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HOOFDSTUK 8

CONCLUSIE EN DISCUSSIE

8.0 INLEIDING

Deze studie is voortgekomen uit onvrede met de stand van zaken op het gebied dat in
de literatuur wordt aangeduid met termen als personeelsplanning,
personeelsmanagement, sociaal beleid en (strategisch) human resource management. In
deze studie hebben we bijdragen die onder één van deze noemers vallen, opgevat als
een deel van of een vorm van personeelsbesturing. In het eerste hoofdstuk is deze
onvrede nader geconcretiseerd in een probleemstelling die drie elementen omvat. In de
eerste plaats het nader omschrijven van het begrip personeelsbesturing. In de tweede
plaats het nader uitwerken van de relatie tussen het begrip personeelsbesturing en stra-
tegie. Het derde element van de probleemstelling heeft betrekking op de relatie tussen
de aard van het produktieproces en de veranderingen van het management daarvan
(vooral ten aanzien van logistiek en kwaliteit) enerzijds en de aard van de
personeelsbesturing anderzijds. 
In dit hoofdstuk zullen we aan elk van deze drie elementen apart aandacht besteden.
Daarbij zullen we eerst de aandacht richten op de voornaamste conclusies en daarna
ingaan op mogelijke richtingen voor verder onderzoek. 

Naast het beantwoorden van de in de probleemstelling opgeworpen vragen is er een
meer algemene conclusie uit dit onderzoek te trekken. Deze conclusie ligt besloten in
de aanleiding tot en de uitwerking van de probleemstelling. Uit de eerste drie
hoofdstukken van deze studie kunnen we de conclusie trekken dat de theoretische
fundering op het veld van personeelsbesturing gering is: een weinig eenduidige
terminologie en een geringe mate van integratie tussen concepten. Deze conclusie en
de geringe bijdrage vanuit de personeelsbesturing aan verschillende aspecten van de
organisatiebesturing vormen in wezen de aanleiding tot het onderzoek. De nadruk
heeft daarom in deze studie gelegen op het aanscherpen van de theoretische kaders en
het ontwikkelen van een concept voor personeelsbesturing. 
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8.1 CONCLUSIES

In deze paragraaf zullen we aan de hand van de drie onderdelen van de
probleemstelling de voornaamste conclusies van deze studie samenvatten. 

8.1.1 Concept voor personeelsbesturing

Het concept voor personeelsbesturing in Hoofdstuk vier is uitgewerkt op basis van de
theorie van hiërarchische systemen van Mesarovic, Macko en Takahara. Daarbij
komen drie verschillende hiërarchie-begrippen aan de orde: strata, layers en multi-
echelon. Door gebruik te maken van deze drie begrippen ontstaat een compleet beeld
van personeelsbesturing: strata beschrijven vanuit verschillende invalshoeken het
personeel; decision-layers geven een ordening van de te nemen beslissingen ten
aanzien van het personeel en het echelon-concept koppelt de voorgaande concepten en
geeft aanwijzingen voor de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij
personeelsbesturing. Het concept omvat beschrijvende en analyserende, maar ook
voorschrijvende elementen.

Ten aanzien van de strata voor personeelsbesturing valt op te merken dat deze
geschikt zijn om verschillende aspecten van personeelsbesturing te onderscheiden en
in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan een organisatie keuzes maken welke
strata (aspecten/invalshoeken) expliciet bestuurd dienen te worden. In
systeemtheoretische termen kunnen hiermee verschillende aspect-systemen
geïdentificeerd worden. Het strata-concept biedt een kader voor het uitwerken van de
pluriformiteit bij personeelsbesturing. Daarmee wordt de complexiteit van
personeelsbesturing beter zichtbaar dan bij andere benaderingen uit de literatuur
(paragraaf 4.2). De mogelijkheid van toepassing van het strata-concept hangt niet af
van specifieke eigenschappen van de organisatie. Het strata-concept biedt derhalve het
instrumentarium voor een vanuit personeelsbesturing zinnige opsplitsing van het
personeel. Daarmee is de basis gelegd voor het nader uitwerken van verschillende
beslissingen en het inpassen van beslissingen binnen een organisatie. 

