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Mijnheer de Rector Magnificus, Geachte aanwezigen,1
‘Sol iustitiae illustra nos’
(‘Zon der gerechtigheid verlicht ons’)

Where there is light, there must be shadow,
and where there is shadow there must be light
There is no shadow without light and no light without shadow
Haruki Murakami, 1q84, boek 3

is het motto van onze universiteit. De
zon als symbool van rechtvaardigheid,
vooruitgang en inspiratie. De kracht
van licht spreekt tot de verbeelding, in
de literatuur, de beeldende kunst, de
architectuur en ook in de wetenschap.
Zo was licht het thema van de Grote
Wetenschapsdag 2014 (een dag waarop
basisschoolleerlingen kennismaken
met wetenschap en technologie), organiseerde Studium Generale in 2015
in samenwerking met het Centraal
Museum een lezingenreeks met als titel
‘En er was licht’, en verscheen in 2017
onder redactie van Beatrice de Graaf
en Alexander Rinnooy Kan het boek
‘Hoe zwaar is licht?’ met als ondertitel
‘Meer dan 100 dringende vragen aan de
wetenschap’.
Ook in mijn eigen vakgebied is licht onderwerp van onderzoek. In de jaren ’20
van de vorige eeuw onderzocht Elton
Mayo het effect van verlichting
en andere arbeidsomstandigheden
op de prestaties van arbeiders in de
Hawthorne-fabrieken van Western
Electric.2 Mayo deed een serie experi
menten waarin hij twee groepen
vergeleek: bij de experimentele groep
werden de arbeidsomstandigheden
gemanipuleerd (zij kregen meer of
minder verlichting op de werkplek), bij
de controlegroep bleven de omstandig-

heden onveranderd. Bij beide groepen
werden vervolgens de prestaties van
de arbeiders gemonitord. Wat bleek?
In tegenstelling tot hetgeen de onderzoekers verwachtten, verbeterden
de productiviteit en efficiëntie van de
arbeiders in zowel de experimentele als
de controlegroep. Dat riep natuurlijk
de vraag op hoe deze contra-intuïtieve
resultaten te verklaren zijn. Na gesprekken met betrokken arbeiders kwam
Mayo met twee verklaringen: beide
groepen kregen door deelname aan
het experiment extra aandacht van hun
leidinggevende en de onderzoekers.
Bovendien groeide het groepsgevoel
om samen goede prestaties neer te
zetten, omdat de arbeiders als groep
werden geobserveerd. Beide zaken
werkten motiverend, met goede prestaties tot gevolg.
Hoewel Mayo de nodige kritiek heeft
gekregen op de uitvoering van zijn
onderzoek, hebben zijn studies een
belangrijk inzicht opgeleverd, namelijk dat het loont om te investeren in
de ondersteuning van medewerkers.
Om dit inzicht op waarde te kunnen
schatten moet het in de tijd worden
geplaatst, een tijd waarin arbeiders
primair als kostenpost en niet als
hulpbron werden gezien en behandeld.
De Hawthorne-experimenten hebben
daarmee een fundament gelegd voor
het vakgebied Strategisch Human Resource Management (vanaf nu afgekort
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medewerkers. Toekomstig onderzoek
moet inzicht geven in deze risico’s en
de optimale mate van ondersteuning
van medewerkers. Deel 2 van mijn onderzoeksagenda heeft daarom betrekking op de schaduwzijde van strategisch HRM. Ik realiseer me dat ik met
een pleidooi om aandacht te besteden
aan de potentiële negatieve effecten
van HRM het risico loop als pessimist

tot HRM), dat midden jaren ’80 van de
vorige eeuw zijn oorsprong kent.
Ik zou de dominante stroming in mijn
vakgebied Strategisch HRM en de
meerderheid van de onderzoekers die
er deel van uitmaakt willen typeren
als hoopvol, optimistisch en positief.3
Zowel conceptueel als empirisch is er
veel aandacht besteed aan, hetgeen ik
typeer als, de zonnige kant van HRM.
Er is door velen, waaronder meerdere
collega’s die vandaag aanwezig zijn en
mijzelf, veelvuldig en op een steeds
geavanceerdere manier onderzoek
gedaan naar de vraag of HRM meerwaarde – of breder geformuleerd: meer
waarde – oplevert voor verschillende
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te worden getypeerd. Dat zou in mijn
ogen onterecht zijn. Voor mij zijn de positieve en negatieve kant van HRM twee
kanten van dezelfde medaille; ze zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Of zoals de Britse schrijver en dichter
Belloc in 1938 schreef:
‘There falls no shadow where there shines
no sun’.

