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Inleiding
Waar ligt de toekomst van HRM? Er zijn kritische beschouwers van het vakgebied die twijfelen aan het nut en de
noodzaak van HRM.

HR-professional niet meer nodig

‘People management’
Automatiseren
HR-professional

Lijnmanager

Figuur 1. Critici over de toekomst van HRM.

Het HR-vakgebied is onderhevig aan tal van ontwikkelingen (figuur 1). Duidelijk is dat daardoor het werk van veel
HR-professionals verandert. Op welke manier en hoe ingrijpend, dat laten we zien in deze monitor. De HRMpraktijkmonitor heeft als doel inzicht te verkrijgen in de huidige HR-functie, de ontwikkelingen die zich daarin
voordoen en de verwachtingen daarover, alsmede om inzicht te verkrijgen in de benodigde competenties van
HR-professionals.

Figuur 2. Onderzoeksvragen HRM-praktijkmonitor.

Het onderzoek is uitgevoerd door zes hogescholen:
Avans Hogeschool, Saxion, Hogeschool Utrecht,
Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Leiden en Windesheim.
Het veldwerk is gedaan door derde- en vierdejaarsstudenten in het kader van hun stage-opdracht. De stagiaires
hebben allereerst een HR-professional, diens leidinggevende en een lijnmanager gevraagd om een enquête in
te vullen. De stagiaires gebruikten de ingevulde enquêtes als basis voor het vervolg. Dit bestond uit ingevulde
enquêtes als basis voor een verdiepend interview met dezelfde drie personen individueel.
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De antwoorden van zowel de enquêtes als de interviews werden naar Reflexy Onderzoek gestuurd: een extern
onderzoeksbureau, waar de resultaten van alle deelnemende hogescholen werden samengevoegd in een
enquête- en interviewdatabestand. Het veldwerk vond plaats tussen juni 2015 en juli 2016. 544 studenten
werkten mee aan het onderzoek. Er zijn 571 HR-professionals, 542 lijnmanagers en 553 HR-leidinggevenden
bevraagd met een vragenlijst. Daarnaast zijn er in totaal zijn in 446 organisaties 1 of meer verdiepende interviews
gehouden.
Het onderzoek van de HRM-praktijkmonitor wordt jaarlijks herhaald. Daardoor kan op termijn inzicht worden
verkregen in de ontwikkeling van de HR-functie. De resultaten van het onderzoek worden ingebracht in
het Landelijk Overleg Opleidingen HRM (LOOHRM), dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van het
opleidingsprofiel:het zogeheten Format 2012+, 2016+ etc. Dat gebeurt om de vier jaar. Langs deze weg dragen
we bij aan de fundering van het curriculum van de opleidingen.

Persona’s
In het onderzoek van de HRM praktijkmonitor staan drie professionals centraal. De HR-professional, vaak de HRadviseur. De HR-leidinggevende, vaak de HR-manager of de HR-directeur en de lijnmanager. Het onderzoek is
uitgevoerd door de HR-student.

HR-leidinggevende
HR-professional

Lijnmanager
HR-student
Figuur 3. Professionals van de organisaties die deelgenomen hebben aan de HRM-praktijkmonitor en de HR-student.
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2

inhoud van de praktijkmonitor
DE INHOUD VAN DE MONITOR

De vragen van de HRM-praktijkmonitor in de enquêtes en interviews zijn gebaseerd op een literatuurstudie die
voorafgaand aan het veldwerk is gedaan. Dit hoofdstuk gaat hier dieper op in.

De werkzaamheden van HR
Deelnemers aan het onderzoek van de HRM-praktijkmonitor is gevraagd met welke HR-activiteiten zij zich bezighouden en in welke mate. Er zijn diverse modellen beschikbaar waarmee het werkveld, de processen en de
instrumenten van HR in beeld gebracht kunnen worden. In de meeste modellen zien we dat HR-professionals
in organisaties zich veelal focussen op activiteiten gericht op instroom, doorstroom en uitstroom van personeel
(human resources). Voor de HRM-praktijkmonitor zijn deze activiteiten in de volgende zeven clusters gegroepeerd.

Figuur 4. De HRM-activiteitenclusters uit de HR-praktijkmonitor

Competenties van HR

Voor het uitvoeren van HR-activiteiten dienen HR-professionals over bepaalde competenties te beschikken.
Tijdens het onderzoek is gevraagd op welke competentiegebieden een beroep wordt gedaan in de functie van
de HR-professional. Daarnaast is gevraagd welke competenties in de toekomst in belang toe- of afnemen. Een
groep van onderzoekers rondom Dave Ulrich van de universiteit van Michigan doet al sinds 1988 onderzoek
naar de HR-professie in organisaties. Het betreft een grootschalig, longitudinaal onderzoek op het terrein van
HR-competenties, het HRCS: Human Resource Competence Survey. Hieruit blijkt dat de competenties in de
loop der jaren verschuiven. Het HRCS werd in 2015 voor de vijfde keer gehouden. Uit deze meting komen
zes competenties naar voren: de paradox navigator, de strategic positioner, de credible activist, de culture and
change champion, de human capital curator, de total rewards steward, de compliance manager, de analytics
designer and interpreter en de technology en media integrator. Deze competenties geven aan welke kennis en
vaardigheden de huidige en toekomstige HR-professionals in huis moeten hebben om toegevoegde waarde
te leveren in organisaties. In Nederland is door onder meer Biemans (2008) vergelijkbaar onderzoek naar HRcompetenties gedaan. Net als bij het HRCS van Ulrich et al. (2015) kan daarbij een onderscheid gemaakt worden
in competenties gericht op ‘people issues’ enerzijds en ‘business issues’ anderzijds. In Figuur 5 worden de
competentiegebieden toegelicht. In de HRM-praktijkmonitor zijn deze competentiegebieden gebruikt en worden
respondenten hierop bevraagd.
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Figuur 5. HR-Competenties. Overgenomen uit “veranderingen in het beroepsprofiel van HRM in de praktijk”, door P. Biemans, 2008, Tijdschrift voor HRM, 11-1, p.5-31.

