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HR IN BEWEGING: WAT BEWEEGT HR?

Wat beweegt HR?

De laatste jaren mag HR zich verheugen in een grote belangstel-

l ing: al lereerst voor de algemene prestaties van de HR-afdeling

(uitgedrukt in de bijdrage aan het bedri j fsresultaat) en daaraan

gekoppeld, aandacht voor de invull ing van de rol van HR profes-

sional. Als gevolg hiervan zijn in hoog tempo nieuwe inzichten

ontstaan over de opdracht van HR, de organisatievorm, en de

invull ing van het HR vakgebied door HR medewerkers. HR init i-

eert al lerlei vernieuwingen, van business process reengineering

via shared services tot en met uitbesteding van diensten.

Gezien deze ontwikkelingen hebben wij dit jaar het onderzoek

geconcentreerd rond de vraag: leiden al deze inzichten ertoe dat

HR in beweging komt, en zo ja, wat beweegt HR dan? Volgt HR

de trends, of trekt men een eigen plan bij het bepalen van de

belangri jke thema’s? Heeft de HR professional de t i jd om voor

zichzelf een nieuwe strategische, pro-actieve rol te creëren zoals

de organisatie verlangt, of l igt de focus op de (her)inrichting van

de interne HR organisatie zodat eerst in de basisbehoeften kan

worden voorzien?

Met het oog op alle veranderingen in 2006 l igt het voor de hand

dat HR afdelingen druk doende zijn met het op orde kri jgen van

de administratie: het implementeren van wijzigingen als gevolg

van de nieuwe zorgstelsel, de Levensloopregeling, de Wet Walvis

en de WIA. Alleen al het doorvoeren van deze wijzigingen vraagt

veel t i jd van een HR afdeling. Wat betekent dat voor de mogeli jk-

heden om ook projecten met een innovatief karakter, bi jvoorbeeld

op het gebied van personeelsontwikkeling, diversiteit of  presta-

tiebeloning op de agenda te zetten? Daarbij schenken we ook

aandacht aan de doelstell ingen, die aan deze projecten 
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gekoppeld zi jn: gaat het voornameli jk om efficiency, of spelen

kwaliteit en innovatie ook een rol?

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, heeft ARINSO in

samenwerking met Elsevier Human Resources in september 2005

een onderzoek gehouden naar de stand van zaken in Nederland.

Ruim 400 respondenten hebben het online enquêteformulier inge-

vuld. In dit document vindt u de resultaten van het onderzoek en

de belangri jkste conclusies en aanbevelingen. 

Op weg naar een nieuwe HR dienstverlening
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Conclusies

Het onderzoek heeft zich met name gericht op de invulling van de

personeelsfunctie in relatie tot de klanten (de business)  en op pro-

jecten die momenteel uitgevoerd worden om de HR dienstverlening te

optimaliseren. Daarbij werd zowel gevraagd naar kwalitatieve projec-

ten, ter verbetering van het personeelsvak op inhoudelijk gebied, als

organisatorische projecten die gestart worden om meer efficiency in

de personeelsfunctie te bereiken. 

Het onderzoek van 2004 richtte zich voornamelijk op de thema’s

employee self service, shared services en outsourcing. Om de ont-

wikkeling van deze concepten te volgen, zijn in het onderzoek van

2005 een aantal identieke vragen opgenomen. Vragen naar de huidi-

ge status zijn afgewisseld met vragen naar de plannen voor de toe-

komst. Op basis van de antwoorden kunnen we vaststellen, dat het

gebruik van employee self service toeneemt en dat bedrijven op het

gebied van shared services en HR outsourcing dezelfde voorzichtige,

afwachtende houding innemen als vorig jaar uit het onderzoek naar

voren kwam.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

De dominante organisatievorm blijft  de centrale P&O afdeling:

71% van de bedrijven past deze vorm toe. P&O blijft voornamelijk

een stafafdeling: centraal wordt vastgesteld wat de diensten van

P&O zijn. De overgrote meerderheid van de P&O afdelingen sluit

geen SLA (Service Level Agreement) af met de organisatie-een-

heden waaraan zij diensten verleent. 

HR wordt door de organisatie overwegend beschouwd als dienst-

verlener en administratieve ondersteuner. De strategische, 

business partner rol is bezig aan een gestage opmars, allereerst

in de grote organisaties.

1
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P&O professionals beschouwen kwaliteitsverbetering, efficiency-

verhoging en procesoptimalisatie als de belangrijkste aandachts-

punten voor de periode 2005/2006. 

Op dit moment besteden HR afdelingen veel tijd aan het op orde

krijgen van de administratie met het oog op de veranderende wet-

en regelgeving (ziektekosten, WIA, Walvis, etc). Dit wordt door

HR professionals geschaard onder de belangrijkste projecten

voor de periode 2005/2006. Projecten met een innovatief karakter

worden nauwelijks uitgevoerd.

Het gebruik van ESS en MSS neemt toe, en meer organisaties

zijn van plan zelfbediening te introduceren. ESS en MSS 

scenario’s worden overwegend uit het oogpunt van kosten- en

tijdbesparing geïntroduceerd.

