
Frank Manders 
en Petra Biemans

MANAGEN 
VAN HUMAN 
RESOURCES

Frank Manders en Petra Biemans

M
anders en Biem

ans
2e druk

Het managen van een organisatie of afdeling is een veelomvattende 
taak. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de 
manager is het leidinggeven aan zijn medewerkers. Managen van 
human resources is bedoeld om de aankomende manager theore-
tisch én praktisch inzicht te bieden bij het managen van zijn (of 
haar) personeel.

Na de behandeling van belangrijke thema’s als strategisch human-
resourcesmanagement, personeelsplanning en arbeidsmarkt wordt 
in drie delen ingegaan op achtereenvolgens de instroom van 
medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en de uitstroom 
van medewerkers. De vele kaders met voorbeelden, tips en onder-
zoeken geven de aankomende manager bovendien praktische 
handvatten. 

Op de website bij dit boek www.managenvanhumanresources.nl 
vinden studenten video’s, vragen, opdrachten en een begrippentrai-
ner. Voor docenten zijn er PowerPoint-presentaties, extra vragen en 
casussen beschikbaar.

In deze nieuwe druk is de feedback verwerkt van gebruikers van het 
boek. Veel voorbeelden zijn geactualiseerd en onderwerpen als 
privacy, AVG en Participatiewet zijn opgenomen of verder uitgediept.

Managen van human resources is bedoeld voor studenten van 
economische opleidingen in het hoger onderwijs. Het is ook nuttig 
als kennisopfrissing voor leidinggevenden met enkele jaren werk-
ervaring.

Frank Manders is docent HRM aan de Hogeschool Leiden. Ook is 
hij adviseur, interim-manager en trainer. 
Petra Biemans is lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap 
aan de Hogeschool Inholland. Daarnaast voert zij adviesopdrach-
ten uit vanuit haar eigen onderneming. 
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www.boomhogeronderwijs.nl
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Voorwoord

Eind 2013 verscheen de vijfde druk van het boek HRM voor managers van de 
hand van ons beiden. Het doet een auteur over het algemeen veel genoegen 
als een boek aan een volgende (herziene) druk toe is. Voor ons was dat niet 
anders. Vol trots ontvingen we het eerste exemplaar van die nieuwe druk met 
bovendien een nieuwe look. En ook deze druk liep zodanig dat onze uitgever 
nog geen jaar later weer op de stoep stond met de vraag: ‘Wat denken jullie van 
een zesde druk?’ Na een korte blik naar elkaar zeiden we duidelijk en resoluut: 
‘Nee, er komt geen zesde druk. We gaan voor een geheel nieuw boek. Terug 
naar de tekentafel en weer echt van scratch beginnen.’

Het herzien van een boek kun je vergelijken met het verbouwen van een huis. 
De eerste verbouwing gaat goed. Over de tweede en daaropvolgende verbou-
wingen ben je ook nog steeds tevreden. Maar als je na de vijfde verbouwing 
nog eens goed en objectief kijkt naar het geheel van al die verbouwingen, dan 
schort er toch inmiddels wel het nodige aan al die opeenvolgende verbouwin-
gen (met allemaal goede bedoelingen overigens). Zo ervaarden wij dat ook bij 
de vorige druk van ons boek. Oorspronkelijk bedoeld en ook geschreven als een 
boek voor de manager in spé, was het boek na elke nieuwe druk iets meer gaan 
lijken op een boek voor HR-adviseurs in spé. In principe ook prima, maar niet 
het vertrekpunt toen de eerste druk verscheen. Ook verdween de strakheid van 
de oorspronkelijk gemaakte keuzes bij elke druk iets. En dus was het wat ons 
betre� eenvoudig tijd voor een nieuw boek en geen zesde herziene druk.

Na enkele gezamenlijke denksessies lag het stramien voor een nieuw boek voor 
managers en hun personeel min of meer vast. Het boek krijgt een nieuwe titel, 
Managen van human resources, en zal duidelijk weer gericht zijn op de manager 
in spé en wat hij of zij van en over het managen van zijn of haar belangrijk-
ste resource moet weten. Na toetsing van dit ontwerp bij collega’s (docenten 
en leidinggevenden) van Hogeschool Inholland, leidinggevenden en mana-
gers uit ons netwerk en enkele leden van de beroepenveldcommissie van de 
Inholland-opleidingen HRM en Business Studies zijn we gaan schrijven. Regel-
matig stukken toetsend bij elkaar en bij die eerste groep hebben we medio 
oktober de kopij kunnen inleveren. Het boek staat wat ons betre� weer als een 
huis. Een nieuwbouwhuis waarvan de eerste verbouwing pas over een paar jaar 
nodig zal zijn.