De uitwerking van de layers voor personeelsbesturing heeft geleid tot een over-
zichtelijke beslissingshiërarchie van personeelsbesturing. Het onderscheiden van het
evaluatiesysteem is een toevoeging ten opzichte van bestaande inzichten. Naast de
mogelijke toepassing van deze beslissingshiërarchie in organisaties, is ook de
theoretische bruikbaarheid het vermelden waard. Het layer-model voor
personeelsbesturing kan worden gebruikt om de bestaande theorie op het gebied
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binnen één kader onder te brengen. In Hoofdstuk vier (paragraaf 4.3) zijn de
mogelijkheden daarvoor aangegeven. Een dergelijke theoretische uitwerking biedt
vervolgens weer voordelen bij het nemen van personele beslissingen in organisaties. 

Het concept van multi-echelons legt de verbinding tussen de eerder genoemde
hiërarchie-begrippen (strata en layers) en geeft een handreiking voor het imple-
menteren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een organisatie. Daarbij is
een aantal overwegingen gegeven op welke wijze beslissingen met betrekking tot
personeel verdeeld kunnen worden over verschillende echelons; hoe de interactie
tussen echelons op hetzelfde niveau geregeld kan worden en hoe de interactie met
hogere beslissings-eenheden vorm kan krijgen. 
De uitwerking van het concept van multi-echelons in een concrete organisatie hangt af
van de karakteristieken van zo'n organisatie (paragraaf 4.4, Hoofdstuk vijf). Hierdoor
is het lastig een algemene conclusie over de bruikbaarheid en de waarde van dit deel
van het concept te vellen. Ook is het moeilijk om te zeggen of al de verschillende
coördinatievormen die Mesarovic et al. onderscheiden ook werkelijk van waarde zijn
voor de personeelsbesturing. Soms lijken deze vormen vooral bedacht met het oog op
de verder uitwerking van een mathematisch model voor hiërarchische systemen. 

De toepassing van de verschillende begrippen uit het concept in de ideaal-typische
adhocracy in Hoofdstuk vijf, ondersteunt bovenstaande conclusies. De toepassing van
het multi-echelon concept blijkt lastig te zijn en de hierboven geformuleerde twijfels
kunnen derhalve nog niet direct worden weggenomen. Ook voor definitieve
bevestiging van deze twijfels is verder onderzoek nodig.
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8.1.2 Strategie en personeelsbesturing

In hoofdstuk zes wordt een kritische evaluatie uitgevoerd van de bestaande inzichten
uit het strategisch human resource management. In deze literatuur worden
aanbevelingen gedaan voor een grotere betrokkenheid van het human resource
management bij de strategie van de organisatie. Een belangrijke tekortkoming van de
gangbare benaderingen is dat het human resource management pas bij de
implementatie van de strategie een rol dient te spelen. Door de geringe betrokkenheid
bij het formuleren van de strategie, wordt de human resource manager geconfronteerd
met implementatie problemen, die hij niet kan oplossen. Daardoor krijgt het
management de indruk dat de bijdrage van het human resource management gering is
en dat het human resource management niet in staat is de implementatie problemen op
te lossen. Hiermee wordt de betrokkenheid bij de formulering van de strategie alleen
maar minder, waarmee de vicieuze cirkel van het strategisch human resource
management rond is. 
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, is gezocht naar een andere benadering van
strategievorming. De interpretatieve benadering van strategievorming blijkt hiervoor
mogelijkheden te bieden. Het onderscheid tussen een strategie bedenken en deze
implementeren, wordt hierin los gelaten. Strategievorming wordt opgevat als een
proces van acties, zingeving en interpretatie, waarin een organisatie deels haar
strategie ?maakt”, in plaats van deze te bedenken. In de uitwerking wordt aangegeven
dat daardoor met name de personeelsbesturing van middel-managers van belang wordt
door de rol die dezen kunnen spelen. Ook blijkt dat de human resource manager meer
strategische opties heeft dan hij en anderen vaak denken. 

