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HRM - RONDLEIDING

Het begrip Human Resource Management

  

M HRM is dat managementonderdeel dat is gericht op het
    reguleren (regelen) van arbeidsrelaties, zodanig dat deze
    productief, evenwichtig, en maatschappelijk aanvaard-
    baar zijn.

M Bij HRM gaat het erom arbeidsrelaties in een organisatie
    productief en acceptabel vorm te geven.

M Hierbij wordt onder een arbeidsrelatie verstaan: de
    relatie tussen een werkgever en een werknemer, waarbij
    de werknemer in ruil voor beloningen zijn arbeidskracht
    (en denkkracht) ter beschikking stelt aan een werk-
    gever. Zo’n relatie moet dan ook voor alle partijen
    acceptabel zijn.
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Het begrip Human Resource Management

  

M 3 dimensies van een arbeidsrelatie:
    
    F ruildimensie: de werknemer ruilt zijn tijd, kwaliteiten,
        inzet, e.d. voor rechtvaardige beloning, scholing,
        loopbaanmogelijkheden, enz.
    F gezagsdimensie: de werknemer stelt zich onder het
        gezag van de werkgever, want deze heeft het recht de
        werknemer aanwijzingen te geven.
    F samenwerkingsdimensie: de werknemer wordt tevens
        geacht te werken met anderen, waarbij hij of zij geen
        geheel vrije keuze heeft.  Hoe de organisatie is
        ingericht, bepaalt met wie er moet worden samen-
        gewerkt.   
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Het begrip Human Resource Management

  

M HRM wordt veelal geassocieerd met zichtbare
    activiteiten: werving, selectie, beloning, wijze van
    leidinggeven, enz.
    Achter al deze activiteiten schuilen echter tal van
    (personeels-)beslissingen die vaak vergaande
    consequenties voor medewerkers hebben: bijv. inzake
    machines, methoden, middelen, markten, enz.
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Het begrip Human Resource Management

  

M In het HRM-beleid gaat het er in eerste instantie om
    arbeidsrelaties zó in te zetten dat organisatiedoelen
    bereikt worden.
    Uiteraard dienen deze relaties zo te worden vormge-
    geven dat ze maatschappelijk acceptabel zijn en tege-
    moetkomen aan gerechtvaardigde belangen en eisen
    van werknemers zelf.
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Het begrip Human Resource Management

  

M HR- / personeelsbeleid zal variëren van branche tot
    branche:
    waar dit in sommige branches is beperkt tot aannemen
    en ontslaan van mensen (bijv. kleine bouwonder-
    nemingen), zal personeelsbeleid in andere branches
    bestaan uit uitgebreide stelsels van voorzieningen en
    activiteiten, zoals opleidingen, loopbaanbegeleiding,
    management development, enz.  (bijv. verzekerings-
    maatschappijen, luchtvaart, overheid, e.d.).
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Het begrip Human Resource Management

  

M HRM: nader bepaald:
    F ‘omvat alle activiteiten die vallen onder het actief en
        sturend bezig zijn met de afstemmingsproblematiek
        tussen mens en organisatie’.

    F ‘een complex van handelingen dat is gericht op het
        realiseren van een voor alle bij de organisatie
        betrokken partijen zo acceptabel mogelijk evenwicht
        tussen individuele doelstellingen en mogelijkheden en
        specifieke organisatiedoelstellingen en -mogelijk-
        heden’.  
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Het begrip Human Resource Management

  

M HRM: belangrijke aspecten:
    F onderkenning van het belang van de menselijke factor
        door de top van de organisatie
    F overtuiging dat menselijke kwaliteiten beter benut
        kunnen worden
    F overtuiging dat de realisatie van de strategie van de
        organisatie sterk afhankelijk is van de kwaliteiten en
        de motivatie van de (alle) werknemers
    F overtuiging van de noodzaak om op professionele en
        planmatige wijze systemen en instrumenten toe te
        passen, die gericht zijn op benutting van menselijke
        kwaliteiten met het oog op de te bereiken organisatie-
        doelen. 
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Het begrip Human Resource Management