We wensen eenieder veel lees- en studieplezier toe bij het doorlopen van alle 
kamers van dit huis.

Frank Manders en Petra Biemans, voorjaar 2016
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Tweede druk

Vooral op basis van feedback van enkele docenten van hogescholen die het boek 
actief gebruiken in hun onderwijs, zijn wij medio 2018 aan de slag gegaan met 
het aanscherpen en aanvullen van het boek en van de website. Een eerste ver-
bouwing dus. Diverse voorbeelden zijn geactualiseerd en ook onderwerpen als 
privacy, AVG en Participatiewet zijn opgenomen of verder uitgewerkt. De opzet 
en basis van het boek is, voor de continuïteit, bewust hetzelfde gehouden.

Frank Manders en Petra Biemans, voorjaar 2019
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Inleiding

Een manager komt dagelijks een veelheid aan vraagstukken, aspecten en facto-
ren tegen bij het managen van zijn1 afdeling of organisatie. Een van de belang-
rijkste factoren, of liever gezegd actoren, waarmee de manager dagelijks te 
maken krijgt zijn de medewerkers. In dit studieboek behandelen we die onder-
werpen die, wat ons betre�, voor een manager belangrijk zijn om te weten als 
het gaat om het managen van of leidinggeven aan personeel. Dit doen we aan 
de hand van het model zoals is weergegeven in �guur A.

Personeel

Strategisch humanresourcesmanagement        

Personeelsmanagement: lijn en staf                     

Personeelsplanning                 

Beheersing/administratieve processen            

Hoofdstuk  1

Instroom 
van medewerkers 
Deel I

Ontwikkeling 
van medewerkers 
Deel II

Uitstroom 
van medewerkers 
Deel III

Arbeidsmarkt
Hoofdstuk 5

Regelgeving en 
governance
Hoofdstuk 4

Hoofdstuk  2

Hoofdstuk  3

Hoofdstuk  6

Hoofdstuk  7

Missie

Strategie

Visie

Figuur A Opzet managen van human resources

De opzet van dit boek komt voort uit een mengeling van onze praktijkerva-
ring die we de afgelopen decennia hebben opgedaan in pro�t- en non-pro�t-
organisaties, in zowel lijn- als HR-functies, aangevuld met onze ervaring in het 
hbo-onderwijs met onder meer de studierichtingen Bedrijfskunde, Manage-
ment Economie & Recht (BKM), HRM en Business Studies (BBS) en onze 
onderzoekservaring.

1 Getracht is om de geslachtsvorm zo veel mogelijk te vermijden. Maar waar in dit boek toch 
wordt gesproken over hij of zijn, kan zeer zeker ook zij of haar gelezen worden.
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De relatie tussen een organisatie en haar medewerkers, wordt, volgens ons, 
in belangrijke mate bepaald door de manager. Heel veel beslissingen die een 
manager of leidinggevende neemt, beïnvloeden de relatie tussen organisatie en 
medewerker. Ze worden lang niet altijd (h)erkend als beslissingen die mede-
werkers raken. Denk aan investeringsbeslissingen, de introductie van nieuwe 
technologieën, beslissingen over productassortiment of procesverbeteringen. 
Dergelijke beslissingen beïnvloeden de motivatie, het vertrouwen in de lei-
ding en de mogelijkheid en/of noodzaak om nieuwe competenties of kennis te 
ontwikkelen. De beoogde doelstellingen worden regelmatig niet gerealiseerd 
omdat de implementatie strandt op onbegrip en weerstand bij medewerkers. 
Het is dan ook van groot belang dat managers zich daar bewust van zijn en 
verstand hebben van personele aangelegenheden en mensgerelateerde beslis-
singen. Dit boek beoogt (beginnende) leidinggevenden en managers daarbij te 
ondersteunen.

