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Samenvatting 
 

Het onderzoek ‘HRM-praktijkmonitor’ heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de huidige 

HR-functie, de ontwikkelingen die zich daarin voordoen en de verwachtingen daarover, 

alsmede in de benodigde competenties van HR-professionals. De taken binnen het HRM-

domein worden niet eenzijdig beschouwd vanuit de ‘agenda’ van de HR-professional. Een 

belangrijk aandachtspunt is de taakverdeling tussen HR en het lijnmanagement. 

Daarnaast is nagegaan hoe het werk van de HR-professional wordt beoordeeld en of het 

lijnmanagement in staat is om HR-activiteiten adequaat uit te voeren. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de kenniskring van het Lectoraat HRM van Avans 

Hogeschool. Het veldwerk is gedaan door studenten HRM in het kader van hun stage bij 

de bedrijven waar stage werd gelopen in de periode december 2012 – april 2013. Er is 

een enquête gehouden onder HR-professionals (netto-respons: 106) en aansluitend 

hebben de stagiairs interviews afgenomen met dezelfde HR-professionals (68), en met 

HR-leidinggevenden (58) en lijnmanagers (63). Doel en opzet van het onderzoek worden 

uitgewerkt in hoofdstuk 1 van dit rapport. 

In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader geschetst. Daarin wordt aangegeven op basis 

waarvan activiteitenclusters van HRM’ers worden onderscheiden. Ook de competenties 

van HR-professionals worden geclusterd. In het hoofdstuk wordt – met name op basis 

van het werk van Ulrich en collega’s – kort beschreven welke ontwikkeling te zien is in de 

vereiste competenties vanaf eind jaren tachtig. Mogelijke rollen en de positie van HRM 

worden vervolgens uitgedrukt in een zestal typologieën, die aan de respondenten zijn 

voorgelegd. 

 

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn de volgende. 

De functie van HR-professional is (nog altijd) zeer breed. Er zijn zes clusters van 

activiteiten onderscheiden: Bemensen/beschikbaarheid, Personeelsontwikkeling/ 

inzetbaarheid, Organisatieontwikkeling, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsverhoudingen, 

Personeelsbeheer en ten slotte Arbo, verzuim & vitaliteit. Met al deze bundels van 

activiteiten, met uitzondering van Personeelsbeheer, houden de HR-professionals zich 

regelmatig of in hoge mate bezig. Bemensen (het zorgen voor voldoende personeel), het 

cluster Arbo, verzuim & vitaliteit en Arbeidsvoorwaarden scoren het hoogst. Op bijna alle 

onderscheiden gebieden is zowel sprake van beleidsmatige als uitvoerende 

werkzaamheden. 

Ook de HR-leidinggevenden hebben een zeer brede functie. Uiteraard zijn hun 

werkzaamheden meer beleidsmatig en strategisch van aard en houden zij zich minder 

bezig met operationele zaken. Vooral Organisatieontwikkeling en Arbeidsverhoudingen 

vragen relatief veel van hun tijd.  

Een andere belangrijke – en bemoedigende – conclusie is, dat het lijnmanagement er 

intussen van doordrongen is dat het een grote verantwoordelijkheid heeft op het terrein 

van personeelsmanagement. De HR-professional en de lijnmanager hebben beiden een 

eigen rol. De lijnmanager is ‘peoplemanager’ van ‘zijn’ mensen in de dagelijkse praktijk, 

de professionals adviseren en ondersteunen hem daarbij, waarbij de lijn erop moet 

kunnen vertrouwen dat HR beschikt over de juiste deskundigheid.  

 

In het onderzoek zijn vijf clusters van competenties onderscheiden: Persoonlijke 

integriteit / geloofwaardigheid, Vakdeskundigheid HRM, Vermogen om te beïnvloeden, 

Business kennis en Management van verandering. Op alle competentiegebieden wordt 

veelvuldig een beroep gedaan en ze zijn ook zichtbaar voor anderen. Hetzelfde geldt voor 
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de HR-leidinggevenden. Dezen kunnen alle genoemde clusters van competenties 

eveneens voldoende inzetten. 

Voor de toekomst wordt verwacht dat alle competentiegebieden minstens even belangrijk 

zullen blijven. Men denkt dat met name op het cluster Management van verandering 

veelvuldig een beroep zal worden gedaan. 

 

De breedte van de functie blijkt ook uit de typeringen van HR. In het onderzoek is een 

tweetal proactieve rollen onderscheiden: het ontwikkelen van visie en strategie op het 

gebied van HRM en medeverantwoordelijkheid bij het realiseren van 

veranderingsprocessen. Verder zijn er drie reactieve rollen: het reageren op alle 

problemen die op hun pad komen; helpen en ondersteunen (personeelszorg) en 

administreren en regelen (personeelsbeheer). Als laatste is nog de rol het ontwerpen en 

leveren van HR-producten en -diensten (HR deliveries) genoemd. Alle respondenten zijn 

het voor meer dan de helft (in hoge mate) eens met alle typeringen. 

 

Het werk van de HR-professional wordt met een gemiddelde score van 7,5 in het 

algemeen (zeer) positief beoordeeld. Er is nauwelijks verschil in de beoordeling door het 

lijnmanagement (‘de klant’), de HR-leidinggevende en de HR-professional zelf. De 

klanten tonen zich vooral tevreden over de ondersteuning die zij van HR krijgen, het 

meedenken, de samenwerking en de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Hieruit komt 

een rol als business partner naar voren.  

In het onderzoek is niet gevraagd om een beoordeling te geven van de wijze waarop het 

lijnmanagement zijn taak op het terrein van ‘mensmanagement’ uitvoert, maar wel of 

aan de voorwaarden wordt voldaan om deze taak adequaat uit te voeren. Daarbij is 

gebleken dat de factor tijd het grootste probleem vormt. Daarnaast worden de 

competenties van lijnmanagers op dit vlak door HR-professionals en HR-leidinggevenden 

problematisch gevonden.  

 

De slotconclusie luidt, dat HR in veel organisaties een duidelijke toegevoegde waarde 

heeft en niet kan worden gemist. De ondersteuning van het lijnmanagement door de HR-

professional is nodig en wordt waardevol gevonden. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

 

Heeft HRM nog toekomst? Er zijn kritische beschouwers van het vakgebied die daaraan 

twijfelen. Leg de verantwoordelijkheid voor het ‘people management’ volledig bij de lijn, 

automatiseer zoveel mogelijk van de processen, besteed uit wat je zelf niet kunt. En 

daarmee is de HR-professional in de organisatie helemaal niet meer nodig, zo denken 

deze critici. Zover zal het op korte termijn beslist niet komen, maar dat het vakgebied 

aan tal van ontwikkelingen onderhevig is, is wel duidelijk. Ook dat daardoor het werk van 

veel HR-professionals ingrijpend verandert. 

 

1.1 Context 
 

Van organisaties wordt een steeds grotere flexibiliteit vereist. De economische 

ontwikkelingen hebben in veel sectoren grote fluctuaties in de productie en 

dienstverlening tot gevolg. De onzekerheid is groot. Dat leidt er onder meer toe dat er 

steeds meer flexibele arbeidsrelaties worden aangegaan en dat er binnen organisaties 

steeds meer diversiteit ontstaat in arbeidsrelaties. 

Ook op de arbeidsmarkt doen zich heftige ontwikkelingen voor. Op dit moment (medio 

2013) hebben we – als gevolg van de economische recessie – te maken met een zeer 

ruime arbeidsmarkt. Slechts in enkele beroepsgroepen – met name in de techniek – is 

nog sprake van krapte. Het einde hiervan is nog niet in zicht. Ook voor 2014 wordt nog 

een stijging van de werkloosheid verwacht (CPB, 2013). Anderzijds is bekend dat door de 

demografische ontwikkeling er sprake zal zijn van ontgroening en vergrijzing, wat binnen 

enkele jaren (vermoedelijk, maar niets is zeker) in veel beroepen zal leiden tot 

schaarste. Dit alles heeft grote consequenties voor het dagelijks werk van de HR-

professional, die de verbinding vormt tussen de organisatie en de arbeidsmarkt. Ook in 

reorganisaties neemt HR een spilfunctie in. 

 

Tal van andere ontwikkelingen zijn eveneens van invloed op de HR-functie. Denk 

bijvoorbeeld aan toenemende mogelijkheden die ICT biedt. Deze hebben er in de 

afgelopen jaren toe geleid dat in veel organisaties een overstap is gemaakt naar e-HRM- 

systemen. Door middel van Employee Self Service (ESS) en Management Self Service 

(MSS) hebben werknemers en leidinggevenden toegang tot hun (eigen) gegevens en de 

mogelijkheid om zelf informatie op te roepen of zelfs aan te passen. 

Personeelsmanagement wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van het 

lijnmanagement en in toenemende mate ook van de medewerkers zelf.  

 

Dit alles heeft grote gevolgen voor de rol en inrichting van de HR-functie. In discussies 

over het vakgebied HRM zijn twee uitersten te zien. Enerzijds zijn er deskundigen die 

verwachten dat de HR-functie in de toekomst zal verdwijnen en zal opgaan in het 

lijnmanagement (Ligteringen, 2013). Daar staan anderen tegenover die van mening zijn 

dat de HR-functie zich zal doorontwikkelen met als kenmerken onder meer een sterke 

rolflexibiliteit en de HR-professional als business partner van het management (Boselie, 

2010). Weer anderen menen dat de HR-functie in toenemende mate zal worden 

uitbesteed: ‘doe uw HR de deur uit’ (Bleeker, 2013). Dat leidt tot steeds verdere 

specialisatie: bureaus voor werving en selectie, personeelsadministratie, ontslagzaken, 

opleidingen, arbeidsvoorwaarden. 
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Het bovenstaande is vooral van toepassing op grote bedrijven met een uitgebreide HR- 

functie (maar ook daar doen zich grote verschillen voor). In het MKB is de situatie weer 

geheel anders. Daar zijn veel P&O’ers ‘duizendpoten’ met een sterk accent op 

beheersmatige taken (Kenniskring HRM, 2010). 

Het is te verwachten dat de grote verscheidenheid aan HR-functies vooralsnog zal 

blijven. Het is van groot belang om te weten wat zich nu werkelijk afspeelt in het 

beroepenveld. Waar houdt de HR-professional zich daadwerkelijk mee bezig? Wat zijn de 

ontwikkelingen daarin? Welke competenties zijn vereist, zodat hij1 zijn werk goed kan 

doen en dat ook de komende jaren zal kunnen? 

In het onderzoek waar in dit rapport verslag van wordt gedaan, nemen de hier 

geschetste en andere relevante ontwikkelingen binnen HRM een centrale plaats in. Hierbij 

wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de betekenis van deze ontwikkelingen 

binnen HRM voor de functie van de HR-professional.  

 

1.2 Voorgeschiedenis 
 

De basis van het onderzoek ligt in 2010. Toen is door de lectoren HRM van Saxion, 

Inholland en Avans het initiatief genomen om een dergelijk onderzoek te gaan 

verrichten. Er bestond behoefte aan een Nederlandse pendant van het bekende 

(internationale) onderzoek dat door Ulrich et al. sinds 1987 wordt uitgevoerd. Dat 

onderzoek heeft grote internationale bekendheid gekregen met ‘het model van Ulrich’, 

waarin een viertal rollen voor HR-professionals wordt onderscheiden (Ulrich, 1997). De 

vraag was of de uitkomsten van het onderzoek van (het team rond) Ulrich representatief 

waren voor de Nederlandse situatie. Vertrokken werd vanuit een tweetal basisvragen. 

Wat bepaalt nu (echt) de agenda van de HR-professional? En welke competenties 

gebruikt hij in zijn dagelijkse praktijk? Centrale thema’s waren: 

- de rol en positie van HRM in de organisatie; 

- de tijdsbesteding; 

- de vereiste competenties. 

Door studenten van drie hogescholen zijn vervolgens casestudy-onderzoeken verricht, 

waarin de vraagstelling is uitgewerkt en interviewprotocollen zijn ontwikkeld. In totaal 

zijn zes studenten hierop afgestudeerd. Daarna is – bij Avans – een nieuwe fase 

ingegaan. 

 

1.3 Doel en onderzoeksvragen 
 

Het onderzoek heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de huidige HR-functie, de 

ontwikkelingen die zich daarin voordoen en de verwachtingen daarover, alsmede in de 

benodigde competenties van HR-professionals. De taken binnen het HRM-domein worden 

niet eenzijdig beschouwd vanuit de ‘agenda’ van de HR-professional. Een belangrijk 

aandachtspunt is de taakverdeling tussen HR en het lijnmanagement. Het onderzoek 

moet – op termijn - de opleidingen HRM, met name in het hbo, in staat stellen te komen 

tot een adequate inrichting van de curricula, dat wil zeggen, gestuurd vanuit de 

behoeften die leven in de praktijk. 

                                                           
1
 Waar in dit rapport de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden 

gelezen. 
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De onderzoeksvragen en onderliggende deelvragen luiden: 

 

1. Met welke HR-activiteiten houden HR-professionals zich bezig? 

- Wat zijn op dit moment de belangrijkste HR-thema’s binnen de organisatie? 

- Welke (clusters van) activiteiten voeren de HR-professionals en lijnmanagers uit? 

- Wat is de primaire gerichtheid van de HR-afdeling? (typering en rol) 

- Welke ontwikkelingen worden hierin verwacht? 

 

2. Hoe is de taakverdeling van de HR-activiteiten tussen de HR-professional en 

het lijnmanagement? 

 

3. Welke competenties worden ingezet bij de uitvoering van de HR-activiteiten? 

- Op welke competenties wordt voor de uitvoering van HR-activiteiten een beroep 

gedaan?  

- In welke mate zijn deze competenties zichtbaar volgens HR-leidinggevenden en 

volgens het lijnmanagement? 

- Wat zijn de verwachtingen over het belang van de benodigde competenties in de 

toekomst? 

 

4. Hoe wordt het werk van de HR-professional beoordeeld? 

- Hoe denken lijnmanagers (‘de klanten van HR’) hierover, hoe oordeelt de 

professional zelf en wat is de mening van de HR-leidinggevende? 

 

5. Slaagt het lijnmanagement erin om HR-activiteiten adequaat uit te voeren? 

- Wordt voldaan aan de voorwaarden voor een adequate taakuitvoering? 

 

1.4 Onderzoeksopzet 
 

Het onderzoek is uitgevoerd door de kenniskring van het Lectoraat HRM van Avans 

Hogeschool. Voor het veldwerk is gebruik gemaakt van derdejaarsstudenten in het kader 

van hun stageopdracht. Het betrof studenten van de HRM-opleidingen van Avans in 

Breda en ’s-Hertogenbosch. Verder is medewerking verleend door de stagedocenten die 

de studenten begeleidden bij hun opdracht.  

De werkwijze was als volgt. De stagiairs hebben allereerst een HR-professional (in het 

algemeen de medewerker van het stagebedrijf die hen daar begeleidde) gevraagd om 

een enquête in te vullen. De ingevulde (web)enquête is gestuurd naar een extern 

onderzoeksbureau, Reflexy Onderzoek, dat deze heeft verwerkt. De stagiair kreeg de 

ingevulde enquête eveneens en gebruikte deze als basis voor het vervolg. Dat bestond 

allereerst uit een verdiepend interview met (dezelfde) HR-professional. Daarna werden 

(voor zover aanwezig) de leidinggevende van de HR-professional en een lijnmanager 

bevraagd. De interviews waren semigestructureerd. De enquête en de 

interviewprotocollen zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.  

 

De studenten hebben de resultaten van de interviews verwerkt en gestuurd naar het 

onderzoeksbureau. Aanvullend hebben zij ook nog een aantal gegevens over de 

organisatie ingevuld. Daarmee was het plaatje compleet. 

Voor deze opzet is gekozen, omdat hiermee op betrekkelijk eenvoudige wijze een hoge 

respons kon worden gerealiseerd. Voor de studenten sneed het mes aan twee kanten. 
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Niet alleen konden zij zich hiermee verder bekwamen in het doen van onderzoek – wat 

steeds meer wordt gezien als een essentieel onderdeel van hun studie – het was voor 

hen ook een goede manier om zicht te krijgen op hun stagebedrijf en het vak van HR-

professional vanuit meerdere gezichtspunten te bezien. 

 

1.5 Verwerking en analyse 
 

De enquête en de interviewprotocollen zijn door de kenniskring van het Lectoraat HRM 

(vanuit de eerder genoemde casestudies) (door)ontwikkeld en getest. Door gebruik te 

maken van de onderzoeken van de afstudeerders in de voorgaande jaren is de validiteit 

van het onderzoeksinstrument geoptimaliseerd. 

De kwantitatieve data zijn verwerkt in SPSS en daarmee geanalyseerd. Naast de enquête 

ging het hierbij ook om enkele (gesloten) vragen in de interviews en de 

organisatiegegevens. De antwoorden op de open vragen uit de interviews zijn verwerkt 

in Excel, op patronen geanalyseerd en gecodeerd in clusters.  

In het kwantitatieve deel zijn met name vergelijkende analyses uitgevoerd tussen de 

doelgroepen en binnen de groep HR-professionals op organisatiekenmerken. Vanwege de 

kleine responsomvang zijn de conclusies als indicatief te beschouwen. Om deze reden 

zijn er ook geen uitgebreide verdiepende analyses uitgevoerd binnen de groepen 

lijnmanagers en HR-leidinggevenden. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de 

statistische toetsen die zijn uitgevoerd. Waar gevonden uitkomsten significant zijn (en 

relevant met betrekking tot de onderzoeksvragen), is dit opgenomen in de betreffende 

hoofdstukken.  

Het veldwerk van het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode december 2012 - 

februari 2013. In het voorjaar van 2013 is door de leden van de kenniskring de analyse 

uitgevoerd en de rapportage gemaakt. 

 

1.6 Respons 
 

106 van de 131 betrokken derdejaarsstudenten hebben meegewerkt aan dit onderzoek 

en evenzoveel HR-professionals hebben de enquête ingevuld. Er zijn 68 HR-professionals, 

63 lijnmanagers en 58 HR-leidinggevenden geïnterviewd.  

 

1.7 Vervolg 
 

In de onderhavige vorm heeft het onderzoek alleen plaatsgevonden door Avans 

Hogeschool. Het is de bedoeling dat het onderzoek jaarlijks zal worden herhaald. 

Daardoor kan – op termijn – zicht worden verkregen op de ontwikkeling in de HR-functie. 

In 2014 zal een substantiële uitbreiding plaatsvinden. Dan zullen zes andere hogescholen 

gaan participeren. Naast Saxion en Inholland zullen dat zijn de Haagse Hogeschool, 

Windesheim (Zwolle), Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Utrecht. Daarmee 

wordt een landelijke dekking verkregen. 

De resultaten van het onderzoek zullen worden ingebracht in het Landelijk Overleg 

Opleidingen HRM (LOOHRM), dat verantwoordelijk is voor het (iedere vier jaar) 

vaststellen van het opleidingsprofiel, het zogeheten Format 2012+, 2016+ etc. Langs 

deze weg kan het toekomstig curriculum van de opleidingen worden gefundeerd. 
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk wordt een theoretisch kader geschetst, waarin het onderzoek van de 

HRM-praktijkmonitor geplaatst kan worden. We besteden hierbij in het bijzonder 

aandacht aan de activiteiten en de competenties van HR. De verschuivingen die zich in 

de loop van de tijd hierin hebben voorgedaan, hebben tot gevolg gehad dat de rol en  

positionering van HR is veranderd. Vanuit een kort literatuuroverzicht schetsen we hier 

de belangrijkste ontwikkelingen. Vandaaruit wordt een verantwoording gegeven voor het 

door ons gehanteerde onderzoeksinstrument. 

 

2.1  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. Een veelvuldig gebruikte indeling is die in instroom, doorstroom en 

uitstroom. We zien deze bijvoorbeeld terug bij Biemans (2008). Uit haar onderzoek blijkt 

dat binnen het takenpakket van HRM de nadruk ligt op de volgende (clusters van) 

activiteiten: 

- instroom (werving, selectie en introductie); 

- doelgerichte ontwikkeling van medewerkers (begeleidingscyclus, POP en 

inzetbaarheid); 

- vernieuwing van HRM (beleidsontwikkeling, onderzoek en innovatie); 

- uitstroom (outplacement, reorganisatie en uitstroom). 

 

Kluijtmans (2010) hanteert een andere driedeling. Hij onderscheidt: 

- planning en sturing van personeelsstromen; het betreft hier de 

personeelsplanning, werven en selecteren van personeel en het managen van 

uitstroom; 

- motiveren en sturen, met als deelthema’s belonen en beoordelen van 

medewerkers (performancemanagement); 

- ontwikkelen van mens en organisatie, met aandacht voor onder meer duurzame 

inzetbaarheid door middel van loopbaanmanagement, management development 

en competentiemanagement. 

 

Boselie (2010) beschrijft in zijn boek Strategic Human Resource Management een aantal 

HR-instrumenten onder de verzamelnaam ‘high-performance work systems (HPWS)’. 

‘These HPWS’s represent a bundle of HR practices that increase performance’: werving 

en selectie, beoordeling en performancemanagement, arbeidsvoorwaarden, training en 

ontwikkeling, en medewerkersparticipatie.  

 

Als we de genoemde overzichten vergelijken, dan valt op dat de ‘basisprocessen’ van 

HRM onveranderd zijn, maar dat er wel een belangrijke accentverschuiving zichtbaar is. 

Het betreft een sterkere nadruk op (in termen van Kluijtmans) ontwikkelen van mens en 

organisatie enerzijds, en performancemanagement anderzijds. Dit laatste verwijst naar 

een kernthema in de HRM-literatuur van de laatste decennia: wat is de bijdrage van de 

HR-functie aan de performance van de organisatie (Paauwe et al., 2013)? 
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Betekenis voor HRM-praktijkmonitor 

Op grond van bovenstaande benaderingen kan gesteld worden dat de focus van HR in 

organisaties nog altijd ligt bij activiteiten op het gebied van instroom, doorstroom en 

uitstroom van personeel (human resources). Voor de HRM-praktijkmonitor zijn deze 

activiteiten in de volgende zeven clusters gegroepeerd. 

 

Tabel 1: HR-activiteitenclusters 

 HR-activiteiten clusters Toelichting 

1 Bemensen / Beschikbaarheid 

 

Personeelsbegroting en -planning, werving & selectie, 

ontslagprocedures en sociaal plan 

2 Inzetbaarheid / 

Personeelsontwikkeling 

 

Invoeren en toepassen competentiemanagement, 

adviseren over HRM-gesprekkencyclus, loopbaan- en 

opleidingsgesprekken voeren, Management Development 

3 Organisatieontwikkeling 

 

Reorganisaties begeleiden, cultuurveranderingsprocessen 

begeleiden, teamontwikkeling begeleiden, mede 

vormgeven organisatiestrategie 

4 Arbeidsvoorwaarden 

 

Opstellen arbeidsvoorwaardenregelingen, 

arbeidsvoorwaarden toepassen en hierover adviseren, 

adviseren beloningsvraagstukken 

5 Arbo, Verzuim en Vitaliteit 

 

Adviseren over arbo-zaken, faciliteren bij 

verzuimbegeleiding, opstellen en faciliteren Risico-

inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

6 Arbeidsverhoudingen 

 

Overleg met (leden) OR, werkoverleg faciliteren, 

bemiddeling en advisering bij conflicten, interne 

communicatie 

7 Personeelsbeheer  

 

Beheer personeelsinformatiesysteem, uitvoeren 

personeelsadministratie, uitvoeren salarisadministratie, 

opstellen van en rapporteren over personeelsinformatie 

 

 

2.2 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; nu, 

maar ook in de toekomst. Daarnaast is gevraagd welke competenties in de toekomst in 

belang zullen 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 terrein van HR-competenties, het HRCS: Human Resource 

Competence Survey. Hieruit blijkt dat de competenties in de loop der jaren verschuiven. 

In de eerste onderzoeken (1988 en 1992) werden drie soorten competenties 

geïdentificeerd: kennis van de business, beheersing van functionele gebieden van HRM 

(vakkennis) en verandermanagement. Medio jaren negentig (1997) zijn daar persoonlijke 

geloofwaardigheid en cultuurmanagement aan toegevoegd.  

Uit de data van 2002 komen eveneens vijf clusters van competenties naar voren: 

persoonlijke geloofwaardigheid, HR delivery, strategische bijdrage, kennis van de 

business en HR-technologie. Persoonlijke geloofwaardigheid en HR delivery worden door 

het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek genoemd als basiscompetenties 
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voor HR om effectief te zijn in organisaties. Ulrich noemt deze competenties 

‘hygiënefactoren’ voor HR (Ulrich, 1997). 

Boselie en Paauwe (2005) hebben specifiek over het Europese deel gepubliceerd. 

Het belang van de competenties wijkt, zo blijkt uit hun onderzoek, nauwelijks af; ook in 

Europa is persoonlijke geloofwaardigheid het belangrijkst, gevolgd door HR delivery, 

strategische bijdrage en kennis van de business. 

 

Het HRCS werd in 2008 voor de vijfde keer gehouden. Deze editie heeft geresulteerd in 

een nieuw competentiemodel (Ulrich et al., 2008).  

 
Figuur 1: HR competency model 

 

De HR-professional dient te beschikken over competenties gericht op ‘people issues’ 

enerzijds, en ‘business issues’ anderzijds. Binnen deze twee assen worden zes 

competentiegebieden beschreven, met een focus op relaties, systemen en procedures en 

organisationele capaciteiten (zie figuur). De genoemde competentiegebieden zijn te 

beschouwen als rollen van HRM. Om als HR-professional effectief te zijn moeten beide 

assen in balans zijn. De HR-professional dient dus zowel te beschikken over ‘hard skills’ 

als ‘soft skills’.  

 

In Nederland deed Biemans in het kader van haar oratie als lector HRM bij Hogeschool 

Inholland een soortgelijk onderzoek (Biemans, 2007). Het belang van competenties die 

samenhangen met persoonlijkheid, wordt door haar bevestigd.  
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Biemans vond in lijn met de uitkomsten van de onderzoeken van Ulrich en Paauwe en 

Boselie dat de competentie persoonlijke integriteit als belangrijkste competentie wordt 

ervaren. De volgende vijf typen competenties zijn volgens Biemans voor HRM van 

essentieel belang om succesvol te zijn.  

 

1. Persoonlijke integriteit – wijze van omgaan met vertrouwelijke informatie, 

vermogen tot luisteren, betrouwbaarheid, accuratesse, integriteit. 

2. Management van veranderingen – processturing, realisatie, kennis, 

probleemoplossend vermogen. 

3. Business kennis – bedrijfseconomische en informatietechnologische aspecten, 

strategische deskundigheid, organisatieprocessen. 

4. Stuurkracht – leidinggeven en overtuigingskracht. 

5. Vakdeskundigheid – wetskennis, inzet van beleid en instrumenten, inzicht in 

processen. 

 

Betekenis voor HRM-praktijkmonitor 

In de HRM-praktijkmonitor is aangesloten op de clusterindeling van Biemans (2008). In 

onderstaande tabel worden de competentiegebieden toegelicht. 

 

Tabel 2: Competentiegebieden 

Competentiegebieden Toelichting 

Persoonlijke integriteit & 

geloofwaardigheid 

inlevingsvermogen, integer handelen 

Vakdeskundigheid HRM expertise op het gebied van HR instrumenten en processen, 

toepassen relevante (HRM) wetgeving, kennis  nieuwste 

toepassingen technologie (e-HRM) 

Vermogen om te 

beïnvloeden 

overtuigingskracht, onderhandelingsvaardigheden, 

communicatieve vaardigheden, leidinggeven (functioneel 

vanuit HRM) 

Business kennis begrip hebben van de business en de omgeving, 

deskundigheid strategievorming (processen), kennis van 

bedrijfseconomische en organisatieprocessen 

Management van 

verandering 

probleemoplossend vermogen, vaardigheid in processturing, 

flexibel zijn / aanpassingsvermogen 

 

 

2.3  Rollen, positionering en typering van HR 
 

In de bespreking van het onderzoek van Ulrich is al aangegeven dat vanuit taken en 

competenties van de HR-professional uitspraken kunnen worden gedaan over de rol van 

de HR-functie. Op dat thema wordt eveneens nader ingegaan in de HRM-praktijkmonitor. 