8.1.3 Personeelsbesturing en het produktieproces

In Hoofdstuk zeven is een model voor het beschrijven van het produktieproces
ontwikkeld, dat bestaat uit vier dimensies. Deze dimensies geven het kader waarbinnen
ontwikkelingen op het terrein van de logistiek en kwaliteit worden geanalyseerd. Deze
analyse richt zich vooral op de effecten voor de kwaliteit van de arbeidssituatie, als
onderdeel van personeelsbesturing. Centraal in het hoofdstuk staat het dilemma tussen
het realiseren van externe eisen enerzijds en eisen ten aanzien van de kwaliteit van de
arbeidssituatie anderzijds. 
In het hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de oplossing, die door de moderne
sociotechniek wordt aangedragen voor dit dilemma. Deze levert een aantal
waardevolle aanbevelingen, maar schenkt te weinig aandacht aan de verschillende
dimensies van het produktieproces en aan concepten uit het logistiek management
(paragraaf 7.4.2).
Het kader biedt de mogelijkheid voor een goede analyse van het genoemde dilemma.
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Verdere verkenning leert dat er bij het (her)ontwerp van een produktieproces
keuzeruimte bestaat voor het (gedeeltelijk) opheffen van dit dilemma. De vier
dimensies van het produktieproces zijn daarbij een hulpmiddel voor het kiezen van die
alternatieven die aan beide soorten eisen tegemoet komen en voor de integratie van
inzichten uit personeelsbesturing, logistiek en kwaliteitsmanagement. 

8.2 DISCUSSIE EN VERDER ONDERZOEK 

In de volgende paragrafen zullen we een aantal kanttekeningen plaatsen bij deze
studie, proberen aan te geven waar tekortkomingen liggen en richtingen aangeven voor
verder onderzoek. We volgen dezelfde driedeling als in paragraaf 8.1. 

8.2.1 Concept voor personeelsbesturing

Discussie
In deze studie is een concept voor personeelsbesturing ontwikkeld, dat tegemoet komt
aan een aantal theoretische en praktische problemen. In hoeverre het concept
daadwerkelijk een verbetering is voor personeelsbesturing in de praktijk, is een vraag
voor verder onderzoek. Centraal staat daarbij de vraag of het ontwikkelde concept
bruikbaar is. Voor de verschillende delen van het concept heeft bruikbaarheid een
eigen betekenis, die nader uitgewerkt dient te worden als deel van verder onderzoek. 
Op voorhand zijn reeds enkele opmerkingen te plaatsen. Zoals hiervoor is gesteld, zijn
de strata en layers een aanvulling op bestaande theorie en brengen ze daarin een zekere
systematiek aan. Vanuit een praktische invalshoek gezien, is het de vraag welke strata
gekozen moeten worden en hoeveel. Teveel strata leidt tot onoverzichtelijkheid, te
weinig strata leidt tot het veronachtzamen van mogelijk relevante aspecten van
personeelsbesturing. De bruikbaarheid van het concept zou verhoogd kunnen worden,
indien de relatie tussen het strata-concept en het layer-concept makkelijk gelegd zou
kunnen worden. Deze relatie wordt nu gelegd met behulp van het multi-echelon
concept. Maar, zoals we hiervoor al geconstateerd hebben, daar liggen nog de grootste
problemen. Afgezien van eenvoudige situaties is dit concept vooralsnog moeilijk
direct te gebruiken. Hieraan ligt de onvoldoende uitwerking van Mesarovic et al. van
de verschillende coördinatie-vormen, interacties etc. ten grondslag. Hierdoor is het
lastig gebleken een duidelijke relatie te leggen tussen het multi-echelon-concept en de
twee andere concepten. De beoogde inpassing in organisaties van het concept voor
personeelsbesturing als geheel lijkt daarmee lastig te zijn. Overigens, het is
waarschijnlijk dat een deel van dat laatste probleem zal blijven bestaan, ook als het
multi-echelon-concept helderder zou zijn. Het is tenslotte uiterst lastig, zo niet
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onmogelijk een algemeen geldende uitwerking te geven voor de verdeling van
bevoegdheden. 
Hoewel het multi-echelon concept daarmee niet voldoende lijkt voor het ontwerpen
van een totale personeelsbesturing, hebben we in paragraaf 4.4 aangegeven dat de
inrichting van personeelsbesturing wel baat kan hebben bij de inzichten, die hun basis
in het multi-echelon-concept hebben. Dit geldt zeker voor de uitwerking van
personeelsbesturing op de laagste echelons. 
Afsluitend kan worden gesteld dat het ontwikkelde concept niet in alle opzichten aan
de doelstelling tegemoetkomt van inpasbaarheid in organisaties. Daarmee is voor een
gedeelte ook de aansluiting bij de organisatiekunde in theoretische opzicht minder dan
gewenst. Nadere analyse en uitwerking van het multi-echelon concept lijkt gewenst,
alsmede verder onderzoek naar de betekenis van dit concept voor personeelsbesturing.
De praktische bruikbaarheid zal daarmee uiteindelijk gediend zijn. 