Na een uiteenzetting in het eerste hoofdstuk over de missie, visie en strategie 
van een organisatie gaan we in hoofdstuk 2 dieper in op strategisch human-
resourcesmanagement.2 De historische ontwikkeling van het vakgebied HRM 
wordt kort geschetst en er wordt ingegaan op wat strategisch humanresources-
management is. In de daaropvolgende hoofdstukken (3 tot en met 7) behan-
delen we een aantal onderwerpen die van invloed zijn op of beïnvloed worden 
door de drie door ons onderscheiden stromen van medewerkers (zie �guur B). 
Wat is de rol van de afdeling HR in een organisatie? En wat is de rolverdeling 
tussen de afdeling HR en het lijnmanagement? Welke regelgeving is onder meer 
van belang bij het uitvoeren van het HR-beleid? En hoe zit het met de gover-
nance/toezicht op dit gebied? Ook de thema’s arbeidsmarkt en personeelsplan-
ning komen aan bod in dit deel van dit boek.
Nadat de algemene context voldoende besproken is, wordt in drie delen ingegaan 
op respectievelijk de instroom van medewerkers, het ontwikkelen van mede-
werkers en de uitstroom van medewerkers. Dit gebeurt vanuit de zienswijze 
van de lijnmanager: wat hee� hij hiermee te maken en hoe kan er gehandeld 
worden? Dit vanuit de gedachte dat de lijnmanager integraal verantwoordelijk 
is voor zijn personeel en alle aspecten die daarbij komen kijken. De ultieme 
 HR- verantwoordelijke is volgens ons de manager!

In �guur B staan de onderwerpen weergegeven die in elk deel aan bod komen. 
Onder instroom van medewerkers verstaan wij het gehele proces van commu-
nicatie met de arbeidsmarkt tot en met de eerste kennismaking van de nieuwe 
medewerker met de organisatie (deel I).

2 Het managen van human resources wordt in het Engels ‘Human Resource Management’ 
genoemd. Letterlijk vertaald betekent dit ‘het beheer van menselijke productiemiddelen’. 
Jarenlang is in het Nederlands dezelfde term gebruikt. Soms met en soms zonder hoofdletters. 
De  o�ciële Nederlandse spelling is ‘humanresourcesmanagement’. In dit boek sluiten we aan 
bij deze spelling.
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Deel I
Instroom van 
medewerkers

Deel II
Ontwikkelen van 

medewerkers

Deel III
Uitstroom van 
medewerkers

Arbeidsmarktcommunicatie en werving
Selectie
Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
Introductie

Beoordelen
Belonen
Duurzame inzetbaarheid

Exitgesprek
Vormen van uitstroom

Figuur B Instroom, ontwikkelen en uitstroom van medewerkers

In deel II staat het ontwikkelen van medewerkers centraal. In de afzonderlijke 
hoofdstukken van dit deel worden alle processen met betrekking tot het beoor-
delen, belonen en ontwikkelen van medewerkers binnen de organisatie bespro-
ken. Ten slotte bespreken we in deel  III, de uitstroom van medewerkers, de 
HR-onderwerpen vanaf het moment dat de medewerker of de werkgever het 
contract opzegt.

Dit boek is bedoeld om de aankomende manager theoretisch én praktisch 
inzicht te bieden bij het managen van personeel. Een groot aantal voorbeelden, 
tips en onderzoeken, veelal opgenomen in aparte kaders, geven de aankomende 
manager bovendien praktische hulpmiddelen.

Op de bij dit boek behorende website, www.managenvanhumanresources.nl, 
vinden studenten video’s, vragen, opdrachten en een begrippentrainer.
Voor docenten zijn er PowerPoint-presentaties, extra vragen en casussen 
beschikbaar voor gebruik in de lessen. Wanneer verwezen wordt naar het mate-
riaal op de website staat dit icoontje in de marge.
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1Missie, visie en 
strategie

Zoals de titel van het boek al aangeeft, staat het managen van human resources, 
van personeel dus, centraal in dit boek. Dit managen van personeel doet een orga-
nisatie, een manager, feitelijk om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen 
van de organisatie en van de eigen eenheid of afdeling. Door onder andere het 
managen van zijn personeel zorgt de manager ervoor dat de organisatie goed kan 
func tioneren. Om dit managen van human resources in het perspectief van de orga-
nisatie en haar doelen te plaatsen wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de begrippen 
missie, visie en strategie van een organisatie, om vervolgens in hoofdstuk 2 de link 
te leggen met het strategisch omgaan met het personeel.

Elke organisatie hee� over het algemeen frequent te maken met gebeurtenissen 
of voorvallen die van invloed zijn op de organisatie. Een toenemende schaarste 
aan leerkrachten hee� bijvoorbeeld invloed op de Don Boscoschool in Lisse of 
de Vliekotter in Oosterend. Amerikaanse importhe�ngen op Europees staal 
en aluminium tre�en Nederlandse bedrijven en robotisering gaat naar ver-
wachting ons dagelijks leven en daarmee bijvoorbeeld ook de zorgsector fors 
beïnvloeden.