In de uitbesteding van individuele HR processen is in vergelijking

met vorig jaar weinig verandering gekomen. Slechts 1 Nederlands

bedrijf heeft ervoor gekozen de gehele HR administratie aan een

externe partij uit te besteden. Organisaties streven met uitbeste-

ding vooral kwaliteitsverbetering en kostenreductie na. 

3
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HR IN BEWEGING: WAT BEWEEGT HR?

De rol van HR in de organisatie

De laatste jaren zoekt de P&O-afdeling naar mogelijkheden om de

HR dienstverlening opnieuw vorm te geven, waarbij men een aantal

rollen probeert te vervullen: van administratieve dienstverlener tot

het geven van advies en strategische ondersteuning.  

Hoe vertalen deze rollen zich naar het beeld dat de organisatie

momenteel van HR heeft? Om deze vraag te kunnen beantwoorden,

vroegen wij de respondenten om aan te geven, wat het beeld van

HR is in de organisatie:

In bijna tweederde van de bedrijven wordt de HR afdeling gezien als

dienstverlener dan wel als administratieve eenheid. Slechts een

kwart van de HR afdelingen staat in de eigen organisatie bekend als

business partner (13%) of als strategische, beleidsbepalende afde-

ling (12%). Daarmee heeft de HR afdeling in de organisatie nog

steeds een vrij traditioneel imago, dat slechts langzaam vervangen
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wordt door een nieuw. Wel moet daarbij aangetekend worden, dat in

grote organisaties (1500+ medewerkers) HR vaker als strategisch,

beleidsbepalend en als business partner wordt gezien. Met name

deze organisaties hebben de afgelopen tijd veel energie gestoken in

programma’s om actief de rol en het imago van HR te veranderen.

Het beeld dat de organisatie van HR heeft, is gekoppeld aan de

plaats van HR in het organisatieschema. Verreweg het grootste deel

van de respondenten (71%) geeft aan dat zij deel uitmaken van een

centrale HR afdeling. Nog eens 22% van de bedrijven kennen een

centrale HR afdeling met decentrale afdelingen en 7% wordt

gevormd door de overige organisatievormen, zoals shared service

centers. Dit jaar is slechts 2% van de respondenten bezig met de

oprichting van een shared service center. Nog eens 4% van de res-

pondenten denkt hier serieus over na. De opmars van shared 

service centers, die in 2004 vastgesteld werd, zet langzaam door.

In het onderzoek is tevens de vraag gesteld naar de plaats van de

salarisafdeling. Uit de antwoorden blijkt dat  de verantwoordelijkheid

voor deze afdeling iets vaker bij HR (46%) berust dan bij de afdeling

Financiën (38%). Dit heeft te maken met de branche van de respon-

dent: in de gezondheidszorg valt de salarisadministratie vaak onder

Financiën (70%), terwijl in de zakelijke dienstverlening en overheids-

instellingen HR de regie voert over het salarisproces.

Daarnaast hebben we de respondenten gevraagd aan te geven, wie

verantwoordelijk is voor de HR medewerkers. Uit de cijfers blijkt dat

in 55% van de bedrijven HR medewerkers direct rapporteren aan de

HR manager. Ongeveer 18% van de bedrijven hanteert een meng-

vorm, waarbij HR medewerkers functioneel aan de HR manager 
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rapporteren en operationeel aan de verantwoordelijke lijnmanager.

De keuze in de aansturing vertoont parallellen met de organisatie-

vorm van HR afdelingen: heeft men een centrale HR afdeling, dan

worden de medewerkers aangestuurd door de HR manager. De ver-

wachting voor de toekomst is dat HR zich meer gaat bewegen in de

richting van gedeelde verantwoordelijkheid. Dit is met name belang-

rijk om als business partner een goede invulling aan de werkzaam-

heden te kunnen geven. De cijfers tonen aan dat in de grotere

bedrijven deze beweging harder gaat dan in bedrijven tot 1500

medewerkers.

De nog steeds vrij traditionele organisatievorm van HR afdelingen

vindt zijn weerslag in de manier waarop men verslag doet aan de

organisatie over de HR dienstverlening.

14% van de respondenten maakt afspraken over de HR dienstverle-

ning in de vorm van een SLA (Service Level Agreement): 8% doet

Figuur 2.    HR Organisatie
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dat op bedrijfsniveau, en 6% maakt afspraken per bedrijfsonderdeel.

Bij de respondenten met meer dan 1500 medewerkers is een SLA

gebruikelijker (30%), ook als er geen SSC is. 81% van de respon-

denten levert HR diensten zonder overeenkomst.

Het vastleggen van het niveau van de dienstverlening in de vorm

van KPI’s  (Key Performance Indicators) neemt gestaag toe: 21%

van de respondenten meet de prestaties van de HR afdeling. KPI’s

worden in eerste instantie gebruikt in periodieke rapportages.