Rollen, positionering en typering van HR

Er is de laatste decennia zeer veel onderzoek gedaan naar de rol en positie van HR binnen organisaties. Het
werk van Ulrich et al. (2015) is ook hierin vooraanstaand geweest. In Nederland leverden Kluijtmans, Paauwe
en Boselie een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de rol en positie van HR binnen organisaties. In de
typering en positionering van HRM zijn diverse dienstverleningsmodellen zichtbaar (Kluijtmans, 2008). Aan de ene
kant van het spectrum zien we de strategische rol van HR, zoals de beslissing tot reductie van personeel, het
ontwerpen van de organisatiestructuur en het verbinden van de HR-strategie met de organisatiestrategie. Aan de
andere kant zien we de operationele rol, zoals werving van personeel, het maken van arbeidscontracten en het
verwerken van personeelsgegevens.
Het onderscheid in de uitvoering van HR-activiteiten op tactisch/operationeel niveau aan de ene kant en
activiteiten op strategisch niveau aan de andere kant, is bij bijna alle auteurs wel terug te vinden. Verder zien we
– minder expliciet – een onderscheid tussen proactief versus reactief optreden door HR-professionals. Ook zijn er
verschillen te zien in het niveau waarop HR-professionals opereren: is men gericht op de organisatie als geheel of
op een specifiek organisatieonderdeel? Is men er voor het management of is men er voor de medewerkers?
Door het combineren van een aantal theorieën is er binnen de HRM-praktijkmonitor gekozen voor een zestal
typeringen. Het gaat om typeringen die de focus aangegeven waarop HR zich in de onderzochte organisaties
voornamelijk richt.

Figuur 6. Typeringen waarover HR zich voornamelijk richt in de HRM-praktijkmonitor.
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HRM en het lijnmanagement

Een ander belangrijk thema in de HRM-praktijkmonitor gaat over de mate waarin lijnmanagers zichzelf in staat
achten HR-activiteiten uit te voeren. Uit een analyse van diverse casestudies identificeren Bos-Nehles, Riemsdijk
& Looise (2011) vijf factoren die bepalend zijn voor de vraag of lijnmanagers meer of minder succesvol HR-beleid
kunnen en/of willen uitvoeren. Deze factoren zijn afgeleid uit het zogenoemde AMO-model van Appelbaum
(2000). AMO staat voor Ability, Motivation & Opportunity.
De vijf factoren zijn:

Figuur 7. Vijf factoren voor succesvol uitvoeren van HR-activiteiten lijnmanagers.

Ander onderzoek op dit terrein laat in grote lijnen dezelfde factoren zien. In het algemeen blijken de factoren tijd en
competenties de grootste belemmeringen te zijn voor het effectief uitvoeren van HRM.
In de HRM-praktijkmonitor zijn aan respondenten de volgende vijf stellingen voorgelegd:

Figuur 8. Stellingen HRM-praktijkmonitor.
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HR-thema’s nu en in de toekomst

HR-professionals krijgen in de HRM-praktijkmonitor een aantal HR-thema’s voorgelegd. Aan hen wordt gevraagd
een Top 3 aan te geven van belangrijke actuele HR-thema’s in hun organisatie. In paragraaf 3.6 worden de
resultaten toegelicht.
Ook adviesbureau Berenschot vraagt HR-managers in hun jaarlijkse HR-onderzoek een top 5 van belangrijkste
thema’s te noemen (Van der Spek, Sylva, Van Dam, 2014).
Naast Berenschot wordt eveneens in het HR-benchmarkonderzoek van RAET (Kars en Lavender, 2014) aan de
respondenten gevraagd hun top 5 van HR-prioriteiten voor 2015 aan te geven.
Wat zeggen dit soort top 5 lijstjes over de rol van HR en de verwachtingen die men heeft van HR in de (nabije)
toekomst? Als we kijken naar de genoemde thema’s zit er overlap in en zijn er accentverschillen. Het gaat hierbij
niet zozeer over de thema’s, maar veel meer over de rol die HR op dit terrein wil en kan vervullen. Wat uit deze
onderzoeken als rode draad naar voren komt is de gewenste rol van businesspartner. Ruim 60% van de HRmanagers uit het onderzoek van RAET geeft aan dat voor het goed invullen van deze rol kennis van HR-analytics
van belang is (Kars en Lavender, 2014). De laatste jaren wordt in het HR-vakgebied veel gesproken over HRanalytics: het kwantificeren en voorspellen van de impact van investeringen in menselijk kapitaal op de resultaten
van de organisatie. Hierbij gaat het om het analyseren van HR-data in samenhang met andere data, een stap
verder dus dan enkel het rapporteren van HR-data (vaak HR-metrics genoemd).
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Onderzoeksresultaten
3.1 TIJDSBESTEDING EN TAAKVERDELING HR-ACTIVITEITEN  

Zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk zijn er zeven clusters van HR-activiteiten te onderscheiden. Aan
de HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers is gevraagd per activiteitencluster een inschatting
te maken in welke mate zij zich hiermee - op jaarbasis - bezighouden in hun organisatie (Figuur 9). Hierbij konden
zij kiezen uit: (bijna) nooit, soms, regelmatig of in hoge mate. Daarnaast is gevraagd per cluster aan te geven hoe
de taakverdeling is tussen de HR-professional en de lijnmanager (Figuur 10).