Het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving en ook het per-
manent op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden die nodig zijn om 
eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie van de organisatie te reali-
seren, wordt gezien als het vakgebied van strategisch management. In �guur 1.1 
is het proces van strategisch management weergegeven (Marcus & Van Dam, 
2015).
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Situatieanalyse

Sterkten
en zwakten

Kansen en
bedreigingen

Invoeren van de strategie

Terug-
koppe-

ling

Extern onderzoek

Strategievorming

Planning
en implementatie

Intern onderzoek

• visie
• doelstellingen
• strategie

Vaststellen huidige:

Vaststellen toekomstbeeld

Ontwikkelen van verschillende strategieën

Evaluatie en keuze van een strategie

Figuur 1.1 Proces van strategisch management (Marcus & Van Dam, 2015)

Het proces van strategisch management bestaat uit drie fasen: (1) situatie-
analyse, (2) strategievorming en (3) planning en implementatie.

Bij de situatieanalyse wordt het huidige pro�el van de organisatie geanalyseerd. 
Daarbij wordt vastgesteld wat de huidige missie, visie en strategie van de orga-
nisatie is. In de literatuur bestaat een veelheid aan de�nities rondom de begrip-
pen missie, visie en strategie. Een veelheid aan de�nities die elkaar in sommige 
opzichten soms tegenspreken. Wij hebben getracht aansluiting te vinden bij de 
meest gebruikte terminologie. In �guur 1.2 is dit schematisch en samenvattend 
weergegeven.
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1  Missie, visie en strategie 17

Structuur Middelen Processen

Cultuur Personeel Resultaten

Missie
Waarom bestaan we

Waarvoor bestaan we

Visie
Wat willen we zijn
Waarvoor gaan we

Kernwaarden: normen en waarden

Strategie
Wat gaan we doen

Hoe willen we de visie bereiken

Bouw-
stenen

Doelstellingen Scenario’s

Figuur 1.2 Missie, visie, strategie en de bouwstenen van een organisatie

Figuur 1.2 gee�  op een andere manier de onderdelen van de strategische plan-
ning van een organisatie weer. Onder strategische planning verstaan we het 
gehele proces van bepaling, vaststelling en herijking van de missie, visie en 
strategie van een organisatie. Het fundament van een strategie van een organi-
satie wordt gevormd door de missie en de visie van de organisatie. Deze onder-
delen beschrijven de identiteit van een organisatie en zijn redelijk stabiel.

De missie van een organisatie de� nieert het bestaansrecht en de identiteit van 
een organisatie. Door middel van de missie, of het mission statement, gee�  de 
organisatie aan wie ze is, wat ze doet en wat ze wil bereiken. De missie van een 
organisatie is vrij tijdloos en staat niet voortdurend ter discussie.

Missie – waarom bestaan we?

Bij het formuleren van de missie van een organisatie worden de volgende vragen gesteld:
– Waartoe en waarom bestaan wij?
– Wat is onze bestaansreden?
– Wat is onze identiteit?
– Wat is onze primaire functie?
– Wat is ons hoogste hoofddoel?

De missie van een organisatie gee�  over het algemeen antwoord op de volgende 
hamvraag: in welke business opereren wij?
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Een voorbeeld van een inspirerende en richtinggevende missie vinden wij de 
missie van Tony’s Chocolonely (zie �guur 1.3).

Figuur 1.3 Missie van Tony’s Chocolonely (bron: www.tonyschocolonely.com/nl)

Samen maken we 100% slaafvrij de norm in chocolade, is de missie van Tony’s 
Chocolonely. Bij de missie van Tony’s Chocolonely wordt direct duidelijk dat 
hun business chocola is en dat hun hoogste doel is om 100% slaafvrije chocola 
te maken. Dat is de reden van hun bestaan. Vervolgens geven ze op hun website 
hierbij een nadere toelichting en inkleuring. Zo wordt kort uiteengezet hoe ze 
dat willen bereiken.

