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 Donk, D.P. van & H. van de Water (1989): Manpowerplanning in the Adhocracy, Research1

Report Nr. 89-01, Faculteit Bedrijfskunde, Groningen.

HOOFDSTUK 5

PERSONEELSBESTURING
IN DE ADHOCRACY

5.0 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is een concept voor personeelsbesturing uitgewerkt. Het gebruik
van dit concept zullen we in dit hoofdstuk illustreren aan de hand van één van de ideaal-
typische organisatiemodellen van Mintzberg (1979): de adhocracy. Een belangrijke reden
voor deze keuze ligt in de sterk van de bureaucratische structuur afwijkende vorm.
Dergelijke afwijkende structuren hebben in de personeelsbesturing weinig aandacht
gekregen. Hoofddoel van dit hoofdstuk is aan te geven dat het mogelijk is met het hiervoor
uitgewerkte concept daadwerkelijk de personeelsbesturing in een organisatie te beschrijven
en vorm te geven. 
Het hoofdstuk start met een korte beschrijving van de adhocracy: de voorwaarden
waaronder deze vorm kan bestaan, de wijze waarop de werkprocessen verlopen en de
verdere karakteristieken van deze structuur. Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk
uitgewerkte concepten (strata, decision layers en echelons) zal daarna de personeelsbestu-
ring in de adhocracy nader worden uitgewerkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
korte evaluatie. Een aantal ideeën in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een eerdere
publikatie .1
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 In dit hoofdstuk beperken we ons tot één specifiek onderdeel van het oeuvre van Mintzberg:2

The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research, Prentice Hall, Englewood
Cliffs, 1979.

 Vooral voor de operating adhocracy, die voor klanten problemen oplost, geldt dat de het3

technical system niet regulerend en simpel is: denken en doen zijn niet gescheiden. De
administrative adhocracy onderneemt projecten voor zichzelf: hierbij is de operating core
(veelal een geautomatiseerd, lastig te begrijpen proces) gescheiden van de rest van de
organisatie. Voor de administrative adhocracy geldt derhalve dat alleen het adhoc-gedeelte
van de organisatie ook een simpel en niet regulerend technical system heeft. 

5.1 DE ADHOCRACY

De basis voor het werk van Mintzberg  ligt in het zogenaamde contingentie denken. Het2

is hier niet de geëigende plaats in te gaan op de kenmerken van deze stroming in de
organisatiekunde, de achtergronden ervan of de mogelijke kritiek hierop. De belangrijkste
conclusies uit onderzoek op basis van het contingentie denken zijn dat de structuur van
een organisatie afhangt van een aantal contingentie-factoren (omgeving, technical sy-
stem/technology, macht, leeftijd en grootte en dat de parameters van de structuur (een
breder begrip dan alleen het formele organogram) op consistente wijze van elkaar moeten
afhangen. De bijdrage van Mintzberg aan het contingentie denken is, dat hij een aantal
ideaal-typische organisatie-modellen gedestilleerd heeft uit de grote hoeveelheid literatuur
en onderzoek op dit terrein. Eén van deze ideaaltypen is de adhocracy. In de beschrijving
van de adhocracy zijn twee contingentie-factoren dominant: het technical system en de
omgeving. 
Onder het technical system (?operations technology”) verstaat Mintzberg (p. 250): ?the
total amount of instruments used by the operators to transform the inputs into outputs”.
Hierbinnen zijn twee dimensies te onderscheiden: ?regulation” en ?sophistication”. De
eerste geeft de invloed weer van het technical system op het werk van de operators: de
mate waarin het werk van de operators beheerst wordt. Bij de adhocracy is dat niet
regulerend. De tweede dimensie geeft de complexiteit of ingewikkeldheid weer van het
technical system: de mate waarin het systeem te begrijpen is. Voor de adhocracy is dat
meestal simpel . 3

Voor het beschrijven van de omgeving wordt gebruik gemaakt van vier dimensies: stability
(stable-dynamic), complexity (simple-complex), market diversity (integrated-diversified)
en hostility (munificent-hostile) (Mintzberg, 1979, p. 267-269). Vooral de eerste twee zijn
bepalend voor de structuur van de adhocracy. Derhalve zullen we alleen aan deze aandacht
schenken. De omgeving van een adhocracy wordt gekarakteriseerd als dynamisch en
complex. Dynamisch betekent dat veranderingen onverwacht gebeuren en onvoorspelbaar:
van te voren is geen patroon te herkennen. Hierdoor is het werk dat uitgevoerd dient te
worden eveneens onvoorspelbaar en onzeker. Complexiteit van de omgeving geeft aan dat
er veel hoogwaardige kennis nodig is om markt en produkten te kennen. De aard van het
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 Strategyformation (Eng) is een aanduiding voor een strategisch proces waarin het veelal4

gemaakte onderscheid tussen strategische planning en strategie implementatie niet duidelijk
waar te nemen is: denken, beslissen en doen vormen één onontwarbare kluwen. 

 Dit fenomeen is niet uniek voor de adhocracy. Mogelijkerwijs slaat de balans tussen eerst5

denken en dan doen (respectievelijk planning en implementatie) in de adhocracy nog iets meer
door richting ?doen”. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de betekenis van
strategie. 

werk wordt daardoor navenant moeilijker te begrijpen. 

De organisatiestructuur van de adhocracy wordt voornamelijk door de hierboven weerge-
geven factoren bepaald. De voornaamste eigenschap van de structuur van de adhocracy
is dat deze voortdurend verandert en wellicht in formele zin niet eens is vastgelegd. Het
is een organische structuur, waarin hoog opgeleide specialisten in voortdurend van samen-
stelling wisselende project teams samenwerken om ?innovatieve” oplossingen voor
problemen van klanten (of van de organisatie; zie voetnoot 3) te bedenken. Daarnaast
behoren de specialisten tot en werken ze in de functionele groepen. Het voornaamste
coördinatie-mechanisme in de adhocracy is wederzijdse aanpassing en er bestaat weinig
formalisatie. In de adhocracy bestaat er weinig onderscheid tussen ondersteunende
diensten, managers en ?de werkvloer”: teams bestaan uit specialisten uit alle delen van de
organisatie. 
Speciale aandacht verdient het proces van strategievorming  in de adhocracy. Door de4

voortdurende veranderende omgeving bestaat er geen werkelijk onderscheid tussen
strategie-formulering en implementatie. In feite is het in de adhocracy ook onmogelijk om
gegeven de onzekerheid en onvoorspelbaarheid in de omgeving en de onzekerheid van de
uitkomst van verschillende projecten/innovaties van te voren een strategisch pad uit te
zetten. Strategievorming vindt plaats door voortdurende beslissingen en acties in de
projecten: in het beste geval kan daarin achteraf een (consistent) patroon herkend worden.5

Topmanagers in de adhocracy zijn voornamelijk bezig met het oplossen en voorkomen van
conflicten van de diverse project-teams. Daarnaast is een belangrijke taak het
onderhandelen over en ?verkopen” van nieuwe opdrachten en projecten, die gezien de
onvoorspelbaarheid en dynamiek van de omgeving slecht te plannen zijn. Een probleem
dat hiermee samenhangt is de omgang met personeel waarvoor tijdelijk geen project
beschikbaar is. Hiervoor moet een goede tijdsbesteding worden gevonden, om motivatie
en kennis op peil te houden. 