belanghebbenden. In het eerste deel
van mijn rede zal ik stilstaan bij de zonnige kant van strategisch HRM. Ik laat
zien dat deze onderzoekslijn inzichten
heeft opgeleverd die bijdragen aan
vooruitgang in wetenschap en praktijk.
Tevens presenteer ik deel 1 van mijn
onderzoeksagenda waarop de afstemming van strategisch HRM op professionals in de publieke sector een belang
rijke plek inneemt.
De centrale stelling in het tweede
deel van deze oratie is dat HRM niet
altijd positieve effecten heeft en dat
teveel HRM-ondersteuning door
leidinggevenden risico’s kan opleveren
voor de prestaties en het welzijn van
7

Strategisch HRM: Proloog
Voordat ik inga op de zon- en schaduwzijde van strategisch HRM, volgt
nu eerst een proloog waarin ik zal
verhelderen wat ik onder strategisch
HRM versta. Ik werk daarbij de definitie
uit van Peter Boxall en John Purcell,
welbekend bij alle alumni die ooit bij
mij een cursus Strategisch HRM hebben
gevolgd.4 Vrij vertaald definiëren zij
strategisch HRM als:
‘Het management van arbeid en personeel gericht op het realiseren van
strategische doelen’.

Het eerste kenmerkende van deze definitie is dat er wordt gesproken over ‘het
management van arbeid en personeel’.
Waar mensen bij HRM vaak denken aan
werving & selectie, beoordeling & beloning en opleiding & ontwikkeling (het
management van personeel), is deze
definitie breder en gaat het ook over de
inrichting van werk (het management
van arbeid)5, denk bijvoorbeeld aan
het werken in zelfsturende teams in de
thuiszorg of zeggenschap in de vorm
van gespreid leiderschap in het onderwijs.

Het tweede onderscheidende kenmerk van deze definitie is de expliciete
koppeling van het management van
arbeid en personeel aan het realiseren
van strategische doelen.6 Deze koppeling is wat HRM strategisch maakt. Het
startpunt bij het nadenken over HRM
ligt bij de vraag wat de organisatie wil
realiseren. Dat is de stip op de horizon waar HRM-beleid naar toe moet
leiden. In deze opvatting maakt HRM
integraal onderdeel uit van de organisatiestrategie. Dit roept natuurlijk de
vraag op wat strategische doelen zijn.
Het Harvard-model van Michael Beer
en collega’s7, dat goed aansluit bij het
Rijnlandse model van organiseren8,
onderscheidt drie typen doelen: organisatie-effectiviteit (denk aan goede
financiële resultaten), medewerkerwelzijn (zoals tevredenheid en een goede
werk-privé balans) en maatschappelijk
welzijn (zoals het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). De mate waarin verschillende
typen doelen nadruk krijgen is afhankelijk van de strategische keuzes die
het management van de organisatie
maakt. Opgemerkt dient te worden dat
de verschillende doelen met elkaar op
gespannen voet kunnen staan. Beleid
dat bijdraagt aan organisatie-effectiviteit kan bijvoorbeeld ten koste gaan
van het welzijn van medewerkers, of
andersom.
Het derde onderscheidende element
van de definitie zit verscholen in het
woord ‘management’. In de opvatting
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van Boxall en Purcell is HRM niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van
een HR-afdeling of een HR-manager.
In tegendeel, juist leidinggevenden
op verschillende niveaus zijn primair
verantwoordelijk voor de vormgeving
en uitvoering van HRM-beleid.9 Managers op het hoogste niveau spelen een
belangrijke rol bij het ontwikkelen van
de organisatiestrategie, waarvan HRM
een essentieel onderdeel uitmaakt.
Direct leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij de uitvoering. Zij staan
in dagelijks contact met medewerkers,
voeren met hen gesprekken en maken
afspraken over zaken als werktijden,
te volgen cursussen en nieuwe taken.
Zelf heb ik veel onderzoek gedaan naar
de rol van direct leidinggevenden.10
In navolging van John Purcell en Sue
Hutchinson11 gebruik ik daarvoor de
term peoplemanagement. Die term legt
er de nadruk op dat de implementatie
van HRM-beleid door leidinggevenden
niet los gezien kan worden van hun leiderschapsgedrag bij de ondersteuning
van medewerkers.12
Als vierde wil ik een punt onderschrijven dat in toenemende mate aandacht
krijgt in de HRM-literatuur13, maar dat
niet expliciet in de definitie van Boxall
en Purcell is opgenomen, namelijk dat
HRM context-afhankelijk is.14 De erkenning van deze context-afhankelijkheid
hangt samen met een opensysteemperspectief waarin de wisselwerking
tussen organisaties en hun omgeving
centraal staat. Voor HRM is dit perspec9

