacht worden. Om deze reden geeft Guest deze uitkomsten afzonderlijk weer. Een ander model dat 
dit niet doet is het model van Paauwe & Richardson (1997). Dit model maakt onderscheid tussen 
HRM-uitkomsten en organisatie uitkomsten. De HR-activiteiten zijn niet direct verbonden aan de 
strategie en is er een duidelijk verschil tussen HRM uitkomsten die met het gedrag van de medewerker 
te maken hebben, en de organisatie-uitkomsten die daarop volgen. Het model geeft tevens de 
omgekeerde relatie weer tussen betere organisatieresultaten en de inzet van HR-activiteiten (reversed 
causality). Dit geeft aan dat het mogelijk is dat de organisatie wanneer ze meer mogelijkheden in 
termen van geld heeft meer HR activiteiten kan ontplooien.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2 Model van Paauwe & Richardson  Bron: Paauwe & Richardson (1997) in: Paauwe, 2004, 60 
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Dit model is een weergave van voorgaand onderzoek in de zin dat de HR activiteiten HRM uitkomsten 
teweeg brengen die op hun beurt de organisatieresultaten beïnvloeden (indirect). Anderzijds 
beïnvloeden sommige HRM activiteiten de organisatieresultaten direct, wat te zien is aan de bovenste 
pijl.  
 
Dit soort modellen zijn gebaseerd op kwantitatief onderzoek dat de (causale) relatie onderzoekt tussen 
de verschillende eenheden die in de boxen staan. Wanneer het resultaat daarvan op deze manier 
gepresenteerd wordt gaan daar drie aannames vanuit (Paauwe, 2004, p. 58):  
 

1. de relatie tussen HRM en Performance is lineair,  
2. er bestaat een causaliteit tussen de verschillende boxen en eenheden, 
3. financiële performance is de laatste uitkomst van het proces en is een goede indicator voor het 

succes van het HRM.  
 

Het empirisch bewijs dat deze aannames ondersteunt, is discutabel1. Wall & Wood concluderen in 
2005 dat het bewijs voor de HRM-Performance relatie veelbelovend is, maar nog niet overtuigend 
(2005, 454). Dit geldt met name voor de link tussen de HRM- of gedragsuitkomsten en de 
uiteindelijke invloed op de organisatie performance. Een recent onderzoek dat een analyse uitvoert van 
een groot aantal Nederlandse beursgenoteerde bedrijven vindt vooralsnog geen (causale) relatie tussen 
arbeidsproductiviteit en financiële performance (Corporaal, 2008). Hierdoor is er nog steeds geen 
zekerheid, anders dan het geloof in, het feit of goed HRM er werkelijk voor kan zorgen dat de 
organisatie beter presteert (Paauwe, 2009, p. 133). Het belangrijkste argument dat auteurs aanvoeren 
voor dit tekort aan bewijs is dat het noodzakelijk is om uitkomstvariabelen van HRM te gebruiken die 
dichtbij de HR-interventies liggen. Het niveau van het individu is de belangrijkste schakel tussen de 
inzet van HRM en de uiteindelijke organisatie performance (Paauwe, 2009, 134). Dit wordt 
ondersteund door onderzoek dat laat zien dat er verschillende sleutelindicatoren zijn waardoor de 
HRM performance relatie plaatsvind (zie o.a. het overzicht van Paauwe, 2004; Gould Williams, 2003). 
De sleutel indicatoren worden vaak geformuleerd (en geoperationaliseerd) als commitment, kwaliteit, 
flexibiliteit, vertrouwen etc., zoals te zien is in beide modellen onder HRM-uitkomsten. Onderzoek dat 
de relatie tussen HRM en organisatie performance wil aantonen moet zich dan ook op deze 
sleutelindictoren richten wil ze overtuigend bewijs genereren. 
 
Voor gebruik in deze scriptie is van belang dat er een onderscheid te maken is tussen organisatie 
uitkomsten, HRM uitkomsten en financiële uitkomsten en dat HRM uitkomsten de beste indicatoren 
zijn om de effecten van het HRM te kunnen vaststellen.  
 

2.3 HET MEETBAAR MAKEN VAN DE RESULTATEN VAN HRM 

In de vorige paragraaf is besproken over welke ‘weg’ de effecten van HRM tot stand komen. Deze 
paragraaf gaat in op de wijze waarop deze effecten gemeten kunnen worden. Daarvoor wordt eerst 
besproken wat het meetbaar maken van resultaten van HRM eigenlijk is en wat het specifieke belang 
en de aandacht voor de discipline HRM rechtvaardigt. Daarna zullen methoden besproken worden die 
ontwikkeld zijn als hulpmiddel bij het vormgeven van een systeem waarmee de resultaten van het 
HRM gemeten kunnen worden. 

  

                                                      
1 Voor een overzicht zie Paauwe, 2004, 73-82 
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2.3.1 Wat is meetbaarheid en wat is het belang voor HRM? 

Meetbaarheid is een klassiek bedrijfskundig thema. Wanneer een kleine organisatie opstart heeft de 
ondernemer overzicht over de gehele organisatie. Hij of zij kan zelf alle processen die nodig zijn voor 
het functioneren overzien. Als de organisatie begint te groeien neemt de complexiteit toe en kan dat 
overzicht verloren raken. Er zullen dan verantwoordelijkheden aan anderen moeten worden gegeven. 
Om op en voorbij dit punt de organisatie nog te kunnen sturen door een persoon is er informatie over 
de bedrijfsprocessen nodig. Er ontstaat behoefte aan ‘planning en control’ van de bedrijfsprocessen 
wat er voor kan zorgen dat er weer overzicht gecreëerd wordt. Door middel van het toekennen van een 
cijfermatige waarde aan de processen kan de stand van zaken worden afgemeten. Dit maakt het 
mogelijk om op basis van die waarden doelen te stellen en te bekijken in hoeverre deze doelen ook 
daadwerkelijk gerealiseerd worden (gebaseerd op: Kluijtmans, 2008, 119). 
 
Meetbaarheid kan dan ook omschreven worden als het geven van een cijfermatige waarde aan de 
processen in een organisatie. Hierbij is het belangrijk dat die waardes een uitspraak doen of indicatie 
geven over hoe een verschijnsel er in de werkelijkheid voor staat. De wijze om waarden te verbinden 
aan processen is door middel van indicatoren. In de praktijk van personeelsmanagement worden deze 
Ken- en Stuurgetallen (K&S) genoemd (zie o.a. Evers e.a., 2007; Baarda & Kouwenhoven, 2007; 
Kouwenhoven e.a., 2006).  
 
Volgens Becker en Huselid (2001, 21) dient het meten van de bedrijfsprocessen uiteindelijke twee 
doelen:  
 

• Het is de basis voor alle besluitvorming in de gehele organisatie en  
• dient als evaluatiemiddel om de prestaties van de organisatie te kunnen beoordelen. 

 
Dit toegepast op HR zijn K&S het middel om het HR beleid te formuleren, te evalueren en waar nodig 
bij te sturen. Echter het meten van HR kan meer specifieke doelen dienen. Als we de theorie van 
Paauwe (2004) hierbij meenemen dan kunnen we hier aan toevoegen dat het ook een externe rol kan 
vervullen; namelijk het afleggen van verantwoording en tegemoetkomen aan de eisen van 
stakeholders. De voordelen die het meten van HR kan opleveren kunnen alsvolgt worden 
weergegeven:  
 

1. helpen om (strategische) HRM doelstellingen scherper te formuleren; 
2. de resultaten van HRM zichtbaar maken;  
3. controle uitoefenen op de HR-organisatie en de onderneming in totaal; 
4. mogelijkheden bieden voor het achteraf evalueren van ondernomen acties en het gevoerde 

beleid; 
5. het onderbouwen van investeringsbeslissingen en projecten binnen de HR-functie; 
6. de toegevoegde waarde en het bestaansrecht (legitimiteit) van de HR-functie aantonen; 
7. management en (in mindere mate) medewerkers in staat stellen onderbouwde beslissingen te 

nemen over de inzet van menselijk kapitaal; 
8. tegemoet komen aan de eisen van stakeholders (wetgeving, aandeelhouders, etc.) en 
9. verantwoording afleggen aan deze.  

 
(Baarda en Kouwenhoven, 2007;Becker & Huselid, 2001; Kluijtmans, 2008; Paauwe, 2004) 
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2.3.2 Achtergrond van het meetbaar maken van de resultaten van HRM 

Bedrijven hebben verwachtingen ten aanzien van de omzet en de kosten die jaarlijks, per kwartaal of 
maandelijks gemaakt worden. Deze worden gemeten en van te grote afwijkingen wordt in 
managementrapportages verslag gedaan die vervolgens aan directietafels besproken worden. Mogelijk 
leiden deze zelfs tot het bijstellen van het beleid. Voor de meeste afdelingen binnen de organisatie is 
dit vanzelfsprekend echter voor de personeelsafdeling is dit niet altijd zo geweest. Want hoe maakt 
men de processen rondom de mensen in de organisatie meetbaar? Ullrich formuleerde het in 1997 
alsvolgt (p. 307): 

‘Measuring people as part of the balanced scorecard may be done by assessing what people do, how 
they feel, and what they know.’ 
 
Al eerder zijn er pogingen gedaan om het personeelsbeleid te kwantificeren in termen van kosten en 
opbrengsten. In de jaren ’50 en ’60 werd er gesproken over sociale indicatoren en in de jaren ’70 komt 
een Amerikaanse stroming genaamd ‘human resource accounting’ (HRA) ofwel het in geld waarderen 
van het ‘human capital’ op. Hierbij lukt het vooral om de kosten van de werving, selectie, training en 
opleiding te berekenen echter voor de opbrengsten lukt dit nog niet. De rekentechnieken waarvan 
HRA zich bedient zijn dan ook afgeleid van de bedrijfseconomie waardoor de opbrengsten die gevolg 
zijn van de HR en de kapitaalinvesteringen niet te scheiden zijn. De opkomst van het HRM denken 
brengt nieuwe aandacht voor het meten van HR met zich mee. Doordat mensen niet meer als kosten-
post maar als bron van inkomsten gezien worden i.c.m de strategische bijdrage van HRM wordt het 
personeelsmanagement een taak van iedere manager. Daarbij ontstaat de vraag naar systemen die de 
personeelsinformatie geautomatiseerd kunnen verwerken. (gebaseerd op Baarda & Kouwenhoven, 
2007) 

Tot op de dag van vandaag is het de vraag in hoeverre het meetbaar maken van de effecten van HRM 
wordt toegepast binnen organisaties in Nederland. In de literatuur worden verschillende argumenten 
genoemd om te verklaren dat het nog niet deze veel bepleitte rol inneemt, namelijk: 

1. Vanuit de bestaande boekhoudsystemen is het wel mogelijk om de kosten van HR-activiteiten 
te meten, echter voor de opbrengsten is het lastig. De opbrengst van HRM vertaalt zich in 
gedragsuitkomsten van medewerkers, die per definitie moeilijk zichtbaar te maken zijn. Er is 
creativiteit benodigd om kengetallen te verzinnen die deze uitkomsten kunnen vastleggen 
(Baarda en Kouwenhoven, 2007, 13).  

2. In het verlengde van punt 1 zijn de huidige HR professionals vaak niet of onvoldoende 
opgeleid in economische methoden die het mogelijk maken om meetbaarheid bij HR toe te 
passen (Becker & Huselid, 2001, 22). 

3. Er zijn reeds talloze methoden beschikbaar om meetbaarheid toe te passen echter door grote 
hoeveelheid indicatoren die er worden gepresenteerd is er vaak een tekort aan specifieke 
kennis om deze toe te passen (Paauwe, 2004). 

4. Het belang van goed HRM is de laatste tijd toegenomen door een structureel tekort op de 
arbeidsmarkt en een overgroot deel van de organisaties die zich in de dienstensector begeeft. 
Deze relatief korte tijd maakt dat de potentiële waarde van het meten van de resultaten van 
HRM nog onvoldoende bekend is (Baarda en Kouwenhoven, 2007, 14). 
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2.3.3 Plaatsing van meetbaarheid binnen HRM  

Het meten van de resultaten van het HRM kan verschillende voordelen opleveren voor de organisatie. 
Wanneer het meten van HRM op deze manier ingezet wordt, kan het gezien worden als een instrument 
dat bijdraagt aan verbetering van de HR functie, de HRM resultaten en de maatschappelijke positie 
van de organisatie. Het kan ook gezien worden als strategisch instrument in de zin dat het op de lange 
termijn bijdraagt aan de continuïteit van de organisatie.  

Als het meten van HRM als een instrument wordt ingezet dan draagt het bij aan de verbetering van het 
strategisch HRM. Voor het gebruik in deze scriptie is het van belang duidelijk te hebben wat daarmee 
precies bedoeld wordt. Het probleem is namelijk dat wanneer er gemeten wordt het ook van belang is 
‘wat’ er precies gemeten wordt in termen van de activiteiten van het strategisch HRM.  

Wat strategisch HRM is, is af te leiden uit verschillen definities van auteurs uit het vakgebied. 
Verschillende elementen daaruit zijn: 

1. Keuzes die gemaakt worden met betrekking tot het managen van personeel, (Boselie e.a., 
2005, p. 67) 

2. de wijze waarop de keuzes die in het HRM beleid gemaakt worden kritiek zijn voor het 
overleven en het succes van de organisatie, (Boxal en Purcell, 2005, p. 48)  

3. het ontwikkelen van menselijk potentieel in relatie tot het overleven van een bedrijf, (Thijssen, 
1997 in Van Loo en de Grip, 2002) 

4. het beïnvloeden van menselijk gedrag om de gewenste organisatieprestaties te bereiken 
(Boselie, 2002)  

5. en het ontwikkelen van menselijk kapitaal (Van Loo en De Grip, 2002). 
 

Uit deze elementen is te halen dat HR-strategie gaat over de keuzes die gemaakt worden met 
betrekking tot het menselijk potentieel die in verbinding staan met het succes en overleven van de 
organisatie ofwel de organisatieprestaties. Dit wordt in de praktijk gedaan door de doelen voor de HR-
afdeling af te leiden van de organisatiestrategie of organisatiedoelen om zo de bijdrage van de HR aan 
de prestaties te verduidelijken (Kouwenhoven e.a., 2006). Echter, wat hier nog mist is hoe deze keuzes 
tot stand komen. De keuzes die gemaakt worden in het HR-beleid worden vaak afgestemd op de 
interne en externe organisatieomgeving (Kluijtmans, 2008, 51). Daarbij wordt naar de perfecte 
afstemming van het HR-beleid op de specifieke organisatiecontext gestreefd. Voor strategisch HRM 
als onderzoeksveld is het dan ook van belang om te onderzoeken wat meer en minder effectieve 
keuzes in de HR-strategie zijn en waarom de ene organisatie daardoor beter presteert dan de andere.  

Nu duidelijk is wat strategisch HRM is, kan bekeken worden welke activiteiten hiervoor gebruikt 
worden. Het blijkt dat op het niveau van HR activiteiten er geen consensus bestaat over welke 
activiteiten bij het vakgebied HRM horen. Boselie e.a. (2005, 69) constateren dit uit een studie van 
104 onderzoeken die gedaan zijn naar de relatie tussen HRM & Performance. In totaal bevinden zich 
in deze onderzoeken 26 verschillende activiteiten die onder HRM geschaard worden. De vier meest 
gebruikte zijn training en ontwikkeling, beloning, performance management en werving en selectie. 
Deze activiteiten kunnen gezien worden als de hoofddoelen van strategisch HRM namelijk het 
identificeren en selecteren van de best presterende, hen voorzien van de mogelijkheden en de 
voorzieningen om effectief te kunnen werken, hun prestaties monitoren en richting de gewenste targets 
sturen en ze op de juiste manier belonen voor het behalen of overschrijden van die targets (Batt, 2002, 
587). Dit zijn de activiteiten die ze onderscheiden: 
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Wanneer gemeten wordt wat het HRM oplevert moet eerst vastgesteld worden welke HR activiteiten 
de organisatie onderneemt. Daar kan een dergelijke lijst van activiteiten uit komen. Dan bestaat nog 
het probleem van hoe men de aanwezigheid van dergelijke activiteiten waardeert. Daarbij kan alleen 
gekeken worden naar de aanwezigheid van de activiteiten, naar de personeelscategorie die de activiteit 
bestrijkt of kan zelfs de perceptie van de effectiviteit van de activiteiten op het personeel bekeken 
worden (Wright & Gardner, 2003). Dit is uiteindelijk van belang om vast te stellen welke HR 
activiteiten welke effecten teweeg brengen.  

2.3.4 Typering van de HR-functie en de relatie met het meten van HRM 

De HR-afdeling binnen organisaties kan op verschillende niveau’s ingezet worden. Dit is te typeren 
naar de HR rollen van Ullrich (1997). Dit is interessant omdat de informatiebehoefte die bij elke rol 
hoort verschilt. Het belang van het meetbaar maken van HR of de functie die meetbaarheid kan 
vervullen verschilt daarom ook per HR rol.  

Ullrich onderscheidt vier hoofdtaken van HRM namelijk: veranderingsmanagement, strategisch 
management, het toepassen van instroom, doorstroom, uitstroom, beloning en opleidingsprocessen en 
het inrichten van administratieve processen en de ondersteuning daarbij. 

De taken worden toegewezen aan de verschillende rollen die de HR functie kan innemen. Daarbij 
maakt Ullrich een onderscheid tussen twee continuüm namelijk; die van een strategische focus/ lange 
termijn vs. een operationale focus/korte termijn en de gerichtheid op de processen vs de mensen. Dat 
leidt tot vier kwadranten. (model z.o.z) 

  

1. Werving en Selectie    14.Formele procedures 
2. Training en ontwikkeling    15.HR planning   
3. Fair belonen      16.Financiele participatie 
4. Performance Management    17.Gelijkheid 
5.Team werken     18.Motivatie metingen 
6.Directe Inbreng     19.Indirecte participatie 
7.Communicatie en Informatie delen   20. Diversiteit 
8.Doorgroeimogelijkheden    21. Werkprofielen 
9. Bonusstructuur     22. Sociale activiteiten 
10.Werkverrijking     23. Work Life balance 
11.Autonomie      24.Uitstroom management 
12.Werkzekerheid     25. Professionele HR functie  
13.Werkvoordelen 26. Sociale verantwoordelijke HR praktijken  
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Figuur 2.3 De Hr-rollen van Ullrich 

De informatiebehoefte die de strategische partner heeft zal het grootst zijn. Deze heeft strategische 
stuurinformatie nodig maar dat vereist dat de basis, of de kerntaken van de afdeling op orde zijn en dat 
de informatie hieromtrent op orde is. Dan kan hij zijn toegevoegde waarde aantonen. (Becker & 
Huselid, 2001, 10) De veranderingsagent (change agent) richt zich op veranderingstrajecten. Hierbij 
staat het verloop van het proces voorop. Deze persoon moet de mensen in de organisatie meekrijgen 
richting het einddoel. Daarbij zal hij vooral behoefte hebben aan kwalitatieve informatie die gebaseerd 
is op kwantitatieve uitgangspunten zoals: de medewerkertevredenheid, doorlooptijd van processen en 
tevredenheid van lijnmanagers. De HR afdeling die de rol van ‘employee champion’ vervult richt zich 
vooral op de betrokkenheid van de medewerkers. Deze zal dus ook kengetallen verzamelen die hierop 
gericht zijn. Als laatste onderscheid Ullrich de administratieve expert. Deze richt zich op een 
efficiënte HR organisatie. Hoe kunnen de processen verbeterd worden? Daarbij zijn Ken- en 
Stuurgetallen rondom de kosten en opbrengsten van de verschillende processen en instrumenten 
benodigd. (Gebaseerd op Kluijtmans, 2008) 

Elke rol kent dus een specifieke informatiebehoefte waarin Ken- en Stuurgetallen die afgestemd zijn 
op de specifieke rol een belangrijke functie kunnen vervullen. In de volgende paragraaf zal ingegaan 
worden op verschillende methoden die beschikbaar zijn om tot een set van Ken- en Stuurgetallen te 
komen.  

2.3.5 Methoden 

Er zijn verschillende methoden beschikbaar die behulpzaam kunnen zijn bij het meetbaar maken van 
HRM uitkomsten. Ze zullen besproken worden om te bekijken welke uitgangspunten ze hanteren en 
hoe toepasbaar ze zijn in de praktijk. Als eerste wordt de praktische methode van Baarda & 
Kouwenhoven (2007) besproken om daarna in te gaan op de meer abstracte methoden in de vorm van 
verschillende scorecards die verschenen zijn.  

De Ken- en Stuurgetallen methode voor HR 

Baarda & Kouwenhoven hebben een methode uitgewerkt die het mogelijk maakt om tot een voor de 
organisatie relevante set van Ken- en Stuurgetallen voor HR te verzamelen. Deze is gebaseerd op 
onderstaand model: 

Operationale focus 

Strategische focus 

Processen Mensen 

 

Strategische partner 

 
Administratieve 

expert
  

 

Change agent 

 

Employee 

champion 
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Figuur 2.4 De K&S methode  

In dit model begint alles met een duidelijk geformuleerde organisatiestrategie van waaruit de HR
strategie is afgeleid. Verderop wordt verduidelijkt hoe dit tot stand komt. Vanuit de HR
wordt een set kengetallen vastgesteld die inzicht geeft
cijfers geven een beeld van de toestand van de huidige situatie (signaleren). Dit leidt tot een scherpere 
formulering van de beleidsterreinen waarop acties m
basis hiervan kunnen plannen opgesteld worden om vanuit de huidige situatie naar de streefsituatie te 
komen (planning). Na het benoemen van het bijbehorende stuurgetal kan er verdere actie bepaald 
worden (control). Dit is het Human R

Baarda en Kouwenhovens methode bestaat uit vijf stappen om te komen tot de juiste 
Stuurgetallen. Deze wordt nu besproken:

Stap 1: Vanuit de strategische doelstellingen van de organisatie benoemt men dominante thema’s voor HR. Een 
dominant thema is een vraagstuk dat cruciaal is voor het succes van een organisatie op het gebied van 
personeelsmanagement.  

Stap 2: Het bepalen van de personeelscategorieën in de organisatie waar de dominante thema’s betrekking op 
hebben. De bedoeling hiervan is het onderscheiden van personeel met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken 
waarop de strategische doelstellingen specifiek gericht zijn. 

Stap 3: Het selecteren van de instrumenten (of werkterreinen) van HR die ingezet kunnen worden om het 
dominante thema op te lossen.  

Stap 4: Het bepalen van de bijdrage van de personeelsfunctie en andere leden van de organisatie aan het gekozen 
thema in termen van bezetting, tijd en kosten. 

Stap 5: Het selecteren van de juiste set
de dominante thema’s verduidelijkt. 

  

Wat opvalt aan deze methode is dat
In de eerste vier stappen wordt de vertaling van de organisatiestrategie naar de specifieke HR 
instrumenten stapsgewijs gemaakt. Daarom wordt alleen stap vijf specifiek toegelicht. 

Stap 5: In stap vijf moet men tot een specifieke set aan Ken
tussen de inzet van HR en de bijdrage aan de dominante thema’s weergeeft. De auteurs stellen 
daarvoor een matrix voor waarin voor elk dominant thema wordt aangeg

Kengetallen 

    Bron: Baarda & Kouwenhoven, 2007

In dit model begint alles met een duidelijk geformuleerde organisatiestrategie van waaruit de HR
strategie is afgeleid. Verderop wordt verduidelijkt hoe dit tot stand komt. Vanuit de HR

en vastgesteld die inzicht geeft in de huidige situatie (inventariseren). Deze 
cijfers geven een beeld van de toestand van de huidige situatie (signaleren). Dit leidt tot een scherpere 
formulering van de beleidsterreinen waarop acties moeten worden ondernomen (HR
basis hiervan kunnen plannen opgesteld worden om vanuit de huidige situatie naar de streefsituatie te 
komen (planning). Na het benoemen van het bijbehorende stuurgetal kan er verdere actie bepaald 

. Dit is het Human Resource Measurement model.  

Baarda en Kouwenhovens methode bestaat uit vijf stappen om te komen tot de juiste 
getallen. Deze wordt nu besproken: 

Stap 1: Vanuit de strategische doelstellingen van de organisatie benoemt men dominante thema’s voor HR. Een 
dominant thema is een vraagstuk dat cruciaal is voor het succes van een organisatie op het gebied van 

de personeelscategorieën in de organisatie waar de dominante thema’s betrekking op 
hebben. De bedoeling hiervan is het onderscheiden van personeel met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken 
waarop de strategische doelstellingen specifiek gericht zijn.  

p 3: Het selecteren van de instrumenten (of werkterreinen) van HR die ingezet kunnen worden om het 

Stap 4: Het bepalen van de bijdrage van de personeelsfunctie en andere leden van de organisatie aan het gekozen 
n van bezetting, tijd en kosten.  

Stap 5: Het selecteren van de juiste set Ken- en Stuurgetallen die de bijdrage van de gekozen werkterreinen aan 
de dominante thema’s verduidelijkt.  

    Bron: Baarda & Kouwenhoven, 2007

Wat opvalt aan deze methode is dat alleen de laatste stap bestaat uit het selecteren van de juiste K&S. 
In de eerste vier stappen wordt de vertaling van de organisatiestrategie naar de specifieke HR 
instrumenten stapsgewijs gemaakt. Daarom wordt alleen stap vijf specifiek toegelicht. 

In stap vijf moet men tot een specifieke set aan Ken-en stuurgetallen komen die de relatie 
tussen de inzet van HR en de bijdrage aan de dominante thema’s weergeeft. De auteurs stellen 
daarvoor een matrix voor waarin voor elk dominant thema wordt aangeg

HR-Strategie 

 

Bron: Baarda & Kouwenhoven, 2007 

In dit model begint alles met een duidelijk geformuleerde organisatiestrategie van waaruit de HR-
strategie is afgeleid. Verderop wordt verduidelijkt hoe dit tot stand komt. Vanuit de HR-strategie 

in de huidige situatie (inventariseren). Deze 
cijfers geven een beeld van de toestand van de huidige situatie (signaleren). Dit leidt tot een scherpere 

oeten worden ondernomen (HR-strategie). Op 
basis hiervan kunnen plannen opgesteld worden om vanuit de huidige situatie naar de streefsituatie te 
komen (planning). Na het benoemen van het bijbehorende stuurgetal kan er verdere actie bepaald 

Baarda en Kouwenhovens methode bestaat uit vijf stappen om te komen tot de juiste set Ken- en 

Stap 1: Vanuit de strategische doelstellingen van de organisatie benoemt men dominante thema’s voor HR. Een 
dominant thema is een vraagstuk dat cruciaal is voor het succes van een organisatie op het gebied van 

de personeelscategorieën in de organisatie waar de dominante thema’s betrekking op 
hebben. De bedoeling hiervan is het onderscheiden van personeel met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken 

p 3: Het selecteren van de instrumenten (of werkterreinen) van HR die ingezet kunnen worden om het 

Stap 4: Het bepalen van de bijdrage van de personeelsfunctie en andere leden van de organisatie aan het gekozen 

en Stuurgetallen die de bijdrage van de gekozen werkterreinen aan 

Bron: Baarda & Kouwenhoven, 2007 

alleen de laatste stap bestaat uit het selecteren van de juiste K&S. 
In de eerste vier stappen wordt de vertaling van de organisatiestrategie naar de specifieke HR 
instrumenten stapsgewijs gemaakt. Daarom wordt alleen stap vijf specifiek toegelicht.  

en stuurgetallen komen die de relatie 
tussen de inzet van HR en de bijdrage aan de dominante thema’s weergeeft. De auteurs stellen 
daarvoor een matrix voor waarin voor elk dominant thema wordt aangegeven 1. Welke 

Stuurgetallen 
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personeelscategorie daar betrekking op heeft en 2. Welk werkterrein daar betrekking op heeft. 
Vervolgens moeten daar gerichte K&S voor worden geformuleerd.  

Verder in het boek worden overzichten van algemene kengetalrapporten gepresenteerd evenals een 
lijst met alle mogelijke en beschikbare K&S. Ook staan er veel verschillende voorbeelden in. Daarmee 
lijkt de methode heel praktisch toepasbaar. Echter dit is vooral het geval voor de algemene 
personeelskenmerken die in het boek gebruikt worden zoals leeftijd, functieverblijftijd, 
verzuimfrequentie en duur etc. Wanneer men op zoek gaat naar meer specifieke kengetallen dan is de 
praktische toepasbaarheid die het boek verschaft minder. Ook staan er wel voorbeelden in van 
kengetallen die een indicatie geven van bepaalde verschijnselen echter ook deze zijn algemeen. 
Wanneer men voor de eigen organisatie op zoek moet naar meer specifieke kengetallen dan wordt het 
lastig. Ook gaat de methode uit van de mogelijkheid van het afleiden van HR doelstellingen van de 
algemene strategie. Dit kan problematisch zijn als deze niet of niet goed geformuleerd is.  

Baarda en Kouwenhoven werken deze methode vervolgens uit naar een HR-scorecard. Deze scorecard 
is gebaseerd op de invloedrijke Balanced scorecard van Kaplan en Norton (1996). Deze wordt eerst 
besproken en vervolgens hun HR scorecard.  

De Balanced Scorecard methode voor organisatie-uitkomsten 

De Balanced scorecard (BSC) is bedoeld om snel inzicht te verschaffen in de strategische succes-
factoren van een organisatie. Het is een instrument om de vaak abstract gedefinieerde organisatie-
strategie te vertalen naar concrete doelstellingen, targets, indicatoren en acties. De prestaties van de 
organisatie op de verschillende doelen kunnen vervolgens gemonitord worden. Daarbij staan de 
financiële resultaten voorop. Het is een belangrijke methode om de toekomstige prestaties te 
voorspellen door de stuwende krachten daarachter te ontdekken. Het gebruik van deze scorecard heeft 
volgens de auteurs twee belangrijke voordelen (Norton & Kaplan, 1996).  

• Het is een manier om de organisatiestrategie te vertalen naar de verschillende 
organisatieonderdelen. 

• Het model kan ook toekomstige prestaties voorspellen in plaats van alleen inzicht in de 
resultaten van het verleden te bieden. 

 
De BSC bestaat uit vier perspectieven waarop doelen geformuleerd moeten worden die vervolgens in 
meetbare termen uitgedrukt kunnen worden, te weten het financieel perspectief, het 
afnemersperspectief, het interne bedrijfsprocessen perspectief en het leer en groeiperspectief. Deze 
worden nu kort besproken.  

In het financieel perspectief moet duidelijk worden of de missie, visie en strategie van de organisatie 
bijdragen aan het financiële succes van de onderneming. Er zijn verschillende stadia waarin de 
organisatie zich kan bevinden. Hierop moet de meetbare data worden aangepast. Naar gelang hiervan 
moeten verschillende kengetallen voorop worden gesteld. Duidelijk mag zijn dat voor de continuïteit 
van de organisatie dit het belangrijkste lange termijn perspectief is. 

In het klantperspectief gaat het om de resultaten die de waardering van de klant voor de 
bedrijfsactiviteiten uitdrukken. Hierbij gaat het om de vier aspecten tijd, kwaliteit, waarde en service. 
Wanneer klanten op deze aspecten minder tevreden worden kunnen ze overstappen naar andere 
aanbieders die wel aan hun verwachtingen voldoen. In dit perspectief passen doelstellingen m.b.t 
verschillende marktsegmenten waarbinnen de organisatie actief is.  
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Het perspectief van de interne bedrijfsprocessen gaat om een koppeling tussen de doelen vanuit het 
klantperspectief en de interne processen. Om te voldoen aan de verwachtingen van de klant moeten de 
bedrijfsprocessen zo ingericht worden dat de producten of diensten de gewenste prijs/kwaliteit 
verhouding hebben. Bij het meten van deze specifieke resultaten is kennis benodigd van mensen die de 
processen goed kennen. Om de juiste maten te kunnen selecteren stellen Kaplan en Norton vier 
clusters op die vergelijkbaar zijn in termen van waardecreatie. Dit zijn operations management, 
customer management, innovatie en voldoen aan wet en regelgeving.  

Het leer en groeiperspectief focust op de basis van de strategie en de ‘intangible assets’ van de 
organisatie. Dit zijn de kennis en vaardigheden (competenties) van het personeel ofwel de HR, de 
informatiesystemen, en de organisatiecultuur. Deze factoren vormen de infrastructuur die benodigd is 
om als organisatie te kunnen draaien. Verbetering van deze factoren vraagt om investeringen in het 
personeel. Op de lange termijn leidt dit tot grotere motivatie en daardoor verbeterde productiviteit. Dat 
is nodig om als organisatie op de lange termijn succesvol te kunnen zijn.  