5.2 STRATA VOOR PERSONEELSBESTURING
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In het vorige hoofdstuk hebben we een groot aantal mogelijke strata voor personeelsbe-
sturing laten zien. Zoals in het vervolg van dat hoofdstuk is gesteld, kunnen nooit alle
relevante strata expliciet bestuurd worden. Er dient derhalve een keuze gemaakt te worden.
In de context van de ideaal-typische beschrijving van de adhocracy zijn een aantal
aspecten, bijvoorbeeld van maatschappelijke aard, niet nader ingevuld. Bij de keuze voor
bepaalde strata hebben we ons laten leiden door die aspecten die in de voorgaande
beschrijving op de voorgrond zijn getreden: de functionele en projectbaas en de
strategievorming. Derhalve worden in de adhocracy drie strata onderscheiden: het stratum
dat volgt uit markt-eenheden, het stratum dat volgt uit functionele eenheden en het
strategievormende stratum. In de adhocracy werken mensen in project groepen onder een
hiërarchische ?baas”, terwijl ze daarnaast zijn ondergebracht in functionele groepen onder
een functionele ?baas”. Het strategievormende stratum wordt onderscheiden, omdat dit ook
karakteristiek is voor de adhocracy. 
Vanuit het functionele stratum staat de verdeling van de bemanning over verschillende
functionele specialismen centraal. Vanuit deze invalshoek zal de bemanning opgedeeld
kunnen worden in verschillende functionele eenheden en daarbinnen kan verdere opdeling
plaatsvinden naar sub-specialismen. Bij deze indeling spelen naast de oorspronkelijke
scholing van personeel, factoren mee als leeftijd, ervaring, die is opgedaan in eerdere
projecten en belangstelling. Anders gezegd decompositie op basis van een bepaaalde
competentie. 
Vanuit het stratum van markteenheden is de aandacht gericht op de verdeling van de
bemanning over verschillende projecten en deelprojecten. Hoewel de projecten op zich
los van elkaar kunnen staan, is het niet onvoorstelbaar dat de bemanning van de projecten
niet volledig los van elkaar staat. Bepaalde personen kunnen in verschillende projecten
tegelijk functioneren. Afhankelijk van de aard van de projecten van de adhocracy zal het
aantal en de aard van de onderscheiden markt-eenheden in de tijd gezien voortdurend
veranderen. Voortdurend worden er projecten afgerond en worden er nieuwe projecten
gestart. Bovendien kan de samenstelling van de bemanning van een project gedurende de
looptijd ervan wijzigen in aard en omvang. 
Het stratum van strategievorming komt voort uit het speciale karakter van de adhocracy.
In de adhocracy werken hoog opgeleide mensen. Door hun specifieke kennis en vaardighe-
den en de innovatieve aard van het werk, hebben ze een grote vrijheid in het uitvoeren van
hun werkzaamheden. Zowel voor de organisatie als voor het personeel is van groot belang
dat er voortdurend nieuwe uitdagingen en interessante problemen worden aangedragen.
Daarin ligt immers zowel het bestaansrecht van de adhocracy als de motivatie van de
specialisten. De richting waarin de adhocracy zich ontwikkelt (de strategie), wordt mede
bepaald door de oplossingen en innovaties die in de projecten worden gevonden. Dit proces
van strategievorming is niet een proces van het maken van expliciete keuzes, maar een
proces waarin stapje voor stapje door allerhande min of meer toevallige keuzes en vondsten
in de projecten achteraf een patroon in valt te herkennen. 
Het belang van het onderscheiden van dit stratum ligt dan ook vooral in het erkennen van



Personeelsbesturing in de adhocracy 117

het feit dat dit proces van strategievorming op deze wijze verloopt. Expliciete sturing in
een bepaalde richting werkt daarbij eerder contra-produktief. Stimulering van het
innovatieve proces zal veeleer liggen in het ruimte geven aan individuele specialisten om
te experimenteren, onverwachte richtingen in te slaan, te zoeken en te leren, etc. 

5.3 DECISION LAYERS VAN PERSONEELSBESTURING

In het voorgaande is duidelijk geworden dat activiteiten en beslissingen in de adhocracy
veelal zowel een operationeel als een strategisch aspect hebben, die met elkaar verweven
zijn. In conceptuele zin zijn deze uiteraard te onderscheiden. In deze paragraaf zullen we
de drie beslissingsniveaus van de layer-structuur, zoals weergegeven in Figuur 4.4 in het
vorige hoofdstuk, nader uitwerken op basis van de kenmerken van de adhocracy. Hierbij
past, nogmaals, de kanttekening dat hiermee geen uitspraak wordt gedaan over de vraag
op welk niveau in de organisatie of door wie deze beslissingen genomen (moeten) worden.

Het organiserende niveau
In het voorgaande hoofdstuk zijn drie perspectieven aangegeven op het ontwikkelen van
de personeels-strategie op het organiserende niveau: het organisatie-, het maatschappelijke
en het individuele perspectief. 
Vanuit het organisatie-perspectief is een belangrijke doelstelling het in voldoende mate
beschikbaar hebben en houden van personeel met die kwalificaties die nodig zijn in de
projecten. Aangezien de personele behoefte van de projecten slecht voorspelbaar is, zal
het bereiken van deze doelstelling lastig zijn. Deels zal deze bereikt kunnen worden door
het zorgvuldig bewaken en bijsturen van het personeel in de functionele specialismen, het
registreren van de daarbinnen ontwikkelde kennis en (laten) bijhouden van ontwikkelingen
op een relevant vakgebied. Door de richtlijnen voor de ontwikkeling in aard en omvang
van de functionele specialismen globaal te houden, kunnen de specialisten zelf nader
invulling geven aan de opbouw van hun specialisme. Een tweede doelstelling op het
organiserende niveau is het ?in stand houden” van het proces van strategievorming. Door
het geven van een zekere speelruimte aan project-teams, waardoor er tijd is om te
experimenteren (en dus ook voor mislukte experimenten) kunnen nieuwe, innovatieve
oplossingen ontstaan. Dergelijke experimenten kunnen ook gestimuleerd worden door
beoordeling en beloning niet alleen van geslaagde maar ook van mislukte ingevingen te
laten afhangen, door ruimte te bieden voor projecten, die niet direct ?zin” lijken te hebben.
Hierdoor wordt het leren van leden, maar ook van de organisatie in de meest brede zin
gestimuleerd (vgl. Kanter, 1982). Ook bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten van
klanten, dient er oog te zijn voor de mate waarin een project bijdraagt aan de strategische
positie van de adhocracy. 
Het individuele perspectief hangt samen met de tweede doelstelling vanuit het organisatie-
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perspectief. Kenmerkend voor de adhocracy is dat er voor het personeel slechts in zeer
beperkte mate een carrière in hiërarchische zin mogelijk is. Veeleer is de verdere
professionele ontwikkeling (het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden) van belang.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is deze ontwikkeling ook vanuit het organisatie
perspectief van belang. 
In concreto, kunnen er op het organiserende niveau richtlijnen worden opgesteld om deze
doelstellingen te bereiken. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het geven van richtlijnen
over de tijdsverdeling per activiteit. We onderscheiden: tijd in projecten, tijd ten behoeve
van professionele ontwikkeling (verdere ontwikkeling van het functionele specialisme)
en tijd voor externe activiteiten. De tijdsbesteding over deze activiteiten kan per persoon
en per tijdsperiode verschillend zijn, afhankelijk van (veranderende) persoonlijke
voorkeuren en organisationele omstandigheden. De twee eerst genoemde activiteiten
volgen min of meer rechtstreeks uit het voorgaande. Bij externe activiteiten valt te denken
aan aanstellingen bij andere organisaties (bijv. opleidingen), het geven van lezingen en
gastcolleges. Deze activiteiten dienen van belang te zijn voor de adhocracy door het
overdragen en verwerven van kennis en/of het aantrekken van nieuw personeel. Tevens
vergroten ze de naambekendheid van de adhocracy en kunnen ze goed passen bij een
veranderende belangstelling van (oudere) werknemers. 

Het adaptieve niveau
Het adaptieve niveau bestaat uit twee delen: het personeelssysteem en het evaluatiesys-
teem. 