Verder onderzoek
Een vanzelf sprekend thema voor verder onderzoek is het toetsen van de bruikbaarheid
van het concept. Daarbij is de centrale vraag of organisaties er baat bij hebben hun
personeelsbesturing zo te analyseren en op te zetten als in het concept is uitgewerkt.
Elk van de drie hiërarchie-begrippen vervult daarbij, zoals aangegeven een eigen
functie en roept specifieke vragen op voor verder onderzoek. 
Ten aanzien van de strata betekent dat dat we moeten nagaan of toepassing ervan leidt
tot het onderscheiden van meer invalshoeken bij personeelsbesturing en daarmee tot
meer inzicht. Anders gezegd: leidt toepassing ertoe dat er geen relevante strata over
het hoofd worden gezien. Ook is het de vraag of er nog strata zijn, die niet in het
concept zijn opgenomen. Tenslotte dienen we ons af te vragen of de complexiteit door
deze wijze van kijken naar het personeel niet te groot wordt. 
Ten aanzien van de decision-layers is het vooral de vraag of de besluitvorming ten
aanzien van personeel beter kan verlopen als we deze besluitvorming structureren
volgens de weergegeven inzichten. Voorop staat een inhoudelijk betere
besluitvorming. Verder valt te denken aan snellere besluitvorming met minder
inspanning. 
Ten aanzien van het echelon-concept staat de vraag centraal of de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een specifieke organisatie helderder
gemaakt kan worden. Daarbij zal vooral gelet moeten worden op de invloed van
verschillende beslissingseenheden op elkaars besluiten en of rekening wordt gehouden
met interacties tussen besluiten en op welke wijze. Het echelon-concept kan daarbij
een hulp zijn voor het herinrichten van de personeelsbesturing door expliciet rekening
te houden met deze interacties. 
Deze vragen lijken het best beantwoord te kunnen worden met behulp van case-studie
onderzoek. Voordat dergelijk onderzoek daadwerkelijk kan aanvangen dienen de
begrippen waarmee het concept geëvalueerd wordt, zoals bruikbaarheid en beter
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beslissen, nader te worden uitgewerkt en geoperationaliseerd.

Een andere lijn van onderzoek ligt in een verdere theoretisch verkenning, zoals die
deels in Hoofdstuk vijf is uitgevoerd. Daarbij is een centrale vraag of op basis van
concepten uit de organisatiekunde, uitspraken gedaan kunnen worden over de invulling
van het concept en hoe zo'n invulling eruit dient te zien. Anders gezegd: leiden
bepaalde karakteristieken van organisaties (o.a. aard van de technologie, aard van de
omgeving en structuurkenmerken) tot een bepaalde invulling van het concept. Bij deze
invulling valt te denken aan het onderscheiden van bepaalde strata, een verdere
typering en specificatie van de decision-layers of een specifieke invulling van de
multi-echelons, op basis van kenmerken van organisaties. Uiteindelijk resultaat is
hierbij een typologie van personeelsbesturing in relatie tot een typologie van
organisaties. 