Daarbij lijkt vooral de interne rapportage van belang: vergelijkingen

met externe benchmarks wordt slechts door 8% van de ondervraag-

den genoemd als motief. De externe vergelijking is bij geen enkele

respondent doel op zich: KPI’s zijn in de eerste plaats voor de 

interne verslaglegging en het onderbouwen van beslissingen en pas

in laatste instantie ter vergelijking met de externe benchmarks.

Figuur 3.    HR SLA’s
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Doorbelasting van de HR dienstverlening is geen algemeen geac-

cepteerd gebruik: 54% van de bedrijven antwoordt dat zij de kosten

van de HR dienstverlening niet doorbelasten aan de bedrijfsonderde-

len. 35% van de respondenten doet aan doorbelasting: de meerder-

heid kiest voor een doorbelasting op basis van het aantal medewer-

kers per bedrijfsonderdeel. De vorm waarbij de HR diensten tegen

een basisvergoeding doorberekend worden aan de gebruiker en voor

extra diensten ook extra betaald moet worden, wordt door slechts

10% van de respondenten toegepast.

Figuur 4.  Gebruik van KPI’s
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Figuur 5.    Doorbelasting van HR diensten
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HR Projecten

In de periode 2005/2006 zijn HR afdelingen druk doende met de uit-

voering van projecten. 99% van de respondenten voert op dit

moment minimaal één HR project uit: slechts 4 respondenten ant-

woorden geen projecten uit te voeren. Vaak houden HR afdelingen

zich met meerdere projecten tegelijkertijd bezig: gemiddeld lopen er

bij elke organisatie 5 projecten.

De stand van zaken omtrent de nieuwe wet en regelgeving per 1

januari 2006 speelt een belangrijke rol in het soort projecten dat

momenteel uitgevoerd wordt. Een groot deel van de HR organisaties

is bezig met de implementatie van deze wijzigingen (58%) of voert

projecten uit met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en beloning

(60%). Voorbeeld van projecten die momenteel weinig in de belang-

stelling staan, zijn verloop en diversiteit. 

Van alle ondervraagden antwoordt bijna 60% dat de aandachtspun-

Figuur 6.    HR Projecten in uitvoering
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ten voor HR in 2006 vooral liggen op het gebied van kwaliteitsverbe-

tering. Ruim 40% ziet meer in efficiencyverhoging en procesoptimali-

satie. Innovatie en automatisering genieten een beperkte belangstel-

ling: slechts 20% van de ondervraagden ziet deze thema’s als

belangrijk aandachtspunt, terwijl projecten op dit gebied belangrijk

kunnen bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van de dienstverle-

ning. 

Opvallend is het verschil tussen wat HR belangrijk vindt (aandachts-

punten) en wat HR uitvoert (projecten). In de uitvoering ligt de focus

op projecten als arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving en niet

op kwalitatieve initiatieven. Het is duidelijk dat trajecten als Walvis

en het nieuwe ziektenkostenstelsel hun weerslag hebben op de

werkzaamheden van HR. 

Figuur 7.  Aandachtspunten
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Daarnaast zijn door de Wet Poortwachter projecten voor het 

terugdringen van het ziekteverzuim hoog op de agenda gekomen.

Waarschijnlijk ontbreekt op dit moment simpelweg de tijd om projec-

ten met een innovatief, kwalitatief karakter te starten. Het is echter

wel belangrijk dat HR zich gaat richten op initiatieven op dit gebied,

met name ook om inhoud te geven aan hun eigen rol. 



Met welke wijzigingen 
wordt HR in 2006 geconfronteerd?

Ziektekostenverzekering:

De nieuwe Zorgverzekeringswet wordt per 1 januari 2006 van kracht. Dit

houdt in, dat het verschil tussen de particuliere ziektekostenverzekering

en de ziekenfondsverzekeringen verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt er

een basisverzekering voor iedereen. Indien gewenst kan men zich daar

bovenop aanvullend verzekeren. De meeste verzekeraars komen pas in

november 2005 met voorstellen omtrent de inhoud van de aanvullende

(collectieve) verzekeringen. 

Wet Walvis:

De impact van Walvis zal per organisatie verschillen. Het uitgangspunt is

vereenvoudiging van de informatievoorziening (Walvis staat immers voor

Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In de Sociale

Verzekeringswetten). Belangrijkste wijziging met de huidige situatie is

dat de informatiestromen naar UWV en Belastingdienst worden gecombi-

neerd. Deze communicatiestroom zal gaan geschieden in de vorm van

een maandelijkse cumulatieve Loonaangifte, die de Melding Sociale

Verzekering (MSV) en de jaaropgaven aan UWV en Belastingdienst ver-

vangt. De nieuwe aangifte stelt echter wel eisen, onder meer aan de

(uniforme) gegevensvastlegging en aan de berekeningen. 

Levensloop:

Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toe-

komst een periode van onbetaald verlof te financieren. Daarnaast is het

mogelijk te sparen om eerder te stoppen met werken. De levensloopre-

geling vervangt de huidige regelingen voor VUT en prepensioen.