Storey (1992) ontwikkelde op basis van empirisch onderzoek een typologie van rollen die 

gebaseerd was op twee dimensies, namelijk interveniërend versus non-interveniërend en 

strategisch versus tactisch. Op basis daarvan kwam hij tot de volgende vier rollen. 
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Figuur 2: De HR-rollen volgens Storey 

 

- Als adviseur of intern consultant (adviser) dient de HR-professional senior- en 

lijnmanagers van advies. 

- Als ‘huishoudelijke hulp’ (handmaiden) levert hij specifieke ondersteunende 

diensten aan het lijnmanagement. 

- Als regelaar (regulator) formuleert en monitort de HRM’er de regelgeving met 

betrekking tot personeel. 

- Als change agent (change maker) levert hij een actieve bijdrage aan cultuur- en 

organisatorische transformatieprocessen. 

 

Het bekendste model om een HR-afdeling te typeren is ongetwijfeld dat van Ulrich 

(1997). Zijn indeling is gebaseerd op de dimensies operationeel – strategisch enerzijds, 

en processen – mensen anderzijds. Zo komt hij tot de volgende rollen. 

 

 
Figuur 3: De HR-rollen volgens Ulrich et al. 

 

 

1. Strategic partner: management van strategische human resources, waarbij HR als 

strategische partner de koppeling van HRM met de organisatiestrategie moet 

bewaken en realiseren. Tevens moet HRM activiteiten herkennen die bijdragen 

aan het succes van de gekozen strategie. 
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2. Change agent: management van transformatie en verandering, waarbij HR de 

transformatie en veranderingen moet managen. Identificatie en implementatie 

van de veranderingsprocessen en de bijbehorende cultuurveranderingen maken 

hier onderdeel van uit. 

3. Employee champion: management van de bijdrage van de werknemers, waarbij 

HR luistert naar medewerkers, betrokkenheid toont bij problemen en daar 

adequaat op reageert zodat commitment bevorderd wordt en capaciteiten worden 

vergroot. 

4. Administrative partner: de beheersfunctie, waarbij HR de transactionele HR-

processen moet aansturen en verbeteren. Deze taak is nog het meest 

vergelijkbaar met de traditionele HR-rol, waarbij een efficiënte infrastructuur 

gecreëerd moet worden om HR-processen, zoals werving, beoordelingen en 

opleiden efficiënt en effectief te laten verlopen. Voortdurend zoeken naar 

verbetering maakt hier onderdeel van uit. 

 

Ulrich (1997) stelt dat HR binnen een organisatie ervoor moet zorgen dat alle vier de 

rollen tegelijkertijd optimaal vervuld worden. HR moet zowel operationeel als strategisch 

zijn, zowel gericht op het ondersteunen van medewerkers en managers als op het 

controleren en bewaken van processen. Volgens Ulrich is het niet mogelijk om van de rol 

van administratieve expert in één stap door te groeien naar strategische partner, dat kan 

alleen als ook de andere twee rollen worden ingevuld. 

Uit het hiervoor genoemde onderzoek van Biemans (2007) blijkt, dat de rol van 

strategisch partner – die door veel HRM’ers wordt geambieerd – in 2007 nog lang geen 

gemeengoed is in de praktijk. HR-professionals hebben binnen veel organisaties nog een 

traditionele operationeel-uitvoerende rol, gepaard gaand met een ondersteunende 

houding naar de lijn. 

 

Vinke (2007) ordent de verschillende fasen in de ontwikkeling van de HR-functie als 

opeenvolgende treden: hoe hoger de trede, hoe groter de impact op bedrijfsprocessen en 

hoe meer contacten de HR-professional heeft met lijn- en topmanagement. Als onderste 

trede ziet Vinke de personele administratie. Dit fundament dient op orde te zijn en kan 

als zodanig als een ‘hygiënefactor’ worden beschouwd. Als volgende trede ziet hij 

‘personeelsbeheer’. Belangrijke aandachtspunten zijn hier het correct toepassen van 

instrumenten en naleven van (sociale) wetgeving. Hij spreekt hier ook wel over ‘sociale 

zaken’. Het derde niveau wordt door Vinke bestempeld als de trede van 

‘personeelsmanagement’, waarin personeelsinstrumenten worden ingezet om gedrag van 

medewerkers te beïnvloeden. Van HR wordt een toegevoegde waarde voor het primair 

proces verlangd. De hoogste trede is die van het strategisch personeelsmanagement. 

Hier wordt van HRM een bijdrage verlangd aan het realiseren van strategische 

doelstellingen. Als kernopdrachten ziet hij het mede (her)formuleren van die strategische 

doelen ‘met inachtneming van de organisatiewaarde en de medewerkerswaarde’ (p. 54). 

 

In de typering en positionering van HRM zijn diverse dienstverleningsmodellen zichtbaar 

(Kluijtmans, 2008). Aan de ene kant van het spectrum zien we de strategische functie 

van HRM (bijvoorbeeld de beslissing tot reductie van personeel, het ontwerpen van de 

organisatiestructuur, het verbinden van de HR-strategie met de organisatiestrategie) aan 

de andere kant de meer operationele rol (verstrekken contracten, verwerken 

personeelsgegevens).  
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Volgens Kluijtmans (2008) zou in het (veranderende) beroepsprofiel van HRM minder het 

accent moeten komen te liggen op de verschuiving van rollen, maar meer op de 

fundamenteel andere posities die HR-professionals op het speelveld gaan innemen. Hij 

typeert die in termen ‘van verzorger naar spelverdeler’. Waar voorheen het accent lag op 

‘personeelszorg’ (wat samenvalt met de functies van administrative expert en employee 

champion), ziet hij een verschuiving naar een meer actieve en strategische rol. Daarvoor 

is van belang dat de HR-professional ‘politiek’ kan opereren, hetgeen onder meer 

impliceert dat hij kansen kan afwegen en benutten en dat hij goede kennis heeft van de 

context. Daarnaast wijst ook hij op het grote belang van persoonlijke geloofwaardigheid: 

‘Men moet effectief relaties kunnen aangaan en onderhouden met uiteenlopende partijen, 

betrouwbaar zijn bij het leveren van diensten en beschikken over goede persoonlijke 

communicatievaardigheden’, zo stelt hij (Kluijtmans 2008: 46). 

 

 

Betekenis voor HRM-praktijkmonitor 

In het overzicht is een duidelijke lijn zichtbaar. De dimensie tactisch/operationeel – 

strategisch is bij bijna alle auteurs wel terug te vinden. Verder zien we – minder expliciet 

– een onderscheid naar meer of minder (pro)actief (versus passief) optreden. Ook zijn 

verschillen te zien in het niveau waarop HR-professionals opereren: is men gericht op de 

organisatie als geheel (of een specifiek organisatieonderdeel) of is men er voor de 

medewerkers? 

Voor de HRM-praktijkmonitor is, door het combineren van bovenstaande theorieën,  

gekozen voor een zestal typeringen, die de focus aangeven waarop HR zich in de 

onderzochte organisaties kan richten:  

1. het ontwikkelen van visie  en strategie op het gebied van HRM; 

2. medeverantwoordelijkheid bij het realiseren van veranderingsprocessen; 

3. het reageren op alle problemen die op hun pad komen; 

4. het ontwerpen en leveren van HR-producten en diensten; 

5. helpen en ondersteunen (personeelszorg) en  

6. administreren en regelen (personeelsbeheer). 

 

2.4   HRM en het lijnmanagement 
 

Bij de vraag over rol en positionering speelt ook de vraag hoe de verantwoordelijkheid 

voor HRM verdeeld is tussen HR en de lijn. De relatie tussen ‘lijn en staf’ blijft in veel 

organisaties een lastige, zo blijkt uit de Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO 

in 2003; zie Sels en De Winne 2005). Het is zeer de vraag of verdere internalisering 

(waarmee wordt bedoeld het beleggen van de verantwoordelijkheid voor HRM bij het 

lijnmanagement) zal helpen om de spanning tussen staf en lijn te verminderen. Daarvoor 

moet worden voldaan aan twee voorwaarden. 

1. Het opwaarderen van ‘mensmanagement’ (de term komt uit de PASO-studie) in 

de functieomschrijving van lijnmanagers. Tegelijkertijd levert dit een ander 

spanningsveld op, namelijk de hoeveelheid tijd die lijnmanagers aan HRM kunnen 

besteden. 

2. Lijnmanagers dienen over voldoende competenties te beschikken om de HR-taak 

goed te kunnen uitvoeren.  

Echter, zo stellen Sels en De Winne die het PASO-onderzoek uitvoerden, ‘meerdere 

studies wijzen uit dat er serieuze gaten zitten in het HR-competentieprofiel van de 

gemiddelde manager en dat heel wat middenkaders te weinig zelfvertrouwen hebben in 



16 

 

hun HR-rol of er zelfs niet in geïnteresseerd zijn.’ Zij vervolgen: ‘Internalisering brengt 

het mensmanagement daar waar het thuishoort, namelijk in de directe relatie tussen 

leidinggevende en medewerker.’ Maar dan is het wel noodzakelijk dat de manager kan 

terugvallen op deskundig advies van de HR-professional en dat hij zich voldoende HR-

competenties kan eigen maken.  

 

Dit beeld wordt bevestigd door Nehles. Uit een analyse van diverse casestudies (Nehles 

e.a., 2011) identificeert zij vijf factoren die bepalend zijn voor de vraag of lijnmanagers 

meer of minder succesvol HR-beleid kunnen en/of willen implementeren. Deze factoren 

zijn afgeleid uit het zogenoemde AMO-model van Appelbaum. AMO staat voor Ability, 

Motivation en Opportunity. 

1. Competenties: lijnmanagers moeten HR-gerelateerde competenties (kennis en 

vaardigheden) hebben voor het (mede) implementeren van HR-praktijken. 

2. Motivatie: lijnmanagers moeten HR-praktijken willen implementeren. 

3. Tijd: lijnmanagers moeten er de tijd voor hebben.  

4. Ondersteuning van HR: lijnmanagers hebben behoefte aan een goede 

ondersteuning van HR-specialisten bij implementatie en uitvoering. 

5. Beleid & procedures: lijnmanagers hebben behoefte aan duidelijkheid, zowel 

duidelijk beleid als duidelijke richtlijnen en procedures, zodat deze richting geven 

aan de implementatie. Het gaat hierbij om het niveau van verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden én om de wijze van toepassing van instrumenten. 

We zien dus dat Nehles een factor (de laatste) toevoegt aan de uitkomst van de PASO-

studie. 

 

 

Figuur 4: het AMO-model 

 

Uit het onderzoek van Nehles e.a. (2011) blijkt dat geen van de lijnmanagers zichzelf 

ongemotiveerd vindt. In dit onderzoek was de factor ‘desire’ om HR-taken uit te voeren 

voor geen van de respondenten een probleem. Echter, 30% van de lijnmanagers vindt de 

factor ‘tijd’ een belemmerende factor voor het effectief uitvoeren van HRM. Wat de factor 

‘competenties’ betreft gaven lijnmanagers aan dat zij zich niet altijd capabel voelen in 

het uitvoeren van HR-taken en dat de HR-focus moet liggen op de ontwikkeling van HR-

competenties van de lijn.  
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Uit casestudies van Biemans (2013) blijkt dat breed geaccepteerd wordt dat de 

uitvoering van het HR-beleid door de lijn gebeurt. De HR-taken zijn in de meeste 

gevallen opgenomen in de functie- en competentieprofielen van de leidinggevenden. 

Verder blijkt uit dit onderzoek dat lijnmanagers zich niet altijd capabel voelen voor het 

uitvoeren van HR-activiteiten. Dit kan worden verklaard uit het gegeven, dat hieraan 

weinig scholing wordt besteed.  

 

Ook Kluijtmans (2008) gaat in zijn oratie in op het thema ‘HRM in de lijn’. Hij komt tot de 

conclusie dat de rol van leidinggevenden cruciaal is voor de feitelijke impact van het HR-

beleid op de werkvloer. Verder stelt hij dat leidinggevenden zich in dezen redelijk 

geïsoleerd voelen staan en dat men de mensmanagementtaken als iets extra’s 

beschouwt bovenop de andere (administratieve en technische) managementtaken. Een 

grote werklast en tijdgebrek maken dit deel van werk er niet leuker op. 

Het uitvoeren van mensmanagementtaken door leidinggevenden wordt vooral gevoed 

door hun persoonlijke motivatie, en niet door specifieke doelen en/of geschreven 

dan wel ongeschreven ondernemingsregels. Met andere woorden: het is aan de 

leidinggevende zelf hoeveel werk hij aan dit aspect van het leidinggeven besteedt. Deze 

speelruimte kan er, samen met de eerder genoemde werklast en het gebrek aan tijd, al 

snel toe leiden, dat men deze taak niet of zeer plichtmatig uitvoert. Daarmee wordt de 

impact van het HR-beleid ernstig beperkt. In plaats van leidinggevenden te verwijten dat 

zij hun werk niet goed doen, stelt Kluijtmans, zouden HR-professionals veel meer zicht 

moeten krijgen op de uitvoering van HR-praktijken, welke belemmeringen en blokkades 

daarbij optreden en vooral wat men kan doen om leidinggevenden te ondersteunen bij de 

uitvoering van deze taken. 

 

Betekenis voor HRM-praktijkmonitor 

Uit het voorgaande is een goed inzicht verkregen in de factoren die van belang zijn bij de 

internalisering van HRM. Er is weinig verschil van inzicht tussen de besproken 

onderzoeken. Daar wordt in ons onderzoek dan ook op aangesloten. Aan respondenten 

zijn de volgende vijf stellingen voorgelegd.  

1. De lijnmanager is gemotiveerd om HR-activiteiten uit te voeren (motivatie). 

2. De lijnmanager heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van HR-activiteiten (tijd). 

3. De lijnmanager beschikt over voldoende HR-gerelateerde competenties (kennis en 

vaardigheden) om HR-activiteiten uit te voeren (competenties). 

4. De lijnmanager wordt in voldoende mate door HR ondersteund om HR-activiteiten 

uit te voeren (ondersteuning door HR). 

5. Er zijn duidelijke richtlijnen en procedures die lijnmanagers voldoende 

ondersteunen om HR-activiteiten uit te voeren (richtlijnen en procedures) 

 

2.5   Tevredenheid over HR 
 

Aan deelnemers van de HRM-praktijkmonitor is gevraagd een oordeel te geven over HR 

in de organisatie, dus in welke mate men tevreden is over HR.  

Begin deze eeuw blijkt uit diverse onderzoeken dat de ontwikkeling van HRM in de 

praktijk veel minder ver is dan de theorie suggereert. Uit onderzoek van Biemans (2013) 

blijkt dat veel managers strategische activiteiten veel minder belangrijk vinden dan de 

theorie doet vermoeden. De meeste managers hechten namelijk vooral waarde aan de 

beheersmatige en administratieve taken van HR. Ook Kluijtmans (2008) stelt dat HRM 

minder strategisch is dan men op grond van de theorie zou kunnen verwachten. 
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‘De fundamentele vraag blijft of de verschuiving richting ‘meer strategische partner’ echt 

wenselijk is. Er is weinig sluitend bewijs voor de stelling dat een meer strategische 

invulling van HR ook de klanttevredenheid van de voornaamste stakeholders ten goede 

komt’ (Sels en De Winne, 2005).  

Uit eerder onderzoek van de NVP in 2010 en uit casestudies van Biemans (2013) blijkt, 

dat de HR-functie nog steeds vooral administratief en operationeel ondersteunend is. Uit 

de casestudies blijkt dat de kwaliteit hiervan over het algemeen goed is; er zijn weinig 

klachten. Wel zijn er lijnmanagers die meer behoefte hebben aan ondersteuning; ook 

wordt een meer actieve houding van HR-functionarissen verlangd. 

 

In een onderzoek van de beroepsvereniging van HR-professionals (NVP) uit 2010 zijn 

respondenten bevraagd over de rollen van Ulrich (zie paragraaf 2.3). Uit dit onderzoek 

komt onder meer naar voren dat HR-professionals zichzelf positief beoordelen als 

‘administrative experts’. Minder hoge scores geven zij zichzelf als ‘employee champions’. 

Verder wordt een vooral reactieve rol gevonden als ‘change agent’. Het zal na het 

bovenstaande niet verbazen dat men zichzelf ook niet hoog scoort als ‘strategic partner’. 

Het rapport concludeert dat HR-afdelingen er blijkbaar nog niet in slagen om volledig 

erkend te worden als strategische business partner.  

 

Betekenis voor HRM-praktijkmonitor 

In de HRM-praktijkmonitor is gevraagd om een cijfer te geven voor de dienstverlening 

door HR. Vervolgens is in interviews doorgegaan op de thema’s waarover men meer of 

minder tevreden is. 
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksresultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoek van de HRM-praktijkmonitor 

beschreven. Hierbij komen achtereenvolgens de volgende thema’s aan bod: 

 

3.1: Tijdsbesteding HR-activiteiten en de taakverdeling tussen HR en het 

lijnmanagement 

3.2: Typering van de HR-afdeling 

3.3: HR-competentiegebieden 

3.4: Tevredenheid over HR-dienstverlening 

3.5: Succesfactoren voor HR-implementatie door het lijnmanagement 

3.6: Recente, belangrijke HR-thema’s  

 

 

In elke paragraaf wordt een thema behandeld. De resultaten worden beschreven en 

weergegeven aan de hand van tabellen en grafieken. Hierbij is gebruikgemaakt van de 

antwoorden afkomstig uit de enquête voor en het interview met de HR-professional en 

voor de lijnmanagers en HR-leidinggevenden uit de interviews. Waar verschillen of 

verbanden significant zijn, wordt dit aangegeven. Binnen de groep HR-professionals is 

daarbij vooral gekeken naar verschillen op organisatiekenmerken. Daarnaast zijn - omdat 

aan de drie groepen grotendeels dezelfde vragen zijn gesteld - de antwoorden van 

lijnmanagers en HR-leidinggevenden en HR-professionals (statistisch) met elkaar 

vergeleken.  

Bij alle responsgroepen is doorgevraagd op de gegeven antwoorden. In de paragrafen 

worden de patronen en opvallende zaken van deze kwalitatieve data beschreven.  

 

3.1  Tijdsbesteding en taakverdeling HR-activiteiten 
 

Een van de doelstellingen van het onderzoek van de HRM-praktijkmonitor is gericht op 

het in kaart brengen van HR-activiteiten in organisaties. Voor het onderzoek is gebruik 

gemaakt van zeven clusters van HR-activiteiten, die aan de respondenten zijn 

voorgelegd. 

 

Aan de HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers is gevraagd per 

activiteitencluster een inschatting te geven van de mate waarin zij zich daarmee 

bezighouden in hun organisatie. Hierbij konden de respondenten 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. Hierbij konden de 

respondenten kiezen uit: 

- HR-professional voert volledig uit, de lijnmanager heeft hierin geen taak; 

- HR-professional voert grotendeels uit, de lijnmanager heeft hierin een beperkte taak; 

- HR-professional en lijnmanager hebben hierin een gezamenlijke taak; 

- Lijnmanager voert grotendeels uit, de HR-professional heeft hierin een beperkte taak; 

- Lijnmanager voert volledig uit, de HR-professional heeft hierin geen taak. 

 

Omdat de taakverdeling samenhangt met de mate waarin de HR-professional de taken 

uitvoert, zijn de resultaten hiervan in deze paragraaf samengenomen. Eerst wordt een 
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overall beeld gegeven van de bevindingen, daarna volgt een analyse per cluster van HR-

activiteiten naar mate van tijdsbesteding en taakverdeling. 

 

In tabel 3 is te zien dat HR-professionals de meeste tijd besteden aan activiteiten binnen 

het cluster Bemensen / Beschikbaarheid van personeel (83% van de respondenten 

scoorde hierop regelmatig of in hoge mate). De minste tijdsbesteding ligt binnen het 

cluster Personeelsbeheer; wel ligt deze taak volgens de meesten grotendeels/ volledig bij 

henzelf. Dit was ook te verwachten, want deze taak wordt eerder door een medewerker 

P&O (administratief) uitgevoerd dan een HR-adviseur / P&O-functionaris. Dat neemt niet 

weg dat 31,2% van de HR-professionals regelmatig of in hoge mate bezig is met 

personeelsbeheer.  

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat HR-professionals in profit-organisaties zich 

vaker bezighouden met personeelsbeheer dan HR-professionals in non-profit-

organisaties. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden komt naar voren dat de taken 

grotendeels tot volledig bij de HR-professional liggen; ruim tweederde van de HR-

professionals geeft aan hiermee regelmatig of vaker bezig te zijn (69,8%).  

 

Tabel 3: De mate waarin de HR-professionals zich bezighouden en de taakverdeling, naar 

activiteitenclusters, volgens de HR-professionals, in procenten (n=106) 

 (Bijna) 

nooit tot 

soms 

Regelmatig 

tot in hoge 

mate 

Taak ligt 

grotendeels of 

volledig bij de 

HR-

professional 

Taak ligt 

grotendeels 

of volledig in 

de lijn 

Bemensen/ beschikbaarheid van 

medewerkers 17,0 83,0 

 

23,9 

 

14,3 

Personeelsontwikkeling/ 

inzetbaarheid van medewerkers 

 

32,1 67,9 

 

26,8 

 

25,8 

Organisatieontwikkeling 35,9 64,2 25,2 18,2 

Arbeidsvoorwaarden 30,2 69,8 74,5 3,9 

Arbo, verzuim en vitaliteit 28,3 71,7 37,9 17,9 

Arbeidsverhoudingen 38,7 61,3 38,8 18,3 

Personeelsbeheer 68,9 31,2 74,3 17,2 

 

 

Vergelijking tussen HR-professionals, lijnmanagers en HR-leidinggevenden 

 

In onderstaande figuur (5) is te zien in welke mate de verschillende groepen zich 

bezighouden met de soorten activiteiten. Net als de HR-professionals scoren de 

geïnterviewde lijnmanagers het hoogst op het cluster Bemensen / Beschikbaarheid van 

medewerkers (79%, regelmatig en in hoge mate opgeteld). HR-leidinggevenden houden 

zich in minder sterke mate hiermee bezig. Het minst hoog scoren de clusters 

Arbeidsvoorwaarden onder de lijnmanagers (significant minder dan de andere groepen), 

en Personeelsbeheer onder alle groepen. Bij het cluster Arbeidsvoorwaarden kan het 

relatief lage percentage erop duiden dat de bijbehorende activiteiten eerder gezien 

worden als een verantwoordelijkheid voor HR en minder als lijnverantwoordelijkheid (zie 

verdere toelichting bij taakverdeling tussen HR en lijn). Met taken rondom arbo, verzuim 

en vitaliteit houden HR-professionals zich significant vaker bezig dan HR-

leidinggevenden. 
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De leidinggevenden van de HR-professionals scoren significant hoger op het cluster 

Organisatieontwikkeling (77,6%, regelmatig en in hoge mate opgeteld) dan HR-

professionals en lijnmanagers; ook scoren zij hoog op het cluster Arbeidsverhoudingen 

(75,8%). Dit kan verklaard worden door het feit dat de meeste geïnterviewde HR-

leidinggevenden eindverantwoordelijk zijn voor HR en/of lid zijn van het 

managementteam (90% van de geïnterviewden). In die rol wordt verwacht dat zij bezig 

zijn met het ontwikkelen van de organisatie (langetermijnperspectief). Daarbij hoort ook 

het contact onderhouden met directie en Ondernemingsraad (arbeidsverhoudingen). 

Meer hierover volgt bij de analyse per cluster. 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Procentuele verdeling regelmatig / in hoge mate waarin de HR-professional, lijnmanager, 

HR-leidinggevende zich bezighouden met de activiteitenclusters volgens de HR-professionals, 

lijnmanagers en HR-leidinggevenden 

 

Respondenten hebben in de enquête en de interviews aangegeven welke HR-

activiteitenclusters grotendeels of volledig door de lijn uitgevoerd worden. In de 

onderstaande twee figuren is weergegeven welke activiteitenclusters volgens de drie 

groepen grotendeels/volledig in de lijn liggen (figuur 6) en welke activiteitenclusters 

grotendeels/volledig bij de HR-professional liggen (figuur 7). De antwoorden van de HR-

professionals en de HR-leidinggevenden laten enkele sterke overeenkomsten, maar ook 

verschillen zien.  
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Figuur 6: Procentuele verdeling taakverdeling activiteitenclusters grotendeels/volledig in de lijn 

volgens de HR-professionals, lijnmanagers en HR-leidinggevenden  

 
Figuur 7: Procentuele verdeling taakverdeling activiteitenclusters grotendeels/volledig bij de HR-

professional volgens de HR-professionals, lijnmanagers  en HR-leidinggevenden 

 

De lijn vindt significant sterker dan de HR-professionals en HR-leidinggevenden dat de 

clusters Bemensen, Personeelsontwikkeling en Arbeidsverhoudingen meer in de lijn 

liggen. Een geïnterviewde lijnmanager geeft aan dat voor het thema Arbeids-

verhoudingen ‘HR alleen in beeld komt bij conflicten in de vorm van bemiddeling en 

advisering in de rol van mediator.’ Wat betreft het cluster Organisatieontwikkeling lijkt er 

– als gekeken wordt naar figuur 6 – eveneens een groot verschil te zijn, maar een groot 

aantal lijnmanagers is het eens met de HR-professionals en -leidinggevenden dat deze 

activiteit een taak van beiden is. De verschillen tussen de doelgroepen zijn net niet 

significant. 

 

Het dichtst liggen de antwoorden van de drie functionarissen bij elkaar voor 

Arbeidsvoorwaarden en Arbo, verzuim en vitaliteit. Er is een significant sterke 
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overeenstemming tussen de twee categorieën dat de lijnmanager bij Arbeidsvoorwaarden 

het minst is betrokken.  

 

Voor alle drie de groepen geldt dat personeelsbeheer weinig in de lijn ligt. Als gekeken 

wordt naar figuur 7, blijkt dat de HR-professionals iets sterker dan het lijnmanagement 

en de HR-leidinggevenden van mening zijn dat activiteiten binnen het cluster 

personeelsbeheer meer bij de HR-professional liggen. Daarnaast is er een relatief grote 

groep (ongeveer eenderde) die aangeeft dat de taakverdeling binnen dit 

activiteitencluster niet van toepassing is. Bij de andere activiteitenclusters ligt dit aantal 

beduidend lager.   

 

 

Analyse per cluster van HR-activiteiten en taakverdeling HR en lijn 

 

Per cluster van HR-activiteiten is aan de HR-professionals, lijnmanagers en HR-

leidinggevenden een toelichting gevraagd. Bij de toelichting op de activiteitenclusters is 

bij HR-professionals per cluster een ‘aanvinklijst’ gebruikt, waaruit een top drie van 

meest genoemde activiteiten getoond wordt. Bij de interviews met lijnmanagers en HR-

leidinggevenden is vooral gekeken naar de toelichting op HR-activiteiten die ‘regelmatig’ 

en in ‘hoge mate’ worden uitgevoerd.  

Daarnaast worden per cluster de antwoorden gepresenteerd op de vraag hoe de 

taakverdeling is tussen HR en de lijn, inclusief een toelichting erop door de 

respondenten. 