tief uitgewerkt door collega’s Paul Boselie en Jaap Paauwe.15 Zij maken een
onderscheid tussen de marktcontext
(denk aan concurrenten), institutionele
context (bijvoorbeeld wet- en regelgeving) en interne configuratie (zoals de
opbouw van het personeelsbestand en
de organisatiecultuur). Deze elementen
bepalen mede het speelveld waarbinnen strategische keuzes worden
gemaakt.
Nu ik de definitie van strategisch HRM
heb uitgewerkt, is het hoog tijd om de
publieke dimensie te introduceren.

10

Passend bij de context van mijn leerstoel bij het departement Bestuurs- en
Organisatiewetenschap (USBO) heb ik
bijzondere belangstelling voor de publieke dimensie van strategisch HRM.
Daarmee bedoel ik zowel de bijdrage
die HRM kan leveren aan maatschappelijk welzijn (zoals inclusief werkgever
schap), als HRM dat plaatsvindt in
publieke organisaties (in het bijzonder
in de zorg en in het onderwijs). In
het vervolg zal ik uitwerken hoe deze
publieke dimensie in mijn werk gestalte
krijgt.

De Zonzijde van Strategisch HRM
De proloog is achter de rug, de eerste
etappe kan beginnen. Over naar de
zonnige kant van strategisch HRM. De
vraag die de afgelopen jaren leidend is
geweest in mijn werk, waaronder mijn
VENI-project ‘Capturing the nature of
public value creation’, is welke bijdrage
HRM levert aan publieke waardecreatie
(zoals goede kwaliteit van onderwijs
en zorg) en hoe die bijdrage tot stand
komt. Dit onderzoek is sterk geïnspireerd door de HRM-waardeketen van
Patrick Wright en Lisa Nishii16 en het
AMO-model van Eileen Appelbaum en
collega’s17. Deze modellen veronderstellen dat de realisatie van de strategische doelen van een organisatie
sterk afhankelijk is van het gedrag van
medewerkers (zij maken het verschil

door het licht aan te doen). Dit gedrag
is een resultante van de bekwaamheid
en motivatie van medewerkers en de
mogelijkheden die zij krijgen om goed
te presteren (denk daarbij bijvoorbeeld
aan de mate van autonomie die medewerkers in hun werk ervaren). Effectief
management van arbeid en personeel
is gericht op het ondersteunen van de
bekwaamheid (Abilities), motivatie (Motivation) en mogelijkheden (Opportunities) (AMO) om te presteren. Dat geldt
zowel voor het beleid op papier als het
beleid zoals dat door leidinggevenden
in praktijk wordt gebracht en door medewerkers wordt ervaren.
Bijna 35 jaar onderzoek naar de bijdrage van HRM aan performance levert
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een rooskleurig beeld op voor organisaties en medewerkers: investeren in
HRM doet ertoe, het levert meerwaarde
op.18 Deze meerwaarde wordt vaak
uitgedrukt in betere financiële prestaties, minder verloop van personeel en
ook uitkomsten zoals meer betrokken
en tevreden medewerkers. Ik doe het
uitgebreide onderzoek op dit punt geen
recht, maar ik wil er één studie uitlichten. Kaifeng Jiang en collega’s19 hebben
de resultaten geanalyseerd van meer
dan 100 eerdere onderzoeken naar de
effecten van HRM, waarbij ze gebruik
hebben gemaakt van gegevens van medewerkers uit ruim 30.000 organisaties.
Zij concluderen dat HRM-beleid gericht
op het versterken van de bekwaamheden, motivatie en mogelijkheden
van medewerkers het verloop onder
personeel vermindert en operationele
prestaties (denk aan productiviteit,
kwaliteit en innovatie) verbetert. Daarmee draagt investeren in HRM indirect
bij aan goede financiële prestaties. Dit
is voor mij aanleiding om het over de
zonnige kant van HRM te hebben.
Strategisch HRM in de Publieke Sector