De visie van een organisatie gee� vervolgens antwoord op de vragen ‘Wat wil-
len we zijn?’ en ‘Wat willen we bereiken?’ Een visie wordt afgeleid van, en is in 
overeenstemming met, de missie van de organisatie. De visie van een organisa-
tie gee� een ambitieus en toekomstgericht beeld van wat de organisatie wil zijn. 
Een goede visie hee� een aantal functies:
– motiveren en inspireren van medewerkers;
– richting geven;
– zich onderscheiden van anderen.
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1  Missie, visie en strategie 19

Een voorbeeld is de visie van McDonald’s (zie �guur 1.4).

Figuur 1.4 Visie McDonald’s (bron: www.mcdonalds.nl)

Het credo ‘Good Food Fast’ gee� direct aan waarvoor McDonald’s staat en wat 
ze willen zijn. En dat is de essentie van een goede visie.

De visie van een organisatie verwijst naar het gewenste langetermijndoel of 
-perspectief van de organisatie. Het ontwikkelen van een visie is een combina-
tie van intuïtie en ‘hard werken’. Met dit laatste wordt bedoeld dat informatie 
vanuit allerlei informatiebronnen verzameld en verwerkt wordt ter bepaling 
of herijking van de visie van de organisatie. Het gaat hierbij om informatie-
bronnen zoals marktanalyse, klantonderzoek, economische en technische ont-
wikkelingen, externe kansen en bedreigingen, en interne sterkten en zwakten 
(ook wel SWOT-analyse genoemd, naar Strengths, Weaknesses, Opportunities 
en �reats). Een voorbeeld van een uitgewerkte SWOT-analyse is opgenomen 
in �guur 1.5.
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Sterktes Zwaktes
• Sterke binding met lokale 
 zorgaanbieders
• Sterke lokale merknaam
• Zeer hoge klanttevredenheid

• Beperkte schaalgrootte en e�ciëntie
• Kwetsbaar voor �nancieringssysteem
• Afhankelijkheid van lokale
 zorgaanbieders

• Behoefte bij klanten aan vertrouwde
 merken
• Toenemende regierol voor 
 zorgverzekeraars
• Mogelijkheid om samen met het
 zorgveld de toekomst vorm te geven

• Toenemende solvabiliteitseisen
• E�ciëntieslagen bij grote
 zorgverzekeraars
• Concentratie van zorg boven
 regiogrenzen

Kansen Bedreigingen

Figuur 1.5 SWOT-analyse van een regionale zorgverzekeraar  

(bron: www.managementtools.groupperform.com)

In het proces van het ontwikkelen van de organisatievisie wordt ook inhoud 
en invulling gegeven aan de kernwaarden van de organisatie: haar normen en 
waarden. Voorbeelden van dergelijke kernwaarden zijn: respect, integriteit, 
duurzaamheid en ona�ankelijkheid. In �guur 1.6 zijn de kernwaarden van de 
Rabobank Groep opgenomen zoals die op de site van de bank te vinden zijn. 
Bij veel, vooral grotere, organisaties tre�en we op de site van de organisatie hun 
missie, visie, kernwaarden en strategie aan (zie �guur 1.8 voor de missie en visie 
van Philips, en �guur 1.9 voor de missie, kernwaarden en visie van de politie).

De Rabobank Groep werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid.

1. Respect

De Rabobank Groep wil in haar handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn.

2. Integriteit

De Rabobank Groep is haar klanten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is 
haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden – waar mogelijk te anticiperen op 
toekomstige behoeften van klanten – en haar diensten op efficiënte wijze ter beschikking te 
stellen.

3. Professionaliteit

De Rabobank Groep wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in 
economische, sociale en ecologische zin.

4. Duurzaamheid

Figuur 1.6 Kernwaarden Rabobank Groep (bron: www.rabobank.com/nl)
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Visie – wat willen we zijn?

Bij het formuleren van de visie van een organisatie worden de volgende vragen gesteld:
– Welke externe ontwikkelingen zijn belangrijk voor ons?
– Hierbij kan worden gebruikgemaakt van de DESTEP-analyse (zie figuur 1.7).

Demogra�sch
Dichtheid
Bevolkingsopbouw
Infrastructuur
Geogra�sche kenmerken

Economisch
Machtsverhoudingen
Marktkenmerken
Economisch klimaat
Financiële gegevens
Groeiperspectieven

Politiek/wetgeving
Licenties
Politieke plannen
Politiek klimaat
Subsidieregelingen

Sociaal-cultureel
Communicatie
Normen en waarden
Gedrag
Levensstijl
Sociale trends

Ecologisch
Energie
Afval
Natuurbronnen
Veiligheid
Emissies

Technologisch
Trends
Innovatie
Knowhow
Technische problemen
Slaagkansen

Figuur 1.7 DESTEP-analyse (bron: www.stefonderneemt.nl)

– Wat zijn onze ambities op langere termijn?
– Wat willen we bereiken?
– Hoe ziet onze toekomst eruit? En die van onze concurrenten?
– Waar staan we voor? Wat is essentieel in onze houding? En waar geloven we in? 