 

 

Cluster Bemensen / beschikbaarheid van medewerkers 

Zoals gezegd scoren zowel de HR-professional en de lijnmanager het hoogst op het 

cluster Bemensen en beschikbaarheid van medewerkers. Zie tabel 4 hieronder. 

Lijnmanagers geven aan dat dit cluster een duidelijke lijnverantwoordelijkheid is, waarbij 

in veel gevallen samen met de HR-professional de uitvoering wordt gedaan. ‘Het volgt 

elkaar op. De HR-adviseur is aanwezig bij de werving-en-selectiegesprekken maar ik 

bepaal welke kandidaat aangenomen wordt. Ook de ontslagprocedures worden gedaan 

door HRM. Er is dus een grote mate van samenwerking’ (citaat van een lijnmanager).  

 

Tabel 4: De mate waarin de HR-professional, lijnmanager en HR-leidinggevende zich 

beziggehouden hebben met het cluster Bemensen/ beschikbaarheid van de medewerkers, in 

procenten  

 bijna nooit soms regelmatig in hoge mate 

HR-professional (n=106) 2,8 14,2 50,9 32,1 

Lijnmanager (n=62) 8,1 12,9 41,9 37,1 

HR-leidinggevende (n=58) 15,5 19,0 29,3 36,2 

 

Uit de antwoorden op de vraag naar taakverdeling blijkt dat de lijnmanagers en de HR-

professionals dit cluster (Bemensen) als een tijdsbesteding voor beiden zien, en met 

name voor de lijn (zie tabel 5). Uit verdere analyse blijkt dat binnen de quartaire sector 

deze activiteiten meer in de lijn liggen dan in de secundaire sector.  
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Tabel 5: De taakverdeling tussen HR-professional en lijn binnen het activiteitencluster Bemensen/ 

beschikbaarheid van medewerkers, in procenten  

 HR-professional  Lijnmanager 

volledig groten-

deels 

beiden groten-

deels 

volledig 

HR-professional 

(n=105) 

2,9 21,0 61,9 13,3 1,0 

Lijnmanager (n=62) 3,2 6,5 61,3 25,8 3,2 

HR-leidinggevende 

(n=58) 

8,6 17,2 53,4 19,0 1,7 

 

De nuances in de verschillende antwoorden van respondenten geven ook het beeld weer 

van een wisselende taakverdeling. Zo zegt een HR-professional: ‘HR is vooral 

ondersteunend en adviserend. De lijnmanager voert elk contact met de medewerker. De 

leidinggevende is het eerste aanspreekpunt.’ Een manager geeft aan: ‘de lijnmanager is 

verantwoordelijk voor de afdelingsbegroting en de planning van het personeel. Bij W&S- 

en exitprocedures is er meer steun nodig in verband met de wetgeving en procedures die 

hierbij aan de orde komen.’ Een HR-leidinggevende stelt: ‘Voor de juridische kant wordt 

HR ingeschakeld (de achtergrondinformatie) met input van de lijn. Werving en selectie 

wordt gedaan door het lijnmanagement zelf met input van HR.’ Een andere HR-

leidinggevende zegt: ‘Dit cluster zit weinig in de lijn. W&S, ontslagprocedures et cetera 

lopen via de HR-professional en de leidinggevende van de HR.’ Een veronderstelling is 

dat met name die thema’s die kennis van actuele wet- en regelgeving vereisen juist NIET 

bij de lijnmanager liggen. 

 

Als er verder ingezoomd wordt op de activiteiten dan noemen HR-professionals het 

vaakst het begeleiden van ontslagprocedures (n=43), gevolgd door het voeren van 

selectiegesprekken (n=39). Een andere veel genoemde activiteit is het bezig zijn met het 

bepalen van de personeelsbehoefte, -planning (n=35) (zie tabel 6). Lijnmanagers zijn 

regelmatig en in hoge mate bezig met het uitvoeren van werving & selectieprocedures en 

ontslagprocedures (29 keer genoemd) (zie tabel 7).  

 

Tabel 6: Cluster Bemensen/ beschikbaarheid van medewerkers: de top-drie-activiteiten waarmee 

de HR-professional zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen en 

procenten  

HR-professional Absoluut  Procentueel 

Begeleiden ontslagprocedures 43 63,2 

Selectiegesprekken voeren  39 57,4 

Personeelsplanning; analyse 

personeelsbehoefte  

35 51,5 

 

Tabel 7: Cluster Bemensen/ beschikbaarheid van medewerkers: in interviews meest genoemde 

activiteiten waarmee de lijnmanager zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute 

aantallen 

Lijnmanager Aantal keren genoemd 

Uitvoeren werving & selectie, ontslagprocedures, roostering 29 

Personeelsplanning en -begroting 16 

 

HR-leidinggevenden leggen het accent meer op personeelsplanning en –begroting (n=21) 

en in iets mindere mate op de uitvoerende activiteiten (n=13) (zie tabel 8). Vaak 

genoemd is de eindverantwoordelijke rol die HR-leidinggevenden daarbij hebben.  
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Met andere woorden, meer een monitorende en sturende taak ten opzichte van de rol 

van HR-professional. 

 

Tabel 8: Cluster Bemensen/ beschikbaarheid van medewerkers: in interviews meest genoemde 

activiteiten waarmee de HR-leidinggevende zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in 

absolute aantallen 

HR-leidinggevende Aantal keren genoemd 

Personeelsplanning- en begroting.  21 

Eindverantwoordelijkheid werving en selectie, mede 

uitvoerend in procedures, ook bij ontslag.  

13 

 

 

Cluster Personeelsontwikkeling / inzetbaarheid van medewerkers 

In tabel 9 valt op dat lijnmanagers ten opzichte van HR-professionals en HR-

leidinggevenden het hoogste scoren op dit cluster. Dit past ook in het beeld van de 

hedendaagse manager, die veel tijd besteedt aan het ontwikkelen en het inzetbaar 

maken en houden van medewerkers.  

 

Tabel 9: De mate waarin de HR-professional, lijnmanager en HR-leidinggevende zich 

beziggehouden hebben met het cluster Personeelsontwikkeling / inzetbaarheid van personeel, in 

procenten  

 bijna nooit soms regelmatig in hoge mate 

HR-professional (n=106) 4,7 27,4 43,4 24,5 

Lijnmanager (n=62) 12,9 11,3 54,8 21,0 

HR-leidinggevende (n=58) 10,3 20,7 55,2 13,8 

 

Ook uit de analyse van de taakverdeling tussen HR-professional en lijn blijkt dat 45% 

van de geïnterviewde lijnmanagers dit cluster ziet als ‘grotendeels en volledig’ voor 

rekening van zichzelf (zie tabel 10). 

 

Tabel 10: De taakverdeling tussen HR-professional en lijn binnen het activiteitencluster 

Personeelsontwikkeling / inzetbaarheid van medewerkers, in procenten 

 HR-professional  Lijnmanager 

volledig groten-

deels 

beiden groten-

deels 

volledig 

HR-professional 

(n=101) 

5,0 21,8 47,5 24,8 1,0 

Lijnmanager (n=62) 3,2 9,7 41,9 38,7 6,5 

HR-leidinggevende 

(n=58) 

10,3 19,0 39,7 27,6 3,4 

 

Als we vervolgens bekijken wat er is toegelicht hierover tijdens de interviews, is in 

onderstaande tabellen te zien dat zowel de HR-professionals als lijnmanagers het vaakst 

de activiteiten noemen die verband houden met de gesprekkencyclus.  
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Tabel 11: Cluster Personeelsontwikkeling / inzetbaarheid van personeel: de top-drie-activiteiten 

waarmee de HR-professional zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute 

aantallen en procenten 

HR-professional Absoluut  Procentueel 

Adviseren over HRM (gesprekken)cyclus 41 60,3 

Adviseren over doorstroom (promotie, 

demotie, jobrotation) 

30 44,1 

Advies geven over opleiding en training (incl. 

analyse opleidingsbehoefte) 

29 42,6 

 

 

Tabel 12: Cluster Personeelsontwikkeling / inzetbaarheid van personeel: in interviews meest 

genoemde activiteiten waarmee de lijnmanager zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, 

in absolute aantallen  

Lijnmanager Aantal keren genoemd 

Uitvoeren gesprekkencyclus, POP, loopbaangesprekken  24 

Analyse van personele kwaliteit/kwantiteit en overleg 

hierover met HR-adviseur; monitoring 

13 

Opleiding en training interventies mede ontwikkelen en 

uitvoeren 

5 

 

Citaten van lijnmanagers: ‘Ik moet ervoor zorgen dat mijn medewerkers optimaal ingezet 

worden. Dit doe ik door middel van jaargesprekken, opleidingen/cursussen aanbieden’. 

‘Ik ga rond de tafel zitten met de medewerkers om hun ontwikkeling te bespreken. HR 

ziet erop toe dat alles goed wordt vastgelegd en waarborgt de kwaliteit hiervan’ en een 

ander: ‘Gesprekken doe ik zelf. Bij loopbaangesprekken schuift HR wel aan. Maar over 

het algemeen doe ik de meeste gesprekken zelf.’ Een ander duidelijk citaat: ‘De 

lijnmanager voert de gesprekkencyclus, HR is hierin adviserend en ondersteunend. HR 

heeft wel volledige verantwoordelijkheid voor meer vakspecifieke gesprekken als 

loopbaangesprekken.’ 

Een van de geïnterviewde HR-professionals ziet een grotere taak voor zichzelf: 

‘Eindejaarsgesprekken liggen bij de lijn, opleiding is samen, waarbij HR leidend is en de 

lijn uitvoerend en ondersteunend.’ Een HR-leidinggevende zegt hierover: ‘Gesprekken 

met medewerkers voert het lijnmanagement. HR heeft hier een informatieve en 

ondersteunende rol in.’ 

 

Het lijkt erop dat de gesprekkencyclus als verantwoordelijkheid van de lijnmanager al 

behoorlijk gemeengoed geworden is in organisaties. Als er ingezoomd wordt op de 

verschillende sectoren, dan blijkt uit de analyse een significant verschil tussen de mate 

van tijdsbesteding van de HR-professionals in de secundaire sector en tertiaire sector. In 

de secundaire sector houden zij zich in sterkere mate bezig met de activiteit 

personeelsontwikkeling dan in de tertiaire sector. Daarnaast blijkt dat met name in de 

grotere organisaties (400+) deze activiteiten sterker in de lijn liggen en bij kleinere 

bedrijven liggen deze taken meer bij de HR-professional; ook liggen ze sterker in de lijn 

in bedrijven waar HR gedecentraliseerd is (c.q. waar de HR-afdeling decentraal 

gepositioneerd is). 

 

Ten slotte legt de HR-leidinggevende meer de nadruk op beleidsontwikkeling (bijv. MD, 

competentiemanagement, loopbaanbeleid) en het volgen van implementaties op dit 

gebied. Daarnaast worden ook operationele taken uitgevoerd op het gebied van de 

gesprekkencyclus en opleidingsinterventies (zie tabel 13). 
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Tabel 13: Cluster Personeelsontwikkeling / inzetbaarheid van personeel: in interviews meest 

genoemde activiteiten waarmee de HR-leidinggevende zich vooral beziggehouden heeft binnen dit 

cluster, in absolute aantallen 

HR-leidinggevende Aantal keren genoemd 

Beleidsmatige taak, monitoring functie 11 

Managementontwikkeling (MD) 8 

Uitvoeren gesprekkencyclus, POP, loopbaangesprekken  8 

Opleiding en training interventies mede ontwikkelen en 

uitvoeren 

6 

Competentiemanagement 6 

 

 

Cluster Organisatieontwikkeling 

Zoals aan het begin al gezegd scoort de HR-leidinggevende het hoogst op het cluster 

Organisatieontwikkeling (77,6%). Ook ten opzichte van de HR-professionals scoort hij 

significant hoger op dit cluster (zie tabel 14).  

 

Tabel 14: De mate waarin de HR-professional, lijnmanager en HR-leidinggevende zich 

beziggehouden hebben met het cluster Organisatieontwikkeling, in procenten 

 bijna nooit soms regelmatig in hoge mate 

HR-professional (n=106) 15,1 20,8 42,5 21,7 

Lijnmanager (n=62) 8,1 19,4 38,7 33,9 

HR-leidinggevende (n=58) 6,9 15,5 31,0 46,6 

 

Het lijkt erop dat bezig zijn met organisatieontwikkeling meer een kerntaak is van de HR-

leidinggevenden en dat HR-professionals daarbij de focus leggen op de realisatie en 

implementatie (begeleiden reorganisaties en cultuurveranderingsprocessen). ‘Ik ben veel 

betrokken bij organisatieontwikkeling. Ik zit dan ook in het MT waarin dit veelal 

besproken wordt. Ik heb daarnaast veel te maken met de ondernemingsraad waar we 

veel in moeten bespreken om de OR over te krijgen om bepaalde veranderingen door te 

kunnen voeren’ (citaat van een HR-leidinggevende). Zie tabel 15 en 16 voor meest 

genoemde activiteiten van beide groepen.  

 

Tabel 15: Cluster Organisatieontwikkeling: in interviews meest genoemde activiteiten waarmee de 

HR-leidinggevende zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen 

HR-leidinggevende Aantal keren genoemd 

Mede vormgeven organisatiestrategie 12 

Reorganisaties, fusie en organisatie structureren 11 

Cultuurveranderingstrajecten 7 

Brede organisatieprojecten 7 

Overleg met OR 4 
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Tabel 16: Cluster Organisatieontwikkeling: de top-drie-activiteiten waarmee de HR-professional 

zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen en procenten 

HR-professional Absoluut  Procentueel 

Reorganisaties begeleiden 41 60,3 

Begeleiden van cultuurveranderingsprocessen 35 51,5 

Functiebeschrijvingen en waarderingen 

opstellen 

27 39,7 

 

Het bovenstaande sluit ook aan bij de kijk op de taakverdeling tussen HR en de lijn. De 

HR-leidinggevende ziet binnen het cluster Organisatieontwikkeling de grootste rol voor de 

HR-professional (en indirect dus ook voor zichzelf). Een derde (31%) van hen geeft aan 

dat de HR-professional (en niet de lijnmanager) ‘grotendeels tot volledig’ hier zijn tijd 

aan besteedt (zie tabel 17).  

 

Tabel 17: De taakverdeling tussen HR-professional en lijn binnen het activiteitencluster 

Organisatieontwikkeling, in procenten 

 HR-professional  Lijnmanager 

volledig groten-

deels 

beiden groten-

deels 

volledig 

HR-professional 

(n=99) 

3,0 22,2 56,6 17,2 1,0 

Lijnmanager (n=62) 8,1 14,5 33,9 38,7 4,8 

HR-leidinggevende 

(n=58) 

8,6 22,4 46,6 20,7 1,7 

 

Lijnmanagers gaven tijdens de interviews aan dat zij meer ‘volgend’ zijn bij dit cluster, 

door zich bezig te houden met teamontwikkeling en het mede vormgeven van 

reorganisaties en cultuurveranderingstrajecten (zie tabel 18). Toch blijkt uit tabel 17 dat 

43,5% van de lijnmanagers aangeeft zich ‘grotendeels of volledig’ met het cluster 

Organisatieontwikkeling bezig te houden.  

 

Tabel 18: Cluster Organisatieontwikkeling: in interviews meest genoemde activiteiten waarmee de 

lijnmanager zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen 

Lijnmanager Aantal keren genoemd 

Teamontwikkeling  10 

Reorganisaties, fusie en organisatie structureren 9 

Cultuurveranderingstrajecten 6 

Mede vormgeven organisatiestrategie 6 

 

Er is in de analyse wel een verband gevonden tussen de mate van tijdsbesteding aan dit 

cluster en lid zijn van het MT. Lijnmanagers die wel in het MT zitten, zeggen vaker dat er 

regelmatig of in hoge mate tijd besteed wordt aan activiteiten rondom organisatie-

ontwikkeling. Verder blijkt uit de analyse dat in de non-profit-organisaties sterker wordt 

aangegeven dat de activiteiten van dit cluster in de lijn liggen dan in de profit-

organisaties. Het gaat binnen de non-profit-bedrijven met name om de bedrijven in de 

quartaire sector.  

 

De geïnterviewden geven door hun citaten er blijk van allerlei zaken onder 

‘organisatieontwikkeling’ te scharen. Van ‘cultuurontwikkeling’ tot ‘adviesaanvragen’ en 

‘OR-zaken’, van ‘lean’ tot ‘organisatiestrategie’; de geïnterviewden noemen zeer veel 

onderwerpen die alle in dit cluster thuishoren. 
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‘Cultuurveranderingsprocessen en teamontwikkeling doet HR en de lijnmanager samen’, 

zegt een HR-professional en een collega zegt: ‘HR begeleidt het proces rondom de 

adviesaanvragen, maar de lijn zal bijvoorbeeld de boodschappen aan hun medewerkers 

verkondigen’ Ook de HR-leidinggevende ziet beiden hierin actief zijn: ‘sommige dingen 

gebeuren vanuit HR, andere dingen vanuit lijnmanagement’. 

De lijnmanagers zelf zien hier een sterke rol voor zichzelf: ‘HR heeft wel een rol, maar ik 

doe het grotendeels zelf’ en ‘De lijn is operationeel bezig met teamontwikkeling, buiten 

P&O om’.  

 

Cluster Arbeidsvoorwaarden 

Uit tabel 19 blijkt dat het cluster Arbeidsvoorwaarden vooral een HR-

verantwoordelijkheid is. Bijna 70% van de HR-professionals en bijna 60% van de HR-

leidinggevenden zegt dat zij hiermee regelmatig of in hoge mate mee bezig zijn.  

 

Tabel 19: De mate waarin de HR-professional, lijnmanager en HR-leidinggevende zich 

beziggehouden hebben met het cluster Arbeidsvoorwaarden, in procenten 

 bijna nooit soms regelmatig in hoge mate 

HR-professional (n=106) 2,8 27,4 45,3 24,5 

Lijnmanager (n=62) 43,5 30,6 21,0 4,8 

HR-leidinggevende (n=58) 27,6 15,5 27,6 29,3 

 

Lijnmanagers scoren hierop significant laag, vergeleken met de HR-professionals en HR-

leidinggevenden. Lijnmanagers gaven in de interviews aan dat arbeidsvoorwaarden 

vooral een HR-verantwoordelijkheid is. Dit blijkt ook uit tabel 20.  

 

Tabel 20: De taakverdeling tussen HR-professional en lijn binnen het activiteitencluster 

Arbeidsvoorwaarden, in procenten 

 HR-professional  Lijnmanager 

volledig groten-

deels 

beiden groten-

deels 

volledig 

HR-professional 

(n=102) 

23,5 51,0 21,6 2,9 1,0 

Lijnmanager (n=62) 32,3 38,7 21,0 8,1 0,0 

HR-leidinggevende 

(n=58) 

29,3 48,3 12,1 8,6 1,7 

 

Lijnmanagers zeiden dat veel zaken in cao’s vastliggen. Na een beslissing over de 

aanname van een medewerker door de lijnmanager (cluster Bemensen) zijn het 

specialismen om arbeidscontracten op te stellen, de daadwerkelijke salarishoogte vast te 

stellen. Deze specialismen, waarbij ook kennis van actuele wet- en regelgeving relevant 

is, worden eerder verzorgd door HR-professionals dan door lijnmanagers. ‘De 

arbeidsvoorwaarden worden gefaciliteerd door de afdeling HRM. Als lijnmanager heb je 

hier (bijna) geen rol in’ (citaat van een lijnmanager). Kaders worden door HR vastgelegd 

in regelingen. Lijnmanagers geven aan vaak op advies van HR te varen. Zij waarderen 

HR hierbij als vraagbaak. Dit wordt bevestigd door de HR-professional die zegt: ‘Ik 

adviseer, begeleid en ondersteun de leidinggevenden (rayonleiders en bedrijfsleiders) 

van de verkooporganisatie in dit proces waarbij ik veelal een sturende rol heb gehad 

vanwege mijn expertise ten aanzien van functiewaardering en arbeidsrecht’. Een andere 

HR-professional geeft aan: ‘P&O stelt contracten op en geeft advies. Een lijnmanager kan 

niet zomaar bepalen wat iemand gaat verdienen’ en hij concludeert vervolgens bijna 
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teleurgesteld: ‘door het salaris- en functiewaarderingssysteem is het niet meer 

spannend’. Een HR-leidinggevende geeft op dit punt de grote voorbereidende rol van HR 

aan: ‘Arbeidsvoorwaardenregelingen en -gesprekken worden door P&O opgesteld c.q. 

gevoerd. Inschaling wordt overlegd met lijn maar veelal volgens standaard toegepast. De 

uitvoering van de regelingen wordt door de lijn gedaan’. En deze lijnmanagers vatten de 

taakverdeling rond Arbeidsvoorwaarden kort en krachtig samen: ‘De expertise ligt bij HR 

- het moet over de hele organisatie gelijk zijn en daarom blijft het bij HR. Hier neemt HR 

een leidersrol in en overlegt dit later met mij’. 

Ten slotte is in onderstaande tabellen te lezen welke activiteiten het meest genoemd zijn 

door HR-professionals en HR-leidinggevenden. 

 

Tabel 21: Cluster Arbeidsvoorwaarden: de top-drie-activiteiten waarmee de HR-professional zich 

vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen en procenten 

HR-professional Absoluut  Procentueel 

Adviseren over beloningsvraagstukken 42 61,8 

Arbeidsvoorwaardenregelingen toepassen en 

management hierover adviseren 

41 60,3 

Arbeidsvoorwaardenregelingen opstellen 30 44,1 

 

Tabel 22: Cluster Arbeidsvoorwaarden: in interviews meest genoemde activiteiten waarmee de HR-

leidinggevende zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen 

HR-leidinggevende Aantal keren genoemd 

Regelingen opstellen, handboek bijwerken, bijhouden wet- 

en regelgeving 

11 

Beleidsmatig, strategisch, harmonisatie arbeidsvoorwaarden 9 

Cao overleg met OR/Directie/Vakbonden 7 

Adviseren over en toepassen arbeidsvoorwaarden 2 

 

De HR-professional heeft vooral de focus op een operationeel-tactische toepassing van 

arbeidsvoorwaarden (adviseren over arbeidsvoorwaarden en regelingen opstellen), terwijl 

de HR-leidinggevende meer de focus heeft op een tactisch-strategische toepassing. Zo 

noemen zij het beleidsmatig en strategisch bezig zijn met arbeidsvoorwaarden (9 keer 

genoemd) en voeren zij overleg met OR en vakbonden.  

 

Cluster Arbo, verzuim en vitaliteit 

Zoals verwacht kan worden bij een cluster waar correcte toepassing van wet- en 

regelgeving van belang is, voert bijna driekwart van de HR-professionals regelmatig tot 

in hoge mate activiteiten uit binnen dit cluster. De HR-professionals houden zich hier in 

sterkere mate mee bezig dan lijnmanagers en significant sterker dan de HR-

leidinggevenden.  

 

Tabel 23: De mate waarin de HR-professional, lijnmanager en HR-leidinggevende zich 

beziggehouden hebben met het cluster Arbo, verzuim en vitaliteit, in procenten 

 bijna nooit soms regelmatig in hoge mate 

HR-professional (n=106) 10,4 17,9 42,5 29,2 

Lijnmanager (n=62) 17,7 21,0 45,2 16,1 

HR-leidinggevende (n=58) 27,6 15,5 27,6 29,3 

 

Onder zowel de HR-professionals als de HR-leidinggevenden wordt iets vaker aangegeven 

dat deze taak sterker bij de HR-professional ligt dan bij de lijn (37,9% respectievelijk 
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43,1% volledig of grotendeels; zie tabel 24). Bij nadere analyse blijkt overigens dat dit 

met name geldt voor kleinere bedrijven.  

 

Tabel 24: De taakverdeling tussen HR-professional en lijn binnen het activiteitencluster Arbo, 

verzuim en vitaliteit, in procenten 

 HR-professional  Lijnmanager 

volledig groten-

deels 

beiden groten-

deels 

volledig 

HR-professional 

(n=95) 

8,4 29,5 44,2 16,8 1,1 

Lijnmanager (n=62) 9,7 17,7 51,6 19,4 1,6 

HR-leidinggevende 

(n=58) 

13,8 29,3 36,2 19,0 1,7 

 

In tabel 25 is de top drie opgenomen van activiteiten, waarmee HR-professionals 

regelmatig en in hoge mate bezig zijn. Opvallend is de score van 57,4% voor de activiteit 

die betrekking heeft op overleg met externe partijen. Dit betekent niet dat lijnmanagers 

geen contact hebben met externe partijen; dit wordt ook genoemd tijdens de interviews. 

Echter, het meest genoemd zijn activiteiten met betrekking tot wekelijkse 

verzuimbegeleiding en begeleiden van re-integratie (17 keer genoemd). Kennelijk 

worden deze contacten vooral onderhouden door de HR-professionals. Zie tabel 26. 

 

Tabel 25: Cluster Arbo, verzuim en vitaliteit: de top-drie-activiteiten waarmee de HR-professional 

zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen en procenten 

HR-professional Absoluut  Procentueel 

Adviseren over verzuimgerelateerde zaken 47 69,1 

Overleg met externe partijen (bijvoorbeeld 

bedrijfsarts, re-integratiedeskundige) 

39 57,4 

Faciliteren bij ziekteverzuimbegeleiding 37 54,4 

 

Tabel 26: Cluster Arbo, verzuim en vitaliteit: in interviews meest genoemde activiteiten waarmee 

de lijnmanager zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen 

Lijnmanager Aantal keren genoemd 

Wekelijkse verzuimbegeleiding en re-integratie 17 

Plan van aanpak Poortwachter en contact onderhouden met 

de arbodienst (arts) en HR-adviseur 

8 

HR-adviseur voert administratie 5 

RI&E opstellen en uitvoeren 2 

 

De HR-leidinggevenden geven over de hele linie aan dat zij in dit cluster vooral een 

monitorende taak hebben. Het staat een paar keer per jaar op de agenda van het MT. Af 

en toe is er een project voor de keuze van een nieuwe arbodienst. Soms zijn HR-

leidinggevenden uitvoerend betrokken bij lastige gevallen. Bijna 45% van respondenten 

zegt soms tot bijna nooit bezig te zijn met dit cluster. ‘Ligt vooral bij HR-professional, die 

dit ‘regelt’ met de lijnmanagers’ (citaat van HR-leidinggevende). 
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Cluster Arbeidsverhoudingen 

De HR-leidinggevende geeft sterker (maar niet significant) aan dan de HR-professional 

en de lijnmanager dat hij zich regelmatig of in hoge mate bezighoudt met activiteiten 

rondom arbeidsverhoudingen (zie tabel 27).  

 

Tabel 27: De mate waarin de HR-professional, lijnmanager en HR-leidinggevende zich 

beziggehouden hebben met het cluster Arbeidsverhoudingen, in procenten 

 bijna nooit soms regelmatig in hoge mate 

HR-professional (n=106) 6,6 32,1 44,3 17,0 

Lijnmanager (n=62) 14,5 25,8 35,5 24,2 

HR-leidinggevende (n=58) 12,1 12,1 37,9 37,9 

 

De HR-leidinggevenden (en ook de HR-professionals) vinden ook dat de 

verantwoordelijkheid voor dit cluster meer bij HR ligt dan bij de lijn (32,8% 

respectievelijk 38,8% volledig of grotendeels bij HR; zie tabel 28). Opvallend in deze 

tabel is dat juist de lijnmanagers zichzelf een sterkere verantwoordelijkheid toedichten 

(46,8% volledig/grotendeels lijnmanager). Dit verschil is significant. Ook valt op dat dit 

taakgebied met name in de non-profit-bedrijven en bedrijven waar HR gedecentraliseerd 

is, significant sterker in de lijn ligt volgens de HR-professionals. 