  

M HRM: naar niveau:

Strategisch:

Richting van
organisatie

Lange termijn

Continuïteit 
en legitimiteit
organisatie

Organisatorisch:

Inrichting van
organisatie

Middellang

Efficiëntie, en
evenwicht in
belangen

Operationeel:

Organisatie van
verplichtingen

Korte termijn

Zorgvuldigheid
procedures, 
evenwichtige 
afweging van
belangen

Focus:

Tijd:

Hoofd-
aspect:



Instroom:
werving &
selectie

Presteren

Belonen

Doorstroom
Opleiden /

ontwikkelen

Beoordelen Uitstroom

Klassieke selectie Modern W&S-proces

Functieanalyse: fit van skills,
capaciteiten & kennis met een
welomschreven functie

Organisatieanalyse: fit van
algemene persoonseigenschappen,
behoeften, interesses, waarden, met

de cultuur van de organisatie

Accent op meer algemene
competenties

Interactie persoon/organisatie
staat centraal

Meer gebruik van ICT in het W&S-
proces (e-recruitment)

Inzet van innovatieve manage-
menttools om kandidaten te 

screenen, w.o.: simulaties, on the
job observaties, testing

Accent op technisch-instrumentele
kwalificaties

Functie staat centraal

Papieren uitvoering van tests e.d.

Inzet van traditionele selectie-
middelen, met name interviews

Verschillen klassieke en moderne W&S-processen
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Het begrip Human Resource Management

  

M Het operationele HRM-proces (+belangrijkste instrumenten)
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Het operationele HRM-proces: instroom

M Instroom: werving & selectie:
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Het operationele HRM-proces: instroom

M Instroom: werving & selectie:
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Het operationele HRM-proces: instroom

M Instroom: werving & selectie:
    F Welke wervingsmethode?:
        Welke methode of techniek de organisatie uiteindelijk
        inzet om personeel te werven, is afhankelijk van
        verschillende factoren, zoals: kosten per werving, de
        benodigde tijd met de betreffende methode, de regio
        waarbinnen gezocht wordt naar nieuw personeel, etc.

        Een eerste selectie die hiertoe zal worden gemaakt
        betreft het intern dan wel extern werven van
        personeel.
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Het operationele HRM-proces: instroom

M Instroom: werving & selectie:
    F Interne werving:
        Het ligt vaak voor de hand om eerst onder eigen
        personeel te werven.
        Voordelen:
        G lagere kosten, snellere procedure
        G bekende mensen
        G kan motiverend werken en binding versterken
        Nadelen:
        G minder geformaliseerd, daardoor minder objectief
        G interne vervulling zorgt voor vacature elders
        G mogelijke gevoelens van frustratie, nijd
        G kansen op ‘inteelt’ en ‘Peter-principle’: het stijgen
            tot een niveau van incompetentie.  
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Het operationele HRM-proces: instroom

M Instroom: werving & selectie:
    F Externe werving:
        De voornaamste wervingskanalen en wervingsmedia
        die worden ingezet, betreffen: 

        G gebruikmaking van advertenties
        G werving via internet / vacaturebanken
        G inzetten van uitzendbureaus
        G inschakeling van executive search / headhunters
        G business courses en college recruitment (middels
            workshops e.d. kennis laten maken met het bedrijf)
        G gebruikmaking van reïntegratiebureaus
        G werving via het eigen netwerk
        G werving via beroeps- en brancheverenigingen 
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: functiewaardering & beloning:
    F Wat is functiewaardering?
        Functiewaardering is het bepalen van de relatieve
        zwaarte van een functie om op grond daarvan
        beloningsverschillen vast te kunnen stellen en deze te
        kunnen legitimeren (’rechtvaardigen’).