Medewerkers kunnen op individuele en vrijwillig basis een levensloopre-

geling afsluiten.

WIA:

De invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

per 1 januari 2006 vormt het sluitstuk van het nieuwe stelsel rond ziekte

op het werk, arbeids(on)geschiktheid en reïntegratie. De WIA bestaat uit

een tweetal regelingen, te weten: de regeling Werkhervatting

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA; en de regeling

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. Via deze

regelingen kunnen werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn een

uitkering krijgen.
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Uitbesteding

In vergelijking met vorig jaar is het aantal bedrijven dat HR proces-

sen uitbesteedt nagenoeg gelijk gebleven. In 2005 is in Nederland

de eerste uitbesteding van de volledige HR administratie gereali-

seerd (zie case studie). Wel wordt veelvuldig gebruik gemaakt van

externe partijen voor onderdelen van de dienstverlening (zoals

assessments, functiewaardering etc).

In vergelijking met vorig jaar treedt er een verschuiving op in het

soort processen dat uitbesteed wordt. Salarisadministratie en -ver-

werking en pensioenadministratie blijven de meest populaire proces-

sen om uit te besteden. We constateren een toename in het aantal

organisaties dat besluit om ziekteregistratie en de afhandeling daar-

van uit te besteden. Waar in 2004 nog geen 5% van de responden-

ten (delen van) werving & selectie uitbesteedde, zien we dat dit pro-

ces een stijgende lijn vertoont. Figuur 6 toont het overzicht van de

meest gangbare processen, die uitbesteed worden. 
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Uitbesteding blijft voornamelijk een kwestie van losse processen en

de meeste bedrijven besteden hun processen uit aan verschillende

leveranciers. Men kiest voorlopig voor selectieve in plaats van totale

uitbesteding. Dat organisaties dan ook relaties met meerdere 

leveranciers moeten onderhouden lijkt vooralsnog geen probleem te

zijn. Dat heeft te maken met de vertrouwdheid met het inhuren van

externe partijen: 81% van de respondenten gebruikt externe partijen

in de HR dienstverlening. Men besteedt dan weliswaar geen proces-

sen uit, maar laat een partij incidenteel dan wel structureel een acti-

viteit in de HR dienstverlening verrichten. Opvallend is dat men zich

bij uitbesteding met name richt op de transactionele processen, ter-

wijl men zich bij het inhuren van externe expertise concentreert op

processen als personeelsbeleid, opleidingen, werving & selectie en

loopbaanadvies: precies die processen waaraan HR professionals in

de nieuwe, meer strategische rol tijd willen besteden. 

Aangezien HR die taken nu door externe experts laat uitvoeren, leidt
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Figuur 9.  Inhuur externe diensten
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dit tot de vraag of ze hiervoor kiezen uit tijdgebrek, of als gevolg van

een gebrek aan interne expertise?

Het voornaamste doel dat HR organisaties nastreven met uitbeste-

ding is kwaliteitsverbetering. In feite verwachten zij van de externe

leverancier een betere prestatie dan zij zelf kunnen leveren. Dat kan

een legitieme verwachting zijn, bij gebrek aan interne kennis, maar

legt tevens een hoge druk bij de externe partner om het proces

zodanig aan te bieden, dat de organisatie de uitbesteding als kwali-

teitsverbetering ervaart. Opvallend is dat meer flexibiliteit slechts

door 5% van de respondenten als doel wordt genoemd. Met het oog

op toenemende concentratie op de kernactiviteiten van een bedrijf

en fluctuaties in de economische omstandigheden kan flexibiliteit

een belangrijke drijfveer achter uitbesteding zijn. Voor bijna 20% van

de respondenten is risicospreiding ten aanzien van kennis en onder-

steuning het belangrijkste doel van de uitbesteding. De verwachting

Figuur 10.  Doel van HR uitbesteding
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is dat dit aspect de komende jaren in belangrijkheid zal toenemen

naarmate de materie ingewikkelder en het aanbod aan gekwalificeer-

de medewerkers schaarser wordt.

Als een HR proces wordt uitbesteed, met name als de insteek een

kwaliteitsverbetering is, is het belangrijk dat de uitbesteding goed

vastgelegd en opgevolgd wordt op basis van een SLA. Het gebruik

van SLA’s om de dienstverlening van de externe partner te reguleren

en evalueren is nog geen gemeengoed: van de bedrijven die externe

partijen inzetten, heeft slechts 16% ook een SLA afgesloten. Omdat

in een SLA ook afspraken over de samenwerking en de kwaliteit van

de dienstverlening worden opgenomen (in de vorm van KPI’s) is het

belangrijk te overwegen externe partijen tot een SLA-overeenkomst

te bewegen als onderdeel van het contract.

Figuur 11.  SLA’s met externe partijen



Wat is het verschil 
tussen een contract en een SLA?