Echter, de inzichten die jarenlang
HRM-onderzoek heeft opgeleverd hebben in overwegende mate betrekking
op de private sector. Dat is verreweg de
meest onderzochte context. Toch zijn
er redenen om aan te nemen dat HRM
in de publieke sector niet ‘business as
usual’ is. In diverse publicaties20 heb
ik met collega’s Peter Leisink, Wouter
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Vandenabeele, Paul Boselie en Julian
Gould-Williams uitwerking gegeven aan
het onderscheidende karakter van HRM
in de publieke sector. Om mijn leerstoel te positioneren noem ik hier vijf
onderscheidende punten. Ik zeg er van
tevoren bij dat ik de verschillen soms
wat sterk aanzet en dat ik geen aandacht besteed aan de diversiteit die er
zowel binnen de publieke als de private
sector bestaat. Dat is enkel om mijn
punt kracht bij te zetten.
Ten eerste, het is een strategische
keuze aan welke doelen HRM een
bijdrage beoogt te leveren. Deze keuze
is in de publieke sector echter niet
zo eenduidig als in de private sector.
Organisatie-effectiviteit is in de publieke sector niet het realiseren van zoveel
mogelijk winst, maar het realiseren
van de missie van de organisatie (zoals
de ontwikkeling van het talent van
iedere leerling).21 Deze missie wordt
door managers op het hoogste niveau
vastgesteld en is een concretisering
van de opdracht die zij van de politieke
autoriteit hebben gekregen. De missie omvat vaak meerdere onderdelen
die ook nog eens met elkaar kunnen
conflicteren.22 In het onderwijs speelt
dat conflict bijvoorbeeld bij het gewicht
dat wordt gegeven aan doelen op het
gebied van kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie.23 De afstemming
van HRM-beleid op strategische doelen
is in publieke organisaties dus een door
publieke waarden geladen activiteit.

Het tweede onderscheidende kenmerk
is dat het gedrag van medewerkers in
de publieke sector cruciaal is voor het
realiseren van de missie van de organisatie. De leraar voor de klas, de arts en
verpleegkundige aan het bed: zij maken
het verschil. Dat gold natuurlijk ook
voor de arbeiders in de Hawthorne-
fabrieken, maar voor dienstverlenende
organisaties geldt dit nog sterker. Zeker
in organisaties waarin er een intensieve relatie is tussen medewerker en
gebruiker (zogenaamde people-changing organisaties24), zoals in het onderwijs en in de zorg, is de kwaliteit sterk
afhankelijk van de manier waarop de
dienst geleverd wordt. De kwaliteit van
onderwijs kan niet los worden gezien