Tijdsbesteding  

In Figuur 9 is te zien dat de activiteitenclusters ‘Bemensen/beschikbaarheid van medewerkers’ en
‘Arbeidsvoorwaarden’ het hoogst scoren bij de HR- professional. Als we doorvragen naar wat de belangrijkste
taken zijn op het terrein van ‘Bemensen/beschikbaarheid van medewerkers’, dan besteden HR-professionals het
grootste deel van hun tijd aan het voeren van sollicitatiegesprekken, het begeleiden van ontslagprocedures en
het analyseren van personeelsbehoefte. De tijd besteed aan ‘Arbeidsvoorwaarden’ gaat grotendeels op aan het
toepassen van arbeidsvoorwaardenregelingen en het adviseren over beloningsvraagstukken.

Figuur 9. Tijdsbesteding HR-werkzaamheden naar activiteitenclusters. De percentages geven weer hoeveel procent van de respondenten ‘regelmatig’ of ‘in hoge mate’
geantwoord heeft.

Het activiteitencluster waar HR-professionals zich het minst mee bezig houdt is ‘Organisatieontwikkeling’.
Deze taak ligt vooral bij de HR leidinggevende. Denk hierbij aan het begeleiden van reorganisaties en
cultuurveranderingen. Daarnaast houden HR-leidinggevenden zich net als HR-professionals bezig met bemensen.
Uit de interviews blijkt dat deze rol op een andere manier ingevuld wordt: meer als eindverantwoordelijke,
in tegenstelling tot de HR-professional die zich meer richt op het analyseren van de personeelsbehoefte(n).
Het laatste activiteitencluster waarin HR-leidinggevenden regelmatig en in hoge mate actief zijn is
‘Arbeidsverhoudingen’. Denk aan overleg met de ondernemingsraad en vakbonden en conflicthantering bij
geschillen binnen de organisatie.
De lijnmanager ten slotte voert voornamelijk taken uit binnen de clusters ‘Bemensen/ beschikbaarheid
van medewerkers’, Personeelsontwikkeling/inzetbaarheid van medewerkers’ en ‘Organisatieontwikkeling’.
De lijnmanager houdt zich met name bezig met selectiegesprekken (in het kader van Bemensen),
loopbaangesprekken voeren (in het kader van Personeelsontwikkeling) en teamontwikkeling (in het kader van
Organisatieontwikkeling). Binnen de clusters ‘Arbeidsvoorwaarden’ en ‘Personeelsbeheer’ geven lijnmanagers aan
het minst actief te zijn. Personeelsbeheer ligt volgens de lijnmanagers vaak bij een aparte afdeling en activiteiten
met betrekking tot arbeidsvoorwaarden vooral bij HR-medewerkers.
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Taakverdeling  

Figuur 10 geeft weer welke taken volgens de respondenten grotendeels of volledig in de lijn liggen, welke
voornamelijk bij HR liggen en welke taken samen worden opgepakt.
Het personeelsbeheer blijkt voor het grootste deel een taak te zijn van HR. Meer dan driekwart van
de ondervraagden schrijft deze taak grotendeels tot volledig toe aan HR. Ditzelfde geldt voor de
arbeidsvoorwaarden, meer dan twee derde vindt dit grotendeels of volledig een HR-taak. Het bemensen,
de personeelsontwikkeling , en de organisatieontwikkeling - en in iets mindere mate taken met betrekking
tot arbeidsverhoudingen en Arbo-, verzuim- en vitaliteitsgerelateerde taken - worden door de ondervraagden
beschreven als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Opmerkelijk is dat in de literatuur veelvuldig wordt
gesproken over meer taken en verantwoordelijkheden omtrent personeelsbeleid naar de lijn, maar zoals in
figuur 10 te zien is, is er bij geen van de zeven onderscheiden deelgebieden sprake van dat een taak grotendeels
of volledig in de lijn ligt.

Figuur 10. Taakverdeling van de HR-afdeling volgens HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers, in procenten.

3.2 TYPERING VAN DE HR-AFDELING

In het onderzoek zijn typeringen voorgelegd aan de respondenten. Deze typeringen hebben betrekking op de
karakterisering van de activiteiten waar de HR-afdeling zich op richt. In hoofdstuk 2 is een zestal typeringen
onderscheiden zoals getoond in Figuur 6:

Figuur 6. Typeringen waarover HR zich voornamelijk richt in de HRM-praktijkmonitor.

In de enquête gaven de respondenten aan in welke mate zij het eens zijn met de typering van hun HR-afdeling. In
de interviews hebben zij deze uitspraak toegelicht.
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Figuur 11. Typering van de HR-afdeling volgens HR professionals, HR leidinggevenden en lijnmanagers, in procenten.

