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1 Inleiding

Het menselijk leven speelt zich af binnen allerlei organisaties, van de geboorte tot het levens-
einde, zoals kraamafdelingen, scholen, vakbonden, ondernemingen, het Internet/‘social media’ 
enzovoort tot en met uitvaartorganisaties. Organisaties zijn dus een cruciaal concept in moder-
ne samenlevingen en economieën omdat ze het leven van ieder individu integraal beïnvloeden. 
Een organisatie is een bewust geplande configuratie of samenwerkingsverband, getypeerd door 
een of meer specifieke duidelijke doelen (‘missie’ genoemd binnen de bedrijfskunde), met een 
min of meer ontwikkelde set van formele en informele spelregels en een relatief vaste struc-
tuur van gezag of hiërarchie, gedefinieerde voorspelbare rollen en verantwoordelijkheden, die 
onafhankelijk is van de persoonlijke kenmerken van de mensen die deze rollen op een bepaald 
moment vervullen om zo de voorgestelde gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken (Vran-
ken, Henderickx, Van Hootegem, & Vanmarcke, 2017). Ten slotte functioneren organisaties niet 
in een sociaal vacuüm. Allerlei omgevingsontwikkelingen in wisselwerking met ‘de’ organisatie 
zullen deze beïnvloeden en sommige organisaties zullen op hun beurt ook die omgeving trach-
ten te beïnvloeden, bijvoorbeeld via marketing, communicatie of ‘lobbying’. Denk bijvoorbeeld 
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maar aan de invloeden van globalisering, technologische ontwikkelingen, veranderingen op de 
afzetmarkten, concurrenten, politieke ontwikkelingen, vermaatschappelijking van organisaties, 
duurzaamheid enzovoort. Binnen deze context moeten organisaties een strategie uittekenen, 
naast een faciliterend strategisch HRM.

In dit handboek ligt de focus op organisaties, de organisatieomgeving en specifiek op Human 
Resource Management (HRM). Meer concreet focussen we op het vraagstuk ‘hoe medewerkers 
binnen organisaties aangestuurd worden – in termen van arbeidsgedrag – om de strategische 
doelstellingen van de organisatie te realiseren’. In dit handboek bekijken we verschillende perso-
neelsvraagstukken vanuit diverse perspectieven, zoals de strategische top, het HRM-departement, 
de eerstelijnsmanager dicht bij de werkvloer, de arbeidsrechtelijke spelregels en institutionele con-
text. HRM-vragen die in dit eerste hoofdstuk centraal staan, zijn: ‘Wat is HRM?’ Maar ook: ‘HRM 
als wetenschap – wat is ‘evidence-based’ HRM?’ Vervolgens zoomen we dieper in op: ‘Hoe uit 
HRM zich in de praktijk?’ En ten slotte, ‘Wat zijn vandaag HRM-uitdagingen voor de professional?’

2 Types van organisatie

Een organisatie kunnen we op basis van twee variabelen typeren. De eerste variabele is de mate 
van specificiteit van de doelen die de organisatie wil realiseren, vaak geëxpliciteerd in een mis-
sie. De tweede variabele is de mate van formalisatie van rollen en rolnetwerken. Binnen deze 
typologie kunnen vier types/soorten organisaties onderscheiden worden (cf. tabel 1.1.).

Tabel 1.1. Organisatie naar doelspecificiteit en mate van formalisatie.

Doelspecificiteit

Laag Hoog

Formalisatie Laag Gemeenschappen Sociale bewegingen

Hoog Primaire groepen, families Organisaties, ondernemingen

3 Omgevingstrends. Organisaties met een duurzaam competitief 
voordeel

Aangezien naast stabiele organisatiecontexten, de omgeving ook meer en meer turbulent wordt, 
gaat hier vandaag dan ook de meeste aandacht naartoe. Deze actuele organisatieomgeving wordt 
als VUCA omschreven. VUCA staat voor een volatiele, onzekere (‘uncertain’), complexe en am-
bigue wereld (Franke, 2011, p. 1; Halamka, 2011, p. 30; Horney et al., 2011, p. 33; MacGregor, 2009, 
p. 354). Het concept werd bedacht door het US Army War College en beschrijft de dynamische 
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natuur van onze wereld en bedrijfsomgevingen (Horney et al., 2011). Met volatiliteit worden de 
aard, de snelheid (‘social acceleration’, Rosa & Scheuerman, 2009), het volume, de grootte en de 
dynamiek van de veranderingen bedoeld. Onzekerheid verwijst naar het gebrek aan voorspelbaar-
heid van gebeurtenissen. Met complexiteit duidt men de verwarring of de chaos die een organisatie 
omgeeft. Ambiguïteit, ten slotte, betreft de vaagheid of onduidelijkheid (Horney et al., 2011, p. 33).

VUCA kan met de juiste benadering – cognitieve flexibiliteit, aanpassingsvermogen en het kunnen 
nemen van beslissingen op basis van onduidelijke gevolgen – getransformeerd worden naar ‘Vision’ 
(visie), ‘Understanding’ (begrijpen), ‘Clarity’ (duidelijkheid) en ‘Agility’ (behendigheid) (Franke, 2011, 
p. 2, 12; Halamka, 2011, p. 30; MacGregor, 2009, p. 354). Hierbij moeten complexiteit, ambiguïteit 
en onzekerheid gezien worden als kansen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en nieuwe 
realiteiten te vormen (Cannaerts, 2012; Kajs & McCollum, 2010; White & Shullman, 2010).

Prahalad & Hamel (1990) gaan voor deze transformatie uit van de krachten van de eigen organisa-
tie (‘resource-based’). Zij introduceerden het begrip ‘kerncompetenties’ (competenties waar men 
excellent in is), die de basis van de strategie moeten vormen. Over het concept ‘dynamische capa-
citeiten’ (‘dynamic capability’) is daaropvolgend in de academische literatuur uitvoerig geschreven, 
meer bepaald binnen het kader van het organisatiestreven naar een duurzaam competitief voordeel. 
Teece, Pisano en Shuen (1997) definieerden deze ‘dynamic capabilities’ als volgt: “the firm’s ability to 
integrate, build, and reconfigure internal and external competencies to address rapidly changing en-
vironments” (Teece et al., 1997, p. 516). Of zoals Zollo en Winter (2002, p. 340) het benoemen: “A 
dynamic capability is a learned and stable pattern of collective activity through which the organizati-
on systematically generates and modifies its operating routines in pursuit of improved effectiveness.” 
In zijn review verwoordt Barreto (2009, p. 271) het als volgt: “A dynamic capability is the firm’s po-
tential to systematically solve problems, formed by its propensity to sense opportunities and threats, 
to make timely and market-oriented decisions, and to change its resource base.” Dynamic capabili-
ties zijn met andere woorden de geroutineerde activiteiten die organisaties hanteren bij het streven 
naar de ontwikkeling en optimalisatie van de operationele routines, met als doel een duurzaam 
competitief voordeel ten opzichte van concurrenten op te bouwen (Zollo & Winter, 2002, p. 399).

Het komt er dus op aan dat de organisatie de relevante bronnen zo tracht te combineren, dat 
ze flexibel en proactief succesvol kan inspelen op een VUCA-omgeving met relevante waarde-
proposities. Soms kan dat een omvorming van het businessmodel als gevolg hebben of kan ze via 
R&D een nieuw product ontwikkelen of via klantenterugkoppeling via snelle kennisdeling, of via 
het aangaan van partnerships zoals allianties en acquisities enzovoort, nieuwe opportuniteiten 
zoeken en benutten. Organisaties die deze zoektocht aangaan, worden beschreven aan de hand 
van het concept ‘high performance organization’ getypeerd door ‘agility’.