Een contract is een officieel document dat de

overeenkomst tussen 2 partijen formaliseert

en een wettelijke basis heeft. Een SLA

specificeert hoe de partijen samenwerken 

(de relatie), en welke diensten geleverd 

worden tegen welke kwaliteit. Een SLA heeft

meestal betrekking op het leveren van 

diensten, niet op producten. De SLA kan

onderdeel van een contract zijn, maar dat is

niet noodzakelijk: een SLA kan ook intern

afgesloten worden, bijvoorbeeld tussen de

HR-afdeling en een business unit. 

In de SLA staan afspraken die weergeven

wat de minimale streefcijfers zijn voor de

prestaties die geleverd gaan worden, met

betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Het

overtreffen van de eisen in de SLA leidt tot

een beloning, het niet voldoen aan de eisen

in de SLA heeft over het algemeen tot gevolg

dat een bepaalde “strafmaatregel” in werking

treedt. Vaak wordt dit over een periode van

een jaar beoordeeld. Ondanks dat de inhoud

van de SLA geen wettelijke basis heeft, kan

het niet nakomen van de afspraken in de

SLA er wel voor zorgen dat de relatie 

verbroken wordt. 
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Employee Self Service

Employee Self Service blijft onverminderd populair. Na de aanvanke-

lijke hype begint men zich goed te realiseren welke mogelijkheden

self service biedt. Dat komt ongetwijfeld doordat mensen vertrouwd

zijn geraakt met zelfbediening op het internet en daar de voordelen

van inzien: men kan online winkelen, zelf een reis boeken op elk

geschikt tijdstip, en men heeft toegang tot alle informatie.

Werknemers verwachten in toenemende mate dezelfde mogelijkhe-

den in de werkomgeving. Werkgevers spelen daarop in door vaker

self service introduceren en steeds meer scenario’s aan te bieden. 

Waar vorig jaar een derde van de respondenten self service aan-

bood, stijgt dat aantal naar 45%. Nog eens 12% van de responden-

ten antwoordt momenteel de introductie van self service te overwe-

gen.  43% van de respondenten antwoordt momenteel geen ESS aan

te bieden en dat ook in de toekomst niet van plan te zijn. Dit aantal

is ten opzichte van 2004 nauwelijks veranderd.

In vergelijking met vorig jaar blijft het aanbod aan ESS scenario’s

vrijwel ongewijzigd: nog steeds nemen de financieel-gerelateerde

scenario’s een grotere plaats in ten opzichte van de meer HR-gere-

lateerde scenario’s als opleidingen en beoordelingen. De verande-

ring ligt in de aantallen, maar niet in de keuze van de scenario’s. In

2005 biedt 25% van de organisaties de medewerker 1 ESS scenario

aan, en dat is in bijna alle gevallen Urenverantwoording. 60% van de

organisaties biedt 3 of meer scenario’s aan. Verder valt de grote stij-

ging in de geautomatiseerde afhandeling van ziek/beter meldingen

op: HR afdelingen hebben het afgelopen jaar veel inspanning

gepleegd om het ziekmeldingproces te automatiseren, en dat is goed

zichtbaar.
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Figuur 12. ESS Scenario’s

Figuur 13.  Doelstelling self service
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Doelstellingen, die de organisatie nastreeft met self service liggen

volgens de respondenten voornamelijk op het vlak van kosten- en

tijdbesparing in combinatie met kwaliteitsverbetering. Het stimuleren

van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers of het verho-

gen van de transparantie wordt slechts door 19%, resp. 18% van de

respondenten als doel genoemd.
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Tot slot

De aanzet tot dit onderzoek luidde: HR in beweging, wat beweegt

HR? De resultaten van het onderzoek tonen aan, dat HR afdelingen

volop in beweging zijn. Op basis van de projecten die uitgevoerd

worden, kiest HR ervoor om eerst intern de zaken op orde te krijgen,

voordat begonnen wordt aan de taak om verder invulling te geven

aan de strategische kant van het personeelswerk. HR beschouwt de

wens tot het verhogen van de kwaliteit als voornaamste beweegre-

den. Dit wordt door 60% van de HR professionals genoemd als het

belangrijkste aandachtspunt voor 2005/2006. Opmerkelijk is vervol-

gens, dat tijds- en kostenbesparing de belangrijkste doelstellingen

van de uitgevoerde projecten zijn. Alleen bij uitbestedingsprojecten

eindigt kwaliteitsverbetering bovenaan. Het lijkt erop, dat HR moeite

heeft, deze kwaliteitsverbetering in projecten gestalte te geven.

Uit de antwoorden doemt een nog overwegend traditioneel beeld van

HR organisaties op: een centrale afdeling met een dienstverlenend

karakter. HR is een stafafdeling, die zelf bepaalt wat het diens-

tenaanbod inhoudt, en waar de HR manager leiding geeft aan de HR

professionals. De kosten van de dienstverlening, als ze al gefactu-

reerd worden, worden hoofdelijk omgeslagen en voor maatwerk &

consultancy lijkt weinig ruimte.