        Bepalend voor de functiezwaarte is het aantal en de
        hoogte van de eisen die de functie stelt om deze goed
        te kunnen vervullen.
         (Geen enkel P&O instrument heeft zo ter discussie gestaan als
         functiewaardering, dit i.v.m. veronderstelde verstarring in de
         organisatie, en ook discriminatie in beloningen, bijv. man /
         vrouw.) 
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: functiewaardering & beloning:
    F Functiewaardering in de engste betekenis is het
        ‘rangschikken van functies naar zwaarte’.  Dit vindt
        dan plaats met behulp van een systeem of methode,
        waarbij regels, voorschriften en procedures in acht
        worden genomen. 
    F In Nederland worden tientallen functiewaarderings-
        systemen gehanteerd, en elk systeem heeft wel ken-
        merken die verschillen van die van andere systemen.
        Verder ligt dit onderwerp in veel organisaties gevoelig,
        juist omdat het salaris daarmee samenhangt, waar-
        door al gauw een negatief oordeel hieromtrent wordt
        gevormd.
    F Wat in elk geval niet onder het begrip functiewaar-
        dering valt, is de beloningsstructuur.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: functiewaardering & beloning:
    F Bekende functiewaarderingsmethoden zijn o.a.:
        G rangschikkingsmethode, waarbij verschillende
            hoofdfuncties worden onderscheiden (bv. chefs van
            verschillende functionele onderdelen, en vervolgens
            hieruit andere functies van hoog naar laag afgeleid;
        G factorvergelijkingsmethode, waarbij allerlei sleutel-
            functies en daaruit afgeleide functies worden
            bepaald die vergelijkbaar zijn met soortgelijke
            functies in andere organisaties;
        G classificatiemethode, waarbij vergelijkbare functies
            worden gegroepeerd en uitgewerkt (bv. hulpen,
            geoefenden, geschoolden, vakspecialisten, enz.);
        G puntenmethode, waarbij functies worden ontleed in
            gewogen factoren die totaalscores opleveren.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: functiewaardering & beloning:
    F Niet zo lang geleden was de beloning nagenoeg geheel
        gekoppeld aan de functie, waarbij het functieniveau
        bepalend was voor het inkomen.  Bijzondere inzet of
        bijdrage deed er niet toe.
        Gaandeweg is steeds meer een beroep gedaan op
        denkkracht, creativiteit en initiatieven van medewer-
        kers, waardoor de kwaliteiten van mensen meer
        bepalend zijn geworden voor het succes van de functie
        en van de organisatie.
        Zodoende zijn functie-eisen minder belangrijk
        geworden, en zijn de getoonde competenties en het
        behalen van resultaten doorslaggevend geworden.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: functiewaardering & beloning:
    F Tegenwoordig bestaat de totale beloning veelal uit
        verschillende beloningscomponenten, waaronder:
        � gebaseerd op het werk dat de persoon verricht:
            G Functiebeloning: functie geeft bijbehorend inkomen
                   (afhankelijk van functiezwaarte: functiewaardering)+
                   ‘automatische’ groei naar eindinkomen salarisschaal
                   volgens anciënniteit.
            G Lidmaatschapsbeloning: deel uitmaken van de organi-
                   satie betekent participeren in regelingen die voor alle 
                   medewerkers gelden (pensioen, AO, ziekte, enz.).

                                                                                               >> 
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: functiewaardering & beloning:
    F ...en ook beloningscomponenten:
        � gebaseerd op de wijze waarop werk wordt verricht:  
            G Resultaatbeloning: op basis van periodieke (individuele
                   of groeps-)resultaten, die incidenteel (dus variabel) is.
            G Competentiebeloning: vaak structurele beloning van
                   ontwikk. van medewerker en getoonde extra inspanning.