Een ‘high performance organization’ wordt gedefinieerd als een organisatie “that achieves 
financial and non-financial results that are better than those of its peer group over a period 
of time” (de Waal, 2008, p. 2). De bedrijfskundige variabelen voor succes, ‘outputs’ of ‘perfor-
mance’ zijn: ‘Revenue growth, profitability, return in assets, return on equity, return on invest-
ment, return on sales, total shareholder return’ (‘harde kant’).
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Als het gaat over ‘high performing worksystems’ en arbeidsgedrag, spreekt men van ‘outcomes’, 
zoals betrokkenheid of arbeidstevredenheid (zachte kant). De zorg voor deze menselijke factor 
was door de jaren heen het aandachtspunt van personeelsbeleid, later personeelsmanagement 
en – sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw – Human Resources Management. De achterlig-
gende hypothese was daarbij steeds dat competitieve, gemotiveerde medewerkers die ‘well-
being’ binnen hun job percipiëren, ook beter zullen presteren.

Focus op competentie, motivatie en wellbeing zijn menselijk gezien doelen op zich en voor de 
organisatie ook cruciale factoren die bijdragen tot resultaat. Vraag is nu hoe HRM een dergelijke 
organisatieconfiguratie kan faciliteren.

4 Wat is HRM?

Een organisatie kan niet functioneren zonder de inzet van mensen. Om de organisatiedoelstellin-
gen effectief te bereiken, neemt de werkgever (van kmo tot mno) één of meerdere werknemers 
in dienst met specifieke competenties en talenten die bepaalde resultaten binnen het produc-
tie- of dienstverleningsconcept gezamenlijk realiseren. Dit impliceert een arbeidsrelatie tussen 
werkgever en werknemer. Binnen die arbeidsrelatie biedt de werknemer bepaalde prestaties in 
ruil voor een bepaald arbeidsvoorwaardenpakket (geld, opleidingsmogelijkheden, een arbeids-
klimaat enzovoort). In zo’n arbeidsrelatie moeten vraag en aanbod in evenwicht zijn. De meeste 
medewerkers werken binnen een klassieke betalende loonrelatie. Naast klassieke arbeidsrela-
ties kan de inbreng van mensen ook gerealiseerd worden door de tijdelijke inhuur, de uitbeste-
ding van taken en/of de inzet van vrijwilligers (bv. in een niet-gouvernementele organisatie). HRM 
focust op de medewerkers binnen de arbeidsrelatie. In essentie is het de vraag hoe door middel 
van HRM gezorgd wordt voor sterke prestaties, zodat mensen ook tevreden zijn (Kluytmans in 
Kluijtmans & Kamperman, 2017, p. 14). HRM kunnen we dan concreet definiëren als:

HRM wordt omschreven als een beleidsvisie met daarbinnen concrete consistente HRM-praktij-
ken die gericht zijn op het adequaat en duurzaam inzetten van mensen in de organisatie zodat 
medewerkers bijdragen aan het verwezenlijken van de organisatiedoelen, én ook hun individu-
ele doelstellingen zoals welzijn, beloning en employability worden bereikt.

Met de definitie van HRM wordt het belang beklemtoond van coördinatie en congruentie tus-
sen de diverse HRM-praktijken ten aanzien van het beoogde arbeidsgedrag (horizontale af-
stemming). Centrale vraagstukken hierbij zijn dan: hoe kan men de competenties/talenten van 
mensen selecteren, werven (instroom) en ontwikkelen (doorstroom) via opleiding en leren; 
hoe kan er gestuurd worden op performantie; hoe kunnen beloning en waardering georga-
niseerd worden; en, ten slotte, hoe organiseren we het werk? Antwoorden op deze centrale 
vraagstukken dienen dan om werknemers te beïnvloeden zodat zij hun ‘ability’ (kennis, ervaring 
enzovoort) inzetten, gemotiveerd zijn en ook kansen (‘opportunity’ zoals de wijze van coachen, 
de afdelingscultuur, de mate van autonomie enzovoort) krijgen. Dit resulteert in arbeidsgedrag.
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Maar, niet alleen de individuele doelstellingen zijn belangrijk, ook de organisatiedoelstellingen 
dienen bereikt te worden. Medewerkers dienen dan ook via hun arbeidsgedrag effectief (doel-
treffend) en efficiënt (kosten versus opbrengst) bij te dragen aan het verwezenlijken van de 
strategische organisatiedoeleinden (organisatieperformantie). In dit opzicht spreken we van 
‘Strategisch HRM (SHRM). Wright en McMahan definiëren strategisch HRM als “the pattern 
of planned resource deployments and activities intended to enable an organization to achieve 
its goals” (Wright & McMahan, 1992, p. 298). Elders hebben zij het over “the planned pattern 
of human resource (i.e. workforce) and human resource management (i.e. functional) deploy-
ments and activities intended to enable the organization to meet organizational goals and 
objectives” (McMahan, Virick, & Wright, 1999, p. 99-122). Steeds wordt hetzelfde op een an-
dere manier geherformuleerd: het gaat over beleid, systemen en praktijken die arbeidsgedrag 
beïnvloeden, die de noodzakelijke competenties aantrekken, helpen behouden en bevorderen 
en die de (arbeids)motivatie versterken als noodzakelijke voorwaarden voor de organisatie-
performantie. Of anders geformuleerd: “Employment systems should be designed to maximize 
performance in the jobs that are most critical to an organization’s performance” (Delery & 
Doty, 1996, p. 817).

Deze definities maken duidelijk dat HRM vandaag niet meer is zoals vroeger: niet meer onder- 
of nevengeschikt aan de strategie, reactief (de ‘brokken lijmen’), geïsoleerd van het andere 
beleid in de organisatie, slechts ‘uitvoerend’ (‘selecteren’ en ‘belonen’), niet meesturend voor 
de strategie. SHRM legt sinds de jaren tachtig van de voorgaande eeuw nu ook een expliciete 
schakel tussen de HRM-praktijken en de organisatorische strategische keuzes van een organi-
satie, ofwel de verticale afstemming. De centrale vraag binnen SHRM is: hoe kan HRM als hef-
boom verankerd worden binnen het globale (strategische) beleid en de beoogde doelstellingen 
van een organisatie? Cruciaal wordt bijgevolg: welke HRM-praktijken creëren een (meetbare) 
meerwaarde voor de organisationele performantie, zodat het de moeite loont ze te veranke-
ren? Performantie is in onze definitie tweeledig. Enerzijds verwijst ze naar outputfactoren, naar 
economische variabelen zoals productiviteit. Anderzijds verwijst ze naar ‘outcome’-factoren, die 
refereren aan de gevolgen voor het ‘welzijn’ van de werknemer zoals bevlogenheid of ‘return 
on engagement’.