Het feit dat slechts een klein deel van de HR afdelingen een SLA

met de klant heeft afgesloten, toont aan dat in veel gevallen de

exacte inhoud van de HR dienstverlening niet vastgelegd is. En met

name hier kan HR een actieve rol spelen teneinde het eigen imago

te beïnvloeden: door zelf te bepalen wat de kern van de dienstverle-

ning is en deze vast te leggen in een producten- en dienstencatalo-

gus, waarover men met de interne klanten afspraken maakt in de

vorm van SLA’s. De antwoorden van grotere organisaties laten zien
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dat dit soort initiatieven tot succes leiden: daar wordt HR nog zelden

als administratieve eenheid gezien en komt de strategische, 

business partner rol van HR veel pregnanter naar voren.

Wat tevens naar voren komt in de resultaten van de studie is dat de

grotere organisaties, die nieuwe vormen van HR dienstverlening

geadopteerd hebben, daarin succesvol zijn:

ze worden vaker beschouwd als strategische of business partner

ze besteden meer tijd aan advies dan aan administratie

ze gebruiken KPI’s om de operatie te managen

ze maken in toenemende mate gebruik van technologie 

(self service) om de dienstverlening te ondersteunen

Outsourcing van de HR dienstverlening blijft een heet hangijzer:

bijna alle organisaties in Nederland besteden onderdelen (assess-

ments, selectie, etc) van de HR dienstverlening uit aan externe par-

tijen. Het uitbesteden van HR processen is algemeen geaccepteerd,

met name op het gebied van pensioenen en salarissen. In die zin

zou je kunnen concluderen dat uitbesteding de normaalste zaak van

de wereld is. De vraag of er nagedacht wordt over verdere uitbeste-

ding beantwoordt slechts 8% van de respondenten positief. Echter,

een zakelijke kijk op de HR functie vereist dat de mogelijkheden tot

uitbesteding op een zakelijke manier worden geadresseerd: als een

externe partij dezelfde dienst kan aanbieden tegen gelijke kwaliteit

en geringere kosten, dan kan HR er niet om heen om deze vorm van

dienstverlening te evalueren.

Het onderzoek van 2004 “Op weg naar innovatief HRM” eindigde met

de oproep aan HR professionals een begin te maken met nieuwe

27

Op weg naar een nieuwe HR dienstverlening

-
-
-
-



28

manieren van dienstverlening. We constateren in het onderzoek van

dit jaar, dat HR inderdaad allerlei projecten opstart om nieuwe wegen

in te slaan. Deze projecten hebben voornamelijk een efficiencydoel-

stelling en concentreren zich op de administratieve en transactionele

dienstverlening: (wetswijzigingen, arbeidsvoorwaarden, ziektekosten).

De projecten zijn voorwaardenscheppend, (nog) niet gericht op het

invullen van een nieuwe rol in de bedrijfsvoering.  

Wat tevens opvalt, is dat het onderwerp innovatie een ondergeschikte

rol speelt. Slechts bij 10% van de respondenten staat dit onderwerp in

de een of andere vorm op de agenda. Gezien de veranderingen die op

bedrijven afkomen (denk aan globalisering, prestatiegericht belonen,

diversiteit, vergrijzing) verdient innovatie meer aandacht dan het op

dit moment krijgt. Dit is bij uitstek een gebied waarop de HR profes-

sional zich kan profileren en een voortrekkersrol kan spelen. 

Uitdaging

De ontwikkeling van de rol van de HR professional staat volop in de

schijnwerpers. In het onlangs verschenen boek van Dave Ulrich evolu-

eert het model dat hij eind jaren 90 introduceerde naar een model met

5 rollen voor de HR professional:

Belangen van de medewerkers  behartigen (Employee advocate)

Functionele expertise (Functional expert)

Ontwikkeling van het menselijk kapitaal (Human capital developer)

Strategische partner (Strategic partner)

HR leider (HR leader)
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Het onderzoek laat zien, dat HR voornamelijk bezig is met het opti-

maliseren van de 2 eerste rollen: wil de HR professional een rol van

betekenis gaan spelen in de organisatie, dan is het van groot belang

dat de basis op orde is. Vanuit deze optiek is de focus op de admi-

nistratieve, transactionele dienstverlening en mogelijkheden zoals

self service goed te verklaren. In de overige 3 rollen, de advies- en

strategische diensten, kan HR met name toegevoegde waarde 

creëren, door te zorgen dat een bedrijf zich snel kan aanpassen aan

zich wijzigende omstandigheden. Door er bijvoorbeeld voor te zor-

gen dat inzichtelijk is, welke competenties er over een jaar nodig

zijn en daar nu al voor te trainen en te werven. Of door het uitvoeren

van een goed programma voor leiderschap, of het adequaat positio-

neren van de organisatie op de arbeidsmarkt.

Slechts weinig HR afdelingen kunnen het zich veroorloven zich niet

met deze problematiek bezig te houden. Toch valt op, dat nauwelijks

projecten lopen, die invulling aan de nieuwe rol geven. De trend is

eerder om projecten te starten op het gebied van procesoptimalisatie

of standaardisatie, waardoor HR professionals minder tijd besteden

aan administratieve, transactionele processen. Met andere woorden,

de projecten zijn voornamelijk voorwaardenscheppend, maar leiden

niet direct tot het uiteindelijke resultaat: een nieuwe HR functie.