Wat zijn onze normen en waarden?
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Kader 1.1 Wensdenken

Hiervoor is het proces van strategische planning beschreven. Dat is nog steeds een 
gebruikelijke manier van werken. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 
organisaties in dit strategische proces soms geneigd zijn tot ‘wensdenken’. Men beschrijft 
dan een visie met een gewenste identiteit, die zo ver van de huidige realiteit af staat dat 
de visie niet geloofwaardig is voor de medewerkers en de klanten. Denk bijvoorbeeld 
aan een gemeente die zeer klantvriendelijk wil zijn, maar waarmee je als burger moeilijk 
persoonlijk contact kunt krijgen door lange onoverzichtelijke telefoonmenu’s, beperkte 
openingstijden en lange reactietijden op een brief of mail. Belangrijk is dat als een orga-
nisatie haar visie wil herzien, men de huidige identiteit, de manier waarop medewerkers 
en klanten de organisatie nu zien, nadrukkelijk in dit herzieningsproces moet betrekken 
om geloofwaardig te zijn.

Bron: Van der Grinten en Weijnand-Schut (2014)

Figuur 1.8 Missie en visie Philips (bron: www.philips.nl, 11 maart 2015)
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Bij de missie en visie van Philips is heel duidelijk te zien dat innovatie en duur-
zaamheid centraal staan. De wens van Philips is om het leven van drie miljard 
bewoners van deze aarde te verbeteren. En tegelijkertijd is in de visie ook plek 
voor de medewerkers (beste werkomgeving bieden) en de aandeelhouders-
waarde. In de missie en visie van de politie (zie �guur 1.9) komen, logischerwijs, 
andere woorden voor, zoals waakzaam, dienstbaar, vertrouwen en samen.

Figuur 1.9 Missie, kernwaarden en visie van de politie  

(bron: www.politie.nl, 1 oktober 2018)

Nadat de missie en de visie zijn bepaald is het moment daar om vast te stel-
len ‘hoe de organisatie de visie wil gaan bereiken’, met andere woorden vast te 
stellen wat de organisatie wil bereiken (bepalen van doelstellingen) om vervol-
gens die doelstellingen uit te werken in scenario’s, maatregelen of verbeteracties 
waarmee concreet wordt toegewerkt naar het realiseren van de bepaalde doel-
stellingen. Dit geheel vatten we samen onder de noemer strategie van de orga-
nisatie. Onder strategie verstaan we dus het geheel van plannen of acties die de 
organisatie gaat ondernemen om de van tevoren omschreven doelstellingen te 
bereiken. In de meeste organisaties wordt een strategie (inclusief doelstellin-
gen) voor een periode van drie tot vijf jaar ontwikkeld.
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Strategie – wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen?

Bij het formuleren van de strategie van een organisatie worden de volgende vragen 
gesteld:
– Wat zijn de resultaten die we willen bereiken?
– Welke meetbare resultaten willen we wanneer bereikt hebben?
– Hoe willen we deze concrete resultaten bereiken?
– Welke acties of maatregelen gaan we hiervoor ontwikkelen?
– Welke resultaten zijn realiseerbaar met de resources waarover we kunnen beschik-

ken?

Een voorbeeld van een organisatie die de voorbije jaren een duidelijk andere 
koers hee� moeten varen is PostNL. Op de website van PostNL staat ‘PostNL 
verandert van een traditioneel postbedrijf in een postale en logistieke 
 e-commerce dienstverlener. Trends in de samenleving zoals digitalisering en 
de wereldwijde groei van e-commerce spelen een grote rol in die transformatie. 
En deze transformatie versnelt zich. Het zwaartepunt van ons bedrijf verschui� 
van post naar pakketten en logistiek. Daarnaast hebben we steeds meer online 
contact met bedrijven en consumenten’ (www.postnl.nl).

Ook in de automotive industrie gaan de ontwikkelingen snel. Zo kwam Fiat 
Chrysler halverwege 2018 met een nieuwe strategie naar buiten (zie kader 1.2).