HRM-beleid wordt daardoor een strategisch aspectbeleid binnen organisaties. Dat wil zeggen dat 
het maar een deel is van het organisatiebeleid als geheel, maar het is wel een deel dat voelbaar is 
tot in de poriën van de organisatie: iedere beslissing draagt een HR-aspect in zich. Daarom spre-
ken we niet van een deelbeleid maar van een aspectbeleid. Het HR-beleid kan niet in het luchtle-
dige tot stand komen, het dient verbonden te zijn met de interne en externe organisatiecontext. 
Intern zoals de strategieontwikkeling en strategische keuzes, extern zoals de omgevingstrends. 
Er zijn diverse disrupties te onderkennen die de economie en de organisaties beïnvloeden. Een 
disruptie is een ‘ontwrichtende’ innovatie die de bestaande maatschappelijke en/of economische 
orde, zoals het arbeidsbestel, grondig wijzigt. Het betreft bijvoorbeeld nieuwe technologische mo-
gelijkheden en toepassingen, nieuwe (wendbare) organisatievormen, nieuwe producten, nieuwe 
processen die een effect hebben op organisaties, de arbeidsmarkt, het arbeidsrecht enzovoort 
(Vranken, Henderickx, & Van Hootegem, 2017).
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Door deze invloeden is het van belang dat het grotere organisatiegeheel bekend is om het 
HR-beleid zelf gestalte te kunnen geven binnen een specifieke context, zodat HRM een succes-
volle, duurzame competitieve bijdrage aan de organisatie kan leveren. Dit handboek vat deze 
gedachtestroom samen in volgend conceptueel model (cf. figuur 1.1.) dat meteen de rode draad 
vormt voor de verdere hoofdstukken van het boek.
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Figuur 1.1. Strategisch HRM, de HRM-praktijken en outputs en outcomes

4.1 Hoe kan HRM een voordeel opleveren?

Boxall (1999) stelde dat een organisatie een HRM-voordeel kan realiseren met de formule zoals 
weergegeven in figuur 1.2.
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Figuur 1.2. De componenten van een ‘high human resource advantage’
Bron: Boxall (1999).

De ‘human capital advantage’ staat voor het realiseren van een pool van competenties en gemo-
tiveerde mensen (zoeken, vinden en verbinden). Relevante HRM-praktijken zijn daarbij werving 
(‘branding’ als werkgever), een professioneel onderbouwde selectie, leren en ontwikkelen, mo-
tiveren van medewerkers via duidelijke doelstellingen, strategisch belonen en waarderen en een 
‘workdesign’ dat zo veel mogelijk talenten tot realisatie brengt (cf. figuur 1.5.).
Maar naast een gedegen ontwikkeld sociaal kapitaal zijn ook de organisatieprocessen (‘human 
process advantage’) meteen een noodzakelijke component om via HRM een relevante of perfor-
mante organisatiebijdrage te (kunnen) leveren. Organisatieprocessen omvatten aspecten zoals 
samenwerkingsprocessen, (interne) communicatie, een gedeelde organisatiecultuur, de wijze 
van leiding geven of coachen enzovoort.
Het idee van een verbinding van personeel en organisatieprocessen wordt tevens verduidelijkt 
in het volgende citaat van Wright en McMaham (in Boselie, 2002, p. 23): “The specific attitudes 
and behaviours that will be most effective for organizations differ, depending upon various cha-
racteristics of organizations, including the organization’s strategy. Thus, these differences in role 
behaviours required by the organization’s strategy require different HRM practices to elicit and 
reinforce those behaviours.”
Anders geformuleerd: het uitgangspunt is de realisatie van een ‘high performance organization’. 
De eerste stap daarbij is de keuze voor een strategie die kan leiden naar een duurzaam com-
petitief voordeel. Dus: een keuze voor de strategische kerncompetenties. Afhankelijk daarvan 
wordt gekozen voor een organisatieconcept of -regime en daarbinnen voor die HRM-praktijken 
die de strategie kunnen realiseren en bijgevolg bijdragen aan de organisatieperformantie.

Het volgende schema geeft een (onvolledig) overzicht van diverse maatschappelijke en econo-
mische disrupties die het actuele HRM beïnvloeden.
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Figuur 1.3. Megatrends en HRM?

5 HRM als wetenschap

Wetenschap is een samenhangend geheel van concepten, definities en stellingen die, door het 
specificeren van causale of functionele relaties tussen variabelen, het mogelijk maakt om feno-
menen – bijvoorbeeld uit de sociale werkelijkheid – te beschrijven, te analyseren, te verklaren en 
te voorspellen. Daartoe worden hypothesen geformuleerd die via empirisch onderzoek worden 
getoetst. Specifiek focussen we hier op HRM als wetenschap en op de centrale vraag welke de 
kenmerken zijn van ‘evidence-based’ HRM.

Er zijn historisch twee modellen (medio jaren tachtig van de twintigste eeuw) die de weten-
schappelijke discussie op gang hebben getrokken en de aandacht voor aantoonbaar bewezen 
praktijken bij professionals hebben gestimuleerd: het Michiganmodel en het Harvardmodel.

Het Michiganmodel (cf. figuur 1.4.) tracht de essentiële bijdrage van HRM voor de organisatie-
performantie te beklemtonen. De kernboodschap van dit model is dat de verschillende HRM-
praktijken, zoals werving/selectie en het leer- of loopbaanbeleid, consistent dienen aan te sluiten 
bij elkaar (horizontale afstemming) om vooropgestelde prestaties te realiseren.
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Figuur 1.4. Het Michiganmodel
Bron: naar Fombrun, Tichy, & Devanna (1984).

Vrijwel gelijktijdig met het Michiganmodel verscheen het Harvardmodel van Beer, Spector, La-
wrence, Mills en Walton (1984) (cf. figuur 1.5.). Zij stellen dat er binnen de strategische besluit-
vorming voortdurend aandacht moet zijn voor de wisselwerking tussen de organisatiestrategie 
en het HRM (sturend op het arbeidsgedrag van werknemers). Een consistente visie aan de top 
van de onderneming op de inzet van menselijk potentieel is de basisstelling, rekening houdend 
met de organisatiecontext. Naast de context is ook de werknemer een belangrijk aandachtspunt 
voor het (strategische) beleid en dus het bereiken van organisatieperformantie. Belangrijk is dat 
de auteurs de context van de organisatie meenemen (bv. de arbeidsmarkt), waarbij verschillende 
‘stakeholders’ vermeld worden (bv. de vakbonden), naast de afzetmarkt of de aandeelhouders.
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Figuur 1.5. Het Harvardmodel
Bron: Beer, Spector, Lawrence, Mills, & Walton (1984).

Het Harvardmodel gaat iets verder dan het Michiganmodel, aangezien het impliciet de belangenhar-
monie tussen werkgevers en werknemers (win-winsituatie) centraal stelt. Daarom achtten deze au-
teurs het belangrijk dat werknemers ook invloed hebben, niet alleen op het beleid, maar ook op hun 
werkplek (regelvermogen). Precies daarom is er vanuit HRM ook aandacht voor het ‘workdesign’ 
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(de inrichting van de werkplek) en de daarbij horende rollen. Medewerkers moeten zich betrokken 
voelen om hun competenties optimaal te kunnen ontwikkelen en in te zetten in het verlengde van 
de organisatiestrategie. Het stroombeleid in termen van werving en selectie, personeelsbeoorde-
ling, ontwikkel- of leertrajecten, promotie enzovoort dient voortaan afgestemd te worden op de 
organisatiebelangen én op de individuele verwachtingen of belangen van de medewerkers. Ook 
het belonings- en waarderingsbeleid dient dat arbeidsgedrag te versterken dat noodzakelijk is om 
de organisatiestrategie te realiseren, zodat de individuele emancipatie van de medewerker en de 
rentabiliteit of effectiviteit van de organisatie samen hun aparte doelstellingen vervullen (organi-
satieresultaten en interessante arbeid), hand in hand als het ware. De klemtoon is duidelijk: HRM 
kan door een weloverwogen organisatiedesign met ondersteunende personeelsinstrumenten de 
noodzakelijke werknemersbetrokkenheid voortbrengen, die zich uit zichzelf richt op de strategische 
organisatiedoelen. Dat is de essentie van het klassieke Harvardmodel uit de twintigste eeuw.
Deze twee modellen – Michigan en Harvard – typeren beide de nieuwe ‘normatieve’ visie op 
HRM als cruciaal bedrijfskundig beleidsdomein. Ze vereenvoudigden de mogelijke samenhang tus-
sen de organisatiebelangen en de inzet van de werknemers. Enerzijds is daaruit het idee gegroeid 
dat HRM en de organisatiestrategie expliciet met elkaar verbonden moeten zijn om een onderne-
ming te doen ‘leven’ (verticale afstemming, later strategisch HRM genoemd). Anderzijds is er een 
pleidooi uit voortgekomen voor een consistente samenhang tussen de verschillende instrumenten 
die arbeidsgedrag, en dus het interne ‘leven’ van de onderneming, aansturen (interne afstemming 
HRM-praktijken).