 
Het gebruik van de vier perspectieven levert kennis op over het proces van waardecreatie binnen de 
organisatie. Dit gebeurt door inzicht te verkrijgen over de ‘drivers’ ofwel de stuwende krachten achter 
het succes van de organisatie. Om te begrijpen hoe het uiteindelijke financiële succes tot stand komt 
moet inzicht verkregen worden in de rol en betekenis van de kwaliteit van de organisatie en het 
personeel en de ontwikkeling daarvan in termen van leren en groeien, de effectiviteit en efficiency van 
de interne processen en de klanttevredenheid en loyaliteit (Kluijtmans, 2008, 130). Een schematisch 
voorbeeld van het dit proces van waardecreatie kan er alsvolgt uit zien:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5 Proces van waardecreatie     Bron: Kluijtmans, 2008, 131 

 
 

Perspectief: 

Financieel 

 

 

 

Klant 

 

 

 

Interne processen 

 

 

Leer & groei 

Betere 
rendementen 

 
Klantenbinding 

Werknemers 
competenties 

 
Doorlooptijd 

 

 
Proceskwaliteit 

Tijdige 
Levering 



20 | P a g i n a 

 

De HR Scorecard van Baarda en Kouwenhoven 

De HR scorecard van deze auteurs bouwt voort op de balanced scorecard. Op elk perspectief van de 
BSC worden HR aspecten benoemd. Voor deze aspecten worden kritische succesfactoren aangewezen 
en de bijbehorende Ken- en Stuurgetallen geformuleerd. Door de samenhang tussen de vier 
perspectieven kunnen ook de Ken- en Stuurgetallen onderling verbonden worden in herkenbare 
oorzaak-gevolg relaties. Dit is dan ook direct de kracht van de HR-scorecard. De gedachte achter deze 
scorecard is dat resultaten op het hoogste niveau tot stand komen door de juiste inzet van de drie 
onderliggende niveaus.  

De scorecard ziet er als volgt uit: 

Figuur 2.6 De HR scorecard van Baarda & Kouwenhoven    Bron: Evers e.a. (2007) 

De waardecreatie in deze scorecard vindt van onder naar boven plaats. De juiste invulling van de HR-
functie maakt verandervermogen van de mensen in de organisatie mogelijk. Daarmee kan HR zorg 
dragen voor adequate HR-processen in de organisatie. Die vormen de basis voor het realiseren van de 
doelstellingen die op klantperspectief geformuleerd zijn. Uiteindelijk moet dat leiden tot goede 
resultaten in termen van productiviteit en personeelskosten op het uiteindelijke resultatenperspectief.  

De HR-scorecard van Becker Huselid & Ullrich 

Een andere op de BSC gebaseerde HR scorecard is die van de Amerikaanse auteurs Becker, Huselid 
en Ullrich (2001). Deze methode bestaat uit een zevental stappen waarmee tot een set van prestatie 
indicatoren ( Ken- en Stuurgetallen) gekomen wordt die duidelijk kunnen maken in hoeverre een 
organisatie haar doelstellingen behaalt. In de visie van deze auteurs moeten organisaties niet alleen 
naar de resultaten van het verleden kijken. Maar zijn vooral de ‘drivers’ achter het succes belangrijk: 
innovatie, tevreden klanten en een goede bedrijfsvoering (zie ook de the balanced scorecard). HRM 
speelt een doorslaggevende rol in de ontwikkeling van deze drivers. Goed personeel dat gemotiveerd 
is, klantvriendelijk en kostenbewust, innoverend en gericht op kwaliteit en productiviteit is nodig voor 
het succes van de organisatie in de toekomst.  
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Wanneer de rol van HRM op deze manier beschreven wordt omvat de eerder geïntroduceerde 
‘Balanced scorecard’ in wezen de gehele HR-architectuur. Dat wil zeggen: de HR functie zelf zowel in 
technische als strategische zin, en het HR systeem (de relatie tussen de HR-aspecten onderling en met 
de overige organisatieaspecten (Evers. e.a., 2007). De waarde van deze HR-scorecard zit hem er in dat 
de verschillende HR-activiteiten duidelijk in perspectief worden geplaatst naar de bijdrage die ze 
moeten leveren aan de realisatie van de gewenste bedrijfsresultaten. Daarbij wordt er gekeken naar of 
ze elkaar juist versterken of niet.  

De methode ziet er als volgt uit: 

Stap 1: de ondernemingstrategie duidelijk omschrijven,  

Stap 2: aantonen dat de HR afdeling een strategische rol in de organisatie kan vervullen,  

Stap 3: deze rol visualiseren door middel van een strategiekaart,  

Stap 4: op de strategiekaart aangeven welke bijdrage HR kan gaan leveren. Het is nodig dat HR duidelijk 
aangeeft voor welke aspecten van de strategie op welke manier ze een bijdrage kan leveren,  

Stap 5: de HR-structuur afstemmen op de bijdrage die de HR-afdeling gaat leveren. Dit gebeurt vanuit de HR-
afdeling door de vraag te beantwoorden welke aspecten HR daadwerkelijk gaat ondersteunen en realiseren, 

Stap 6: het strategisch meetsysteem ontwerpen. Waar het hiervoor om de structuur ging gaat het vanaf deze stap 
om het ontwikkelen van metingen die de bijdrage van HR inzichtelijk kunnen maken.  

Stap 7: Het HR scorecard systeem implementeren.  

         Bron: Evers,e.a., 2007, 20 

Becker, Huselid & Ullrich maken in het gebruik van het meetsysteem onderscheid tussen 
‘performance drivers’ en ‘enablers’. Dit onderscheid is nuttig om de bijdrage van HR aan de 
organisatiedoelen te verduidelijken. Dit moet de organisatie doen door aan te wijzen op welke plekken 
HR en de organisatiestrategie elkaar snijden (2001, 30). Deze snijpunten noemen ze ‘HR deliverables’. 
Deze kunnen gezien worden als die uitkomsten van HR die helpen de organisatiestrategie te 
verwezenlijken. Deze HR-deliverables komen in twee vormen: 

• Performance drivers zijn de eigenschappen van de werknemers in de organisatie zoals 
tevredenheid en motivatie die moeten leiden tot de productiviteit van de medewerkers.  

• Enablers versterken de performance drivers in die zin dat ze het effect vergroten. Deze 
activiteiten zijn het best te begrijpen doordat ze op een lijn moesten staan met wat de 
organisatie met de drivers wil bereiken. Bijv. als een aannemersbedrijf als performance driver 
betere productiviteit aanwijst dan kan de enabler zijn de aansluiting van een specifiek 
trainingsprogramma dat helpt om beter en sneller de machines te bedienen.  

 

Bij het meetbaar maken van de opbrengst van deze HR-activiteiten is het onderscheid tussen ‘leading’ 
en ‘lagging’ indicatoren van belang.  

• Lagging indicatoren zoals financiële kengetallen, reflecteren de prestaties in het verleden. Ze 
meten de uitkomsten van resultaten die eerder zijn behaald, en helpen niet om die van de 
toekomst te voorspellen of de besluitvorming daar op aan te passen.  

• Leading indicatoren moeten de toekomstige resultaten voorspellen. Deze indicatoren meten de 
status van de strategische succesfactoren die een voorbode kunnen zijn van toekomstig succes, 
en die de mate waarin de organisatie strategie werkt kunnen meten. Voorbeelden hiervan zijn 
de onderzoek- en ontwikkelingstijd of de klanttevredenheid.  
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Volgens Becker en Huselid gaat het in de praktijk vaak mis bij het gebruik van leading indicatoren 
omdat er een vertraging in deze indicatoren zit die niet door de financiële indicatoren onderkend 
wordt. Hoge scores op leading HR indicatoren voorspellen betere financiële resultaten (en dus ook 
kengetallen) in de toekomst. Daar zeggen de nu gemeten financiële indicatoren niks over. Het 
probleem is dat managers bij het gebruik van een ‘truly balanced performance measurement system’ 
de indicatoren anders moeten interpreteren dan dat ze gewend zijn bij alleen het gebruik van financiële 
indicatoren (Becker, Huselid & Ullrich, 2001, 32).  

De workforce scorecard 

Als derde scorecard na de balanced scorecard en de HR-scorecard hebben dezelfde auteurs een 
meetsysteem opgezet speciaal gericht op de werknemers in de organisatie. Waar de HR-scorecard de 
toegevoegde waarde van de HR functie duidelijk maakt, moet de workforce scorecard dat doen voor 
alleen het ‘Human capital’ in de organisatie. Deze scorecard is dan ook een hulpmiddel om de 
werknemers te managen evenals om de bijdrage van de werknemers aan de organisatiedoelen 
meetbaar te maken (Becker en Huselid, 2005, 3). Volgens de auteurs hebben organisaties dan ook drie 
vormen van strategie nodig om succesvol te kunnen opereren: de organisatiestrategie, een 
werknemersstrategie en een HR-strategie. 

De noodzaak voor de workforce scorecard komt voort uit het gegeven dat het voornamelijk de lijn-
managers zijn die de verantwoordelijkheid dragen voor een goede workforce. Deze voeren ook de 
meeste management activiteiten gericht op het personeel uit. De HR-professionals en het HR-
management systeem leggen de basis om de ‘workforce’ tot een strategisch middel te kunnen 
uitbouwen. De lijn-managers moeten daarom begrijpen waarom een effectieve workforce strategie 
noodzakelijk is en hoe ze deze moeten uitvoeren. Dit is een cruciaal element voor het succesvol 
uitvoeren van strategische verantwoordelijkheden van de managers en dit moet begeleid worden door 
een passend meetsysteem om de beslissingen van de managers te leiden (Becker en Huselid, 2005, 5). 

De scorecard bestaat uit vier dimensies: workforce succes, leiderschap en workforce gedrag, 
competenties, instelling en cultuur. Deze worden nu besproken. 

Workforce succes 

Dit is de bottom-line dimensie van de scorecard die meet in hoeverre de werknemers hebben 
bijgedragen aan de uitvoering van de organisatiestrategie. De performance maatstaven die hierbij 
gebruikt worden moeten twee eigenschappen hebben namelijk: ze meten organisatie-doelen die van 
het meest belang zijn voor lijnmanagers waar deze ook verantwoordelijk voor zijn. En twee en de 
organisatiedoelen moeten voor een groot deel gedreven worden door de prestaties van de werknemers. 
Ook hier word gebruik gemaakt van ‘leading’ en ‘lagging’ indicatoren. Deze dimensie is de 
belangrijkste ‘lagging’ indicator. De andere drie dimensies focussen op de kenmerken van de 
werknemers. Deze zijn voor een groot deel sterk beïnvloedbaar door het management. De manager is 
daar dan ook idealiter verantwoordelijk voor. Dit zijn dan ook ‘leading’ indicatoren.  

Leiderschap en werknemers gedrag 

Deze dimensie behelst het gedrag van het leiderschapsteam en van de werknemers van de organisatie. 
Het gaat dan om het benodigde gedrag van deze om het succes van de totale workforce te kunnen 
bereiken. Om de belangrijkste elementen hiervan te kunnen identificeren moet men kijken naar het 
primaire proces en daar in aanduiden welk contact tussen de werknemer van de organisatie en de klant 
het succes bepaalt.  
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Competenties 

De competenties van de workforce zijn de kennis, vaardigheden en de persoonlijke eigenschappen die 
het fundament van het gedrag van de werknemers zijn (Becker & Huselid, 2005, 9). Competenties zijn 
de basis drivers achter het workforce succes omdat ze het potentiële succes van werknemers 
voorspellen. De competentieprofielen moeten niet in generieke zin gemeten worden maar worden 
aangepast aan de benodigde competenties in verschillende functies.  

Instelling en cultuur 

Het werknemersgedrag binnen een organisatie wordt gedeeltelijk bepaald door de gehele 
organisatiecultuur. Hiervoor is een speciale rol weggelegd voor de prestatiecultuur. De cultuur van een 
organisatie vertegenwoordigt de fundamentele waarden en normen over welk gedrag passend is binnen 
de organisatie. Het is van kritieke waarde dat de cultuur elementen bevat van strategische waarde en 
high performance. Hiervoor moeten de functies aangewezen worden die van meer waarde zijn voor het 
bereiken van de strategie. Daarbij moet er gemeten worden wie de best presterende en de minder goed 
presterende zijn. Dit is nodig om een high performance cultuur is stand te kunnen houden. Deze rol is 
vooral weggelegd voor het lijnmanagement. Deze moet beide groepen werknemers effectief sturen.  

Volgens Becker en Huselid (2005, v.a 14) is het vervolgens de uitdaging om het potentieel dat deze 
scorecard biedt te benutten. Daarvoor zien ze drie barrières die overkomen moeten worden. Dit zijn de 
perspectief-, meet- en uitvoeringsuitdagingen. De perspectief uitdaging houdt in dat alle managers in 
de organisatie begrip moeten hebben van de wijze waarop de vaardigheden en het gedrag van de 
werknemers de drivers zijn achter de uitvoering van de strategie. De meetuitdaging houdt in dat op de 
verschillende perspectieven van de scorecard de juiste kengetallen gekozen zijn. Als laatste staat de 
organisatie voor de uitvoeringsuitdaging. De managers van de organisatie moeten de kennis uit 
voorgaande uitdagingen gebruiken om hun boodschap uit te dragen richting hun werknemers. Deze 
moeten als gevolg daarvan gaan handelen zodat ze bijdragen aan de strategie zoals deze gepland is.  

Naar een synthese van de drie scorecards 

Er zijn drie scorecards besproken die op verschillende niveaus van de organisatie gebruikt kunnen 
worden om specifieke doelen aan meetbare indicatoren te verbinden. Deze kunnen met elkaar 
verbonden worden (Becker & Huselid, 2005, 4). Hiermee wordt een ontwikkelingsproces geduid dat 
begint met het beschrijven van de organisatiestrategie en de operationele doelen. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van een strategie map waarmee de belangrijkste relaties in het proces van waarde 
creatie worden aangegeven. De volgende stap is de ontwikkeling van een ‘workforce’ strategie en 
scorecard. Als laatste kan de HR strategie en de HR scorecard vormgegeven worden. Echter het proces 
van waardecreatie vindt in tegengestelde richting plaats. Het fundament voor ‘workforce’ succes wordt 
namelijk door de HR-functie gelegd. Deze is namelijk verantwoordelijk voor het gehele HR systeem. 
Bijvoorbeeld voor de werving en selectie dat lange termijn invloed heeft op de prestaties van de 
organisatie. De workforce scorecard is daarmee de missende link tussen de Balanced scorecard en de 
HR-scorecard. Volgens de auteurs betekent dit echter niet dat alle drie de scorecards gebruikt moeten 
worden om te kunnen profiteren van deze theorie (Becker & Huselid, 2005, 6). De drie scorecards zijn 
een benadering die kan leiden tot optimaal gebruik van waardecreatie. Voor veel organisaties is het 
volgen van deze gedachtegang, het onderscheiden van doelen op drie verschillende niveaus, al een 
grote stap voorwaarts. Door gezamenlijk te werken aan de relaties tussen de doelen op het niveau van 
organisatie-uitkomsten, workforce-uitkomsten, en HR-uitkomsten kan een visie en gedeeld 
enthousiasme ontstaan.  
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De koppeling van de drie scorecards ziet er als volgt uit:  

 HR-Scorecard     Workforce-Scorecard    Balanced Scorecard 
 

  Klant succes 
 
 
 

Financieel Succes 

 Leiderschap en 
workforce gedrag 
 
 

Workforce succes 
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Competenties  
 

 

HR-competenties HR-instrumenten 
 
 
 

 

Strategische focus 
 

Figuur 2.7 Koppeling HR, Workforce en Balanced scorecard  Bron: Becker & Huselid e.a., 2005, 4 

In deze paragraaf is besproken hoe de HR-functionaris de resultaten van HRM meetbaar kan maken. 
In de eerste paragraaf is besproken hoe de resultaten van HRM zich openbaren, en waar men zich dus 
op moet richten bij het meetbaar maken van de resultaten. Nu is het nog van belang te weten welke 
resultaten vooral gebruikt worden om HRM te meten en welke gebruikt zouden moeten worden. Dit 
wordt in de komende paragraaf besproken. 

2.4 DE PRESTATIEDIMENSIES VAN HRM 

Het behalen van prestaties is namelijk voor iedere organisatie van belang. Voor bedrijven is dit 
meestal primair het behalen van een zo groot mogelijk financieel resultaat, voor meer publiek 
georiënteerde organisaties zoals de overheid en non-profit organisaties het streven naar een zo groot 
mogelijke output of het leveren van een optimale dienstverlening (Van Loo en De Grip, 2002). Dit 
betekent dat de prestaties van organisaties op verschillende wijzen zijn uit te drukken. Het eenduidig 
definiëren van wat succes voor een organisatie inhoudt is als gevolg daarvan ook moeilijk. 
Organisaties kunnen evenzoveel doelen (met bijbehorende succesfactoren) nastreven als dat er 
kengetallen zijn om dit succes in uit te drukken.  

Wat ‘succes’ voor een bepaalde organisatie inhoudt is afhankelijk van haar doelen, maar kan ook 
bezien worden vanuit het ‘shareholders’ en ‘stakeholders’ perspectief. Deze komen voort uit het 
Angelsaksische model en het Rijnlandse model. In het Angelsaksische perspectief zijn de 
aandeelhouders het meest belangrijk en moeten diens belangen uiteindelijk behartigd worden. Echter 
in Nederland heeft het Rijnlandse model de overhand en zijn stakeholders veel belangrijker voor het 
bepalen van het organisatiesucces op de lange termijn (Paauwe, 2004, 70). De institutionele context 
heeft in het Rijnlandse model een belangrijke invloed op de totstandkoming van HR-beleid. De 
stakeholders binnen deze context beoordelen het beleid dat organisaties voeren en dragen bij aan de 
beeldvorming die wij hebben over deze organisaties. Het is daarom van groot belang om rekening te 
houden met deze belanghebbenden wanneer gekeken wordt naar indicatoren om het succes van de 
organisatie in uit te drukken.  
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Deze stakeholders beoordelen de organisatie op punten als: 

• Productiviteit, continuïteit en winstgevendheid 
• Gezond- en veiligheidsomstandigheden voor medewerkers 
• Arbeidszekerheid 
• Ontwikkeling van medewerkers 
• Lonen en arbeidsvoorwaarden 
• Werkdruk 

(Paauwe, 2004, 70) 

Het belang om verschillende stakeholders te beschouwen wordt ook onderstreept door Colakoglu e.a. 
(2006, 211). Ze stellen dat de druk die stakeholders kunnen uitoefenen en de relatieve macht die 
daaruit voortkomt grote invloed heeft op de keuzemogelijkheden van organisaties. Dit geheel bezien 
ze vanuit een internationale context, hierbij tekenen ze aan dat dit kan verschillen per land. De auteurs 
delen de belangrijkste stakeholders in in drie groepen die direct invloed uitoefenen op organisaties en 
zelf ook direct geraakt worden door de prestaties van de organisatie. Deze zijn 1. de houders van de 
aandelen en/of de grootste verstrekkers van financiële middelen.2. product en markt stakeholders zoals 
de klanten, bevoorraders, maar ook vakbonden en andere organisaties waarmee samenwerking vereist 
is. 3. stakeholders in de organisatie zelf zoals de werknemers en managers.  

In een studie van Boselie e.a. (2005) wordt geconcludeerd dat de meeste onderzoeken op het gebied 
van HRM en Performance een shareholders perspectief hanteren. Daardoor focust dit onderzoek zich 
op financiële maatstaven die gebruikelijk zijn in de bedrijfseconomie. Het punt hiermee is dat deze 
maatstaven ver verwijderd liggen van waar het effect van het HRM zich openbaart, namelijk in het 
gedrag van medewerkers (Dyer & Reeves, 1995; Colakoglu e.a., 2006). Dit is dan ook de reden dat dit 
onderzoek vaak geen of zwakke invloed van HR interventies vind. Het onderzoek op het gebied van 
HRM en Performance mist dan ook indicatoren die het effect van HRM in termen van andere 
stakeholders kan vaststellen. Een van de eerste bijdragen aan het realiseren van een multi-disciplinaire 
visie op performance komt van Rogers en Wright (1998). Deze stellen een Performance Information 
Market (PIM) voor waarin verschillende stakeholders de mogelijkheid hebben om de 
organisatieprestaties te beoordelen. Ze onderscheiden de financiële markt, de arbeidsmarkt, de 
consumentenmarkt en de politieke en sociale markt. Deze visie breidt de focus van HR onderzoek uit 
met de belangen van andere stakeholders zoals de arbeidsmarktbelangen, de maatschappijbelangen, de 
klantbelangen en vakbondsbelangen.  

Paauwe onderscheidt de missende elementen in voorgaand HRM performance onderzoek in zeven 
stellingen (2004, v.a. 66). Vanwege het belang van het model van Paauwe (dat in de volgende 
paragraaf gepresenteerd wordt) voor dit onderzoek worden deze missende elementen nu samengevat:  

1. Human resources zijn meer dan ‘grondstoffen’ voor gebruik in de organisatie. Het gaat hier 
om mensen met intrinsieke normen en waarden die kunnen verschillen van de waarden van de 
organisatie. Het gedrag van mensen wordt beïnvloed doordat ze binnen en buiten de 
organisatie bij verschillende groepen horen.  

2. HRM behelst meer dan strategievorming en performance georiënteerd zijn. Het is ook een 
wijze om de organisatieprocessen te implementeren en formaliseren. Veel van deze 
bezigheden zijn helemaal niet strategisch van aard. Bijv. niet wanneer het gaat om het 
implementeren van wet en regelgeving in het werving en selectieproces, of het voldoen aan 
normen met betrekking tot diversiteitsbeleid. Deze processen dragen niet bij aan het financiële 
resultaat van de organisatie maar vragen om andere maatstaven. 
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3. De wijze van meten die meestal gehanteerd wordt is te simpel. Vaak wordt HR-beleid en HR 
instrumenten als input variabele gebruikt en HR-output gelinkt aan Performance. Hierbij 
wordt het proces zelf onderkend en is er geen aandacht voor alle actoren, belanghebbenden, en 
de waarden en instituties waarvan de organisatie doordrenkt is.  

4. De maat waarmee de output van HRM moet worden gemeten is niet alleen economisch van 
aard. Er moet verder gekeken worden dan dit, ook de effecten op arbeidsrelaties en het belang 
daarvan speelt een belangrijke rol. Het gaat in brede zin om het ontwikkelen en behouden van 
duurzame relaties met alle relevante belanghebbenden.  

5. HRM kan ook op korte termijn basis effectief zijn. Het gaat dan om korte termijn reageren 
zoals bijv. het snel invoeren van werktijdverkorting. Dit verzet zich tegen de strategische aard 
van HRM waarbij planning centraal staat. Omdat niet alles gepland kan worden kunnen 
maatregelen die op korte termijn genomen worden ook voorkomen. 

6. HRM is niet alleen een middel voor het maximaliseren of optimaliseren van de winst. Het gaat 
ook over het voorzien in een eerlijke verhoudingen met betrekking tot arbeidsverhoudingen 
maar ook het voorzien in de aspiraties van alle belanghebbenden van de organisatie. 

7. De functie van HRM is niet alleen het behalen van strategische doelen. Het moet er ook voor 
zorgen dat de organisatie voldoet aan de basiscondities die ervoor zorgen dat men kan gaan 
werken aan het halen van die strategische doelen.  

 

Op basis van deze tekortkomingen stelt Paauwe een HRM-performance perspectief voor dat uit drie 
dimensies bestaat. Hij onderscheidt de invloed die HRM heeft op de performance van een organisatie 
in een strategische, professionele en maatschappelijke dimensie van performance.  

De strategische dimensie is vooral gericht op de aandeelhouders, directeuren en managers, en 
financiële instituties van de organisatie. Deze dimensie houdt zich daarom vooral bezig met de relatie 
tussen de HR praktijken en de bedrijfsresultaten (de strategische inzet van HR teneinde maximale 
bijdrage aan de bedrijfsresultaten te verwezenlijken) vertegenwoordigd in financieel economische 
termen. Daarnaast is er de professionele dimensie vooral gericht op de HR professionals. Hr 
professionals kunnen zich in meerdere gedaanten voordoen; ze kunnen bevinden op de P&O afdeling, 
het kunnen (lijn) managers zijn of andere HR-specialisten binnen de organisatie. Binnen deze vorm 
van performance gaat het om de kwaliteit van de diensten zoals deze geleverd worden door de HR-
professionals. De performance van deze groep is te meten door de effectiviteit van de HR specialisten 
meetbaar te maken. Als derde en laatste dimensie onderscheidt Paauwe de maatschappelijke dimensie. 
Deze wordt vertegenwoordigd door stakeholders zoals: vakbonden, ondernemingsraden, overheid en 
andere advies- en overlegorganen. Deze beoordelen de organisatie vooral op de wijze waarop ze hun 
rol als werkgever vormgeven en op de wijze waarop ze hun rol in de maatschappij vormgeven. Deze 
bestaat uit zojuist genoemde relaties namelijk die tussen werkgever en werknemer, en de organisatie 
en de maatschappij. Het is van belang dat organisaties hun aandeel nemen in het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Dit zijn eisen die min of meer impliciet door de actoren in de 
samenleving gesteld worden. Soms zijn dit formele eisen zoals wetgeving en richtlijnen die 
uitgevaardigd worden door de staat in samenwerking met vakbonden en werkgeversbonden. 
Organisaties die aan deze eisen voldoen en misschien zelfs meer doen dan dat ze gevraagd wordt 
worden in ogen van de samenleving als eerlijk en legitiem beschouwd. Hierbij verwijst eerlijk naar 
gelijkheid in de uitruil in de relatie tussen werknemer en werkgever en legitimiteit naar die tussen de 
organisatie en de maatschappij. Deze vormen van performance noemt Paauwe de ‘relationele 
rationaliteit’.  
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Ook Boxal en Purcell onderkennen dat HRM meerdere doelen heeft naast het vergroten van de 
economische winstgevendheid (Boxall & Purcell, 2005, vanaf 8). Hun startpunt is dat het genereren 
van levensvatbaarheid met voldoende winstgevendheid voor de aandeelhouders en het opbouwen van 
duurzaam concurrentievoordeel de doelen van organisaties op de lange termijn zijn. Om dat te 
bereiken is een combinatie van menselijke en niet-menselijke factoren nodig. Het HR-beleid kan 
bijdragen aan de menselijke factor. Ze stellen dat iedere organisatie een redelijk effectieve HR 
strategie nodig heeft, echter dit is geen voldoende voorwaarde voor de levensvatbaarheid van de 
organisatie. Een superieure HR strategie daarentegen kan de basis zijn voor een duurzaam 
concurrentievoordeel (Boxal & Purcell, 2005, Vii). Als doelen van HRM expliciteren deze auteurs 
arbeidsproductiviteit, organisatieflexibiliteit en sociale legitimiteit. 

 
Het eerste doel: arbeidsproductiviteit is een criterium voor HRM in de economische zin omdat de 
winstgevendheid van organisaties ook door andere factoren beïnvloed kan worden (Boxal &Purcell, 
2005, 8). Eigenlijk stellen ze, is het vergroten van de arbeidsproductiviteit het primaire doel van het 
managen van arbeidsrelaties in organisaties. Bij de afweging of bepaald HR-beleid ingevoerd moet 
worden moet er altijd een kosten/baten afweging worden gemaakt. Vergroot dit beleid de 
arbeidsproductiviteit en weegt het op tegen de kosten? Deze vraag zal niet voor iedere organisatie 
hetzelfde antwoord opleveren. Het gaat erom dat een organisatie die opereert in zijn/haar specifieke 
context zich moet afvragen welke HR praktijken in zijn geval het meeste opleveren. 
 
Het tweede HRM doel is organisatieflexibiliteit (Boxal & Purcell, 2005, 10). Organisaties bevinden 
zich in een continu veranderende omgevingen en moeten zich daar aan aanpassen. Ze hebben daarom 
vermogen nodig om te kunnen veranderen. De term organisatieflexibiliteit is hier gekozen omdat dit 
zowel het vermogen van de medewerkers om te veranderen bevat als het bredere vermogen dat de 
organisatie als geheel heeft. Binnen organisatieflexibiliteit is een onderscheid te maken tussen korte 
termijn reactievermogen en lange termijn wendbaarheid. Het korte termijn reageren omvat financiële 
flexibiliteit en functionele flexibiliteit terwijl de lange termijn veel meer gaat over het vermogen van 
de organisatie om te leren in een omgeving die snel kan veranderen. Dit is een meer ambigue concept 
waar moeilijker grip op te krijgen is (Boxal & Purcell, 2005, 11). Vaak staan de korte en lange termijn 
flexibiliteitsdoelstellingen met elkaar op spanning doordat korte termijn inspanningen de flexibiliteit 
op langere termijn ondermijnen.  
 
Het derde HRM doel is de sociale legitimiteit van de organisatie (Boxal &Purcell, 2005, 11). Dit doel 
komt sterk overeen met de relationele rationaliteit van Paauwe. Het gaat hier om de relatie tussen de 
organisatie en haar interne en externe omgeving. Het belang voor de organisatie om te voldoen aan de 
triple P’s van Profit, People en Planet. In de praktijk verschilt het nogal in hoeverre organisaties 
legitimiteit expliciet nastreven. Sommige organisaties houden zich minimaal aan de eisen die worden 
gesteld om een levensvatbare organisatie te blijven, terwijl andere organisaties zich willen 
onderscheiden door bijv. een employer of choice te zijn.  
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2.5 DE OP CONTEXT GEBASEERDE HR-THEORIE  

Zojuist is besproken dat de resultaten van het HRM, willen ze recht doen aan de aard van vakgebied, 
in verschillende dimensies of resultaatgebieden uitgedrukt moeten worden. Daarbij is ook duidelijk 
geworden dat in Nederland de institutionele context een belangrijke invloed op de totstandkoming van 
HR-beleid heeft. Deze constatering heeft ertoe geleid dat Paauwe de op context gebaseerde HR-
Theorie heeft geïntroduceerd (1994; 1998). Het uitgangspunt is hier niet de organisatiestrategie die 
leidt tot passende en ondersteunende HRM activiteiten (zoals in voorgaand gepresenteerde modellen) 
en vervolgens tot organisatieresultaten, maar het startpunt zijn twee dimensies die de ruimte voor een 
institutioneel/ethisch HRM scheppen. Wanneer dit aan de basis van de organisatie staat leidt dat tot 
levensvatbaarheid van de organisatie wat een mogelijkmaker (enabler) is voor verschillende 
strategische opties (HR strategieën) die een organisatie kan ontplooien. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de Resource Based View doordat deze strategieën zich richten op de eigen middelen van de 
organisatie. (model zie volgende pagina) 

In het model zijn aan de linkerzijde drie dimensies te zien die de mate van vrijheid die een organisatie 
heeft om haar HR-beleid vorm te geven bepalen. Hiervan zijn er twee omgevingsdimensies. Dit zijn de 
PMT en de SCL dimensie. De PMT dimensie geeft aan dat het HRM gedeeltelijk wordt bepaald door 
eisen die de betreffende product en markt combinatie met zich mee brengt en door de vorm van 
technologie die daar gangbaar bij is. Deze eisen komen in de vorm van criteria als: efficiency, 
effectiviteit, flexibiliteit, kwaliteit, innovatief vermogen en snelheid. Deze dimensie vertegenwoordigt 
de economische realiteit in de internationale en nationale markt.  

De tweede omgevingsdimensie is de SCL dimensie. Deze weerspiegelt de inbedding van het 
marktmechanisme in de sociaal-politieke culturele en wettelijke context. Dit betekent dat de markt niet 
de vrije hand heeft maar dat er normen en waarden gelden die institutioneel zijn verankerd. Dit zijn 
opvattingen t.a.v eerlijke en legitieme arbeidsrelaties (zoals eerder uitgelegd bij het concept 
performance) waar organisaties rekening mee moeten houden bij het vormgeven van haar beleid.  

De derde dimensie behelst de organisatie eigen culturele aspecten oftewel de vanuit de historie 
gegroeide configuratie die de organisatie vanuit haar oprichting heeft opgebouwd. Deze configuratie 
kan gezien worden als de strategische keuzes die in het verleden zijn gemaakt in combinatie met 
keuzes in de structuur van de organisatie. De organisatiecultuur die hierdoor gegroeid is bepaalt de 
keuzes die in de toekomst gemaakt kunnen worden.  
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Figuur 2.8 De op context gebaseerde HR Theorie van Paauwe    Bron: Paauwe, 2004 

 
Zoals in het model te zien is hebben deze drie dimensies invloed op de bewegingsvrijheid voor 
strategische keuzes. Daarbinnen bevindt zich de dominante coalitie van actoren. Deze actoren hebben 
vervolgens binnen de ontstane ruimte de mogelijkheid hun eigen strategische keuzes te maken. De 
uitdaging voor hen is om het mogelijk te maken dat HRM een bijdrage kan leveren aan een duurzaam 
concurrentievoordeel. Dat kunnen ze doen door in te spelen op unieke voor de organisatie specifieke 
aspecten. Deze keuzes uiten zich in HR-strategieën. Deze genereren HRM-uitkomsten welke bijdragen 
aan de prestaties van de organisatie.  
 

De waarde van dit model voor deze scriptie is dat het verklaringen kan geven omtrent verschillen in de 
inzet van HRM activiteiten en het gebruik van meetbaarheid voor HRM. Op basis van de drie 
omgevingsdimensies en de dominante coalitie van de organisatie kunnen verschillen verklaard worden 
die in de organisatiepraktijk gevonden worden.  
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2.6 HYPOTHESEN EN VERWACHTINGEN 

Naar aanleiding van de besproken theorie wordt een aantal hypothesen en verwachtingen 
geformuleerd. Er worden hypothesen voor het kwantitatieve deel en verwachtingen voor het 
kwalitatieve deel geformuleerd, aangezien er in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van 
kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling.  