Kader 1.2 Fiat Chrysler heeft zijn schulden bijna afgelost

Fiat Chrysler is aan het einde van juni schuldenvrij. Topman Sergio Marchionne zei tijdens 
een presentatie in Italië dat zowel Fiat als Chrysler tientallen jaren geleden heeft onder 
de schulden.

Tijdens de presentatie ontvouwde de automaker nieuwe plannen. Zo zetten de merken 
Jeep en Maserati in op deels en volledig elektrische voertuigen. Maserati wil zelfs een 
merk voor elektrische auto’s opzetten onder de naam Alfieri.

Het sportwagenmerk stopt ook binnen een aantal jaar met dieselmotoren. Alfa Romeo 
moet de verkopen de komende vijf jaar meer dan verdubbelen.

Ook Fiat gaat veranderen door te mikken op de 500-reeks, waar volledig elektrische 
varianten van komen, en de Panda. De fabrieken in Italië moeten zich richten op de 
 premium-modellen. Aan het einde van het gepresenteerde meerjarenplan, in 2022, 
 moeten ze op volledige capaciteit draaien.

In de Verenigde Staten heeft Fiat Chrysler grote plannen voor zijn pick-upmerk Ram. 
Dat moet een derde meer verkopen en zo de nummer twee op de Noord-Amerikaanse 
markt worden.

Bron: www.nu.nl, 1 juni 2018 (geraadpleegd 26 november 2018)

Managen van human resources_tweededruk.indd   24 26/03/2019   16:35:24



1  Missie, visie en strategie 25

De strategie van een organisatie wordt jaarlijks uitgewerkt in jaarplannen en 
een begroting, en hee� zijn weerslag op de bouwstenen van de (fysieke) orga-
nisatie (zie �guur 1.2). Een van die bouwstenen betre� het personeel binnen 
de organisatie: directie, management en medewerkers. In dit boek wordt deze 
bouwsteen verder uitgewerkt. De relatie tussen het personeel en de strategie 
van de organisatie komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. Duidelijk zal 
zijn dat de ontwikkelingen waar PostNL of Fiat Chrysler mee te maken hebben 
ontegenzeglijk impact hebben op personeelsgebied, kwalitatief en kwantitatief.

Missie, visie en strategie geven de gewenste richting van een organisatie aan 
en hoe de organisatie dit wil gaan realiseren. De implementatie ervan is in de 
praktijk een complexe aangelegenheid. Zeker als het topmanagement van de 
organisatie een verandering beoogt: middenmanagers en medewerkers kun-
nen, willen of durven de verandering niet aan. In de dagelijkse werkpraktijk is 
van de strategie soms veel en soms weinig te merken. Er is dan, volgens Wright 
en Haggerty (2005), sprake van een kloof tussen ‘intended’ en ‘actual’ organi-
satiebeleid.

Het ‘intended’ of ontwikkelde organisatiebeleid is het beleid dat binnen een 
organisatie op strategisch niveau is ontworpen. Hier hebben we het over beleid 
en instrumenten, die zijn ontwikkeld op een bepaalde wijze en met een bepaald 
doel. Om de strategie te realiseren moet deze zorgvuldig worden uitgevoerd. 
Dat is uiteraard het streven van iedere organisatie. Maar implementatie is een 
lastig proces.

In de praktijk kan het er anders aan toegaan dan men hee� bedacht. Onge-
twijfeld kan iedere medewerker of manager zo een paar voorbeelden noemen 
van beleidsplannen waarbij achteraf bezien veel meer aandacht had moeten zijn 
voor de implementatie. Er is bijvoorbeeld te weinig aandacht besteed aan infor-
meren, overdracht en training. Daardoor kunnen managers, die het beleid in de 
praktijk moeten uitvoeren, verschillende interpretaties hebben van het beleid 
zoals dat is ontwikkeld. Het beleid zoals wordt uitgevoerd, in al zijn facetten of 
met al zijn verschillen, noemen we het ‘actual’ of werkelijke organisatiebeleid. 
Hier gaat het om beleid, instrumenten en praktijken zoals deze zijn geïmple-
menteerd in organisaties.
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‘Intended’
beleid

‘Perceived’
beleid

‘Actual’
beleid

Figuur 1.10 Intended, actual en perceived beleid

Behalve ‘bedoeld’ beleid en ‘werkelijk uitgevoerd’ beleid is er nog sprake 
van een derde ‘soort’ beleid. Dit wordt aangeduid met de term ‘perceived’ of 
gepercipieerd beleid (zie �guur 1.10). De vraag hier is hoe medewerkers het 
beleid en de instrumenten ervaren. Dit is een essentieel aspect voor het succes 
van het beleid. Ook hier kan een grote variatie optreden, omdat immers ver-
schillende managers het beleid een ‘eigen kleur’ kunnen meegeven. De kwaliteit 
van de uitvoering van het beleid is daarbij direct gerelateerd aan de kwaliteit 
van de manager. De wijze van communiceren, de mate van tact, strikt of soepel 
omgaan met procedures, al deze zaken zullen hierbij een rol spelen.