Verder kunnen er binnen HRM als wetenschap drie paradigma’s worden onderscheiden: het 
universalistische, het contingentie- en het configuratieperspectief. Een paradigma is een theore-
tisch model voor wetenschapsbeoefening en daardoor een specifieke onderzoekstraditie. Het 
bestaat uit een specifieke combinatie van uitgangspunten om de (sociale) werkelijkheid van een 
organisatie te bekijken en komt tot uitdrukking in een eigen conceptueel raamwerk en in voor-
schriften van methodologische en onderzoekstechnische aard. We bespreken achtereenvolgens 
het universalistische, het contingentie- en het configuratieperspectief.

5.1 Universalisme

Het uitgangspunt van het universalisme is dat er een significante en universele relatie bestaat tussen 
enerzijds een bepaalde HRM-praktijk als onafhankelijke variabele en anderzijds een (afhankelijke) 
performantievariabele, over alle organisaties heen (universeel), zonder aandacht voor verschillen 
in sectorale, culturele of institutionele ‘settings’ (Boselie et al., 2001). De uitdaging bestaat er dan 
in om de belangrijke strategische HRM-praktijken te identificeren en tegelijk argumenten te vinden 
om de relatie tussen een individuele HRM-praktijk en de organisatieperformantie aan te tonen 
(Pfeffer, 1994; Osterman, 1994; Huselid, 1995; Koch & McGrath, 1996; Ichniowski & Shaw, 1999).

Concreet bestaan er dus een aantal ‘best practices’ die bijna automatisch het beoogde organi-
satieresultaat opleveren in termen van een hogere productiviteit en meer winst (Osterman, 
1994; Huselid, 1995; Pfeffer, 1994). Deze ‘best practices’ werden al snel als ‘high performance 
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work practices’ getypeerd en in de literatuur en door de professionals als de ‘bijbel’ gehanteerd. 
De vermelde historische Harvard- en Michiganmodellen zijn hier een concreet voorbeeld van.

Arbeidsgedrag
Organisatie-
performantie

Menselijk kapitaal

HRM-praktijken

Figuur 1.6. Conceptueel model van het universalistische perspectief

De volgende hypothesen ondersteunen de universalistische stroming (cf. figuur 1.6.):
 – er bestaat een rechtstreekse relatie tussen HRM-praktijken of -systemen en organisatieper-

formantie; de ‘best practices’ zijn universeel van toepassing en succesvol;
 – organisatiesucces wordt het best gemeten aan de hand van financiële performantie-indica-

toren zoals winst, marktaandeel en omzet.

Jeffrey Pfeffer van de Stanford University onderscheidt in zijn boek Competitive advantage through 
people: Unleashing the power of the work force uit 1994 zestien ‘best practices’ (cf. tabel 1.2.). Deze 
zestien best practices worden in de wetenschappelijke literatuur ook gedeeltelijk bevestigd als 
relevante ‘waardecreërende’ HRM-praktijken (Delery & Doty, 1996).

Tabel 1.2. De universele HRM-interventies die als ‘best practices’ worden aangezien voor organisatie-

performantie

Werkzekerheid x
Selectief aannamebeleid
Hoge lonen x
Belonen naar prestatie
Mede-eigendom x
Delen van informatie x
Directe participatie x
Teamwork x

Training en vorming x
Taakroulatie/verbreding
Symbolische gelijkheid
Inkomensverschillen beperken x
Interne promoties x
Langetermijnperspectief x
Meten van resultaten
Overkoepelende filosofie

Bron: Pfeffer (1994) en Paauwe (1998). Paauwe geeft aan (x) welke HRM-praktijken standaard zijn in 
Vlaanderen en Nederland.

5.2 Contingentieperspectief (‘external fit approach’)

Het contingentieperspectief (Fombrun et al., 1984; Schuler & Jackson, 1987) speelt in op de kritiek 
aan het adres van de universalistische stroming dat ze weinig omgevingsspecificiteit toelaat. Con-
tingentiebenaderingen nemen als basisstelling aan dat, indien er een ‘fit’ of sterke congruentie (syn-
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ergie) is tussen de externe omgeving en de interne organisatie, een superieure performantie mag 
worden verwacht. Bij die afstemming op de externe omgeving mag men de rol van de concurren-
ten rekenen, de dynamiek op de afzetmarkt zoals de onvoorspelbaarheid, de institutionele context 
en de sectorkenmerken. Intern zijn er de organisatiemissie en strategie (businessmodel met ‘added 
value’), de organisatievariabelen zoals structuur of cultuur, het HRM-beleid en de HRM-praktijken.

De baseline betreft een goede afstemming (cf. figuur 1.7.) tussen
 – de strategie, in het verlengde van de omgeving;
 – de organisationele HRM-praktijken, in het verlengde van de institutionele omgeving, de ar-

beidsmarkt enzovoort.

Onafhankelijke variabelen

Strategie

HRM-systeem

HRM-praktijken

Menselijk kapitaal Arbeidsgedrag
Organisatie-
performantie

Afzetmarkt

Sector

Institutionele
omgeving

Overheid
(regulering)

Nationale
culturen

Organisatieregime
en -processen

Arbeidsmarkt
(regime)...

Figuur 1.7. Conceptueel model van het contingentieperspectief

5.3 Configuratieperspectief

Een derde school hanteert in essentie een holistische benadering, waarbij een samenspel van 
diverse variabelen wordt bestudeerd. Dat gebeurt in termen van beïnvloedende oorzaaks-
variabelen, ook wel de HRM-praktijken en resulterende effectvariabelen zoals arbeidsgedrag, 
operationele/organisatorische performantie, financiële performantie enzovoort. In plaats van 
geïsoleerde variabelen te bestuderen, worden echter bundels HRM-praktijken, ook wel een 
configuratie of coherent systeem genoemd, gelinkt aan organisatie- en financiële performantie. 
De hypothese is dat er een synergie moet zijn tussen diverse HRM-praktijken om in een be-
paalde organisatieperformantie te resulteren (Verburg, Den Hartog, Den, & Koopman, 2007).

In eerste instantie wordt ook hier – vergelijkbaar met het strategische contingentieperspectief 
– een verticale ‘fit’ tussen strategie en HRM als essentieel beschouwd. Daarnaast wordt ook 
het belang van een horizontale ‘fit’ in termen van intern consistente bundels HRM-praktijken 
vooropgesteld (Doty et al., 1993; Wright & MacMahan, 1992).

Een ‘configuratie’ omvat de complexe interactie tussen een aantal HRM-praktijken die in syner-
gie een impact hebben op het arbeidsgedrag. De horizontale ‘fit’ impliceert dan het vinden en 
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implementeren van een bundeling van HRM-praktijken, waarbij elke bijkomende HRM-prak-
tijk een extra positief effect zou hebben op het beoogde arbeidsgedrag en op elke andere 
HRM-praktijk. Brian Becker heeft daarbij een systeem van complementaire HRM-praktijken op 
het oog, waarbij zo veel mogelijk ‘powerful connections’ worden verankerd en ‘deadly combina-
tions’ worden vermeden (Becker et al., 1997).