 

Tabel 28: De taakverdeling tussen HR-professional en lijn binnen het activiteitencluster 

Arbeidsverhoudingen, in procenten 

 HR-professional  Lijnmanager 

volledig groten-

deels 

beiden groten-

deels 

volledig 

HR-professional 

(n=98) 

11,2 27,6 42,9 17,3 1,0 

Lijnmanager (n=62) 3,2 12,9 37,1 40,3 6,5 

HR-leidinggevende 

(n=58) 

12,1 20,7 46,6 17,2 3,4 

 

HR-leidinggevenden geven in de interviews aan dat hun hoge mate van tijdsbesteding 

hieraan vooral wordt bepaald door bezig te zijn met medezeggenschap (25 keer 

genoemd) en conflicthantering in de organisatie (16 keer genoemd). Zie tabel 29. 

 

Tabel 29: Cluster Arbeidsverhoudingen: in interviews meest genoemde activiteiten waarmee de 

HR-leidinggevende zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen 

HR-leidinggevende Aantal keren genoemd 

Overleg en contact met OR en directie 25 

Betrokken bij conflicthantering 16 

Uitvoeren interne communicatie 6 

 

Dat is overigens ook een activiteit die het meeste door HR-professionals is genoemd 

(73,5). Zie tabel 30. Dit is duidelijk een taak/verantwoordelijkheid, waarvan men vindt 

dat HR daarbij een stevige bemoeienis moet hebben.  
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Tabel 30: Cluster Arbeidsverhoudingen: de top-drie-activiteiten waarmee de HR-professional zich 

vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen en procenten 

HR-professional Absoluut  Procentueel 

Bemiddelen bij en adviseren over conflicten 50 73,5 

Mede verzorgen van de interne communicatie 38 55,9 

Overleggen met (leden van) de 

ondernemingsraad 

35 51,5 

 

De activiteit die veel door lijnmanagers is genoemd bij dit cluster is ‘werkoverleg 

organiseren en teamzaken regelen (22 keer - zie tabel 31), vooral dus een operationele 

focus. 

 

Tabel 31: Cluster Arbeidsverhoudingen: in interviews meest genoemde activiteiten waarmee de 

lijnmanager zich vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen 

Lijnmanager Aantal keren genoemd 

Werkoverleg organiseren, teamzaken 22 

Hanteren conflicthantering 9 

Overleg en contact met OR 3 

 

De citaten lijken erop te duiden dat de respondenten bij vragen over dit cluster 

verschillende facetten van het begrip ‘Arbeidsverhoudingen’ voor ogen hadden. Daarmee 

zijn uitspraken over taakverdeling iets te relativeren. Bv. ‘Ja, hij doet veel aan 

Arbeidsverhoudingen, want hij is bij een meningsverschil geroepen’ of ‘Ja, hij doet veel 

aan Arbeidsverhoudingen, want hij begeleidt het hele proces van cao-onderhandeling tot 

en met de ondertekening met de bonden’. 

De HR-professional en de HR-leidinggevende zien wel betrokkenheid van HR bij dit 

cluster: ‘HR is niet leidend, bij problemen wordt HR wel leidend’, zegt een HR-

leidinggevende. Een HR-professional geeft aan: ‘de lijnmanager is eerste 

verantwoordelijke wanneer het gaat om werkoverleg, bemiddeling bij conflicten etc. Vaak 

wordt in dit soort situaties ondersteuning gevraagd van HR’. 

Een lijnmanager geeft als visie: ‘Het lijnmanagement is zelf verantwoordelijk voor de 

arbeidsverhoudingen. Daarbij kan wel advies worden gevraagd aan de HR-adviseur, maar 

zij bieden geen ondersteuning’. 

Het citaat van deze lijnmanager geeft de spagaat goed aan: ‘HR komt alleen in beeld bij 

conflicten in de vorm van bemiddeling en advisering in de rol van mediator’. 

 

 

Cluster Personeelsbeheer 

In de inleiding werd al gemeld dat 31% van de HR-professionals regelmatig of in hoge 

mate bezig is met personeelsbeheer (zie tabel 32). Het betreft dan met name de profit-

bedrijven.  

 

Tabel 32: De mate waarin de HR-professional, lijnmanager en HR-leidinggevende zich 

beziggehouden hebben met het cluster Personeelsbeheer, in procenten 

 bijna nooit soms regelmatig in hoge mate 

HR-professional (n=106) 34,9 34,0 17,0 14,2 

Lijnmanager (n=62) 46,8 25,8 17,7 9,7 

HR-leidinggevende (n=58) 50,0 17,2 8,6 24,1 

 

Wat betreft de taakverdeling bij dit cluster zijn alle drie de respondentgroepen het erover 

eens dat personeelsbeheer vooral het domein is van de HR-professional (zie tabel 33). 
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Relatief veel HR-professionals geven echter aan dat taken op dit gebied niet van 

toepassing zijn. 

 

Tabel 33: De taakverdeling tussen HR-professional en lijn binnen het activiteitencluster 

Personeelsbeheer, in procenten 

 HR-professional  Lijnmanager 

volledig groten-

deels 

beiden groten-

deels 

volledig 

HR-professional 

(n=70) 

51,4 22,9 8,6 12,9 4,3 

Lijnmanager (n=62) 27,4 29,0 25,8 16,1 1,6 

HR-leidinggevende 

(n=58) 

36,2 22,4 24,1 13,8 3,4 

 

Bijna driekwart van de geïnterviewde HR-professionals geeft aan dat hijzelf grotendeels 

en/of met name degene is die deze taak op zich neemt. Toch blijft er nog wel een rol 

voor de lijnmanager. Zelfs vindt zo’n circa 17 % per respondentgroep dat juist de 

lijnmanager deze taak met name of grotendeels vervult.  

 

De top drie van genoemde activiteiten door de HR-professionals tijdens de interviews 

staat in tabel 34 opgesomd.  

 

Tabel 34: Cluster Personeelsbeheer: de top-drie-activiteiten waarmee de HR-professional zich 

vooral beziggehouden heeft binnen dit cluster, in absolute aantallen en procenten 

HR-professional Absoluut  Procentueel 

Administratie en registratie van verzuim 

(Poortwachter) 

24 35,8 

Beheer personeelsinformatiesysteem 21 31,3 

Opstellen en rapporteren personeelsinformatie 21 31,3 

 

Een HR-professional geeft aan dat het niet van toepassing is voor de HR-professional, 

maar wel voor de HR-administrators. Een lijnmanager formuleert het als: ‘Voor deze 

werkzaamheden hebben we aparte medewerkers, zij voeren dan ook alle 

werkzaamheden uit op dit gebied’. Hieruit kan afgeleid worden dat een gespecialiseerde 

(‘lagere’) functionaris deze taak in het pakket heeft.  

 

Lijnmanagement besteedt nauwelijks tijd aan personeelsbeheer. Velen zeggen dat deze 

taak ligt bij de personeels- en salarisadministratie. ‘Wordt vooral door P&O gedaan. Als 

lijnmanager lever ik alleen de documenten aan’ (citaat van lijnmanager). Wel zijn 

lijnmanagers soms bezig met verzuimregistratie, tijdsregistratie, verlof en declaraties 

goedkeuren in een systeem. Een enkele lijnmanager geeft aan zelf rapportages uit het P-

systeem te maken (bezetting, verzuim, uren etc.). 

Ook HR-professionals bevestigen dat lijnmanagers een beperkte taak hebben bij het 

cluster Personeelsbeheer. ‘Zij voeren alleen de uren in’, zegt een HR-professional, 

daarmee bevestigend dat de lijnmanager hier niet de voor de hand liggende functionaris 

is. Daar zijn ook andere redenen voor, zo blijkt uit bepaalde reacties. ‘Een lijnmanager 

kan helemaal niet in het personeelsinformatiesysteem’, zegt een HR-professional. En een 

HR-leidinggevende verklaart: ‘Het lijnmanagement beschikt nog niet over alle 

competenties’. 
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Ook de HR-leidinggevenden zeggen hierin geen uitvoerende taak te hebben. Volgens hen 

ligt deze taak vooral bij de HR-administratie of buiten de HR-afdeling. Wel hebben de 

HR–leidinggevenden binnen dit cluster een strategische, sturende en controlerende taak. 

Concreet worden activiteiten genoemd als het zorg dragen voor een foutloze 

administratie, overleg met de afdeling Salarisadministratie en een procesmatige 

betrokkenheid. 

 

3.2  Typering van de HR-afdeling 
 

In het onderzoek is aan de respondenten een aantal typeringen (karakterisering van 

activiteiten waar de HR-afdeling zich op richt) voorgelegd. Daarbij is gevraagd in 

hoeverre zij zich kunnen vinden in dergelijke typeringen. In de interviews is gevraagd om 

de gekozen typering met uitspraken aan te vullen.  

 

In onderstaande tabel zijn allereerst de antwoorden van de HR-professionals 

weergegeven. Daarin valt op dat HR-professionals het vooral (sterk) eens zijn met 

typeringen van de HR-afdeling als medeverantwoordelijkheid bij veranderingsprocessen 

en het ontwerpen en leveren van HR-diensten en -producten. Ruim een kwart is het 

enigszins eens met de typering dat de HR-afdeling reageert op alle personele problemen 

die op haar pad komen, 10% is het daarmee oneens, een relatief hoge score binnen de  

antwoordcategorie ‘oneens’. 

 

Tabel 35: Typering van de HR-afdeling, volgens de HR-professionals, in procenten (n=106) 

De HR-afdeling is gericht 

op…. 

Oneens Enigszins 

mee eens 

Mee eens In hoge 

mate mee 

eens 

Het ontwikkelen van visie en 

strategie op het gebied van HRM 

4,7 15,1 49,1 31,1 

Medeverantwoordelijkheid bij 

het realiseren van veranderings-

processen 

0,9 9,4 55,7 34,0 

Het reageren op alle personele 

problemen die op hun pad 

komen 

10,4 25,5 30,2 34,0 

Het ontwerpen en leveren van 

HR-producten en -diensten 

1,9 10,4 55,7 32,1 

Helpen en ondersteunen 

(personeelszorg) 

0,9 24,5 50,9 23,6 

Administreren en regelen 

(personeelsbeheer) 

3,8 20,8 48,1 27,4 

 

Twee varianten 

 

De wijze waarop HR-activiteiten aangestuurd worden (de typering van de HR-afdeling) 

kent op hoofdlijnen twee varianten, te weten een meer proactieve variant gericht op 

omgeving en strategie (1 en 2) en een meer reactieve variant gericht op personeel (3 

t/m 6). Hierbij kan een vergelijking gemaakt worden met de vier HR-rollen van Dave 

Ulrich (Ulrich, 1997). Typeringen 1 en 2 kunnen vertaald worden naar de rollen ‘strategic 

partner’ en ‘change agent’, typeringen 3, 4 en 5 naar de rol van ‘employee champion’ en 

typering 6 naar de rol van ‘administrative expert’.  



36 

 

 

Er is een redelijk sterk en positief significant verband tussen de typeringen (binnen de 

enquête voor HR-professionals) ‘het ontwikkelen van een visie en strategie’  en 

‘medeverantwoordelijkheid bij het realiseren van veranderingsprocessen’. Ook de 

typeringen ‘het reageren op problemen’, ‘personeelszorg’ en ‘personeelsbeheer’ hangen 

redelijk tot sterk met elkaar samen. Ook uit een factoranalyse blijkt dat de typeringen 

‘visie’ en ‘realiseren veranderingsprocessen’ een hoge en onderscheidende lading hebben 

(meten zelfde factor in hoge mate) en ‘reageren’, ‘personeelszorg’ en ‘personeelsbeheer’ 

samen een factor vormen. 

De HR-professionals zijn significant sterker van mening dan het lijnmanagement dat de 

HR-afdeling strategisch aangestuurd wordt. Lijnmanagers beoordelen de meer reactieve, 

beheersmatige typeringen in hogere mate kenmerkend voor de HR-afdeling dan de HR-

professionals en de HR-leidinggevenden. HR-professionals vinden de meer proactieve 

strategische typeringen in hogere mate herkenbaar dan de lijnmanagers en de HR-

leidinggevenden.  

 

Vergelijking tussen HR-professionals, lijnmanagers en HR-leidinggevenden 

 

Onderlinge vergelijking van de typeringen door de HR-professionals, de lijnmanagers en 

de HR-leidinggevenden laat zien dat er in grote lijnen overeenstemming is in het oordeel 

van respondenten met betrekking tot de mate waarin de typering van toepassing is op de 

HR-afdeling (zie figuur 8). Er blijkt met name wat betreft het reageren op problemen en 

personeelsbeheer een behoorlijk sterke overeenstemming te zijn tussen de drie groepen.  

 

 

 

 
Figuur 8: Procentuele verdeling mee eens / in hoge mate mee eens met de verschillende 

typeringen van de HR-afdeling, volgens de HR-professionals, lijnmanagers en HR-leidinggevenden  

 

 

Analyse per typering 

 

Hieronder volgt per typering een beschrijving van de resultaten. De verschillende 

typeringen zijn gegroepeerd naar de twee varianten: proactieve, strategische en 

beheersmatige, meer reactieve typeringen. 
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Proactieve, strategische typering: het ontwikkelen van visie  en strategie 

op het gebied  van  HRM 

HR-professionals typeren de HR-activiteiten significant sterker als het ontwikkelen van 

visie en strategie dan de lijnmanagers (zie tabel 36). 

 

Tabel 36: De mate waarin men het eens is met de typering ‘Het ontwikkelen van visie en strategie 

op het gebied van HRM’, in procenten 

 

oneens 

enigszins 

mee eens mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 4,7 15,1 49,1 31,1 

lijnmanager (n=62) 9,7 38,7 41,9 9,7 

HR-leidinggevende (n=58) 13,8 22,4 48,3 15,5 

 

Uit de toelichtingen blijken voorbeelden van expliciete betrokkenheid van de HR-afdeling 

bij beleidsontwikkeling én van het tegenovergestelde. Meerdere voorbeelden van HR-

professionals laten zien dat de HR-afdeling wel bezig is met of betrokken is bij de 

strategie, uiteenlopend van ‘HR-visie aanwezig tot en met 2015’ tot ‘daar krijgt HR de 

kans niet voor’.  

 

Voorbeelden uit de interviews met lijnmanagers verschaffen een beeld met betrekking tot 

het verschil in score: ‘er is geen goed uitgewerkt HR-beleid’, ‘ontwikkeling visie en 

strategie is niet goed zichtbaar’ en ‘dit kan veel meer’. Maar ook: ‘er is een goed 

uitgewerkt HRM-beleid’. Over de hele linie was de toon in de voorbeelden van de 

lijnmanagers gematigd.  

Voorbeelden van HR-leidinggevenden laten zien dat HR-visie en strategie van belang is, 

maar dat deze (nog) in ontwikkeling of voorgenomen is. In enkele situaties wordt de 

strategie op corporate niveau bepaald en decentraal uitgevoerd.  

 

Proactieve, strategische typering: medeverantwoordelijkheid bij 

organisatieveranderingen 

Bij deze typering komen de beelden van respondenten grotendeels overeen; toch vinden 

HR-professionals significant sterker dan lijnmanagers dat deze typering op hun HR-

afdeling van toepassing is. Opvallend is dat HR eerder een ondersteunende rol naar het 

lijnmanagement heeft, dan een initiërende rol. Er wordt om advies gevraagd, HR 

faciliteert en begeleidt. Uitzonderlijk zijn de afdelingen die het initiatief nemen bij 

organisatieveranderingen. 

 

Tabel 37: De mate waarin men het eens is met de typering ‘Medeverantwoordelijkheid bij het 

realiseren van veranderingsprocessen’, in procenten  

 

oneens 

enigszins 

mee eens mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 0,9 9,4 55,7 34,0 

lijnmanager (n=62) 1,6 17,7 61,3 19,4 

HR-leidinggevende (n=58) 5,2 20,7 51,7 22,4 

 

Lijnmanagers benoemen dat veranderingen met mensen te maken hebben, dus dat de 

HR-afdeling een partner is. Een enkele lijnmanager meent dat HR geen rol heeft en dat 

dit in de lijn ligt.  

Deze typering wordt – door de HR-professionals - significant sterker aangegeven in de 

tertiaire dan in de quartaire sector. 
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Beheersmatige typering: het reageren op alle problemen die op hun pad komen 

Deze typering hangt samen met de meer beheersmatige typeringen. De opvattingen over 

deze typering van de HR-afdeling ontlopen elkaar weinig (zie tabel 38). Uit de 

toelichtingen blijkt veelvuldig dat de lijnmanager de eerstverantwoordelijke is voor het 

oppakken van personele problemen (‘eerste lijn’) en hierbij al dan niet de HR-afdeling 

inschakelt (‘tweede lijn’). 

 

Tabel 38: De mate waarin men het eens is met de typering ‘Het reageren op alle personele 

problemen die op hun pad komen’, in procenten  

 

oneens 

enigszins 

mee eens mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 10,4 25,5 30,2 34,0 

lijnmanager (n=62) 9,7 27,4 21,0 41,9 

HR-leidinggevende (n=58) 13,8 24,1 34,5 27,6 

 

Minder voorbeelden zijn er van organisaties waar de HR-afdeling eerstverantwoordelijke 

is voor  reageren op alle (personele) problemen (‘Dit is mijn topprioriteit, daarom ben ik 

toch HR-professional?’). Voorbeelden van HR-leidinggevenden bevinden zich op een 

schaal tussen ‘Ze doen voor alle medewerkers hun uiterste best’ tot ‘Vaak te veel ad hoc 

bezig’.  

 

 

Beheersmatige typering: helpen en ondersteunen (personeelszorg) 

Ook hier lopen de scores weinig uiteen (zie tabel 39). Personeelszorg wordt door velen 

als een lijnverantwoordelijkheid gezien, waarbij de HR-afdeling als tweede lijn 

ondersteunt. 

 

Tabel 39: De mate waarin men het eens is met de typering ‘helpen en ondersteunen 

(personeelszorg)’,  in procenten  

 

oneens 

enigszins 

mee eens mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 0,9 24,5 50,9 23,6 

lijnmanager (n=62) 0,0 21,0 33,9 45,2 

HR-leidinggevende (n=58) 10,3 12,1 53,4 24,1 

 

Ook zijn er voorbeelden van HR-professionals die een minder dominante rol van HR laten 

zien (‘te veel pamperen van medewerkers door P&O’) en dat HR gericht moet zijn op 

management, niet op medewerkers. Andere voorbeelden geven aan dat dit de kern van 

HR is: ‘servicegericht zijn’, ‘de belangrijkste taken van het cluster HR’ en ‘de deur moet 

altijd openstaan’.  

 

  



39 

 

Beheersmatige typering: administreren en regelen (personeelsbeheer) 

De drie respondentgroepen scoren deze typering redelijk vergelijkbaar (zie tabel 40). 

 

Tabel 40: De mate waarin men het eens is met de typering ‘administreren en regelen 

(personeelsbeheer)’,  in procenten  

 

oneens 

enigszins 

mee eens mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 3,8 20,8 48,1 27,4 

lijnmanager (n=62) 9,7 22,6 33,9 33,9 

HR-leidinggevende (n=58) 12,1 13,8 31,0 43,1 

 

Uit de voorbeelden spreekt de opvatting dat HRM de zaken beheersmatig op orde dient te 

hebben. HR-leidinggevenden geven zowel aan dat men er dagelijks mee bezig is als dat 

dit de basis is en dient te zijn. 

 

Het ontwerpen en leveren van HR-producten en -diensten 

Deze typering is niet in te delen naar meer proactief of beheersmatig. De typering hangt 

met beide factoren in beperkte mate samen en is daardoor weinig onderscheidend. 

Respondenten zijn gelijkgestemd over deze typering (zie tabel 41).  

 

Tabel 41: De mate waarin men het eens is met de typering ‘het ontwerpen en leveren van HR- 

producten en -diensten’,  in procenten  

 

oneens 

enigszins 

mee eens mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 1,9 10,4 55,7 32,1 

lijnmanager (n=62) 4,8 14,5 54,8 25,8 

HR-leidinggevende (n=58) 12,1 5,2 48,3%  34,5 

 

In sommige organisaties worden de producten en diensten merendeels geleverd op 

corporate niveau (‘binnen de organisatie zijn er veel HR-producten en -diensten centraal 

opgesteld’) en ondersteunt de HR-afdeling het lijnmanagement met implementatie en de 

toepassing. Andere HR-afdelingen ontwerpen de producten en diensten zelf. 

 

Verwachtingen over het belang van aansturing in de toekomst 

 

De HR-professionals is niet alleen gevraagd hun HR-afdeling te typeren, maar ook 

gevraagd naar hun verwachtingen over het belang van HR in de toekomst (zie figuur 9). 

Respondenten benadrukken het toenemende belang van een proactieve HR-afdeling. Zij 

hebben de verwachting dat de meer strategische/proactieve rol 

(medeverantwoordelijkheid bij het realiseren van veranderingsprocessen (74,5%) en het 

ontwikkelen van HR-visie en -strategie (70,4%) in de toekomst in belang zal toenemen. 

Tegelijk is de verwachting dat de meer beheersmatige rol van HR, personeelsbeheer 

(35,8%) en personeelszorg (27,4%), in belang zal afnemen. 



40 

 

 
Figuur 9: Procentuele verdeling toekomstig belang typering van de HR-afdeling, volgens de HR-

professionals (n=106) 

 

3.3  HR-competentiegebieden 
 

Binnen zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve deel van het onderzoek is een vijftal 

competentiegebieden voorgelegd aan de respondenten.  

 

In de enquêtes is de HR-professionals gevraagd een oordeel te geven over de mate 

waarin in hun functie een beroep wordt gedaan op de verschillende 

competentiegebieden. Dezelfde vraag is ook tijdens de interviews aan de HR-

leidinggevenden gesteld. De formulering van de vraagstelling bij de competenties luidde 

als volgt: ‘Hieronder volgt een opsomming van vijf competentiegebieden, waarop bij de 

HR-professional een beroep kan worden gedaan. Wilt u per competentiegebied aangeven 

in hoeverre er in uw functie een beroep wordt gedaan op deze competentie?’ Iedere 

competentie werd aan de hand van enkele voorbeelden geïllustreerd. 

 

In onderstaande tabel zijn de antwoorden van de HR-professionals weergegeven. Het 

competentiegebied waarop volgens hen het meest een beroep op wordt gedaan, is 

Persoonlijke integriteit. Ten aanzien van Business kennis daarentegen, geeft ruim een 

kwart aan dat hier soms een beroep op wordt gedaan. Dit competentiegebied scoort het 

laagst van alle vijf gebieden.  

 

Tabel 42: Competentiegebieden waarop een beroep wordt gedaan bij de HR-professionals,  volgens 

de HR-professionals, in procenten (n=106) 

 (Bijna) 

nooit 

Soms  Regelmatig  In hoge 

mate 

Persoonlijke integriteit/ 

geloofwaardigheid 

0 1,9 20,8 77,4 

Management van veranderingen 0,9 3,8 46,2 49,1 

Business kennis 1,9 27,4 42,5 28,3 

Vermogen om te beïnvloeden  0,9 2,8 40,6 55,7 

Vakdeskundigheid HRM 0 7,5 28,3 64,2 
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Vergelijking tussen HR-professionals en HR-leidinggevenden 

 

Ook aan de HR-leidinggevenden is deze vraag gesteld. In figuur 10 is het resultaat te 

zien van de samenvoeging van twee antwoordcategorieën, te weten ‘regelmatig’ en ‘in 

hoge mate’. De verschillen worden hieronder toegelicht per competentiegebied. 

 

 

 
Figuur 10: Procentuele verdeling regelmatig / in hoge mate waarin volgens de HR-leidinggevenden 

en de HR-professionals een beroep gedaan wordt op de verschillende competentiegebieden   

 

 

Analyse per competentiegebied 

 

Hieronder wordt per competentiegebied ingezoomd op de antwoorden van de HR-

professionals en de HR-leidinggevenden. Aan hen is gevraagd een uitspraak te doen over 

de frequentie waarmee er een aanspraak wordt gedaan op hun competenties.  

 

 

 

Persoonlijke integriteit / geloofwaardigheid 

In tabel 43 is te zien dat er weinig verschillen zijn tussen de antwoorden van de HR-

leidinggevende en de HR-professionals daar waar het Persoonlijke integriteit en 

geloofwaardigheid betreft.  

 

Tabel 43: De mate waarin volgens de HR-professionals en HR-leidinggevenden een beroep wordt 

gedaan op het competentiegebied Persoonlijke integriteit / geloofwaardigheid, in procenten  

HR-professional (Bijna) 

nooit 

Soms Regelmatig In hoge mate 

HR-professionals (n=106) 0 1,9 20,8 77,4 

HR-leidinggevenden (n=58) 3,4 5,2 15,5 75,9 

 

Management van verandering 

Echter, wanneer er gekeken wordt naar Management van verandering is er tussen de 

twee groepen een verschil in de mate waarin er een beroep wordt gedaan op die 

competentie. Zoals in tabel 44 te zien is, scoort de HR-leidinggevende hoger op de ‘in 
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hoge mate’-categorie. Het betreft echter geen significant verschil. Tevens moet hierbij 

gezegd worden dat dit verschil verdwijnt, als gekeken wordt naar een combinatie van 

‘regelmatig’ en ‘in hoge mate’. In de profit-sector wordt sterker aangegeven door de HR-

professionals dat een beroep wordt gedaan op dit competentiegebied dan in de non-

profit-bedrijven. 

 

Tabel 44: De mate waarin volgens de HR-professionals en HR-leidinggevenden een beroep wordt 

gedaan op het competentiegebied Management van verandering, in procenten  

HR-professional (Bijna) 

nooit 

Soms Regelmatig In hoge mate 

HR-professionals (n=106) 0,9 3,8 46,2 49,1 

HR-leidinggevenden (n=58) 5,2 3,4 32,8 58,6 

 

Business kennis 

Wanneer er naar de competentie Business kennis gekeken wordt, is er wel een duidelijk 

verschil zichtbaar tussen de HR-leidinggevenden en HR-professionals (zie tabel 45). 

Ditmaal zowel in de categorie ‘in hoge mate’ als in een combinatie van ‘regelmatig’ en ‘in 

hoge mate’. De HR-leidinggevenden geven significant sterker aan dat hier bij HR-

professionals een beroep op wordt gedaan dan de HR-professionals zelf. Ook hier valt op 

dat met name in de profit-bedrijven volgens de HR-professionals een significant sterker 

beroep wordt gedaan op Business kennis dan in de non-profit-bedrijven; ook blijkt dit 

met name te zijn in de secundaire sector vergeleken met de tertiaire en quartaire sector.  

 

Tabel 45: De mate waarin volgens de HR-professionals en HR-leidinggevenden een beroep wordt 

gedaan op het competentiegebied Business kennis, in procenten  

HR-professional (Bijna) 

nooit 

Soms Regelmatig In hoge mate 

HR-professionals (n=106) 1,9 27,4 42,5 28,3 

HR-leidinggevenden (n=58) 3,4 10,3 41,4 44,8 

 

Vermogen om te beïnvloeden 

De vergelijking bij de competentie Vermogen om te beïnvloeden levert een opmerkelijk 

beeld op. Zoals in tabel 46 is te zien wordt volgens een grotere groep HR-

leidinggevenden dan HR-professionals een minder sterk beroep gedaan op dit 

competentiegebied. Dit is opmerkelijk gezien de rol die een doorsnee HR-leidinggevende 

vervult binnen een organisatie. Het gevonden verschil is echter niet significant. In de 

profit-bedrijven wordt door de HR-professionals significant vaker aangegeven dat op deze 

competentie een beroep wordt gedaan dan in de non-profit-bedrijven; en ook bij deze 

competentie valt op dat hier significant sterker een beroep op wordt gedaan in de 

secundaire sector, vergeleken met de quartaire sector.  