van de lessen die door de leraar worden verzorgd.
In de derde plaats is het kenmerkend
dat organisaties in de publieke sector
uiteindelijk verantwoording moeten
afleggen aan de politiek en de maatschappij – en niet aan aandeelhouders, zoals bij private organisaties. Als
gevolg van de controle die hiermee
gepaard gaat hebben leidinggevenden
in publieke organisaties minder ruimte
om beleid in het algemeen en HRM-beleid in het bijzonder vorm te geven.25
Zij moeten zich aan meer regels en
richtlijnen houden, ook omdat publieke
organisaties geacht worden een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied
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van HRM. Daardoor is er minder ruimte
voor creativiteit en innovativiteit dan in
private organisaties.
Ten vierde blijkt uit onderzoek dat de
HRM-maatregelen die organisaties in
de publieke sector inzetten en die daar
effectief zijn ten dele verschillen van die
in de private sector. Dit heeft te maken
met de afstemming op het type medewerkers dat er werkt en het belang
dat er in de publieke sector wordt
gehecht aan goed werkgeverschap.26
Traditioneel gezien wordt er in de
publieke sector meer gebruik gemaakt
van HRM-maatregelen gericht op het
stimuleren van medewerkerwelzijn (zoals medezeggenschap) en minder van
maatregelen gericht op het beoordelen
en financieel stimuleren van prestaties
(zoals individuele prestatiebeloning).27
Ten slotte zijn er onderscheidende
kenmerken van werk en medewerkers die impact hebben op HRM en
de doorwerking daarvan. Ik licht er
hier twee prominente kenmerken uit.
Medewerkers in de publieke sector
ervaren gemiddeld een hoge mate van
red tape (overbodige bureaucratie).28
Dit papierwerk, denk bijvoorbeeld aan
de administratielast van medewerkers
in de thuiszorg, kan frustrerend werken en de prestaties van medewerkers
negatief beïnvloeden. Ironisch genoeg
blijkt uit onderzoek dat ik samen met
Nina van Loon, Peter Leisink en Gene
Brewer deed dat de HRM-afdeling zelf
ook bijdraagt aan het creëren en in
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stand houden van deze bureaucratie.29
Denk bijvoorbeeld aan procedures
die moeten worden gevolgd bij het
registreren van verlof of het declareren van gemaakte kosten. Het tweede
onderscheidende kenmerk van werk en
medewerkers is dat medewerkers in de
publieke sector gemiddeld genomen
andere drijfveren hebben dan hun
collega’s in de private sector. Ze kiezen
over het algemeen niet voor een baan
in de publieke sector voor de geldelijke
beloning. Je hoeft ze dus geen spreekwoordelijke wortel voor te houden.
Medewerkers in de publieke sector zijn
juist bovengemiddeld gemotiveerd om
bij te dragen aan het publiek belang,
ze hebben een hoge mate van public
service motivation.30
Deze vijf onderscheidende kenmerken
van strategisch HRM in een publieke
context hebben belangrijke implicaties
voor de positionering van mijn leerstoel. Verbinding en kruisbestuiving
zijn daarbij kernbegrippen. Theoretisch vraagt contextualisering om de
verrijking van theorieën en modellen
uit de HRM-literatuur met concepten
en inzichten uit de bestuurskunde en
publiek management literatuur.31 Qua
institutionele inbedding vraagt dit om
samenwerking met mensen uit verschillende disciplines, zowel binnen als
buiten USBO. In het verleden heb ik al
het genoegen gehad samen te werken
met collega’s Lars Tummers32 en Stephan Grimmelikhuijsen33 van de Public
Governance & Management-afdeling

van USBO. Ik kijk er naar uit om die
samenwerking voort te zetten.
Onderzoek laat zien dat ondanks de
verschillen tussen de publieke en private sector, er een vergelijkbaar zonnig
beeld bestaat van HRM in de publieke
sector.34 Ook daar doet HRM ertoe voor
de prestaties en het welzijn van medewerkers. Ondanks structurele beper
kingen levert investeren in HRM ook
in de publieke sector meer waarde op.
Samen met collega’s heb ik recent onderzoek op het gebied van HRM in de
publieke sector samengebracht in twee
boeken die binnenkort verschijnen.
Het eerste boek, onder redactie van
mijzelf en collega’s uit Utrecht, Aarhus
en Georgia, heeft als titel ‘Managing
for public service performance’. Het
centrale thema daarin is hoe mensen
en waarden het verschil maken voor de
kwaliteit van publieke dienstverlening.
Het tweede boek onder redactie van
collega Bram Steijn van de Erasmus
Universiteit en mijzelf heeft als werk
titel ‘HRM in the public sector’ en zal in
2021 worden gepubliceerd bij Edward
Elgar.
Onderzoeksagenda: Deel 1