2.6.1 Hypothesen 

Het kenmerkende verschil tussen personeelsbeleid en HRM is het afleiden van een HR strategie van de 
organisatiestrategie (Leisink, 2005; Boxal en Purcell, 2003). Het proces dat hiermee gepaard gaat is 
beschreven in de verschillende methoden. Aan de hand van deze constatering wordt de volgende 
hypothese geformuleerd. 

1. Het proces van het invoeren van een strategisch HR-beleid is de hoogste prioriteit van 
organisaties in 2009. 

Uit de onderzoeken van Boselie e.a. (2005, 69) blijkt dat er vier HRM-activiteiten zijn die het meest 
gebruikt worden in organisaties. Deze weerspiegelen de hoofddoelen van strategisch HRM. De 
activiteiten zijn: opleiden en ontwikkeling, beloning, performance management en werving & selectie. 
Op basis hiervan wordt de volgende hypothese opgesteld: 

2. Opleiding en ontwikkeling, beloning, performance management en werving & selectie 
behoren tot de top 5 prioriteiten van de organisaties. 

Het belangrijkste argument dat auteurs aanvoeren voor het tekort aan bewijs voor de HRM 
performance relatie is dat het noodzakelijk is om uitkomstvariabelen van HRM te gebruiken die 
dichtbij de HR-interventies liggen. Het niveau van het individu is de belangrijkste schakel tussen de 
inzet van HRM en de uiteindelijke organisatie performance (Paauwe, 2009, 134). Dyer en Reeves 
onderscheiden drie niveaus om de performance outcomes van HRM te meten (1995): Financiële 
uitkomsten, organisatie uitkomsten en HRM uitkomsten. HRM uitkomsten zijn dus de beste maatstaf 
om de resultaten van het HRM te meten. De hypothese die hieruit voortkomt is: 

3. Organisaties gebruiken voornamelijk HRM uitkomsten om de resultaten van het HRM te 
meten. 

Van Loo en De Grip (2002) geven aan dat het primaire doel van bedrijven (profit organisaties) meestal 
het behalen van een zo groot mogelijke financieel resultaat is, terwijl de publiek georiënteerde 
organisaties vaak meer streven naar een zo groot mogelijke output of het leveren van een optimale 
dienstverlening. Hieruit vloeit de volgende hypothese voort: 

4. Winstgerichte organisaties maken gemiddeld meer gebruik van financiële indicatoren om de 
effecten van hun HRM beleid te meten, terwijl niet winstgerichte organisaties gemiddeld meer 
gebruik maken van niet financiële indicatoren om de effecten van hun HRM beleid te meten. 

Paauwe (2004) onderscheidt drie perspectieven van waaruit gekeken kan worden naar de invloed die 
HRM heeft op performance, te weten; de strategische dimensie, de professionele dimensie en de 
maatschappelijke dimensie. Bij de strategische dimensie gaat het voornamelijk om de relatie tussen 
HR praktijken en de bedrijfsresultaten. Hier zijn voornamelijk de aandeelhouders en de directie in 
geïnteresseerd. De volgende hypothese is: 

5. Bij organisaties die grote invloed ondervinden van aandeelhouders of de directie, worden de 
financiële resultaatgebieden vaker meetbaar gemaakt.  
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Wat ‘succes’ voor een bepaalde organisatie inhoudt, is afhankelijk van haar doelen, maar kan ook 
bezien worden vanuit het ‘shareholders’ en ‘stakeholders’ perspectief. Paauwe constateert dat in 
Nederland het Rijnlandse model de overhand heeft en daardoor stakeholders veel belangrijker zijn 
voor het bepalen van het organisatiesucces op de lange termijn (Paauwe, 2004, 70).  

6. Stakeholders hebben gemiddeld meer invloed op de totstandkoming van het HR beleid dan 
aandeelhouders.  

De op context gebaseerde HR Theorie van Paauwe laat zien dat  drie dimensies in combinatie met 
dominante actoren invloed hebben op de bewegingsvrijheid voor strategische keuzes van de 
organisatie (2004). De uitdaging voor de organisatie is vervolgens om het mogelijk te maken dat HRM 
een bijdrage kan leveren aan een duurzaam concurrentievoordeel. Dat kunnen ze doen door in te 
spelen op unieke voor de organisatie specifieke aspecten. Dit leidt tot hypothese 7: 

7. Tussen de sectoren van organisaties zijn er verschillen in de invloed van de drie 
omgevingsdimensies.  

Wall & Wood concluderen in 2005 dat het bewijs voor de HRM-Performance relatie veelbelovend is 
maar nog niet overtuigend (2005, 454). Dit geldt met name voor de link tussen de HRM- of 
gedragsuitkomsten en de uiteindelijke invloed op de organisatie performance. Een recent onderzoek 
dat een analyse uitvoert van een groot aantal Nederlandse beursgenoteerde bedrijven vindt vooralsnog 
geen (causale) relatie tussen arbeidsproductiviteit en financiële performance (Corporaal, 2008). 
Hierdoor is er nog steeds geen zekerheid, anders dan het geloof in, het feit of goed HRM er werkelijk 
voor kan zorgen dat de organisatie beter presteert. Op basis hiervan wordt de volgende hypothese 
opgesteld: 
 

8. Wanneer de organisatie de perceptie heeft dat het HRM bijdraagt aan een bepaald 
resultaatgebied dan wordt de bijdrage van HRM aan dat resultaatgebied gemiddeld vaker 
gemeten. 

2.6.2 Verwachtingen 

Er wordt nu over gegaan tot het formuleren van de verwachtingen. De verwachtingen hebben 
betrekking op de literatuur en de interviews met de HR professionals. 

Paauwe (2004) onderscheidt drie perspectieven van waaruit gekeken kan worden naar de invloed die 
HRM heeft op performance, te weten de strategische dimensie, de professionele dimensie en de 
maatschappelijke dimensie. De professionele dimensie heeft betrekking op de HR-functionarissen. 
Binnen deze vorm van performance gaat het om de kwaliteit van diensten zoals deze geleverd wordt 
door de HR-afdeling. De performance van deze groep is te meten door de effectiviteit van de HR 
specialisten meetbaar te maken. Hieruit volgt de eerste verwachting. 

1. HR-functionarissen vinden het belangrijk dat de kwaliteit van diensten die door hen geleverd 
wordt meetbaar gemaakt wordt.  

In de praktijk van personeelsmanagement worden indicatoren gezien als de manier om waarde te 
verbinden aan processen. Dit worden ken- en stuurgetallen genoemd (o.a. Evers e.a., 2007; Baarda & 
Kouwenhoven, 2007). Volgens Becker en Huselid (2001, 21) dient meten uiteindelijke twee doelen 
namelijk; het is de basis voor alle besluitvorming in de gehele organisatie en het dient als 
evaluatiemiddel om de prestaties van de organisatie te kunnen beoordelen. De volgende verwachting 
luidt: 



32 | P a g i n a 

 

2. HR-functionarissen maken de HR-bijdrage cijfermatig inzichtelijk omdat dit de basis is voor 
alle besluitvorming in de gehele organisatie en het dient als evaluatiemiddel om de prestaties 
van de organisatie te kunnen beoordelen. 

Het lukt wel om de kosten van de HR-instrumenten te berekenen, echter voor de opbrengsten is dit 
nog moeilijk. Dit heeft tot gevolg dat het meetbaar maken van HRM nog maar weinig toegepast wordt 
binnen organisaties. Dit komt onder andere doordat de opbrengst van HRM zich vertaalt in gedrags-
uitkomsten van medewerkers, die per definitie moeilijk zichtbaar te maken zijn (Baarda en 
Kouwenhoven, 2007, 13). De volgende verwachting luidt: 

3. Een van de problemen die HR-functionarissen ervaren met het meetbaar maken van HRM is 
dat gedragsuitkomsten van medewerkers moeilijk zichtbaar te maken zijn. 

Een andere reden die het meten van HR opbrengsten bemoeilijkt, ligt er in dat de huidige HR-
functionarissen vaak niet of onvoldoende opgeleid zijn in economische methoden die het mogelijk 
maken om HRM meetbaar te maken (Becker & Huselid, 2001, 22). De volgende verwachting is: 

4. Een van de problemen die HR-functionarissen ervaren met het meten van HR is dat ze te 
weinig kennis zelf of binnen de HR afdeling hebben om meetbaarheid goed toe te passen.  

Ullrich (1997) onderscheidt vier rollen die een HR afdeling binnen een organisatie kan vervullen. De 
informatiebehoefte verschilt bij iedere rol en het belang van het meten van HR of de functie die dit kan 
vervullen, kan daardoor ook per rol verschillen.  

5. Het soort informatie dat in een organisatie meetbaar gemaakt wordt, hangt samen met de 
rollen die de HR afdeling vervult binnen de organisatie.  

In het theoretisch kader zijn verschillende methoden besproken die behulpzaam kunnen zijn bij het 
meetbaar maken van de resultaten van het HRM (Baarda & Kouwenhoven (2007), Becker, Huselid en 
Ullrich (2001), Becker en Huselid, 2005). In al deze methoden staat het afleiden van een HR strategie 
en de HR activiteiten van de organisatiestrategie centraal. Volgens de auteurs kan het gebruik van de 
scorecards leiden tot optimaal gebruik van waardecreatie binnen de organisatie. Hieruit volgen twee 
verwachtingen: 

6. HR-functionarissen vinden het gebruik van methoden voor het meetbaar maken van het HRM 
behulpzaam. 

7. HR-functionarissen benadrukken het belang van de aansluiting van de HR strategie en HR 
activiteiten op de organisatiestrategie.  
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2.7 OPBRENGST VAN HET THEORETISCH KADER 

Het doel van het theoretisch kader is om kennis op te doen over het onderwerp van deze scriptie. 
Hiermee wordt het mogelijk de centrale vragen te operationaliseren en in een later stadia de resultaten 
te analyseren. Daarvoor zijn drie onderwerpen behandeld. Als eerste is aan bod gekomen langs welke 
‘weg’ de opbrengst van HRM naar organisatieperformance plaatsvind. Hier is duidelijk geworden dat 
dit volgens een directe en indirecte weg kan. Het belangrijkste is dat er zogenaamde sleutelindicatoren 
zijn waardoor de beïnvloeding van het personeel door het HRM richting de organisatieperformance tot 
stand komt. Op deze plek zijn de veranderingen in het gedrag van de medewerkers die door het HRM 
en de HR activiteiten tot stand komen het best merkbaar en dus ook te meten.  

Als tweede is ingegaan op wat het meetbaar maken van de resultaten van HRM is, welke doelen het 
dient en wat de oorzaak is van de problematiek rondom het onderwerp. Hier is duidelijk geworden dat 
het meten van HRM, naast dat het kan bijdragen aan een verbetering van de (strategische) inzet van 
HRM en de HR functie, ook een belangrijke rol als maatschappelijk instrument heeft te vervullen. Het 
meten van HRM kan dienen om bij te dragen aan de maatschappelijke positie van de organisatie 
doordat de cijfers kunnen helpen om verantwoording af te leggen over, en tegemoet te komen aan, de 
eisen van stakeholders. Ook is aan de orde geweest dat er al gedurende langere tijd aandacht is voor 
het meten van HRM uitkomsten. Verschillende argumenten van auteurs lijken te illustreren dat het nog 
niet zoveel gebruikt wordt. De vraag is dan ook hoeveel het wordt toegepast in Nederland.  

Als het meten van HR wordt ingezet om de strategische inzet van het HRM te verbeteren dan is het 
van belang om vast te stellen welke HR activiteiten welke effecten veroorzaken. Dit is een belangrijk 
punt omdat uit de praktijk blijkt dat er veel verschillende HR-activiteiten gebruikt worden. Daarbij is 
er geen vaststaand kader omtrent welke van deze activiteiten bij het vakgebied HRM horen. 
Vervolgens is aan de hand van de HR-rollen van Ullrich (2007) duidelijk geworden dat de functie van 
het meten van HRM resultaten kan verschillen per rol die een HR afdeling vervult.  

Als laatste in deze paragraaf zijn verschillende methoden behandeld die als hulpmiddel kunnen dienen 
bij het vormgeven van het meten van HRM resultaten. Hieruit blijkt dat het opzetten van een goed 
meetsysteem niet opzichzelf staat. Het vereist een gedegen voorbereiding die bestaat uit het doorlopen 
van een aantal stappen dat begint met het formuleren van de organisatiestrategie en eindigt bij een set 
meetbare indicatoren die de opbrengst van de HR activiteiten kan vaststellen. Vooral de Ken- en 
Stuurgetallen methode en de HR scorecards gaan dan ook vooral in op de stappen die nodig zijn om 
tot een set K&S te komen. Aan het selecteren van de meest relevante en passende K&S wordt 
verassend weinig aandacht besteed. Het gebruik van de methoden moet daardoor vooral gezien 
worden als een hulpmiddel om overzicht te krijgen over welke stappen gezet moeten worden.  

Als derde is besproken wat de resultaatgebieden zijn waarin HRM uitgedrukt moet worden. Hier is aan 
de hand van de theorie van Paauwe (2004) en Boxall en Purcell (2005) duidelijk geworden dat het 
HRM niet alleen resultaten moet opleveren in economisch financiële termen maar ook vanuit moreel 
en maatschappelijk oogpunt. Wanneer men resultaten gaat meten, kan men deze het beste uitdrukken 
in verschillende resultaatgebieden waarbij onderscheid gemaakt dient te worden naar een 
professionele, strategische en sociale legitimiteit of maatschappelijke dimensie.  

Als laatste onderdeel van het theoretisch kader is het verklarende model van Paauwe (2004) 
besproken. Dit model focust zich op de totstandkoming van HR strategieën. Hiermee kan een link 
worden gelegd tussen de invloed van de verschillende dimensies die het model bespreekt en het 
gebruik van het meten voor HRM als strategisch instrument.  
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DE ONDERZOEKSOPZET 
 
In dit hoofdstuk wordt de methodologie die in het empirische deel van dit onderzoek wordt toegepast 
besproken. Allereerst worden de belangrijkste begrippen uit de onderzoeksvraag en deelvragen 
gedefinieerd. Daarna wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie met daarop volgend de wijze waarop 
het onderzoek verricht is. Vervolgens wordt de wijze van analyse besproken en tot slot wordt ingegaan 
op de validiteit en betrouwbaarheid.  

3.1 DEFINIERING VAN BEGRIPPEN 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het ten eerste van belang de begrippen uit de 
vraagstelling duidelijk te hebben. In de centrale vraag zijn vier begrippen van belang. Het gaat om 
organisaties in Nederland, de resultaten van HRM, HR functionarissen en het meetbaar maken. Uit de 
deelvragen behoeven de begrippen HRM activiteiten, dominante coalitie, maatschappelijke context en 
strategische karakter verdere uitleg.  

Met organisaties in Nederland worden organisaties bedoeld volgens de definitie van het CBS: ‘De 
feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de 
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten of diensten aan derden’ 
(www.cbs.nl). Deze definitie wordt gebruikt omdat de gegevens van CBS statline gebruikt worden 
voor de controle van de vertegenwoordiging van de onderzoekspopulatie. Uit deze definitie en met 
name uit het element zelfstandigheid volgt dat een organisatie meer dan één vestiging kan omvatten, 
maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als 
rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden 
niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende 
onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan 
op grond van de definitie evenzovele organisaties. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere 
concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer eenheid zich uitstrekt over verschillende landen 
wordt het Nederlandse deel als een gehele organisatie beschouwd. 

Het concept de resultaten van HRM is besproken in het theoretisch kader. Dyer en Reeves (1995) 
onderscheiden daar drie typen uitkomsten van HRM namelijk; financiële uitkomsten, organisatie 
uitkomsten en HR gerelateerde uitkomsten. Naar aanleiding van Paauwe (2004) wordt er ook gebruik 
gemaakt van de indeling in strategische, professionele en maatschappelijke resultaten van HRM. In dit 
onderzoek wordt, wanneer gesproken over de resultaten van HRM, op deze verschillende typen 
resultaten van HRM gedoeld.  

Met de term HR functionaris worden werknemers bedoeld die in de dagelijkse praktijk voor een 
organisatie (in de zin van het CBS) werken en als onderdeel daarvan zich bezighouden met 
werkzaamheden op het vakgebied van HRM. In organisaties zijn op verschillende niveaus werknemers 
bezig met HRM taken. Deze zijn te typeren naar de taken van de HR-afdeling. De taken worden 
toegewezen aan de verschillende rollen die de HR functie kan innemen naar de indeling van Ullrich 
(1997). Alle HR functionarissen die taken uitvoeren die binnen deze rollen vallen, maken deel uit van 
dit onderzoek. Echter voor de werkelijke respondentenselectie worden nadere eisen gesteld (zie 
paragraaf 3.3 fase 2). 

 

3
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Met het meetbaar maken van HRM wordt gedoeld op de omschrijving gegeven in het theoretisch 
kader. Deze luidt: ‘het geven van een cijfermatige waarde aan de processen in een organisatie waarbij 
die waardes een uitspraak doen of indicatie geven over hoe een verschijnsel er in de werkelijkheid 
voor staat. De wijze om waarden te verbinden aan processen is door middel van indicatoren. In de 
praktijk van personeelsmanagement worden deze ken- en stuurgetallen (K&S) genoemd.’ 

Met HRM activiteiten wordt binnen dit onderzoek gedoeld op alle activiteiten die in paragraaf 2.3.3 
van het theoretisch kader genoemd staan. Het gaat hier om activiteiten die organisaties onderbrengen 
bij de HR functie. De formulering van de HR activiteiten in het kader van deelvraag 1 is op basis van 
de op het moment meest gebruikte benamingen voor HR activiteiten.  

De begrippen dominante coalitie en maatschappelijke context komen uit het model van Paauwe 
(2004), gepresenteerd in paragraaf 2.5. Onder de dominante coalitie worden de actoren verstaan die 
invloed uitoefenen op de totstandkoming van het HR beleid. De maatschappelijke context bestaat uit 
de PMT, SCL en de organisatie configuratie dimensie. Deze dimensies gelden als contextfactoren die 
het tot stand komen van het HR beleid binnen de organisatie beïnvloeden.  

Met het strategische karakter van het HR-beleid wordt in dit onderzoek gedoeld op de indicatoren 
planningstermijn en een typering van de inzet van afzonderlijke HR activiteiten. De aanname die 
gedaan wordt is dat een langere planningstermijn en een meer geplande inzet van HR activiteiten meer 
strategisch gedrag is.  

Nu de begrippen uit de onderzoeksvraag duidelijk zijn kan ingegaan worden op hoe het onderzoek 
uitgevoerd is. 

3.2 ONDERZOEKSKARAKTER 

Fase 1: Het kwantitatieve deel 

Het eerste deel van de doelstelling van dit onderzoek heeft de pretentie om inzichtelijk te maken in 
hoeverre Nederlandse organisaties de resultaten van hun HR beleid meetbaar maken. Passend bij deze 
vraag is een kwantitatieve onderzoeksopzet. Er wordt feitelijke informatie gevraagd die leidt tot een 
overzicht van in hoeverre organisaties hun HR beleid meetbaar maken. Dit is een objectief gegeven. 
Het gaat in dit deel van het onderzoek niet om subjectieve betekenisgeving van onderzoekseenheden 
maar om een objectieve situatieschets. Van belang is hierbij dat de onderzoeker de onderzoeks-
eenheden van buitenaf bekijkt en geen deel neemt aan het onderzochte (’T Hart e.a., 2005, 66; Van der 
Velde e.a, 2004, 75). Het doel van het onderzoek is dan ook om wettenstellend te zijn ofwel te 
generaliseren en dus valide uitspraken te doen (’T Hart e.a., 2005, 66; Van der Velde e.a., 2004, 75). 
De sturing van het onderzoek vindt daarbij plaats door vooraf uit de theorie afgeleide concepten en 
hypothesen. Deze nemen een centrale rol in bij de operationalisatie van de onderzoeksvraag. Van te 
voren wordt er dan ook een uitgebreid literatuuronderzoek verricht. De onderzoekopvatting die daarbij 
past is empirisch analytisch van aard. 

Fase 2: Het kwalitatieve deel 

Het tweede deel van de doelstelling van dit onderzoek heeft de pretentie om een verkenning te houden 
naar de problemen die HR functionarissen ervaren bij het meetbaar maken van het HR-beleid. Deze 
tweede fase van het onderzoek is aanvullend op het eerste deel om dieper in te gaan op de resultaten 
die daar verkregen zijn. Centraal in deze doelstelling staat het woord ervaren. Dit duidt erop dat het 
hier gaat om een ervaring van de respondent. De tweede onderzoeksvraag gaat in tegenstelling tot de 
eerste over de (subjectieve) beleving van de respondenten. Het gaat om de constructie die de 
respondenten van hun werkelijkheid schetsen (Boeije, 2005, 20). Hierbinnen ben ik op zoek naar 
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regelmatigheden en patronen in de specifieke context (Boeije, 2005, 20). Het doel is dan ook 
verschillen en gelijkheden te ontdekken binnen de onderzoeksgroep. Hierbij past een interpretatieve 
onderzoeksopvatting en kwalitatieve methoden. In deze onderzoeksopvatting is de onderzoeker zelf 
het onderzoeksinstrument en intervenieert hij in de onderzochte situatie (Van der Velde e.a., 2004, 75). 
Dit in tegenstelling tot bij het kwantitatieve deel.  

Uit de doelstelling is af te lezen dat het gaat om een verkenning. Het doel is niet om valide en 
generaliseerbare uitspraken te doen, maar om een explorerend onderzoek te verrichten. In lijn met dit 
doel verschilt de rol van de theorie in dit deel van het onderzoek. Aangezien we hier een verkenning 
doen naar mogelijke problemen die HR functionarissen ervaren, waarbij niet met zekerheid te stellen 
is of er problemen zijn en wat de aard is van deze, is de theorie niet leidend tijdens het onderzoek.  

3.3 METHODEN VOOR DATAVERZAMELING EN DE RESPONDENTE N 

Fase 1: 

Een empirisch analytische onderzoekopvatting suggereert het werken met vragenlijsten om op deze 
manier een grote groep respondenten in relatief korte tijd te kunnen bereiken (Van der Velde e.a., 
2004, 106). Dit is dan ook waar fase 1 van het onderzoek uit zal bestaan. Dit sluit aan bij de 
formulering van de onderzoeksvraag en de doelstelling. Deze zijn zo geformuleerd dat kwantitatieve 
dataverzamelingsmethoden geschikt zijn voor beantwoording van de vraag. Er is gebruik gemaakt van 
een gestandaardiseerde enquête die uitgezet is onder een grote groep respondenten. Met het gebruik 
van een gestandaardiseerde vragenlijst wordt bereikt dat antwoorden die verschillende mensen hebben 
gegeven geïnterpreteerd kunnen worden als echte verschillen tussen die mensen, in plaats van 
verschillen die toe te schrijven zijn aan een andere manier van vragen of een andere manier van 
interviewen (’T Hart e.a., 2005, 221). Standaardisatie maakt vergelijkbaarheid van de antwoorden 
evenals replicatie van het onderzoek mogelijk.  

De respondenten 

De pretentie van het onderzoek is uitspraken te doen over organisaties die meedoen aan dit onderzoek. 
De mogelijke onderzoekspopulatie zijn daarbij alle organisaties in Nederland die voldoen aan de 
definiëring uit paragraaf 1. Daarbij wordt de aanvullende eis gesteld dat de organisatie minimaal 100 
medewerkers moet hebben. Deze grens is van belang om te kunnen spreken over een organisatie die 
groot genoeg is om een voldoende uitgewerkt personeelsbeleid te voeren. Dit zijn volgens het CBS op 
1 januari 2009 7850 organisaties. Omdat het onmogelijk is al deze organisaties te benaderen maar het 
wel wenselijk is dat er een spreiding in het type organisaties zit, wordt er een steekproef getrokken. 
Om de resultaten te kunnen generaliseren naar alle Nederlandse organisaties is bij de omvang van deze 
populatie een steekproef vereist van minstens 367 respondenten om uitspraken te kunnen doen bij een 
betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutenmarge van 5%. (Baarde en De Goede, 2001, 169). 
Hiernaar is wel gestreefd, echter, deze omvang is niet behaald. Hierdoor blijven de uitspraken alleen 
geldig voor de onderzochte populatie. 

Idealiter is de steekproef a-select echter omdat dit onderzoek onderdeel uitmaakt van een vragenlijst 
van Berenschot zijn er beperkingen wat betreft de steekproef. Deze heeft plaatsgevonden door het 
uitsturen van de elektronische vragenlijst met begeleidende brief via e-mail aan ongeveer 1500 
organisaties in Nederland (zie bijlage). Deze respondentengroep komt tot stand door middel van 
relaties van de uitgeverij WEKA, relaties van Berenschot, persoonlijke relaties van medewerkers van 
Berenschot en historische respondenten van de enquête. Het uitsturen van de e-mail is in fasen gedaan 
waarbij in de laatste fase specifieke ondervertegenwoordigde sectoren zijn getarged. De steekproef is 
daardoor niet a-select.  
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De organisaties worden ingedeeld naar grootte en bedrijfstak. Over deze groepen wordt getracht 
uitspraken te doen. Om deze reden is er sprake van een gestratificeerde steekproef. Omdat 
generaliseerbaarheid van de resultaten niet nagestreefd wordt, is het niet van belang dat iedere groep in 
de onderzoekspopulatie evenveel vertegenwoordigd is als in de werkelijkheid. Voldoende is dat er 
minstens tien organisaties per categorie zijn om over gemiddelden te kunnen spreken. Achteraf kan het 
toch interessant zijn te bekijken in hoeverre de onderzoekspopulatie de Nederlandse organisaties 
weerspiegelen. Daarom is hieronder volgens de gegevens van het CBS te zien voor welke 
grootteklassen en sectoren er ondernemingen zijn (aangepast aan de hand van de gegevens van CBS 
Statline op 1 januari 2009). 

Bedrijfskenmerken 

100 werkzame 
personen of meer 
totaal 

100-
200 

201-500 501-
1000 

1001-
2000 

2000+ 

Alle economische 
activiteiten. 

7850  
3870 

 
2450 

 
825 

 
420 

 
285 

Percentage van totaal 
100% 49% 31% 11% 5% 4% 

 

 Sector 
 

Totaal Industrie en 
nijverheid 
(IN) 

Handel, 
transport en 
dienstverlening 
(HTD) 

Kennisintensieve 
dienstverlening 
(KID) 

Overheid 
(OH) 

Collectieve 
sector (CS) 

Aantal 
bedrijven 

7850 1915 2895 500 500 2040 

Percentage van 
totaal 

100% 24% 37% 6% 6% 26% 

 

Dit zijn de respondenten van het onderzoek: 

 Groottecategorie 
Sector 

≤ 200 
mw. 

201 – 400 
mw. 

401 – 
1000 mw. 

1001 – 
2000 mw. 

≥ 2000 
mw. 

Totaal 

Industrie en 
nijverheid (IN) 

3 7 1 1 3 15 (15%) 

Handel, transport en 
dienstverlening 
(HTD) 

4 7 4 1 3 19 (19%) 

Kennisintensieve 
dienstverlening (KID) 

11 9 5 2 3 30 (30%) 

Overheid (OH) 3 5 2 4 1 15 (15%) 
Collectieve sector 
(CS) 

3 4 4 4 5 20 (20%) 

Totaal 24 (24%) 32 (32%) 16 (16%) 12 (12%) 15 (15%) 99 
 

Fase 2: 

Het tweede deel van het onderzoek gaat uit van een interpretatieve onderzoeksopvatting. Hierbij 
passen kwalitatieve onderzoeksmethoden. Deze hebben tot doel gedragingen, ervaringen en beleving 
van de respondenten te beschrijven en interpreteren (’T Hart e.a., 2005, 253). De methode van 
onderzoek die gebruikt is zijn semi- tot halfgestructureerde interviews afhankelijk van het verloop van 
het gesprek. Deze bieden de mogelijkheid om relevante onderwerpen voortkomend uit de literatuur te 
bevragen en daarnaast ruimte te laten voor eigen invulling door de respondenten. De onderwerpen die 
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voortkomen uit de literatuur vormen de ‘sensitizing concepts’ die als richtinggevende begrippen 
tijdens het interview worden beschouwd (Boeije, 2005, 47). Waar nodig kan de informatie aangevuld 
worden met data verkregen uit andere gesprekken en interviews die ik tijdens mijn onderzoeksperiode 
heb gehad met HR-professionals. 

De respondenten 

De respondentenselectie van dit kwalitatieve deel vindt doelgericht plaats (Boeije, 2005, 50). Dit 
betekent dat de onderzoekseenheden geselecteerd worden aan de hand van bepaalde relevante 
kenmerken die voortkomen uit onderzoekvraag 1. De populatiekenmerken zijn de basis van de selectie 
(Boeije, 2005, 50). Een ander belangrijk selectiecriterium is de toegang tot de organisatie geweest. Er 
zijn in totaal 5 interviews gehouden, waarvan twee met HR-managers die in het management team van 
de organisatie zitten en 3 met HR functionarissen die betrokken zijn bij zowel de opzet van de HR 
strategie als dat ze ervaring hebben met het meetbaar maken van HR binnen de organisatie. Hierbij 
zijn organisaties gekozen waarbij uit de enquête bleek dat ze nog weinig gebruik maken van het meten 
van HR als organisaties die aangaven veel verschillende HR resultaten te meten. Ook is er gekozen 
voor spreiding wat betreft de sectoren. Wat betreft de organisatiegrootte is gekozen voor organisaties 
vanaf 1000 medewerkers. De respondentenlijst en de kenmerken daarvan staan in de bijlage. 

3.4 VERANTWOORDING VAN DE ENQUETE- EN INTERVIEWTOPI CS 

In het onderzoek worden twee dataverzamelingsmethoden gecombineerd. In het kwantitatieve deel is 
de vragenlijst het onderzoekmiddel, in het kwalitatieve deel is het de onderzoeker zelf. Hierbij maakt 
deze gebruik van een topiclijst als hulpmiddel bij de interviews. De overeenkomst in beide 
onderzoeksmethoden is dat ze hetzelfde onderwerp behandelen. Echter, omdat de vragen in de enquête 
vaststaan is er geen ruimte voor aanvullende en diepgaandere vragen. De thema’s van de topics uit de 
enquête worden in de interviews verder uitgediept. Leidend voor de topics is het literatuuronderzoek 
dat van te voren heeft plaatsgevonden. Daaruit zijn de relevante onderwerpen naar voren gekomen die 
door middel van de onderzoeksmethoden bevraagd worden. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd 
voor de theorie van Paauwe (2004). Zijn inzichten op het gebied van HRM & Performance zijn 
specifiek toepasbaar voor de wijze waarop in Nederland tegen personeelsbeleid aangekeken wordt.  

De enquête: 

De enquête is een Excel bestand met verschillende tabbladen. De enquête is ‘modulair’ georganiseerd. 
Dit betekent dat verschillende tabbladen verschillende onderwerpen met betrekking tot 
personeelsbeleid behandelen. Er zijn zeven tabbladen, gemiddeld duurt het vier uur om het in zijn 
totaliteit in te vullen. Het laatste tabblad beslaat de vragen van dit onderzoek. Het eerste tabblad zijn 
de algemene gegevens van de organisatie en vragen over de typering van de organisatie, marktkeuzes, 
omzet en lasten en de management en HR prioriteiten. Voor de digitale versie verwijs ik u naar de 
bijgeleverde CD-ROM. Er is gecommuniceerd dat de gehele vragenlijst ingevuld moet worden. Dit is 
dan ook in de meeste gevallen gebeurd. In ieder geval wat betreft het tabblad voor dit onderzoek.  

Er zijn twee soorten vragen gesteld (op de algemene vragen na): 1. vragen om het gebruik van het 
meetbaar maken van de effecten van HRM in kaart te brengen en 2. vragen die de invloed vaststellen 
van bepaalde factoren en actoren op de totstandkoming van het HRM. 

Voor punt 1 zijn de volgende vragen gesteld: 

1. De mate van gebruik van kengetallen om de opbrengst van HRM activiteiten te meten.  
2. De resultaatgebieden waarop de bijdrage van HRM inzichtelijk gemaakt wordt.  
3. De instrumenten die gebruikt worden om HRM meetbaar te maken.  
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en voor punt 2: 
 

4. Welke HR activiteiten de organisatie voor 2009 als prioriteiten heeft.  
5. Wat de perceptie is van de bijdrage van HRM aan verschillende resultaatgebieden. 
6. In hoeverre het HR beleid is beïnvloed door opvattingen en belangen van verschillende 

actoren. 
7. In hoeverre het HR beleid is beïnvloed door verschillende contextfactoren.  
8. Hoe men de inzet van HR activiteiten binnen de organisatie typeert. 
9. Wat de planningshorizon van het HR beleid is.  