 

Tabel 46: De mate waarin volgens de HR-professionals en HR-leidinggevenden een beroep wordt 

gedaan op het competentiegebied Vermogen om te beïnvloeden, in procenten  

HR-professional (Bijna) 

nooit 

Soms Regelmatig In hoge mate 

HR-professionals (n=106) 0,9 2,8 40,6 55,7 

HR-leidinggevenden (n=58) 6,9 6,9 29,3 56,9 
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Vakdeskundigheid HRM 

Zoals in de laatste tabel (tabel 47) te zien is scoort de HR-professional aanmerkelijk 

hoger op het gebruik van de competentie Vakdeskundigheid HRM dan de HR-

leidinggevende. De HR-professionals geven significant sterker aan dat hier een beroep op 

wordt gedaan dan de HR-leidinggevenden. Ook een gecombineerde score laat dit beeld 

zien met respectievelijk 92,5% op ‘regelmatig’ en ‘in hoge mate’ voor de HR-

professionals, en 84,5% voor de HR-leidinggevenden.  

 

Tabel 47: De mate waarin volgens de HR-professionals en HR-leidinggevenden een beroep wordt 

gedaan op het competentiegebied Vakdeskundigheid HRM, in procenten  

HR-professional (Bijna) 

nooit 

Soms Regelmatig In hoge mate 

HR-professionals (n=106) 0 7,5 28,3 64,2 

HR-leidinggevende (n=58) 3,4 12,1 43,1 41,4 

 

 

Belang van competentiegebieden in toekomst 

 

Tevens is aan HR-professionals gevraagd een oordeel te geven over het belang van de 

genoemde competentiegebieden in de toekomst. In figuur 11 zijn de resultaten met 

betrekking tot die vraag te zien.  

 

 
Figuur 11: Procentuele verdeling toekomstig belang competentiegebieden volgens HR-professionals 

(n=106)  

 

Duidelijk is dat er over de hele linie een grotere toename dan een afname wordt 

gesignaleerd door de respondenten. Geen enkel competentiegebied neemt met meer dan 

5% in belang af terwijl ze allemaal met tenminste 25% in belang toenemen. De grootste 

toename in belang wordt toegedicht aan de competentie Management van verandering.  

 

Duidelijk wordt ook dat Persoonlijke integriteit / geloofwaardigheid niet alleen nu een 

veel benutte competentie is, maar dat het beeld bestaat dat dit ook in de toekomst zo zal 

blijven. Maar liefst 72,6% van de respondenten geeft dit aan. Persoonlijke integriteit 

staat op nummer één en vormt de belangrijkste competentie voor HR.  
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Bij de toetsing op verschillen valt op dat HR-professionals met een meer aansturende rol 

significant vaker een toename van het belang van Persoonlijke integriteit / 

geloofwaardigheid aangeven. Daarnaast komt naar voren dat met name in organisaties 

waar HR gecentraliseerd is, een toenemend belang wordt toegekend aan het 

competentiegebied Business kennis.  

 

Zichtbaarheid van competenties 

 

Tijdens de interviews met de lijnmanagers en HR-leidinggevenden is ook stil gestaan bij 

de zichtbaarheid van de competenties bij de HR-professionals. Zie figuur 12. 

 

 
Figuur 12: Procentuele verdeling competentiegebieden die volgens HR-leidinggevenden en 

lijnmanagers voldoende / in hoge mate zichtbaar zijn bij de HR-professional  

 

 

Wat opvalt is dat de HR-leidinggevenden de zichtbaarheid van met name de competentie 

Business kennis beduidend lager scoren dan de lijnmanagers. Het verschil bedraagt  ruim 

20%-punten. Een vergelijkbaar, maar niet significant, verschil is te zien bij 

Vakdeskundigheid HRM. Slechts een enkele lijnmanager geeft aan dat deze competentie 

(bijna) niet zichtbaar is bij zijn HR-professionals. Verder is te zien dat geen enkele 

lijnmanager zijn HR-professionals met ‘bijna niet zichtbaar’ beoordeelde op de 

competentie Persoonlijke integriteit / geloofwaardigheid en deze competentie dus te allen 

tijde als voldoende zichtbaar beschouwt. 

 

Hun oordeel over het doen en laten van hun HR-professionals hebben HR-

leidinggevenden en lijnmanagers geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. Hieronder 

volgt een beeld van deze voorbeelden per competentiegebied. 

 

Persoonlijke integriteit / geloofwaardigheid 

De voorbeelden die de lijnmanagers bij dit competentiegebied benoemen, zijn heel divers 

en variëren van het aanhalen van ontslagzaken tot het benoemen van de 

gelijkwaardigheid waarmee de HR-professional in kwestie de medewerkers behandelt. 

Termen als ‘betrouwbaar’, ‘vertrouwelijk’ en ‘discreet’ passeren de revue. De respons van 

de HR-leidinggevenden laat echter wel een aantal ‘richtingen’ zien. Vier respondenten 

halen ontslagzaken en ontslagprocedures aan om dit competentiegebied te illustreren. 
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Eveneens vier respondenten koppelen persoonlijke integriteit en geloofwaardigheid aan 

conflictsituaties binnen de onderneming. ‘bij conflicten kunnen ze zich goed inleven waar 

het over gaat en wat we ermee moeten doen’. Wederom vier respondenten koppelen dit 

competentiegebied aan geheimhouding en vertrouwelijkheid.  

 

Management van verandering 

Als gekeken wordt naar de antwoorden van zowel de lijnmanager als die van de HR-

leidinggevende, zien we een aantal opvallende zaken. Ten eerste wordt het woord 

‘flexibiliteit’ vaak expliciet genoemd. Flexibiliteit wordt door de lijnmanagers acht keer in 

positieve zin aangedragen als toelichting op hun inschatting van deze competentie bij de 

HR-professional. Viermaal wordt het ontbreken van ‘flexibiliteit’ in negatieve zin 

benoemd. Eenzelfde relatie tussen ‘flexibiliteit’ en Management van verandering is terug 

te zien bij de antwoorden van de HR-leidinggevende. Het wordt driemaal positief en 

tweemaal negatief benoemd. Bij het negatieve gebruik van het woord ‘flexibiliteit’ is dit 

vaak in combinatie met ‘stugheid’ en ‘(het verschuilen achter) regelgeving’.  

 

Een ander opmerkelijk patroon dat in de gegeven antwoorden is te zien, is die van de rol 

van de HR-professional gerelateerd aan het competentiegebied ‘management van 

verandering’. Zowel de lijnmanagers als de HR-leidinggevenden signaleren dat de HR-

professional niet de initiator is bij Management van verandering, maar wel graag 

betrokken wil zijn en goed meewerkt en meedenkt. ‘Het probleemoplossend vermogen is 

bij de HR-professional goed zichtbaar, echter, de processturing ligt toch bij mij (HR-

leidinggevende (red.)) uiteindelijk’.  

 

Naast deze twee opvallende punten is er een zeer divers palet aan voorbeelden dat wordt 

gegeven, de meeste raken echter de twee voorgenoemde. 

 

Business kennis 

De antwoorden van de respondenten op de vraag met betrekking tot het illustreren van 

hun oordeel over de Business kennis van de HR-professional zijn zeer divers. Het 

merendeel van de respondenten laat zich (gematigd) positief uit. Opvallend hierbij is dat 

vijf respondenten zich positief uitlaten over de Business kennis en expliciet de relatie 

leggen met ‘ervaring’ maar ook met de anciënniteit van de HR-professional in de 

organisatie: ‘(personeelsfunctionaris) werkt al lang bij (bedrijf) en zij weet hoe de 

organisatie in elkaar zit’. In drie gevallen wordt juist expliciet benoemd dat de Business 

kennis van de HR-professional laag is, omdat hij/zij pas kort in dienst is of weinig 

ervaring heeft: ‘De HR-adviseur moet nog wennen aan de schakeling van de cultuur in 

het ziekenhuis en de zakelijke dienstverlening wat ze is gewend. Hier lopen de processen 

anders’. Qua kritiekpunten komen ‘het bedrijfseconomisch aspect’, ’kennis van 

productiezaken en –proces’, alle eenmaal genoemd, en ‘marktkennis’, tweemaal 

genoemd, naar voren.   

 

Vermogen om te beïnvloeden 

Met name de lijnmanagers verbinden deze competentie aan (concrete) vaardigheden,  

zoals gespreksvaardigheden, gesprekstechnieken, argumenteren en ook overtuigen en 

overtuigingskracht worden benoemd ‘Goede onderhandelingsvaardigheden. Kunnen 

mensen in een gesprek volledig doen omdraaien (in positieve zin)’.  

Hoewel zowel het merendeel van de HR-leidinggevenden als de lijnmanagers deze 

competentie voldoende of sterk zichtbaar vindt, laten de gegeven toelichtingen tijdens de 

interviews zien dat HR-leidinggevenden hierover kritischer zijn dan de lijnmanagers. 
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Verder wordt het woord ‘advies’ gebruikt in de toelichting (zes maal) al gebeurt dit vaker 

door de lijnmanagers ‘Goed zichtbaar bij MT- en DT-overleg. Ze geeft adviezen en die 

beïnvloeden in sommige keuzes’.  

 

Vakdeskundigheid HRM 

Vrijwel alle respondenten laten zich positief uit over de vakdeskundigheid van de HR-

professional. Veel associaties worden gelegd met kennis van het vakgebied, vaak worden 

cao en wet- en regelgeving expliciet benoemd (negen keer). Een andere veel 

voorkomende associatie is die met het ‘HR-instrumentarium’; zeven respondenten 

benoemen dit expliciet. Drie respondenten leggen ook een relatie met ‘ervaring’. Wat 

betreft het up-do-date zijn van kennis zijn er zowel positieve geluiden: ‘Er worden 

nieuwe ontwikkelingen in huis gehaald. En deze worden dan doorvertaald naar de 

organisatie. Positief en vooruitstrevend’, als ook negatieve: ‘Nieuwe trends en 

ontwikkelingen minder. Wel goede vakdeskundigheid over de HR-instrumenten’. Verder 

noemen zeven lijnmanagers ook dat, als er geen onmiddellijk antwoord beschikbaar is, 

de zaak wordt uitgezocht en er in een later stadium alsnog een antwoord komt. 

Opvallend detail hierbij is dat geen enkele HR-leidinggevende dit noemt. 

 

3.4  Tevredenheid over HR-dienstverlening 
 

De respondenten hebben aangegeven hoe tevreden ze zijn over de HR-dienstverlening in 

hun organisatie. In tabel 48 worden de gemiddelde cijfers getoond. 

 

Tabel 48: Mate van tevredenheid van HR-professionals, lijnmanagers en HR-leidinggevenden over 

de HR-dienstverlening, uitgedrukt in een rapportcijfer;  gemiddelde, modus, standaarddeviatie en 

minimale en maximale score 

 gemiddelde standaarddeviatie modus2 min-max 

HR-professional (n=105) 7,55 0,60 8 6-9 

Lijnmanager (n=62) 7,40 0,69 8 6-9 

HR-leidinggevende (n=57) 7,44 0,57 7 6-9 

 

De verschillende respondenten zijn dus ongeveer even tevreden. Er zijn geen significante 

verschillen binnen de doelgroepen naar grootte van de organisaties. Het maakt ook niet 

uit of de organisatie een profit- of non-profit-organisatie is; ook per branche en HR-

positionering zijn er geen significante verschillen. 

Wel zijn er verschillen gevonden binnen de groep HR-professionals in de mate van 

tevredenheid over de HR-dienstverlening. In onderstaande tabel zijn de kenmerken van 

de HR-professional weergegeven, waarbij significante verschillen gevonden zijn.  

 

De HR-professionals die langer dan 15 jaar en de groep die 3 tot 5 jaar werkzaam zijn in 

de organisatie, geven gemiddeld ongeveer een half punt hoger cijfer dan de HR-

professionals die 2 jaar of korter in dienst zijn. Ook HR-professionals van wie de HR-

leidinggevende de hiërarchisch leidinggevende is, geven gemiddeld een hoger cijfer dan 

diegenen bij wie de directeur/ manager de hiërarchisch leidinggevende is, maar dit 

verschil is iets kleiner, namelijk 0,3 punt. 

 

  

                                                           
2
 De modus is het meest gegeven cijfer. 
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Tabel 49:Gemiddelde tevredenheid van HR-professionals over de HR-dienstverlening, uitgesplitst 

naar anciënniteit en hiërarchisch leidinggevende (n=105)  

 Gemiddelde 

Anciënniteit 

2 – jaar (n=32) 7,31 

3-5 jaar (n=21) 7,81 

6-10 jaar (n=18) 7,44 

11-15 jaar (n=17) 7,47 

langer dan 15 jaar (n=17) 7,88 

Hiërarchisch leidinggevende  

HR-leidinggevende (n=71) 7,65 

Directeur/ manager (n=34) 7,35 

 

 

Interviewresultaten tevredenheid HR-dienstverlening 

 

HR-professionals 

In de interviews is doorgevraagd over de tevredenheid over de HR-dienstverlening. Aan 

de respondenten is gevraagd waarover zij juist wel of minder tevreden zijn. De thema’s 

of onderwerpen die het vaakst (drie of meer keer) genoemd worden door de HR-

professionals zelf (n=67), zijn: 

 

Tabel 50: Thema’s waarover de HR-professionals tevreden en ontevreden zijn  

Tevreden over: Aantal 

keren 

genoemd 

Ontevreden over: Aantal 

keren 

genoemd 

snel en goed helpen / klantgerichtheid 

 

10 niet proactief genoeg 

 

8 

bruikbare adviezen 

 

7 tijdtekort/drukte 

 

7 

contact met medewerkers en 

lijnmanagers 

 

6 communicatie 

 

5 

positie en rol 

 

5 strategische/organisatiekant 

 

4 

bereikbaarheid 

 

4 administratieve organisatie 

 

3 

basis/beheer instrumenten aanwezig/op 

orde 

3 

 

  

administratie op orde 3 

 

  

betrokkenheid 

 

3   

inhoudelijke kennis 3 

 

  

 

De klantgerichtheid springt eruit; HR blijkt een goede interne dienstverlener te zijn 

(bereikbaarheid en bruikbare adviezen zijn ook in dit kader te plaatsen). Dat HR nog 

geregeld niet proactief genoeg is, vinden relatief weinig van de respondenten (8 van de 

67). Ook zijn er zeven respondenten die zeggen dat ze tijd tekort hebben. 

 

Sommige thema’s worden zowel bij ‘tevreden over’ als bij ‘niet tevreden over’ genoemd: 

communicatie / contact met medewerkers en lijnmanagers en administratieve aspecten. 

Het zijn blijkbaar belangrijke thema’s die in sommige organisaties wel en in andere 

organisaties niet of minder goed zijn. 
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Lijnmanagers 

De thema’s of onderwerpen die het vaakst (drie of meer keer) genoemd worden door de 

lijnmanagers (n=62), zijn: 

 

Tabel 51: Thema’s waarover de lijnmanagers tevreden en ontevreden zijn 

Tevreden over: Aantal 

keren 

genoemd 

Ontevreden over: Aantal 

keren 

genoemd 

dienstverlening/meedenken/ 

onder-steuning 

14 

 

te weinig strategisch / beleidsmatig 

/ minder gericht op lange termijn 

6 

overleg en samenwerking HR-lijn 10 

 

reactief/passief 5 

 toegankelijkheid/bereikbaarheid 

 

7 administratie 3 

 goede adviezen 

 

6 accuratesse 3 

 communicatie/ informatie-

voorziening 

4 

 

uitvoering diverse hr-instrumenten 

(genoemd zijn: werving & selectie, 

re-integratie en 

loopbaanbegeleiding) 

3 

 

deskundigheid/inhoudelijk op 

orde 

 

3   

 

 

Ook hier springt de goede dienstverlening eruit: bijna een kwart van de respondenten is 

tevreden over de ondersteuning van HR. De bereikbaarheid vindt men vaak goed. En ook 

de samenwerking tussen HR en lijn (‘meedenken’ zou daar ook onderdeel van kunnen 

zijn) wordt geregeld genoemd als een onderwerp waarover lijnmanagers tevreden zijn. 

Minder tevreden zijn de lijnmanagers over de strategische/beleidsmatige kant van HR. 

De proactiviteit mag ook beter.  

Al met al worden thema’s die positief beoordeeld worden, ook vaker genoemd dan 

thema’s waarover de lijnmanagers minder tevreden zijn. 

 

HR-leidinggevenden 

De thema’s of onderwerpen die het vaakst (drie of meer keer) genoemd worden door de 

HR-leidinggevenden (n=57), zijn: 

 
Tabel 52: Thema’s waarover de HR-leidinggevenden tevreden en ontevreden zijn 

Tevreden over: Aantal 

keren 

genoemd 

Ontevreden over: Aantal 

keren 

genoemd 

ondersteuning/dienstverlening/

servicegerichtheid 

14 te weinig strategisch / te weinig 

gericht op ontwikkelingen in de markt 

7 

Klantgerichtheid, vraaggericht 

werken, oplossingsgericht 

 

10 niet voldoende proactief 4 

 

goede inzet / hard werkend 5 

 

communicatie (ook e-HRM) naar ldg. 3 

 veel kennis en deskundigheid 

 

4 HR niet voldoende in de lijn 

 

3 

betrokken 

 

3 wet- en regelgeving / kennis over 

veranderende arb.vw. beter bijhouden 

3 

 

Ook de HR-leidinggevenden zijn het meest tevreden over de ondersteuning en 

dienstverlening door de HR-afdeling. Dit is veertien keer genoemd door de HR-
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leidinggevenden. Daarnaast – en daaraan vermoedelijk ook gerelateerd – worden 

klantgerichtheid en goede inzet geregeld genoemd. 

Minder tevreden zijn zij over de matige gerichtheid op strategisch niveau, eenmaal 

geformuleerd als ‘te weinig aandacht voor de ontwikkelingen in de markt’. 

Aan de ene kant is er in de onderzochte organisaties wel tevredenheid over de kennis en 

deskundigheid van HR, aan de andere kant wordt genoemd dat HR de kennis over wet- 

en regelgeving en arbeidsvoorwaarden beter moet bijhouden. 

 

Samengevat: als de resultaten van de verschillende respondenten – HR-professionals, 

lijnmanagers en HR-leidinggevenden – naast elkaar worden gelegd, valt op dat de 

tevredenheid over de dienstverlening en ondersteuning door HR het grootst is: bij alle 

respondenten wordt dat thema het vaakst genoemd. Adviseren vinden HR-professionals 

en lijnmanagers allebei een sterk punt, maar de HR-leidinggevenden bevestigen dit niet. 

Ze zeggen trouwens ook niet dat ze er ontevreden over zijn. 

Verder valt op dat alle respondenten minder tevreden zijn over de strategische kant van 

HR en dat de HR-professionals te weinig proactief zijn. 

 

3.5  Succesfactoren voor HR-implementatie door het lijnmanagement 
 

Aan respondenten, HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers, zijn stellingen 

voorgelegd omtrent factoren die bepalend zijn of lijnmanagers HR-activiteiten kunnen of 

willen uitvoeren.  

 

Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij de stelling van toepassing vinden. 

Hierbij kon uit vier antwoordcategorieën gekozen worden: oneens, enigszins mee eens, 

mee eens en in hoge mate mee eens. De HR-professionals hebben hierbij de lijnmanager 

in beeld genomen met wie zij intensief samenwerken en die ook meedoet aan het 

onderzoek van de HRM-praktijkmonitor.  

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de HR-professionals weergegeven. De HR-

professionals zijn het met name eens met de stelling dat de lijn voldoende ondersteund 

wordt door HR en dat er duidelijke richtlijnen en procedures zijn die de lijn voldoende 

ondersteunen. ‘Voldoende tijd’ is de factor waaraan volgens de meeste HR-professionals 

het minst wordt voldaan: ruim 20% is het oneens met deze stelling en de helft van alle 

HR-professionals is het hiermee enigszins eens. 
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Tabel 53: Succesfactoren voor lijnmanagement om HR-activiteiten uit te voeren, volgens de HR-

professionals, in procenten (n=106) 

 Oneens Enigszins 

mee eens 

Mee 

eens 

In hoge 

mate mee 

eens 

De lijnmanager is gemotiveerd om HR- activiteiten 

uit te voeren 

5,7 31,1 52,8 10,4 

De lijnmanager heeft voldoende tijd voor het 

uitvoeren van HR- activiteiten 

20,8 50,0 29,2 0 

De lijnmanager beschikt over voldoende HR-

gerelateerde competenties (kennis en 

vaardigheden) om HR- activiteiten uit te voeren 

13,2 48,1 34,9 3,8 

De lijnmanager wordt in voldoende mate door HR 

ondersteund om HR- activiteiten uit te voeren 

0,9 12,3 67,0 19,8 

Er zijn duidelijke richtlijnen en procedures die 

lijnmanagers voldoende ondersteunen om HR- 

activiteiten uit te voeren 

2,8 23,6 60,4 13,2 

 

 

Vergelijking tussen HR-professionals, lijnmanagers en HR-leidinggevenden 

 

Voordat wordt ingezoomd op iedere factor volgt eerst een overall beeld van hoe de 

verschillende groepen respondenten de stellingen hebben beantwoord. In onderstaande 

twee figuren worden de antwoord categorieën ‘mee eens / in hoge mate mee eens’ 

(figuur 13) en de antwoordcategorie ‘oneens’ (figuur 14) weergegeven.  

 

 
Figuur 13: Procentuele verdeling ‘(in hoge mate) mee eens’ op de verschillende stellingen over de 

factoren, volgens de HR-professionals, lijnmanagers en HR-leidinggevenden  

 

Dat de HR-professionals het (in hoge mate) eens zijn met de stelling dat de lijnmanager 

door HR voldoende wordt ondersteund en dat er duidelijke richtlijnen en procedures zijn, 

lijkt niet zo verwonderlijk nu het factoren betreft waarop de HR-professional zelf veel 

invloed heeft / kan hebben. Toch is ook de lijn zelf het hier sterk mee eens – zelfs 

significant sterker dan de HR-professionals en HR-leidinggevenden.  

Meer dan de helft van de HR-professionals en HR-leidinggevenden geven aan dat het met 

de motivatie van de lijnmanager om HR-activiteiten uit te voeren wel goed zit. Wat 
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opvalt is dat de lijnmanagers in vergelijking met de HR-professionals en HR-

leidinggevenden significant hoger scoren op de factor ‘motivatie’. Een positief zelfbeeld 

zien we ook doch in wat mindere mate terug bij de factor ‘competenties’. Met name HR-

leidinggevenden zijn het vaker oneens met de stelling dat de lijnmanager over voldoende 

HR-gerelateerde competenties beschikt. Opvallend is de relatief hoge score bij de factor 

‘tijd’. Bijna een vijfde van de respondenten is het oneens met de stelling dat de 

lijnmanager voldoende tijd heeft voor het uitvoeren van HR-activiteiten.  

 

 
Figuur 14: Procentuele verdeling ‘oneens’ op de verschillende stellingen over de factoren, volgens 

de HR-professionals, lijnmanagers en HR-leidinggevenden 

 

 

Analyse per factor 

 

Per factor die bepalend is of lijnmanagers HR-activiteiten kunnen of willen uitvoeren, 

ontstaan interessante overeenkomsten en verschillen wanneer we de resultaten van de 

categorieën respondenten (HR-professional, lijnmanager en HR-leidinggevende) per 

factor onder elkaar zetten. Hieronder volgen vijf tabellen, één per factor. 

 

Motivatie 

Het merendeel van de respondenten is het (in hoge mate) eens met de stelling dat de 

lijnmanager voldoende gemotiveerd is HR-activiteiten uit te voeren. Meer dan een kwart 

van de lijnmanagers is het zelfs significant sterker eens met deze stelling. Geen van de 

lijnmanagers vindt zichzelf ongemotiveerd.  De niet-lijnmanagers zijn iets kritischer over 

de lijnmanager. Ongeveer eenderde van de HR-professionals en HR-leidinggevenden 

geven aan het ‘slechts’ enigszins met de stelling eens te zijn. Een enkeling is het zelfs 

oneens (binnen de groep HR-professionals valt op dat jongere HR-professionals 

significant kritischer zijn dan de oudere; leeftijd blijkt in lichte mate positief samen te 

hangen met de mening over deze stelling).  
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Tabel 54: Mate waarin HR-professionals, lijnmanagers, HR-leidinggevenden het eens zijn met de 

stelling ‘De lijnmanager is gemotiveerd om HR-activiteiten uit te voeren’, in procenten (bron: 

enquête en interviews) 

 
oneens 

enigszins 

mee eens 
mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 5,7 31,1 52,8 10,4 

Lijnmanager (n=62) 0 12,9 59,7 27,4 

HR-leidinggevende (n=58) 6,9 31,0 46,6 15,5 

 

Dit beeld wordt enigszins ondersteund door interviews die zijn afgenomen onder HR-

professionals: 30 van de 55 laten zich in min of meer positieve bewoordingen uit over de 

motivatie van lijnmanagers. Zij geven bijvoorbeeld aan dat de lijnmanager in dit kader 

nieuwsgierig, enthousiast en/of serieus is.   

Acht geïnterviewden zijn uitgesproken kritisch. Zij geven aan dat de lijnmanager de HR-

activiteiten als ballast, administratieve rompslomp of geneuzel beschouwt. 

 

Tijd 

De lijnmanagers en de HR-leidinggevenden stemmen redelijk overeen in hun mening 

over de beschikbare tijd die het lijnmanagement heeft om HR-activiteiten uit te voeren 

(significant verband). Zij dichten de lijnmanager wat meer ‘voldoende tijd’ toe dan de 

HR-professional. Ongeveer eenvijfde van alle respondenten geeft aan dat de lijnmanager 

onvoldoende tijd heeft om de HR-activiteiten uit te voeren. 

 

Tabel 55: Mate waarin HR-professionals, lijnmanagers, HR-leidinggevenden het eens zijn met de 

stelling ‘De lijnmanager heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van HR-activiteiten’, in procenten 

 
oneens 

enigszins 

mee eens 
mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 20,8 50,0 29,2 0 

Lijnmanager (n=62) 19,4 38,7 33,9 8,1 

HR-leidinggevende (n=58) 19,0 36,2 36,2 8,6 

 

Als we deze resultaten naast de interviews leggen, dan lijkt het met de tijdsbesteding 

aan deze activiteiten wat slechter te staan: 21 van de 52 geïnterviewden geven aan dat 

de managers geen prioriteit/tijd hebben voor de HR-activiteiten. Ongeveer 10 tot 15 

geïnterviewden zijn wat genuanceerder. Zij geven antwoorden als:  ‘Soms moet er aan 

de bel worden getrokken. Als het moet gebeuren, voeren de leidinggevenden het altijd 

uit’ of ‘Dit is verschillend per lijnmanager. De één besteedt er meer tijd aan dan de 

ander’. 

 

Uit de nadere analyses komt naar voren dat met name de HR-professionals in 

gecentraliseerde bedrijven van mening zijn dat de lijn voldoende tijd heeft ten opzichte 

van HR-professionals in gedecentraliseerde bedrijven.  

 

Competenties 

Verreweg de meeste respondenten zijn het met de stelling (enigszins) eens. Blijkbaar 

vinden nagenoeg alle respondenten dat de lijnmanager voldoende HR-gerelateerde 

vaardigheden heeft. Enkele verschillen zijn er echter wel: zo is geen enkele HR-

leidinggevende en zijn er slechts enkele HR-professionals in hoge mate overtuigd van de 

genoemde vaardigheden bij de lijnmanager. Aan de andere kant van het spectrum –

oneens- zien we dit in zekere zin ook terug.  
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De lijnmanager is iets sterker overtuigd van zijn HR-competenties dan de HR-

leidinggevende en de HR-professional.   