Ondanks alle inzichten die het onderzoek naar de zonnige kant van strategisch HRM heeft opgeleverd, zijn er
allerlei onbeantwoorde vragen die mijn
onderzoeksagenda de komende jaren
vullen. Onderbelichte thema’s die ik de
komende jaren samen met collega’s

ga onderzoeken zijn onder meer: de
ontwikkeling van verschillen tussen
HRM in de publieke en private sector
over de jaren heen (een project waar ik
met Rick Borst, Peter Leisink en Elaine
Farndale aan werk); de wijze waarop
percepties van HRM tot stand komen
en doorwerken in het gedrag van medewerkers (het onderwerp van het onderzoek van Julia Penning de Vries waar
ik als promotor bij betrokken ben); en
de wijze waarop werk in de toekomst
zal veranderen als gevolg van demografische en technologische ontwikkelingen (een thema dat ik bestudeer
samen met collega’s uit de universitaire
onderzoekshub The Future of Work).
Eén thema wil ik hier wat verder uitlichten, omdat dit op het snijvlak tussen
HRM en publiek management ligt en
daarmee een echt B&O-vraagstuk is:
de verhouding tussen HRM en verantwoordelijkheid van leidinggevenden
aan de ene kant en professionals met
hun autonomie aan de andere kant.
Mijn interesse in dit thema is gewekt
door de vele gesprekken die ik heb
gevoerd met bestuurders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs.
Zij zeiden dingen als: ‘HRM roept een
associatie van top-down sturing op, is
het wel te verenigen met de autonomie
die leraren in onze school koesteren?’
en ‘Staat HRM niet op gespannen voet
met de professionaliteit van leraren op het vlak van professionele en
onderwijsontwikkeling?’ In mijn optiek
staan managers en professionals niet
15

lijnrecht tegenover elkaar en hoeven
HRM en professional governance elkaar
niet uit te sluiten (zie ook het werk
van collega Mirko Noordegraaf over
hybrid professionalism35). We moeten
er zeker niet lichtzinnig over denken,
maar ze kunnen elkaar versterken.36
Een voortdurende dialoog over professioneel handelen en de voorwaarden
die daarvoor nodig zijn kan autonomie
(en de verantwoordelijkheid en verantwoording die daar bij horen) faciliteren. In sommige situaties kan het zelfs
nodig zijn om als organisatie of leidinggevende een top-down impuls te geven
om zelfsturing en gedeeld leiderschap
te stimuleren.
Desalniettemin erken ik dat er spanningen bestaan. Die spanningen zijn

onderwerp van onderzoek in twee
projecten waar ik als promotor bij betrokken ben. Ten eerste het onderzoek
van Evelien van Leeuwen, in opdracht
van het UMC Utrecht en in samenwerking met collega’s van het universitaire
focusgebied Professional Performance.
Dit onderzoek naar de loopbanen en
duurzame inzetbaarheid van medisch
specialisten laat zien dat hoogopgeleide professionals niet altijd de verantwoordelijkheid nemen die we op basis
van de literatuur over hedendaagse
loopbanen zouden verwachten. Evelien
onderzoekt nu of een impuls vanuit de
organisatie helpt om bewust handelen en proactiviteit op het gebied van
loopbaanontwikkeling te bevorderen,
zodat medisch specialisten zelf achter
het stuur gaan zitten en de weg voor