8.2.2 Strategie en personeelsbesturing

Discussie
Een belangrijk resultaat van Hoofdstuk zes is de vicieuze cirkel van het strategisch
human resource management. Deze komt voort uit de kritiek op de theoretische
bijdragen uit de literatuur. Het volgen van de voorschriften uit deze bijdragen leidt
niet tot een bijdrage van de human resource manager aan de strategie van een
organisatie en vermindert op den duur zelfs de mogelijkheid tot zo'n bijdrage. Hoewel
de literatuur in het algemeen pessimistisch is over de bijdrage van human resource
managers aan de strategie, is het de vraag of dit voortkomt uit de vicieuze cirkel van
het strategisch human resource management. Anders gezegd: het is de vraag of human
resource managers de aanbevelingen en benadering uit de strategisch human resource
management literatuur volgen. Die literatuur biedt daarover weinig uitsluitsel, omdat
veel ervan een normatief karakter heeft, waarbij niet is nagegaan of de voorgeschreven
aanpak ook werkt in de praktijk.
Het schaarse, niet-populaire onderzoek naar de relatie tussen personeelsbesturing en
strategie (Hendry & Pettigrew, 1992; Wooldridge & Floyd, 1990) wijst uit dat dat niet
het geval is. Niet alleen ondersteunt dit onderzoek onze kritiek op de lineaire strategie-
modellen, maar ook wordt aangegeven dat de rol van het middel-management bij
strategische processen van belang is en dat sommige strategische initiatieven hun
oorsprong vinden in het human resource management. Daarmee heeft ons onderzoek
ook een zekere empirische ondersteuning gekregen.

De uitwerking van de wijze waarop human resource managers kunnen ontsnappen aan
de vicieuze cirkel is slechts een eerste stap. Bij deze uitwerking is (nog) niet tegemoet
gekomen aan alle kritiek die op de lineaire strategie-modellen is gegeven: bijvoorbeeld
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ten aanzien van de aspecten macht, cultuur en structuur. Daar staat tegenover dat de
aangegeven theoretische richting goed aansluit bij de daadwerkelijke praktijk van de
training van middel-managers bij AEGON (Van Donk & Ten Horn, 1990). 

Verder onderzoek
Nader onderzoek naar de relatie tussen de organisatiestrategie en personeelsbesturing
lijkt zeker nodig. Zoals we in de vorige hoofdstukken hebben weergegeven, is de
strategische bijdrage vanuit de personeelsbesturing al geruime tijd onderwerp van
studie. Onderzoek naar het voorkomen van de beschreven vicieuze cirkel, die iets
breder geformuleerd, een exponent is van de kloof tussen de denk- en werkwijze van
de personeelsbesturing (c.q. de human resource manager) en de denk- en werkwijze
van het algemeen management, is zeker van belang. Voor het in kaart van brengen van
die kloof lijken technieken zoals causal mapping en cognitive mapping (voor een
overzicht zie Huff, 1990), die sterk in de belangstelling staan, geschikt. Met causal
mapping wordt een beschrijving gemaakt van de denk- en werkwijze van managers:
bijvoorbeeld van een human resource manager met betrekking tot het werk en de taken
van zijn afdeling. Onderliggende betekenissen en redeneer-stijlen kunnen met deze
technieken manifest worden gemaakt. Verschillen in cause maps van managers van
verschillende afdelingen (bijv. een human resource manager versus een lijnmanager)
duiden op verschillen in denk- en werkwijze en geven derhalve een bevestiging van de
kloof. Hiermee kan in theoretische zin het onderzoek naar de positie van het human
resource management (en de human resource manager) een nieuwe impuls krijgen en
kan in praktische zin de mogelijkheid worden gecreëerd voor het bespreken van
bestaande verschillen tussen human resource afdelingen en het algemeen management.
Daarbij vormen de uitkomsten van de cause maps het startpunt voor groepsdiscussies,
waarin de verschillen nader geëxploreerd kunnen worden en nieuw beleid geëntameerd
kan worden. 
Bij het onderzoek naar het ?ontsnappen” uit de beschreven vicieuze cirkel is ook nog
een andere weg mogelijk, die voortvloeit uit systeemtheoretische hoek naar vicieuze
cirkels in organisaties (Masuch, 1985), die onder andere stelt ?Human actors create a
vicious circle because they lack an adequate understanding of their situation” (p. 23).
Mede gebaseerd op zijn ideeën, geven Esser & Van Donk (1994) aan dat een human
resource manager kan ontsnappen aan de vicieuze cirkel door te zoeken naar oorzaken
buiten de vicieuze cirkel, die óók het ongewenste gevolg binnen de cirkel hebben.
Verder onderzoek langs deze lijnen, zowel in theoretische als empirische zin, lijkt
mogelijk. 