 

Tabel 56: Mate waarin HR-professionals, lijnmanagers, HR-leidinggevenden het eens zijn met de 

stelling ‘De lijnmanager beschikt over voldoende HR-gerelateerde competenties (kennis en 

vaardigheden) om HR-activiteiten uit te voeren’, in procenten 

 
oneens 

enigszins 

mee eens 
mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 13,2 48,1 34,9 3,8 

Lijnmanager (n=62) 6,5 41,9 40,3 11,3 

HR-leidinggevende (n=58) 8,6 48,3 43,1 0 

 

Uit de interviews blijken nog enkele andere opvallende zaken. 16 van de 51 

respondenten dichten de lijnmanager voldoende HR-gerelateerde competenties toe. Deze 

geven allemaal echter aan dat er verbetering mogelijk is (door bijscholing) of dat er meer 

overleg zou moeten zijn tussen de lijnmanager en HRM/P&O. Een andere verbetering zou 

kunnen zijn dat tijdens de werving en selectie van lijnmanagers specifiek aandacht wordt 

besteed aan de HR-competenties van de kandidaat-lijnmanager. 

 

Ondersteuning door HR 

Verreweg de meeste respondenten zijn het met deze stelling eens of zelfs in hoge mate 

eens. Het is natuurlijk niet heel opmerkelijk dat HR-professionals en HR-leidinggevenden 

een deel van hun eigen werk – het ondersteunen van de lijnmanager - positief 

beoordelen. Opvallend is echter wel dat in de laatste antwoordcategorie, ‘in hoge mate’,  

de lijnmanagers het hoogste scoren. Zij zijn blijkbaar nog positiever over de 

ondersteuning dan degenen die die ondersteuning verlenen. Ook opvallend is dat slechts 

enkele (5,2%) HR-leidinggevenden vinden dat de lijnmanager onvoldoende ondersteund 

wordt door HR.  

 

Tabel 57: Mate waarin HR-professionals, lijnmanagers, HR-leidinggevenden het eens zijn met de 

stelling ‘De lijnmanager wordt in voldoende mate door HR ondersteund om HR-activiteiten uit te 

voeren’, in procenten 

 
oneens 

enigszins 

mee eens 
mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 0,9 12,3 67,0 19,8 

Lijnmanager (n=62) 0 9,7 48,4 41,9 

HR-leidinggevende (n=58) 5,2 6,9 62,1 25,9 

 

Bijna alle geïnterviewden zijn positief over de mate waarin HR de lijnmanager 

ondersteunt. De geïnterviewde HR-professionals geven bijvoorbeeld aan dat er een 

‘directe verbinding’ is tussen P&O en directie, volgens sommige geïnterviewden dusdanig 

dat ‘het gevaar bestaat dat we managers pamperen’. 

 

Richtlijnen en procedures 

HR-professionals en lijnmanagers stemmen redelijk overeen in hun mening over de 

richtlijnen en procedures (dit verband is significant). Voorts is af te leiden dat met name 

HR-leidinggevenden in gedecentraliseerde organisaties het vaker eens of in hoge mate 

eens zijn met de stelling dat er voldoende richtlijnen en procedures zijn, vergeleken met 

HR-leidinggevenden die werkzaam zijn in gecentraliseerde organisaties. 

Ongeveer driekwart is het (in hoge mate) eens met de stelling. Ongeveer een kwart is 

wat terughoudender. Dit blijkt ook wel uit de interviews met de HR-professionals. Na 
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analyse daarvan blijkt dat 17 van de 51 geïnterviewden vindt dat dit beter of optimaler 

kan. De andere antwoorden bestaan bijvoorbeeld uit opsommingen van de bewuste 

richtlijnen en procedures en hun vindplaatsen.  

 

Tabel 58: Mate waarin HR-professionals, lijnmanagers, HR-leidinggevenden het eens zijn met de 

stelling ‘Er zijn duidelijke richtlijnen en procedures die lijnmanagers voldoende ondersteunen om 

HR-activiteiten uit te voeren’, in procenten 

 
oneens 

enigszins 

mee eens 
mee eens 

in hoge mate 

mee eens 

HR-professional (n=106) 2,8 23,6 60,4 13,2 

Lijnmanager (n=62) 6,5 27,4 45,2 21,0 

HR-leidinggevende (n=58) 6,9 20,7 53,4 19,0 

 

3.6  Recente, belangrijke HR-thema’s 
 

In de enquête is aan de HR-professionals gevraagd wat op dit moment de belangrijkste 

HR-thema’s zijn in hun organisatie. Daarbij mochten er niet meer dan vijf worden 

aangekruist. Dit levert het volgende beeld op. 

 

 
Figuur 15: De belangrijkste HR-thema’s in de organisatie volgens HR-professionals, in procenten 3 

 

 

Het thema reorganisatie / organisatieontwikkeling steekt met kop en schouders boven 

alle andere uit. Het is door bijna twee van de drie HR-professionals genoemd. Dit kan 

vermoedelijk worden toegeschreven aan de economische crisis, die tal van organisaties 

dwingt tot herstructurering. HR speelt hierin kennelijk een belangrijke rol. Opmerkelijk is 

het verschil tussen profit- en non-profit-organisaties. Bij liefst 85% (!) van de non-profit-

                                                           
3
 De percentages tellen op tot meer dan 100%. Respondenten konden meerdere thema’s (maximaal vijf) aanvinken. 
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organisaties is reorganisatie / organisatieontwikkeling genoemd als een hoofdthema. Bij 

profit-organisaties (bedrijven) ligt het percentage op 58. 

 

Meer dan de helft noemt vervolgens ontwikkeling van (talenten van) medewerkers; een 

typisch HR-thema. Met het oog op de bevordering van duurzame inzetbaarheid / 

employability van medewerkers is het goed te zien dat hier veel aandacht naar uitgaat. 

Daarnaast krijgt leiderschapsontwikkeling / management development veel aandacht. 

Vanuit de optiek van de crisis en de oplopende werkloosheid is het opmerkelijk dat de 

‘war on talent’ (het aantrekken van voldoende gekwalificeerde medewerkers) op de 

vierde plaats komt, met nog altijd meer dan 40% van de professionals die dit een 

hoofdthema noemt . Hierbij is een duidelijk verschil waarneembaar tussen profit en non-

profit. Zoals te verwachten doet deze problematiek zich vooral bij bedrijven voor (49% 

tegen 26%).  

 

Binnen de profitsector is er echter geen branche die er in het bijzonder uitspringt. Bij de 

non-profit valt op dat bij de overheid de ‘war on talent’ niet wordt gevoerd. Daar is men 

kennelijk meer bezig met uitstroom dan met instroom. 

 

Hierna lopen de percentages snel terug. Competentiemanagement wordt nog door een op 

de drie genoemd. Dit sluit aan bij de voorgaande twee thema’s. De zorg voor ‘de juiste 

mens op de juiste plaats’ wordt op verschillende manieren ingevuld. 

 

Kijken we naar de onderkant van de schaal, dan valt op dat diversiteitsbeleid en 

uitstroom van ouderen erg laag scoren. Gezien de aandacht in de media voor met name 

de problematiek van oudere werknemers zou hiervoor meer aandacht te verwachten zijn. 

Dat kan ook worden gezegd van het thema ‘bewust inzetten van social media voor 

arbeidsmarktcommunicatie’. Wat dit laatste thema betreft zien we overigens wel een 

verschil tussen sectoren. In positieve zin valt vooral de zakelijke dienstverlening op; in 

de industrie wordt hier nog nauwelijks gebruik van gemaakt, de quartaire sector zit hier 

tussenin. 

 

Bij twee thema’s – naast de hiervoor al genoemde reorganisatie en het aantrekken van 

gekwalificeerde medewerkers – zien we verder nog significante verschillen tussen profit 

en non-profit. De invoering van e-HRM houdt de professionals veel meer bezig in non-

profit- (52%) dan in profit-georiënteerde organisaties (22%). Voor de invoering van 

shared service centers geldt het omgekeerde. Dat komt vooral voor in bedrijven (22% 

tegen 4%). 

 

We hebben geen grote verschillen kunnen constateren tussen grote en kleine 

organisaties. Hierop is slechts één uitzondering. Talentontwikkeling krijgt in kleinere 

organisaties aanzienlijk meer aandacht dan in grote. Dat geldt ook voor 

leiderschapsontwikkeling. Uit statistisch oogpunt is dit laatste verschil echter niet 

significant. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies 
 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de onderzoeksresultaten antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen die aan het begin van het rapport zijn opgenomen. We sluiten af met 

een overzicht van de meest opvallende bevindingen en enige aanbevelingen voor verder 

onderzoek. 

4.1  De onderzoeksvragen beantwoord 
 

De eerste onderzoeksvragen luidden: 

Met welke HR-activiteiten houden HR-professionals zich bezig? 

- Wat zijn op dit moment de belangrijkste HR-thema’s binnen de organisatie? 

- Welke (clusters van) activiteiten voeren de HR-professionals en lijnmanagers uit? 

- Wat is de primaire gerichtheid van de HR-afdeling? (typering en rol) 

- Welke ontwikkelingen worden hierin verwacht? 

 

Hoe is de taakverdeling van de HR-activiteiten tussen de HR-professional en het 

lijnmanagement? 

 

De werkzaamheden van HR  

De belangrijkste constatering op dit vlak is dat de HR-functie nog altijd heel breed is; de 

HR-professional is op veel verschillende terreinen actief. Met alle door ons onderscheiden 

bundels van activiteiten, met uitzondering van personeelsbeheer, houden de 

professionals zich regelmatig of in hoge mate bezig; de scores op deze twee 

antwoordcategorieën samen liggen steeds boven de 60%. De ‘top 3’ wordt gevormd door 

Bemensen (het zorgen voor voldoende personeel), het cluster Arbo, verzuim en vitaliteit 

en Arbeidsvoorwaarden. Personeelsbeheer vormt de enige uitzondering. In de meeste 

organisaties is dit onderdeel belegd bij een aparte afdeling of functie, de 

personeelsadministratie, of het werk is uitbesteed. Daarnaast zou een rol kunnen spelen 

dat steeds meer is geautomatiseerd: e-HRM. Door middel van ESS en MSS kunnen 

medewerkers en leidinggevenden veel zelf doen en hoeft er minder een beroep te worden 

gedaan op de HR-professional. Dat neemt echter niet weg dat het personeelsbeheer wel 

een belangrijke verantwoordelijkheid blijft voor de HR-afdeling. De lijn moet op haar 

kunnen terugvallen. 

 

Op bijna alle onderscheiden gebieden is zowel sprake van beleidsmatige als uitvoerende 

werkzaamheden. Zo wordt binnen het cluster Bemensen van de HR-professional vooral 

een bijdrage verwacht bij ontslag, selectie en personeelsplanning. De inbreng bij 

Personeelsontwikkeling heeft vooral betrekking op de gesprekkencyclus, doorstroom en 

opleiding.  

Arbeidsvoorwaarden zijn echt het domein van de HR-professional. Hij dient goed op de 

hoogte te zijn van de regelingen op dit gebied, hierover te adviseren aan de lijn en deze 

toe te passen in de beloning van medewerkers.  

De crisis doet zich vooral voelen in het cluster Organisatieontwikkeling. Nogal wat HR-

professionals hebben een rol in reorganisatietrajecten. Dit is het onderwerp dat het 

meest is genoemd binnen dit cluster. Ook bij de vraag wat op dit moment de 

belangrijkste thema’s zijn in de organisatie is ‘reorganisatie en organisatieontwikkeling’ 

(veruit) het meest naar voren gekomen. Binnen dit cluster is verder cultuurverandering 
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veel vermeld. Meer operationeel is het maken van (nieuwe) functiebeschrijvingen en 

functiewaardering. 

De arbeidsverhoudingen op organisatieniveau zijn primair het domein van de HR-

leidinggevende. Toch wordt ook door de andere HR-professionals vaak overleg met (de) 

OR(-leden) genoemd. Opvallend is dat binnen dit cluster ‘bemiddelen bij en adviseren 

over conflicten’ vaak wordt aangegeven. We komen hier later nog op terug. 

Personeelsbeheer is uiteraard vooral een operationele taak. Hier gaat het vooral om 

zaken als verzuimregistratie en personeelsinformatie.  

 

De taakverdeling met de lijn 

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het lijnmanagement zich er in het 

algemeen goed van bewust is dat personeelsmanagement mede zijn 

verantwoordelijkheid is. Bij de vraag naar de randvoorwaarden (die hierna wordt 

beantwoord) blijkt dat ook. Lijnmanagers zeggen overwegend dat zij gemotiveerd zijn 

om HR-taken uit te voeren. HR-professionals en hun leidinggevenden delen die 

overtuiging, maar zij zijn duidelijk gematigder in hun oordeel.  

Als we afgaan op de activiteiten van de lijn en wat zij zeggen over de onderlinge 

taakverdeling, dan wordt deze verantwoordelijkheid kennelijk ook genomen. 

Op veel punten zijn de drie respondentgroepen het met elkaar eens wat betreft de 

taakverdeling; bij slechts enkele aspecten lopen de meningen uiteen. Bemensen, 

personeelsontwikkeling en arbeidsverhoudingen worden door de lijn sterker als een 

lijnverantwoordelijkheid beschouwd, dan door de HRM’ers. We beoordelen dit positief. 

Immers, als dat door de lijn wordt gezien als haar verantwoordelijkheid, dan mag ervan 

worden uitgegaan dat dit meer effect heeft, dan wanneer de lijn dit op het bord legt van 

HR.  

Daarnaast is het bemoedigend dat het cluster Arbo, verzuim en vitaliteit (overwegend) 

wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit beleid en de uitvoering 

daarvan moet op het niveau van de werkvloer gestalte krijgen. Gezien de mate waarin de 

lijn hiermee bezig is, gebeurt dit ook. Maar dat laat onverlet dat dit cluster ook veel inzet 

vraagt van HR; en dat gebeurt. 

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeheer liggen op de eerste plaats bij de HR-functie. 

Daarvoor is (veelal) specialistische kennis vereist, waar lijnmanagers op moeten kunnen 

terugvallen. Vaak is deze kennis – evenals bij ontslagkwesties – van juridische aard. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de HR-professional en de lijnmanager beiden een eigen 

rol hebben. De lijnmanager is ‘peoplemanager’ van ‘zijn’ mensen in de dagelijkse 

praktijk, de HR-professionals adviseren en ondersteunen hem daarbij, waarbij de lijn 

erop moet kunnen vertrouwen dat HR beschikt over de juiste deskundigheid. 

Zo staat het in de theorie, zo blijkt het intussen ook te werken in de praktijk, kunnen we 

op basis van ons onderzoek – althans voor veel organisaties – constateren. Het 

impliceert dat HR vooralsnog in veel organisaties niet kan worden gemist. De 

ondersteuning van het lijnmanagement door de HR-professional is nodig en wordt 

waardevol gevonden. 

 

HR als bemiddelaar 

In de theorie 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. Bij Caldwell (2003, p. 998) komen we 

het volgende citaat tegen: ‘We have given up the role of fair arbiters….’ Dat blijkt in ons 

onderzoek toch niet geheel het geval te zijn. In het cluster Arbeidsverhoudingen wordt – 
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zoals gezegd – door veel HR-professionals en HR-leidinggevenden ‘bemiddelen bij en 

adviseren bij conflicten’ als taak genoemd. Dat lijnmanagers arbeidsverhoudingen ook tot 

hun domein rekenen doet daar niets aan af. 

 

HR-leidinggevenden 

Met betrekking tot de HR-leidinggevenden hebben we geconstateerd dat zij eveneens een 

zeer brede functie hebben, al liggen er wel andere accenten dan bij de (andere) HR-

professionals. Zoals te verwachten was, zijn hun werkzaamheden meer beleidsmatig en 

strategisch van aard en houden zij zich minder bezig met operationele zaken, zoals op 

het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim en vitaliteit en arbeidsvoorwaarden. 

Organisatieontwikkeling en arbeidsverhoudingen vragen daarentegen relatief veel van 

hun tijd, al zien we hierbij wel duidelijke verschillen tussen typen organisaties en 

sectoren.  

 

De vele rollen van HR 

Dat brengt ons bij de typering van de HR-functie. De vraag luidde waar de HR-afdeling 

zich op richt. Uit de analyse is een grove tweedeling naar voren gekomen in enerzijds 

een proactieve en anderzijds een reactieve rol. De typeringen voor de proactieve rol zijn: 

het ontwikkelen van visie en strategie op het gebied van HRM en 

medeverantwoordelijkheid bij het realiseren van veranderingsprocessen. Tot de reactieve 

rol kunnen worden gerekend: 

- het reageren op alle problemen die op hun pad komen; 

- helpen en ondersteunen (personeelszorg); 

- administreren en regelen (personeelsbeheer). 

Het ontwerpen en leveren van  HR-producten en -diensten (HR deliveries) bleek te 

correleren met beide rollen. 

Twee zaken vallen hierbij in het bijzonder op. Dat is ook hier weer de breedte van de 

functie. Alle respondenten zijn het voor meer dan de helft (in hoge mate) eens met alle 

typeringen; meestal ligt de score zelfs boven de 60%. Het tweede opvallende is de 

overeenstemming tussen de respondentgroepen. De enige uitzondering betreft de 

eerstgenoemde, proactieve rol, met name de medeverantwoordelijkheid voor 

veranderingsprocessen. HR-professionals typeren zichzelf meer als zodanig dan de 

lijnmanagers en – opvallend genoeg – ook meer dan de HR-leidinggevenden.  

 

Voor de toekomst verwachten de HR-professionals dat de proactieve rol van de HR-

afdeling belangrijker zal worden, en dat de meer beheersmatige rol van HR in belang zal 

afnemen. Is de wens de vader van de gedachte? 

 

De inzet van competenties 

We kijken vervolgens naar de competenties van HR. Dat doen we aan de hand van de 

volgende onderzoeksvragen. 

Welke competenties worden ingezet bij de uitvoering van de HR-activiteiten? 

- Op welke competenties wordt voor de uitvoering van HR-activiteiten een beroep 

gedaan?  

- In welke mate zijn deze competenties zichtbaar volgens HR-leidinggevenden en 

volgens het lijnmanagement? 

- Wat zijn de verwachtingen over het belang van de benodigde competenties in de 

toekomst? 
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De eerste deelvraag is voorgelegd aan de HR-professional en diens leidinggevende, de 

tweede aan de HR-leidinggevende en het lijnmanagement.  

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 ze zijn ook 

zichtbaar voor anderen. Om toch enig onderscheid te kunnen maken is het interessanter 

te kijken waar de relatief lage scores zich bevinden, meer dan naar de hoge scores. Dan 

komen we allereerst uit bij business kennis, omschreven als ‘begrip hebben van de 

business en de omgeving, deskundigheid strategievorming (processen), kennis van 

bedrijfseconomische en organisatieprocessen’. Daarvan zeggen de HR-professionals zelf 

dat op die competentie relatief weinig een beroep wordt gedaan. Opmerkelijk is 

overigens dat zowel lijnmanagers als HR-leidinggevenden van mening zijn dat deze 

competentie voldoende zichtbaar is. Daarbij valt verder op dat lijnmanagers dat 

significant meer zeggen dan de HR-managers. Onderschatten zij hun medewerkers? 

De vraag of op de genoemde competenties een beroep wordt gedaan is eveneens 

voorgelegd aan de HR-leidinggevenden voor wat betreft hun eigen werk. Voor deze 

functionarissen scoorde geen enkele competentie laag. Kennelijk kunnen zij alle 

competenties voldoende inzetten. 

 

Voor de toekomst wordt verwacht dat alle competenties minstens even belangrijk zullen 

blijven. Het aantal respondenten dat van mening was dat een bepaalde competentie 

minder belangrijk zou worden is verwaarloosbaar. Als de score op dit moment al erg 

hoog is, kan het belang nog nauwelijks toenemen. Toch is dat wel beweerd door veel 

respondenten. Het is meer een indicatie voor de vraag op welke competentie in de 

toekomst veelvuldig een beroep zal worden gedaan. Dan springt met name ‘management 

van verandering’ eruit. Deze bevinding sluit aan bij de veel geuite mening dat 

organisaties – om te overleven – voortdurend moeten blijven innoveren. 

 

Tevredenheid 

Hoe wordt het werk van de HR-professional beoordeeld? 

- Hoe denken lijnmanagers (‘de klanten van HR’) hierover, hoe oordeelt de 

professional zelf en wat is de mening van de HR-leidinggevende? 

De bevindingen zijn (zeer) positief. Een gemiddelde score van 7,5 kan zonder meer goed 

worden genoemd. Er is nauwelijks verschil in de beoordeling door het lijnmanagement 

(‘de klant’), de HR-leidinggevende en de HR-professional zelf. Deze laatste overschat 

zichzelf kennelijk niet als hij zijn eigen dienstverlening met dit hoge cijfer waardeert. De 

klanten tonen zich vooral tevreden over de ondersteuning die zij van HR krijgen, het 

meedenken, de samenwerking en de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Hieruit komt 

een rol als business partner naar voren. Verbeterpunten zijn met name te vinden op het 

meer strategische, beleidsmatige vlak. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat maar 

weinig lijnmanagers dit hebben gezegd. HR-leidinggevenden noemden dezelfde 

verbeterpunten, maar ook bij deze groep slechts in beperkte mate. 

En hoe staat het met de lijn? 
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Kan het lijnmanagement zijn taak waarmaken? 

Hiervoor is geconcludeerd dat lijnmanagers in het algemeen hun verantwoordelijkheid op 

het terrein van HRM (willen) nemen. Maar wordt ook voldaan aan de voorwaarden om 

dat op een goede manier te doen? Kunnen zij de gevraagde rol waarmaken? De 

onderzoeksvraag luidde: 

Slaagt het lijnmanagement erin om HR-activiteiten adequaat uit te voeren? 

- Wordt voldaan aan de voorwaarden voor een adequate taakuitvoering? 

Over de motivatie van lijnmanagers is hiervoor al gezegd dat zij op dit terrein hun 

verantwoordelijkheid willen nemen.  

Van de andere randvoorwaarden blijkt tijd de grootste bottleneck te zijn. Daarnaast zijn 

de competenties van lijnmanagers in veel organisaties een probleem. Daar zijn de 

lijnmanagers zelf overigens minder van overtuigd dan de HRM’ers.  

Binnen dit cluster van vragen valt met name het positieve oordeel over de ondersteuning 

door HR op. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat er 

veel sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven als gevolg van de wijze waarop het 

onderzoek is uitgevoerd. De lijnmanagers zijn gevraagd via de HR-professional en 

verondersteld mag worden dat die in het algemeen een lijnmanager zal vragen met wie 

hij een goede verhouding heeft. Noch deze lijnmanager, noch de HR-leidinggevende zal 

gauw geneigd om zich (tegenover de student die het interview afneemt) zeer kritisch uit 

te laten over de HR-professional. 

 

4.2  Opvallende bevindingen 
 

Uit het onderzoek zijn geen belangrijke trendbreuken naar voren gekomen. De resultaten 

laten veeleer een voortgaande ontwikkeling zien. Zo is het lijnmanagement steeds 

belangrijker op het terrein van ‘mensmanagement’. Dat maakt de HR-functie echter niet 

overbodig. Leidinggevenden hebben de HR-professional hard nodig voor ondersteuning, 

en de inbreng wordt ook gewaardeerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor specifieke kennis op 

het terrein van arbeidsvoorwaarden en het cluster Arbo, verzuim en vitaliteit.  

Ook op het gebied van personeelsbeheer zet – uiteraard niet onverwacht – de trend zich 

voort. Werkzaamheden binnen dit cluster nemen steeds minder tijd in beslag van de HR-

professional. Maar dit terrein blijft wel primair zijn verantwoordelijkheid.  

In ieder geval kan worden geconcludeerd dat de HR-professional ertoe doet; hij heeft een 

duidelijke toegevoegde waarde. 

 

Opvallend is dat in het onderzoek de medewerkers nauwelijks zijn genoemd, noch door 

de HR-professionals, noch door de andere respondenten. Dit zou erop kunnen duiden, 

dat HR er – zoals veelal in de literatuur wordt gesteld (zie bijvoorbeeld Kluijtmans, 2008) 

– vooral is voor de lijn: de HR-professional is er op de eerste plaats om het 

lijnmanagement te ondersteunen. We hebben wel geconstateerd dat HR kennelijk nog 

steeds een rol speelt in conflictbemiddeling tussen leidinggevenden (of de organisatie) en 

medewerkers. Specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden en wet- 

en regelgeving) is dan belangrijk.  

 

Een van de meest opvallende zaken is verder de belangrijke rol van HR bij 

organisatieontwikkeling en de noodzaak op dat gebied te beschikken over de 

competentie management van verandering.   
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4.3  Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

De aanbevelingen voor verder onderzoek hangen nauw samen met de bovenstaande 

opvallende bevindingen. In het verlengde van de laatstgenoemde bevinding merken we 

op, dat niet geheel helder is wat de rol van de HR-professional zou moeten of kunnen zijn 

in veranderingsprocessen. Weliswaar zijn hierbij – in navolging van Ulrich – 

omschrijvingen gebruikt als ‘management van transformatie en verandering’,  

implementatie van veranderingsprocessen en cultuurveranderingen, maar dit zijn vrij 

algemene en abstracte termen. Wat de HR-professional dan precies zou moeten doen en 

welke competenties hij zou moeten inzetten, blijft nog vrij vaag. In de interviews zou 

daar meer op moeten worden doorgevraagd. 

 

Uit de bevinding dat de medewerkers zo weinig zijn genoemd in het onderzoek, mag niet 

zonder meer worden geconcludeerd, dat zij uit beeld zijn bij de HR-professional. Zo 

hebben we gezien dat het cluster Personeelsontwikkeling/inzetbaarheid van medewerkers 

veel aandacht krijgt van de gemiddelde HRM’er. Daarnaast dat driekwart van hen het 

eens is met de typering ‘personeelszorg’. Daaruit volgt de verwachting dat, indien wij 

bijvoorbeeld zouden hebben gevraagd of de HR-professional zichzelf ziet als ‘employee 

champion’, velen daar positief op zouden hebben geantwoord. Het is goed om daar in 

vervolgonderzoek op door te vragen. Met name zou de vraag moeten worden gesteld of 

HR er primair is voor het management of voor de medewerkers. 

 

Als laatste noemen we hier nog het aspect tevredenheid. We willen niets afdoen aan de 

positieve score in de beoordeling. Het zou echter wel goed zijn om daar in de interviews 

dieper op in te gaan. Wat houdt de tevredenheid in, met name van de lijnmanager en de 

HR-leidinggevende? Is men tevreden omdat die professional ‘braaf’ doet wat van hem 

verlangd wordt? Of juist omdat deze kritisch is en zelfs zijn ‘klant’ terecht durft te wijzen? 

Wordt een kritische houding op prijs gesteld? Doorvragen laat ook beter zien of sociaal 

wenselijke antwoorden zijn gegeven, of dat men het ook echt meent. 

 

Meer in het algemeen merken we nog op dat we nog maar in beperkte mate nadere 

analyses hebben kunnen uitvoeren op het materiaal. Daarvoor was het aantal 

organisaties – zeker voor wat betreft het aantal interviews – te klein. Daarom is het een 

goede zaak dat in het vervolg meerdere hogescholen gaan participeren. Dan kan 

bijvoorbeeld beter worden nagegaan of er verschillen bestaan tussen sectoren, naar de 

positionering van de HR-afdeling en naar kenmerken van de professionals. 
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Bijlage 1 Toelichting onderzoeksopzet 
 

Onderzoeksstrategie en methoden 

De data voor het onderzoek zijn op een kwalitatieve en kwantitatieve wijze verzameld en 

geanalyseerd.  Voor het beschrijvende deel van het onderzoek is voor een kwantitatieve 

benadering gekozen met als strategie de survey. Hierdoor kon een grootschaliger beeld 

van de agenda van de HR-professional worden verkregen. Juist vanwege de verwachte 

diversiteit is een grotere omvang gewenst om patronen en trends te constateren. Binnen 

de survey is gekozen voor een enquête waarin de verschillende thema’s door middel van 

gesloten vragen aan bod zijn gekomen.  De enquête is voorgelegd aan de HR-

professional.  Het instrument is ontwikkeld in de kenniskring van het lectoraat HRM en 

webbased voorgelegd.  