Ook kan een beleid dat met een bepaald oogmerk ontwikkeld is, volstrekt 
anders geïnterpreteerd worden. Zo kan in een organisatie waar recentelijk veel 
reorganisaties en ontslagrondes hebben plaatsgevonden, een beleid gericht op 
ontwikkeling met persoonlijke ontwikkelplannen, geïnterpreteerd worden als 
‘weer een controle-instrument voor het management’. De kloof tussen de prak-
tijk, waar wantrouwen een rol speelt, en het nieuwe beleid gericht op ontwik-
keling, valt niet zonder meer te overbruggen. Zorgvuldige implementatie, veel 
aandacht voor informatie en uitleg en positieve ervaringen zijn dan van belang 
om een meer positieve houding onder medewerkers te bewerkstelligen.

Bekijk nu enkele korte video’s over strategisch management en strategisch- 
managementmodellen op de website bij dit boek: www.managenvanhuman 
resources.nl.
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Vragen

1. Wat is het verschil tussen missie en visie?
2. Wat zijn de belangrijkste demogra�sche en technologische ontwikkelingen 

voor de Nederlandse Spoorwegen?
3. Wat zijn de belangrijkste ecologische en politieke ontwikkelingen voor 

Royal Dutch Shell?
4. Wat is de missie, visie en strategie van de onderwijsorganisatie waar je 

onderwijs volgt of de organisatie waar je werkt?
5. Hoe uit zich de missie en visie van McDonald’s in de praktijk? Wat zie je 

hiervan terug in hun restaurants, reclame en dergelijke?
6. Hoe uiten zich de missie, visie en strategie van je school/organisatie?
7. Zoek een voorbeeld van een mislukte organisatiestrategie. Welke conse-

quentie had dit voor de organisatie?
8. Via reguliere en social media kunnen klanten tegenwoordig ook invloed 

uitoefenen op de organisatiestrategie. Zoek enkele voorbeelden waarbij dit 
is gelukt.

9. Zoek een voorbeeld in de pers van een beleid of besluit dat in de ogen van 
klanten of medewerkers heel anders wordt ervaren dan dat men bedoelde.
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2e druk

Het managen van een organisatie of afdeling is een veelomvattende 
taak. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de 
manager is het leidinggeven aan zijn medewerkers. Managen van 
human resources is bedoeld om de aankomende manager theore-
tisch én praktisch inzicht te bieden bij het managen van zijn (of 
haar) personeel.

Na de behandeling van belangrijke thema’s als strategisch human-
resourcesmanagement, personeelsplanning en arbeidsmarkt wordt 
in drie delen ingegaan op achtereenvolgens de instroom van 
medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en de uitstroom 
van medewerkers. De vele kaders met voorbeelden, tips en onder-
zoeken geven de aankomende manager bovendien praktische 
handvatten. 

Op de website bij dit boek www.managenvanhumanresources.nl 
vinden studenten video’s, vragen, opdrachten en een begrippentrai-
ner. Voor docenten zijn er PowerPoint-presentaties, extra vragen en 
casussen beschikbaar.

In deze nieuwe druk is de feedback verwerkt van gebruikers van het 
boek. Veel voorbeelden zijn geactualiseerd en onderwerpen als 
privacy, AVG en Participatiewet zijn opgenomen of verder uitgediept.

Managen van human resources is bedoeld voor studenten van 
economische opleidingen in het hoger onderwijs. Het is ook nuttig 
als kennisopfrissing voor leidinggevenden met enkele jaren werk-
ervaring.

Frank Manders is docent HRM aan de Hogeschool Leiden. Ook is 
hij adviseur, interim-manager en trainer. 
Petra Biemans is lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap 
aan de Hogeschool Inholland. Daarnaast voert zij adviesopdrach-
ten uit vanuit haar eigen onderneming. 

www.managenvanhumanresources.nl 
www.boomhogeronderwijs.nl
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