5.4 Wetenschappelijke onderzoekslijnen binnen HRM

Ten slotte kunnen de wetenschappelijke onderzoekslijnen binnen HRM op diverse wijzen wor-
den gestructureerd (Becker & Huselid, 1998; Wright & Boswell, 2002). Binnen dit handboek 
steunen we op twee criteria: het aantal HRM-praktijken waarvan de impact (gelijktijdig) wordt 
bestudeerd (één praktijk versus meerdere praktijken) en het analyseniveau (organisatie versus 
individu, macro/meso versus micro). De combinatie levert vier onderzoekslijnen op (cf. tabel 
1.3.).

Tabel 1.3. De diverse onderzoekslijnen binnen HRM 

Niveau Meerdere HRM-praktijken Eén HRM-praktijk

Organisatie HRM- en organisatieperfor-
mantie ‘high performance / 
high involvement work 
systems’

De samenhang tussen één 
bepaalde HRM-praktijk en 
de organisatieperformantie

Individueel HRM als ‘psychologisch 
contract’ werknemer en 
werkgever

Klassiek arbeids- en organisa-
tiepsychologisch onderzoek

Bron: Wright & Boswell (2002, p. 250).

Een eerste combinatie is deze van het individuele niveau met een focus op één HRM-praktijk. 
Binnen dit veld heeft het arbeids- en organisatiepsychologisch en -sociologisch onderzoek de 
langste traditie. Personeelswetenschappelijke inzichten bevestigen de invloed van heel wat vari-
abelen op het arbeidsgedrag. Door dan een bepaalde HRM-praktijk – hier de onafhankelijke va-
riabele – te bestuderen, wordt duidelijk wat het effect kan zijn op het individuele arbeidsgedrag.
De centrale onderzoeksvraag is: wat is het effect van een individueel toegepaste HRM-praktijk 
(als onafhankelijke variabele) op uitkomsten van arbeidsgedrag (als afhankelijke variabele)?

Een tweede combinatie bevindt zich ook op het individuele niveau, maar nu met een focus op 
meerdere HRM-praktijken. De impact van meerdere HRM-praktijken (als één systeem) binnen 
de uitwisselingsrelatie werkgever versus werknemer is een tweede personeelswetenschappelij-
ke onderzoeksvariant. Het concept van het ‘psychologische contract’ is hiervan een voorbeeld 
(Rousseau & Greller, 1994). Een psychologisch contract omvat de (ongeschreven) impliciete en 
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expliciete gepercipieerde verwachtingen van de werknemer en de werkgever ten aanzien van 
de arbeidssituatie en de HRM-praktijken (Guest, 1998).
Deze benadering specificeert bijgevolg een samenhang tussen (gepercipieerde) HRM-praktijken, 
individuele attitudes en arbeidsgedrag, in die zin dat de verwachting die wij hebben om bepaalde 
doelen en resultaten te realiseren, bepalend is voor de arbeidsmotivatie en daardoor voor het 
arbeidsgedrag (Grant, 1999). De interpretatie van de wederzijdse verwachtingen en plichten kan 
echter verschillend zijn bij beide partijen. Dat wil zeggen dat er geen expliciete objectieve, maar 
veeleer een ‘gepercipieerde’ wederkerigheid in het geding is.

Een derde combinatie kunnen we vinden op organisatieniveau. Wanneer er slechts een focus 
is op één HRM-praktijk, dan ligt de klemtoon van het onderzoek op het mogelijke effect op de 
algemene prestaties van één strategische HRM-praktijk in plaats van op het mogelijke effect van 
het strategische HRM als systeem. De vraag is in welke mate deze ene HRM-praktijk een impact 
heeft op de organisatieperformantie.
Echter, deze onderzoekslijn is weinig ontwikkeld, aangezien veeleer een samenspel van varia-
belen resulteert in een bepaald effect. Binnen de menswetenschappen is het immers moeilijk 
één fenomeen geïsoleerd in kaart te brengen door de vele interagerende en interveniërende/
modererende variabelen tussen oorzaak en gevolg.

Ten slotte kan een vierde combinatie gevonden worden op organisatieniveau wanneer er meer-
dere HRM-praktijken bestudeerd worden. De vierde onderzoekslijn bestudeert dan ook de 
impact van meerdere HRM-praktijken als een HRM-systeem op organisatieresultaten zoals ver-
loop, productiviteit of financiële resultaten (Huselid, 1995). Onderliggend wordt de hypothese 
gehanteerd dat diverse praktijken elkaar kunnen versterken, vervangen, maar elkaars effecten 
soms ook kunnen vernietigen (configuratieperspectief). Precies daarom is het belangrijk om 
bundels of combinaties van HRM-praktijken in hun onderlinge samenhang en binnen een bepaal-
de (strategische) setting te bestuderen naar hun gevolgen of effecten.
De complementariteit tussen HRM-praktijken wordt een horizontale ‘fit’ genoemd. Deze on-
derzoekslijn heeft als missie inzicht te verwerven in HRM-praktijken van performante organi-
saties. Huselid en Guest zijn de klassieke auteurs die deze onderzoekstraditie vorm hebben 
gegeven (Huselid, 1995; Guest, 1997; Guest & Conway, 2011; Guest, 2011).

6 Hoe uit HRM zich in de praktijk?

6.1 HRM-rollen

Het moge duidelijk zijn dat HRM an sich aldus een hele geschiedenis heeft doorgemaakt, van 
een reactieve naar een meer proactieve adviesrol, sterk gekoppeld aan de strategische lijnen die 
door het management werden uitgezet. Het spreekt dan ook voor zich dat de job van de HR-
medewerker door de jaren heen een hele verandering kende. Het is net deze evolutie die Ulrich 
centraal stelde in de constructie van zijn inmiddels klassieke model dat diverse HRM-rollen 
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typeert, zoals weergegeven in figuur 1.8. Ulrich gaat hierbij steeds uit van de basisidee dat HRM 
moet aansluiten bij de essentiële strategie van de organisatie en daarom ook rekening moet 
houden met de omgeving van de organisatie (outside-in-benadering). Het gaat erom de rollen 
van HRM te bepalen, afgestemd op de context waarbinnen de organisatie opereert, rekening 
houdend met de verwachtingen van de stakeholders (klanten, investeerders, gemeenschappen, 
partners, werknemers enzovoort) en de strategieën om een uniek competitief duurzaam voor-
deel te behalen. Voor Ulrich is HRM daartoe een businesspartner.

Strategie

Operationeel

Pr
oc

es
se

n M
ensen

Strategische
‘business’ partner

Definiëren en uitvoeren
strategie naar HR

Transitie coachen –
in termen HR – naar
nieuwe organisatie

Change Agent

Versterken van
commitment en capability

Employee Champion

Bouwen van een
efficiënte infrastructuur

Administrative
expert

Figuur 1.8. De HRM-rollen
Bron: Ulrich (1997).

 – Als eerste omschrijft Ulrich dan ook de rol van ‘businesspartner’, waarbij HRM gespreks-
partner is op het directieniveau, vanuit de specifieke HRM-deskundigheid. Deze rol concen-
treert zich op het verbinden van HR-strategieën en de HRM-praktijken met de strategie van 
een organisatie. De HRM-professionals hebben daarbij een inbreng in het strategieproces, 
wat een toegevoegde waarde zou zijn. Dat kan gaan van een advies bij een beleidsvoorstel 
tot de actieve deelname aan de besluitvorming binnen een directiecomité.

 – ‘Administratief expert’ impliceert dat er wordt gezorgd voor correcte (arbeids)contracten 
en een correcte verloning, een snelle aanwerving en ontslagregeling enzovoort. Deze rol 
focust met andere woorden op de meer traditionele basisprocessen van HRM.