 
Bij de vragen 1,2,5,6,7 en 9 is het antwoord geformuleerd als een 5 puntsschaal. Bij vraag 3 is het 
antwoord ‘gebruik’ of ‘geen gebruik’. Bij vraag 4 moeten 5 activiteiten worden aangestreept. Bij vraag 
8 zijn er 3 keuzemogelijkheden. Voor de specifieke formuleringen verwijs ik u naar de CD-ROM.  

Het interview 

Hieronder worden de hoofdtopics van het interview besproken. Van belang hierbij is dat deze fungeren 
als mogelijk belangrijke topics (sensitizing concepts) voor de beantwoording van de centrale vraag. 
Als een respondent aangeeft geen belang te hechten aan een bepaald topic of zelf met andere voor de 
beantwoording van de vraag relevante onderwerpen komt dan wordt hier alle ruimte aan gegeven. De 
behandeling van de topics is dus geen vereiste voor het interview.  

Het eerste topic is de mening over het meten van HRM resultaten. Daarbij wordt ingegaan op wat de 
respondent vindt van de toepassing van het meten van HRM en wat hiervoor de argumenten zijn. 

Het tweede topic is de ervaring die de respondent heeft met het meten van HRM en op welke manier 
dat de toepassingen ervan in zijn of haar organisatie beïnvloedt. Daarbij kan ingegaan worden op het 
gebruik van meetinstrumenten, K&S en de metingen die daarbij verricht worden.  

Het derde topic is de doelen die het meten van HR voor de organisatie dient en in ruimere zin kan 
dienen. Er is speciale aandacht voor de verantwoordingsfunctie bij deze vraag. Hierbij kan onder 
andere aan bod komen voor welke stakeholders deze doelen het meest relevant zijn. Op welke manier 
deze doelen terug te zien zijn in de zin van rapportages en hoe deze doelen bereikt worden. Ook kan er 
bij deze vraag ingegaan worden op de rol van het meten van HR resultaten binnen de HR strategie.  

Het vierde topic is de invloed van interventies op HR gebied en de effecten die dit heeft. Uit het 
theoretisch kader blijkt dat er nog geen eenduidig bewijs is of de uitkomsten van HRM de 
organisatieprestaties beïnvloeden en in welke resultaatgebieden dit te meten is. De vraag is; of en op 
welke manier dit organisaties beïnvloedt bij het vormgeven van hun HRM en het meetbaar maken van 
het HRM.  

Het vijfde topic komt voort uit Paauwe zijn model van de op context gebaseerde Human Resource 
theorie (2004). Deze stelt dat verschillende invloedssferen de ruimte voor de organisaties om haar 
eigen HRM vorm te geven bepalen. Deze invloedsferen zijn bevraagd in de enquête. Hier wordt 
ingegaan op de wijze waarop deze actoren en factoren het HRM (beleid) beïnvloeden.  

Het zesde en laatste topic gaat in op de problemen die de respondent ervaart met de meten van HRM. 
Op basis van de verkregen informatie is er een beeld van het meten binnen de organisatie. Als laatste 
wordt er gevraagd of er problemen bestaan die het meetbaar maken van HRM resultaten binnen de 
organisatie belemmeren. Hierbij kan teruggegrepen worden op onderwerpen die eerder aan bod zijn 
gekomen. Ook kan aan bod komen of de respondent oplossingen ziet voor deze problemen.  
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3.5 ANALYSEMETHODEN 

Fase 1: 

De data voortkomend uit de enquête is door middel van een exporthulp naar Excel geïmporteerd. 
Hierbij is foutief ingevulde data hetzelfde behandeld als missing values. Deze zijn niet meegenomen in 
de berekeningen. Dit komt zeer weinig voor. Deze informatie wordt door middel van een 
coderingstabel gehercodeerd naar een kwantitatieve schaal waarna de informatie bruikbaar is voor 
verdere analyse. Deze kwantitatieve data is tevens geëxporteerd naar de statistische software SPSS 
vanwaar de statistische analyses uitgevoerd zijn. Excel is verder gebruikt voor de grafische weergave 
van de bevindingen in het resultatenhoofdstuk. De bijbehorende frequentietabellen en statistische 
toetsen zijn te vinden in de bijlage. Voor deze resultaattabellen zijn de waardes uit SPSS afgelezen en 
in tabellen in Excel gezet.  

Voor de beantwoording van de deelvragen en hypothesen zijn verschillende statistische analyses 
gebruikt die aansluiten bij het meetniveau van de betreffende enquête vraag. Er wordt nader ingegaan 
op de statistische analyses die zijn gebruikt.  

• Voor de beantwoording van vragen omtrent frequenties is gebruik gemaakt van 
frequentietabellen.  

• Bij deelvraag 2 zijn verschillende variabelen opgeteld en gemiddeld om tot een indelingen te 
komen. Daarbij is de homogeniteit van de samengevoegde items van belang. Deze wordt 
berekend door middel van de Cronbachs Alpha. Deze moet hoger dan 0,7 zijn om een 
betrouwbare schaal te vormen. De data bij deze vraag is ordinaal, hierbij kan de waarde van 
Cronbachs alpha onderschat worden. Dit is echter niet van invloed gezien de voldoende hoge 
waarden. Hieronder staat weergegeven welke sub-items zijn gemiddeld en wat de waarde van 
Alpha daarbij is. Hieruit volgt dat alle samengevoegde items voldoende homogeen zijn en de 
schaal dus betrouwbaar is.  

HRM-uitkomsten  
Alpha = 0,81 

Organisatie-uitkomsten  
Alpha =0,83 

Productiviteit 
Effectiviteit van de HR-afdeling 
Tevredenheid over de HR-afdeling 
Organisatieflexibiliteit 
Arbeidsomstandigheden en verzuim 
Medewerkersmotivatie 
Tevredenheid over de werkgever 

Omzet  
Winst  
Produkt- of dienstkwaliteit 
Groei  
Duurzaam concurrentievoordeel 

 

Financiële resultaten 
Alpha =0,85 

Professionele resultaten 
Alpha =0,93 

Maatschappelijke resultaten 
Alpha =0,84 

Omzet 
Winst 
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• Wanneer bij deelvraag 2 gerapporteerd wordt over gemiddelden in deze categorieën zijn deze 
gewogen. Ook zijn de antwoordcategorieën van 5 mogelijkheden teruggebracht naar 3. Dit 
vergroot de visuele zichtbaarheid.  

• Bij deelvraag 3 zijn statistische verschillen tussen de sectoren en de groottecategorieën 
getoetst. Hierbij is de Anova toets gebruikt om te bekijken of de categorieën significant 
verschillen. Dit is verder uitgelegd in de bijlage resultaattabellen.  

• Ook zijn bij deelvraag 3 de gemiddelde waarden van de meetfrequentie op de 
resultaatgebieden voor de sub-indelingen sector en groottecategorie berekend. Het probleem 
hierbij is dat dit statistisch onjuist is, gezien dit ordinale waarden zijn. Hierdoor kan de schaal 
die gebruikt is niet meer hetzelfde geïnterpreteerd worden. Nu gemiddelden genomen zijn van 
de harde waarden tussen 1 en 5 zijn alle tussenliggende waarden mogelijk. De schaal kan 
daarom geïnterpreteerd worden volgens onderstaande tabel. Hierna is weer sprake van 
ordinale waarden. 

Waarden Schaalwaarde Betekenis 
1,00 tot 1,79  1 Nooit 
1,80 tot 2,59 2 < 1 keer per jaar 
2,60 tot 3,39 3 1-3 keer per jaar 
3,40 tot 4,19 4 4 tot 12 keer per jaar 
4,20 tot 5,00 5 12 of meer keer per jaar 

 
• Bij de beantwoording van hypothese 4 is er gemakshalve vanuit gegaan dat de overheid en de 

collectieve sector de niet winstgerichte organisaties vertegenwoordigen. 

• Voor de beantwoording van deelvraag 4 is weergegeven het percentage organisaties dat 
aangeeft dat het HRM een ‘bijdrage’ of ‘grote bijdrage’ kan leveren aan de verschillende 
resultaatgebieden. Hiervoor is gekozen omdat de antwoordschaal een 5 punts Likert schaal is 
die loopt van een ‘geen/ geringe bijdrage’ tot een ‘grote bijdrage’. Aldus geven de waarden 4 
en 5 van de schaal aan dat er een meer dan gemiddelde bijdrage wordt geleverd. Deze 
methode geld ook voor deelvraag 5. Hier is de Likert schaal geformuleerd van ‘niet/heel 
weinig’ tot ‘heel veel’. 

• Bij de beantwoording van de samenhangvragen in deelvraag 4, 5 en 6 en hypothese 5 is 
gebruik gemaakt van de Spearmans Rho correlatietoets. De interpretatie daarvan geschiedt 
volgens onderstaande tabel (De Vocht, 2007, 190). Waarden tussen 0 en -1 geven een 
negatieve samenhang aan.  

Waarde associatiemaat Sterkte samenhang 
1 Volledige samenhang 
0,75 Sterke samenhang 
0,50 Matig sterke samenhang 
0,25 Zwakke samenhang 
0 Geen samenhang 

 
Hiervoor is de variabele ‘gemiddeld meetgedrag’ aangemaakt om de samenhang mee te 
toetsen. Deze is tot stand gekomen door de gemiddelde meetfrequentie per organisatie van alle 
resultaatgebieden uit deelvraag 2 te berekenen. Hierbij is de Cronbach’s alpha 0,90 en 
verandert deze waarde nauwelijks bij het weglaten van afzonderlijke item’s. De schaal is 
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daarom voldoende homogeen en dus betrouwbaar voor een indicatie van het ‘algemene 
meetgedrag’. Hierna zijn deze gemiddelde scores teruggeschaald naar de oude waarden. Dit is 
volgens de tabel aan het begin van de vorige pagina gedaan. Deze methode volgt uit de 
waarden die aangenomen kunnen worden na de berekening van het gemiddelde, namelijk alles 
tussen 1 en 5. Hiertussen bevinden zich 5-1=4 waarden waarbij er 5 antwoordmogelijkheden 
zijn. Elke antwoordmogelijkheid staat nu voor een waarde van 4/5=0,8. Na deze terugschaling 
is er weer sprake van een ordinale schaal.  

• Bij de beantwoording van hypothese 7 is gebruik gemaakt van de Anova toets volgens 
dezelfde procedure als bij deelvraag 3.  

Fase 2: 

Om de data uit de interviews te analyseren zijn de gesprekken opgenomen. Daarna zijn ze uitgewerkt 
tot een schriftelijke transcriptie. Een kenmerk van dit proces is dat er tijdens het gehele proces 
constante vergelijking van de onderzoeksgegevens plaatsvindt (’T Hart e.a., 2005, 276; Boeije, 2005, 
71). Hiermee start de analyse van de onderzoeksgegevens al. Nadat alle interviews zijn gehouden en 
getranscribeerd vindt er open codering plaats (Boeije, 2005, 98). Dit vormt de basis van de 
kwalitatieve analyse. Op basis van deze open codering zijn brede thema’s geformuleerd. De 
themavorming geeft vorm aan het proces van structurering. Het idee hierbij is dat de thema’s de 
onderwerpen behandelen waar de respondenten het meeste waarde aan hebben gegeven in de 
interviews. De onderwerpen die in de interviews besproken zijn, zijn leidend voor de themavorming. 
Vanwege de aard en de pretentie van dit onderzoeksdeel gaat het proces van constante vergelijking en 
data analyse niet zover totdat er geen nieuwe inzichten meer worden verkregen (Boeije, 2005, 75). Om 
deze reden zijn de thema’s verkregen na de open codering breed geformuleerd en worden ze niet 
specifieker gemaakt. Hiermee wordt recht gedaan aan de geformuleerde doelstelling. Een ander 
belangrijk punt is dat omdat er maar weinig interviews zijn gehouden alle verkregen informatie even 
relevant is. Op basis van hoe vaak een bepaalde code voorkomt kan niet worden gesteld hoe belangrijk 
een bepaald item is. Toch worden er –in lijn met de interpretatieve onderzoeksopvatting- verschillen 
en gelijkheden tussen de respondenten gezocht. Als eerste worden gelijkheden benoemd, informatie 
die dus door meerdere respondenten genoemd is, en vervolgens worden andere meningen besproken 
over hetzelfde thema. Zo wordt alle informatie meegenomen. Op basis van dit proces zijn de 
bevindingen van fase 2 beschreven. De laatste analysestap is de confrontatie van de bevindingen met 
het theoretisch kader. Dit gebeurt bij de beantwoording van de verwachtingen.  
 

3.6 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID VAN DIT ONDERZOEK  

Fase 1:  

Een eerste punt om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, is het gebruik van een digitale 
vragenlijst. Deze gaat de kans op toevallige fouten tegen doordat men antwoorden gemakkelijk kan 
herzien. Ook kan de vragenlijst op elk gewenst moment opgeslagen worden in zijn huidige toestand en 
heropend worden. Doordat hij modulair is ingericht kan de vragenlijst beantwoord worden door 
verschillende HR-functionarissen die expert zijn op het betreffende deelgebied van 
personeelsmanagement. Dit is ook naar de organisatie toe gecommuniceerd. Er is daarmee geprobeerd 
snel invul gedrag tegen te gaan. Dit draagt bij aan de eerlijkheid en juistheid van de antwoorden.  
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Een tweede punt zijn de enquêtevragen. De vragenlijst is door de onderzoeker zelf opgesteld. Er zijn 
namelijk geen vragenlijsten beschikbaar om hetzelfde onderwerp te onderzoeken. Daarom is 
geprobeerd aansluiting te zoeken bij in de literatuur aangereikte vragen die geformuleerd zijn om een 
onderwerp te onderzoeken. Dit geldt voor vragen die een mening bevragen. Er zijn ook een aantal 
vragen die een feitelijke situatie bevragen. Het antwoord hierop is minder voor manipulatie vatbaar. 
Het is van belang dat zowel de vragen als de antwoordcategorieën niet multi-interpretabel zijn. Alle 
respondenten moeten zich hetzelfde voorstellen bij de vragen en de antwoordmogelijkheden. Dit is 
getest met het voorleggen van de concept vragenlijst aan een aantal pilot respondenten. Een belangrijk 
aspect om toevallige fouten in de enquête tegen te gaan is het gebruik van verschillende 
invulmogelijkheden geweest. Anders volgt al snel het gevoel van ‘weer hokjes aankruizen’. Om dit 
tegen te gaan zijn er verschillende invulvelden gebruikt en geeft de kleur van de vraag aan of deze 
goed ingevuld is of niet. Is de vraag namelijk niet of niet goed ingevuld dan is de kleur oranje. Als de 
vraag juist is ingevuld, verdwijnen de invulvelden. Ook is er een voortgangsindicator te zien. Wanneer 
het gehele tabblad juist is ingevuld staat daar 100%. Respondenten kunnen dus gemakkelijk zelf 
controleren of alle vragen juist zijn ingevuld. Door de antwoordschalen consequent uit vijf 
antwoordmogelijkheden te laten bestaan is ook getracht de betrouwbaarheid te vergroten.  

Zoals bij de respondenten besproken is, kleven er beperkingen aan de externe validiteit ofwel de 
generaliseerbaarheid van dit deel van het onderzoek. Immers de populatie voldoet niet aan de 
afspiegeling zoals deze volgens het CBS in Nederland eruitziet. Echter wanneer over de groepen 
gerapporteerd wordt, is het van belang dat iedere groep voldoende vertegenwoordigd is. Dit is zo bij 
minsten 10 organisaties per deelgroep. Een ander punt hierbij is dat de populatie vertekend is, doordat 
organisaties die meewerken aan het onderzoek hier zelf voor kiezen. Dit is een consequentie van het 
gegeven dat de vragenlijst afkomstig is van het adviesbureau Berenschot. De respondenten die 
meedoen hebben interesse in benchmarkgegevens over personeelsmanagement. Hierdoor zou deze 
groep bovengemiddeld goed kunnen scoren op de dimensie mate van meten van HR resultaten. 
Organisaties die minder willen ‘scoren’ met hun personeelsmanagement zijn wellicht minder snel 
geneigd om mee te doen aan het onderzoek. Dit tast de validiteit van het onderzoek aan.  

Fase 2:  

In dit onderzoek wordt niet getracht valide uitspraken te doen over een onderzoekspopulatie. Om deze 
reden is de validiteit minder van belang dan waarneer dit het doel zou zijn. In dit kader is het vooral 
van belang dat de informatie die van de respondenten verkregen wordt niet vertekend is. Om hier 
zoveel mogelijk zorg voor te dragen zijn een aantal maatregelen genomen. De respondenten zijn 
benaderd naar aanleiding van de enquête uit fase 1. Hierdoor kunnen er commerciële belangen spelen 
bij benadering van de respondenten. Bij de uitnodigingsmail die verzonden is is gecommuniceerd dat 
het interview alleen gebruikt wordt voor een afstudeeronderzoek en geenszins in verbinding staat met 
Berenschot. Dit is nogmaals benadrukt in het begin van het interview. Dit was voor veel respondenten 
dan ook een voorwaarde om überhaupt deel te nemen en om het interview op tape te mogen opnemen. 
Er is er voor gekozen om tijdens het interview veel terugkoppeling te vragen aan de respondenten en 
niet de uitwerking voor te leggen aan de respondenten. Hiermee is geprobeerd de informatie te 
verifiëren maar het gevaar is aanwezig dat respondenten, geconfronteerd met wat ze zelf hebben 
gezegd hun mening nuanceren. Dat is namelijk veelvuldig gebeurd bij interviews waarbij ik aanwezig 
ben geweest in het kader van mijn afstudeerstage. Voor de interviews zelf is afgereisd naar de 
respondenten in hun eigen werkomgeving en zijn ze afgenomen zonder andere aanwezigen. Hiermee 
is geprobeerd de interviews in een vertrouwde omgeving te houden waardoor de respondenten meer 
geneigd zijn om vrij uit te praten.  
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Een laatste punt -dat verband houdt met de interpretatieve onderzoeksopvatting- is de sturing van het 
interview. Als eerste is geprobeerd de geïnterviewde zoveel mogelijk zelf te laten komen met 
onderwerpen die van belang zijn bij het onderwerp. Echter, al snel bleek dat dan het gesprek zeer 
beperkt zou blijven wat betreft het aantal onderwerpen en dat veel van de ‘sensitizing concepts’ niet 
aan bod zouden komen. Daarom is er gekozen om deze onderwerpen voor te leggen aan de 
respondenten en zijn/haar mening hierover te vragen. Om de validiteit van de resultaten door deze 
methode niet teveel aan te tasten is er in het bevindingen hoofdstuk, wanneer uitspraken op deze 
manier uitgelokt zijn, aangegeven dat respondenten dit antwoord pas gaven na de gestelde vraag. 
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RESULTATEN & BEVINDINGEN 
Nu duidelijk is hoe het onderzoek is uitgevoerd worden de resultaten gepresenteerd. Dit gebeurd voor 
de centrale vragen één en twee afzonderlijk. Als eerste komen de resultaten van hoofdvraag één aan 
bod gestructureerd naar de deelvragen. Per deelvraag zullen ook de hypothesen worden beantwoord 
die zijn geformuleerd naar aanleiding van het theoretisch kader. Daarna komen de resultaten van 
hoofdvraag twee gestructureerd naar de thema’s. Tot slot worden de verwachtingen beantwoord in een 
verdere analyse van de resultaten van dit deel. 

4.1 HOOFDVRAAG 1 

4.1.1 Deelvraag 1: Hoeveel organisaties in Nederland maken gebruik van kengetallen en 
instrumenten om de opbrengst van hun HRM-activiteiten meetbaar te maken?  

 
Voor de beantwoording van deze vraag is eerst gevraagd welke HR-activiteiten op dit moment als 
prioriteit zijn gesteld. Deze tabel moet gelezen worden als het percentage organisaties dat aangeeft dat 
een bepaalde activiteit een prioriteit is voor 2009. 
 

 
Figuur 4.1 HR-activiteiten die prioriteit zijn voor de organisatie     
     

In deze tabel is af te lezen dat in 2009 formatie en personeelsplanning het meest aandacht krijgt, op de 
voet gevolgd door opleiding en ontwikkeling en het proces van het invoeren van een strategisch HR-
beleid. Werving en selectie wordt als vierde en laatste activiteit door meer dan 40% van de 
organisaties genoemd. Op basis hiervan kan de eerste hypothese verworpen worden: 
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4

Hypothese 1: Het proces van het invoeren van een strategisch HR-beleid is de hoogste prioriteit 
van organisaties in 2009. 
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Strategisch HR-beleid invoeren is voor 59% van de organisaties een prioriteit. Alleen formatie en 
personeelsplanning is in 2009 voor meer organisaties een prioriteit. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is de financiële crisis die ten tijde van het afnemen van de vragenlijst speelde. Hierdoor kan het zelfs 
zo zijn dat strategisch HR-beleid als prioriteit tijdelijk aan de kant is geschoven, en voor de 
continuïteit van de organisatie de personeelsplanning tijdelijk belangrijker is geworden. Hierin is de 
inherente spanning binnen het personeelsbeleid tussen lange en korte termijn doelen zichtbaar. 
 
Ook hypothese 2 kan beantwoord worden: 
 
 
 
 
Deze wordt verworpen. Opleiden en ontwikkeling staat op de gedeelde 2e plaats, beloning op de 7e, 
performance management op de 8e en werving en selectie op de 4e plaats. Volgens deze gegevens zijn 
er dus HRM activiteiten die voor veel organisaties in 2009 een grotere prioriteit hebben dan de 
activiteiten die de hoofddoelen van strategisch HRM weerspiegelen. De top 5 notering van werving en 
selectie en opleiding en ontwikkeling is opvallend. Er wordt namelijk vaak gesteld dat in tijden van 
crisis als eerste gekort wordt op het budget voor opleiding en ontwikkeling en dat de werving en 
selectie wordt stopgezet. Mogelijk weerspiegelen deze activiteiten doelen van de langere termijn die 
niet zomaar aan de kant kunnen worden gezet. 
 
In het volgende diagram is af te lezen hoeveel procent van de organisaties kengetallen gebruikt om de 
resultaten van hun HR-activiteiten meetbaar te maken.  
 

 
Figuur 4.2 Gebruik kengetallen 

 
70,1 procent van de organisaties maakt resultaten van HRM meetbaar door middel van kengetallen. 
Meer dan de helft daarvan doet dit slechts voor enkele van de activiteiten. 29,9 procent van de 
organisaties maakt helemaal geen resultaten van HRM activiteiten meetbaar. 
 
Nu wordt weergegeven van welke instrumenten gebruik wordt gemaakt bij het meetbaar maken van de 
effecten van het HRM.  
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Hypothese 2: Opleiding en ontwikkeling, beloning, performance management en werving & 
selectie behoren tot de top 5 prioriteiten van de organisaties. 
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Figuur 4.3 Gebruik HRM Meetinstrumenten 
 
Uit dit figuur volgt dat ruim een derde van de organisaties geen gebruik maakt van de genoemde 
instrumenten. HR benchmarking wordt het meest gebruikt, namelijk door 47% van de organisaties. 
Een HR planning en controlcyclus wordt door 38% van de organisaties gebruikt. De HR en workforce 
scorecard worden door minder dan een kwart van de organisaties gebruikt. De balanced scorecard 
wordt meer gebruikt, door bijna een kwart van de onderzochte organisaties. 

 
4.1.2 Deelvraag 2: Welke resultaten van HRM worden het meest meetbaar gemaakt?  

 
In het theoretisch kader is besproken dat er verschillende typen resultaten van HRM zijn die meetbaar 
gemaakt kunnen worden. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen HRM uitkomsten en organisatie 
uitkomsten. Een andere indeling die gebruikt wordt is die naar financiële resultaten, professionele 
resultaten en maatschappelijke resultaten. Hieronder wordt eerst voor de afzonderlijke resultaat-
gebieden weergegeven hoe vaak ze meetbaar gemaakt worden, daarna gemiddeld naar de indelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.4 Mate waarin de bijdrage van HRM op de resultaatgebieden inzichtelijk wordt gemaakt 
 
Uit deze tabel is af te leiden dat arbeidsomstandigheden en verzuim verreweg het meest gemeten 
wordt. Tevredenheid over het werk en de werkgever en de motivatie van de medewerkers wordt ook 
veel gemeten. Echter, hierbij doet meer dan de helft van de organisaties het minder dan 1 keer per jaar. 



48 | P a g i n a 

 

Ook opvallend is dat de groei van de onderneming door 40% van de organisaties minstens 1 keer per 
jaar wordt gemeten.  

In de indeling HRM-uitkomsten en organisatie-uitkomsten is het volgende gemiddelde zichtbaar: 

 

Figuur 4.5 Gemiddelde meetfrequentie van HRM uitkomsten en organisatie uitkomsten 

Hier valt uit af te leiden dat HRM uitkomsten gemiddeld meer en vaker meetbaar gemaakt worden dan 
organisatie-uitkomsten. Gemiddeld maken 56,5% van de organisaties 1 of meer HRM uitkomsten 
meetbaar. Dit geldt voor 23% bij organisatie-uitkomsten. Nu kan hypothese 3 beantwoord worden: 

 

 
 
Deze hypothese kan aangenomen worden. Er worden met name HRM uitkomsten meetbaar gemaakt. 
Deze liggen dichtbij waar het effect van HRM zich openbaart en zijn daarom betere indicatoren om de 
performance te meten dan de organisatie-uitkomsten (incl. financiële uitkomsten).  
 
In de indeling financiële resultaten, professionele resultaten en maatschappelijke resultaten is de 
volgende indeling zichtbaar: 

 
Figuur 4.6 Gemiddelde meetfrequentie van de maatschappelijke, professionele en financiële resultaten 

 
In deze figuur is te zien dat de professionele resultaten het meest en het vaakst gemeten worden. De 
maatschappelijke resultaten worden net iets minder gemeten. De financiële resultaten worden 
verreweg het minst gemeten. Het percentage organisaties dat minimaal één keer per jaar de 
maatschappelijke en de professionele resultaten inzichtelijk maakt is even groot. Een nadere 
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Hypothese 3: Organisaties gebruiken voornamelijk HRM-uitkomsten om de resultaten van het 
HRM te meten 
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beschouwing van de frequenties vanaf 1 keer per jaar laat zien dat 5,9% van de organisaties de 
financiële resultaten 4 of meer keer per jaar inzichtelijk maakt. De maatschappelijke resultaten worden 
maximaal 3 keer per jaar inzichtelijk gemaakt. De financiële resultaten worden, ondanks dat ze weinig 
inzichtelijk worden gemaakt, maximaal 4 tot 12 keer per jaar gemeten.  
  

4.1.3 Deelvraag 3: Zijn er verschillen tussen organisaties in de mate waarin HRM meetbaar 
wordt gemaakt en in de resultaten die meetbaar gemaakt worden naar groottecategorie en 
sector? 

 
Hieronder wordt weergegeven in hoeverre de resultaten van HRM meetbaar worden gemaakt, 
gerangschikt naar de sectorverdeling en de groottecategorie. 

 

Figuur 4.7 Mate waarin de resultaten van HRM worden gemeten naar sectoren. 

 

 

Figuur 4.8 Mate waarin de resultaten van HRM worden gemeten naar groottecategorie. 

Uit deze figuren is af te lezen dat er verschillen zijn tussen de categorieën. Echter uit de statistische 
toetsing blijkt dat de gevonden verschillen alleen binnen de sectorindeling significant zijn (N=96 
F(2,73); p=<0,05).  
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De verschillen gevonden bij de groottecategorieën zijn dus te wijten aan toeval (N=96; F(1.04); 
p=>0,05). Er kan gesteld worden dat de kennisintensieve dienstverlening van verreweg de meeste 
activiteiten de opbrengst meetbaar maakt gevolgd door de industrie en nijverheid en de handel 
transport en dienstverlening. De overheid en de collectieve sector maken het minst meetbaar.  

Nu wordt bekeken of er verschillen zijn in de resultaten die meetbaar worden gemaakt. In onderstaand 
figuur is voor de resultaatgebieden af te lezen hoe vaak ze gemiddeld worden gemeten.  

 
Figuur 4.9 Frequentie dat de bijdrage van HRM aan een resultaatgebied inzichtelijk wordt gemaakt naar sector 

 
Op basis van dit figuur is te zeggen dat in de industrie en nijverheid en de kennisintensieve dienst-
verlening gemiddeld het meest en het vaakst resultaten van HRM meetbaar worden gemaakt. De groei 
van de onderneming wordt in beide sectoren gemiddeld 1 tot 3 keer per jaar gemeten terwijl in de 
overgebleven sectoren deze helemaal niet gemeten wordt. Bij de overheid en in de collectieve sector 
word de invloed van HRM uitgedrukt in het minst aantal resultaatgebieden. Het meest opvallend is dat 
arbeidsomstandigheden en verzuim binnen alle sectoren het vaakst gemeten wordt. Er zijn ook 
resultaatgebieden die door alle sectoren ongeveer evenveel gemeten worden. Dit zijn de effectiviteit 
van de HR afdeling, de tevredenheid over de HR afdeling, de medewerkermotivatie, de tevredenheid 
over de werkgever en de tevredenheid over het werk. Op basis van de deze gegevens is hypothese 4 te 
beantwoorden: 

 

 

 

 
Deze hypothese wordt verworpen. De niet winstgerichte organisaties maken alleen gebruik van niet- 
financiële indicatoren terwijl de winstgerichte organisaties van zowel financiële als niet-financiële 
indicatoren gebruik maken. Zowel bij de overheid als in de collectieve sector wordt gebruikt gemaakt 
van de indicatoren: tevredenheid over het werk, de medewerkersmotivatie, de tevredenheid over de 
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Hypothese 4: Winstgerichte organisaties maken gemiddeld meer gebruik van financiële 
indicatoren om de effecten van hun HRM beleid te meten, terwijl niet-winstgerichte organisaties 
gemiddeld meer gebruik maken van niet-financiële indicatoren om de effecten van hun HRM 
beleid te meten. 
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HR afdeling en arbeidsomstandigheden en verzuim. Bij de overige sectoren is een mix van indicatoren 
terug te zien waaronder ook financiële indicatoren. In de kennisintensieve dienstverlening zijn het 
meest financiële indicatoren terug te zien waaronder ook de omzet en de product- of dienstkwaliteit.  

Hieronder zijn de waardes voor de groottecategorieën te zien: 

 
Figuur 4.10 Frequentie dat de bijdrage van HRM aan een resultaatgebied inzichtelijk wordt gemaakt naar 

groottecategorie 

Hierin valt op dat er het meest indicatoren gebruikt worden bij de categorie 1001 tot 2000 
medewerkers, 201 tot 400 en bij onder de 200 medewerkers. In de categorie 1001 tot 2000 
medewerkers wordt met de hoogste frequentie gemeten. In de categorie 401 tot 1000 medewerkers 
worden de minste indicatoren gebruikt. Op basis hiervan is te stellen dat in de organisaties met 1001 
tot 2000 medewerkers het meest en het vaakst gemeten wordt, gevolgd door organisaties tot 200 
medewerkers. Het minst wordt er meetbaar gemaakt in de categorie 401 tot 1000 medewerkers. Ook 
hier valt weer op dat arbeidsomstandigheden en verzuim het meest gemeten wordt.  

Ook bij deze indeling valt op dat er vier indicatoren zijn die in alle categorieën evenveel gemeten 
worden. Dit zijn de medewerkersmotivatie, tevredenheid over het werk en de werkgever en de 
effectiviteit van de HR afdeling. Hierbij is dus geen verschil tussen de categorieën.  

 
4.1.4 Deelvraag 4: In hoeverre is er samenhang tussen de perceptie die de organisatie heeft over 
de bijdrage die HRM kan leveren en de mate waarin die bijdrage gemeten wordt? 

 
Hieronder is weergegeven wat de perceptie is van de respondenten over de bijdrage die het HR-beleid 
levert aan de resultaatgebieden. Deze tabel moet gelezen worden als het percentage respondenten dat 
aangeeft dat het HRM een ‘bijdrage’ of ‘grote bijdrage’ levert aan het resultaatgebied.  

1

2

3

4

5

Tot 200 201 tot 400 401 tot 1000 1001 tot 2000 >2001

Omzet

Winst

Product of dienstkwaliteit

Groei van de onderneming

Duurzaam concurrentievoordeel

Productiviteit

Klanttevredenheid

Effectiviteit van de HR afdeling

Tevredenheid over de HR afdeling

Organisatieflexibiliteit

Arbeidsomstandigheden en verzuim

Arbeidsmarktreputatie

Medewerkersmotivatie

Tevredenheid over de werkgever

Tevredenheid over het werk



52 | P a g i n a 

 

 
Figuur 4.11 Perceptie van de bijdrage van HRM aan een resultaatgebied 

 
Hier is af te lezen dat verreweg de meeste organisaties aangeven dat het HRM bijdraagt aan 
verbetering van de arbeidsomstandigheden en het verzuim. Dit is het enige resultaatgebied waarbij 
meer dan 80% van de organisaties aangeeft dat het HRM daar een ‘grote bijdrage’ aan levert. Meer 
dan 60% van de organisaties geeft aan dat het HR-beleid een ‘grote bijdrage’ levert aan de 
tevredenheid en effectiviteit van de HR afdeling, de tevredenheid over de werkgever, de 
medewerkersmotivatie en de arbeidsmarktreputatie. De overige resultaatgebieden worden door minder 
dan 60% van de organisaties genoemd.  