Personeelssysteem
Binnen het personeelssysteem wordt op gedetailleerde wijze de ontwikkeling in het
personeelsbestand bijgehouden en gestuurd. Een belangrijke deel van het personeelssys-
teem is om voor elk functioneel specialisme te registreren welke kwalificaties het
personeel heeft, verworven heeft door extra opleiding en in projecten. Ook het registreren
van individuele belangstelling en wensen ten aanzien van de professionele ontwikkeling
vallen hieronder. Vanuit het personeelssysteem worden ook richtlijnen gegeven over te
volgen opleiding en nieuw aan te werven specialismen. Dit deel van het personeelssysteem
stuurt derhalve de ontwikkeling van het personeel gezien vanuit het functionele stratum.
Hiervoor zijn de richtlijnen van het organiserende niveau over de richting waarin dat dient
te gebeuren, maatgevend. Daarnaast is de feedback van het selectie niveau over de actuele
ontwikkelingen in de projecten, opleidingen, aanname en ontslag van groot belang.
Tenslotte zal er veel informatie uit de omgeving verzameld moeten worden over
ontwikkelingen op relevante arbeidsmarkten, nieuwe kennis etc., terwijl ook de
terugkoppeling van het evaluatiesysteem van belang is over niet voorziene personele
ontwikkelingen. Dit geheel is op te vatten als een registratiesysteem en een ?formatieplan”
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 De hierboven genoemde activiteiten en beslissingen (en ook een deel van de andere6

activiteiten binnen het personeelssysteem) zijn traditioneel ondergebracht in een onder-
steunende personeelsafdeling (de ?technostructure” cf. Mintzberg). Deze mogelijke associatie
is hier nog niet op zijn plaats. De activiteiten kunnen door een stafafdeling, maar ook door
verschillende functionele ?bazen” of anderen worden uitgevoerd. Hierop komen we in de
volgende paragraaf terug.

voor de adhocracy . 6

Een tweede element van het personeelssysteem is de concretisering van de hierboven
aangegeven verdeling van tijd over verschillende activiteiten, deels uitmondend in het
toewijzen van hieruit voortvloeiende taken aan personeel. Het personeelssysteem kan op
basis van korte termijn overwegingen deze normen tijdelijk bijstellen en zal in het
algemeen het handhaven van deze normen controleren. 
Tenslotte heeft het personeelssysteem een rol in de besturing van de project-teams. Vanuit
het personeelssysteem worden regels vastgesteld over het bemannen van projecten en de
wijze waarop dat dient te gebeuren. Ook kunnen er hierbinnen eisen worden geformuleerd
hoe te werk dient te worden gegaan en waaraan de personeelsbesturing binnen project-
teams dient te voldoen. Vanuit het personeelssysteem wordt tevens informatie gegeven
over de beschikbaarheid van personeel, hun specifieke kennis etc. 

Evaluatiesysteem
Het personeelssysteem probeert via de hierboven aangegeven wegen richting te geven aan
de bemanning van de adhocracy. Veel van de activiteiten in de adhocracy zullen min of
meer onverwachte richtingen inslaan, waaraan veelal personele consequenties verbonden
zijn. Deze ?uitzonderingen” (die vaak zullen optreden) kunnen door het evaluatiesysteen
worden bestuurd. 
Een tweede belangrijke taak binnen het evaluatiesysteem is het zorgdragen voor evaluatie
van de feedback van het selectie niveau en het evalueren van de regels en beslissingen van
het personeelssysteem. Deze taak is in de adhocracy relatief belangrijk door het
dynamische karakter van de omgeving, die noopt tot het voortdurend bezien of de
personeelsbesturing nog goed aansluit bij de doelstellingen van de adhocracy. Hiervan
direct afgeleid is het voortdurend in de gaten houden van de individuele motivatie van
personeelsleden, die voor het innovatieve karakter van de adhocracy zeer belangrijk is.

Het selectie niveau
Op het selectieniveau bestaat een ruime mate van vrijheid voor het nemen van beslissingen.
De belangrijkste beslissingen op dit niveau zijn het bemannen van de projecten, het
bewaken en bijsturen van de behoefte en de inzet van personeel in een project, de
afstemming van de inzet van personeel in verschillende projecten en in de verschillende
soorten activiteiten. Hierover wordt vervolgens informatie gegeven aan het
personeelssysteem. 
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Andere activiteiten zijn de concrete beslissingen rond aanname en ontslag, beoordeling,
uitvoering van opleidingen en het geven van feedback hierover aan het adaptieve niveau.
Een deel van deze beslissingen volgt uit de kaders van het personeelssysteem. Onvoorziene
ontwikkelingen in de projecten (hetgeen in de adhocracy normaal of zelfs gewenst is te
noemen), kunnen consequenties hebben voor deze activiteiten op het selectie niveau. Zo
kan er op korte termijn behoefte ontstaan aan een bepaald specialisme of een aanvullende
opleiding. Dergelijke beslissingen zullen via het adaptieve niveau geregeld moeten worden,
met name via het evaluatiesysteem. 
Door de aard van de adhocracy zal er relatief veel onzekerheid bestaan op het selectie
niveau. Deze onzekerheid is voor zover mogelijk in de hiervoor geschetste structuur van
decision layers gereduceerd. 

In de volgende paragraaf zullen we aangeven door welke delen van de organisatie de
beslissingen op de drie niveaus genomen moeten/kunnen worden. 

5.4 MULTI-ECHELONS IN DE ADHOCRACY 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat het ontwerpen van een multi-echelon structuur
voor personeelsbesturing bestaat uit drie stappen: decompositie, besturing op het laagste
echelon en besturing op hogere echelons. 

Decompositie
Bij de adhocracy ligt de keuze van het aantal te besturen eenheden besloten in de structuur.
Aan de ene kant zijn de project-teams te onderscheiden en aan de andere kant de groepen
van functionele specialisten. In het algemeen zullen personeelsleden tegelijkertijd in één
project-team en in één functionele groep zitten. Een belangrijke vraag is nu of we op het
laagste echelon alle project-teams en alle functionele groepen als eenheden onderscheiden
of dat alleen de project-teams worden onderscheiden. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, moeten we weten wat de aard van de interactie tussen de project-teams en
de functionele groepen is. Hiervoor zijn onder andere de tijdsduur van projecten, het aantal
personen dat deel uitmaakt van een project-team en het aantal personen dat in verschillende
projecten participeert, van belang. We onderscheiden twee vormen, waartussen andere
vormen kunnen liggen. 
In de eerste plaats onderscheiden we een vorm waarbij de projecten lang duren, een grote
omvang hebben in aantal betrokken personen en waarbij de teamleden vrijwel full-time
in één project werkzaam zijn. In dit geval zullen de ontwikkelingen in elk project een grote
invloed hebben op de ontwikkeling van de adhocracy als totaal. Deze ontwikkelingen zijn
dan minstens zo belangrijk als de richtlijnen vanuit de functionele eenheden. Daarom zal
het verstandig zijn om op het laagste echelon als besturingseenheden de project-teams en
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de functionele eenheden naast elkaar te plaatsen. Een dergelijke constructie lijkt op zich
meer interactie inputs te veroorzaken en dus lijkt meer coördinatie noodzakelijk, maar door
de omvang van de projecten en de duur ervan, zal er sprake zijn van een relatief stabiele
situatie waardoor de coördinatie zal meevallen. 
In de tweede plaats onderscheiden we een vorm, waarbij de projecten korte tijd duren, met
inzet van weinig mensen, die slechts voor een deel van hun tijd in het project werken.
Hierbij geven vooral de richtlijnen vanuit de functionele eenheden richting aan de
ontwikkeling van de adhocracy. Derhalve ligt het voor de hand om op het laagste echelon
alleen de project-teams te onderscheiden, waardoor op het laagste niveau vrijwel geen
interactie inputs zullen ontstaan en de project-teams een eenvoudige besturingsvorm (zie
hierna) kunnen krijgen. De functionele groepen zullen dan deels de coordination inputs
voor de project-teams geven en een echelon hoger gesitueerd zijn. In dit geval zou er teveel
coördinatie nodig zijn tussen de projecten en de functionele groepen om tot een juiste
afstemming ten aanzien van de bemanning van de verschillende projecten te komen. Door
de functionele eenheden een echelon hoger te plaatsen, wordt een groot aantal van de
interactie inputs vermeden en kan er een stabielere besturing plaatsvinden. De winst van
de voorgestelde decompositie zit vooral in de vermindering van het besturingsprobleem
van de project-teams en in het feit dat de besturingsproblemen in een hiërarchie zijn
geplaatst, waardoor op elk echelon-niveau een beperkter probleem kan worden opgelost.
Dit wordt in het volgende nader uitgewerkt.

Besturing op het laagste echelon
Ook ten aanzien van de besturing werken we de twee uitersten nader uit. In het laatste
geval (korte en kleine projecten) lijkt voor de personeelsbesturing van de project-teams
een keuze voor de meest eenvoudige wijze van coördineren mogelijk: de Interaction
Prediction. Daarbij hanteert het project-team een relatief eenvoudig model, waarin geen
rekening wordt gehouden met andere project-teams. Daarbij gaan we ervan uit dat de
interface inputs goed te voorspellen zijn. Onder de interface inputs dienen we hier te
verstaan de beschikbaarheid van personeel, die door andere activiteiten beïnvloed kan
worden. Het hogere echelon zal (op basis van de informatie uit het personeelssysteem) de
project-teams een voorspelling geven over de beschikbaarheid van bepaalde personeelsle-
den op basis waarvan het project-team haar eigen personeelsbesturing zal baseren. Door
de relatief korte termijn van de projecten en de veelal slechts gedeeltelijke inzet van
personeel, zal de voorspelbaarheid ook redelijk hoog zijn. Indien de voorspelling niet
gerealiseerd wordt, dan zal het project-team waarschijnlijk haar doelstellingen niet kunnen
bereiken. Het hoger echelon kan hier op reageren door bijstelling van de doelstelling van
het project-team (korte termijn bijsturing). De voorgestelde structuur is weergegeven in
Figuur 5.1.