Het valt op dat HR-professionals en HR-leidinggevenden het sterker dan lijnmanagers eens/ hoge mate eens zijn
met de typering dat de HR-afdeling gericht is op het ontwikkelen van visie en strategie op het gebied van HRM.
Dit geldt eveneens voor het medeverantwoordelijk zijn bij het realiseren van veranderingsprocessen. De ‘oneens
catergorie’ is niet meegenomen in figuur 11.
“De HR afdeling is professioneler geworden. Er is meer structuur, afbakening tussen taken van
HR en de lijn en de afdeling is proactief op zowel organisatie- als personeelsontwikkeling”.
Als het gaat om personeelszorg dan valt op dat lijnmanagers dit als meer typerend vinden voor de HR- afdeling
dan HR-leidinggevenden en HR-professionals. Dit geldt in iets mindere mate ook voor personeelsbeheer.
“Ik als lijnmanager bepaal vooral het beleid op de afdeling. De HR-afdeling levert de zorg voor de
medewerkers op maat, binnen de lijnen van het beleid”.
HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers zitten redelijk op één lijn als het gaat om de typering dat
de afdeling HR reageert op alle personele problemen die op hun pad komen.
Het is belangrijk dat je als HR bereikbaar bent voor je personeel als ze met iets zitten. Dat betekent veel fysiek
aanwezig zijn, zichtbaar op de afdeling en een deur die bijna altijd open staat.
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3.3 HR-COMPETENTIEGEBIEDEN  

In de enquêtes is de HR-professional en diens leidinggevende gevraagd een oordeel te geven over de mate
waarin in zijn functie een beroep wordt gedaan op de verschillende competentiegebieden. In Figuur 12 zijn de
antwoorden van beide bij elkaar in een grafiek geplaatst.

Figuur 12. Mate waarin in de functie van HR-professional een beroep wordt gedaan op de verschillende competentiegebieden.

Uit figuur 12 komt naar voren dat op alle onderscheiden competentiegebieden veelvuldig een beroep wordt
gedaan. In figuur 12 wordt niet weergegeven op welke competentiegebieden niet of soms een beroep
wordt geddan. Verder blijkt dat er op twee competenties een verschil is tussen HR-professionals en hun
leidinggevenden. Met name businesskennis springt eruit. De HR-professionals geven aan dat er bij hen minder
een beroep wordt gedaan op businesskennis. Het tweede competentiegebied dat een verschil laat zien is HRM
vakdeskundigheid. Hier is de situatie omgekeerd: de HR- professionals geven vaker aan dat hier een beroep op
wordt gedaan vergeleken met de HR-leidinggevenden. Dit verschil kwam ook bij de vorige meting van de HRMpraktijkmonitor naar voren.

Aanvullende competenties

In de enquête is aan de HR-professionals ook gevraagd op welke competenties, die niet onder een van de vijf
genoemde competentiegebieden vallen, een beroep wordt gedaan. Opvallend veel respondenten noemden
hierbij de competentie organisatiesensitiviteit: bewust zijn wat in jouw omgeving gebeurt. Ook klantfocus en
helicopterview worden veel genoemd. Verder is meerdere keren het beschikken over een analytisch vermogen en
het hebben van een langetermijnvisie vermeld.

HR-Professional

“Ik vind dat overtuigingskracht, communiceren en vakdeskundigheid
wel essentiële competenties zijn die komen kijken binnen het HRvakgebied. De kracht van HR zit hem in het communiceren met de
andere afdelingen en contacten onderhouden binnen de organisatie.
Het is belangrijk om een helicopterview te hebben als HR-adviseur
zijnde”. Een lijnmanager: “Het is belangrijk voor HR om stevig in je
schoenen te staan, goed je helicopterview ontwikkelen en doordrenkt
zijn van de cultuur die in de organisatie heerst”.
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Belang van competentiegebieden in de toekomst

Aan de drie respondentgroepen is gevraagd een oordeel te geven over het belang van de genoemde
competentiegebieden in de toekomst. De respondentgroepen mochten maximaal 2 competentiegebieden
noemen.
Het is overduidelijk dat het competentiegebied ‘Management van veranderingen’ bij alle drie de
respondentgroepen verreweg het hoogste scoort. Ook uit de interviewresultaten komt bekwaam zijn op het
gebied van verandermanagement als vereiste naar voren.
Daarnaast wordt in de interviews het belang van creativiteit en innovatie veel aangehaald.
Wat betreft het competentiegebied ‘Businesskennis’ valt op dat HR-professionals en HR-leidinggevenden
vaker van mening zijn dat het beschikken over deze competentie in de toekomst in belang toeneemt dan dat
lijnmanagers dat vinden.

Figuur 13. Belang competentiegebieden.

Opvallend is dat de lijnmanagers persoonlijke integriteit en geloofwaardigheid belangrijker vinden dan de HR
professionals en HR leidinggevenden. In de interviews benadrukken lijnmanagers het belang van integriteit en
geloofwaardigheid vanwege het belang dat zij zien in goede omgang met medewerkers.
In de verdiepende interviews wordt name integriteit en geloofwaardigheid door lijnmanagers benadrukt als
essentiële competentie voor de HR-afdeling. Zij beschrijven dat als volgt: “Door integriteit na te leven geef je de
medewerkers het gevoel dat ze op de HR-afdeling kunnen rekenen als er problemen zijn. Door dit vertrouwen
te geven, zullen ze sneller naar HR toe komen, waardoor problemen vaak op tijd opgelost kunnen worden”
en “persoonlijke integriteit is belangrijk omdat dat wat je zegt niet ter discussie moet staan later”. Bovendien
noemen lijnmanagers in de interviews dat businesskennis al belangrijk was, maar in de toekomst alleen nog maar
belangrijker gaat worden voor HR-professionals. Ze lichten dat toe: “Een HR-professional moet steeds beter met
iedere laag uit de organisatie kunnen sparren. Begeleiding van conflicten tussen productiemedewerkers, maar
ook meedenken over nieuwe processen en beleidsstukken”, “de hele markt staat op z’n kop (…) verdienmodellen
veranderen, processen veranderen. De afdeling HRM zal diepgaande kennis nodig hebben van deze
veranderingen in de business om vervolgens samen de toekomst van het bedrijf vorm te geven”.
“De medewerkers zijn heel belangrijk voor ons en het is belangrijk dat wij
de medewerkers ook in dienst blijven houden (…) Met geloofwaardigheid
bedoel ik dat je je moet houden aan de afspraken, bijvoorbeeld dat je de
sollicitanten netjes op de hoogte houdt”.
Bovendien benadrukken zij geloofwaardigheid en integrigiteit vanwege
de vele persoonlijke, privacy gevoelige informatie en beslissingen dat
samenhangt met human resoruce mangement.
Lijnmanager