De correlatietoets wijst uit dat er voor een aantal resultaatgebieden een samenhang bestaat tussen de 
perceptie die de HR-functionaris heeft over de bijdrage die het HR-beleid levert aan een bepaald 
resultaatgebied en de mate waarin het gemeten wordt. Deze worden nu weergegeven: 

Resultaatgebied 
 

Spearmans Rho 

Omzet (financieel) (N=88, Rs=0,23; p<0,05, tweezijdig 
Winst (financieel) (N=87, Rs=0,33; p<0,01, tweezijdig  
Product of dienstkwaliteit (financieel) (N=88, Rs=0,25; p<0,05, tweezijdig 
Groei van de onderneming (financieel) (N=89, Rs=0,42; p<0,01, tweezijdig 
Duurzaam concurrentievoordeel (financieel) (N=88, Rs=0,37; p<0,01, tweezijdig  
Productiviteit (financieel) (N=87, Rs=0,25; p<0,05, tweezijdig 
Organisatieflexibiliteit (N=86, Rs=0,39; p<0,01, tweezijdig 
Arbeidsmarktreputatie (N=86, Rs=0,26; p<0,05, tweezijdig 

 

Voor deze resultaatgebieden geldt: wanneer men de perceptie heeft dat het HRM bijdraagt aan dit 
resultaatgebied dan wordt de bijdrage van HR aan het resultaatgebied gemiddeld vaker gemeten. 
Echter, de correlatiecoëfficiënten zijn laag en de verbanden dus zwak tot matig sterk. Dit betekent dat 
de perceptie maar voor een klein deel bepaalt of de bijdrage van HRM aan deze resultaatgebieden 
gemeten wordt.  
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Opvallend is dat zes van de acht indicatoren die een samenhang vertonen financieel zijn. Van de vier 
meest sterke correlatiecoëfficiënten (gearceerd) zijn er drie financieel en één maatschappelijk. Dit kan 
erop wijzen dat voor de financiële resultaatgebieden het sterkst geldt dat de perceptie een grote invloed 
heeft. Met deze gegevens kan hypothese 8 beantwoord worden:  

 
 
 
 
Deze hypothese wordt deels aangenomen en deels verworpen. Niet voor alle resultaatgebieden geldt 
deze stelling. Met name voor de financiële resultaatgebieden is de hypothese geldig.  

4.1.5 Deelvraag 5: In hoeverre is er samenhang tussen de invloed van de dominante coalitie en de 
invloed van de maatschappelijke context en de mate waarin de bijdrage van het HRM gemeten 
wordt? 

 
In de volgende grafiek is weergegeven hoeveel procent van de organisaties aangeeft dat de 
verschillende stakeholders veel invloed hebben op het HRM. Dit is gedaan naar de verschillende 
sectoren.  

 
Figuur 4.12a Percentage dat aangeeft dat een actor grote invloed heeft op het HR beleid, naar sector  

 
Te zien is dat de directie in alle sectoren de grootste invloed heeft, behalve in de collectieve sector. 
Daar hebben de managers in de lijn meer invloed op het HRM. De invloed van deze managers is 
vooral bij de overheid en in de collectieve sector heel groot. Ook opvallend is de invloed van de 
medewerkers van de HR-afdeling. Deze is in de industrie en nijverheid en handel transport en 
dienstverlening als tweede het grootst. In de andere sectoren staat hij op de (gedeelde) derde plaats. 
Ook opvallend is dat de invloed van de overheid bij de overheid en in de collectieve sector het grootst 
is en dat de handel, transport en dienstverlening aangeeft helemaal geen invloed van de overheid te 
ondervinden. Nu kan hypothese 6 worden beantwoord: 
 
 
 
In onderstaand figuur is het percentage van de organisaties af te lezen dat aangeeft dat een actor een 
grote invloed heeft op de totstandkoming van het HR beleid.  
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Hypothese 6: Stakeholders hebben gemiddeld meer invloed op de totstandkoming van het HR 
beleid dan aandeelhouders.  

Hypothese 8: Wanneer de organisatie de perceptie heeft dat het HRM bijdraagt aan een bepaald 
resultaatgebied dan wordt de bijdrage van HRM aan dat resultaatgebied gemiddeld vaker gemeten. 
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Figuur 4.12b Percentage organisaties dat aangeeft dat de invloed van shareholders en stakeholders groot is. 

 
Hieruit is op te maken dat aandeelhouders gemiddeld het meest invloed hebben op het HR beleid, 
meer dan de externe stakeholders afzonderlijk. Gezamenlijk hebben de externe stakeholders echter wel 
meer invloed (39%). Afhankelijk van of de afzonderlijke of gezamenlijke invloed van de stakeholders 
wordt bedoeld wordt de hypothese verworpen of aangenomen.  
 
Voor de aandeelhouders (N=79, Rs=0,25; p<0,05) en de medewerkers (N=84, Rs=0,26; p<0,05) blijkt 
er een significante samenhang te zijn tussen het gemiddelde meetgedrag en de invloed van de actor. 
Dit betekent dat wanneer de aandeelhouders of de medewerker meer invloed hebben er ook meer en 
vaker resultaten van HRM gemeten worden. Omdat het hier gaat om een zwakke samenhang bepaalt 
de invloed van de aandeelhouders maar voor een heel klein deel of er vaker en meer resultaten 
gemeten worden. Hypothese 5 kan op deze plek beantwoord worden:  
 
 
 
 
Uit de toetsing blijkt dat organisaties waarbij de aandeelhouders meer invloed hebben de 
resultaatgebieden omzet (N=83, Rs=0,34; p<0,01), winst (N=83, Rs=0,29; p<0,01), groei van de 
onderneming (N=84, Rs=0,26; p<0,05) en productiviteit (N=82, Rs=0,23; p<0,05) vaker gemeten 
worden. Voor deze financiële resultaatgebieden geldt dus dat wanneer de aandeelhouders meer invloed 
hebben, de invloed van het HRM op deze resultaatgebieden vaker inzichtelijk wordt gemaakt. Wat 
betreft de invloed van de directie vertoont geen van de financiële resultaatgebieden een samenhang. 
Hypothese 5 wordt aangenomen voor de invloed van de aandeelhouders en bovenstaande financiële 
resultaatgebieden en verwerpen voor het overige.  

Nu wordt gekeken naar de invloed van de maatschappelijke factoren op het HR-beleid. Hieronder 
wordt voor de sectoren weergegeven hoe groot de invloed van de factoren is. 

 

Figuur 4.13Percentage dat aangeeft dat een factor grote invloed heeft op het HR beleid, naar sector 
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Hypothese 5: Bij organisaties die grote invloed ondervinden van aandeelhouders of de directie, 
worden de financiële resultaatgebieden vaker meetbaar gemaakt.  
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Uit dit staafdiagram blijkt dat marktontwikkelingen verreweg de meeste invloed hebben op het HR-
beleid hebben. Dit geldt voor alle sectoren behalve voor de overheid. Dit is dan ook de enige 
contextfactor die een samenhang vertoont met de mate waarin gemiddeld gezien gemeten wordt 
(N=83, Rs=0,31; p<0,01). Hier geldt dat marktontwikkelingen maar een zwak tot matig sterke 
samenhang heeft met het gemiddelde meetgedrag. Wanneer het HRM meer invloed ondervindt van 
marktontwikkelingen wordt er dus meer en vaker gemeten. Opvallend in het diagram is ook de invloed 
van product en dienstontwikkelingen in de kennisintensieve dienstverlening. Die is in de andere 
sectoren lager. Ook de redelijk stabiele invloed van veranderende opvattingen over personeelsbeleid 
en nieuwe inzichten vanuit de HR-discipline in alle sectoren valt op. De laatste hypothese kan nu 
beantwoord worden:  

 

 

Om deze hypothese te beantwoorden zal het resultaat van voorgaande vraag weergegeven worden naar 
de 3 dimensies van Paauwe (2004).  
 

 
Figuur 4.14 Invloed van de PMT, SCL en configuratie dimensie op de totstandkoming van het HR beleid 
   
In dit figuur is te zien dat er (grote) verschillen zijn tussen de sectoren wat betreft de invloed van de 
drie dimensies. Over de PMT dimensie is op te merken dat deze in alle sectoren aanmerkelijke invloed 
heeft, terwijl dit bij de overheid veel minder is. Bij de SCL dimensie is te zien dat de collectieve sector 
en de overheid als eerste en tweede het meeste invloed van deze dimensie ervaren en de 
kennisintensieve dienstverlening en industrie en nijverheid aanmerkelijk minder. De overheid geeft als 
enige aan dat deze dimensie meer invloed heeft op het HR-beleid dan de PMT dimensie. Bij de 
configuratie dimensie zien we dat de handel transport en dienstverlening wat betreft culturele normen 
en waarden vrij standvastig is. De overige sectoren verschillen niet zoveel van elkaar wat betreft de 
invloed van deze dimensie. Gemiddeld is te zien dat de PMT dimensie het HR beleid het meest 
beïnvloed, gevolgd door de SCL dimensie en als laatste de configuratie dimensie. Uit de statistische 
toetsing blijkt echter dat geen van de dimensies statistisch significant verschilt over de sectorindeling. 
Aangenomen moet worden dat de invloed van de verschillende dimensies gelijk is tussen de sectoren.  
 
Op basis van deze constatering wordt hypothese 7 verworpen.  
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Hypothese 7: Tussen de sectoren van organisaties zijn er verschillen in de invloed van de drie 
omgevingsdimensies.  
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4.1.6 Deelvraag 6: In hoeverre is er samenhang tussen het strategische karakter van het HR-
beleid en de mate waarin de bijdrage van het HRM gemeten wordt? 
 
De indicatoren voor de mate van strategischheid worden hieronder weergegeven. Als eerste is het 
percentage organisaties dat de inzet van HR-activiteiten op een bepaalde manier typeert te zien. De 
tweede grafiek geeft de planningshorizon van het HR-beleid weer.  

 

Figuur 4.15 Karakterisering van de inzet van HR activiteiten 

 
Opvallend is het relatief grote aandeel in de sector overheid en handel transport en dienstverlening 
waarbij de HR-activiteiten allemaal ad-hoc tot stand komen en waarbij dus geen sprake is van een HR-
strategie. Volgens deze gegeven zijn er geen organisaties in de industrie en nijverheid die geen HR 
strategie hebben.  

 

Figuur 4.16 Planningshorizon van het HR beleid 

 
Hier valt uit op te maken dat hoe meer medewerkers de organisatie heeft hoe langer men vooruit gaat 
denken. Binnen alle groottecategorieën is de planningstermijn 1 tot 2 jaar het meest gebruikelijk voor 
het HR-beleid.  

Wanneer we kijken naar de samenhang van deze twee indicatoren met het gemiddelde meetgedrag 
blijkt dat beide een significante samenhang vertonen (Typering inzet: (N=84, Rs=0,22; p<0,05) 
Planningshorizon: (N=83, Rs=0,26; p<0,05). Ook hier zijn de correlatiecoëfficiënten laag en zijn het 
daarom zwakke verbanden. Dit betekent dat ze maar voor een klein deel bepalen of een organisatie 
meer en vaker resultaten van HRM meetbaar maakt. De inzet van HR-activiteiten en de 
planningshorizon van het HR-beleid, als indicatoren voor de mate van strategischheid, hebben beide 
dus een kleine invloed op het gemiddelde meetgedrag van organisaties.  
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4.2 HOOFDVRAAG 2 

Om tot een beantwoording van de centrale vraag van dit deel van het onderzoek te komen worden de 
thema’s besproken die in de interviews naar voren zijn gekomen. Die thema’s zijn: 

1. De opinie over het meten van HRM resultaten  
2. Waarom wordt er nog weinig gemeten? 
3. De rol van het meten voor HR-strategie 
4. De functies van het meetbaar maken van HR resultaten 
5. Hoe bepaalde opbrengsten te meten en te interpreteren? 

4.2.1 Thema 1: De opinie over het meten van HRM resultaten  

Het meest opvallend is de ogenschijnlijke consensus over het nut van de meetbaarheid van HR. Een 
respondent stelt in het begin fel tegenstander te zijn van meetbaarheid, echter wanneer hier over 
doorgepraat wordt, geeft ook deze respondent aan dat het wel degelijk belangrijk is. Alle respondenten 
vinden meetbaarheid van HR belangrijk om in de organisatiepraktijk toe te passen. Echter, ze 
nuanceren het allen op hun eigen manier. De meest uitgesproken mening is als volgt: 

‘Het probleem met meetbaarheid bij P&O is dat het relevante wordt ingeruild voor het meetbare. Er 
is een groot aantal relevante zaken die niet goed meetbaar zijn. En die in hoge mate bepalend zijn 
voor het succes binnen P&O. Dat moet je ook vooral niet krampachtig meetbaar willen maken als in 
een Bussines Balanced Scorecard. Als een representatie van de werkelijkheid. Dat leidt tot 
cijferfetisjisme. Met uitspraken als meten is weten, als je het niet kunt omzetten in cijfers dat het dan 
geen waarde heeft, dat is onzin. Dat is een verkeerde stelling. Fundamenteel onjuist vind ik. Namelijk 
er zijn een heleboel dingen die je niet goed kunt meten, die wel heel erg relevant zijn.’  
         Respondent 2 

Dit wordt beaamd door een andere respondent: 

‘Ik vind een aantal dingen, die moet je meten. Maar je kunt ook doorslaan. Het nadeel van 
meetbaarheid is dat je alleen nog recht van spreken hebt als je het kunt meten. Je moet er ook een 
beetje in geloven. Dat hoef je niet te meten. Managers die zeggen vertel me maar wat je toegevoegde 
waarde is, hoe maak je dat nou meetbaar. Dus als ik het niet meetbaar kan maken, dan heb ik geen 
toegevoegde waarde. Dat is de omgekeerde stelling.,…. 

Het gevaarlijk is dat je kunt doorslaan dat je boekhouder wordt. Het verschil tussen HR en finance, is 
dat je met mensen te maken hebt. Die zijn toch grilliger en wispelturiger dan cijfers van een financiële 
afdeling. En door dat je alles meetbaar maakt wordt alles in cijfers gezet. Maar mensen zijn uniek. 
Wat is de waarde ervan om dat allemaal te gaan meten? Ik relativeer dat een beetje. Vergeet je zachte 
waarden niet. De waarden van de organisatie bijv. hoe meet je die? Maar deze zijn net zo belangrijk.’ 

         Respondent 1 

Beide respondenten hebben binnen de eigen organisatie een meetsysteem opgezet en zijn daar 
tevreden over. Ze hebben ook al meer ervaring met de meetbaarheid van HR binnen de eigen en 
andere organisaties dan de andere respondenten. De andere respondenten geven aan dat er nog in meer 
of mindere mate een verbeterslag te maken is binnen de eigen organisatie. Het verschil tussen beide 
groepen respondenten is dat ze het belang van meetbaarheid minder nuanceren. Het belang van meten 
wordt door deze respondenten aangegeven met: 

‘Meten is weten’       Respondenten 3 en 4 

Respondent 3 stelt daar nog bij:  
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‘Het is hartstikke belangrijk dat je getallen als maatstaven bijhoudt. Maar het is minstens zo 
belangrijk dat je weet hoe je die processen kunt beïnvloeden. Anders heeft het weinig zin.’ 

Alle respondenten zien in dat kwantitatief meten niet uitsluitend gebruikt moet worden voor het nemen 
van beslissingen. Het is volgens hen belangrijk te begrijpen wat er in een specifieke situatie ten 
grondslag ligt aan het beeld dat de cijfers laten zien. Daarvoor is het nodig te weten welke factoren 
invloed hebben op bepaalde HR-processen en dat je begrijpt hoe deze processen te beïnvloeden zijn. 
Alle respondenten refereren aan het gegeven dat HR in belangrijke mate over mensen gaat. Dit is voor 
hen de meest belangrijke factor die ook meteen aangeeft waarom het zo moeilijk is om dit meetbaar te 
maken. Dit levert volgens hen problemen op omdat mensen zich moeilijk laten vangen in statistische 
indicatoren. Het meest typerende citaat daarbij is: 

‘Het probleem met meetbaarheid bij P&O is dat het relevante wordt ingeruild voor het meetbare.’
         Respondent 2 
 
Dit wil niet zeggen dat helemaal niet moet worden gemeten, maar kwantitatieve en kwalitatieve 
maatstaven moeten gecombineerd worden. Dit is de mening van alle respondenten. Ze geven hierbij 
aan dat ze in de praktijk zien dat dit vaak niet gebeurt waardoor het risico bestaat dat verkeerde 
beslissingen genomen worden op basis van onvolledige of onjuiste gegevens. Respondent 4 zegt: 
 

‘Je hebt twee manieren om daar naar te kijken; kwantitatief en kwalitatief. Vaak zegt een kwalitatief 
beeld meer dan een wat afstandelijke rapportage.’ 

Drie respondenten benadrukken dat in de HR discipline geloof in wat je doet heel belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat HRM werkt. Deze stellen eigenlijk: eerst moet je er geloof in hebben dat het 
werkt, en daarna kun je pas vaststellen of het werkt. (Zie ook de eerste twee citaten van dit hoofdstuk.) 

‘….je moet in je eigen toegevoegde waarde geloven. Je natuurlijk eerst goed afvragen wat die is. Dat 
kort uiteen kunnen zetten. En daar vervolgens in geloven.’  

         Respondent 4 

4.2.2 Thema 2: Waarom wordt er nog weinig gemeten? 

In alle interviews komen factoren aan bod die belemmeren dat HRM meetbaar wordt gemaakt. De 
eerste die door alle respondenten in meer of minder expliciete mate wordt aangegeven is dat het 
moeilijk is om de attituden van mensen te meten. Een andere factor die door 3 van de 5 respondenten 
genoemd wordt heeft te maken met de beroepsgroep. Het meest genoemd is dat deze te weinig kennis 
en vaardigheden heeft om meetbaarheid in de praktijk toe te passen. Het volgde citaat illustreert dit:  
 
‘Tja,….Ik denk dat daar veel redenen voor zijn die per organisatie verschillen. Maar in de loop van 
mijn carrière heb ik gemerkt; dat zei ik net al. HR is een mensen vak en daar werken vooral mensen 
mensen die zijn wat weinig bezig met dit soort dingen. De mensen die het gaan studeren zijn de 
toekomstige beroepsbeoefenaren en doorgaans zijn dat, mensen mensen. Natuurlijk krijg je statistiek 
en methoden etc. maar dat kun je even makkelijk weer los laten als je in de praktijk aan de slag gaat.’ 
         Respondent 4 
 

Een andere respondent beaamt dit. Hij voegt eraan toe dat de huidige opleidingen in het vakgebied 
slecht aansluiten bij wat er nodig is in de praktijk:  
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‘Ze (studenten van HR studies) worden met valse veronderstellingen het veld in gestuurd. Ze komen 
met abstracte modellen de business in, aan absolute waarde kom je dan zeker tekort. Je krijgt de 
illusie mee dat in modellen denken nuttig is, maar het is maar ten dele nuttig. Daarbij is er 
onvoldoende aandacht voor wat een mature P&O- er in huis moet hebben, dat komt ook onvoldoende 
tot zijn recht in de opleidingen……..er is een virtuele werkelijkheid op universiteiten en hogescholen 
gecreëerd die voorziet in zijn eigen kenniscreatie die losstaat van de praktijk.’  

Respondent 2 
 
Dit beeld wordt ook door een hoogleraar in HRM bevestigd. Hij stelt dat sommige boeken die in veel 
HR- studies gebruikt worden eigenlijk niet meer van deze tijd zijn.  
 
Respondent één heeft bij dit onderwerp de meest uitgesproken mening: 
 
‘Ik ben niet echt optimistisch over HR-ers in Nederland. Ze hebben over het algemeen niet de positie 
om met de vuist op tafel te slaan. Soms ligt het aan de mensen op de plek. Soms ligt het aan de aard 
van het bedrijf. Het management zit niet altijd te wachten op die betweters. Want HR zijn ook 
betweters.’ 
 
Dit citaat snijdt ook een veel gehoord argument aan; namelijk de positie die HR heeft binnen de 
organisatie (3 van de 5 respondenten). Dit heeft volgens de respondenten doorslaggevende invloed op 
of resultaten van HRM meetbaar gemaakt worden. Het voorgaande illustreert namelijk dat de 
beroepsgroep zelf niet de mogelijkheden heeft om dergelijke initiatieven te implementeren in de 
organisatie. Dit moet daarom meestal geïnitieerd worden door de top. Er zijn twee factoren die 
bepalende invloed hierop hebben. Enerzijds of HRM mee kan praten daar waar de beslissingen in de 
organisatie gemaakt worden. Is dit niet het geval dan moet het belang van meetbaarheid van HR door 
het senior management van de organisatie onderkend worden. Zolang geen van beide aan de orde is, 
zal het geen prioriteit voor de HR afdeling worden. Ter illustratie: 
 

‘Het is natuurlijk niet zo dat het senior management verantwoordelijk is voor het definiëren van 
gedetailleerde HR doelstellingen, maar wel voor organisatiedoelstellingen waaruit logischerwijs HR 
doelstellingen zijn af te leiden. Je kunt ze daarbij helpen……Je moet als HR in de positie zijn om dit 
laatste te kunnen doen. Je moet het kunnen zien en in staat zijn dit te vertalen naar voor HR zinnige 
oplossingen. Die expertise moet ook erkend worden door het senior management. En daarbij speelt 
ook een rol of dat management HR ziet als een belangrijk aandachtsgebied voor het realiseren van de 
organisatiedoelstellingen. En dat verschilt nog wel eens.’ 

         Respondent 4 
 
Opvallend is dan ook dat twee respondenten die zelf in de board van hun organisatie zitten, zelf een 
P&O managementinformatiesysteem hebben opgezet. Bij de organisatie van één respondent is dit 
geïnitieerd door de personeelsadviseurs in samenspraak met de HR directeur. Twee respondenten die 
aangeven dat de meetbaarheid van HR in hun organisatie nog in de kinderschoenen staat, wijten dit 
aan tekort aan prioriteit van de managers en het hogere management.  
 

‘We hanteren hier het principe van integraal management, managers zijn ook voor het HR deel 
verantwoordelijk. Ze hebben een adviseur tot hun beschikking voor advies en ondersteuning. De 
kennis moet dus ook bij de manager liggen. En dat gaat vaak niet zoals je wil. Managers hebben de 
neiging om zich met de inhoud van vandaag en morgen bezig te houden, en ja nadenken over 
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strategisch HR thema’s zoals meetbaarheid, die op de veel langere termijn liggen is lastig. Dat is vaak 
geen prioriteit.’ 

         Respondent 3 

‘Meten moet prioriteit gaan krijgen, daarvoor is ‘sense of urgency’ van belang. Die is langzamerhand 
aan het ontstaan, zowel bij senior management als directie etc. Hij is al wat langer aanwezig maar 
krijgt nu echt prioriteit. Bij andere organisaties zie je dat ook, weliswaar iets minder dan dat maar 
wel dat het een prominente plek krijgt en daardoor ook nadrukkelijk ingevuld gaat worden door HR 
als discipline. Hier wordt in ieder geval nog veel te weinig gemeten, maar daar ben ik dan ook voor 
aangenomen.’  

         Respondent 4 
Het laatste citaat spreekt tevens over de ‘sense of urgency’ die aan het ontstaan is. Dit argument wordt 
door twee respondenten genoemd. Ze stellen dat meetbaarheid alhoewel het onderwerp al langer in de 
aandacht staat, een ontwikkeling in het vakgebied is die zich recentelijk pas echt doorgezet heeft. 
Daarbij gaat het niet om het evalueren van het HR beleid opzich. Maar om de cijfermatige 
onderbouwing van die evaluatie.  

Een laatst genoemd argument dat het meetbaar maken van HR potentieel belemmert zijn de systemen 
die nodig zijn om relevante kengetallen te kunnen verzamelen. Vaak wordt dit argument genoemd in 
combinatie met het tekort aan kennis van de beroepsgroep om zelf zulke systemen op te zetten. Hierbij 
gaat het erom dat het bestaande managementinformatiesysteem vaak niet de benodigde mogelijkheden 
heeft om P&O informatie te verwerken, dat de aanschaf daarvan hoge kosten met zich mee brengt of 
de weinige flexibele mogelijkheden die zo’n systeem heeft als het is aangeschaft.  

4.2.3 Thema 3: De rol van meten voor HR-strategie 

In alle interviews wordt gesproken over HR-strategie en de waarde daarvan voor de organisatie. 
Daaruit blijkt dat een aantal van de respondenten het nut van een HR-strategie beperkt vindt. Ze geven 
aan dat het belang van een HR-strategie te veel ‘verheven’ wordt en dat het daarmee een opzichzelf 
staand doel lijkt te worden. Ze vinden dan ook dat HR realistisch moet zijn en niet moet vergeten dat 
HR in dienst staat van de organisatiestrategie. Drie respondenten geven aan de HR-strategie zo kort 
mogelijk op te schrijven. Ze stellen dat een HR strategie als zodanig niet overbodig is maar dat de 
waarde ervan niet overschat moet worden. Een respondent zegt daarover: 
 
‘Strategie is: hoe kom ik van A naar B? Dat kan een rechte lijn zijn. Je moet wel een lijn uitzetten 
waar je ongeveer wil terechtkomen maar realistisch zijn dat het niet altijd uitkomt. Je moet daar 
flexibel in zijn. Misschien kom ik iets onder B terecht omdat ik zo veel variabelen heb die ik niet in de 
hand heb, ze overkomen je in een paar weken.’  
         Respondent 1 
 

Een andere respondent legt daarbij de nadruk op richtinggevende functie van een strategie: 

‘Missies en doelstellingen zijn geen basis voor het functioneren, maar wel handig voor de mensen in 
de organisatie. Ze vinden het fijn om in een organisatie te werken waar nagedacht is over dit soort 
dingen. Aandacht is belangrijk. We hebben een ‘corporate strategy’ en ik heb daarvan een HR 
strategie geformuleerd. Kijk we doen het allemaal wel. Voor de jongeren in de organisatie is het 
belangrijk om te weten dat hier een goede P&O directeur zit. Alleen ik relativeer het een beetje.’
         Respondent 2 
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De respondenten onderstrepen wel het belang van de ‘doelenwaterval’ zoals een respondent het noemt, 
oftewel het afleiden van doelstellingen voor HR van de organisatiestrategie. Echter, de meeste vinden 
dat daarin HR niet te ver vooruit moet kijken. Ze zeggen dat jaarlijks ver genoeg vooruit is. Volgens 
alle respondenten vindt er in hun organisaties een proces plaats waarbij doelen voor HR gesteld 
worden die worden afgeleid van de organisatiestrategie. De wijze waarop dit gebeurt, verschilt nogal. 
De ene respondent geeft aan het gebruik van hulpmiddelen hierbij als de ‘balanced scorecard’ 
waardevol te vinden de ander vindt dit totaal verkeerd: 
 
‘In onze bedrijfscyclus zitten standaard ‘balanced scorecard’ achtige zaken. Het start van het 
bedrijfsplancyclus is een grove inventarisatie. Op hoofdlijnen wordt aangeleverd wat de bedoeling is 
voor volgend jaar en de jaren daarna. Dat wordt samen geraapt en er worden kaders gesteld. Die 
komen terug per divisie. Dan benoemt de directie een aantal speerpunten. Die kunnen zowel intern als 
extern zijn. Daarmee gaan we aan het werk. Per divisie wordt er gekeken wat ze kunnen toevoegen 
aan die speerpunten. Als divisie rapporteer je per kwartaal over je BSC doelstellingen.’  
         Respondent 5 
  

‘De waarde van de BSC voor HRM gaat uit van de veronderstelling dat je van te voren de dimensies 
waarop je kunt scoren kunt vaststellen en dat dat nuttig is. En ten tweede dat het nuttig is die 
dimensies meetbaar te maken, startwaarde te geven en bij te houden wat er verandert. Dat dat 
toevoegt aan de waarderealisatie. Die hypothese wil ik aan de orde stellen. Het is ongetwijfeld nuttig 
om doelstellingen te formuleren en te meten of je die bereikt. Maar zorg nou vooral dat je ruimte laat 
voor niet eens omschreven doelstellingen, kwalitatieve doelstellingen en dat je de omvang van de 
kwantificeerbare doelstellingen ten opzichte van de totale relevantie, relativeert. Dat je in kaart 
brengt dat dat niet een absolute waarde aanneemt. ‘      
         Respondent 2 

4.2.4 Thema 4: De functies van het meetbaar maken van HR resultaten 

Wanneer gesproken wordt over welke functies het kwantificeren van opbrengsten van HRM dient 
binnen de eigen organisatie gaat het over verschillende doelen die vaak relateren aan de kenmerken 
van de organisatie. In de meeste gevallen wordt daarbij als belangrijkste functie het verschaffen van 
managementinformatie genoemd. Een respondent die in het ziekenhuis werkt vertelt: 

‘Dit geheel gezien naast de standaard opdracht die een HR afdeling heeft. Die moet zijn oren niet 
volledig laten hangen aan de eerste opdracht. Je ontvangt namelijk publiek geld en daarover moet 
verantwoording worden afgelegd. Dat is een ander soort rol, dan de ondersteuning van het 
management. In een ziekenhuis heb je te maken met vele toezichthouders. Die stellen eisen ten aanzien 
van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daar is verantwoordingsinformatie, of management-
informatie voor nodig, daar richt je je op. Dat is een belangrijk issue. Dat bepaalt voor een belangrijk 
deel je bestaansrecht.’       Respondent 4 

Een andere respondent die in een consultancyorganisatie werkt benadert het zo:  

‘Zon rapport dat is de thermometer die je in de organisatie stopt. Wat is de temperatuur op het 
moment? Hoe ziet dat totaalplaatje eruit? Daarbij kan het je helpen om trends te ontdekken. Van het 
meten is dat het belangrijkst. Zit er een trend omhoog gelijk of naar beneden in? De meetbaarheid die 
dient voor de bedrijfsvoering. Jij wilt weten hoe je bedrijf er voor staat. Uiteindelijk willen je 
aandeelhouders dat weten. En het is voor eigen medewerkers. Als het mooie resultaten zijn dan meet 
je die ook. Daarmee verhoog je je trots. Trots is een goed bindmiddel. Succes creëert succes.’  

         Respondent 1 
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Een respondent in een semi-publieke organisatie stelt dat de functie van het meten in zijn organisatie 
vooral met interne bewustwording te maken heeft.  

‘Ja, het heeft iets te maken met bewust maken aan onze managers en medewerkers hoe het hier zit. 
Bewust worden van hoe het komt, en hoe het in de wereld om ons heen zit. De volgende stap is 
bekijken wat we er aan gaan doen om te zorgen dan het zo en zo wordt.’ 

Respondent 3 

Opvallend is dat de respondenten in eerste instantie niet aangeven dat meetbaarheid van HR ook de 
organisatie kan helpen om externe verantwoording over het gevoerde beleid af te leggen. Pas wanneer 
hier naar gevraagd wordt geven de respondenten aan dat dit ook een belangrijke functie van 
meetbaarheid is. Vaak leggen de respondenten een link met maatschappelijke verantwoord 
ondernemen en de verantwoording in de vorm van een jaarverslag.  

‘Meetbaarheid van HR moet ook een rol spelen in de maatschappelijke verantwoording. Maar mits 
maatschappelijk verantwoord ondernemen uit de genen en tenen van het bedrijf komt. En niet gedaan 
wordt om de sier te maken. Kijk als je bij de overheid een offerte wil winnen dan moet je laten zien wat 
je doet voor het land. Als je dat maar kunt laten zien dan is het goed.‘ 
         Respondent 1 
 
‘We verantwoorden ons in ons jaarverslag en we doen niet voor niks onderzoek naar wat de 
medewerkers van ons vinden als werkgever. We zeggen ook dat we een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming zijn, en proberen daarmee uit te stralen dat het hier een goed werkklimaat is. We 
proberen ook uit te stralen dat we werken aan diversiteit door meer vrouwen en meer mensen van 
allochtone komaf aan te nemen. Op die manier proberen we invulling te geven aan onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.’    Respondent 3  

 
Als belangrijkste instrument om te meten hoe de medewerkers tegen de organisatie aan kijken wordt 
het medewerkerstevredenheidsonderzoek genoemd. Deze wordt binnen alle onderzochte organisaties 
jaarlijks gehouden.  

4.2.5 Thema 5: Hoe bepaalde opbrengsten te meten en te interpreteren? 

De respondenten geven allen verschillende problemen aan die ze hebben met het meetbaar maken van 
HRM. De ene respondent gaat in op de praktische kant, terwijl een andere moeite heeft met het 
gegeven dat je van te voren nooit weet wat bepaald beleid gaat opleveren. Weer een ander heeft 
moeite met de interpretatie van de meetbare data. Verschillende citaten illustreren dit: 

‘Ja, productiviteit is nog wel een issue. Dat kunnen we nog niet meten. Wat doen al die mensen hier? 
Geen idee hoe we hier arbeidsproductiviteit zouden kunnen meten. Dat is ook een vraag van de Raad 
van Commissarissen. Die zien de organisatie met een factor 2 groeien en maar1,5% meer vervoer 
komen. Wat doen al die mensen dan? Die vraag krijgen we vaak.’ 