In het andere uiterste geval (langdurige en omvangrijke projecten), zullen de project-teams
meer een model voor de gehele organisatie moeten hanteren. Personeel is in dit geval
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immers gedurende lange tijd betrokken bij één project. Indien we zouden kiezen voor een
eenvoudiger vorm van besturing voor de project-teams, dan zou het noodzakelijk zijn dat
de functionele eenheden (die
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hier op hetzelfde echelon zijn geplaatst) voortdurend interface inputs aan de project-teams
moeten verschaffen. Deze inputs zouden de noodzakelijke lange termijn ontwikkeling van
de adhocracy moeten waarborgen. We kiezen in dit geval daarom voor een wijze van
coördineren van het Load-Type: niet alleen de effecten op het bereiken van de eigen
doelstelling worden meegenomen, maar ook de effecten op de doelstellingen van de
personeelsbesturing in zijn geheel. Het door de project-teams gehanteerde besturingsmodel
betreft dus de gehele organisatie. De omvang van de interacties met de functionele
eenheden op hetzelfde echelon zal door de relatieve stabiliteit van de toewijzing van
personeel aan de projecten, niet al te groot zijn. De voorgestelde structuur is weergegeven
in Figuur 5.2. 

Besturing op hogere echelons
Op het echelon boven het echelon van de project-teams, worden de beslissingen genomen
die horen bij het personeelssysteem. Het lijkt verstandig deze hogere beslissingseenheid
te laten bestaan uit de functionele bazen van de functionele eenheden. Deze bazen stellen
een personeelsplan op dat richtlijnen geeft voor de besturing van de project-teams. In dit
plan wordt ook aandacht besteed aan de toewijzing over de eerder genoemde activiteiten
in projecten en andere activiteiten. Deze verdeling van bevoegdheden gaat vooral op voor
de situatie met de kleine, korte projecten. 
In het andere geval lijkt het verstandig om de hogere beslissingseenheid te laten bestaan
uit de functionele bazen en de projectleiders (of vertegenwoordigers van de teams), die
samen richting en invulling geven aan het personeelsplan. Dit echelon bepaalt de wijze
van coördineren, verschaft de coördinatie inputs en levert de korte termijn bijsturing. 
De beslissingen van het evaluatiesysteem kunnen door dezelfde groep mensen genomen
worden. Doordat zij de beslissingen in het personeelssysteem hebben genomen, kunnen



bemanning

F2 F3 F4

Pi PnP1

F1

Figuur 5.2 Echelon-structuur met grote project-teams

Hoofdstuk 5124

ze ook het beste beoordelen of daarvan afgeweken kan worden of niet. 
Gezien het feit dat de adhocracy een vrij platte organisatievorm is, ligt het voor de hand
om de beslissingen van het organiserende niveau ook op dit echelon te laten plaatsvinden.

5.5 EVALUATIE

In dit hoofdstuk hebben we met behulp van het concept voor personeelsbesturing uit het
vorige hoofdstuk, de personeelsbesturing van een ideaal-typische organisatie in kaart
gebracht en gestructureerd. Ten aanzien van de bruikbaarheid van de begrippen uit het
concept, valt op te merken dat de strata en decision-layer concepten goed in te vullen zijn
in deze ideaal-typische organisatie. Het echelon concept, waarin het gaat om het
daadwerkelijk invullen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden kon in het voorgaande
minder precies uitgewerkt worden. Deels ligt dat aan het abstracte karakter van de
beschrijving van de adhocracy en deels ligt dat besloten in de mogelijkheden van het multi-
echelon concept. 
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HOOFDSTUK 6

PERSONEELSBESTURING EN STRATEGIE1

6.0 INLEIDING

In dit hoofdstuk staat de relatie tussen personeelsbesturing en strategie centraal. Daarmee
geven we een uitwerking aan het tweede deel van de probleemstelling (paragraaf 1.3).
Zoals in het eerste hoofdstuk is aangegeven, staat dit hoofdstuk in zekere zin los van het
hiervoor behandelde. Aan de andere kant is het ook een nader invulling van een deel van
het in Hoofdstuk vier uitgewerkte concept. De uitwerking van de personeels-strategie en
relatie tussen strategie en personeels-

besturing is immers een onderdeel van het organiserende niveau van de Decision Layers
voor personeelsbesturing (zie paragraaf 4.3). Zoals in eerdere hoofdstukken is aangegeven,
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heeft deze relatie in de literatuur op het gebied van (strategisch) human resource
management veel aandacht gekregen. De integratie van human resource management met
de organisatiestrategie wordt door veel auteurs als een wezenlijk vernieuwend aspect
gezien van human resource management. Eerder is aangegeven dat er kritiek bestaat op
de wijze waarop in de literatuur het begrip strategisch human resource management is
uitgewerkt. In dit hoofdstuk zullen we uitgebreid ingaan op deze kritiek en een analyse
geven van de bestaande literatuur. Bij de uitwerking van een alternatief voor de bestaande
benaderingen, zullen we de relatie aangeven met het concept voor personeelsbesturing.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Eerst gaan we in op de achtergronden van de
hedendaagse belangstelling voor strategische aspecten van personeelsbesturing. Hierbij
is het vertrekpunt een vicieuze cirkel waarin het traditionele personeelsmanagement zich
bevindt. Vervolgens zullen we een analyse geven van de bijdragen op het gebied van het
strategisch human resource management. Deze analyse mondt uit in een nieuwe vicieuze
cirkel. Dit vormt de aanleiding om op zoek te gaan naar andere manieren om invulling te
geven aan de personeels-strategie.
Zoals uit bovenstaande opbouw blijkt, bestaat dit hoofdstuk voor een deel uit beschrijving
en analyse van literatuur. Hoewel er argumenten voor zijn om deze beschrijving en analyse
in eerdere hoofdstukken op te nemen, is er gekozen voor een integrale behandeling van
de strategische aspecten van personeelsbesturing in dit hoofdstuk.
Hiermee ontstaat er een direct te volgen lijn van beschrijving-analyse-alternatief en
bovendien is hierdoor de omvang van het tweede en derde hoofdstuk binnen de perken
gebleven.

6.1 STRATEGIE EN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

In hoofdstuk twee hebben we gezien dat een belangrijke verschil van human resource
management met eerdere benaderingen ligt in een pleidooi voor een directe relatie tussen
het human resource management en de organisatiestrategie. Dit pleidooi komt voort uit
de veelal als marginaal beschouwde positie van het personeelsmanagement en de
personeelsafdeling in de praktijk. In een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van
personeelsafdelingen komt Legge (1978) tot de conclusie dat marginaliteit, ambiguïteit,
gebrek aan macht en geloofwaardigheid ertoe leiden dat de personeelsafdeling (de
personeelsmanager) in een vicieuze cirkel terecht komt (zie Figuur 6.1).



Figuur 6.1 De vicieuze cirkel van personeelsmanagement (Esser & Van Donk,
1994; naar Legge, 1978)
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Deze vicieuze cirkel heeft veelal het volgende karakter. Het algemeen management betrekt
het personeelsmanagement (de personeelsafdeling) niet bij het opstellen van plannen,
waardoor personele problemen ontstaan. De oplossing hiervan wordt overgelaten aan de
personeelsafdeling, die er niet in slaagt een oplossing te vinden door werkdruk en gebrek
aan tijd en aan bevoegdheden. Dit versterkt uiteraard het bestaande slechte beeld. Hierdoor
zal het lijnmanagement de personeelsafdeling nog minder betrekken bij het opstellen van
plannen. 