8.2.3 Personeelsbesturing en het produktieproces

Discussie
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Bij het ontwikkelde kader voor het beschrijven van produktieproces zijn enkele
kanttekeningen te plaatsen. 
Een eerste kanttekening betreft de precieze aard van de vier dimensies. Het is met
name de vraag of een beschrijving van een produktieproces met behulp van de vier
dimensies ook alle informatie bevat, die ?nodig” is. Hiermee hangen minimaal twee
andere vragen samen: met welk doel wordt een beschrijving gegeven (bijv. inrichting
van de logistieke organisatie, verbetering van de kwaliteit van de arbeid of
beschrijving en analyse van een situatie) en op welk aggregatieniveau wordt een
beschrijving gegeven (een hele organisatie, een afdeling of een individuele werkplek). 
Afhankelijk van dit doel en het aggregatieniveau lijkt nadere uitwerking van de
waarden van enkele dimensies noodzakelijk. De dimensies Physical Lay-out en
Throughput Strategy lijken voldoende uitgewerkt voor praktische toepassing en verder
onderzoek (Ruël, 1994). Bij de laatste twee dimensies lijkt nadere uitwerking van de
waarden aan te bevelen. 
De mogelijkheden die het kader in dit onderzoek heeft geboden voor de conceptuele
verkenning van de kwaliteit van de arbeidssituatie en de beoordeling van verschillende
theoretische ontwikkelingen en aanbevelingen, geven voldoende aanleiding voor
verder onderzoek in deze richting. 

Verder onderzoek 
Verder onderzoek in de lijn van dit proefschrift lijkt zinvol. Daarbij kunnen een aantal
lijnen gevolgd worden. 
In de eerste plaats lijkt verder theoretisch onderzoek mogelijk. Daarbij gaat het om
onderzoek naar de compleetheid van de vier dimensies: zijn deze vier voldoende of
zijn er andere aspecten aan toe te voegen. Daarnaast is verder onderzoek naar de
reikwijdte van de dimensies wenselijk: voor welke doelen is het kader te gebruiken en
op welk (aggregatie)niveau. In het verlengde hiervan lijkt verder onderzoek naar de
verschillende theoretische combinaties van de waarden van de dimensies mogelijk en
zinvol. Daarmee kunnen oordelen geveld worden over de wenselijkheid van deze
combinaties in relatie tot kwaliteit van de arbeid, het voldoen aan logistieke eisen en
de mogelijkheid de kwaliteit van het produkt te realiseren. 
In de tweede plaats is onderzoek naar de mogelijkheid om de inzichten vanuit de
moderne sociotechniek en het hier gepresenteerde kader te integreren, van belang. In
Hoofdstuk zeven is aangegeven dat de sociotechniek op een aantal punten tekort
schiet. Anderzijds is op dat gebied een grote hoeveelheid kennis opgedaan met
betrekking tot het (her)ontwerp van processen. Wellicht dat het hier ontwikkelde kader
een bijdrage kan leveren aan de verrijking van de sociotechnische literatuur. Hierbij
dient ook naar verdere integratie gestreefd te worden met logistieke concepten. 