            O methoden die hiertoe worden ingezet zijn o.a.:
                G marktwaardemethode, waarbij de beloning
                    wordt bepaald aan de hand van wat extern
                    concurrerend is (hoe houden we iemand
                    binnen?) Hier is geen sprake van salarisbeleid.
                G systematische methode, waarbij salarissen zo
                    worden opgebouwd, dat deze zowel extern
                    concurrerend als intern acceptabel zijn.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: functiewaardering & beloning:
    F Alle beloningscomponenten bepalen tezamen het
        totaal van de beloning, hetgeen op diverse manieren
        kan worden uitgekeerd of verdeeld. 
        Dit kan vooral geschieden in de vorm van contant
        inkomen, maar ook in de vorm van o.a. vrije dagen,
        pensioen, levensloopregelingen en verzekeringen.
   
    F In dit verband wordt nog onderscheid gemaakt tussen
        primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.
        (Primair: inkomen, vakantiegeld, 13e maand, e.d.;
        secundair: vergoedingen, pensioen, opleiding, e.d.;
        tertiair: kortingen op producten en diensten, e.d.). 
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: beoordeling:
    F Wanneer organisaties zekere doelen stellen, is het de
        eindverantwoordelijkheid van het management om die
        doelen te realiseren.  Uiteraard kan dat alleen met en
        door medewerkers (te mobiliseren). 
        Dit brengt met zich mee dat personeel regelmatig ten
        aanzien van hun prestaties, werkattitudes, mogelijk-
        heden, e.d. beoordeeld dient te worden. 
        Personeelsbeoordeling blijkt steeds één van de lastig-
        ste onderdelen te zijn van personeelsmanagement. 
        Naast het beoordelen van geleverde prestaties, is de
        afgelopen jaren meer aandacht ontstaan voor de
        ontwikkeling van medewerkers, en daarmee voor de
        inzetbaarheid (employability) van hen. 