Human resource management en vooral de bijdragen uit het strategische human resource
management claimen dat er iets te doen valt aan de weinig florissante positie van het
personeelsmanagement. In de literatuur worden twee aandachtspunten genoemd voor het
strategische human resource management (zie ook paragraaf 2.6.2): (1) betrokkenheid bij
het formuleren van de strategie en (2) het, op basis van de strategie uitwerken van human
resource management. Hierbij wordt een cruciale rol toebedeeld aan het top- en
lijnmanagement voor een succesvolle implementatie van dit human resource management
(Tichy et al., 1982; Guest, 1987; Legge, 1989). Bovendien valt er een verschuiving waar
te nemen in de rol van het management: dit is niet langer alleen uitvoerder van het human
resource management, maar in toenemende mate is het management (team) een belangrijk
onderdeel van het human resource management (Legge, 1989). 
In de literatuur worden voor het nader uitwerken van bovenstaande aandachtspunten vooral
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modellen en benaderingen aangegeven die het human resource management laten passen
bij de organisatiestrategie, oftewel die gericht zijn op de implementatie van de strategie.
We geven een kort overzicht van de literatuur, waarin vanuit verschillende benaderingen
van het begrip organisatiestrategie, een relatie wordt gelegd met het human resource
management. Achtereenvolgens komen portfolio-achtige benaderingen, Product Life Cycle
benaderingen en organisationele groei modellen aan bod.

Bij Tichy et al. (1982) staat de gedachte centraal dat ?The essential process is one of
matching available human resources to jobs in the organisation” (p. 51). Een consequentie
van geplande diversificatie is derhalve een ?diversificatie” van de verschillende typen
mensen. Regels voor promotie moeten worden herzien ?to move new types of people into
key positions” (ibid., p. 51). Ook uit het in Fombrun (1982) weergegeven gesprek met
Reginald H. Jones (voormalig CEO van General Electric Company) spreekt deze gedachte:
?When we classified..[our]... businesses, and when we realized that they were going to have
quite different missions, we also realized we had to have quite different people to running
them”. Deze benadering sluit aan bij portfolio-benaderingen zoals oorspronkelijk voorge-
steld door de Boston Consulting Group. Samengevat, kunnen we deze benaderingen
karakteriseren als het bij elkaar laten passen van de business-portfolio en de menselijke
portfolio (Odiorne, 1984). 

In het verlengde van de portfolio-benadering ligt het gebruik van de Product Life Cycle.
Hierin worden verschillende stadia onderscheiden: ontwikkeling, rijpheid, ondergang. Elke
fase kent zijn eigen behoefte aan human resources c.q. managers. De ontwikkelingsfase
heeft behoefte aan innovatoren en ondernemers, terwijl de rijpheidsfase gebaat is bij
agressieve managers die de kosten laag kunnen houden en het marktaandeel laten groeien
(Baird et al., 1983). Ook de typologie van Miles & Snow (1978) is op deze wijze vertaald
naar het human resource management. Ook hier wordt de aard van de human resource
management strategie bepaald door de aard van de strategie (defender, prospector of
analyzer). Zo moet de ?prospector” organisatie externe talenten aantrekken voor
management posities, terwijl ?defenders” mensen uit de organisatie opleiden en promove-
ren (Miles & Snow, 1984). 

Organisationele groei modellen gaan uit van verschillende stadia voor de ontwikkeling
van organisatie: Initiation, Controlled Growth, Strategic Integration. Elk stadium heeft
zijn eigen human resource management nodig. De nadruk ligt bij de uitwerking op het
tegelijkertijd bereiken van externe <fit’ (de integratie tussen de strategie (het ontwikke-
lingsstadium) en het human resource management) en interne <fit’ (de consistentie binnen
het human resource management) (Meshoulam & Baird, 1987; Baird & Meshoulam, 1988).
Ook Schuler (1987) stelt een dergelijke benadering voor. Schuler & Jackson (1987) stellen
in lijn hiermee een uitwerking van de gedachten van Porter (1985) voor. Centraal staat
hierbij dat ?several role behaviors are assumed to be instrumental in the implementation
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[italics toegevoegd] of the competitive strategies” (Schuler & Jackson, 1987, p. 209). Voor
een ?competitive strategy of innovation”, bijvoorbeeld wordt voorgesteld het werven van
hoog opgeleide mensen, veel ruimte geven aan medewerkers, middelen ter beschikking
stellen voor experimenteren, het toestaan of zelfs belonen van missers (ibid., p. 210).
Analoog worden er implicaties afgeleid voor het nastreven van de andere strategieën van
Porter: de ?cost reduction” en ?quality enhancement” strategie. 

Het empirische onderzoek naar de relatie tussen human resource management en strategie
is eveneens vooral gericht op de implementatie aspecten. Het verrichtte onderzoek in grote
organisaties (Miller & Burack, 1981; Devanna et al, 1982; Burack, 1986; Ackermann 1986;
Schuler & Jackson, 1987; Purcell, 1989) bevestigen dat in de praktijk vooral de
implementatie aspecten worden benadrukt. Ackermann (1986) concludeert, bij voorbeeld
dat ?HRM strategy follows business strategy” (p.17). Een kanttekening hierbij is dat deze
conclusies zijn gebaseerd op het toetsen van bovenstaande theoretische kaders met behulp
van surveys. Hierbij leveren statistische analyses verbanden op tussen strategie en human
resource management, zonder dat de causaliteit daadwerkelijk te toetsen valt.
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6.2 DE VICIEUZE CIRKEL VAN HET STRATEGIC HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT

Op de hiervoor beschreven modellen en benaderingen zijn een aantal punten van kritiek
te formuleren.
In de eerste plaats ligt de nadruk in de literatuur vooral op de implementatie-fase. Hierdoor
wordt strategische human resource management vooral een ?matching managers to
strategies” (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988). Ook in de praktijk lijkt hier vooral
de nadruk te liggen (Purcell, 1989; Guest, 1990).
Ten tweede, de literatuur vertrouwt teveel op persoonlijkheidskenmerken in plaats van de
aandacht te richten op daadwerkelijke vaardigheden en gedrag van managers (Szilagyi &
Schweiger, 1984). Zoals Gupta (1984) in dit verband stelt: ?Its primary weakness lies in
a common and almost total reliance on vague, unanchored, and untestable terms - such as
?oportunistic milker”, ?caretaker”, ?activist” - for operationalizing managerial characteris-
tics” (p. 401). 
Ten derde, belangrijke factoren worden buiten beschouwing gelaten: macht, cultuur,
structuur (Szilagyi et al., 1984; Beaumont, 1992). Lengnick-Hall et al. (1988) en Gupta
(1984) merken hierbij op dat teveel nadruk gelegd wordt op ?fit” tussen kenmerken van
managers en de strategie. Volgens de eersten is het ontbreken hiervan gedurende een
bepaalde overgangsperiode niet bezwaarlijk, volgens de tweede geeft het wijzen op het
belang van ?fit” geen enkele aanwijzing voor noodzakelijke acties. Legge (1989) wijst er
bovendien op dat het streven naar externe fit een consistent intern human resource
management in de weg kan staan, terwijl deze interne fit juist een belangrijke doelstelling
van human resource management is (vgl. Guest, 1987). Uit onderzoek van Hendry &
Pettigrew (1992) blijkt onder andere dat veranderingen in structuur, cultuur of human
resource management vooraf kunnen gaan aan veranderingen in de strategie. 
Een vierde punt van kritiek betreft de betekenis van de term strategie in de verschillende
benaderingen. Het herkennen van de verschillende strategieën (zoals in organisationele
groei modellen) of van de verschillende fasen (zoals in de levenscyclus modellen) is
moeilijk (Szilagyi et al., 1984). Levenscyclus modellen geven bovendien weinig
keuzeruimte aan het management (Lengnick-Hall et al., 1988), zoals ook Hendry &
Pettigrew (1986) meer in het bijzonder voor human resource managers opmerken: ?The
direct use of strategic concepts to guide the design of the HRM function may be too
mechanistic for practical purposes” (p. 6). We kunnen op grond van deze vier punten eraan
toe voegen dat dit ook voor theoretische doeleinden geldt.