hen verlichten, in plaats van zich in het
donker te laten verrassen door hetgeen
er op hun pad komt. Het tweede project is dat van Robert van Kleeff over
lean management in ziekenhuizen.
Het doel van lean management is om
door het betrekken van medewerkers
bij continu verbeteren te komen tot
procesoptimalisatie en daarmee tot
betere kwaliteit van dienstverlening.
Het onderzoek van Robert gaat onder
andere in op de vraag wat het betrekken van medewerkers voor gevolgen
heeft voor de mate van autonomie
die zij in hun werk ervaren en hoe dit
doorwerkt in verschillende uitkomsten.
De eerste analyses wijzen in de richting
van gemixte resultaten. Afhankelijk van
het type autonomie dat wordt bestudeerd is de indirecte relatie tussen lean
management en kwaliteit van dienstverlening positief dan wel negatief.
Naast de vragen die in deze projecten
aan de orde komen, zijn er ook nog di-
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verse andere vragen die op mijn onderzoeksagenda staan. Ik wil achterhalen
hoe HRM kan worden afgestemd op de
behoeftes van professionals zodat het
optimaal bijdraagt aan hun prestaties
en welzijn. Ik noem twee vragen die
zullen worden opgepakt door Renée
Vermeulen in haar promotieonderzoek
dat ik samen met Carina Schott begeleid: ‘Aan welk type en welke mate van
HRM-ondersteuning hebben professionals behoefte en van wie willen ze
die ondersteuning ontvangen, van
hun leidinggevende, van collega’s, van
de beroepsvereniging?’; en ‘Waarom
bestaat er bij professionals weerstand
tegen HRM; heeft dat te maken met het
beleid als zodanig of met degenen die
de maatregelen in praktijk brengen?’
Zoals ik al zei, genoeg onbeantwoorde
vragen. Met deze onderzoeksagenda
sluit ik mijn betoog over de zonnige
kant van HRM af; over naar de schaduwzijde.
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De Schaduwzijde van Strategisch HRM
Waar zon is, is schaduw. Die twee zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Echter, in de dominante HRM-performance literatuur heeft de zogenaamde
schaduwkant van HRM nog nauwelijks aandacht gekregen.37 Er zijn wel
studies die negatieve effecten van HRM
op prestaties of welzijn van medewerkers laten zien, maar het aantal
is zeer beperkt.38 Bovendien zijn het
vaak toevalstreffers, contra-intuïtieve
resultaten waar auteurs eigenlijk niet
naar op zoek waren (zoals de bevindingen van Mayo dat ook waren). Een
van de studies die een negatief effect
laat zien is het promotieonderzoek van
mijn eerste promovenda Jasmijn van
Harten.39 Zij vond dat medewerkers
die veel ondersteuning krijgen van hun
leidinggevende minder open staan
voor verandering. Jasmijn noemt dat
het verwende werknemer-effect. Deze
bevinding geeft te denken: is meer
ondersteuning vanuit de organisatie
en de leidinggevende wel altijd beter?
Mijn voorlopige antwoord daarop is:
‘nee, niet altijd’. Het is volgens mij nodig
om daar op een systematische manier
onderzoek naar te doen. Daarom werk
ik in deze tweede etappe van mijn rede
een theoretische verklaring uit voor
de negatieve effecten van HRM en de
manier waarop deze tot stand komen.
Dit is ook meteen deel 2 van mijn
onderzoeksagenda, want het empirisch
18

onderzoek ga ik de komende jaren
uitvoeren.
Social Exchange Theorie

Voor mijn argumentatie ga ik terug
naar een klassieke theorie uit de jaren
’60: de social exchange theorie van socioloog Peter Blau40 en het principe van
wederkerigheid van Alvin Gouldner41.
Het kernidee van deze theorie is dat
wanneer mensen positieve acties van
anderen ervaren, ze het gevoel hebben
dat ze bij de ander in het krijt staan
en hun ‘schuld’ terug moeten betalen.
Deze wederkerigheid is niet zwart-opwit vastgelegd, maar maakt onderdeel
uit van onuitgesproken verwachtingen
die mensen over en weer hebben. De
social exchange theorie wordt veelvuldig gebruikt om te verklaren waarom
HRM een bijdrage levert aan performance.42 Als de organisatie door middel
van HRM-ondersteuning investeert
in medewerkers, is het idee, zullen
medewerkers hard werken en zich
inzetten voor de organisatie om hun
spreekwoordelijke schuld in te lossen.
Ik betoog dat dit een eenzijdige toepassing van de social exchange theorie is
en dat hetzelfde mechanisme ook tot
andere resultaten kan leiden.
Als medewerkers veel ondersteuning
krijgen van de organisatie of hun

leidinggevende kunnen zij het gevoel
hebben dat zij zich bovenmatig moeten
inzetten om dit terug te betalen in de
vorm van bijvoorbeeld langer doorwerken om het werk af te krijgen, collega’s
helpen als ze daar om vragen of extra
taken oppakken. Dit creëert een potentieel risico voor het welzijn van medewerkers. Zij kunnen over hun eigen
grenzen gaan in hun pogingen de wederkerigheidsbalans te herstellen, met
een grotere kans op bijvoorbeeld stress
en burn-out. Het omgekeerde is ook
denkbaar en sluit aan bij de verwende
werknemers van Jasmijn van Harten:
medewerkers die bij het opmaken van
de balans denken ‘poeh, de organisatie
heeft wel heel veel in mij geïnvesteerd