24

HRM - RONDLEIDING

Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: beoordeling:
    F Belangrijke begrippen:
        G Beoordelingssyteem: systeem waarbij de geleverde
            prestatie (output) van de medewerker centraal
            staat.  (-> beoordelingsgesprek)
        G Functioneringssyteem: systeem waarbij de prestatie
            (output) van de medewerker in relatie tot diens
            gedrag, de omstandigheden binnen de arbeids-
            organisatie en de kwaliteiten van de leidinggevende 
            (input) centraal staat.  (-> functioneringsgesprek)
        G Ontwikkelings- en loopbaanplanningssyteem:
            systeem waarbij de ontwikkeling en/of de loopbaan
            van de medewerker, al dan niet in relatie tot de 
            bedrijfsdoelen van de werkgever, centraal staan.
            (-> loopbaanontwikkeling(sgesprek))
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: beoordeling:
    F 3 bijzondere vormen van beoordeling:
        G Groepsbeoordelingen: worden met name gebruikt
            binnen organisaties waar de prestaties niet van
            individuele medewerkers afhangen, maar van 
            (teams van) meerdere medewerkers, zoals bij
            zelfsturende teams.  Dit soort systemen zijn
            uiteraard vooral gericht op teamontwikkeling en
            -beoordeling.
            In dit verband kan onderscheid worden gemaakt
            tussen:
            - teamprestaties als optelsom van individuele bij-
              dragen, en
            - teamprestaties als prestaties van een heel team
              centraal staan.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: beoordeling:
    F 3 bijzondere vormen van beoordeling:
        G Zelfbeoordelingen: waarbij de medewerker zelf een
            sterkte/zwakte analyse maakt gebaseerd op zijn 
            eigen functie- en/of competentieprofiel. 
            Dit kan met name goed gehanteerd worden wanneer
            deze analyse niet gekoppeld is aan beloning, waar-
            door de eigen beoordeling minder subjectief wordt
            en daardoor minder bedreigend. 
            Een groot nadeel van zelfbeoordeling is dat deze
            meestal geen nieuwe inzichten oplevert zonder
            feedback van anderen. 
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: beoordeling:
    F 3 bijzondere vormen van beoordeling:
        G 180- en 360 graden beoordelingen: waarbij in de
            180 graden-vorm naast zelfbeoordeling tevens
            feedback vanuit leidinggevende en ondergeschikten
            wordt gegeven, hetgeen tot nieuwe inzichten kan
            leiden, en daarmee de input voor nieuwe ontwik-
            kelingspunten vergroot. 
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: beoordeling:
    F 3 bijzondere vormen van beoordeling:
        G 180- en 360 graden beoordelingen:
            Bij 360 graden beoordeling vindt feedback plaats
            door meerdere personen die zicht kunnen hebben op
            het functioneren van de medewerker, e.e.a. op basis
            van sterkte/zwakte analyses, waarbij gebruik
            gemaakt kan worden van vragenlijsten.  Veelal
            wordt gekozen om deze feedback anoniem in te
            zetten, gelet op mogelijke beloningsconsequenties.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: competentiemanagement:
    F Wat is competentiemanagement?  begrippen:
        G Talenten betreffen de kennis, vaardigheden en
            attitudes waarover een individu daadwerkelijk
            beschikt (manifest of latent), en zijn gerelateerd
            aan de werknemer. Talenten zijn dus begaafdheden
            waarmee toegevoegde waarde aan de organisatie
            kan worden geboden.
        G Competenties betreffen zo specifiek mogelijk
            beschreven gedragskenmerken (kennis, vaardig-
            heden, attitudes) waarover medewerkers dienen te
            beschikken vanuit het perspectief van de organi-
            satie, en zijn dus gerelateerd aan het werk.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: competentiemanagement:
    F Wat is competentiemanagement?:
        G Competentiemanagement betreft het continu,
            geïntegreerd afstemmen van talenten van
            medewerkers op strategische doelen die vertaald
            zijn in competenties.
        G Kernpunten:
            O continu: voortdurend in de praktijk periode
            O geïntegreerd: middels een samenhangend geheel
                van personele systemen en instrumenten
            O afstemmen: het dynamisch bijeen brengen van
                wat de organisatie nodig heeft, en wat individuen
                kunnen en willen.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: kennis & inzetbaarheid:
    F Wat houdt inzetbaarheid feitelijk in?:
        G Inzetbaarheid betekent dat medewerkers over de
            kwaliteiten beschikken om een diversiteit aan taken
            en functies naar behoren te vervullen en zich
            kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving,
            niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
        G De inzetbaarheid van een persoon wordt dus
            bepaald door:
            O zijn kennis
            O zijn mobiliteits-, leer- en verandervermogen
       en O zijn mobiliteits-, leer- en veranderbereidheid.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: kennis & inzetbaarheid:
    F Kennis:
        G Het gaat hierbij niet alleen om vakinhoudelijke
            kennis, maar ook om meer algemene kennis (taal,
            maatschappij, algemene ontwikkeling).
            Verder wordt inzetbaarheid ook bepaald door de
            arbeidsmarktkennis van medewerkers, zodat zij
            weten hoe en waar zij hun kwaliteiten kunnen
            aanbieden.
            Dus besef hebben van werkzaamheden en functies
            zij buiten hun huidige functie zouden kunnen
            vervullen, waar, en via welke kanalen zij informatie
            kunnen krijgen.  Dit brengt met zich mee dat mede-
            werkers zich aan collega’s spiegelen, diverse vak-
            ontwikkelingen volgen en zich regelmatig scholen.