De bovenstaande vier punten geven aanleiding tot de conclusie dat human resource
managers, die willen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van het personeelsmanagement
(Figuur 6.1), er verstandig aan doen de richtlijnen vanuit de literatuur niet op te volgen.
In de aangegeven benaderingen wordt (nog steeds) geen bijdrage geleverd aan de
strategieformulering, maar uitsluitend aan de implementatie van de strategie. Gezien de



Figuur 6.2 De vicieuze cirkel van het SHRM (Esser & Van Donk, 1994;
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geformuleerde kritiek zal de implementatie van de strategie op problemen stuiten.
Daardoor tekent zich een nieuwe vicieuze cirkel af: de vicieuze cirkel van het strategische
human resource management (Van Donk & Esser, 1992). Door de geringe betrokkenheid
van het human resource management en de human resource manager bij het formuleren
van de strategie, zullen er problemen ontstaan bij de implementatie. Hierdoor wordt het
onmogelijk om het human resource management af te stemmen op de strategie, waardoor
het management een slecht beeld krijgt van de bijdrage van het human resource
management aan het oplossen van strategische problemen. Dit resulteert in een versterking
van het niet participeren in het proces van strategie-formuleren (zie Figuur 6.2).

De basis reden voor het ontstaan van deze nieuwe vicieuze cirkel ligt, zoals duidelijk moge
zijn niet in het onvermogen van de human resource manager op zich, maar in de gekozen
conceptualiseringen van de relatie tussen human resource management en de
organisatiestrategie. In de eerder gepresenteerde literatuur over strategisch human resource
management wordt strategie en het proces waarin een strategie tot stand komt, vooral
benaderd als een planmatig proces. In een dergelijk proces is er een duidelijke scheiding
tussen denken en doen; tussen plannen en uitvoeren; tussen strategie formuleren en deze
implementeren. Door dit onderscheid ontstaat de als problematisch te omschrijven positie
van het human resource management en de human resource manager waarin:
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! de human resource manager alleen verantwoordelijk is voor de implementatie van
het human resource deel van de strategie;

! de human resource manager geen deelnemer is in het proces van strategievorming;
! de andere managers het idee hebben dat de bijdrage van human resource managers

aan dit proces gering is en zal blijven.

Wanneer we bovenstaande benaderingen van strategisch human resource management
beschouwen vanuit hetgeen in paragraaf 4.2 gesteld is ten aanzien van strata voor
personeelsbesturing, blijkt dat er vanuit één invalshoek naar de personeelsbesturing wordt
gekeken: de open-systeem visie. Hierin bepaald de omgeving van de organisatie in
belangrijke mate de te volgen koers (strategie). Met betrekking tot de personeelsbesturing
wordt vervolgens bijna een machine-achtige stratum geschapen: de strategie bepaald
immers welke managers waar ingezet dienen te worden. Andere invalshoeken, andere
manieren om het personeel te modelleren, andere strata, worden niet in beschouwing
genomen. In hoofdstuk vier zijn een aantal alternatieve strata genoemd, die vanuit verschil-
lende beelden van organisaties tot stand komen. 
Zoals in hoofdstuk vier is aangegeven, is het noodzakelijk verschillende invalshoeken te
hanteren bij personeelsbesturing. In de volgende paragraaf zullen we een alternatieve
zienswijze weergeven, die gebaseerd is op een alternatieve zienswijze op strategische
processen. Deze zienswijze komt voort uit de literatuur op het gebied van het strategisch
management en leidt tot een alternatief stratum voor personeelsbesturing.
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6.3 STRATA VOOR STRATEGISCHE PERSONEELSBESTURING

In paragraaf 4.2 is een aantal beelden van organisaties weergegeven, die ieder een bepaald
stratum representeren voor personeelsbesturing. In de strategie literatuur zijn een drietal
daarvan uitgewerkt in drie hoofdstromen voor het denken over strategische management
(Chaffee, 1985; Haselhoff, 1987): de synoptische benadering, de politieke benadering en
de interpretatieve benadering. Elders hebben we een uitgebreidere analyse gemaakt van
verschillende benaderingen in de literatuur van het strategische management en de
literatuur op het gebied van het strategische human resource management (Van Donk &
Esser, 1987; Esser & Van Donk, 1991; Van Donk & Esser, 1992). De belangrijkste
conclusie hieruit, die ook uit het voorgaande blijkt, is dat de hiervoor uitgewerkte
benaderingen van strategische human resource management voornamelijk gebruik maken
van de synoptische strategie-benadering: de interpretatieve benadering van
strategievorming heeft in de human resource management literatuur nauwelijks aandacht
gekregen.

6.3.1 Een interpretatieve benadering van strategie

De interpretatieve benadering van strategisch management gaat er vanuit dat werkelijkheid
niet objectief waar te nemen valt, zij stelt zelfs het bestaan van een (objectieve)
werkelijkheid ter discussie. De (subjectieve) werkelijkheid wordt gevormd door
handelingen en acties binnen een subjectief waargenomen werkelijkheid, waardoor nieuwe
perspectieven kunnen ontstaan op die waargenomen werkelijkheid. Anders gezegd door
de combinatie van acties en waarnemingen krijgt de werkelijkheid (de organisatie en de
omgeving) betekenis voor de leden (en andere belanghebbenden) van de organisatie (vgl.
Smircich & Stubbart, 1985). In dit proces van betekenis geving speelt het gebruik van
metaforen een belangrijke rol (Haselhoff, 1987). Chaffee (1985) omschrijft de
interpretatieve benadering derhalve als: ?Strategy in the interpretative model might be
defined as orienting metaphors or frames of reference that allow the organization and its
environment to be understood by organizational stakeholders” (Chaffee, 1985, p. 93). Het
gebruik van metaforen biedt mogelijkheden verschillende interpretaties te zoeken, de
verbeeldingskracht te prikkelen en creatieve oplossingen te verzinnen. Het biedt ook een
achtergrond waartegen de leden van de organisatie hun specifieke, eigen ervaringen kunnen
interpreteren (Haselhoff, 1987). Deze interpretaties hebben ook een op de omgeving
gerichte component. Een interpretatieve benadering impliceert eveneens ?... that the
environment of which strategists can make sense has been put there by strategists' patterns
of action - not by a process of perceiving the environment, but by a process of making the
environment” (Smircich et al., 1985, p. 727). De interpretatieve benadering biedt volgens
Haselhoff de noodzakelijke ruimte voor een belangrijk element van strategisch
management: zingeving. 
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 Onder middel-management verstaan we in deze context: ?middle management is a term for2

the group of managers in the line of authority between top-management and the operating
core” (Mintzberg, 1979, p. 20). Hiermee vergelijkbaar is de omschrijving van Kay (1974),
die aangeeft dat middel-management het management is dat minimaal één management boven
zich en minimaal één management-niveau onder zich heeft. Beide omschrijvingen impliceren
dat er meer dan één niveau van middel-management mogelijk is.

Denkend vanuit het bovenstaande perspectief en vanuit het laatste citaat, wordt het
duidelijk dat de strategie niet alleen bepaald wordt door het op papier gezette plan van een
strategie-afdeling of de top-managers. Evenzeer wordt de strategie bepaald door degenen
die veelvuldig contacten onderhouden met de omgeving: die de omgeving ?maken”.
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de positie en de rol van topmanagers in strategische
processen. Verschillende auteurs wijzen er op dat er met name voor middel-managers een2

belangrijke rol is weggelegd in deze processen van interpretatie en herinterpretatie en in
het vormen van de omgeving, doordat zij veelal een groot aantal contacten onderhouden:
met hoger management, met lager management, met collega-managers en met delen van
de omgeving (Gerding & Sevenhuijsen, 1986). Van Cauwenbergh & Cool (1982, p. 253)
stellen derhalve ?Middle management rather than top management occupies the central
position in the strategy formulation process” en Burgelman (1983, p. 1349) stemt daarmee
in ?Middle level managers play a crucial role (...) through their support for autonomous
strategic initiatives”. Ook uit het (empirische) onderzoek van Wooldridge & Floyd (1990)
en Hickson et al. (1986) blijkt de betrokkenheid van middel-managers bij en de bijdrage
aan strategische processen. Volgens Quinn (1978) maken topmanagers hiervan gebruik
door belangrijke beslissingen bewust uit te stellen of beslissingen vaag te formuleren om
participatie van lagere niveaus te stimuleren. 