en heeft de lat zo hoog gelegd dat ik
niet volledig kan of wil terugbetalen’. In
dat geval profiteren medewerkers wel
van de ondersteuning die ze krijgen,
maar zal die niet tot optimale prestaties
leiden. In dit geval krijgt de organisatie
onvoldoende return-on-investment.
Dit impliceert dat er een optimum is:
HRM-ondersteuning heeft positieve
effecten voor de prestaties en het
welzijn van medewerkers, maar meer is
niet altijd beter; teveel HRM-ondersteuning kan ook teveel van het goede zijn.
Er is een bepaald kantelpunt waarop
extra investeren niets extra’s oplevert
of zelfs ongewenste effecten krijgt. Dit
is wat in de literatuur het ‘too-much-of19

a-good-thing-effect’ wordt genoemd.43
Vergelijk het met de effecten van zon
licht: het is goed voor de aanmaak van
vitamine D, maar teveel zon brengt
gezondheidsrisico’s met zich mee.
Hoeveel HRM-ondersteuning optimaal
is, is iets dat empirisch onderzocht zal
moeten worden en wat waarschijnlijk
ook niet voor iedere medewerker hetzelfde is. Individuele verschillen spelen
hierin ongetwijfeld een belangrijke rol;
sommige mensen verbranden sneller
door de zon dan anderen.
Kans op Schaduw

Mijn theoretische veronderstelling (het
weerbericht om in de metafoor te blijven) is dat er onder sommige omstandigheden een grotere kans op schaduw

is dan onder andere. Gebaseerd op de
theorie van het psychologisch contract
van Denise Rousseau44, veronderstel ik
dat die omstandigheden samenhangen
met de verwachtingen die medewerkers hebben: verwachtingen van de
organisatie, van zichzelf en van de uitwisselingsrelatie tussen beide. Ik werk
twee van die elementen verder uit.
De eerste is de verwachtingen die
medewerkers hebben van HRM-ondersteuning.45 Als een medewerker
lage verwachtingen heeft worden die
met veel geboden ondersteuning ruim
overtroffen. Dit verhoogt de welzijnsrisico’s. Immers, als de organisatie
hun verwachtingen overtreft worden
medewerkers extra getriggerd om zich
in te spannen en stappen extra te zet-

ten. Het omgekeerde is ook het geval:
als medewerkers hoge verwachtingen
hadden die worden waargemaakt zal
er minder gevoelde noodzaak zijn om
de ontvangen ondersteuning terug te
betalen omdat de organisatie ook niet
meer doet dan verwacht. In deze situatie zijn er dus hogere prestatierisico’s.
Een andere factor die de kans op
het optreden van negatieve effecten
beïnvloedt is het belang dat medewerkers aan wederkerigheid hechten.46
Als medewerkers een sterke uitwisselingsoriëntatie hebben is de kans op
welzijnsrisico’s groter, ze willen dan
kosten wat het kost hun schuld inlossen. Als medewerkers wederkerigheid
niet zo hoog in het vaandel hebben dan
zijn er juist grotere risico’s voor hun
prestaties. Die medewerkers hebben
er namelijk minder moeite mee om bij
anderen in het krijt te staan.

Onderzoeksagenda: Deel 2

Deel 2 van mijn onderzoeksagenda is
dus goed gevuld met vragen die betrekking hebben op de onbedoelde en ongewenste effecten die HRM kan hebben
voor medewerkers en organisaties. Ik
zal daarbij uiteraard bijzondere aandacht besteden aan de publieke sector.
Wellicht zijn daar de risico’s op schaduw wel groter dan in de private sector,
vanwege de traditie veel te investeren
in medewerkers en hun welzijn. Of dat
inderdaad zo is zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen.
Hiermee sluit ik niet alleen deel 2 over
de schaduwzijde van HRM, maar ook
mijn betoog over het HRM-schimmenspel af. Om met de woorden van de
Japanse schijver Haruki Murakami te
spreken:
‘Where there is light, there must be
shadow, and where there is shadow there
must be light. There is no shadow without
light and no light without shadow’.
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