         Respondent 3 

‘Het interpreteren van de data is soms heel lastig. Daar ben ik en anderen verantwoordelijk voor. 
Daar wordt heel goed over nagedacht. Gaat over de vraag die gesteld wordt en dan kijken we samen 
wat nu de precieze vraag is en wat daar uit moet komen. Op basis daarvan gaan we dan op zoek.’  

Deze respondent zegt ook:  
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‘Ik vind het een leuke dat je dat zo stelt, want ik denk dat het heel moeilijk is om dat van te voren in 
kaart te brengen. Wat is nu eigenlijk de bijdrage van HR aan het bedrijf? Ik denk in feite dat, omdat 
HR het hele proces ondersteunt en ook iedereen aanneemt dat ze vrij veel invloed heeft.’ 

         Respondent 5  

Een andere respondent stelt dat je nooit kunt weten wat bepaald beleid gaat opleveren.  

‘Nou in eerste instantie weet je nooit wat het (HR-beleid) oplevert. Je weet wel wat je er aan doet. 
Bijv. je high potentials opsporen. Als je dat wilt doen en je weet dat het 2% van je organisatie is. Door 
praten en het afnemen van vragenlijsten heb je ze opgespoord. En nu moet je gaan kijken wat je 
daarmee gaat doen. Dan stel je programma’s voor ze vast. En dan achteraf stel je vast of je er iets 
mee gedaan hebt. Zo maak je dat meetbaar. Je meet dan niet de waarde die het oplevert. Dat is 
moeilijk. Maar je meet wel of je iets gedaan hebt.’ 

         Respondent 2 

 

 4.3 BEANTWOORDING VERWACHTINGEN EN ANALYSE DEELVRA AG 2 

In deze paragraaf zal een nadere analyse van de resultaten uit paragraaf 4.2 plaatsvinden. De 
verwachtingen worden beantwoord en aangevuld met andere opvallende informatie.  

 

  

Uit thema 1 blijkt dat er door de HR-functionarissen een grote waarde gehecht wordt aan de kwaliteit 
van diensten die door hen geleverd wordt. Er wordt gezegd dat dit van grote toegevoegde waarde is 
voor de organisatie, ondanks dat het niet altijd in cijfers uitgedrukt kan worden. Bovendien zijn ze van 
mening dat het ook niet nodig is om alles in cijfers uit te willen drukken, wanneer dit geen extra 
waarde heeft. Er kan dus gesteld worden dat HR-functionarissen het belangrijk vinden dat de kwaliteit 
van diensten die door hen geleverd wordt zichtbaar is, maar deze hoeft niet expliciet in cijfers 
uitgedrukt te worden. Wanneer er bij deze verwachting van de definitie van meetbaarheid uitgegaan 
wordt, zoals deze in het theoretisch kader is geformuleerd, namelijk als het geven van een cijfermatige 
waarde aan de processen in een organisatie, dan wordt de verwachting verworpen. 

 

 

 

Uit thema 1 blijkt als eerste dat er verschil bestaat in opvatting tussen de respondenten over in 
hoeverre opbrengsten cijfermatig meetbaar gemaakt moeten worden. De een is stellig door te zeggen: 
‘Meten is weten’. Terwijl anderen het nuanceren door aan te geven dat kwantitatief meten niet 
uitsluitend gebruikt moet worden voor het nemen van beslissingen, omdat het belangrijker is om te 
weten wat er ten grondslag ligt aan de cijfers. Een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
maatstaven zou het beste zijn, omdat het toch over mensen gaat. Op deze manier kan ook worden 
voorkomen dat er verkeerde beslissingen genomen worden op basis van onvolledige of onjuiste 
gegevens.  

Vervolgens blijkt uit thema 4 dat het meest genoemde doel van het meetbaar maken van HRM 
opbrengsten het verschaffen van managementinformatie is. Of in andere woorden ‘het stoppen van een 
thermometer in de organisatie’. Daarbij kan het helpen om trends te ontdekken. Dit raakt aan het 

Verwachting 1: HR-functionarissen vinden het belangrijk dat de kwaliteit van diensten die door 
hen geleverd wordt meetbaar gemaakt wordt.  

Verwachting 2: HR-functionarissen maken de HR-bijdrage cijfermatig inzichtelijk omdat dit de 
basis is voor alle besluitvorming in de gehele organisatie en dient als evaluatiemiddel om de 
prestaties van de organisatie te kunnen beoordelen. 



64 | P a g i n a 

 

evalueren van de prestaties. Ook wordt gezegd dat het meetbaar maken gebruikt kan worden voor 
verantwoording naar toezichthouders toe. Dit raakt aan de theorie van Paauwe (2004). Echter, de 
doelen tegemoet komen aan eisen van stakeholders en verantwoording afleggen aan deze wordt pas in 
tweede instantie aangegeven door de respondenten. Hieruit blijkt dat de theorie van Paauwe nog niet 
gemeengoed is onder de respondenten van het onderzoek.  

De genoemde doelen in combinatie met thema 1 maken duidelijk dat alleen het cijfermatig inzichtelijk 
maken van de HR-bijdrage niet toereikend is voor de besluitvorming in de organisatie. Ook het doel 
evalueren van prestaties wordt niet expliciet genoemd. Om deze redenen wordt verwachting twee 
verworpen.  

 

 

 

 

Deze twee verwachtingen worden gezamenlijk beantwoord: Uit thema 2 blijkt dat beide 
verwachtingen letterlijk door de respondenten genoemd worden. Het probleem uit verwachting drie 
wordt vaak gecombineerd met het argument dat de HR beroepsgroep te weinig kennis en vaardigheden 
heeft om het meetbaar maken van HRM in de praktijk toe te passen. ‘HR-ers zijn vaak toch mensen 
mensen’ is een typerende quote hierbij. Een genoemde oorzaak hiervan is dat de huidige opleidingen 
in het vakgebied slecht aansluiten bij wat er in de praktijk gevraagd word. Het tekort aan eigen kennis 
en vaardigheden wordt ook vaak samen genoemd met het probleem dat de huidige management-
informatiesystemen geen goede mogelijkheden hebben om P&O informatie te verwerken. Echter, uit 
thema 2 blijkt dat er nog een andere reden is die van doorslaggevende invloed is op de mate waarin het 
HRM gemeten wordt namelijk de positie van HR binnen de organisatie. Het belang van het HRM en 
de HR afdeling moet onderkend worden binnen de organisatie. Zolang dit niet het geval is komt men 
niet toe aan de praktische problemen die men tegenkomt bij het meetbaar maken van het HRM. 
Verwachting drie en vier worden aangenomen. 

 

 
Uit de interviews blijkt dat er verschillen bestaan in de mate waarin in een organisatie HRM meetbaar 
wordt gemaakt en de redenen die gebruikt worden om dat te doen. Uit thema 4 blijkt dat in de meeste 
gevallen wordt aangegeven dat datgene wat meetbaar gemaakt wordt, dient als managementinformatie. 
Opvallend hierbij is dat de HR-functionaris die bij een ziekenhuis werkt, aangeeft dat de informatie 
dient om verantwoording af te kunnen leggen over het publiek geld dat gebruikt wordt. Terwijl een 
HR-functionaris die bij een consultancybureau werkt, aangeeft dat de managementinformatie als doel 
heeft om te laten zien hoe een bedrijf ervoor staat. Echter, in het ziekenhuis wordt nog heel weinig 
meetbaar gemaakt, terwijl het consultancybureau een uitgebreid maandelijks rapport klaar heeft 
liggen. Beide hebben ze echter een belangrijke reden om HRM meetbaar te maken. Maar in dit geval 
ligt het aan de functie van de persoon of hij daadwerkelijk uitvoering kan geven aan het meetbaar 
maken van het HRM. Hieruit kan geconcludeerd worden dat datgene wat meetbaar gemaakt wordt niet 
zo zeer samen hangt met de rol die HR inneemt binnen de organisatie. Belangrijker is, zoals blijkt uit 
thema 2, dat er een ‘sense of urgency’ in de organisatie bestaat en dat deze bij de juiste persoon die de 
positie heeft om het HRM meetbaar te maken aanwezig is. Er zijn geen gronden om verwachting vijf 
aan te nemen en deze wordt dus verworpen. 

Verwachting 3: Een van de problemen die HR-functionarissen ervaren met het meetbaar maken 
van HRM is dat gedragsuitkomsten van medewerkers moeilijk zichtbaar te maken zijn. 

Verwachting 4: Een van de problemen die HR-functionarissen ervaren met het meten van HR is 
dat ze te weinig kennis zelf of binnen de HR afdeling hebben om meetbaarheid goed toe te passen.  

Verwachting 5: Het soort informatie dat in een organisatie meetbaar gemaakt wordt, hangt samen 
met de rollen die de HR afdeling vervult binnen de organisatie.  
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Uit thema 1 en 3 blijkt dat er verdeeldheid bestaat over de nuttigheid van dergelijke methoden. Slechts 
een organisatie gaf aan gebruik te maken van een HR-scorecard. De balanced scorecard werd 
standaard door twee organisaties gebruikt. Meestal werd het belang van de kwalitatieve data naast het 
gebruik van een scorecard expliciet genoemd. Verwachting 6 wordt verworpen.  

 

 

In thema 3 wordt duidelijk dat het nut van een HR strategie beperkt wordt gevonden door de 
respondenten. HR staat in dienst van de organisatiestrategie. Het moet geen opzichzelfstaand doel 
worden. In alle organisaties wordt er voor het formuleren van de doelstellingen van HR gekeken naar 
de organisatiestrategie. Hierbij geven de respondenten het belang van dit proces voor de aansluiting bij 
de organisatiestrategie aan. Echter daarbij wordt ook aangegeven dat HR niet te ver voorruit moet 
kijken. De omstandigheden die het HRM kunnen beïnvloeden veranderen daarvoor te snel. Gezien het 
belang van het doorlopen van de stappen uit de methoden besproken in het theoretisch kader is het 
opmerkelijk dat gezegd wordt dat HR niet te ver vooruit moet kijken. Het formuleren van de juiste set 
Ken- en Stuurgetallen vereist dat de doelen van het HR beleid op de lange termijn duidelijk 
omschreven zijn. Dan kunnen de effecten van het beleid periodiek gemeten worden. Een jaar is voor 
HR uitkomsten te kort om werkelijke effecten vast te kunnen stellen.  

Verwachting 7 wordt aangenomen. 

  

Verwachting 6: HR-functionarissen vinden het gebruik van methoden voor het meetbaar maken 
van het HRM behulpzaam. 

Verwachting 7: HR-functionarissen benadrukken het belang van de aansluiting van de HR 
strategie en HR activiteiten op de organisatiestrategie.  
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CONCLUSIE 
In het vorige hoofdstuk zijn alle resultaten & bevindingen van het empirische deel van dit onderzoek 
gepresenteerd. Nu worden antwoorden geformuleerd op de deelvragen en de hoofdvragen om tot de 
conclusie van dit onderzoek te komen. Als afsluiting worden er implicaties voor de praktijk gegeven. 

5.1 HOOFDVRAAG 1 

De deelvragen  

1. Hoeveel organisaties in Nederland maken gebruik van kengetallen en instrumenten om de 
opbrengst van hun HRM-activiteiten meetbaar te maken? 

 
Iets meer dan tweederde van de respondenten van dit onderzoek gebruiken kengetallen om de 
resultaten van hun HRM meetbaar te maken. Iets minder dan de helft daarvan doet dit slechts voor 
enkele van de HR activiteiten. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van gegevens om het HRM te 
benchmarken. In iets meer dan een derde van de onderzochte organisatie wordt een vorm van een HR 
planning en controlcyclus gebruikt. Minder dan een kwart van de onderzochte organisaties maakt 
gebruik van de verschillende scorecards.  
 

2. Welke resultaten van HRM worden het meest meetbaar gemaakt?  
 
Wanneer organisaties HRM resultaten meetbaar maken wordt vooral op HRM uitkomsten gefocust. 
Deze liggen dichtbij de effecten die het HRM heeft en zijn dus goede kengetallen om meetbaar te 
maken. Hetzelfde geldt voor de professionele en maatschappelijke resultaten van HRM. Kengetallen 
die deze resultaten weerspiegelen worden het meest gebruikt. Hieronder vallen o.a. de tevredenheid 
over het werk en de werkgever, de medewerkersmotivatie en de tevredenheid en effectiviteit over en 
van de HR afdeling. 
 

3. Zijn er verschillen tussen organisaties in de mate waarin HRM meetbaar gemaakt wordt en in 
de resultaten die meetbaar gemaakt worden naar groottecategorie en sector? 

 
Er zijn alleen verschillen tussen organisaties in verschillende sectoren. De overheid en de collectieve 
sector lopen erg achter met het meetbaar maken van de resultaten van HRM. De winstgerichte 
sectoren maken het meest gebruik van meetbaarheid voor HRM met op kop de kennisintensieve 
dienstverlening. De niet winstgerichte organisaties maken alleen gebruik van niet financiële 
indicatoren, terwijl de winstgerichte organisaties van zowel financiële als niet financiële indicatoren 
gebruik maken. 
 

4. In hoeverre is er samenhang tussen de perceptie die de organisatie heeft over de bijdrage die 
HRM kan leveren en de mate waarin die bijdrage gemeten wordt? 

 
Deze samenhang bestaat voornamelijk bij financiële resultaatgebieden. Daarvoor geldt het sterkst dat 
wanneer de perceptie bestaat dat het HRM een bijdrage levert aan de financiële resultaatgebieden deze 
vaker wordt gemeten. 
 

5. In hoeverre is er samenhang tussen de invloed van de dominante coalitie en de invloed van de 
maatschappelijke context en de mate waarin de bijdrage van het HRM gemeten wordt? 
 

5
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Wat betreft de invloed van de dominante coalitie is er een zwakke samenhang tussen de invloed van de 
aandeelhouders en de medewerkers op het HR beleid en de mate waarin resultaatgebieden meetbaar 
gemaakt worden. Wanneer deze actoren meer invloed hebben worden er meer resultaatgebieden 
meetbaar gemaakt en ligt de meetfrequentie hoger. Voor wat betreft de maatschappelijke context 
hebben alleen marktontwikkelingen een zwakke samenhang met de mate waarin de bijdrage van het 
HRM gemeten wordt.  
 

6. In hoeverre is er samenhang tussen het strategische karakter van het HR-beleid en de mate 
waarin de bijdrage van het HRM gemeten wordt? 

 
De typering van de inzet van HR-activiteiten en de planningshorizon van het HR beleid, als 
indicatoren voor het strategische karakter van het HR beleid, hebben een zwakke samenhang met de 
mate waarin de bijdrage van het HRM gemeten wordt. Wanneer de HR activiteiten meer gepland zijn 
en de planningshorizon langer is worden er meer resultaatgebieden gemeten en ligt de meetfrequentie 
hoger.  

 
Beantwoording hoofdvraag: 

In hoeverre maken organisaties in Nederland de resultaten van hun Human Resource Management 
meetbaar en zijn mogelijke verschillen hierin te verklaren? 

 
Van de organisaties die meegedaan hebben aan dit onderzoek maakt meer dan tweederde resultaten 
van hun HRM activiteiten meetbaar door middel van kengetallen. Een derde van de organisaties doet 
dit helemaal niet. Echter, maar een derde van de organisaties maakt de resultaten van hun belangrijke 
HR activiteiten meetbaar. Dit doen ze vooral door HRM uitkomsten te meten. Van instrumenten die 
kunnen helpen om het HRM meetbaar te maken zoals de HR scorecard, wordt weinig gebruik 
gemaakt; minder dan een kwart van de organisaties doet dit. Daarbij komt dat er grote verschillen zijn 
tussen de sectoren waarin de organisaties zijn ingedeeld. Organisaties die kennisintensief zijn maken 
de resultaten van het HRM op meer verschillende resultaatgebieden inzichtelijk en doen dit meermaals 
per jaar. De overheid en de collectieve sector maken de resultaten van HRM alleen op niet financieel 
gerichte resultaatgebieden inzichtelijk en doen dit slechts eenmaal per jaar. Deze niet financieel 
gerichte resultaatgebieden die door alle sectoren gemeten worden zijn kengetallen die de 
maatschappelijke resultaten van het HRM weerspiegelen. Deze worden gemiddeld genomen door alle 
sectoren meer gebruikt dan kengetallen die de resultaten van het HRM in financiële termen 
uitdrukken.  

Het blijkt dat er verschillende factoren zijn die de mate waarin het HRM meetbaar gemaakt wordt 
beïnvloeden. Als eerste is het zo dat financiële resultaatgebieden meer en vaker gemeten worden als 
men denkt dat het HRM een grotere bijdrage aan de financiële resultaten levert. Als tweede geldt dat 
als de invloed van de aandeelhouders of de medewerkers op het HR-beleid groter is er meer en vaker 
resultaatgebieden van HRM gemeten worden. Als derde geldt dat wanneer marktontwikkelingen meer 
invloed hebben op het HR beleid er ook meer en vaker resultaatgebieden gemeten worden. Als vierde 
en laatste geldt dat als de organisatie haar HRM meer strategisch inzet ze ook meer en vaker 
resultaatgebieden van HRM meetbaar maakt. Deze factoren kunnen dus verschillen die er bestaan in 
de mate waarin de bijdrage van HRM gemeten wordt verklaren.  
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5.2 HOOFDVRAAG 2 

In hoeverre ervaren HR functionarissen problemen bij het meetbaar maken van het gevoerde HR-
beleid? 

In de interviews met HR-functionarissen is naar voren gekomen dat er verdeeldheid bestaat rondom 
het nut van het meetbaar maken van de resultaten van HRM. Dit heeft invloed op in hoeverre 
resultaten van HRM binnen de onderzochte organisatie meetbaar gemaakt worden. Alle respondenten 
geven het belang aan om een evenwichtig beeld te creëren van de effecten van het HRM door zowel 
cijfermatig resultaten meetbaar te maken maar ook op kwalitatieve wijze de vinger aan de pols te 
houden. Omdat je in het vakgebied HRM met mensen te maken hebt is het niet wenselijk dit alleen in 
cijfers uit te drukken. Dit doet de toegevoegde waarde van het HRM tekort.  

Het niet of in minder mate meetbaar maken van het HRM is dan ook niet altijd het gevolg van 
problemen die HR functionarissen tegenkomen wanneer ze de resultaten van het HRM willen 
omzetten in cijfers. De geïnterviewden geven twee redenen aan die het meetbaar maken in de weg 
staan. De eerste is de positie van de HR afdeling binnen de organisatie. Het komt voor dat de HR-
afdeling of de HR manager niet de positie heeft om zelf dergelijk initiatieven binnen de organisatie te 
implementeren. Anderzijds als de HR manager niet mee kan praten daar waar de beslissingen in de 
organisatie gemaakt worden dan kan hij het management niet overtuigen van de noodzaak van het 
meetbaar maken van de resultaten van het HRM. De tweede reden heeft te maken met de rol van het 
gebruik van meetbaarheid voor de HR strategie. Een aantal van de respondenten geeft aan het nut van 
een HR strategie beperkt te vinden zodanig dat de waarde ervan niet overschat moet worden. Hierbij 
wordt ook gezegd dat niet te ver vooruit moet worden gekeken. Dit spreekt de methoden om HRM 
meetbaar te maken tegen en haalt de potentiële waarde die het meetbaar maken van de resultaten kan 
hebben onderuit.  

Wanneer de organisatie daadwerkelijk resultaten van HRM meet of wil gaan meten komen 
respondenten verschillende problemen tegen. Deze zijn enerzijds van praktische aard en anderzijds 
van andere aard. Een eerst genoemd probleem is dat er inzicht moet zijn in hoe HR-processen te 
beïnvloeden zijn en welke effecten te verwachten zijn van bepaalde interventies. Hier is nog te weinig 
kennis over. Een tweede probleem en het gevolg van het eerste is dat het moeilijk is om de juiste 
meetindicatoren vast te stellen en de juiste betekenis toe te kennen aan de data die verkregen wordt. 
Dit is een gevaar omdat het ertoe kan leiden dat data verkeerd geïnterpreteerd wordt (het derde 
probleem) en dat er verkeerde conclusies uit getrokken worden. De cijfers laten namelijk niet zien wat 
de oorzaak is van een geconstateerde situatie. Een vierde genoemd probleem is dat de kennis en 
vaardigden om een meetsysteem op te zetten vaak niet aanwezig is binnen de HR discipline. Deze 
moet vaak elders binnen de organisatie of extern gezocht worden. Daarbij komt dat de mensen die de 
kennis wel hebben vaak niet specifiek toegepast zijn op de HR-discipline waardoor systemen gebruikt 
worden die mogelijk niet aansluiten bij de specifieke vraag van HR. Een tweetal praktisch problemen 
bij deze systemen is dat ze duur zijn in de aanschaf en weinig flexibel wanneer eenmaal aangeschaft.  
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5.3 PRAKTISCHE IMPLICATIES VAN DE RESULTATEN  

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kunnen een aantal implicaties voor de praktijk 
worden geformuleerd.  

 
• De eerste aanbeveling is dat er meer aandacht aan bedrijfskundige aspecten van HRM in HRM 

opleidingen moet worden besteed. Dit kan ervoor zorgen dat de kennis en vaardigheden van 
de toekomstige vak-professionals beter aansluit bij wat er gevraagd wordt in de praktijk. 

• Voor organisaties die strategischer met hun HRM omgaan kan het meer opleveren om 
resultaten meetbaar te maken. Immers, pas dan kan worden vastgesteld of de ingezette 
strategie de gewenste resultaten oplevert.  

• Het meten van HRM resultaten kan een goed middel zijn, om in organisaties waar de 
aandeelhouders meer invloed hebben, duidelijk te maken hoe het staat met de 
maatschappelijke legitimiteit van de organisatie.  

• Als marktontwikkelingen veel invloed hebben op de organisatie is het inzetten van 
meetbaarheid voor HRM een goed middel om te zorgen dat ook het personeelsbeleid voor de 
benodigde flexibiliteit zorgt. 

• Er is behoefte aan meer praktische kennis over de effecten van bepaalde HR activiteiten. 
• Er is behoefte aan een goed systeem dat P&O informatie kan verwerken en 

gebruiksvriendelijk is.  
• Er is nog een weg te gaan voor de positie van HR binnen de organisatie. Nog niet in alle 

gevallen waarbij dat gewenst is, vervult HR de rol die het zou kunnen vervullen. Daardoor 
blijven er concrete kansen liggen om de rol en de toegevoegde waarde van HR in te vullen en 
aan te tonen.  
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DISCUSSIE 
Dit hoofdstuk sluit het onderzoek inhoudelijk af met een kritische beschouwing van de resultaten en 
conclusies in het licht van de besproken literatuur. De meest opvallende resultaten zullen in verband 
worden gebracht met de besproken literatuur uit het theoretisch kader. Ook worden er een aantal 
interessante aanknopingspunten voor vervolgonderzoek zichtbaar, die kort vermeld worden.  

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken in hoeverre organisaties in Nederland de 
resultaten van hun Human Resource Management meetbaar maken, mogelijke verschillen hierin te 
verklaren en te verkennen of HR functionarissen daarbij problemen ervaren. Dit doel is met de 
conclusie van het onderzoek bereikt. Deze vraag was interessant, omdat er nog geen idee was in 
hoeverre het meten van HR nu werkelijk gebruikt wordt en of HR in Nederland wel behoefte had aan 
al die methoden om HR meetbaar te maken. De doelstellingen en de vraagstelling zijn dan ook 
waardevrij geformuleerd. Echter, de scriptie is geschreven vanuit het perspectief dat het meten van HR 
bijdraagt aan een betere HR functie en dat het kan bijdragen aan de prestaties van organisaties (in 
financiële en maatschappelijke zin). Het onderwerp past, zoals beschreven in de aanleiding, binnen de 
tendens die er heerst in de organisatiepraktijk die omschreven kan worden als ‘het aantonen van de 
toegevoegde waarde voor de business’. Echter, voor sommige disciplines is of lijkt dit logisch en voor 
andere minder logisch, dit laatste geldt voor de inspanningen binnen het HRM. Een belangrijke vraag 
die dan ook bij deze scriptie gesteld moet worden is of het juist is om inspanningen binnen het HRM 
meetbaar te maken in de zin van of het recht doet aan de aard van de discipline. Deze vraag wordt 
enigszins beantwoord bij thema 1 van hoofdvraag 2; namelijk de meningen zijn daar verdeeld over. 
Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat meten belangrijk is, maar dat ze er teveel nadruk op 
vinden liggen. Met name op het kwantitatieve karakter van het meten. Na de interviews is door de 
verhalen van de respondenten mijn overtuiging over het nut van meten ook genuanceerd. Dit is 
wellicht een opmerking die in beschouwing genomen kan worden bij het lezen van deze discussie. 

Bij deelvraag 1 van hoofdvraag 1 is geconcludeerd dat iets meer dan tweederde van de respondenten 
van dit onderzoek gebruik maakt van kengetallen voor HRM, ongeacht hoe vaak ze een bepaald 
kengetal meten. De vraag is of dit een te verwachten antwoord is? Bij deelvraag 2 zien we dat 
arbeidsomstandigheden en verzuim het meest gemeten word. Dit lijkt een heel logische uitkomst 
aangezien bijna iedere organisatie het verzuim bijhoudt. Wanneer we dit kengetal beschouwen als een 
resultaat van een of meer HR activiteiten dan zouden bijna alle organisaties kengetallen gebruiken. Het 
is dan ook zo dat minder dan een derde van de organisaties kengetallen meet voor de belangrijke 
activiteiten of voor (bijna) alle activiteiten. Als de overheid en de publieke sector niet worden 
meegenomen is dit 40%. Dit percentage moet worden beschouwd als de organisaties die substantieel 
resultaten van HRM meetbaar maken. De vraag die overblijft is waarom zoveel organisaties de 
arbeidsomstandigheden en het verzuim meten. Het antwoord hierop is te vinden in de SCL dimensie 
van de op context gebaseerde HR theorie. Wet en regelgeving leggen verplichtingen op aan 
organisaties met betrekking tot de arbeidsomstandigheden (arbo wetgeving, CAO’s) en het verzuim. 
Organisaties zijn veelal verplicht om deze cijfers bij te houden en hier periodiek over te rapporteren. 
Anderzijds blijkt uit de theorie van Paauwe (2004) dat de institutionele context van oudsher een 
belangrijke invloed heeft op het personeelsbeleid in Nederland. Hierdoor is het zo dat de medewerkers 
al dan niet door middel van organen als vakbonden, medezeggenschapsraden etc. en collectieve 
afspraken als CAO’s veel invloed uitoefenen op het personeelsbeleid dat organisaties voeren. Hierdoor 
is er in Nederland een sterke collectieve machtspositie van de medewerkers en is dit terug te zien in 
het personeelsbeleid van organisaties waar de zorg voor het eigen personeel hoog in het vaandel staat 
(vergeleken met andere landen). Het bijhouden van deze cijfers is dan een noodzaak om aan de 
stakeholders verslag te doen van de inspanningen voor hun medewerkers. 

6
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In de literatuur worden verschillende argumenten genoemd om te verklaren dat het meten van HRM 
nog niet zoveel gebruikt wordt (Baarda en Kouwenhoven, 2007, 13; Becker & Huselid, 2001, 22; 
Paauwe, 2004). Hieruit kan worden aangenomen dat het nog weinig gebeurt; harde wetenschappelijke 
cijfers zijn hier niet over te vinden. Al deze argumenten behalve die van Paauwe, die claimt dat men 
door de grote hoeveelheden indicatoren ‘door de bomen het bos niet meer kan zien’, zijn door de 
respondenten genoemd en terug te vinden in thema 2. Echter, het belangrijkste argument, zoals blijkt 
uit verwachting 3 en 4 en thema 2, dat doorslaggevende invloed heeft of meten van HR gebeurt wordt 
in de literatuur niet genoemd. Dat is de positie van de HR functie binnen de organisatie. Dit argument 
is de kern van het debat rondom de ‘HR business partner’(zie o.a. Boselie, 2007, Ullrich, 1997, Van 
Den Bergh & Marshall, 2009 ). Daarbij staat centraal of de HR manager een rol moet hebben bij de 
top van de organisatie. Deze literatuur is in deze scriptie niet meegenomen, omdat het niet direct raakt 
aan het meten van HR. De HR manager aan de top kan positieve invloed hebben op het meten van 
HRM resultaten zoals blijkt uit thema 2. Andersom geredeneerd kan het ook zo zijn dat HR deze plek 
aan de top moet verdienen door haar toegevoegde waarde aan te tonen. Het feit dat dit argument in de 
besproken literatuur niet genoemd wordt, kan een indicatie zijn dat het probleem met het meten van 
HR ‘dieper’ ligt dan de argumenten die wel genoemd worden.  
 
Gevraagd naar de functies van het meten van HRM geven de respondenten weinig HRM specifieke 
argumenten aan. Genoemd wordt het leveren van managementinformatie, het evalueren hoe het bedrijf 
er voor staat zowel voor de medewerkers als voor de aandeelhouders, goede resultaten als bindmiddel 
gebruiken en interne bewustwording. Daarnaast wordt externe verantwoording in de zin van tegemoet 
komen aan de eisen van stakeholders (vakbonden, ondernemingsraden, overheid en andere advies- en 

overlegorganen) en verantwoording afleggen aan deze in tweede instantie genoemd (Paauwe, 
2004). Een aantal van de voordelen van het meten van HRM die in het theoretisch kader genoemd zijn 
komen niet aan bod (Baarda en Kouwenhoven, 2006 ;Becker & Huselid, 2001; Kluijtmans, 2008; 
Paauwe, 2004). Dit zijn het onderbouwen van investeringsbeslissingen en projecten binnen de HR-
functie; de toegevoegde waarde en het bestaansrecht (legitimiteit) van de HR-functie aantonen; helpen 
om (strategische) HRM doelstellingen scherper te formuleren en de resultaten van HRM zichtbaar 
maken. Dit zijn met name voordelen die ertoe leiden dat HR op een bedrijfskundige manier gerund 
wordt net zoals andere afdelingen van de organisatie. Daarbij zijn ze ook specifiek toegepast op de HR 
afdeling terwijl de genoemde argumenten veelal algemeen zijn. Het feit dat deze niet genoemd worden 
kan ermee te maken hebben dat de geïnterviewden de noodzaak om de HR functie bedrijfsmatig te 
runnen zelf of binnen hun organisatie niet voelen. Een andere mogelijkheid is dat HR binnen de 
organisaties niet zo wil functioneren, of HR niet inziet dat ze zo kan of moet functioneren.  
 
De door de respondenten genoemde functies van het meten van HR kunnen ingepast worden bij 
verschillende rollen die de HR afdeling kan aannemen (Ullrich, 1997). Het leveren van 
managementinformatie past vooral bij de strategische partner. Het evalueren van hoe het bedrijf er 
voor staat voor zowel de medewerkers als voor de aandeelhouders past wat betreft de aandeelhouders 
bij de strategische partner en anderzijds bij de change agent. Goede resultaten als bindmiddel 
gebruiken past bij de employee champion. Interne bewustwording kan passen bij de administratieve 
expert en de change agent. De vraag is of deze informatiebehoefte congruent is met de rol(len) van de 
HR afdeling binnen de betrokken organisaties. Hieronder wordt kort aangeven in hoeverre het meten 
van HR binnen de betrokken organisatie gebruikt wordt (van hoofdvraag 1) en welke rol(len) de HR 
functie voornamelijk aanneemt (van hoofdvraag 2).  
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Organisatie 1   Strategisch partner   Bijna alle activiteiten 
Organisatie 2  Strategisch partner   Sommige activiteiten 
Organisatie 3  Change agent /Employee champion  Sommige activiteiten 
Organisatie 4  Administratieve expert   Geen activiteiten 
Organisatie 5  Admin. Expert/ Strat. partner  De belangrijke activiteiten 
 
Hier is te zien dat de rollen die de HR functie aanneemt niet altijd overeenstemt met de 
informatiebehoefte die de HR functie heeft volgens het besproken model (Kluijtmans, 2008). Bij 
organisatie 1 en 5 zou dit mogelijk congruent kunnen zijn. Hieruit is op te maken dat de rol dus ook 
zonder de nodige HR meetinformatie vervuld kan worden. Bij de organisaties waarbij het meten van 
HR achterblijft bij de informatiebehoefte zijn er andere redenen dat HR niet in de informatiebehoefte 
voorziet. Zo is bij organisatie 2 duidelijk op te maken uit de resultaten bij hoofdvraag 2 dat deze 
bewust een aantal zaken niet meetbaar maakt vanwege zijn visie op het nut van het meten voor HR. 
Een interessant punt voor verder onderzoek is om te bekijken op basis van welke informatie de HR 
functie haar keuzes en beslissingen maakt en of dit voor de HR rollen verschilt.  
 