33

HRM - RONDLEIDING

Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: opleiding & en ontwikkeling:
    F Sinds enige jaren wordt het belang van brede
        inzetbaarheid en van life-long learning door steeds
        meer organisaties onderstreept.  Belangrijke reden
        hiervoor is de toch geringe duurzaamheid van in het
        verleden verworven kwalificaties op een steeds
        veranderende arbeidsmarkt.  Steeds duidelijker wordt
        dat de initiële scholing of de scholing voorafgaande
        aan de entree op de arbeidsmarkt zeker niet altijd
        volstaat voor het gehele arbeidsleven.
        Daarom is post-initiële scholing in tijden van sterke
        verandering des te meer noodzakelijk. Hiertoe ver-
        krijgen medewerkers herscholing, bijscholing of
        omscholing, afhankelijk van de situatie.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: opleiding & en ontwikkeling:
    F Opleiden als strategische keuze:
        G In sommige situaties is herscholing noodzakelijk,
            zoals bijv. bij herintreders die weer terug willen in
            hun vak als verpleegkundigen. Opleiding in dit soort
            situaties heeft met name een onderhoudsfunctie.
        G In andere situaties is bijscholing nodig, bijv. in om-
            gevingen waar sterke (technologische) verander-
            ingen worden doorgevoerd.  Hier heeft opleiding
            vooral een innovatie-ondersteunende functie.
        G Ook kunnen situaties van omscholing ontstaan, m.n.
            daar waar functies verdwijnen (telegrafist-‘sparks’-,
            letterzetters, e.d.). Hier heeft opleiding met name
            een loopbaanombuigings-functie.
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Het operationele HRM-proces: doorstroom

M Doorstroom: opleiding & en ontwikkeling:
    F Management development (MD):
        G betreft het geheel van personele activiteiten waar-
            mee een organisatie zich probeert te verzekeren van
            de tijdige beschikbaarheid van gekwalificeerde en
            gemotiveerde medewerkers voor sleutelposities.

        G Het doel van MD is op het juiste moment beschikken
            over de juiste verzameling van managers en
            specialisten.
            Hoewel de naam MD mogelijk alleen aan de doel-
            groep van managers doet denken, gaat het ook om
            opleiding en ontwikkeling van ‘topprofessionals’:
            high potentials zoals junior managers, junior
            adviseurs en junior wetenschappers.
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Het operationele HRM-proces: uitstroom

M Uitstroom: een strategisch vraagstuk:
    F Uitstroom is een overkoepelende term waaronder alle
        processen vallen die resulteren in het verlaten van de
        organisatie door medewerkers. 
 
    F Bij uitstroom zijn 2 hoofdvormen te onderscheiden:
        G vrijwillig
        G onvrijwillig:  
                                 O arbeidsongeschiktheid
                                 O pensionering, en
                                 O ontslag.
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Het operationele HRM-proces: uitstroom

M Uitstroom: gas geven: het stimuleren van verloop:
    F Instrumenten om het verloop te stimuleren:
        G financiële prikkels, bijv. in de vorm van afvloeiings-
            regelingen, zoals een gouden handdruk;
        G outplacement bieden: bemiddeling bij het vinden
            van een nieuwe werkkring;
        G actief informatie aanreiken over mogelijkheden
            buiten de organisatie (vacaturebord, e.d.);
        G ervaring bieden: middels stages of detachering
            elders;
        G opleiding en training bieden: gericht op kansen op
            de externe arbeidsmarkt;
        G ondersteuning bieden bij het starten van een eigen
            onderneming.
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Het operationele HRM-proces: uitstroom

M Uitstroom: outplacement:
    betreft de mogelijkheid die de werkgever aan de werk-
    nemer biedt om zich -meestal extern- te (laten)
    begeleiden bij diens vertrek uit de organisatie.

    F Outplacement kan plaatsvinden wanneer:
        G ontslag of ontbinding nog niet aan de hand is, maar
            het aanvaarden van een nieuwe externe werkkring
            de beste oplossing is;
        G ontslag of ontbinding waarschijnlijk is, zodat de
            werknemer tijdig zich middels outplacement extern
            kan oriënteren;
        G ontslag of ontbinding is aangezegd, en outplace-
            ment deel is van de afvloeiingsregeling.