“Integer handelen vind ik heel belangrijk omdat je met mensen en
privacygevoelige informatie moet werken”, “Zaken waar ze mee bezig zijn zijn
altijd met persoonlijke stukken (…) intregrititeit is dus superbelangrijk”.
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3.4 TEVREDENHEID OVER HR-DIENSTVERLENING

In de interviews is doorgevraagd waarover respondenten het meest en minst tevreden zijn. Net als vorig jaar wordt
de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de afdeling HRM veel genoemd door lijnmanagers als positief punt. De
afdeling is volgens hen ‘supersnel met het beantwoorden van vragen’, ‘erg behulpzaam’ en ‘altijd bereikbaar’. Ook
wordt er opnieuw benadrukt door veel lijnmanagers dat de afdeling nog steeds erg reactief is. In vergelijking met
vorig jaar wordt door de lijnmanagers wel vaker benoemd dat HRM te ver weg weg lijkt te staan. Zij beschrijven
dat als volgt: “hrm is de afgelopen jaar teveel gecentraliseerd; we zien nog maar weinig van ze’, ‘er is nog maar
weinig fte over’ en ‘niet altijd zijn ze zichtbaar’.
HR-leidinggevenden benadrukken in de interviews vooral de vele veranderingen waarmee hun organisatie
te kampen heeft en waarop de HR-afdeling nog beter zou moeten inspelen. Zij noemen veranderingen als
‘de noodzaak van organisaties om steeds sneller op marktontwikkelingen in te spelen, ‘zelfsturende teams’,
‘continu verandering van processen of procedures in een bedrijf’ en ‘digitalisering’. In de interviews met de
leidinggevenden worden drie kenmerken van HR-professionals veel genoemd die verbeterd zouden moeten
worden in het handelen van de hr professional: (1) “meer kritisch zijn naar waarop dingen worden gedaan in een
organisatie; echt kunnen meepraten over de business; (2) sneller en pro-actiever inspelen op veranderingen in
organisaties in plaats van te vertrouwen op bestaande routines, rituelen of procedures en (3) efficiënter handelen
door bijvoorbeeld het slimmer gebruiken van technologie.
HR-professionals zelf benoemen vooral dat zij: (1) meer gestructureerd en daarmee efficiënter zullen moeten
handelen, (2) meer tijd moeten besteden aan het begrijpen van marktontwikkelingen en ontwikkelingen in
de business en daar meer pro-actief op moeten inspelen. Positief noemen ze de open en vaak effectieve
samenwerking met lijnmanagement en (3) meer focus en prioriteiten moeten stellen. Zij beschrijven
werkzaamheden als ‘te ad hoc’ en ‘te druk’.

Figuur 14. Tevredenheid van de respondenten op aspecten.
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3.5 DE HR-ACTIVITEITEN VAN HET LIJNMANAGEMENT

Aan de HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers zijn stellingen voorgelegd over factoren die
bepalen of lijnmanagers HR-activiteiten kunnen en/of willen uitvoeren. Dat zijn de volgende stellingen uit Figuur 15.

Figuur 15. Stellingen over factoren die bepalen of lijnmanagers HR-activiteiten kunnen en/of willen uitvoeren.

In Figuur 16 geven we een beeld van de antwoorden op deze stellingen. We tonen alleen de
antwoordcategorieën ‘mee eens / in hoge mate mee eens’.

Figuur 16. Antwoorden op de stellingen over factoren die bepalen of lijnmanagers HR-activiteiten kunnen en/of willen uitvoeren.

In Figuur 16 is te zien dat lijnmanagers vinden dat ze voldoende HR-gerelateerde competenties bezitten. Een
voorbeeld: “Ik ben de afgelopen jaren goed ondersteund om P&O taken uit te voeren”, “Ik sta voor mijn mensen,
vind het belangrijk om hen te ontwikkelen en dus ben zeer gemotiveerd voor HR taken”. Net als vorige jaren
beschrijven lijnmanagers in de interviews dat ze veel belang hechten aan het ontwikkelen van hun mensen
en dat als kerntaak zien voor een lijnmanager. Opvallend is dat HR-leidinggevenden dit veel minder vinden,
zij zeggen bijvoorbeeld: “De lijnmanagers doen een poging om deze activiteiten uit te voeren, helaas gaat het
vaak niet zoals zou moeten”. HR-professionals zijn in de interviews kritisch naar lijnmanagers. Een veelgehoorde
uitspraak is dat de lijnmanager niet altijd gemotiveerd is om HR-activiteiten uit te voeren.
Figuur 16 laat ook zien dat zowel lijnmanagers, HR-professionals en HR-leidinggevenden lang niet altijd ervaren
dat er voldoende tijd is om HR-gerelateerde competenties uit te voeren. Lijnmanagers geven in de interviews
veel aan dat er allerlei taken op hen afkomen en dat ze daardoor onvoldoende tijd vrij kunnen maken om HRtaken goed te doen. HR-professionals erkennen dat, zij stellen dat lijnmanagers doorgaans door tijdsdruk, en
nadrukkelijk niet door onwil, niet altijd voldoende toekomen aan HR-taken.
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3.6 RECENTE, BELANGRIJKE HR-THEMA’S