 – Als ‘employee champion’ heeft de HR-medewerker aandacht voor vragen van medewer-
kers. HRM is een belangrijke schakel bij het oplossen van conflicten en het verzoenen van 
werknemers en management. De nadruk ligt binnen deze rol dus op het Human Capital van 
de organisatie.

 – Ten slotte verwijst de rol van ‘Change agent’ naar het faciliteren van herstructureringen en 
reorganisaties tot kleinschalige verbetertrajecten. Deze zou cruciaal zijn om de flexibiliteit en 
de groei binnen de organisatie te versterken.

Als we de tijdsbesteding van de HR-afdeling aan de vier HR-rollen in rekening nemen, gaat de 
tijd veeleer naar operationele dan wel strategische activiteiten. Vele organisaties zitten in een 
transitie wat tijdsbesteding betreft. Ze sourcen sommige processen out, digitaliseren of centra-
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liseren basisprocessen, waardoor tijd vrij komt voor andere rollen. Wanneer we het klassieke 
personeelsbeleid dan vergelijken met de actuele visie, geeft dit het volgende beeld (cf. figuur 1.9.).

Strategie

Consulting

Support

Administratie

Traditioneel HR Toekomst HR

Figuur 1.9. Traditioneel personeelsbeheer versus modern SHRM

6.2 Wie voert het HRM-beleid uit?

De HRM-praktijken worden op de werkvloer geïmplementeerd, ervaren en gepercipieerd. 
Leidinggevenden – ook wel eens lijnmanagers genoemd – die naast de operationele verant-
woordelijkheid van een afdeling ook als ‘people manager’ fungeren, spelen een kritische rol bij 
de implementatie van het HRM-beleid (‘linking pin’). Dit net omdat zij verantwoordelijk zijn 
voor de (directe) aansturing en motivatie van de medewerkers op het operationele niveau (de 
werkvloer) (Guest, 1987; Lowe, 1992; Storey, 1992). Operationeel betekent dat voor de eerste-
lijnsmanager het (mede) managen van de medewerkers. Voorbeelden van taken en verantwoor-
delijkheden zijn: selectie, performantiemanagement, opleiding en ontwikkeling, werkplanning, 
discipline en omgaan met klachten. Op deze manier kan het eerstelijnsmanagement bijdragen 
aan outcomevariabelen zoals motivatie, betrokkenheid, arbeidssatisfactie of extra rolgedrag, die 
het arbeidsgedrag en finaal de performantie bepalen.
Leiderschap/coaching omvat het beïnvloeden van attitudes en gedrag, aansturen en structuur 
bieden aan dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn: ondersteunen of aanmoedigen, advies 
geven, communiceren over belangrijke beslissingen, waarderen enzovoort. Binnen het leider-
schapsonderzoek komen voortdurend twee elkaar niet uitsluitende categorieën van leiding ge-
ven naar voren (Yukl, Gordon & Taber, 2002): enerzijds het taakgerichte of instrumentele leider-
schap, zoals het opvolgen van de afdelingsdoelstellingen, het verhogen van de productiviteit, de 
reductie van kosten, en anderzijds het sociale of relationele leiderschap, in termen van aandacht 
voor menselijke relaties, zoals erkenning, ondersteuning/coaching, ruimte geven, vriendelijkheid, 
versterken van de betrokkenheid, het vertrouwen of de samenwerking.
Kortom, binnen het verband ‘HRM en organisatieperformantie’ kan de lijnmanager een essenti-
ele schakel vormen. Door deze schakel kunnen verschillen in termen van performantie, klimaat 
enzovoort verklaard worden tussen teams. De voorwaarden om deze rol als peoplemanager 
succesvol te vervullen, zijn: inzicht in het HRM (beleidsintenties), gemotiveerd en competent 
zijn om het peoplemanagement in te vullen, voldoende tijdsruimte binnen de functionele rol als 
leidinggevende, voldoende support vanuit HRM en er zelf ook op ‘afgerekend’ worden bij een 
personeelsbeoordeling als leidinggevende (Bos-Nehles, 2010, p. 4-5).
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7 Wat zijn actuele HRM-uitdagingen voor professionals?

7.1 ‘Evidence-based’ HRM: meten is weten

Het historische artikel van Huselid, ‘The impact of human resource management practices on 
turnover, productivity and corporate financial performance’ in het Academy of Management 
Journal (1995) zette de volgende wetenschappelijke onderzoeksgebaseerde trend in: wat is de 
(meetbare) toegevoegde (economische) waarde van HRM voor de organisatie op basis van 
empirisch onderzoek? Sindsdien stelt men zich niet langer tevreden met het lanceren van ideeën 
of concepten. Wetenschappelijk onderzoek heeft de missie aan te tonen of er een significant 
verband is tussen de HRM-praktijken en de organisatieperformantie. In dit geval spreken we 
over ‘evidence-based’ HRM. Sindsdien is de theoretische uitdaging van de wetenschap omtrent 
HRM: “a useful articulation of the ‘black box’ that describes the strategic logic between a firm’s 
HR architecture and its subsequent performance. How does the logic of this ‘black box’ work 
explain HR’s contribution to a firm’s sustained competitive advantage?” (Becker & Huselid, 2006, 
p. 899).

‘Evidence-based’ HR-management wordt omschreven als een “decision-making process combi-
ning critical thinking with use of the best available scientific evidence and business information” 
(Rousseau & Barends, 2011, p. 221). Dat betekent dat de invulling van HRM moet steunen op 
de inzichten die wetenschappelijk onderzoek aanbrengt en die vertaald kunnen worden in een 
specifiek beleid binnen een organisatie. We moeten dus enerzijds inzicht verwerven in de ante-
cedenten die kunnen leiden tot een bepaalde invulling van een (strategisch(e)) HRM-visie en -be-
leid, evenals in de HRM-praktijken die daaraan kunnen bijdragen. Anderzijds rijst de vraag naar 
de consequenties/effecten die een HRM-beleid dan wel de diverse HRM-praktijken (kunnen) 
hebben op het arbeidsgedrag van medewerkers en bijgevolg op de organisatieperformantie.