Terwijl in de literatuur van het strategische human resource management vooral naar
middel-managers wordt gekeken als een onderdeel van de implementatie van een strategie,
komt uit deze paragraaf een beeld naar voren waarin middel-managers deelnemen aan het
vorm geven van een strategie. Deze nieuwe invalshoek (een nieuw stratum voor
personeelsbesturing) verandert de rol van het human resource management in organisaties.
In ieder geval zijn er consequenties voor de personeelsbesturing van middel-managers.
In de benaderingen, die leidden tot de vicieuze cirkel van strategische human resource
management, diende de personeelsbesturing vooral om de juiste managers bij een
geformuleerde strategie te vinden. Vanuit het interpretatieve stratum lijken er nieuwe
mogelijkheden te ontstaan voor personeelsbesturing, vooral met betrekking tot middel-
managers. Hierop gaan we in de volgende paragraaf in. 

6.3.2 Het interpretatieve stratum van personeelsbesturing
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Centraal in deze paragraaf staat de vraag hoe de personeelsbesturing kan bijdragen aan
het proces van strategievorming, zoals het tot stand komen van een strategie in de
interpretatieve benadering aangeduid wordt, in een organisatie. Daarbij richten we ons
gezien het voorgaande met name op de bijdrage die middel-managers hieraan leveren. Het
is, in een parafrase op de woorden van Bourgeois & Brodwin (1984, p. 254) een antwoord
vinden op de vraag: Hoe kan personeelsbesturing middel-managers ertoe aanzetten goede
strategieën te ontwikkelen, te hoeden en te implementeren? Bij de nadere uitwerking van
deze vraag zullen we twee groepen middel-management onderscheiden: de personeelsma-
nager(s)/human resource manager(s) en de overige middel-managers. Ten aanzien van de
overige managers ligt de nadruk op de beantwoording van bovengenoemde vraag. Bij de
human resource manager is er op een andere wijze een relatie met strategie. In veel
gevallen zal de human resource manager een deel van de personeelsbesturing uitvoeren
en initiatieven op dit terrein ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen beschouwd worden
als activiteiten die passen in een formeel vastgelegd beleid. Vanuit het perspectief van deze
paragraaf (en de vorige) kunnen activiteiten van de human resource manager ook
beschouwd worden als bijdragen aan het strategische proces. Immers door deze activiteiten
van de human resource manager in en buiten de organisatie wordt een deel van de
omgeving ?gemaakt”, kunnen ervaringen (opnieuw) een betekenis/interpretatie krijgen.
Op deze wijze kan de human resource manager zelf activiteiten ondernemen met een
strategische dimensie. 
Bij de nadere uitwerking van het personeelssysteem is gekozen voor de indeling die Beer
et al. (1984) kiezen voor de concretisering van human resource management. Zoals in
Hoofdstuk twee is aangegeven kunnen ?traditionele” personeelsmanagement activiteiten
onder deze vier werkvelden worden ondergebracht. In de twee volgende paragrafen zal
op basis van die indeling een nadere invulling van de personeelsbesturing vanuit het
interpretatieve perspectief worden gegeven. Eerst gaan we in op de human resource
manager als strateeg, daarna zal worden aangegeven hoe de personeelsbesturing het
strategische gedrag van middel-managers kan sturen.

6.4 DE HUMAN RESOURCE MANAGER ALS STRATEEG

In het voorgaande is duidelijk geworden dat strategie niet alleen een zaak is van kiezen
voor bepaalde richtingen, maar ook een kwestie van het uitproberen van bepaalde acties,
het aangaan en bewaken van, en zorgvuldig manoeuvreren in bestaande en nieuwe relaties
in en buiten de organisatie. In deze paragraaf zullen we ons beperken tot een deel van de
mogelijke strategische acties van de human resource manager: het leggen van relaties met
andere organisaties. Deze keuze is geïnspireerd door een artikel van Ulrich (1989), waarin
hij pleit voor het laten participeren van klanten(-organisaties) in organisationele
activiteiten om te komen tot ?commitment” van de klant. Startend vanuit deze gedachte
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van het laten participeren van klanten (en andere organisaties) in (voor de context van deze
paragraaf) human resource management activiteiten, kunnen verdergaande vormen van
samenwerking worden onderscheiden. Hiervan zullen we er drie nader uitwerken,
ongetwijfeld zullen er meer te onderscheiden te zijn. 
We komen tot de volgende drie manieren waarop de human resource manager relaties kan
aangaan met andere organisaties uit de omgeving (Van Donk, Esser & Van der Meulen,
1991; Van Donk & Esser, 1992): 

! de human resource manager kan (het management van) een andere organisatie
uitnodigen een bijdrage te leveren aan human resource beslissingen;

! de human resource manager kan met een andere organisatie overeenstemming
bereiken om een deel van het human resource management op elkaar af te
stemmen;

! de human resource manager kan met een andere organisatie overeenstemming
bereiken over het afstemmen van het eigen human resource management met
delen van het (algemene) management van de andere organisatie. 

In de eerste vorm van het aangaan van relaties met organisaties in de omgeving is het de
bedoeling commitment te krijgen van deze organisaties. Hierdoor verandert de relatie met
deze organisatie. Zoals Ulrich (1989, p. 19) stelt ten aanzien van klanten: ?Satisfied custo-
mers remain independent from the firm; committed customers become interdependent with
the firm through shared resources and values”. Door commitment van de klant zal een door
klanten en werknemers gedeelde perceptie ontstaan. Teneinde commitment van klant-
organisaties te verkrijgen, stelt Ulrich voor dat klanten ?participate in organizational
activities” (p. 20). Dat kan betrekking hebben op het uitnodigen van klanten om hun kijk
op de organisatie te vertellen in een Management Development programma, maar kan ook
inhouden dat belangrijke klanten betrokken worden bij de werving en selectie van
verkopers. De human resource manager hoeft zich uiteraard niet tot klant-organisaties te
beperken bij het uitwerken van deze eerste vorm.
In de tweede vorm, die al een stapje verder gaat, probeert de human resource manager met
een ander organisatie delen van het human resource management af te stemmen. Binnen
een meer traditionele invulling van het begrip strategie zou dat pas kunnen als er eerst een
strategische keuze is gemaakt voor samenwerking. Een (sterk vereenvoudigd) voorbeeld
van deze vorm is gelegen in het afstemmen van opleidingen en selectie-eisen tussen een
afnemer en een leverancier, voordat wordt besloten tot een co-makership relatie.
In de derde vorm wordt het eigen human resource management afgestemd op/gecoördineerd
met een deel van het management van een andere organisatie. De afstemming tussen een
human resource manager en de inkoper van een andere organisatie om de opleiding van
het eigen personeel te veranderen teneinde de ingangscontrole bij de inkopende organisatie
te kunnen veranderen, is hiervan een voorbeeld. 

De combinatie van deze drie vormen met de vier werkvelden van Beer et al. levert figuur
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6.3 op.

De in deze figuur aangeduide activiteiten geven de keuzeruimte aan voor het strategische
gedrag van de human resource manager. Op zich hebben de activiteiten niet alle een direct
strategische betekenis. De strategische betekenis komt voort uit de (deels) niet bedoelde
effecten en nieuwe patronen en interacties die eruit voortkomen. Welke instrumenten de
human resource manager daadwerkelijk kiest en of hij die kiest hangt af van een veelheid
van factoren: de organisatie, de persoonlijkheid van de human resource manager etc. Het
schema biedt een overzicht, waarmee de strategische opties zichtbaar worden gemaakt.
In de Appendix bij dit hoofdstuk (naar Van Donk, Esser & Van der Meulen, 1991) worden
voorbeelden gegeven van mogelijke activiteiten in elke cel. 
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6.5 STRATEGISCH GEDRAG VAN MIDDEL-MANAGEMENT

In deze paragraaf geven we een aantal aanzetten op welke wijze personeelsbesturing,
denkend vanuit het interpretatieve stratum, kan bijdragen aan het strategische gedrag van
middel-management. Deels betreft het al bestaande instrumenten, die een nieuwe betekenis
krijgen binnen de interpretatieve benadering. Zoals aangegeven, gaan we uit van de vier
werkvelden van Beer et al. (1984). 