In de enquête is aan HR-professionals gevraagd wat op dit moment de belangrijkste HR-thema’s zijn in hun
organisatie. Daarbij mochten er niet meer dan drie worden aangekruist. Dit levert het volgende beeld op voor de
gegevens van de meting 2015-2016, afgezet tegen de voorgaande metingen:
Het thema ‘bewust inzetten van social media voor arbeidsmarktcommunicatie’ is na een daling in voorgaande
jaren, dit jaar weer belangrijker geworden voor HR-professionals. Ook e-HRM en talentmanagement vinden
HR-professionals steeds belangrijker. De aandacht voor organisatieontwikkeling is daarentegen gedaald ten
opzichte van vorig jaar. Over problematiek m.b.t. uitstroom van ouderen valt een zeer wisselend beeld op. In de
interviews is gevraagd om het meest belangrijke thema verder te beschrijven. Veel respondenten beschreven
het inzetbaar houden van werknemers in tijden van veel en grote organisatieveranderingen. Ook werd het verder
automatiseren van HR en optimaliseren van HR veel omschreven. Andere thema’s die vaak werden genoemd zijn:
het bijdragen aan de ontwikkeling van een sterk leiderschap, het aantrekken van voldoende medewerkers en het
bijdragen aan het ontwikkelen van talentvolle medewerkers.

Figuur 17. Belangrijkste HR-thema’s binnen organisaties volgens HR-professionals.

Drie typen ontwikkelingen worden het meeste benoemd in de interviews:
• de digitalisering en automatisering van het HR vak. Niet alleen worden steeds meer taken geautomatiseerd,
ook zal HR een steeds belangrijkere rol spelen in het aanjagen en ondersteunen van nieuwe digitale
technologieën zoals het gebruik van big data voor snellere en betere besluitvorming, interne sociale media
voor kennisdeling en moderne communicatietechnologieën voor bijvoorbeeld employer branding. Veel
genoemd worden ook de toenemende ‘self-service’ mogelijkheden van personeelszaken die ontstaan door
automatiseren.
• de ondersteuning van HR bij gevolgen van verandering van inhoud en werk loopbanen, waarin steeds
meer een beroep wordt gedaan op 21e eeuwse vaardigheden als zelfsturing, doorontwikkeling en
aanpassingsvermogen.
• de toenemende rol van HR bij organisatieontwikkeling en organisatieverandering. Dat betekent nog meer
begrip van en betrokkenheid bij de ‘business’ en een verschuiving van reactieve ondersteuning naar een
proactieve bijdrage aan de continue ontwikkeling van organisaties. Bovendien wordt de toenemende
betrokkenheid van HR bij organisatieverandering veel genoemd.
Opvallend in de interviews is dat een meerderheid van de HR-professionals de nadruk legt op de automatisering
van operationele HR-processen, terwijl HR-leidinggevenden nog een stap verder gaan en de nadruk leggen op
het slim gebruik van technologie voor betere besluitvorming (big data) en HR-taken als kennisdeling en employer
branding.
Opvallend in de antwoorden van lijnmanagers is dat zij veel conservatiever zijn dan HR-professionals en HRleidinggevenden: veel van hen denken dat er weinig gaat veranderen. Ook benoemen veel lijnmanagers dat HR
fors minder uitvoerend werk gaat doen door automatisering. Velen wijzen er bovendien op dat dit uitvoerend werk
dan nog meer naar de lijn verschuift. Tenslotte wordt door een groot aantal lijnmanagers de verwachting geuit dat
HR een professionaliseringsslag gaat maken en nog betere gesprekspartner zijn en relevante adviezen kan geven
aan lijnmanagers.
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Figuur 18. HR over vijf jaar volgens de respondenten.
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4

conclusies
In dit hoofdstuk geven we op basis van de onderzoeksresultaten antwoord op de onderzoeksvragen. We sluiten
af met een slotconclusie en kijken alvast vooruit naar de volgende meting van de HRM-praktijkmonitor.

4.1 SAMENSPEL TUSSEN HR EN LIJN- MANAGEMENT  

In vrijwel alle organisaties constateren we dat de lijn (mede)verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren van
HR-activiteiten. De mate waarin verschilt per organisatie. In deze paragraaf wordt dit verder belicht. We geven
antwoord op de volgende onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1:
Met welke HR-activiteiten houden HR-professionals zich bezig?
Hoe is de taakverdeling van de HR-activiteiten tussen de HR-professional en het lijnmanagement? Slaagt het
lijnmanagement erin om HR-activiteiten adequaat uit te voeren?

De werkzaamheden van de HR-professional

De HRM’er heeft een veelzijdig beroep: de HR-professional is op vele terreinen actief. Met alle door ons
onderscheiden clusters van activiteiten, houden de professionals zich bezig. De meeste tijd wordt besteed
aan het bemensen van de organisatie (met name voeren van sollicitatiegesprekken en het begeleiden van
ontslagprocedures) en arbeidsvoorwaarden (met name het toepassen van arbeidsvoorwaardenregelingen).
Een interessante constatering is dat in vergelijking met voorgaande jaren HR-professionals zich meer met
Personeelsbeheer bezighouden. Hoewel deze taken steeds meer geautomatiseerd worden, blijkt dit toch weer
een belangrijke taak voor de HR-professional te zijn.