Daarnaast lijken de projecten nogal ad-hoc ingestoken. Gemiddeld

lopen er 5 HR projecten per onderneming, waarbij de onderlinge

samenhang niet altijd duidelijk is. De projecten hebben vaak een

zeer uiteenlopend karakter met diverse doelstellingen. In deze ont-

wikkeling schuilt wel een gevaar waar men zich van bewust moet

zijn: te veel aandacht voor het op orde krijgen van de interne

bedrijfsvoering kan leiden tot een gevoel van stilstand in de beeld-

vorming van de klant. Dit wordt onderstreept door het feit dat HR
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afdelingen voor de activiteiten die als waardetoevoegend geken-

schetst worden (recruitment, performance management, etc.) in toe-

nemende mate externe expertise inhuren. Men heeft weinig tijd en

daardoor veel moeite invulling te geven aan de laatste 3 rollen.

Klant staat centraal

Transformatie van de HR functie, in welke vorm dan ook, vereist een

duidelijke visie op het eindresultaat. Deze visie staat of valt bij het

aansluiten van de HR strategie op de bedrijfsdoelstellingen. Immers,

HR is geen doel op zich, maar moet waarde creëren voor de organi-

satie. Waarde-creatie in de HR functie kan op veel manieren gestalte

gegeven worden, onder meer door:

betere service aan de klant

het optimaliseren van processen, waardoor “waste” verdwijnt

een kostenefficiënte uitvoering

verkorting van doorlooptijden, bijvoorbeeld in het wervingsproces

In dit hele proces is een centrale rol weggelegd voor de eindklant

van de HR dienst. De klant verwacht een snelle, betrouwbare, accu-

rate, kwalitatief goede serviceverlening. De klant is niet geïnteres-

seerd in hoe de dienst georganiseerd wordt en wie daarbij betrokken

zijn, maar wil weten wat het resultaat is van die dienst: “wat heb ik

er aan?”  

HR Transformatie draait dus niet om HR, maar plaatst het bedrijf

(de business) in het middelpunt. Wat heeft de business nodig om de

gestelde doelen te bereiken en hoe kan HR daar een (aantoonbare)

bijdrage aan leveren?  Het goed uitvoeren van de administratieve,

transactionele dienstverlening is daarvoor een noodzakelijke voor-
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waarde, maar waarde-creatie vindt plaats door innovatie. Innovatie

kan daarbij plaatsvinden op verschillende gebieden:

bestuurlijk (bijv. shared services, outsourcing)

organisatorisch (bijv. netwerkorganisaties, virtuele teams)

product (bijv. prestatiegericht belonen)

De vraag is daarom niet of men de HR functie moet transformeren:

het gaat erom hoe snel je dat kunt doen, en hoe ver je bereid bent

te gaan. Een dergelijke vernieuwing kan echter alleen gerealiseerd

worden met een alomvattend, innovatief HR programma, dat in korte

tijd tot een zichtbare verandering leidt. Een integrale aanpak is

belangrijk, omdat dit leidt tot het neerzetten van een nieuwe HR

functie, rond de pro-actieve, ondernemende HR professional, die zijn

rol als business partner vervult en waarde toevoegt aan de bottom-

line van de onderneming. De aanzienlijke veranderingen in de eco-

nomische, technologische en demografische context maken het

noodzakelijk dat HR zich transformeert tot een afdeling, die snel kan

inspelen op nieuwe bedrijfsomstandigheden en daar leiding aan kan

geven. De komende jaren zullen uitwijzen of HR zich in die richting

gaat bewegen, en invulling geeft aan een innovatief, waarde-schep-

pend HR programma.
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Uitbesteding van HR: ISS case studie

Profiel: ISS, een facilitaire dienstverlener met ruim 22.000 medewer-

kers in Nederland wil zich in de komende jaren focussen op het ver-

der professionaliseren en optimaliseren van het dienstenaanbod.

Eén van de stappen in dit proces is het onderbrengen van het admi-

nistratieve HR proces bij een gespecialiseerde partner, waardoor

ISS tegen lagere kosten een betere dienstverlening aan de mede-

werkers kan aanbieden. P&O-ers kunnen zich meer op hun advise-

rende rol en het echte P&O werk richten. 

Aanpak: In 2004 voerde Arinso bij ISS een HR Scan uit om te bepa-

len aan welke HR processen P&O tijd en geld besteedt. Dit resul-

teerde in een aantal optimalisatievoorstellen, waarbij uitbesteding

van de administratieve HR processen één van de mogelijkheden

was. ISS besloot deze mogelijkheid nader te onderzoeken en eind

2004 werden de voorbereidingen getroffen voor een pilot. Alle admi-

nistratieve processen werden opnieuw ingericht conform de shared

services methode. Ook werd een nieuwe HR organisatie opgericht

met nieuwe profielen. In het voorjaar van 2005 verhuisden de eerste

ISS HR medewerkers naar het HR service center van Arinso in

Utrecht om in mei de eerste regio te gaan bedienen. In de daarop-

volgende maanden zijn alle andere regio’s ingefaseerd, zodat tegen

eind 2005 alle administratieve HR services centraal aangeboden

worden. 