Zowel de internationale strategische als de HRM-literatuur gaat ervan uit dat een specifieke 
combinatie van HRM-praktijken een bijdrage kan leveren aan het duurzame competitieve voor-
deel. De vraag is dus: wat impliceert een ‘human capital-based competitive advantage’ (thema-
nummer Journal of Management, 2013). Latham en Stuart (2007, p. 107) stellen: “Valid theories 
in human resource management (HRM) provide frameworks for predicting, understanding, and 
influencing the thoughts, feelings, and behaviors of employees in the workplace. HRM theories 
also provide frameworks for designing interventions and interpreting the results.” De focus van 
het onderzoek en de verdere inhoudelijke invulling zijn de versterking van antwoorden omtrent 
‘hoe’ HRM werkt in de ‘black box’. Wetenschappelijk onderzoek moet inzicht verschaffen in de 
wijze waarop bepaalde HRM-interventies werken en binnen welke voorwaarden zij succesvol 
dan wel niet succesvol zijn (Brown & Gerhardt, 2002). Dat is dan ook de probleemstelling in de 
personeelswetenschappelijke literatuur.
Of met andere woorden: is er wetenschappelijk ‘een’ verband tussen strategie/HRM en de 
organisatieperformantie? Daartoe maken wij gebruik van twee recente overzichtsstudies (meta-
analyses) die heel wat wetenschappelijk onderzoek bundelen en tot een aantal bevindingen/
conclusies komen.
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De twee reviews en meta-analyses (statistische aggregatie, analyse van bivariate effecten) van 
Combs et al. (2006) met 92 studies en van Crook et al. (2011) met 66 studies bevestigen de 
hypothese dat er een verband is tussen HRM(-praktijken) en de organisatieperformantie.
‘High performance work systems’ worden meer en meer wetenschappelijk ontrafeld. De una-
nieme conclusie is dat organisaties die investeren in HRM-interventies die voor de organisatie 
specifiek het ‘human capital’ versterken en dit ook kunnen binden, ook een hogere organi-
satieperformantie kunnen realiseren, naast een hoge motivatie bij de werknemer. Dat is nog 
duidelijker voor de organisationele performantie dan voor de financiële performantie, en wel-
iswaar sterker binnen ‘manufacturing’ organisaties dan binnen kennisorganisaties. Een verster-
kend effect wordt meer gemeten in longitudinale onderzoeksdesigns dan in crosssectioneel 
onderzoek. Er is immers een tijdsslot tussen een HRM-initiatief en het zichtbaar worden van 
een effect. Een correlatie van .20 tussen HRM-praktijken en organisatieperformantie is de 
gemeten feitelijkheid. Voorbeelden van (succesvolle) HRM-praktijken zijn: belonen met incen-
tives, leren en opleiden, de hoogte van het beloningspakket, interne doorstroommogelijkhe-
den, ‘performance appraisal’, ‘grievance’-procedures, teamwerk, het delen van informatie en 
werkzekerheid.

Guest (2011) geeft enkele uitdagingen omtrent het onderzoek ‘HRM & performantie’. Hij beves-
tigt in deze review dat er een samenhang is, maar stelt dat er onvoldoende inzicht is in oorzaak 
en gevolg of in de ‘werking’ van variabelen (‘black box’). Er zou meer onderzoek moeten komen 
dat longitudinaal informatie geeft over HRM-initiatieven en de effecten in een volgende periode. 
Of bijvoorbeeld aangeeft wat de validiteit en betrouwbaarheid zijn als alleen de HRM-verant-
woordelijke bevraagd wordt (intenties in plaats van feiten)? Wat wordt met officieel beleid feite-
lijk op de werkvloer gedaan? Immers, het echte peoplemanagement wordt dagelijks aangestuurd 
door de eerstelijnsmanager. HRM schept de architectuur en de eerstelijnsmanager vertaalt dat 
op de werkvloer (implementatie).

Uit onderzoek blijkt helaas dat slechts 1% van de praktijkmensen voeling houdt met de ‘we-
tenschappelijke’ ontwikkelingen en dat velen relatief laag scoren op de kennis van bekende 
wetenschappelijke bevindingen (Rynes, Brown & Colbert, 2002; Groen et al., 2006; Sanders 
et  al., 2008). Bevraging naar door wetenschap gefundeerde HRM-praktijken leert dat iets 
meer dan één op de twee HRM’ers ‘kennis van zaken’ heeft. De zwakste scores liggen bij 
competenties met betrekking tot werving, selectie en beloningsvraagstukken, terwijl beoor-
delen en opleiding hoger scoren. Het is dus hoog tijd voor een wetenschappelijker onder-
bouwd HRM. Vergelijkbaar met een arts die de patiënt behandelt op basis van de actuele 
wetenschappelijke inzichten (‘evidence-based medicine’), moet HRM bedacht, ontwikkeld en 
geïmplementeerd worden op basis van de beschikbare wetenschappelijke bevindingen en 
moeten HR-professionals een vraagstuk leren plaatsen binnen een wetenschappelijke pro-
bleemstelling. Het academisch onderbouwde HRM is dan ook wat verder in dit handboek 
aan bod zal komen. Figuur 1.10. vat de verschillende basisinzichten van ‘evidence-based’ HRM 
samen.
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Figuur 1.10. De basisinzichten van ‘evidence-based’ HRM

Recente wetenschappelijke inzichten bieden de professional een kader om in termen van ante-
cedenten en consequenten, naast intermediërende/modererende variabelen, met een onder-
bouwd inzicht het HRM-beleid te (kunnen) ontwikkelen. Naast een wetenschappelijk inzicht is 
kennis van de actuele organisatiesituatie een tweede houvast. Daarbij zijn er de actuele situatie 
(kengetallen) en de beoogde situatie (stuurgetallen). De actuele zorgen en uitdagingen van de 
organisatie zijn een derde ankerpunt. Ten slotte zijn voorgaande ervaringen en een kritische 
reflectie de laatste bouwsteen.

7.2 ROI

Return on Investment? Investeren in personeel en diverse HRM-praktijken past binnen ‘strate-
gic’ HRM (input). De vraag is dan ook ‘hoe’ ROI als economisch concept duidelijk wordt, zodat 
dat perspectief ook concreet bijdraagt aan de organisatieperformantie, in termen van financiële 
performantie (output) en welzijn van de medewerker (outcomes).
HR Metrics was de eerste term die de meting van deze output ambieerde te vatten als koepel-
term voor eerder ontwikkelde methoden als de Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992) 
en de HR Scorecard (Becker, Huselid, & Ulrich, 2001).



30 | Hoofdstuk 1 Organisatie en personeel

De Balanced Scorecard (cf. figuur 1.11.) is een vaak toegepast model, gericht op de analyse 
van determinanten van waarde(keten)creatieprocessen binnen een organisatie en onderscheidt 
daarbij vier cruciale dimensies (Kaplan & Norton, 1992, 1996, 2004).
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•
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Figuur 1.11. De Balanced Scorecard
Bron: Kaplan & Norton (1996, p. 31).

In hiërarchische volgorde onderscheiden ze de volgende kernvariabelen.

 – De financiële resultaten: welke organisatieresultaten dienen te worden bereikt? Wat zijn de 
verwachtingen van de aandeelhouders?

 – In hoeverre zijn de klanten tevreden over de geleverde producten of diensten? Wat ken-
merkt de trouw van de klant aan het ‘merk’? Zijn er nieuwe markten aangeboord? Is het 
marktaandeel gestegen? De marktprestatie is hier de kernperformantie-indicator. Goede 
prestaties bij klanten verhogen de kansen op betere financiële resultaten.

 – Om tevreden klanten te behouden, moeten de interne organisatieprocessen zo efficiënt en 
effectief mogelijk verlopen (de exploitatie). Voorbeelden hiervan zijn korte(re) doorlooptij-
den, zeer hoge kwaliteit, kostprijs, op maat van de klant ‘produceren’, productinnovatie, ‘first 
to market’ en/of het realiseren van de afgesproken ‘service level agreements’ (SLA’s).

 – Ontwikkelen en leren omvat de ontwikkeling van competenties en talenten, betere samen-
werkingsvormen en het opbouwen van een intern kennissysteem. De HR Scorecard is een 
techniek om de performantie van een HR-systeem in kaart te brengen, om aan te tonen 
dat HRM een strategische hulpbron is. Het is een instrument om een HR-systeem bij te 
sturen en te optimaliseren en om het toenemende belang van immateriële activa zoals ken-
nis, merkbekendheid, innovatie, ‘human capital’ ook in de waardering door investeerders als 
‘intangible asset’ te verduidelijken.

De HR Scorecard kan als meetsysteem met andere woorden de impact van HRM op orga-
nisatieprocessen en bijgevolg op bedrijfsresultaten aantonen (Becker, Huselid, & Ulrich, 2001; 
Huselid, Becker, & Beatty, 2005).
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Figuur 1.12. Implementatie van HRM
Bron: naar Becker, Huselid, & Ulrich (2001); Huselid, Becker, & Beatty (2005).