Employee influence
De term ?employee influence” wordt veelal geassocieerd met formele overlegsituaties,
zoals overleg met vakbonden over (collectieve) arbeidsvoorwaarden en beloning of overleg
met de OndernemingsRaad, waarbij wettelijke regels een belangrijke rol spelen.
Voorbeelden in Kochan et al. (1986, Hfdst. 7) geven aan dat er ruimte bestaat om op het
middel-management niveau samen met vakbonden initiatieven te ontplooien, variërend
van het laten participeren van vakbonden in het ontwikkelen en invoeren van nieuwe
technologieën tot het veranderen van de besluitvormingsstructuur op de werkvloer.
Kochlan et al. geven aan dat ?trial and error” van belang zijn in het ontwikkelen van
dergelijke relaties met vakbonden. Dit laatste past bij de interpretatieve benadering van
strategie. 
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Human resource flow
Hieronder wordt de in-,door-, en uitstroom van mensen verstaan en de daarmee verbonden
gebieden: selectie, beoordeling en training en opleiding. Het gebruikmaken van andere
carrièrepatronen (horizontale promoties, tijdelijke aanstellingen buiten de organisatie) lijkt
in dit verband een goede methode om middel-managers de gelegenheid te geven ?to
participate in different cultural spheres” (Van Cauwenbergh et al., 1982, p. 252). Hierdoor
leren zij verschillende perspectieven te zien en te bespreken. 
Training en opleiding zijn nog veelal gericht op het verbeteren van kennis, sociale
vaardigheden of leiderschapsvereisten van middel-managers. Binnen het interpretatieve
kader voor strategie kan opleiding bijdragen aan het leren te communiceren over klanten,
medewerkers en de organisatie vanuit verschillende perspectieven. Een weergave van
experimenten met een dergelijke vorm van opleiden bij AEGON is te vinden in Van Donk
& Ten Horn (1990).

Reward systems
Financiële beloning speelt een belangrijke rol in de waardering van mensen voor hun werk
en voor hun motivatie. Meer aandacht en beloning voor de bijdrage van middel-
management aan de strategievorming lijkt gewenst. Dat kan betekenen dat er minder
nadruk komt te liggen op de financiële beloning (en de resultaten waarop deze gebaseerd
is), en meer nadruk op het waarderen en belonen van het nemen van risico's en het tonen
van creativiteit en initiatief ook als daar ogenschijnlijk weinig succes mee wordt behaald.
Kanter (1982) stelt in dit verband voor om het accepteren van uitdagende taken te belonen.

Work systems
Dit werkveld heeft betrekking op het ontwerp van werksystemen: taken, informatie en
technologie. Kanter (1982) stelt voor om op middel-management niveau taken niet te strikt
te omschrijven, veel contacten tussen functionele gebieden toe te staan, de nadruk te leggen
op werken in teams en vrije, ietwat toevallige informatiestromen te hebben. Hiermee kan
innovatief gedrag gestimuleerd worden. Deze wijze van ontwerpen van functies staat
wellicht haaks op datgene wat traditioneel wordt gedaan in het personele werkveld: het
maken van formele, zo specifiek mogelijke functiebeschrijvingen.
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6.6 CONCLUSIE EN DISCUSSIE

In dit hoofdstuk hebben we ons gericht op een nadere beschouwing van het organiserende
niveau van personeelsbesturing. In de literatuur is onder de noemer strategisch human
resource management veel aandacht geweest voor de concrete invulling van dit niveau.
Een nadere analyse leert dat er een groot gevaar schuil gaat in de gepresenteerde modellen
en benaderingen. Op basis van inzichten uit de strategisch management literatuur, is een
alternatief stratum van personeelsbesturing geschetst. Vanuit een interpretatieve kijk op
strategievorming is gezocht naar een nadere invulling van personeelsbesturing en vooral
van de bijdrage van middel-management daarbij. 

In dit hoofdstuk is wellicht enigszins sterk de nadruk komen te liggen op de nadelen van
de gangbare benaderingen van strategisch human resource management. Uiteraard
realiseren we ons dat ook deze benaderingen een bijdrage leveren. Zo stellen Hendry &
Pettigrew (1992) vast dat strategische veranderingen invloed hebben op het human
resource management, maar geven ze direct toe dat in veel veranderingsprocessen juist
het human resource management het initiatief kan hebben (p. 154). Het is de intentie van
dit hoofdstuk geweest om juist die invloed vanuit personeelsbesturing een duidelijker
plaats te geven. 



 Naar: Van Donk, Esser & Van der Meulen (1991). 1

APPENDIX BIJ HOOFDSTUK 6

UITWERKING VAN FIGUUR 6.31

A. Verdeling van invloed en zeggenschap tussen werknemers en management

A.1 In deze categorie valt te denken aan het opnemen in de CAO dat de klanten iets te
zeggen hebben wanneer de werknemers van de eigen organisatie op vakantie gaan. Deze
situatie doet zich feitelijk al enige tijd voor in de bouw. Verdergaand is het overleg met
klanten over CAO-regelingen met betrekking tot bijvoorbeeld afvloeiing van personeel,
VUT-fondsen en sociale programma's.

A.2 In deze categorie valt bijvoorbeeld het in contact brengen van elkaars Onderne-
mingsraden en het eventueel afstemmen of gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken op
het terrein van Human Resource Management.

A.3 Hieronder valt het in de tekst reeds gegeven voorbeeld: ?Als wij nu een bepaalde vorm
van kwaliteitskringen - met de daarbij horende verdeling van bevoegdheden - invoeren,
dan kunnen jullie je ingangscontrole anders organiseren”.

B. Beweging van mensen in, door en uit de organisatie

B.1 Naast het in de tekst al gegeven voorbeeld denken we aan het uitnodigen van klanten
om hun visie te geven tijdens een van de interne workshops.
Een ander voorbeeld is het uitlenen aan een klant-organisatie van eigen personeel om
daar een opleiding te volgen. In eerste instantie valt hierbij te denken aan onderhouds-
en administratief personeel.
Tenslotte zijn ook situatie denkbaar waarin in overleg getreden wordt met klant-
organisaties met betrekking tot het inrichten van planningssystemen voor loopbaan en
management development.
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B.2 Een voorbeeld in deze categorie is het gelijkstellen van de werving- en selectieprocedure
voor vergelijkbare functie binnen de eigen en de klant-organisatie, eventueel als
voorloper op een gezamenlijk werving en selectie.
Ook kan men denken aan de eisen die een groothandel stelt aan ?authorized dealers”
met betrekking tot verkoop- en onderhoudspersoneel.
Een andere vorm van afstemming ligt in de wederzijdse erkenning van elkaars
opleidingen en kwalificaties.
Een verder gaande vorm is het organiseren van gezamenlijke opleidingen en het
onderling koppelen van opleidingsprogramma's, bijvoorbeeld voor onderhoudspersoneel
in combinatie met een op elkaar afgestemd beleid ten aanzien van onderhoudsplanning.

B.3 In deze categorie vallen veel actuele ontwikkeling in de professionele dienstverlening.
Een voorbeeld is dat de Human Resource Manager van een accountantskantoor her-
nieuwde afstemming zoekt tussen het functieprofiel van de accountants enerzijds en de
organisatorische inpassing in de klantorganisaties anderzijds. De tendens is zichtbaar
dat accountants zich meer tot adviseur voor algemene organisatievraagstukken
ontwikkelen.

C. Criteria voor en vormen van stimulering en waardering

C.1 Een voorbeeld in deze categorie is het door de klant-organisatie in termen van Human
Resource Management laten beoordelen van de eigen organisatie, van enkele afdelingen
en wellicht zelfs van individuele werknemers.
Een verdergaand voorbeeld is het (mede) door de klant-organisatie laten opstellen van
de in de eigen organisatie te hanteren beoordelings- en beloningsstructuur.

C.2 Hier ligt het voorbeeld voor de hand dat met klantorganisaties wordt gekomen tot een
wederzijdse afstemming (of zelfs gedeeltelijke gelijkstelling) van beoordelingssystemen.

C.3 Een zinvol voorbeeld konden we hier niet bedenken. We houden ons aanbevolen voor
suggesties van de lezer.

D. Organiseren van werksystemen

D.1 Een voorbeeld in deze categorie zijn de gevolgen van bedrijfstijdverlenging bij
klantorganisaties op de wijze waarop wij binnen onze organisatie de ploegendiensten
organiseren.

D.2 Hier past het in toenemende mate voorkomende verschijnsel van gezamenlijke arbeids-
pools, bijvoorbeeld van lassers in Groningen en havenpersoneel in Rotterdam.
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D.3 Hieronder vallen allerlei ontwikkeling in de automatisering. Een voorbeeld is de
detachering van automatiseringspersoneel bij de klantorganisatie voor het ontwikkelen
van klantspecifieke toepassingen. 