Figuur 19. Top 3 activiteitenclusters van de HR-professional.

Uit bovenstaande bevindingen is op te maken dat de focus van het takenpakket vooral op operationeel/tactisch
niveau ligt. Het jaarlijkse HR-onderzoek van Berenschot (Van der Spek et al., 2014) bevestigt dit beeld. Uit
dit onderzoek blijkt dat HR-professionals nog steeds vooral bezig zijn met uitvoerende zaken (zoals hierboven
genoemd) en minder met (strategische) beleidsthema’s. In het rapport wordt het volgende hierover geschreven:
“Van een echte opmars van HR naar de boardroom (HR meets business) lijkt echter nog
(steeds) geen sprake, het aantal respondenten dat aangeeft beleidsbepalend te zijn groeit licht” (Van der Spek et
al., 2014, p. 14). In paragraaf 4.2 komen we nog terug op dit punt, door specifiek te kijken naar de verschillende
rollen van HR in de onderzochte organisaties.
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De taakverdeling met de lijn

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat lijnmanagers in hoge mate bezig zijn met het zorgen voor
voldoende en gekwalificeerd personeel. Deze activiteit is te rangschikken onder de clusters Bemensen en
personeelsontwikkelen, die ook bij de HR-professional het hoogste scoren. Op deze gebieden kunnen we
concluderen dat ‘HR in de lijn’ een feit is. Lijnmanagers geven bij de taakverdeling ook aan dat zij een gedeelde
verantwoordelijkheid zien op deze twee clusters.
Bemensen en
ontwikkelen

‘HR in de lijn’ is een feit
Figuur 20. HR in de lijn is een feit.

De lijnmanagers besteden ook veel tijd aan organisatieontwikkeling en zijn bovendien van mening dat dit
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is met HR. HR-professionals en HR-leidinggevenden zien ook als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid en past daarmee in het beeld van de behoefte van HR om de rol van
strategisch businesspartner te willen vervullen. Als we echter kijken naar de tijdsbesteding van HR-professionals
en HR-leidinggevenden, dan zien we die business partner rol met name op het niveau van de HR-leidinggevende.
In eerdere publicaties wordt gesteld dat HR zijn rol kwijt is als bemiddelaar tussen het management en de
werknemers: HR is adviseur van het management en komt steeds verder op afstand te staan van de werknemers
(Caldwell, 2003). We kunnen echter, net als in het rapport van vorig jaar, constateren dat dit niet het geval is. Door
veel HR-professionals en HR-leidinggevenden wordt bemiddelen en adviseren bij conflicten als belangrijke taak
genoemd.
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4.2 ROL EN POSITIE VAN HR

In hoofdstuk 2 zijn diverse typeringen van HR beschreven. In het onderzoek is respondenten gevraagd een
mening te geven over de rol en positie van HR in hun organisatie. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen,
waarmee onderzoeksvraag 3 wordt beantwoord: welke rol en positie heeft HR in de organisatie?

Proactief versus reactief

Er zijn twee perspectieven op HR. De ene neigt meer naar de strategische, veranderkundige en proactieve kant.
De andere naar de operationele, reactieve kant.
HR-professionals zien voor zichzelf meer een rol op strategisch/tactisch niveau dan dat de lijnmanagers dit zien.
Bij het thema tijdsbesteding en taakverdeling blijkt ook al dat lijnmanagers vooral de operationele uitvoering van
HR-taken zien bij HR-professionals. De zichtbaarheid van HR op het gebied van ontwikkelen visie en strategie
en medeverantwoordelijkheid bij veranderingsprocessen (typering 1 en 2) zien zij in mindere mate. Vragen die
we hierbij kunnen stellen zijn: Is de zichtbaarheid van deze typeringen minder sterk of worden HR-professionals
hierover minder door de lijn bevraagd? Of kiest de HR-professional toch eerder voor de meer ‘vertrouwde’
operationele HR-taken waarmee op korte termijn ‘gescoord’ kan worden? Ook moeten we hierbij het paradoxale
feit vermelden dat ondanks dat lijnmanagers minder dan HR-professionals vinden dat het ontwikkelen van visie en
strategie bij HR hoort, de lijnmanagers hier niet allemaal tevreden over zijn. Zij vinden dat HR deze rol meer mag
pakken. Bij het thema tevredenheid komen we hier nog op terug.
Opvallend is verder dat de HR-leidinggevenden lager scoren op typering 1 (ontwikkeling visie en strategie)
dan de HR-professionals. Zeker omdat bij de vragen over tijdsbesteding en taakverdeling het cluster
organisatieontwikkeling bij HR-leidinggevenden wel hoger scoort dan bij de HR-professionals.
Over de uitvoerende, operationele rol van HR is er meer overeenstemming tussen de drie respondentgroepen.
De typeringen reageren op problemen en helpen en ondersteunen worden breed herkend. Wel is tussen
lijnmanagers en HR-professionals een verschil geconstateerd bij de typering ontwerpen en leveren van HRproducten en diensten. Lijnmanagers zien meer de ‘leverende’ HR-professional dan de ‘ontwerpende’. Dit duidt
mogelijk op een meer reactieve dan proactieve houding van HR: “U vraagt, wij draaien” is hierbij een vertaling die
we kunnen maken. Lijnmanagers waarderen de service- en oplossingsgerichte houding van HR, maar noemen
aan de andere kant ook de behoefte aan een meer proactieve invulling van hun rol. Dit beeld komt ook naar voren
in het HR-benchmarkonderzoek van RAET (Kars en Lavender, 2014). In het onderzoek worden HR-managersen
bestuurders gevraagd om op een aantal aspecten hun HR-afdeling te beoordelen. Zowel HR-managers als
bestuurders blijken behoorlijk tevreden over de mate waarin HR begrijpt waar het om draait in het primaire proces.
Ook scoort HR ruim voldoende als coach en adviseur voor het management.

