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SAMENVATTING

De achtergrond van deze studie is gelegen in een zekere bezorgdheid over de bijdrage
vanuit personeelsbesturing aan de besturing van organisaties. Onder perso-
neelsbesturing worden bijdragen uit de personeelsplanning, het personeelsmanagement
en (strategisch) human resource management geschaard. 
In Hoofdstuk 1 worden een aantal theoretische en praktische problemen en bezwaren
ten aanzien van de huidige stand van zaken op het gebied van personeelsbesturing
uitgewerkt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de bijdragen vanuit de personeelsplan-
ning en het personeelsmanagement, maar ook wordt gewezen op tekortkomingen in
recente bijdragen onder de noemer human resource management. Op basis van deze
constateringen, is de volgende probleemstelling geformuleerd, die uit drie vragen
bestaat: 

1. Wat is een bruikbare omschrijving van het begrip personeelsbesturing? Uit
welke aspecten dient zo'n omschrijving te bestaan? Wat is een bruikbare
beschrijving van deze aspecten? Welke processen en structuren van perso-
neelsbesturing zijn er te onderscheiden? 

2. Op welke wijze kan personeelsbesturing bijdragen aan processen van
strategievorming en strategie-implementatie? Wat is daarin de bijdrage van
de concepten personeelsplanning en het relatief nieuwe (strategisch) human
resource management? Welke invulling (methoden, processen, structuren)
krijgt personeelsbesturing bij dergelijke strategische processen?

3. Wat is de bijdrage van personeelsbesturing bij het (her)ontwerp van het
voortbrengingsproces? Welke aspecten van het voortbrengingsproces zijn
hiervoor van belang en welke elementen van personeelsbesturing spelen
hierin een rol. 
Welke invloed gaat er daarbij uit van veranderende inzichten ten aanzien van
de inrichting en besturing van het voortbrengingsproces vanuit logistiek
management, kwaliteitsmanagement en sociotechniek op aspecten van
personeelsbesturing?
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In Hoofdstuk 2 wordt een nadere beschrijving van de literatuur gegeven. Daarbij wordt
dieper ingegaan op de inzichten vanuit personeelsplanning, personeelsmanagement en
human resource management. Deze inzichten worden geanalyseerd in Hoofdstuk 3.
Deze analyse mondt uit in een aantal eisen die gesteld kunnen worden aan een concept
voor personeelsbesturing. Deze eisen volgen deels uit het bedrijfskundige karakter van
het proefschrift en deels zijn ze een reactie op de leemten in de literatuur. 

In Hoofdstuk 4 wordt het eerste deel van de probleemstelling nader uitgewerkt tot een
concept voor personeelsbesturing. Dit concept is in essentie gebaseerd op de drie
hiërarchie begrippen van Mesarovic, Macko & Takahara: strata, decison layers en
multi-echelons. 
Strata voor personeelsbesturing zijn met name geschikt om de pluriformiteit van
personeelsbesturing in kaart te brengen. De in het hoofdstuk gegeven uitwerking
ordent de veelheid van mogelijke invalshoeken. Het strata-concept ondersteunt
daarmee de keuze uit de beschikbare opties.
Decision layers in personeelsbesturing geven een raamwerk voor het ordenen van
beslissingen binnen personeelsbesturing. Hierin worden drie niveaus onderscheiden:
het organiserende niveau; het adaptieve niveau (bestaande uit het personeelssysteem
en het evaluatiesysteem) en het selectie niveau. 
Het raamwerk van decision layers kan daarnaast dienst doen als theoretisch kader,
waarbinnen verschillende aandachtsgebieden en stromingen in de literatuur (o.a.
personeelsmanagement, sociaal beleid, HRM) ondergebracht kunnen worden. 
Het concept van Multi-echelons in personeelsbesturing legt de relatie tussen de twee
eerdere concepten en geeft richtlijnen voor het inpassen van personeelsbesturing in
een organisatie. Hiervoor is een ontwerp-benadering uitgewerkt, die bestaat uit drie
stappen. 

Het gebruik van de verschillende begrippen wordt in Hoofdstuk 5 geïllustreerd door
toepassing ervan in één van de ideaaltypische organisatiestructuren van Mintzberg
(1979): de adhocracy. 

In Hoofdstuk 6 wordt het tweede deel van de vraagstelling, waarin de relatie tussen
personeelsbesturing en strategie centraal staat, nader uitgewerkt. Aan deze relatie is
recentelijk vooral vanuit de literatuur van het strategische human resource
management aandacht besteed. Uit de analyse van verschillende bijdragen op dit
gebied, blijkt dat auteurs vooral aandacht schenken aan de bijdrage van het
personeelsbesturing bij de implementatie van de strategie. Hierdoor dreigt een nieuwe
vicieuze cirkel van het strategisch human resource management. Een vergelijking van
de gehanteerde modellen binnen het strategisch human resource management met de
modellen binnen het vakgebied strategisch management leert dat vooral lineaire
modellen van strategisch management worden gebruikt en dat de literatuur van
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strategisch human resource management (personeelsbesturing) voorbij gaat aan
modellen waarin strategie op een andere wijze wordt geconceptualiseerd. In Hoofdstuk
6 wordt vervolgens een uitwerking gegeven aan de toepassing van de interpretatieve
benadering van strategievorming binnen personeelsbesturing.

In Hoofdstuk 7 wordt op het derde deel van de vraagstelling ingegaan. Het centrale
kader voor dit hoofdstuk is gelegen in de uitwerking van vier dimensies voor het
beschrijven van het produktieproces. Binnen dit kader worden ontwikkelingen en
bijdragen op de gebieden van logistiek management en kwaliteitsmanagement
besproken, waarbij vooral de aandacht gericht wordt op de effecten voor de kwaliteit
van de arbeidssituatie (als onderdeel van personeelsbesturing). Geconstateerd wordt
dat er een dilemma ontstaat door de tegengestelde eisen vanuit logistiek en
kwaliteitsmanagement enerzijds en eisen ten aanzien van een goede arbeidssituatie
anderzijds. In het hoofdstuk wordt aangegeven dat aan de bijdrage van uit de
sociotechniek voor het oplossen van dit dilemma een aantal bezwaren kleven. 
In de laatste twee paragrafen wordt het dilemma verder geëxploreerd. Hierbij wordt
binnen het geschetste kader van de dimensies van het produktieproces, aangegeven
welke speelruimte er is om het dilemma op te lossen.

Het laatste hoofdstuk geeft de voornaamste conclusies van het proefschrift. Tevens
wordt ingegaan op een aantal beperkingen van het onderzoek en worden suggesties
gedaan voor verder onderzoek.