Bij deelvraag 1 is te zien dat de HR activiteit ‘het voeren van een strategisch HR beleid’ op een 
gedeelde 2e plaats staat. De activiteiten die de hoofddoelen van strategisch HR zijn staan op 2e,, 4e, en 
8e plaats (Batt, 2002). Is dit een opmerkelijk resultaat? Bij het resultatenhoofdstuk is opgemerkt dat 
hieruit de spanning tussen de lange en korte termijn HRM doelen duidelijk wordt. Bij deelvraag 6 is 
namelijk ook te lezen dat verreweg de meeste organisaties hun HR activiteiten deels laten voorkomen 
uit de HR strategie en deels ad-hoc tot stand laten komen en dat de meest organisaties een 
planningstermijn van 1 tot 2 jaar hebben. Is daarmee de nummer 1 notering van formatie en 
personeelsplanning te verklaren? Een mogelijkheid is dat de tijden waarin het onderzoek is gehouden 
(de financiële crisis) er voor hebben gezorgd dat de organisaties op korte termijn bezig waren het 
hoofd boven water te houden door zoveel mogelijk besparingen te realiseren. Deze activiteiten kunnen 
daar op de korte termijn voor zorgen. Deze kunnen dus mogelijk gezien worden als ad-hoc activiteiten 
die het langer geplande HR beleid opzij zetten om in te kunnen spelen op de acute situatie. De 
spanning tussen de doelen zit hem erin dat de korte termijn doelen ‘het hoofd boven water houden 
door ontslagen (formatie)’ op gespannen voet staat met de lange termijn HR doelen als het binden van 
medewerkers, kennisbehoud en investeren in medewerkers etc. Interessant voor verder onderzoek is 
om te bekijken welke invloed deze spanning tussen lange en korte termijn HR doelen heeft op de 
performance van het HRM op de lange termijn.  
 
Een ander resultaat is het gebruik van de verschillende methoden. Daar is te zien dat HR-
benchmarking het meest gebruikt wordt. Dat is enigszins logisch gezien het onderzoek waar de 
respondenten aan mee doen een benchmark onderzoek is. Strikt genomen zou dus iedere organisatie 
die meedoet aan HR benchmarking doen. Dan de HR planning en control cyclus, het percentage 
organisaties die dit gebruikt komt bijna overeen met het percentage organisaties dat substantieel 
kengetallen meet. Wanneer HR standaard de jaarlijkse cyclus van bedrijfsprocessen doorloopt, lijkt het 
logisch dat hierbij ook een evaluatiefase zit. De overeenkomst tussen deze cijfers is dus te verklaren. 
Dit is ook het gedachtegoed van de K&S methode van Baarda en Kouwenhoven (2007). Zij pleiten 
voor het integreren van het human resource measurement model in de jaarlijkse bedrijfscyclus. Deze 
methode (specifiek deze of het gedachtegoed ervan) lijkt dus het meest gebruikt te worden. We zien 
dat de balanced scorecard en de HR en workforce scorecard weinig gebruikt worden. Dit is logisch 
gezien de resultaten van hoofdvraag 2 (thema 1, verwachting 2) waaruit blijkt dat de respondenten de 
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te grote focus op kwantitatieve maatstaven verkeerd vinden. Uitgangpunt van deze methoden is 
namelijk dat alles wel meetbaar is.  
 
Het resultaat uit deelvraag 2 past goed binnen de besproken theorie. Bij deze deelvraag zien we dat 
organisaties meer HRM dan organisatie-uitkomsten meten en ook meer professionele en 
maatschappelijke uitkomsten dan financiële. Dit laatste stemt overeen met de constatering van Paauwe 
(2004) dat in het Rijnlandse model, dat in Nederland de overhand heeft, stakeholders veel belangrijker 
zijn voor het bepalen van het organisatiesucces op de lange termijn. Logischerwijs worden er dan 
resultaatgebieden meetbaar gemaakt waarop deze stakeholders de organisatie beoordelen. Ook het 
eerste is logisch gezien deze maatstaven het dichtst liggen bij waar het effect van het HRM zich 
openbaart, namelijk in het gedrag van medewerkers (Dyer & Reeves, 1995; Colakoglu e.a., 2006). 
Volgens Paauwe is het dan ook noodzakelijk om uitkomstvariabelen van HRM te gebruiken die dicht 
bij de HR-interventies liggen wil je de effecten van HRM op performance aantonen (Paauwe, 2009). 
In de praktijk gebeurt dit dus ook.  
 
Bij deelvraag drie valt op dat de categorie 401 tot 1000 medewerkers minder meet dan de overige 
groottecategorieën. Dit is zowel op te merken bij figuur 4.8 als figuur 4.10. Dit zijn twee verschillende 
vragen uit de enquête en twee keer wordt hetzelfde geconstateerd. Dit is vreemd gezien men vanuit 
bedrijfskundig perspectief geredeneerd verwacht dat hoe groter de organisatie is, hoe meer behoefte er 
is aan planning en control informatie (Kluijtmans, 2008). De gevonden verschillen zijn dan ook niet 
statistisch significant. Maar hoe kan het dan dat twee keer hetzelfde geconstateerd wordt? Dat ligt in 
ieder geval niet aan de vertegenwoordiging van de categorie, want deze is niet onder of oververtegen-
woordigd. Deze gevonden discrepantie met de literatuur kan ik dan ook niet verklaren.  
 
Uit figuur 4.11 van deelvraag 4 blijkt dat de respondenten niet als eerst denken dat HR bijdraagt aan 
de HR doelen die door Boxal & Purcell worden genoemd (2005). Als doelen van HRM expliciteren 
deze auteurs arbeidsproductiviteit, organisatieflexibiliteit en sociale legitimiteit (deze laatste wordt 
vertegenwoordigd door de resultaatgebieden tevredenheid over de werkgever, arbeidsmarktreputatie, 
klanttevredenheid). Ze stellen dat de main focus van HRM moet zijn om deze doelen te verhogen. De 
HR functionarissen zien dit anders, ze geven aan dat HR het meest bijdraagt aan de ‘arbeids-
omstandigheden en verzuim’ en ‘de tevredenheid en effectiviteit van de HR afdeling’ (professionele 
resultaten). Het lijkt alsof ze daarmee aangeven dat beter HR beleid dus vooral ten goede komt aan de 
professionele resultaten. De link naar de meer strategische HR doelen zoals die van Boxall & Purcell 
lijkt minder snel gemaakt te worden. De correlaties van de financiële resultaatgebieden bij deze vraag 
zijn beter interpreteerbaar. Weinig HR functionarissen geven aan dat het HRM bijdraagt aan de 
prestaties van de organisatie in financiële termen maar als ze dit denken dan wordt de bijdrage van HR 
aan het resultaatgebied ook vaker gemeten. Dit betekent dat de laatste stap van de causale keten in de 
modellen zoals die van Guest (1997) gezet wordt. Het is logisch dat weinig HR functionarissen denken 
dat het HRM bijdraagt aan de financiële prestaties, aangezien dit nog niet onomstotelijk is aangetoond. 
Echter als ze dit wel denken dan wordt de bijdrage van het HRM ook vaker in financiële 
resultaatgebieden gemeten. Een logische uitkomst dus! 

Opvallend bij figuur 4.12a is de invloed van de medewerkers van de HR afdeling en de lijnmanagers 
in de sectoren. In de ene sector heeft de een meer invloed en in de ander de andere maar ze staan altijd 
op de 2e en 3e plaats. Voor beide partijen geldt niet dat als ze meer invloed hebben de organisatie 
resultaten vaker meetbaar maakt. Dat kan een indicatie zijn dat dit initiatief niet van deze actoren 
komt. Een interessant punt voor verder onderzoek is wat deze invloed op het HR beleid precies 
inhoudt en welke belangen hier spelen.  
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Als laatste punt de resultaten van deelvraag 6. Hier is een zwakke samenhang geconstateerd tussen de 
indicatoren van strategisch gedrag en de mate van meetbaar maken. Is dit een eerste aanzet die laat 
zien dat wanneer organisaties hun HRM meer strategisch inzetten het meten van HR resultaten daar 
een onderdeel van is? Dit is mogelijk, misschien geven betere indicatoren en een verdere analyse van 
de mate van strategische inzet van de HR activiteiten een sterkere samenhang weer. Anderzijds zou 
het interessant zijn om vanuit de invloed van de omgevingsdimensies te bekijken of de organisatie 
meer of minder ruimte heeft om haar HRM strategisch in te zetten of dat bepaalde (welke?) 
configuraties van invloed leiden tot minder strategische ruimte.  

In de discussie is besproken of de resultaten te verklaren zijn vanuit de literatuur. Gebleken is dat er 
een aantal logische resultaten zijn, maar dat er ook resultaten zijn die niet direct verklaard kunnen 
worden. Als laatste in deze scriptie wordt ingegaan op keuzes die de resultaten beïnvloed kunnen 
hebben.   
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ONDERZOEKSEVALUATIE 
Hier worden een aantal punten uit de opzet en uitvoering van dit onderzoek besproken die de 
resultaten mogelijkerwijs beïnvloed kunnen hebben.  

Het meest belangrijke punt dat de resultaten van dit onderzoek beïnvloed heeft is, zoals ook 
beschreven in de methoden, de koppeling van de vragenlijst aan een commercieel onderzoek van een 
adviesbureau. Het risico daarbij is dat de respondenten meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in HR-
strategie en HR benchmarking met als gevolg dat ze ook meer gebruik maken van het meten van HR. 
Mogelijk wijkt het landelijk gemiddelde dus naar onder af van de resultaten die in dit onderzoek 
gepresenteerd zijn. Jammer genoeg zijn er ook niet genoeg respondenten vergaard om uitspraken over 
heel Nederland te doen. Gezien de steekproef op 99 organisaties is blijven steken. Hierdoor zijn ook 
de sectoren ruim geformuleerd. Bij een grotere steekproef hadden wellicht specifiekere sectoren 
geformuleerd kunnen worden en meer verschillen opgespoord.  

Een ander punt is de formulering van de resultaatgebieden waarop de invloed van HRM uitgedrukt is. 
Hier zijn nog vele andere van te formuleren. Als je deze anders formuleert is de kans groot dat er ook 
andere resultaten uitkomen. De vraag is dus hoe de respondenten de eigen gemeten kengetallen onder 
de resultaatgebieden gebracht hebben. Beter zou het zijn om een zo veel mogelijk uitputtende lijst van 
kengetallen te presenteren en daarvan te vragen of ze gemeten worden, echter dit zou wel een erg grote 
belasting zijn van het geduld van de respondent en de invulvermoeidheid sneller opwekken. Gezien de 
tijd dat het invullen van de gehele vragenlijst al kost was dat in dit kader niet mogelijk.  

Een ander belangrijk punt is dat er een aantal bredere ontwikkelingen in de organisatiepraktijk zijn die 
in dit onderzoek niet meegenomen zijn en die mogelijk wel invloed hebben op de mate van gebruik 
van het meten. Een daarvan is dat er een tendens is waarbij activiteiten van de HR afdeling bij andere 
afdelingen worden ondergebracht of extern worden uitbesteed. Een andere is dat het HR-service-
centrum sterk in opkomst is waar veel taken van HR ondergebracht worden waaronder het bijhouden 
van kengetallen. Mogelijk zijn de resultaten hierdoor negatief getekend omdat de vragenlijst 
voornamelijk door HR-functionarissen is ingevuld en met deze ontwikkelingen geen rekening is 
gehouden.  

Wat betreft de respondenten is ook nog van belang op te merken dat er in dit onderzoek vanuit wordt 
gegaan dat de mening van de invuller van de vragenlijst de organisatie weerspiegelt. Dit is vooral van 
belang bij de niet feitelijk informatie zoals de perceptie van de invloed van het HRM op de 
verschillende resultaatgebieden. Beter zou het zijn om zo’n vraag aan verschillende respondenten 
binnen dezelfde organisatie voor te leggen en ook binnen en buiten de HR afdeling. Aangezien HR 
waarschijnlijk zelf vindt dat ze heel veel invloed heeft.  

Wat bij de methoden van deelvraag 2 wel erg de resultaten kleurt, is dat ze alleen van 1 persoon 
binnen de HR afdeling afkomen. Veel beter zou het zijn verschillende lagen van de HR functie binnen 
een organisatie te onderzoeken en ook de visie op HR van het management in de organisatie mee te 
nemen. Dan zou een veel genuanceerder beeld ontstaan over de problemen die men tegenkomt rondom 
het meten van HRM. Echter gezien het doel van dit onderzoek en de capaciteit die er was, is de 
methode te rechtvaardigen. Dit is een goed idee voor verder onderzoek om ook te ontdekken of het 
meten van HRM haar potentieel al bereikt heeft in termen van gebruik.  
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BIJLAGE I: RESULTAATTABELLEN 
 

Deelvraag 1: 

Percentage organisaties dat een HR-activiteit als prioriteit heeft: 

HR-activiteit Percentage 
Onbekend  0% 
HR Outsourcing 0% 
Payrolling en (out)sourcing van personeel 3% 
Arbeidsverhoudingen 5% 
HR Shared Services 5% 
Diversiteitsbeleid 14% 
Uitstroom 16% 
Flexibilisering van werktijden en -locatie 16% 
Leeftijdsbewust personeelsmanagement 22% 
E-HRM en self service (ESS en MSS) 23% 
Competentiemanagement 24% 
Performance management 24% 
Arbeidsvoorwaarden en beloning 30% 
Management development 31% 
Arbo en ziekteverzuim 32% 
Werving en selectie 46% 
Strategisch HR-beleid (HR activiteiten afstemmen op strategische doelstellingen) 59% 
Opleiding en ontwikkeling 59% 
Formatie en personeelsplanning 66% 
 

Mate gebruik van kengetallen: 

Voor geen enkele activiteit 29,9% 
Voor enkele activiteiten 38,1% 
Voor de belangrijke activiteiten 27,8% 
Voor bijna alle activiteiten 4,1% 
Voor alle activiteiten 0,0% 
 

Gebruik instrumenten t.b.v meetbaarheid 

Balanced scorecard 24,3% 
HR of Workforce Scorecard 16,2% 
HR planning en controlcyclus 38,4% 
HR benchmarking 46,5% 
Geen 37,4% 
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Deelvraag 2: 

Frequentie waarmee de bijdrage van HR-activiteiten inzichtelijk wordt gemaakt (in procenten).  

Meetfrequentie 
 
 
Resultaatgebieden 

Nooit <1 x PJ 1-3 x PJ 4-12 x PJ >12 x PJ Minstens 
1 x PJ 

Duurzaam 
concurrentievoordeel 

73,9 12,5 9,1 3,4 1,1 13,6 

Winst 79,5 6,8 8,0 5,7 0 13,7 

Omzet 81,8 3,4 5,7 5,7 3,4 15,1 

Product of dienstkwaliteit 71,6 8 13,6 5,7 1,1 20,4 

Klanttevredenheid 58,4 19,1 20,2 0 2 22,4 

Effectiviteit van de HR 
afdeling 

39,1 24,1 26,4 9,2 1,1 26,4 

Productiviteit 65,5 8 11,5 9,2 5,7 26,5 

Organisatieflexibiliteit 48,9 21,6 20,5 8 1,1 29,5 

Medewerkersmotivatie 21,1 47,8 28,9 2,2 0 31,1 

Arbeidsmarktreputatie 40,9 27,3 30,7 1,1 0 31,8 

Tevredenheid over de 
werkgever 

20,2 44,9 29,2 5,6 0 34,8 

Tevredenheid over het werk 16,9 48,3 29,2 5,6 0 34,8 

Tevredenheid over de HR 
afdeling 

34,1 33 25 6,8 1,1 37,9 

Groei van de onderneming 49,4 10,1 21,3 13,5 5,6 40,5 

Arbeidsomstandigheden en 
verzuim 

8,8 12,1 14,3 39,6 25,3 79,1 

 
Naar HRM uitkomsten en organisatie uitkomsten: 
 HRM-uitkomsten Organisatieuitkomsten 
Nooit 43,5 77,0 
<1 x PJ 39,7 9,2 
1-3 x PJ 14,1 4,6 
4-12 x PJ 1,2 5,6 
>12 x PJ 0 0 
Minstens 1 x PJ 15,3 10,2 
 
Naar financiële resultaten, professionele resultaten en maatschappelijke resultaten: 
 financiële resultaten professionele resultaten maatschappelijke 

resultaten 
Nooit 70,9 35,6 41,1 
<1 x PJ 14,0 39 33,3 
1-3 x PJ 10,3 19,5 25,6 
4-12 x PJ 4,8 4,8 0 
>12 x PJ 0 1,1 0 
Minstens 1 x PJ 15,1 25,4 25,6 
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Deelvraag 3: 

Mate gebruik kengetallen naar sector en groottecategorie: 

Mate gebruik 
 
Sector 

Geen enkele 
activiteit 

Enkele 
activiteiten 

Belangrijke 
activiteiten 

Bijna alle 
activiteiten 

Alle 
activiteiten 

IN 13,3% 33,3% 53,3%   
HTD 36,8% 36,8% 26,3%   
KID 20,7% 37,9% 27,6% 13,8%  
OH 40,0% 46,7% 13,3%   
CS 42,1% 36,8% 21,1%   
 

Mate gebruik 
 
Categorie 

Geen enkele 
activiteit 

Enkele 
activiteiten 

Belangrijke 
activiteiten 

Bijna alle 
activiteiten 

Alle 
activiteiten 

Tot 200 mdw 33,3% 33.3% 29,2% 4,2%  
201-400 mdw 25,8% 35,5% 32,3% 6,5%  
401-1000 
mdw 

46,7% 40,0% 13,3%   

1001-2000 
mdw 

25,0% 33,3% 41,7%   

+2001 mdw 20,0% 53,3% 20,0% 6,7%  
 

Toetsing of categorieën significant verschillen 
 
Deze toetsing is niet mogelijk door middel van een passende statistische toets. Echter met een Anova 
kan hij nagebootst worden. Dit is bevestigd door een ervaringsdeskundige mathematicus. Hierbij 
worden de sectoren of groottecategorieën als nominale variabele beschouwd. De mate waarin 
meetbaar gemaakt wordt heeft in principe een ordinaal meetniveau echter deze kan beschouwd worden 
als interval. Van de antwoordcategorieën 1 tot en met 5 kan een gemiddelde score worden berekend. 
 
Sectorindeling: De verschillende zijn significant (N=96)(F=2,73; p=.034). 
Groottecategorie: De verschillende zijn niet significant (N=96)(F=1.04; p=.39)  
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Gemiddelde meetfrequentie op resultaatgebieden naar sectorindeling: 

Sector 
 
Resultaatgebied 

IN HTD KID OH CS 

Omzet 1 1 2 1 1 
Winst 1 1 1 1 1 
Product of dienstkwaliteit 1 1 2 1 1 
Groei van de onderneming 3 1 3 1 1 
Duurzaam 
concurrentievoordeel 

1 1 2 1 1 

Productiviteit 2 2 2 1 1 
Klanttevredenheid 2 1 1 1 1 
Effectiviteit van de HR 
afdeling 

2 2 2 1 2 

Tevredenheid over de HR 
afdeling 

2 2 2 2 2 

Organisatieflexibiliteit 2 2 2 1 1 
Arbeidsomstandigheden en 
verzuim 

4 4 4 3 3 

Arbeidsmarktreputatie 2 1 2 2 1 
Medewerkersmotivatie 2 2 2 2 2 
Tevredenheid over de 
werkgever 

2 2 2 1 2 

Tevredenheid over het werk 2 2 2 2 2 
 

Gemiddelde meetfrequentie op resultaatgebieden naar groottecategorie: 

Sector 
 
Resultaatgebied 

Tot 200 201 tot 400 401 tot 1000 1001 tot 
2000 

+2001 

Omzet 2 1 1 1 1 
Winst 1 1 1 1 1 
Product of dienstkwaliteit 1 1 1 2 2 
Groei van de onderneming 3 2 1 2 2 
Duurzaam 
concurrentievoordeel 

1 1 1 1 1 

Productiviteit 2 2 1 2 1 
Klanttevredenheid 1 1 1 3 1 
Effectiviteit van de HR 
afdeling 

2 2 2 2 2 

Tevredenheid over de HR 
afdeling 

2 2 1 3 2 

Organisatieflexibiliteit 2 2 1 2 2 
Arbeidsomstandigheden en 
verzuim 

3 4 4 4 4 

Arbeidsmarktreputatie 2 2 1 2 2 
Medewerkersmotivatie 2 2 2 2 2 
Tevredenheid over de 
werkgever 

2 2 2 2 2 

Tevredenheid over het werk 2 2 2 2 2 
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Deelvraag 4: 

Percentage van de organisaties dat aangeeft dat het HRM een ‘bijdrage’ of een ‘grote bijdrage’ levert 
aan de verschillen resultaatgebieden. 

Resultaatgebied 
 

Percentage  

Omzet 26,0% 
Winst 24,4% 
Product of dienstkwaliteit 47,8% 
Groei van de onderneming 40,7% 
Duurzaam concurrentievoordeel 37,4% 
Productiviteit 48,5% 
Klanttevredenheid 47,9% 
Effectiviteit van de HR afdeling 69,3% 
Tevredenheid over de HR afdeling 73,9% 
Organisatieflexibiliteit 58,9% 
Arbeidsomstandigheden en verzuim 86,1% 
Arbeidsmarktreputatie 63,3% 
Medewerkersmotivatie 63,5% 
Tevredenheid over de werkgever 67,3% 
Tevredenheid over het werk 48,9% 
 

Correlatiecoëfficiënt voor de samenhang tussen de perceptie en de frequentie van meten. 
 
Resultaatgebied 
 

Spearmans 
Rho 

Significantie 
(overschrijdingskans) 

N 

Omzet 0,23 <5% 88 
Winst 0,33 <1% 87 
Product of dienstkwaliteit 0,25 <5% 88 
Groei van de onderneming 0,42 <1% 89 
Duurzaam concurrentievoordeel 0,37 <1% 88 
Productiviteit 0,25 <5% 87 
Klanttevredenheid 0,14 - 89 
Effectiviteit van de HR afdeling 0,16 - 87 
Tevredenheid over de HR afdeling 0,10 - 88 
Organisatieflexibiliteit 0,39 <1% 86 
Arbeidsomstandigheden en verzuim 0,13 - 91 
Arbeidsmarktreputatie 0,26 <5% 86 
Medewerkersmotivatie 0,16 - 93 
Tevredenheid over de werkgever 0,12 - 88 
Tevredenheid over het werk 0,13 - 87 
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Deelvraag 5: 
 
Percentage van de organisaties dat aangeeft dat een stakeholder ‘veel’ of ‘heel veel’ invloed heeft op 
het HR-beleid. 
 
 
Stakeholder 

IN HTD KID OH CS Totaal 

Aandeelhouders 26,7 22,2 32,1 0 0 18,7 
Medewerkers 46,7 36,9 58,6 13,4 52,6 44,3 
Lijnmanagers 53,3 57,9 58,6 80 89,5 67,0 
Directie 100 94,7 93,1 86,7 84,2 91,8 
Medewerkers van de 
HR afdeling 

80,0 63,1 58,6 46,7 57,9 60,8 

Ondernemingsraad 26,7 10,5 21,4 40 47,4 28,1 
Vakbonden 13,4 5,3 3,7 6,7 21,1 9,5 
Overheid 26,7 0 10,7 35,7 42,1 21,3 
Andere stakeholders 0 5,6 0 7,7 22,2 6,6 
 
Beantwoording hypothese 6: 
 
Bij het berekenen van de gemiddelde invloed van de stakeholders en de aandeelhouders zijn de 
sectoren OH en CS niet meegenomen aangezien deze vaak geen aandeelhouders hebben.  
Bij stakeholders in deze hypothese wordt uitgegaan van externe stakeholders.  
 
Stakeholder 
 

Percentage ‘grote invloed’ 

Aandeelhouders 27,9% 
Ondernemingsraad (1) 19,4 % 
Vakbonden(2) 6,4% 
Overheid (3) 11,5% 
Andere stakeholders (4) 1,7% 
Som van externe stakeholders (1+2+3+4) 39% 

 
Correlatiecoëfficiënt voor de samenhang tussen de stakeholders en het gemiddelde meetgedrag. 
 
 
Stakeholder 

Spearmans Rho Significantie 
(overschrijdingskans) 

N 

Aandeelhouders 0,25 <5% 79 
Medewerkers 0,26 <5% 84 
Lijnmanagers 0,13 - 84 
Directie 0,21 - 84 
Medewerkers van de HR afdeling 0,02 - 84 
Ondernemingsraad -0,10 - 83 
Vakbonden -0,11 - 82 
Overheid 0,03 - 79 
Andere stakeholders 0,08 - 79 
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Toetsing Hypothese 5: 
 
Samenhang aandeelhouders 
 
Resultaatgebied 
 

Spearmans Rho Significantie 
(overschrijdingskans) 

N 

Omzet 0,34 <1% 83 
Winst 0,29 <1% 83 
Product of dienstkwaliteit 0,19 - 83 
Groei van de onderneming 0,26 <5% 84 
Duurzaam concurrentievoordeel 0,18 - 83 
Productiviteit 0,23 <5% 82 

 
Samenhang directie 
 
Resultaatgebied 
 

Spearmans Rho Significantie 
(overschrijdingskans) 

N 

Omzet 0,17 - 88 
Winst 0,20 - 88 
Product of dienstkwaliteit 0,10 - 88 
Groei van de onderneming 0,04 - 89 
Duurzaam concurrentievoordeel 0,09 - 88 
Productiviteit 0,05 - 87 

 
 
Percentage van de organisaties dat aangeeft dat een maatschappelijke contextfactor ‘veel’ of ‘heel 
veel’ invloed heeft op het HR-beleid. 
 
 
Contextfactoren 

IN HTD KID OH CS Totaal 

Marktontwikkelingen 80,0 84,2 79,3 28,5 68,4 70,8 
Product en/of 
dienstontwikkelingen 

20,0 5,9 48,2 14,3 31,6 27,7 

Veranderende 
opvattingen over 
personeelsbeleid 

40,0 44,4 25 42,9 52,7 39,3 

Nieuwe inzichten vanuit 
de HR-discipline 

46,7 38,9 28,6 35,7 47,3 38,3 

Veranderende 
wetgeving 

20 33,3 27,6 35,7 36,8 30,6 

Veranderende culturele 
normen en waarden in 
de organisatie 

26,7 11,1 44,8 35,7 36,9 32,7 
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Correlatiecoëfficiënt voor de samenhang tussen de maatschappelijke contextfactoren en het 
gemiddelde meetgedrag. 

 
Contextfactoren 

Spearmans Rho Significantie 
(overschrijdingskans) 

N 

Marktontwikkelingen 0,31 <1% 83 
Product en/of dienstontwikkelingen 0,10 - 81 
Veranderende opvattingen over 
personeelsbeleid 

-0,06 - 81 

Nieuwe inzichten vanuit de HR-
discipline 

-0,02 - 81 

Veranderende wetgeving -0,14 - 82 
Veranderende culturele normen en 
waarden in de organisatie 

-0,10 - 82 

 

Hypothese 7:  

 IN HTD KID OH CS Totaal 
PMT dimensie 50 45,1 63,8 21,4 50 49,3 
SCL dimensie 30 38,9 26,3 39,3 44,8 35 
Configuratie dimensie 26,7 11,1 44,8 35,7 36,9 32,7 

 

Toetsing of de dimensies significant verschillen voor de sectorindeling d.m.v Anova toets. 
Sectorindeling is de nominale variabele en de invloed van de dimensie de ordinale variabele (wordt 
gezien als interval)  

 Anova Toets 
PMT dimensie F=1,26; p=.29 
SCL dimensie F=0,71; p=.67 
Configuratie dimensie F=1,38; p=.25 
 

Deelvraag 6: 

Typering van de inzet van HR-activiteiten naar sector: 

  IN HTD KID OH CS Totaal 
De HR-activiteiten komen voort uit 
een geplande HR-strategie 7% 11% 17% 20% 5% 13% 
HR-activiteiten komen deels voort 
uit een HR-strategie en komen 
deels ad-hoc tot stand 93% 67% 80% 60% 90% 78% 
De HR-activiteiten komen ad-hoc 
tot stand 0% 22% 3% 20% 5% 9% 
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Planningshorizon HR-beleid naar grootteklasse: 
 
 <200 201 - 

400 
401 - 
1000  

1001 - 
2000 

> 2001 totaal 

Tot 1 jaar vooruit 38% 29% 27% 8% 7% 25% 

1 tot 2 jaar vooruit 46% 45% 40% 50% 36% 44% 

2 tot 3 jaar vooruit 17% 26% 20% 25% 21% 22% 

3 tot 4 jaar voorui 0% 0% 13% 17% 14% 6% 

Meer dan 4 jaar vooruit 0% 0% 0% 0% 21% 3% 

 
Samenhang toetsing d.m.v Spearmans Rho correlatie: 

Samenhang typering inzet HR-activiteiten en gemiddelde meetbaarheid (N=84, Rs=0,22; p=,046) 

Samenhang planningshorizon HR-beleid en gemiddelde meetbaarheid (N=83, Rs=0,26; p=,017) 
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BIJLAGE II: INTERVIEWLEIDRAAD 
 

• Introductie 
Wie ben ik 
Doel van het gesprek 
Functie en taken van de respondent duidelijk krijgen 
Korte samenvatting van belangrijke HRM aspecten voor de organisatie 
 

• Startvraag: Wat vindt u van de trend om de resultaten van HR beleid steeds meer 
meetbaar te maken? 
 

Waarom wel/niet HR meetbaar maken? 
Wat wordt ermee aangetoond/bereikt?  

 
• Welke ervaringen heeft u en uw organisatie met het meetbaar maken van HR-beleid? 

 
Gebruik instrumenten (scorecard etc.)? 
Gebruik van Ken en stuurgetallen? Welke wel /welke niet. gevoeligheid? 
Soorten metingen? 

Metingen gericht op het personeelsbestand 
Metingen gericht op de HR afdeling 
Metingen gericht op het HR instrumentarium 
Andersoortige metingen? (gericht op externe organisatiefactoren?) 

 
• Welke doelen dient meetbaarheid in deze organisatie of kan het in algemene zin 

dienen? 
 
Verantwoording voor wie? (stakeholders/shareholders?)  
Verantwoording voor wat? (legitimiteit, fairness, organisatiepresteren) 
Gebruik in Managementrapportage/ afdelingsrapportage/individuele rapportage 
Rapporten naar buiten toe: Financieel jaarverslag/maatschappelijk jaarverslag 
Nuttig om streefwaarden vast te stellen? Worden er doelen gesteld? 
Dragen deze doelen bij aan de Kritische succesfactoren (strategie)van de organisatie? Hoe kan 
HRM daar aan bijdragen? Vertaling org. strategie� HR strategie� behalen daarvan  
  

• Causaliteit van HR-interventies en de effecten daarvan. 
 
Hoe denkt u daarover? 
Hoeveel kennis heeft u en/of anderen in de organisatie daarover? 
Verschil tussen norm behalen en doelen behalen  
Beïnvloed dit het meetgedrag? 
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• Wie bepaalt of heeft de meeste invloed op wat er gemeten word?  
 
Voorleggen van belangrijkste stakeholders en factoren uit de enquête.  
Invloed van stakeholders zowel extern als intern en specifiek van het management/directie 
Invloed van context factoren. 
Hoe beïnvloeden deze het HRM (beleid) van de organisatie? 
 

• Op basis van de verkregen informatie tot nu toe ingaan op of de organisatie/HR 
functionaris problemen ervaart met meetbaarheid in de organisatie of in het algemeen.  

 
Welke praktische problemen m.b.t. meten komt u tegen? 
Welke meer organisatietypische problemen komt u tegen? 
Welke oplossingen zowel in praktische (instrumentele) zin als anderzijds ziet u daarvoor?  

 
Einde 
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BIJLAGE III: INTERVIEWRESPONDENTEN 
 
 Functie 

 
Sector Gebruik meetbaarheid voor HR 

Respondent 1: 
 

HR-directeur Kennisintensieve 
dienstverlening 

Voor bijna alle activiteiten 

Respondent 2: 
 

HR- directeur Handel, Transport 
en dienstverlening 

Voor sommige activiteiten 

Respondent 3: 
 

HR-adviseur Handel, Transport 
en dienstverlening 

Voor sommige activiteiten 

Respondent 4: 
 

Manager HR- 
reporting 

Collectieve sector Voor geen activiteiten 

Respondent 5: P&O 
controller 

Kennisintensieve 
dienstverlening 

Voor de belangrijke activiteiten 
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BIJLAGE IV: ARTIKEL N.A.V DEZE SCRIPTIE  

 

De rol van meetbaarheid in HR strategie 
Tim Pennings 

Een HR-strategie draagt eraan bij dat mensen in organisaties zo goed mogelijk bijdragen aan de 
organisatiedoelen. Het opstellen van de strategie is het begin, maar zeker niet het eindpunt. Want hoe 
weten we dat de ingezette activiteiten datgene bewerkstelligen wat we voor ogen hebben? En als 
duidelijk is wat we bereiken, hoe maak je die resultaten zichtbaar? Hiervoor is het nodig om de vinger 
aan de pols te blijven houden. Alleen dan kan worden vastgesteld of de ingeslagen weg, de juiste is. In 
de prakijk zien we dat dit nog te weinig gebeurt. Dit is opvallend aangezien dit juist de manier is om 
de toegevoegde waarde van HR duidelijk te maken. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de rol 
van meetbaarheid op dit moment, en bekeken welke rol het in de toekomst zou kunnen vervullen.  