Voor het verkennen van achterliggende motieven en contextuele factoren, is voor een 

kwalitatieve aanpak gekozen. Deze bestond uit een casestudieonderzoek binnen de 

stagebedrijven waarbij interviews zijn gehouden met de HR-professional, de lijnmanager 

die samenwerkt met de HR-professional, en met de HR-leidinggevende van de HR-

professional. In de interviews is het mogelijk door te vragen op de voorgestructureerde 

gegeven antwoorden door de respondent. Voor elke onderzoeksgroep (HR-professional, 

lijnmanager en HR-leidinggevende) zijn afzonderlijk interviewprotocollen ontwikkeld die 

onderling grotendeels dezelfde vragen bevatten ten behoeve van vergelijking en daarmee 

ter vergroting van de betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook de interviewprotocollen 

zijn ontwikkeld in de kenniskring. 

Door het combineren van meerdere methoden (enquête en interviews) en meerdere 

bronnen (HR-professional, lijnmanagement en HR-leidinggevenden) is de 

betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd. Er is – kort samengevat – sprake van 

zowel methodetriangulatie als brontriangulatie in de dataverzamelingsfase.  

 

Respons en analyses 

Met name vanwege het kleine aantal interviews die zijn gehouden, is er sprake van een 

beperkte betrouwbaarheid, waardoor uitspraken niet zonder meer te generaliseren zijn. 

Daardoor zijn analyses beperkt tot globale analyses, waarbij uitspraken indicatief 

beschouwd moeten worden (zie §1.5 voor beschrijving data-analyse). De conclusies 

kunnen in vervolgonderzoek onder een grotere groep getoetst worden.  

Dat het aantal interviews lager ligt dan het aantal ingevulde enquêtes, heeft 

verschillende redenen.  In de meeste gevallen stelden de bedrijven andere interne 

prioriteiten, waardoor zij op het moment van het onderzoek niet bereid waren om mee te 

werken, maar ook tijdgebrek bij studenten en het vervallen van interviewafspraken die 

niet binnen de gegeven tijd alsnog uitgevoerd konden worden, hebben een rol gespeeld. 

Er zijn circa 68 HR-professionals geïnterviewd, 63 lijnmanagers en 57 HR-

leidinggevenden.  

 

Testversie 

Zowel de enquête als de interviewprotocollen zijn door de kenniskringleden in enkele 

organisaties getest. De ervaringen en het bespreken van de ervaringen hebben geleid tot 

bijstellingen van beide instrumenten.  

 

Data-analyse 

De data van de enquête en de interviews zijn in SPSS bewerkt. Hierbij ging het om het 

opschonen van het databestand, zoals het verwijderen van uitbijters, het controleren en 
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verwijderen van duplicaten en het samenvoegen van continue variabelen in klassen (zie 

ook tabel volgende pagina). 

De rechte tellingen zijn opgenomen in een tabellenboek (zie separaat tabellenboek). De 

kwantitatieve interviewdata – data uit de gesloten interviewvragen – zijn eveneens 

opgenomen in het eerder genoemde tabellenboek.  Omdat het hier om responsgroottes 

van minder dan 100 gaat, zijn naast relatieve frequenties ook de absolute aantallen 

weergegeven.  

Naast de rechte tellingen zijn enkele  verdiepende analyses uitgevoerd. Er is getoetst op 

verschillen en verbanden binnen de respondentgroep HR-professionals in antwoorden 

naar achtergrondkenmerken van de bedrijven en van de HR-professionals zelf. In 

onderstaande tabel is te zien om welke achtergrondkenmerken het gaat.  De toetsen die 

hiervoor zijn gebruikt zijn de niet-parametrische toetsen, waaronder de 

ChiKwadraattoets, Spearmantoets, Mann-Whitney U en Kruskal Wallis, en parametrische 

toetsen, waaronder de Pearsontoets, T-test en ANOVA. De variabelen met 

vierpuntsschalen in de enquête zijn beschouwd als ordinale schalen. Deze variabelen en 

de variabelen op nominaal niveau zijn met niet-parametrische toetsen geanalyseerd. De 

schalen die hoger liggen dan de vierpuntsschaal, zijn beschouwd als intervalschalen en 

met parametrische toetsen geanalyseerd.   

 

Tabel B1: Achtergrondkenmerken van de bedrijven en de HR-professionals, waarop vergelijkende 

analyses uitgevoerd zijn 

Achtergrondkenmerken van de bedrijven 

Grootte van de 

organisatie 

≤400 en >400  

Type  profit/ non-profit 

Sector4 primair, secundair, tertiair, quartair 

HR positionering5 gecentraliseerd, gedecentraliseerd 

Achtergrondkenmerken van de HR-professional 

Leeftijdsklassen 30 jaar of jonger -  31 t/m 40 jaar - 41 t/m 50 jaar - 50 t/m 60 jaar 

Anciënniteit  0 t/m 2 jaar - 3 t/m 5 jaar - 6 t/m 10 jaar - 11 t/m 15 jaar - 16 jaar 

of langer 

Jaren werkzaam in HR-

functie 

2 jaar of minder - 3 t/m 5 jaar - 6 t/m 10 jaar - langer dan 10 jaar 

Jaren werkzaam in HR-

vakgebied 

1 t/m 5 jaar - 6 t/m 10 jaar - 11 t/m 15 jaar - 16 t/m 20 jaar - 

langer dan 20 jaar 

Aantal fte 2,5 tot 4 dagen - 3 tot 5 dagen  - fulltime (1,0 fte) 

Primaire HR-rol6 Aansturend - Breed  

Hiërarchisch 

leidinggevende 

HR-leidinggevende - directeur/ manager 

Aantal medewerkers 

vallend onder 

aandachtsgebied van HR  

0 t/m 100 - 101 t/m 200 - 201 t/m 300 - 301 t/m 600 - 601 of 

hoger 

                                                           
4
 Deze variabele is geconstrueerd op basis van een vraag over branches. Primair= agrarisch, Secundair= bouw, 

ambacht, industrie, Tertiair= cultuur, recreatie & persoonlijke dienstverlening, detailhandel, financiële 
dienstverlening, groothandel, horeca, ICT en transport & logistiek, Quartair= onderwijs, overheid, overige 
zakelijke dienstverlening en zorg & welzijn. 
5
 Deze variabele is geconstrueerd op basis van een meerkeuzevraag over de HR-positionering. De twee 

antwoordopties gecentraliseerd en gedecentraliseerd zijn het meest gekozen. Voor de andere antwoordopties 
was er sprake van een te klein aantal om uitspraken over te doen. 
6
 Bij deze variabele waren er vijf antwoordopties. Met name de aansturende en brede/ generalistische rol van 

de HR-professional zijn genoemd. Deze zijn meegenomen in de analyses. 
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Daarnaast zijn verschillen getoetst tussen gepaarde steekproeven. De steekproeven 

hebben hier betrekking op de drie respondentgroepen. Aan de respondentgroepen zijn 

grotendeels dezelfde vragen gesteld. De antwoorden van deze drie groepen zijn 

onderling met elkaar vergeleken. Hiervoor zijn twee toetsen gebruikt, te weten de 

Wilcoxon-toets en de Friedman-toets (i.e. non-parametrische gepaarde steekproeven 

toetsen).  Omdat de responsomvang van de groep lijnmanagers en HR-leidinggevenden 

klein is, zijn de conclusies hierover indicatief. Bij de vraag naar hoe de HR-professional 

de aansturing van HR-activiteiten in de eigen organisatie zou typeren - bestaande uit zes 

stellingen - , is een factoranalyse uitgevoerd (PCA-analyse met varimax rotatie). Vijf van 

de zes stellingen konden verdeeld worden over twee factoren, waarbij de ene factor 

vooral te typeren is als een strategische aansturing en de andere factor als operationele 

aansturing. De Cronbach’s alpha’s hiervan zijn respectievelijk 0,64 en 0,77.  

Naast de kwantitatieve data, ging het in de interviews ook om kwalitatieve data. Hiervan 

zijn kwalitatieve analyses in Excel uitgevoerd door antwoorden te coderen en te 

interpreteren in relatie tot de gesloten vragen over de betreffende thema’s.  

 

Tijdpad en onderzoekproces 

In het najaar van 2012 zijn door de kenniskring de enquête en interviewprotocollen 

ontwikkeld, getest en bijgesteld. Omdat van studenten een aanzienlijke taak werd 

gevraagd, is vooraf een stagestartbijeenkomst georganiseerd waarin de opdracht aan de 

studenten is uitgelegd en de gelegenheid is gegeven voor vragen. Ook is een korte 

interviewtraining aangeboden, een instructiefilmpje gemaakt over het voeren van 

interviews en zijn studenten per mail geïnformeerd over de werkwijze en het tijdpad en 

bij wie ze terecht konden gedurende de hele stageperiode. Daarnaast zijn ook alle 

betrokken stagedocenten vanuit Avans geïnformeerd en op de hoogte gehouden. 

Vanuit de opleiding ‘s-Hertogenbosch was kenniskringlid en tevens stagedocent Erik 

Woering de contactpersoon, vanuit de opleiding in Breda was dit vanuit dezelfde rollen 

Herman van Blitterswijk.   

 

Begin december 2012 is naar alle studenten, van wie bekend was dat en waar zij in de 

betreffende periode stage liepen, een instructiemail gestuurd met daarin een door te 

sturen uitnodiging voor de HR-professional (de stagebegeleider van de student). Daarin 

waren ook de link en de inlogcodes voor de HR-professional opgenomen7. Het ging hierbij 

om 131 studenten. De opdracht aan de studenten was om de uitnodigingstekst uit de 

instructiemail te kopiëren en met de weblink en inlogcodes aan hun stagebegeleider te 

mailen. De opzet was om de HR-professional op het einde van de enquête de antwoorden 

te laten opslaan in pdf (hiervoor was een link opgenomen) en dit door te sturen naar de 

student ter voorbereiding op het interview. In de praktijk bleek dit voor een aantal HR-

professionals niet voldoende duidelijk te zijn geweest. Door 17 studenten is achteraf 

gevraagd aan de contactpersonen binnen Avans om de antwoorden van hun 

stagebegeleider alsnog na te sturen. Dit is gebeurd in al deze gevallen.  

 

Medio december is zowel een herinneringsmail gestuurd aan de studenten om de enquête 

tijdig onder de aandacht te brengen bij de HR-professionals als een instructiemail met 

weblink naar de interviewprotocollen voor de studenten zelf. De studenten hadden tot 

                                                           
7
 Hiervoor is gebruik gemaakt van de software van Netq: in dit programma zijn de enquête en de 

interviewprotocollen webbased gemaakt, en zijn de uitnodigingen en herinneringsmails gestuurd naar de 
studenten, c.q. panelleden in het programma.  
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eind februari de gelegenheid om interviews te houden onder drie personen: HR-

professional, lijnmanager en HR-leidinggevende. Daarnaast moesten zij enkele data over 

organisatie aanleveren.  

 

Begin januari is een overzicht gemaild naar de stagedocenten van de studenten om hen 

te informeren over de respons van ‘hun’ studenten en studenten erop te attenderen tijdig 

hun opdracht uit te voeren.  

 

Begin februari is een herinnering gestuurd naar de studenten ten aanzien van de 

dataverwerking van de interviews in de webversie.  

De oorspronkelijke invultermijn was korter, maar gezien de lage respons verlengd.  

 

Eind februari  2013 is, ondanks een beduidend lagere respons dan in de enquête, de 

totale opdrachttermijn gesloten. Naast tijdgebrek is ook een andere prioritering door het 

stagebedrijf van invloed geweest op de uiteindelijke respons.  
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Bijlage 2 Enquête HR-professional  
 

 

HRM Praktijkmonitor 
 

1. Wat is uw leeftijd? 

 

 
 

2. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

 

o Mavo 

o Havo 

o Vwo 

o Lbo 

o Mbo 

o Hbo 

o Wo 

 

3. Hoeveel jaren werkt u voor deze organisatie? 

 

4. Wat is de omvang van uw aanstelling? 

 

 

 

5. Wat is uw primaire rol? 

o Aansturend/ leidinggevend (bijv. directeur HRM, manager P&O, hoofd P&O) 

o Beleidsontwikkelend (bijv. beleidsadviseur, HRD specialist, arbeidsvoorwaardenspecialist) 

o Breed/ generalistisch adviserend (bijv. integraal personeelsadviseur, HR adviseur, 

personeelsfunctionaris) 

o Specialistisch adviserend (bv. loopbaanontwikkeling, werving en selectie, uitstroom) 

o Administrerend/ registrerend/ uitvoerend ( bijv. medewerker P&O, HR assistent, 

salarisadministrateur) 

 

6. Hoeveel jaren bent u werkzaam in uw huidige functie? 
 

 
 
7. Hoeveel jaren bent u werkzaam in het HR vakgebied? 

 

 
 

8. Wie is uw hiërarchisch leidinggevende? Ofwel, aan wie rapporteert u? 
 

o HR leidinggevende (bijv. HR directeur, HR manager, Hoofd P&O, teamleider P&O) 

o Directeur/ Manager (bijv. Algemeen Directeur, Directeur Bedrijfsvoering) 

 
9. Hoeveel medewerkers vallen onder uw aandachtgebied, waarvoor u HR zaken 

uitvoert? 
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10. Hoe tevreden bent u over uw eigen HR dienstverlening. Geef een rapportcijfer. 1= 

zeer slecht, 10=uitstekend. 
 

 
 

 

 

 

 

  

CLUSTER ACTIVITEITEN 

Hierna volgen clusters van activiteiten waar een HR professional zich in meer of mindere mate mee 
bezig kan houden. Hierover stellen we u 2 vragen. 
 

11. Wilt u per cluster een inschatting geven van de mate waarin u zich ermee 
bezighoudt? Aangezien deze activiteiten zich gedurende een heel jaar 
(HRM−cyclus) aandienen, vragen wij u bij het invullen het gehele afgelopen jaar 

in ogenschouw te nemen. 
 

 (Bijna) nooit Soms Regelmatig In hoge mate 

a. Bemensen/ beschikbaarheid van 

medewerkers Denk hierbij aan: 

personeelsbegroting en –planning, werving & 

selectie, ontslagprocedures en sociaal plan 

o  o  o  o  

b. Personeelsontwikkeling/ inzetbaarheid 

van medewerkers Denk hierbij aan: invoeren 

en toepassen competentiemanagement, 

adviseren over HRM gesprekkencyclus, 

loopbaan- en opleidingsgesprekken voeren, 

Management Development 

o  o  o  o  

c. Organisatieontwikkeling Denk hierbij aan: 

reorganisaties begeleiden, cultuurveranderings-

processen begeleiden, teamontwikkeling 

begeleiden, mede vormgeven organisatie-

strategie 

o  o  o  o  

d. Arbeidsvoorwaarden Denk hierbij aan: 

opstellen arbeidsvoorwaardenregelingen, 

arbeidsvoorwaarden toepassen en hierover 

adviseren, adviseren beloningsvraagstukken 

o  o  o  o  

e. Arbeid, verzuim, vitaliteit Denk hierbij aan: 

adviseren over arbo-zaken, faciliteren bij 

verzuimbegeleiding, opstellen en faciliteren 

Risicoinventarisatie en –Evaluatie (RI&E) 

o  o  o  o  

f. Arbeidsverhoudingen Denk hierbij aan: 

overleg met (leden) OR, werkoverleg faciliteren, 

bemiddeling en advisering bij conflicten, interne 

communicatie 

o  o  o  o  

g. Personeelsbeheer Denk hierbij aan: beheer 

personeelsinformatiesysteem, uitvoeren 

personeelsadministratie, uitvoeren 

salarisadministratie, opstellen van en 

rapporteren over personeelsinformatie 

o  o  o  o  

 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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12. Wilt u vervolgens per cluster een inschatting geven over de taakverdeling tussen 

HR en de lijnmanager? 
 
 Niet van 

toe-

passing 

Ik voer de 

activiteiten 

volledig 

zelf uit; de 

lijnmanager 

heeft hierin 

geen taak 

Ik voer de 

activiteiten 

samen uit 

met  de 

lijnmanager; 

beiden 

hebben zij 

een taak 

hierin 

De lijnmanager 

voert de 

activiteiten 

grotendeels zelf 

uit; ik heb hierin 

een beperkte 

taak 

De 

lijnmanager 

voert de 

activiteiten 

volledig zelf 

uit; ik heb 

hierin geen 

taak 

a. Bemensen/ beschik-

baarheid van medewerkers 

Denk hierbij aan: 
personeelsbegroting en –
planning, werving & selectie, 
ontslagprocedures en sociaal 
plan 

o  o  o  o  o  

b. Personeelsontwikkeling/ 

inzetbaarheid van 

medewerkers 

Denk hierbij aan: invoeren en 
toepassen competentie-
management, adviseren over 
HRM gesprekkencyclus, 
loopbaan- en opleidings-
gesprekken voeren, Management 
Development 

o  o  o  o  o  

c. Organisatieontwikkeling 

Denk hierbij aan: reorganisaties 

begeleiden, cultuurveranderings-

processen begeleiden, 

teamontwikkeling begeleiden, 

mede vormgeven organisatie-

strategie 

o  o  o  o  o  

d. Arbeidsvoorwaarden 

Denk hierbij aan: opstellen 

arbeidsvoorwaardenregelingen, 

arbeidsvoorwaarden toepassen 

en hierover adviseren, adviseren 

beloningsvraagstukken 

o  o  o  o  o  

e. Arbeid, verzuim, vitaliteit 

Denk hierbij aan: adviseren over 

arbo-zaken, faciliteren bij 

verzuimbegeleiding, opstellen en 

faciliteren Risicoinventarisatie en 

–Evaluatie (RI&E) 

o  o  o  o  o  

f. Arbeidsverhoudingen 

Denk hierbij aan: overleg met 

(leden) OR, werkoverleg 

faciliteren, bemiddeling en 

advisering bij conflicten, interne 

communicatie 

o  o  o  o  o  

g. Personeelsbeheer 

Denk hierbij aan: beheer 

personeelsinformatiesysteem, 

uitvoeren personeels-

administratie, uitvoeren 

salarisadministratie, opstellen 

van en rapporteren over 

personeelsinformatie 

o  o  o  o  o  
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CLUSTER COMPETENTIES 

13. Hieronder volgt een opsomming van vijf competentiegebieden waarop bij de HR 
professional een beroep kan worden gedaan. Wilt u per competentiegebied 
aangeven in hoeverre er in uw functie een beroep wordt gedaan op deze 
competentie? 

 

 (Bijna) nooit Soms Regelmatig In hoge mate 

a. Persoonlijke integriteit/ 

geloofwaardigheid (bijv. inlevingsvermogen, 

integer handelen) 

o  o  o  o  

b. Management van veranderingen (bijv. 

probleemoplossend vermogen, vaardigheid in 

processturing, flexibel zijn/ 

aanpassingsvermogen) 

o  o  o  o  

c. Business kennis (bijv. begrip hebben van de 

business en de omgeving, deskundigheid 

strategievorming (processen), kennis van 

bedrijfseconomische en organisatieprocessen) 

o  o  o  o  

d. Vermogen om te beïnvloeden (bijv. 

overtuigingskracht, 

onderhandelingsvaardigheden, communicatieve 

vaardigheden, leidinggeven (functioneel vanuit 

HRM)) 

o  o  o  o  

e. Vakdeskundigheid HRM  (bijv. HR – 

instrumenten en -processen toepassen, relevante 

(HRM)wetgeving, kennis nieuwste toepassing 

technologie (eHRM)) 

o  o  o  o  

 
14. Hieronder worden de competenties nogmaals genoemd. Kijkend naar uw eigen 

werksituatie, kunt u aangeven of het belang van deze competenties, naar uw 
mening,  in de toekomst zal toenemen, afnemen of gelijk blijft? 

 

 Het belang 

neemt af 

Het belang 

blijft gelijk 

Het belang 
neemt toe 

a. Persoonlijke integriteit/ geloofwaardigheid (bijv. 

inlevingsvermogen, integer handelen) 

o  o  o  

b. Management van veranderingen (bijv. 

probleemoplossend vermogen, vaardigheid in 

processturing, flexibel zijn/ aanpassingsvermogen) 

o  o  o  

c. Business kennis (bijv. begrip hebben van de business 

en de omgeving, deskundigheid strategievorming 

(processen), kennis van bedrijfseconomische en 

organisatieprocessen) 

o  o  o  

d. Vermogen om te beïnvloeden (bijv. 

overtuigingskracht, onderhandelingsvaardigheden, 

communicatieve vaardigheden, leidinggeven (functioneel 

vanuit HRM)) 

o  o  o  

e. Vakdeskundigheid HRM  (bijv. HR – instrumenten en -

processen toepassen, relevante (HRM)wetgeving, kennis 

nieuwste toepassing technologie (eHRM)) 

o  o  o  

 
Is er - aanvullend op de eerder genoemde competenties – een competentie die u 

belangrijk vindt, kijkend naar uw werksituatie? 
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CLUSTER TYPERINGEN EN FACTOREN 

15. Hieronder volgt een aantal typeringen over de aansturing van HR-activiteiten in 
uw organisatie. Geef aan in hoeverre de typering in uw organisatie van 
toepassing is.  

 

De HR-afdeling is gericht op……. Oneens Enigszins 
mee eens 

Mee eens In hoge mate 
mee eens 

a. het ontwikkelen van visie en strategie op het 

gebied van HRM 

o  o  o  o  

b. medeverantwoordelijkheid bij het realiseren van 

veranderingsprocessen 

o  o  o  o  

c. het reageren op alle personele problemen die op 

hun pad komen 

o  o  o  o  

d. het ontwerpen en leveren van HR- producten en 

– diensten 

o  o  o  o  

e. helpen en ondersteunen (personeelszorg) o  o  o  o  

f. administreren en regelen (personeelsbeheer) o  o  o  o  

 
16. Hieronder volgen de typeringen opnieuw. Welke typering van de HR- afdeling zal 

in de toekomst in belang toe-, of afnemen of gelijk blijven?  

 
 Het belang 

neemt af 

Het belang 

blijft gelijk 

Het belang 
neemt toe 

a. het ontwikkelen van visie en strategie op het gebied van 

HRM 

o  o  o  

b. medeverantwoordelijkheid bij het realiseren van 

veranderingsprocessen 

o  o  o  

c. het reageren op alle personele problemen die op hun pad 

komen 

o  o  o  

d. het ontwerpen en leveren van HR- producten en – 

diensten 

o  o  o  

e. helpen en ondersteunen (personeelszorg) o  o  o  

f. administreren en regelen (personeelsbeheer) o  o  o  

 
17. Hieronder volgen stellingen over factoren die bepalend zijn of lijnmanagers HR- 

activiteiten kunnen of willen uitvoeren. Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u 
dit van toepassing vindt? Vul dit in voor de lijnmanager met wie u intensief 
samenwerkt (en die ook meedoet aan het onderzoek van de HRM 

Praktijkmonitor).  
 
 Oneens Enigszins 

mee eens 
Mee eens In hoge mate 

mee eens 

a. De lijnmanager is gemotiveerd om HR- 

activiteiten uit te voeren 

o  o  o  o  

b. De lijnmanager heeft voldoende tijd voor het 

uitvoeren van  HR- activiteiten 

o  o  o  o  

c. De lijnmanager beschikt over voldoende HR- 

gerelateerde competenties (kennis en 

vaardigheden) om HR- activiteiten uit te voeren 

o  o  o  o  

d. De lijnmanager wordt in voldoende mate door 

HR ondersteund om HR- activiteiten uit te voeren 

o  o  o  o  

e. Er zijn duidelijke richtlijnen en procedures die 

lijnmanagers voldoende ondersteunen om HR- 

activiteiten uit te voeren 

o  o  o  o  
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18. Wat zijn op dit moment de belangrijkste HR- thema’s in uw organisatie? U kunt er 

maximaal vijf kiezen.   
 Invoering van e−HRM 

 Invoering van een shared service centrum HRM, waarin de administratieve processen van 

HRM zijn ondergebracht 

 Outsourcing van bedrijfsonderdelen 

 Competentiemanagement 

 Leiderschapsontwikkeling (MD) 

 Het aantrekken van voldoende gekwalificeerde medewerkers ('war for  talent')      

 Uitstroom van ouderen 

 Reorganisatie/ organisatieontwikkeling 

 Ontwikkelen van talenten van medewerkers (talentmanagement)     

 Vernieuwend opleidingsbeleid 

 Performance management 

 Bewust inzetten van social media voor arbeidsmarktcommunicatie 

 Vernieuwing arbeidsmarktcommunicatie (bouwen aan reputatie van de organisatie)    

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden 

 Ontwikkelen diversiteitsbeleid 

 Overig, namelijk....  

 
 
U bent aangekomen bij het einde van de vragenlijst. 
Als u nog opmerkingen heeft, kunt u die hieronder kwijt. 

 
Als u op VERDER klikt, kunt u uw antwoorden opslaan en wordt de vragenlijst beëindigd. 
 

 

 

Uw antwoorden zijn opgeslagen en doorgestuurd naar het onderzoeksbureau. We verzoeken u de 

antwoorden op te slaan en aan de stagiair te mailen voor het interview. Wilt u voor u zelf de 

antwoorden printen en meenemen naar het interview, dat de stagiair nog met u gaat voeren?  

Als u op onderstaande link klikt, kunt u uw antwoorden opslaan. 

Klik hier om uw antwoorden op te slaan. 

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.  
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Bijlage 3 Interviewprotocollen 
 

HRM Praktijkmonitor 

 
Hierna volgen één voor één alle interviewprotocollen in de onderstaande volgorde: 

1e) gegevensverzameling gesprek met de HR professional, 

2e) gegegevensverzameling gesprek met de lijnmanager, 

3e) gegevensverzameling gesprek met de HR leidinggevende. 

 

Je kunt steeds je verzamelde data (de antwoorden die je tijdens de interviews gekregen hebt) 

invoeren. Alle items zijn verplicht om in te vullen. Heb je bij een tekstveld waar toelichting gegeven 

kan worden echter geen inhoudelijke toelichting gekregen, dan kun je daar een 'x' invullen om 

verder te kunnen. 

 

Op het einde volgen enkele vragen over de 'Organisatiekenmerken'. 

 

Je kunt tussentijds deze toepassing afsluiten en op een later moment weer terugkeren. Je komt 

dan terecht op de laatste pagina waar je je gegevens hebt ingevuld. 

 

Let op: 

Als je alles hebt ingevuld, kom je bij een pagina met de vraag: "Weet je zeker dat je alles hebt 

ingevuld?" Vul je hier 'ja' in, dan krijg je de mogelijkheid alle door jou ingevoerde gegevens op te 

slaan. Je kunt dan echter niet meer terug naar de vorige pagina's. De gegevens zijn dan 

doorgestuurd naar het onderzoeksbureau. 
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GEGEVENSVERZAMELING GESPREK MET DE HR PROFESSIONAL 

TEVREDENHEID HR DIENSTVERLENING 

 

1. In de enquête heeft u een rapportcijfer gegeven over uw eigen HR 

dienstverlening. Kunt u hierop een toelichting geven? Waarover bent u vooral 

tevreden en waarover wat minder? 