Het moge duidelijk zijn dat de nadruk bij HR Metrics aldus ligt op analyse en beoordelen. Dit 
niet zozeer van de HR-functie als zodanig, maar van de HR-activiteiten enerzijds en van de 
productiviteit (performance) van de medewerkers anderzijds. Bijvoorbeeld: wat is de meetbare 
meerwaarde van een opleidingstraject in het kader van het ontwikkelen van competenties, of 
wat is de meerwaarde van een assessment center voor de organisatieperformantie?

Vandaag wordt HR Analytics als koepelterm voor recentere methoden toegevoegd. Hierbij 
wordt de stap gezet van inventariseren, meten, analyseren en beoordelen naar voorspellen 
teneinde proactief initiatieven uit te werken. Bijvoorbeeld: uit analyse van haar personeelsdata, 
leidde een organisatie af dat vele van haar medewerkers van het call center na 2,5 jaar vertrek-
ken. De HR-verantwoordelijke heeft die informatie actief benut en heeft voor de call center 
operators extra loopbaangesprekken ingebouwd na twee jaar tewerkstelling. Op het kritische 
moment van 2,5 jaar werd met andere woorden op deze wijze geanticipeerd.

7.3 Core business van HRM en outsourcing van activiteiten

De cruciale organisatorische vraag is: wat doet HRM zelf en wat kan via outsourcing elders 
beter/goedkoper gebeuren?
Organisaties bepalen wat intern en extern dient te gebeuren door eerst de diverse HR-activitei-
ten te prioriteren. En dan rijst de vraag welke taak kan worden geoutsourcet en welke kerntaak 
niet. Zo is ‘payroll’ vaak geen kerncompetentie van de organisatie, terwijl het rekruteren, selec-
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teren en onboarden van nieuwe werknemers wel een cruciale kerntaak is, zeker voor sleutel-
posities. Naarmate het proces minder organisatiespecifiek is, en noch de interne competentie 
noch de professionele deskundigheid beschikbaar zijn, worden de HR-praktijken uitbesteed. Een 
voorbeeld zijn de sociale secretariaten die het arbeidsvoorwaardenpakket beheren en uitvoe-
ren of een selectieprocedurestap via een assessment center. Een combinatie tussen beide kan 
ook. Bijvoorbeeld voor het oplossen van een strategisch belangrijk vraagstuk zoals het zoeken 
van een nieuwe CEO (chief executive officer) wordt vaak externe ondersteuning (bv. ‘searching’ 
en ‘assessment’) gezocht in combinatie met interne opvolging voor de besluitvorming. Figuur 
1.13. illustreert deze outsourcingafweging.
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Figuur 1.13. HRM-activiteiten naar competenties en specificiteit voor de organisatie

De overwegingen binnen de besluitvorming richting ‘outsourcing’ zijn:
 – welke is de focus en het ultieme doel van de organisatie (de kerncompetenties);
 – zijn er providers met een kwaliteitsvolle expertise binnen hun domein;
 – welke zijn de kosten om al dan niet zelf in een HRM-tool te investeren;
 – wat is de flexibiliteit waarmee bepaalde diensten kunnen worden ingekocht?

7.4 Competentie- en talentmanagement als perspectieven

Binnen de hierboven geschetste evolutie van Human Resources worden vandaag twee comple-
mentaire dimensies in de praktijkvertaling meegenomen: competentiemanagement en talent-
management (cf. figuur 1.14.).
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Figuur 1.14. Twee visies op medewerkers en dus (complementaire) benaderingen binnen HRM
Bron: Van Beirendonck (2012).

De term ‘competentiemanagement’ verwijst naar een geïntegreerde set van HRM-activiteiten 
die erop gericht zijn de aanwezige of te rekruteren competenties optimaal te onderscheiden, 
te gebruiken en te ontwikkelen, met het oog op het realiseren van de missie en de doelstel-
lingen van een onderneming en het performanter maken van de mensen die er werken (Van 
Beirendonck, 2001). De organisatie is geïnteresseerd in die competenties (kennis, vaardigheden, 
attitudes) die relevant zijn in een of andere rol of functie en die bijdragen tot de beoogde (duur-
zame) organisatieresultaten. Competentiemanagement gaat dus uit van het organisatieperspec-
tief. Zowel de beoordeling als de ontwikkeling van competenties hebben als doel mensen beter 
te doen passen (‘fit’) in de context van een of andere opdracht/rol. We zullen sterker geneigd 
zijn om naar ‘gaps’ te kijken en tekorten verder te ontwikkelen. Dat is de ‘koude’ of ‘blauwe’ kijk 
op mensen en staat in tegenstelling tot de talentbenadering.
Binnen talentmanagement, een volledig andere benadering dan competentiemanagement, gaan 
we veeleer uit van de sterkten van het individu, van wat iemand kan (talenten) en wil (moti-
vatie). Hoewel er vele verschillende definities van talentmanagement bestaan, mogen we wel 
stellen dat de benadering waarbij we uitgaan van de ‘sterkten’ van medewerkers, algemeen kan 
worden beschouwd als talentmanagement. Een ‘talent’ is een gedragssterkte die gemakkelijk 
beschikbaar is, die in lijn ligt met de dieperliggende interesses en die – net zoals een competentie 
– observeerbaar is en in zijn verschijningsvorm afhankelijk is van de stimulerende of remmende 
omgevingsfactoren. Talentmanagement is het ‘beste’ proberen te halen uit de mensen door hen 
in te zetten op hun sterkten en interesses en door de context zodanig te organiseren dat die 
talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling (Van Beirendonck, 2010). In deze benadering gaan we 
dus uit van (potentiële) sterkten, niet van verwachtingen. We peilen naar wat er is, we vragen de 
medewerkers ook naar hun interesses en ambities en we trachten hen maximaal in te zetten op 
deze interesses en hun talenten. Talentmanagement gaat aldus veeleer uit van een waarderende, 
warme of rode benadering voor het individu (‘appreciative inquiry’); competentiemanagement is 
veeleer normerend vanuit de organisatie.
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In de HRM-praktijk zal het erop aankomen een zinvolle combinatie te maken van deze twee 
fundamenteel verschillende benaderingen en zo een synergie te realiseren in het verlengde van 
de organisatiestrategie: een ‘paarse’ praktijk (Van Beirendonck, 2012).

8 Conclusie

De essentie van dit eerste hoofdstuk en het gehele handboek is inzicht verwerven in de (actuele) 
wetenschappelijke bevindingen die een praktijkgericht HRM-beleid kunnen onderbouwen en zo 
een meerwaarde realiseren voor de (organisatie)strategie. Gebruik maken van wetenschappe-
lijke inzichten is de voorwaarde om succesvol HRM-praktijken te (kunnen) vertalen naar de toe-
passing op het veld. Dat impliceert tevens rekening houden met de omgeving van de organisatie 
(afzetmarkten, arbeidsmarktmogelijkheden, de institutionele randvoorwaarden enzovoort).
De dominante onderzoekslijn ‘HRM-praktijken en organisatieperformantie bij meerdere organi-
saties’ is relevant voor de professional als basis voor ‘evidence-based’ HRM. De professional kan 
met ‘kennis van zaken’ de nieuwe inzichten hanteren bij de diverse HRM-interventies. Daarbij 
levert zowel het psychologische, het sociologische als het bedrijfskundige onderzoek voortdu-
rend bouwstenen aan en ondersteunt het zo een professionele aanpak. Dat vat de essentie van 
wat voorheen werd omschreven als ‘evidence-based’ HRM, of de noodzakelijke combinatie van 
academisch onderzoek en de dagelijkse praktijk, gericht op een duurzaam competitief voordeel 
als organisatie.