Na de zomer besloot ISS de pilot om te zetten in een definitieve

overeenkomst, waarbij Arinso verantwoordelijk is voor de HR admi-

nistratie. Ongeveer 30 medewerkers van ISS zullen bij Arinso in

dienst treden.
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Voordelen: 

Alle administratieve, transactionele processen zijn gestroomlijnd

en uitbesteed aan een externe partner.

HR heeft tijd om lijnmanagers te ondersteunen en een kwaliteits-

slag te maken. Men kan zich richten op de adviesrol en meer

doen aan preventie.

De HR dienstverlening is meetbaar en wordt bestuurd door

maandelijkse SLA’s.

Alle personeelsdossiers zijn opgeschoond en digitaal beschik-

baar.

Betere HR dienstverlening tegen lagere kosten.

Op weg naar een nieuwe HR dienstverlening
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Methode

De enquête is gehouden via een online webformulier. De uitnodiging

om aan de enquête deel te nemen is verstuurd naar het emailadres

van 12.500 P&O functionarissen afkomstig uit de abonneebestanden

van Elsevier Human Resources. In de periode van 30 augustus tot 7

september 2005 hebben 405 respondenten de enquête volledig inge-

vuld. 

Figuur 14 toont de organisatieomvang van de respondenten die heb-

ben deelgenomen aan de enquête.

Figuur 15 geeft een overzicht van de verdeling over de branches.

Naast de primaire gegevens resulterend uit de enquête, 

zijn de volgende secundaire gegevens gebruikt bij de samenstelling

van dit rapport:

ARINSO HR Quick Scan database 

CBS gegevens

Onderzoeksrapporten (Genesys, SHRM)
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Figuur 14. Omvang Bedrijven

Figuur 15. Verdeling over branches



ARINSO International (Euronext Brussels: ARIN) is een wereldwijde HR

Services partner die oplossingen levert aan ’s werelds grootste werkgevers.

ARINSO biedt strategisch advies inzake HR, waarbij wij onze klanten helpen

hun interne HR processen te analyseren – en hen uiteindelijk bij te staan bij

het verbeteren en het transformeren van de HR dienstverlening. Deze HR

Business Transformatie stelt onze klanten in staat om op snelle wijze inzicht te

krijgen in de optimalisatiemogelijkheden van HR, altijd gericht op het verhogen

van zowel de kwaliteit als de efficiency van de HR dienstverlening. 

Gekoppeld aan onze jarenlange ervaring op het gebied van integratie van HR

Management Informatie Systemen, van ERP tot bedrijfsportalen en in combi-

natie met de uitbesteding van HR taken, oftewel HR Outsourcing, bieden wij u

het hele spectrum aan HR diensten om uw HR dienstverlening te optimalise-

ren. Inzake HR Outsourcing zet ARINSO haar strategie in praktijk om: naast

het opzetten van HR Service Centers en het voorzien van Application

Maintenance Ondersteuning (AMO), bieden we ook Business Process

Outsourcing (BPO).

Meer weten? 

Bezoek ons op www.arinso.com 

of mail info.nl@arinso.com voor meer informatie.



Elsevier Human Resources (Onderdeel van Reed Business Information bv)

Elsevier Human Resources is een multimediaal fonds dat producten uitgeeft

voor de HR-professional. Het omvat producten o.a. op het gebied van HRD,

Arbo, Management, Medezeggenschap, Personeelsbeleid, Salarisadministratie

en MKB. De publicaties verschijnen in de vorm van losbladige handboeken,

tijdschriften, nieuwsbrieven en boeken. Ook digitale uitgaven zoals kennisban-

ken, internetsites, cd-roms en online directories zijn vertegenwoordigd.

Bovendien organiseert Elsevier Human Resources vele congressen, beurzen,

seminars en workshops. De producten worden gemaakt in samenwerking met

vooraanstaande auteurs en redacteuren, die als specialisten op hun vakgebied

worden beschouwd en grote kennis hebben van de praktijk.

Voor de P&O’er geeft Elsevier Human Resources hét nieuwsmagazine P&O

Actueel uit. P&O Actueel is een onafhankelijk nieuwsmagazine voor P&O-pro-

fessionals en is in het bijzonder bedoeld voor P&O-functionarissen, -managers

en -adviseurs. Omdat de P&O'er weinig tijd heeft om alle vakinformatie tot

zich te nemen, richt P&O Actueel zich primair op de actualiteit en de need-to-

knowinformatie. Meer informatie over P&O Actueel kunt u vinden op

www.PenOActueel.nl.

Meer weten over al onze producten op het gebied van Human Resources, 

surf dan naar www.elsevierhr.nl. 
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