4.3 COMPETENTIES VAN HR

We kijken vervolgens naar de competenties van HR. Dat doen we aan de hand van de volgende
onderzoeksvragen:
1. Op welke competenties wordt voor de uitvoering van HR-activiteiten een beroep gedaan?
2. Wat zijn de verwachtingen over het belang van de benodigde competenties in de toekomst?
Breedte is ook hier weer het woord dat als eerste naar voren komt uit de analyse. Op alle onderscheiden
competentiegebieden wordt veelvuldig een beroep gedaan en deze zijn ook zichtbaar voor anderen. De
kerncompetenties van de HR-professionals zijn: persoonlijke integriteit/geloofwaardigheid, management van
veranderingen, business kennis, vermogen om te beïnvloeden en vakdeskundigheid. Onze bevindingen komen
overeen met die van andere onderzoeken op dit terrein (Van der Spek et al., 2014).
Het competentiegebied ‘persoonlijke integriteit/geloofwaardigheid’ scoort wat betreft zichtbaarheid ten opzichte
van de andere vier gebieden opvallend hoger bij de HR-professional. Lijnmanagers geven in de interviews aan
dat zij deze competenties ook sterk waarderen. Voor de praktische (dagelijkse) ondersteuning bij het uitvoeren
van HR-activiteiten zijn deze ook van belang om in te zetten door de HR-professional. Ook hierbij zien we dus
dat de nadruk eerder op de operationele rol ligt dan op de strategische rol (gericht op de lange-termijn). Het
lijnmanagement heeft duidelijk behoefte aan een ‘hands-on’ HR-adviseur.
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Aanvullende competenties die van belang zijn, nu en in de toekomst

In de enquête is aan de HR-professionals ook gevraagd op welke aanvullende competenties een beroep wordt
gedaan, die niet onder een van de vijf genoemde competentiegebieden vallen. Opvallend veel respondenten
noemden hierbij de competentie organisatiesensitiviteit, bewust zijn wat in jouw omgeving gebeurt. Ook
noemden zij klantfocus en helicopterview. Het beschikken over analytisch vermogen en het hebben van
een lange termijn (strategische) visie zijn meerdere keren vermeld. De respondenten verwachten dat alle
competenties in de toekomst minstens even belangrijk blijven. Het competentiegebied management van
veranderingen steekt echter al enige jaren met kop en schouders boven de andere vier uit als we kijken naar
het toekomstig belang dat alle drie de respondentgroepen hieraan hechten. Deze bevinding sluit aan bij de veel
geuite mening dat organisaties – om te overleven – voortdurend moeten blijven vernieuwen en dus veranderen.
Het is een grote uitdaging voor HR om hier invulling aan te geven.

4.4 TEVREDENHEID OVER HR

In deze paragraaf zoomen we hier verder op in en beantwoorden we onderzoeksvraag 6: Hoe wordt HR binnen
de organisaties beoordeeld? Hoe denken lijnmanagers hierover, hoe oordelen de HR-professionals en wat zijn de
meningen van de HR-leidinggevenden?
De bevindingen zijn net als bij de vorige meting van de HRM-praktijkmonitor positief: net als vorig jaar een
gemiddelde score van een 7,4. Zowel HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers zijn tevreden
over de HR dienstverlening. Lijnmanagement waardeert vooral behulpzaamheid van HR-professionals bij het
beantwoorden van vragen en het geven van advies. HR-leidinggevenden benadrukken als verbeterpunt dat HRM
een veel krachtigere rol zou moeten innemen bij organisatieveranderingen. HR-professionals noemen vooral
het efficiënter handelen en het beter begrijpen van ontwikkelingen in de business en omgeving als belangrijkste
verbeterpunten.

4.5 HOE ZIET DE (NABIJE) TOEKOMST ERUIT VOOR HR?

Glashelder: de HR-professional als aanjager van organisatieontwikkeling.

Figuur 21. Belangrijke HR-thema’s nu en over vijf jaar.
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De meningen zijn verdeeld:
HR-professionals zijn zich hiervan bewust en geven bij typering
van de HR-afdeling binnen hun organisatie ook aan dat zij voor
zichzelf een belangrijke rol zien weggelegd op het gebied van het
ontwikkelen van visie en strategie en het medeverantwoordelijk
zijn voor organisatieveranderingen.

Lijnmanagers zien dit veel minder sterk en lijken net als vorig jaar hierover een
tegenstrijdige boodschap af te geven.
Ze waarderen aan de ene kant de ondersteunende, dienstverlenende HR- professional,
maar aan de andere kant zijn zij minder tevreden over het meedenken van HR bij
strategische zaken en het mede vormgeven van veranderingsprocessen.

Een interessant gegeven, dat we met de HRM-praktijkmonitor verder zullen blijven volgen. Hoe ontwikkelt zich de
praktijk van HR in organisaties? Welke rollen en competenties van HR worden (nog) belangrijker om invulling aan
te geven? Hoe zijn de proactieve en reactieve rollen met elkaar te verenigen?
Kortom, blijf de resultaten van de HRM-praktijkmonitor volgen! Het geeft een mooie inkijk in de HR- praktijk in
Nederlandse organisaties.
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