 

 
 

 

HR ACTIVITEITEN 
 
2. U heeft in de enquête aangegeven met welke clusters van HR activiteiten u zich in 
meer of mindere mate heeft beziggehouden het afgelopen jaar. 

 
Als we kijken naar het cluster 'Bemensen/ Beschikbaarheid van personeel': waarmee 
heeft u zich vooral beziggehouden? 
 

Je kunt in onderstaande activiteitenlijst aankruisen welke activiteiten zijn genoemd. 

 

 Personeelsplanning; 

analyse personeels-

behoefte  

 Lijnmanagers 

ondersteunen bij 

opstellen 

personeels-

begroting  

 Personeelsbudget-

bewaking  

 Arbeidsmarkt-

communicatie  

 Wervingsplan-

(−campagne) 

opstellen en 

uitvoeren  

 Opstellen en 

aanpassen werving 

& selectiebeleid  

 Brievenselectie  

 Communicatie met 

sollicitanten (bellen, 

uitnodigen, 

afwijzen, etc.)  

 Selectiegesprekken 

voeren  

 Arbeidsvoorwaar-

dengesprekken 

voeren  

 Introductie van 

nieuwe 

medewerkers  

 Inhuren 

medewerkers 

 Begeleiden 

uitstroom 

medewerkers 

 Begeleiden 

ontslagprocedures 

 Exitgesprekken 

voeren 

 Collectief ontslag, 

sociaal plan 

 Positietoewijzing: 

Interne 

overplaatsing, 

herplaatsing, 

promotie,  

 Overig, namelijk… 

 

Toelichting bij cluster Bemensen/ beschikbaarheid van medewerkers 
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3. U heeft bij dit cluster van activiteiten ook aangegeven hoe de taakverdeling is 

geweest tussen u en de lijnmanager. Kunt u een toelichting geven op de taakverdeling 
tussen u en de lijnmanager? Waaruit blijkt dit? 
 

N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 

 

 Taakverdeling Toelichting 

Bemensen/ 

beschikbaarheid 

van 

medewerkers 

 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met  de 

lijnmanager; beiden hebben zij een taak hierin  
o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

 

4. Als we kijken naar het cluster ‘Personeelsontwikkeling/ inzetbaarheid van 

medewerkers’: waarmee heeft u zich vooral beziggehouden?  

 

 Opstellen en aanpassen 

loopbaanbeleid (doorstroom) 

 Opstellen en aanpassen 

opleidingsbeleid 

 Invoeren en toepassen 

competentiemanagement 

 Advies geven over opleiding en 

training (incl. analyse 

opleidingsbehoefte) 

 Adviseren over 

HRM(gesprekken)cyclus 

 Adviseren over doorstroom 

(promotie, demotie, jobrotation) 

 Loopbaangesprekken voeren 

 Coachingsgesprekken voeren 

 Testen en assessments regelen (en 

eventueel zelf afnemen) 

 Leiderschaps-

ontwikkeling/Management 

Development organiseren 

 Talentmanagement invoeren en 

toepassen 

 Overig, namelijk…. 

 

 

 

Toelichting bij cluster Personeelsontwikkeling/ inzetbaarheid van medewerkers 
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5. U heeft bij dit cluster van activiteiten ook aangegeven hoe de taakverdeling is 

geweest tussen u en de lijnmanager. Kunt u een toelichting geven op de taakverdeling 
tussen u en de lijnmanager? Waaruit blijkt dit? 

 

N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 

 

 Taakverdeling Toelichting 

Personeelsontwikkeling/ 

inzetbaarheid van 

medewerkers  

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met  de 

lijnmanager; beiden hebben zij een taak hierin  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

 

6. Als we kijken naar het cluster ‘Organisatieontwikkeling’: waarmee heeft u zich vooral 

beziggehouden? 

 

 Reorganisaties begeleiden 

 Opstellen en coördineren sociaal plan 

 Begeleiden van cultuurveranderingsprocessen 

 Functiebeschrijvingen en waarderingen opstellen 

 Mede vormgeven organisatiestrategie 

 Teamontwikkeling begeleiden 

 Overig, namelijk…. 

 

Toelichting bij cluster Organisatieontwikkeling 
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7. U heeft bij dit cluster van activiteiten ook aangegeven hoe de taakverdeling is 

geweest tussen u en de lijnmanager. Kunt u een toelichting geven op de taakverdeling 
tussen u en de lijnmanager? Waaruit blijkt dit? 

 

N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 

 

 Taakverdeling Toelichting 

Organisatie-

ontwikkeling 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met  de 

lijnmanager; beiden hebben zij een taak hierin  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

 

8. Als we kijken naar het cluster ‘Arbeidsvoorwaarden’: waarmee heeft u zich vooral 

beziggehouden?  

 

 Arbeidsvoorwaardenregelingen opstellen 

 Opstellen en aanpassen arbeidsvoorwaardenbeleid 

 Arbeidsvoorwaardenregelingen toepassen en management hierover adviseren 

 Adviseren over beloningsvraagstukken 

 Overig, namelijk… 

 

Toelichting bij cluster Arbeidsvoorwaarden 

 
 

9. U heeft bij dit cluster van activiteiten ook aangegeven hoe de taakverdeling is 
geweest tussen u en de lijnmanager. Kunt u een toelichting geven op de taakverdeling 
tussen u en de lijnmanager? Waaruit blijkt dit? 
 

N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 

 

 Taakverdeling Toelichting 

Arbeids-

voorwaarden 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met  de 

lijnmanager; beiden hebben zij een taak hierin  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 
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10. Als we kijken naar het cluster ‘Arbo, verzuim, vitaliteit’: waarmee heeft u zich vooral 

beziggehouden?  

 

 Opstellen en aanpassen verzuimbeleid 

 Opstellen en aanpassen arbobeleid 

 Adviseren over arbozaken 

 Adviseren over verzuimgerelateerde zaken 

 Faciliteren bij ziekteverzuimbegeleiding 

 Opstellen en faciliteren Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

 Administratie en registratie van verzuim (Poortwachter) 

 Overleg met externe partijen (bijvoorbeeld bedrijfsarts, re-integratiedeskundige) 

 Overig, namelijk…. 

 

Toelichting bij cluster Arbo, verzuim, vitaliteit 

 
 

11. U heeft bij dit cluster van activiteiten ook aangegeven hoe de taakverdeling is 
geweest tussen u en de lijnmanager. Kunt u een toelichting geven op de taakverdeling 
tussen u en de lijnmanager? Waaruit blijkt dit? 
 

N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 

 

 Taakverdeling Toelichting 

Arbo, verzuim, 

vitaliteit 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met  de 

lijnmanager; beiden hebben zij een taak hierin  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

 

12. Als we kijken naar het cluster ‘Arbeidsverhoudingen’: waarmee heeft u zich vooral 

beziggehouden?  

 

 Mede verzorgen van de interne communicatie 

 Implementeren, begeleiden en adviseren over werkoverleg 

 Voorbereiden documenten/ informatievoorziening voor ondernemingsraad 

 Overleggen met (leden van) de ondernemingsraad 

 Onderhouden contacten met vakorganisaties 

 Bemiddelen bij en adviseren over conflicten 

 Overig, namelijk…. 
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Toelichting bij cluster Arbeidsverhoudingen 

 
 

 
13. U heeft bij dit cluster van activiteiten ook aangegeven hoe de taakverdeling is 

geweest tussen u en de lijnmanager. Kunt u een toelichting geven op de taakverdeling 
tussen u en de lijnmanager? Waaruit blijkt dit? 
 

N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 

 

 Taakverdeling Toelichting 

Arbeidsver- 

houdingen 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met  de 

lijnmanager; beiden hebben zij een taak hierin  
o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

 

14. Als we kijken naar het cluster ‘Personeelsbeheer’: waarmee heeft u zich vooral 

beziggehouden?  

 

 Beheer personeelsinformatiesysteem 

 Opstellen en rapporteren personeelsinformatie 

 Administratie en registratie van verzuim (Poortwachter) 

 Opstellen en afnemen medewerkersonderzoeken (betrokkenheid, tevredenheid etc.) 

 Uitvoeren personeelsadministratie 

 Uitvoeren administratieve zaken rondom personeelsprocessen 

 Uitvoeren salarisadministratie 

 Selecteren interne en externe HR dienstverleners 

 Overig, namelijk…. 

 

Toelichting bij cluster Personeelsbeheer 
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15. U heeft bij dit cluster van activiteiten ook aangegeven hoe de taakverdeling is 

geweest tussen u en de lijnmanager. Kunt u een toelichting geven op de taakverdeling 
tussen u en de lijnmanager? Waaruit blijkt dit? 
 

N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 

 

 Taakverdeling Toelichting 

Personeels- 

beheer 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met  de 

lijnmanager; beiden hebben zij een taak hierin  
o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit  

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

 
 

HR COMPETENTIES 

 
 
16 t/m 20. U heeft in de enquête aangegeven welke competentiegebieden in de 

toekomst in belangrijkheid toe- of afnemen of gelijk blijven. Als we kijken naar de 

verschillende competentiegebieden. Waarom denkt u dit? Zijn er bepaalde 

ontwikkelingen die uw inschatting onderbouwen? 

 

 Belang Toelichting 

16. Persoonlijke 

integriteit/ 

geloofwaardigheid 

o Het belang neemt af 
o Het belang blijft gelijk 
o Het belang neemt toe 

 

17. Management van 

Veranderingen 

o Het belang neemt af 
o Het belang blijft gelijk 
o Het belang neemt toe 

 

18. Business kennis o Het belang neemt af 
o Het belang blijft gelijk 
o Het belang neemt toe 

 

19. Vermogen om te 

beïnvloeden  

o Het belang neemt af 
o Het belang blijft gelijk 
o Het belang neemt toe 

 

20. Vakdeskundigheid 

(HRM) 

o Het belang neemt af 
o Het belang blijft gelijk 
o Het belang neemt toe 

 

 

21. U heeft bij vraag 14 uit de enquête nog een aanvullende competentie genoemd die u 

belangrijk vindt. Kunt u deze competentie toelichten? En 
waarom vindt u deze competentie, gezien uw werksituatie, belangrijk? 
 

N.B. als hier door de HR professional geen aanvullende competentie is genoemd, kun je deze vraag 

overslaan. 
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TYPERING VAN DE HR- AFDELING 

 
22. U heeft in de enquête uw eigen HR afdeling beschreven aan de hand van een aantal 
typeringen. Kunt u dit toelichten aan de hand van een of 
enkele voorbeelden? 
 
N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 
 

De HR- afdeling is gericht 

op….. 

Mate waarin de HR professional het 

eens is 

Toelichting 

a. het ontwikkelen van visie 

en strategie op het gebied 

van HRM 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

b. 

medeverantwoordelijkheid 

bij het realiseren van 

veranderingsprocessen 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

c. het reageren op alle 

personele problemen die op 

hun pad komen 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

d. het ontwerpen en leveren 

van HR- producten en – 

diensten 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 

o In hoge mate mee eens 

 

e. helpen en ondersteunen 

(personeelszorg) 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

f. administreren en regelen 

(personeelsbeheer) 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 
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UITVOERING HR- ACTIVITEITEN DOOR LIJNMANAGERS 

23 t/m 27. U heeft in de enquête stellingen beantwoord over factoren die bepalend zijn 
of lijnmanagers HR activiteiten kunnen of willen 
uitvoeren. Kunt u een toelichting geven op de stellingen? 
 

N.B. neem ook het antwoord uit de enquête over dat door de HR professional is gegeven. 

 Mate waarin de HR professional het 

eens is 

Waaruit blijkt dit? 

23. De lijnmanager is gemotiveerd om HR- 

activiteiten uit te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

24. De lijnmanager heeft voldoende tijd voor 

het uitvoeren van HR- activiteiten 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

25. De lijnmanager beschikt over voldoende 

HR- gerelateerde competenties (kennis en 

vaardigheden) om HR- activiteiten uit te 

voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

26. De lijnmanager wordt in voldoende mate 

ondersteund om HR- activiteiten uit te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

27. Er zijn duidelijke richtlijnen en procedures 

die lijnmanagers ondersteunen om HR- 

activiteiten uit te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 
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GEGEVENSVERZAMELING GESPREK MET DE LIJNMANAGER 

ALGEMENE GEGEVENS LIJNMANAGER 

1. Om te beginnen wil ik u een aantal algemene vragen stellen over u persoonlijk. 

Wat is uw 

leeftijd? 

Wat is uw 

hoogst 

genoten 

opleiding? 

Hoeveel 

jaren werkt 

u voor deze 

organisatie? 

Wat is de 

omvang van 

uw 

aanstelling? 

(fte op basis 

van 40-urige 

werkweek) 

Hoeveel 

jaren bent u 

werkzaam in 

uw huidige 

functie? 

Aan 

hoeveel 

personen 

geeft u 

direct 

leiding? 

Aan 

hoeveel 

personen 

geeft u 

indirect 

leiding? 

Bent u lid 

van het 

manage-

ment-

team? 

…. o Mavo 
o Havo 

o Vwo 

o LBO 

o MBO 

o HBO 

o WO 

…. …. …. … … o Ja 
o Nee  

 

 
TEVREDENHEID HR DIENSTVERLENING 

2. Wat vindt u van de dienstverlening van de HR−afdeling? Wilt u dit uitdrukken in een 

rapportcijfer? 

 

 

 

 

 

 

  

Kunt u hierop een toelichting geven? Waarover bent u vooral tevreden en waarover wat 

minder? 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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UITVOERING HR ACTIVITEITEN DOOR DE LIJNMANAGER 

3. We willen van u weten in welke mate u zich bezighoudt met de uitvoering van HR 
activiteiten. Hiervoor is een overzicht opgesteld met 7 clusters van HR activiteiten. Ik 
loop ze één voor één met u door. Wilt u per cluster aangeven in welke mate u zich 
hiermee het afgelopen jaar heeft beziggehouden: (bijna) nooit, soms, regelmatig of in 
hoge mate? Kunt u hierop een toelichting geven? 
 
 Frequentie Toelichting op clusterniveau 

a. Cluster Bemensen/ beschikbaarheid 

van medewerkers 

o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

b. Cluster Personeelsontwikkeling/ 

inzetbaarheid van medewerkers 

o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

c. Cluster Organisatieontwikkeling o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

d. Cluster Arbeidsvoorwaarden o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 
o In hoge mate 

 

e. Cluster Arbo, verzuim, vitaliteit o (Bijna) nooit 

o Soms 
o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

f. Cluster Arbeidsverhoudingen o (Bijna) nooit 
o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

g. Cluster Personeelsbeheer o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 
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TAAKVERDELING LIJNMANAGER EN HR PROFESSIONAL 

 
4. Wat betreft de uitvoering van de HR activiteiten willen we weten hoe de taakverdeling 
is tussen u en uw HR professional. Voert u de HR activiteiten voor een groot deel zelf uit 
of wordt dit vooral door de HR professional gedaan? Of is er sprake van een verdeling 
van werkzaamheden? 
 
 Taakverdeling Toelichting op 

clusterniveau 

a. Cluster Bemensen/ 

beschikbaarheid van 

medewerkers 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 
o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

b. Cluster 

Personeelsontwikkeling/ 

inzetbaarheid van 

medewerkers 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

c. Cluster 

Organisatieontwikkeling 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 
o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

d. Cluster 

Arbeidsvoorwaarden 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

e. Cluster Arbo, verzuim, 

vitaliteit 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 
o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

f. Cluster 

Arbeidsverhoudingen 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 
o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

g. Cluster 

Personeelsbeheer 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 
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5. Voor het succesvol uitvoeren van HR activiteiten door lijnmanagers zijn 5 factoren van 

belang. Deze 5 factoren wil ik middels stellingen aan u voorleggen. Wilt u per stelling 
aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? U kunt hierbij kiezen uit 4  
antwoordopties: oneens, enigszins eens, eens of in hoge mate eens. 
 
 Mate waarin de lijnmanager 

het eens is 

Toelichting per stelling 

a. Ik ben gemotiveerd om HR- activiteiten uit te 

voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

b. Ik heb voldoende tijd voor het uitvoeren van 

HR- activiteiten 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

c. Ik beschik over voldoende HR- gerelateerde 

competenties (kennis en vaardigheden) om HR- 

activiteiten uit te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

d. Ik word in voldoende mate door HR ondersteund 

om HR- activiteiten uit te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

e. Er zijn duidelijke richtlijnen en procedures die 

mij voldoende ondersteunen om HR- activiteiten 

uit te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

 
HR COMPETENTIES 
 
6. Voor het succesvol kunnen uitvoeren van zijn functie dient een HR professional te 
beschikken over een aantal competenties. Hoe beoordeelt u uw HR professional op deze 

competentiegebieden? Met andere woorden, welke competenties vindt u duidelijk 
zichtbaar in het doen en laten van uw HR professional? Wilt u ieder competentiegebied 

‘scoren’ op de schaal? 
 
 Mate van zichtbaarheid Voorbeeld 

a. Persoonlijke 

integriteit/ 

geloofwaardigheid 

o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

b. Management van 

Veranderingen 

o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

c. Business kennis o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

d. Vermogen om te 

beïnvloeden  

o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

e. Vakdeskundigheid 

(HRM) 

o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 
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TYPERING VAN DE HR AFDELING 

 
7. Ik wil u een aantal typeringen van de HR afdeling voorleggen. De typering geeft een 
beeld van hoe men in deze organisatie de afdeling HR ervaart en wat men van hun 
dienstverlening vindt. Wilt u per typering aangeven in hoeverre u dit van toepassing 
vindt op de HR afdeling? 
 
De HR- afdeling is gericht op….. Mate waarin de lijnmanager het 

eens is 

Toelichting 

a. het ontwikkelen van visie en 

strategie op het gebied van HRM 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

b. medeverantwoordelijkheid bij het 

realiseren van 

veranderingsprocessen 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

c. het reageren op alle personele 

problemen die op hun pad komen 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

d. het ontwerpen en leveren van HR- 

producten en – diensten 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

e. helpen en ondersteunen 

(personeelszorg) 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

f. administreren en regelen 

(personeelsbeheer) 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 
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GEGEVENSVERZAMELING GESPREK MET DE LEIDINGGEVENDE VAN DE HR PROFESSIONAL 

ALGEMENE GEGEVENS HR LEIDINGGEVENDE 

1. Om te beginnen wil ik u een aantal algemene vragen stellen over u persoonlijk. 

Wat is uw 

leeftijd? 

Wat is uw 

hoogst 

genoten 

opleiding? 

Hoeveel 

jaren werkt 

u voor deze 

organisatie? 

Wat is de 

omvang van 

uw 

aanstelling? 

(fte op basis 

van 40-urige 

werkweek) 

Hoeveel 

jaren bent u 

werkzaam in 

uw huidige 

functie? 

Aan 

hoeveel 

personen 

geeft u 

direct 

leiding? 

Aan 

hoeveel 

personen 

geeft u 

indirect 

leiding? 

Bent u lid 

van het 

manage-

ment-

team? 

…. o Mavo 
o Havo 

o Vwo 

o LBO 

o MBO 

o HBO 

o WO 

…. …. …. … … o Ja 
o Nee  

 

TEVREDENHEID HR DIENSTVERLENING 

2. Wat vindt u van de dienstverlening van de HR−afdeling? Wilt u dit uitdrukken in een 

rapportcijfer? 

 

 

 

 

 

 

  

Kunt u hierop een toelichting geven? Waarover bent u vooral tevreden en waarover wat 

minder? 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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UITVOERING HR ACTIVITEITEN DOOR DE HR LEIDINGGEVENDE 

3. We willen van u weten in welke mate u zich bezighoudt met de uitvoering van HR 
activiteiten. Hiervoor is een overzicht opgesteld met 7 clusters van HR activiteiten. Ik 
loop ze één voor één met u door. Wilt u per cluster aangeven in welke mate u zich 
hiermee het afgelopen jaar heeft beziggehouden: (bijna) nooit, soms, regelmatig of in 
hoge mate? Kunt u hierop een toelichting geven? 
 
 Frequentie Toelichting  

a. Cluster Bemensen/ beschikbaarheid 

van medewerkers 

o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

b. Cluster Personeelsontwikkeling/ 

inzetbaarheid van medewerkers 

o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

c. Cluster Organisatieontwikkeling o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

d. Cluster Arbeidsvoorwaarden o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 
o In hoge mate 

 

e. Cluster Arbo, verzuim, vitaliteit o (Bijna) nooit 

o Soms 
o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

f. Cluster Arbeidsverhoudingen o (Bijna) nooit 
o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 

 

g. Cluster Personeelsbeheer o (Bijna) nooit 

o Soms 

o Regelmatig 

o In hoge mate 
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TAAKVERDELING HR LEIDINGGEVENDE EN LIJNMANAGER 

 
4. Wat betreft de uitvoering van de HR activiteiten willen we in welke mate ‘HR in de lijn’ 
ligt. Met andere woorden: voert het lijnmanagement de HR activiteiten voor een groot 
deel zelf uit of wordt dit vooral door de HR professional gedaan? Of is er sprake van een 
verdeling van werkzaamheden? Neemt u bij het beantwoorden van deze vraag het 
‘gemiddelde’ van alle lijnmanagers in gedachten.  
 
 Taakverdeling Toelichting  

a. Cluster Bemensen/ 

beschikbaarheid van 

medewerkers 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

b. Cluster 

Personeelsontwikkeling/ 

inzetbaarheid van 

medewerkers 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 
o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

c. Cluster 

Organisatieontwikkeling 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

d. Cluster 

Arbeidsvoorwaarden 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 
o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

e. Cluster Arbo, verzuim, 

vitaliteit 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 
o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

f. Cluster 

Arbeidsverhoudingen 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 

 

g. Cluster 

Personeelsbeheer 

o De HR professional voert de activiteiten volledig zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten grotendeels zelf uit 

o De HR professional voert de activiteiten samen uit met het 

lijnmanagement 

o Het lijnmanagement voert de activiteiten grotendeels zelf uit 
o Het lijnmanagement voert de activiteiten volledig zelf uit 
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5. Voor het succesvol uitvoeren van HR activiteiten door lijnmanagers zijn 5 factoren van 

belang. Deze 5 factoren wil ik middels stellingen aan u voorleggen. Wilt u per stelling 
aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? 
 
 Mate waarin de HR 

leidinggevende het eens is 

Waaruit blijkt dit? 

a. De lijnmanager is gemotiveerd om HR- 

activiteiten uit te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

b. De lijnmanager heeft voldoende tijd voor het 

uitvoeren van HR- activiteiten 

o Oneens 

o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

c. De lijnmanager beschikt over voldoende HR- 

gerelateerde competenties (kennis en 

vaardigheden) om HR- activiteiten uit te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

d. De lijnmanager wordt in voldoende mate 

ondersteund door HR om HR- activiteiten uit te 

voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

e. Er zijn duidelijke richtlijnen en procedures die 

lijnmanagers ondersteunen om HR- activiteiten uit 

te voeren 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

 
HR COMPETENTIES 
 
6. Hieronder volgt een opsomming van vijf competentiegebieden, waarop bij HR 
professionals een beroep kan worden gedaan. Wilt u per competentiegebied aangeven in 
hoeverre er in uw functie een beroep wordt gedaan op deze competentie? U kunt hierbij 
kiezen uit: (bijna) nooit, soms, regelmatig of in hoge mate.  

 
 (Bijna) nooit Soms Regelmatig In hoge 

mate 

a. Persoonlijke integriteit/ 

geloofwaardigheid 

o  o  o  o  

b. Management van Veranderingen o  o  o  o  

c. Business kennis o  o  o  o  

d. Vermogen om te beïnvloeden  o  o  o  o  

e. Vakdeskundigheid (HRM) o  o  o  o  
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7. Hoe beoordeelt u uw HR professional op deze competentiegebieden? Met andere 

woorden: welke competenties vindt u duidelijk zichtbaar in het doen en laten van uw HR 
professional? Wilt u ieder competentiegebied ‘scoren’ op de schaal: (bijna) niet 
zichtbaar, voldoende zichtbaar en in hoge mate zichtbaar? En kunt u per 
competentiegebied een voorbeeld geven waaruit blijkt dat de HR professional erover 
beschikt?  
 
 Competentiegebied Voorbeeld 

a. Persoonlijke 

integriteit/ 

geloofwaardigheid 

o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

b. Management van 

Veranderingen 

o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

c. Business kennis o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

d. Vermogen om te 

beïnvloeden  

o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

e. Vakdeskundigheid 

(HRM) 

o (Bijna) niet zichtbaar 
o Voldoende zichtbaar 
o In hoge mate zichtbaar 

 

 
 
TYPERING VAN DE HR AFDELING 
 
8. Ik wil u een aantal typeringen van de HR afdeling voorleggen. De typering geeft een 
beeld van hoe men in deze organisatie de afdeling HR ervaart en wat men van hun 

dienstverlening vindt. Wilt u per typering aangeven in hoeverre u dit van toepassing 
vindt op de HR afdeling? 
 
De HR- afdeling is gericht op….. Mate waarin de HR leidinggevende 

het eens is 

Toelichting 

a. het ontwikkelen van visie en 

strategie op het gebied van HRM 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

b. medeverantwoordelijkheid bij het 

realiseren van 

veranderingsprocessen 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 

o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

c. het reageren op alle personele 

problemen die op hun pad komen 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

d. het ontwerpen en leveren van HR- 

producten en – diensten 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

e. helpen en ondersteunen 

(personeelszorg) 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 

 

f. administreren en regelen 

(personeelsbeheer) 

o Oneens 
o Enigszins mee eens 
o Mee eens 
o In hoge mate mee eens 
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GEGEVENSVERZAMELING MET BETREKKING TOT ORGANISATIEKENMERKEN 

1 t/m 3. Vul hieronder welke kenmerken op de organisatie van toepassing zijn. 

1. Not for profit/ profit 2. Branche 3. Aantal medewerkers in de organisatie 

o Profit 

o Not for profit 

o Agrarisch 

o Ambacht 

o Bouw 

o Cultuur, recreatie en persoonlijke 

dienstverlening 

o Detailhandel 

o Financiële dienstverlening 

o Groothandel 
o Horeca 

o ICT 

o Industrie 

o Onderwijs 

o Overheid 

o Overige zakelijke dienstverlening 

o Transport en logistiek 

o Zorg en Welzijn 

…. 

 

4. Hoe is de HR afdeling gepositioneerd? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

N.B. Schuif met je muis over de antwoordopties voor een toelichting 

 Gecentraliseerd.  

Een centrale HR afdeling verzorgt alle HR diensten. Het is (meestal) een stafafdeling die 

opereert vanuit het hoofdkantoor. Of het gaat om een klein bedrijf met slechts 1 of 2 HR 

professionals. 

 Gedecentraliseerd.  

De meeste HR medewerkers zitten verspreid over de organisatie; zij zijn verbonden aan de 

verschillende bedrijfsonderdelen. Op centraal niveau zit een (kleine) centrale staf; hier 

wordt het HR beleid bepaald. 

 Shared Service Center (SSC).  

HR is een verantwoordelijke eenheid binnen de organisatie. Deze SSC levert diensten op 

een specifiek domein, zoals arbeidsvoorwaarden, personeelsadministratie, 

salarisadministratie, opleidingen etc.  

 Anders, namelijk……Vul in wat nog meer van toepassing is.  
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EINDE WAARSCHUWING 

Weet je zeker dat je alles hebt ingevuld?  

Als je op VERDER klikt, wordt de pagina gesloten en kun je niet meer terug naar deze site. 

Je krijgt dan nog wel de mogelijkheid alle door jou ingevulde gegevens op te slaan. 

 

 

 

De gegevens zijn doorgestuurd naar het onderzoeksbureau.  

Klik hier om al je gegevens op te slaan.  

Je kunt daarna het scherm verlaten.  

 

 
 

 