HR toch strategisch ingezet? 

HR-strategie is en blijft een prioriteit voor de Nederlandse organisaties, nu en in de toekomst. Maar 
wat bedoelen deze organisaties daarmee? Betekent dit dat ze nu niet aan HR-strategie doen? Uit het 
onderzoek blijkt dat bij verreweg de meeste organisaties de HR-activiteiten deels uit een HR-strategie 
en deels ad-hoc tot stand komen. Slechts een klein deel geeft aan dat alle HR activiteiten volledig uit 
de strategie voortkomen en eveneens een klein deel geeft aan dat de activiteiten alleen ad-hoc tot stand 
komen. Hiermee lijken de meeste organisaties de juiste balans gevonden te hebben tussen het 
vormgeven van een lange termijn strategie en het kunnen inspelen op veranderingen die korte termijn 
ingrijpen noodzakelijk maken.  

 

Figuur 6.1. Typering van de inzet van HR activiteiten binnen de organisatie  

Ook de termijn waarvoor organisaties hun HR-beleid vormgeven geeft een indicatie van de mate van 
strategisch vooruit denken. Bijna driekwart van de deelnemers in het onderzoek geeft aan hun HR-
beleid vorm te geven voor minstens meer dan een jaar vooruit. Slechts een kwart van de organisaties 
doet dit voor minder dan een jaar. Hierbij valt op dat men vooruit gaat denken als de organisatie meer 
medewerkers heeft (zie ook deel 3 figuur A.6).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

De HR-activiteiten komen ad-hoc tot stand

De HR-activiteiten komen voort uit een geplande 
HR-strategie

HR-activiteiten komen deels voort uit een HR-
strategie en komen deels ad-hoc tot stand
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Figuur 6.2 Planningshorizon van het HR beleid. 

Beide genoemde indicatoren lijken aan te geven dat er wel degelijk sprake is van een bepaalde vorm 
van strategisch HR beleid. Echter hiermee is niet duidelijk in hoeverre de HRM activiteiten passend 
zijn en bijdragen aan het realiseren van de organisatiestrategie. Deze vorm van ‘fit’ (zie ook hoofdstuk 
2) is niet alleen noodzakelijk voor een goede HR-strategie maar ook voor de evaluatie- en 
bijstuurmogelijkheden die er achteraf zijn. Om dit mogelijk te maken moet het HR-beleid meetbaar 
gemaakt worden.  

Het gebruik van meetbaarheid 

Het meetbaar maken van de effecten van HRM staat al langer in de belangstelling. Er zijn dan ook 
verschillende methoden beschikbaar om de daadwerkelijke effecten van HR interventies vast te 
stellen. Twee bekende daarvan zijn de HR scorecard (Becker, Huselid & Ullrich, 2001) en de ken en 
stuurgetallen personeelsmanagement (KSP) (Baarda & Kouwenhoven, 2007). Uit dit onderzoek blijkt 
dat slechts een derde van de organisaties gebruik maakt van een HR- planning en controlcyclus 
(inclusief KSP ). De specifieke methode van de HR scorecard wordt minder gebruikt, namelijk 15%. 
Een derde van de organisaties geeft aan helemaal geen gebruik te maken van instrumenten die helpen 
om HR meetbaar te maken.  

Bij het gebruik van deze methoden is het noodzakelijk om vanaf de organisatiestrategie vast te stellen 
wat het HR beleid moet gaan opleveren. De koppeling tussen de HR-strategie en de 
organisatiestrategie is cruciaal omdat daar de specifieke bijdrage van HR zichtbaar wordt. Op deze 
manier kan de juiste set ken- en stuurgetallen verzameld worden die meet wat de HRM activiteiten 
opleveren. Dit onderzoek wijst uit dat tweederde van de deelnemende organisaties geen of enkele 
kengetallen gebruikt om te meten wat de opbrengst van een bepaalde HR-activiteit is.  

De maatschappelijke resultaten van HRM 

Het besef dat naast de economische rationaliteit van HRM ook de relationele rationaliteit een 
belangrijke rol speelt bij het kijken naar de resultaten die het beleid oplevert, geeft hernieuwde 
aandacht aan de meetbaarheid van HRM (Paauwe, 2004). Anders gezegd, dient HRM naast dat het 
moet bijdragen aan de financiële resultaten van de business ook het doel om bij te dragen aan de 
maatschappelijke legitimering van de organisatie(zie ook de visie van Joep Bolweg). Hierbij gaat het 
enerzijds om de uitruil in de relatie tussen de werkgever en de werknemer, die eerlijk moet zijn. 
Anderzijds gaat het om de wijze waarop de organisatie haar rol in de maatschappij vervult. Door te 
investeren in beide relaties verwerft de organisatie legitimiteit in de ogen van haar stakeholders.  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Meer dan 4 jaar vooruit

3 tot 4 jaar vooruit

2 tot 3 jaar vooruit

1 tot 2 jaar vooruit

Tot 1 jaar vooruit
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Het is van belang om ook deze resultaten van HRM mee te nemen in de evaluatie van de effectiviteit 
van de HR-activiteiten. De vraag in hoeverre verschillende resultaten van HRM op dit moment 
gemeten worden levert het volgende beeld op: 

 

Figuur 6.3 Frequentie waarmee de bijdrage van het HR-beleid aan de verschillende resultaatgebieden inzichtelijk 

wordt gemaakt.  

Het blijkt dat indicatoren die de maatschappelijke performance van de organisatie kunnen vaststellen 
(de bovenste 4) het meest gemeten worden, echter de frequentie van meten ligt laag. Om de effecten 
van het beleid over de lange termijn te kunnen vaststellen is het nodig minimaal 1 keer per jaar te 
meten. Te zien is dat dit maar bij iets meer dan 30% van de organisaties gebeurd. Bij de overige 
resultaatgebieden is te zien dat de bijdrage van HR heel weinig inzichtelijk gemaakt wordt. Dit is 
vooral opvallend omdat juist de resultaatgebieden organisatieflexibiliteit en productiviteit aangemerkt 
worden als de kritische doelen van HRM (Boxall & Purcell, 2005).  

De toekomst van meetbaarheid 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat nog maar weinig organisaties het potentieel benutten dat het 
meetbaar maken van de resultaten van HRM mee kan brengen. Het ontbreekt niet aan strategisch 
nadenken over de inzet van HR, maar de vertaling van de organisatiestrategie naar werkbare doelen 
voor de HR afdeling wordt niet vaak gemaakt. Daarbij wordt de laatste stap, het nadenken over hoe 
gemonitord kan worden of de gewenste resultaten bereikt worden vaak niet gezet.  

Dit is verwonderlijk ook gezien de discussie rondom de HR-business partner. Door het HR-beleid te 
kwantificeren kan de HR professional juist zijn toegevoegde waarde aantonen. Daarmee maakt deze 
het mogelijk om als business partner in de top van de organisatie mee te kunnen praten.  

Veel organisaties zijn kortom nog steeds onvoldoende in staat om de toegevoegde waarde van hun HR 
strategie daadwerkelijk zichtbaar te maken. Terwijl dit van cruciaal belang is voor het slagen van de 
strategie. Immers, waarom zou je een strategie opstellen en niet bepalen of het werkt? Dat is als een 
wedstrijd zonder scorebord.  
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INLEIDING 
 
Dit paper gaat in op de publieke dimensie die mogelijk aanwezig is binnen de organisatie waar ik mijn 
afstudeeronderzoek uitvoer en bij het onderwerp van mijn scriptie. In dit paper staan drie vragen 
centraal: 
 
1.Wat is er publiek aan de organisatie waar jij je onderzoek uitvoert?  
2.In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het HR-beleid van jouw organisatie, en 
specifiek ten aanzien van het (beleids)vraagstuk in jouw onderzoek?  
3. Wat is jouw oordeel over de publieke dimensie van het (beleids)vraagstuk dat je onderzoekt (en van 
het beleid dat de organisatie voert danwel zou kunnen voeren?)  
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal ik eerst ingaan op het vraagstuk wat nu het verschil 
maakt tussen een publieke of een private organisatie. Uit de literatuur blijkt dat daar verschillende 
opvattingen over bestaan en dat het niet eenduidig te beantwoorden is of een organisatie publiek of 
privaat is. Daarna volgt aan de hand van deze literatuur een gefundeerd antwoord op de vragen.  
 
Publiek en Privaat: Hoe bepalen we dat? 
 
De discussie over publiek en privaat heeft lange historische wortels2. Veel auteurs hebben zich 
gewaagd aan typologieën en kenmerken waarmee het verschil te duiden is. Maar zoals Rainey in 2003 
al terecht opmerkte zijn de waarden die verbonden zijn aan de begrippen sterk contextueel en tijd 
afhankelijk3. Rainey heeft in een analyse bepaald welke factoren in de meeste typologieën worden 
meegenomen bij het bepalen of een organisatie publiek danwel privaat is. Dit zijn: 1. de belangen die 
aangetast worden (door de organisatie) 2. de toegang tot faciliteiten, middelen en informatie (voor de 
organisatie) en 3.de vertegenwoordiging (voor individu of gemeenschap?)4. Doordat deze factoren 
onafhankelijk van elkaar kunnen zijn of zelfs elkaar kunnen tegenspreken biedt dit geen echte uitweg 
voor een nuttig onderscheid. Noordegraaf en Teeuw stellen in lijn met deze bevinding dat gangbare 
pogingen om een onderscheid te maken tussen publieke en private organisaties op basis van typerende 
organisatie-, omgevings- of cultuurkenmerken ook geen uitweg bieden. Beter is het om te spreken 
over een ‘levend’ onderscheid tussen een publieke en private identiteit5. Hiermee ontstaat er een 
continuüm en kan een organisatie in meer of mindere mate publiek of privaat zijn.  
 
Rainey stelt dat men aan de hand van 3 formele kenmerken af kan leiden in hoeverre een organisatie 
publiek of privaat is of hiertussen in zit6. Dit is 1. Het eigendom van de organisatie, aan wie behoort of 
aan wie behoren deze toe. Is dit overwegend in handen van individuen die voor zichzelf handelen of is 
het in handen van de overheid? 2. Inkomstenbron, hoe wordt de organisatie gefinancierd? Is dit geheel 
of deels afkomstig van overheidsgelden (belastingen, subsidies overheidscontracten etc.) of geheel of 
deels uit opbrengsten van de markt? En als 3e zeggenschap, in hoeverre heeft een organisatie 
economische of politieke autoriteit. Dat wil zeggen of het voor de organisatie mogelijk is om politieke 
of economische invloed uit te uitoefenen. Aan de hand van deze drie kenmerken kan men een oordeel 
geven over de publieke danwel private identiteit van een organisatie.  

                                                      
2 Noordegraaf & Teeuw, 2003, 3 
3 Rainey, 2003, 65 
4 Rainey, 2003, 65  
5 Noordegraaf & Teeuw, 2003, 2 
6 Rainey, 2003, 58 
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Terwijl Rainey zich richt op de formele kenmerken van een organisatie focussen Noordegraaf en 
Teeuwe zich op de waarden die een organisatie nastreeft
organisatie heeft. Ze stellen dat identiteit een sterk betekenisgevende functie heeft van waaruit het 
handelen van een organisatie verklaard kan worden. Het bepalen van een publieke of private identiteit 
kan aan de hand van vier dimensies. Ze noemen deze de dimensies: het idee van doelgerichtheid, de 
dimensie oorzakelijkheid, de dimensie tijd en als laatste de dimensie orde. 
Doelgerichtheid duidt erop of een organisatie een hoger doel nastreeft dat richting geeft aan het 
handelen van de organisatie bijv. de veiligheid voor de samenleving waarborgen. Hierbij is een hoger 
doel meer publiek van identiteit. 
effecten die dit teweeg brengt. Meer privaat is alleen kijken naar de directe effecten terwijl publiek 
ook kijkt naar 2e en 3e orde effecten en mogelijke ongewenste effecten. De dimensie 
private organisaties statisch. Verleden en toekomst spelen geen rol in de overwegingen die de 
organisatie maakt. De meer publieke opvatting daarbij is dat er naar toekomstige belangen moet 
worden gekeken en tijd heeft daarmee een langer blikveld. De laatste di
meer private oriëntatie gericht op hiërarchie terwijl een publieke oriëntatie gericht is op wederzijdse 
afhankelijkheid.  
Het identiteitsdenken van Noordegraaf en Teeuw gecombineerd met de formele kenmerken van 
Rainey leidt tot vier typen van organisatorische posities
en een publieke identiteit creëert een bestuurlijke positie. Een publieke organisatie samen met een 
private identiteit levert een bedrijfsmatige positie op. De combina
een publieke identiteit levert een maatschappelijke positie op. Als laatste creëert de private organisatie 
en de private identiteit samen de bedrijfspositie. Noordegraaf en Teeuw geven deze posities als volgt 
weer8: 

                                                      
7 Noordegraaf & Teeuwe, 2003 
8 Noordegraaf & Teeuwe, 2003, 9 
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Vraag 1: De Publieke dimensie van Berenschot 
 
Nu aan de hand van voorgaande theoretische concepten bepaald kan worden in hoeverre een 
organisatie publiek is kan de eerste vraag beantwoord worden.  
 
Berenschot is een B.V waarvan de aandelen in handen zijn van een eigen stichting die deze beheert. 
Medewerkers hebben jaarlijks de mogelijkheid om aandelen te kopen. D.m.v een interne koers wordt 
de waarde en het dividend bepaald. De aandelen zijn volledig in handen van de stichting en van 
individuen die voor hun eigen gewin en het voortbestaan van de organisatie handelen. Het eigendom is 
dus volledig in private handen. Vervolgens kijken we naar de financiering van de organisatie. De 
inkomstenbron van Berenschot is het verkopen van adviesopdrachten. Deze opdrachten worden door 
eigen aquisitie of door aangevraagde offertes verkregen. Dit komt dus geheel uit de markt. Het feit dat 
Berenschot ook voor een groot deel adviesopdrachten van overheden, provincies en gemeentes 
uitvoert en daarmee dus publiek geld binnenhaalt doet daar niets aan af. Op basis van de 
inkomstenbron is Berenschot dus geheel privaat. De laatste dimensie is zeggenschap. Dit gaat 
enerzijds over economische zeggenschap ofwel de mate waarin Berenschot controle heeft over haar 
geldstromen. Dat is volledig in handen van de directie van de organisatie. Daar is geen externe 
overheidsinvloed op. Anderzijds is er de politieke zeggenschap. Het is voor Berenschot niet mogelijk 
anders dan voor haar eigen personeel beslissingen te maken. Politieke zeggenschap in de zin van 
bindende beslissingen voor anderen maken is er dan ook niet. Toch zie ik hier wel een puntje waarop 
Berenschot of in algemenere zin een adviesbureau invloed uitoefent op publieke organisaties die wel 
bindende beslissingen kunnen opleggen aan burgers. Namelijk door middel van het advies dat ze aan 
publieke (overheid, ZBO’s en anderszins) organisaties geven. Dit is geen directe macht maar wel een 
wijze waarop ze belangrijke beslissingen kunnen beïnvloeden. Op basis van de formele kenmerken van 
Rainey is Berenschot dus een geheel private onderneming. 
  
Vervolgens kijken we naar de identiteit van de organisatie. Over de eerste dimensie doelgerichtheid is 
moeilijk informatie te vinden. Berenschot profileert zich wat dat betreft in de markt met de slogan9:  

Zowel op de website als in interne documenten is er 
met moeite expliciete informatie te vinden over de 
missie en visie van het bedrijf. In een strategienota is 
te lezen dat: ‘ontwikkelingsmogelijkheden, zowel  

intern als conjunctureel leiden tot een perspectief van een organisatie met 500 tot 1000 medewerkers’. 
Dat is ook alles wat er beschikbaar is. Er staat niets over welke financiële doelstellingen ze hebben of 
welke groei ze willen bewerkstelligen. Echter er is wel een hoop te vinden over de maatschappelijke 
doelstellingen die het bedrijf nastreeft. In het jaarrapport 2007 staat: ‘Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) is altijd onderdeel geweest van het functioneren van Berenschot, ook lang 
voordat het begrip werd geïntroduceerd. Wij gaan niet alleen bewust om met onze marktpositie maar 
voelen ons daarnaast onderdeel van de samenleving en willen daarmee meer verbindingen dan alleen 
maar klant-leverancier verhoudingen’. Dit geeft wel aan dat Berenschot het belangrijk vindt om 
rekening te houden met de samenleving. Ook een rondgang door de organisatie en in gesprekken met 
ondernemingsraad (OR) leden merk ik dat MVO en andere maatschappelijke vraagstukken op de 
agenda staan bij Berenschot en dat deze daar veel aan doet. Natuurlijk merk ik binnenshuis dat het 
overleven van de organisatie op het moment erg belangrijk is. Op het moment tijdens de crisis zijn er 
diverse bezuiningsmaatregelen opgesteld om het hoofd boven water te kunnen houden. Deze richten 

                                                      
9 Berenschot directie Memo, 1-2009 

‘Wij zijn Berenschot 
Punt’ 
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zich vooral op onnodige uitgaven. Maar dit doet niets af aan de geplande projecten. Op de dimensie 
doelgerichtheid vind ik daarom dat Berenschot ver richting een publieke identiteit gaat. 
Op de tweede dimensie oorzakelijkheid valt op dat Berenschot te kennen geeft dat er verschillende 
beïnvloedingsrelaties zijn. Zo valt in het jaarrapport 2007 te lezen: ‘Een onderneming die midden in de 
samenleving staat stelt haar mogelijkheden ook ten dienste van de samenleving en levert een bijdrage 
aan de ontwikkeling van de samenleving. Die bijdragen kunnen tot stand komen door activiteiten die 
we als bedrijf ontplooien maar ook door het stimuleren en faciliteren van maatschappelijke bijdragen 
van Berenschotters’ Dit geeft aan dat ze niet alleen hun klanten als belangrijkste stakeholder zien. 
Maar ook de wijze waarop die klanten en Berenschot zelf door middel van hun advies een bijdrage 
leveren aan de samenleving. Dit zijn 2e en 3e orde effecten waar blijk van wordt gegeven. Ook op deze 
dimensie wordt meer richting een publieke identiteit gescoord.  
De derde dimensie tijd, komt tot uiting door de volgende slogan die te lezen is op de website: 

In alles wat Berenschot doet is een lange 
termijn visie te vinden. Natuurlijk zijn er korte 
termijndoelstellingen zoals de maandelijkse 
en jaarlijkse omzettargets. Maar daar wordt  

geen expliciete aandacht aan gegeven in de communicatie. Berenschot laat blijken dat ze de 
toekomstige belangen en de in het verleden behaalde resultaten belangrijker vindt. Dat blijkt ook uit 
deze frase uit het jaarrapport: ‘In 2008 vieren we ons zeventigjarig bestaan. De jaarringen van 
Berenschot zijn een weerspiegeling van samenleving en economie. Dat willen we nog lang zo houden.’ 
Ook laat Berenschot blijken dat ze de belangen voor toekomstige generaties op aarde en voor de stand 
van de wetenschap belangrijk vindt. Dat blijkt onder andere uit de Berenschot Academie en de 
Berenschot Fundatie. Deze zijn opgericht met als doel maatschappelijke projecten in het binnen en 
buitenland en het schrijven van wetenschappelijke publicaties te stimuleren middels budget en 
middelen. De dimensie tijd is daarom veelal van dynamische aard wat gelinkt is aan een publieke 
identiteit.  
Op de laatste dimensie orde is er veelal sprake van een horizontale opvatting. Berenschot is een platte 
organisatie waar een open cultuur heerst. Natuurlijk zijn er hiërarchische lagen maar die zijn er niet 
om autoriteit te creëren. Ook ziet Berenschot in dat ze samenwerkt met de organisaties in de 
samenleving om resultaten te behalen. Ze is zich bewust van de relaties waarin een wederzijdse 
afhankelijkheid bestaat. Dit getuigt van een publieke identiteit. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat Berenschot een sterke publieke identiteit heeft. In combinatie 
met de conclusie uit het vorige stuk dat Berenschot op basis van de formele kenmerken een private 
organisatie is kan de organisatie in het schema op pagina 3 getypeerd worden als organisatie met een 
maatschappelijke positie.  

 
Vraag 2: Hoe sociaal legitiem is het HR-beleid van Berenschot? 
 
Het tweede onderwerp gaat in op de vraag of het HR-beleid van Berenschot voldoet aan de normen om 
sociaal legitiem te zijn. Dit wordt beantwoord vanuit de gedachte dat het HR-beleid van organisaties 
moet voldoen aan de normen die door de maatschappij en haar actoren wordt gesteld. Organisaties 
bevinden zich binnen de politiek bestuurlijke context van Nederland en misschien binnen een nog 
breder (Europees) reguleringsregime. Daarnaast spelen technologische, markt, culturele, sociale en 
maatschappelijke ontwikkelingen die invloed uitoefenen op het personeelsbeleid10.Om aan de eisen 

                                                      
10 Paauwe, 2005, 91 

‘Al 70 jaar verrassen wij onze 
klanten met nieuwe inzichten’ 
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van alle stakeholders te voldoen is het voor de organisatie van belang een sociaal legitiem 
personeelsbeleid te voeren. O.a. Paauwe (2004) en Boxall en Purcell (2003) benoemen dit doel van het 
personeelsbeleid expliciet. Bij Paauwe gaat het om de maatschappelijke dimensie van HRM die 
beoordeeld wordt aan de hand van de criteria als eerlijkheid (het creëren van een eerlijke relatie tussen 
individu en organisatie) en legitimiteit (de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het handelen van 
de organisatie). Boxall en Purcell noemen sociale legitimiteit als doel van een HRM beleid dat 
geoperationaliseerd wordt als het nemen van verantwoordelijkheid voor de triple P’s Profit, People en 
Planet. 
Het HR-beleid van Berenschot is te vinden in het P&O handboek. Hierin staat omschreven dat het 
HR-beleid of zoals ze het zelf noemen het ‘sociaal beleid’ vertaald is naar een aantal instrumenten dat 
Berenschot in staat moet stellen haar strategische doelstellingen te behalen11. Deze luidt als volgt: 
‘Berenschot is en wil blijven: een onafhankelijk/zelfstandig adviesbureau met een breed portfolio en 
hoge kwaliteit van dienstverlening en daarnaast een aantrekkelijke werkgever van de adviesmarkt. 
Deze strategie kan alleen vorm krijgen door high level consultants aan te trekken, te ontwikkelen en te 
behouden. Zij vormen het menselijk kapitaal, dat met helder verstand, flexibiliteit en een hoge graad 
van performance het verschil maakt voor haar klanten. Investeren in dat kapitaal is een absolute 
noodzaak.’ 
Dit is een mooi verhaal maar wordt hier ook naar gehandeld? Mijn antwoord daarop is ja. Berenschot 
erkent dat het personeel de doorslaggevende factor is en handelt daar ook naar. Er is een zeer 
uitgebreid maar ook verplicht opleidingstraject voor iedere consultant. Dat begint bij binnenkomst als 
trainee met bachelor cursussen en zet zich voort tot senior consultant met master cursussen. Daarnaast 
worden er 2 jaarlijks thema dagen georganiseerd waarbij vakinhoudelijke kennis voorop staat. Ook 
mijn ervaring is dat Berenschot een zeer inhoudelijke gemeenschap is, waarbij ontplooiing bij het 
individu voorop staat. Dit merk ik ook nu met de crisis waarbij er noodzakelijke maatregelen genomen 
moeten worden. Echter de directie onderschrijft dat het opleidingtraject doorgaat als gepland omdat dit 
de kurk onder de kwaliteit is. Dit is voor mij aanleiding om te geloven dat ze het personeel fair willen 
blijven behandelen. Ditzelfde geld voor het beloningsbeleid. Hierover schrijven ze dat ‘een ontzorgend 
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en marktconform betalen (mediaanniveau van de 
adviesmarkt)’ daarbij hoort. Naar mijn idee en een rondvraag langs de organisatie bevestigt dit. Het 
salaris is niet hoog, vooral voor trainees zelfs wat aan de lage kant. Echter de secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn bovengemiddeld goed en zoals Berenschot zelf en de mensen ook aangeven 
wordt dit gecompenseerd met de mogelijkheden die je krijgt. Naast deze 2 punten zie je ook dat 
Berenschot in haar personeelsbeleid inspeelt op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is 
diversiteitsbeleid een speerpunt gemaakt voor 2009 en volgt uit de strategische doelstelling (verder 
uitgewerkt in het P&O handboek) dat het belangrijk is om in te spelen op de krapte op de 
arbeidsmarkt. Deze punten worden uitgewerkt in het werving & selectiebeleid12. Uit de cijfers van 
Berenschot valt af te lezen dat er ongeveer evenveel vrouwen als mannen zijn (48%/52% ) en dat deze 
verdeling zich ook doorzet in de hogere functies. Het diversiteitsbeleid focust zich specifiek op 
etniciteit. Echter Berenschot geeft wel aan dat harde doelstellingen op dit gebied niet stroken met de 
kwaliteitsbenadering die ze kiest. Volgens mij is dit een legitieme kanttekening.  
 
Als we nog wat breder kijken naar de maatschappelijke legitimiteit in zin van de Triple P’s met een 
focus op Planet dan er nog veel meer te zien. Zoals op pagina 4 en 5 in de quotes valt te lezen geeft 
Berenschot blijk van haar maatschappelijke positie. Hier rapporteren ze niet alleen over maar sterker 

                                                      
11 Berenschot, P&O handboek, 2008 
12 Berenschot, Strategienota, 2009 
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nog handelen er nog meer naar. Zo is er de Berenschot academie die projecten opzet en uitvoert in 
ontwikkelingslanden met als doel kennisoverdracht en ontwikkeling. In het jaarrapport 2007 staat te 
lezen dat: 

 ‘Inconvenient facts: Onder deze titel organiseerde Berenschot in maart 2007 samen met Elsevier 
een debat over klimaatverandering. Berenschot wil door middel van dergelijke debatten een bijdrage 
leveren aan maatschappelijke discussies. Andere onderwerpen die in 2007 voorbijkwamen, betroffen 
salarisstijgingen in de semipublieke sector, de toekomst van kernenergie en de omvang van het 
ambtelijk apparaat. Ook in 2008 zet Berenschot deze lijn door, onder meer door een samenwerking 
met het Financiële Dagblad, BNR en Nova in de Maandagavonddebatten.’ 
Het viel mij op dat het moeilijk was om deze gegevens te verzamelen. Berenschot doet veel aan 
maatschappelijke projecten maar treedt daar nog weinig mee naar buiten. Het staat vooral in interne 
documenten. Dit heb ik ook uit een gesprek met een OR-lid bevestigd gekregen. Het geven van media-
exposure aan dit soort acties (met o.a als doel het verbeteren van de arbeidsmarkt-communicatie) is 
met ingang van 2009 vergroot. Er is een gap tussen wat Berenschot doet en zegt, maar in positieve zin. 
Ze doen namelijk meer dan dat ze zeggen. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat Berenschot voldoet aan haar maatschappelijke plicht om een 
sociaal legitiem HR-beleid te voeren waarbij ze blijkt geeft van haar verantwoordelijkheid op de 
Triple P’s. Ze formuleren doelstellingen ten aanzien van People en Planet en voeren deze uit.  

 
 Wat is er sociaal legitiem aan het meetbaar maken van HRM?  
 
Het onderwerp van mijn scriptie is de vraag in hoeverre organisaties de effecten van hun HRM beleid 
meetbaar maken. Op welke wijze is sociale legitimiteit hier een doelstelling van? Ik ben geïnteresseerd 
in deze vraag omdat het meetbaar maken van HRM te maken heeft met verantwoording. Als we HRM 
kunnen gebruiken om sociaal legitiem te zijn en in bredere zin rekenschap te geven van de activiteiten 
die een organisatie daarvoor ontplooit, dan is het ook van belang de werkelijke effecten daarvan te 
weten. Hier komt mijn onderwerp om de hoek. Door op meer resultaatgebieden de effecten van HRM 
te meten kan een organisatie beter inzicht krijgen in, en verantwoording afleggen over het gevoerde 
HR-beleid. Als we even teruggrijpen naar Leisink zijn beschrijving van het maatschappelijk belang 
van personeelsbeleid waarin hij toelicht wat er onder de directe maatschappelijke omgeving van een 
organisatie verstaan wordt: 
 
‘enerzijds de wijze waarop organisaties hun personeelsbeleid afstemmen op maatschappelijke 
vraagstukken rondom arbeid en personeel en met opvattingen daarover vanuit de politiek, het 
maatschappelijk middenveld en burgers, en anderzijds de wijze waarop organisaties zich in hun 
activiteiten rekenschap geven van personele en maatschappelijke consequenties van hun activiteiten’ 13. 
 
Kunnen we afleiden dat het meetbaar maken van HRM 1. Inzicht kan geven in welke effecten 
maatschappelijke ontwikkelingen hebben op het personeelsbeleid en 2. organisaties helpt om 
verantwoording af te leggen over de personele en maatschappelijke consequenties van hun 
activiteiten. Dit wordt door Paauwe de relationele rationaliteit genoemd14. Als we daarbij bedenken dat 
men door meer te meten ook beter kan sturen dan kan het ook nog eens publieke organisaties helpen 
om beter hun publieke taak uit te oefenen.  

                                                      
13 Leisink, 2005, 2 
14 Paauwe, 2004, 73 
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Samenvattend kan het onderwerp van mijn scriptie dienen om sociale legitimiteit te bewerkstellen. Het 
kan gebruikt worden de sociale legitimiteit van organisaties te vergroten.  
 
Vraag 3: Mijn oordeel over het HR- beleid van Berenschot en de publieke dimensie van het 
meetbaar maken van HRM. 
 
De conclusie op vraag 1 is voor mij erg verassend. Een organisatieadviesbureau dat een 
maatschappelijke positie inneemt zet me aan het denken. Met deze conclusie ben ik door de 
organisatie gaan rondvragen en daar bleek dat de meeste mensen dit ook zo zien. Het geeft aan dat 
Berenschot een sterk publieke identiteit heeft terwijl het een private organisatie is. De mensen die er 
werken zouden deze identiteit dus ook moeten uitdragen. Dit is ook het geval. Er heerst een sterke 
‘samen’ cultuur en het commerciële belang is gekoppeld aan het verbeteren van de samenleving op de 
lange termijn. Berenschot is een goed voorbeeld van een private organisatie die haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt. Ze doet dit vooral op het vlak van Planet, door het ontwikkelen en 
ondersteunen van projecten die bijdragen aan de maatschappij. Op het gebied van het eigen 
personeelsbeleid creëert ze eerlijke verhoudingen met de medewerkers en kiest ze ervoor om wel 
doelstellingen maar geen harde targets te formuleren voor actuele thema’s. Dit is terecht gezien de 
consultants van de organisatie het hart vormen en de kwaliteit daarvan voorop moet staan. Harde 
targets passen daar niet bij. Mijn oordeel over de sociale legitimeit van Berenschot gezien de 
maatschappelijke positie die ze innemen is dan ook dat ze een voorbeeld mogen zijn voor private 
organisaties in Nederland die op een verantwoorde wijze invulling willen geven aan haar sociale en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij is nog een interessante anekdote te vertellen die 
illustreert dat Berenschot al geruime tijd maatschappelijke handelt. Er is mij verteld door een oud 
Berenschotter dat Berenschot tijdens de 2e wereldoorlog Joodse werknemers in dienst nam om hen te 
beschermen.  
 
Als laatste geef ik nog een oordeel over de publieke dimensie van het onderwerp het meetbaar maken 
van HRM. Ik ga hierbij in op de publieke dimensie van het onderwerp in het algemeen omdat het niet 
specifiek speelt binnen mijn organisatie.  
HRM (of het personeelsbeleid) is specifiek een onderwerp dat doordrongen is van maatschappelijke 
belangen. De wijze waarop organisaties hun personeelsbeleid afstemmen op hun omgeving is vast te 
stellen in drie relaties: de beïnvloedingsrelatie, de verantwoordingsrelatie en de afstemmingsrelatie15. 
Door de bijdrage van HRM meetbaarder te maken op zowel financieel als sociaal en maatschappelijk 
vlak kunnen organisaties beter sturen op deze relaties16. Het helpt om de verantwoordingsrelatie beter 
te kunnen vervullen, de beïnvloedingsrelatie beter weer te geven en om de afstemming op hun 
omgeving beter te onderbouwen. Als we deze relaties zien als de manier waarop de organisatie zich 
afstemt op het publieke domein dan is de bijdrage van mijn onderwerp, namelijk het verbeteren van 
deze relaties, de publieke dimensie van mijn onderzoek.  

                                                      
15 Leisink, 2005, 11 
16 Paauwe, 2003, 70/72 
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