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VOORWOORD 
Voor u ligt het verslag van een onderzoek naar de invloed van waardengedreven 

personeelsmanagement op het wervingsbeleid van arbeidsorganisaties. Om tot dit 

uiteindelijke verslag te komen, zijn veel obstakels genomen. 

Om te beginnen wist ik van tevoren niet wat waardengedreven 

personeelsmanagement was. De conventionele manier van schrijven is, meestal, dat 

een kritische vraag wordt onderzocht en er later een titel bij wordt bedacht. Hierbij 

is het echter andersom gegaan. Ik had in eerste instantie het onderwerp 

(waardengedreven personeelsmanagement) en vervolgens ging ik uitzoeken wat dit 

nu eigenlijk inhield. Dit heeft een lange tijd geduurd en ik weet nog altijd niet of dit 

het nu is. Mijn mening is echter wel dat ik, gezien de tijd, bij benadering een duidelijk 

en integraal overzicht heb gegenereerd.  

Uiteindelijk heeft het schrijven van dit verslag een jaar geduurd, een jaar vol nieuwe 

mogelijkheden. Hier zijn daarom ook verschillende oorzaken voor. Ten eerste heb ik 

gedurende 5 maanden stage gelopen bij Amorion te Amsterdam. Hierbij was het 

onze taak om meer bewustzijn te creëren voor duurzaam ondernemen, een begrip 

dat nauw gelieerd is aan waarden. Duurzame organisaties hebben duidelijke 

waarden, ze staan ergens voor. Dit heeft mij geholpen om mijn focus te verleggen 

van personeelsmanagement naar duurzaamheid. Dit onderzoek maakte daarom een 

shift mee van duurzaam personeelsmanagement naar de duurzame organisatie, de 

reden waarom personeelsmanagement in het leven is geroepen: in alle facetten 

duurzaamheid nastreven. Dit is de reden dat ik Matty van Ewijk hartelijk wil 

bedanken, voor de verandering van mijn ‘mental map’. 

Gedurende dit proces ben ik daarom ook steeds meer gaan nadenken over de 

maatschappelijke aanleiding en consequenties van de werving van nieuw personeel. 

Misschien is dit wel het belangrijkste werkgebied van personeelsmanagement en ligt 

hier de belangrijkste vorm van duurzaam concurrentievoordeel. 

De tweede reden waarom dit onderzoek een jaar heeft geduurd is mijn 

veronderstelde zelfstandigheid. Naar mijn mening was ik op het punt in mijn studie 

beland dat ik dit klusje wel even zou klaren. Het voordeel is echter wel dat dit nu 

mijn eigen onderzoek is geweest en de universiteit geen moeilijke aan mij heeft 

gehad. Ik wil mij ook bij dezen aan iedereen (en Ellen in het bijzonder) 

verontschuldigen dat ik zo weinig antwoord heb gegeven op jullie vragen over mijn 

thesis. Ik was zelf nog teveel aan het breien om er veel zinnigs over te kunnen 

zeggen. Het voordeel is wel dat iedereen nu geheel ‘open minded’ naar dit verslag 

zal kunnen kijken. 

Ik wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen bij de totstandkoming van dit 

verslag. Op chronologische volgorde van interview: Hanneke Bor, Job Hoogendoorn, 

Hans Bennink, Lucas Meijs, André Nijhof, Olaf Fisscher, Muel Kaptein, Wessel 

Ganzevoort, Paul Jansen, Warner Dijkhuizen en Bianca Bernecker. Dank voor jullie 

hulp in mijn zoektocht naar de absolute kennis over dit onderwerp. 

Verder wil ik Michiel Schoemaker hartelijk bedanken. Ten eerste voor mijn twee 

voortijdige publicaties, maar vooral (en ten tweede) de steun en het vertrouwen 

welke ik heb gekregen. Door mijn eigen toedoen was het niet mogelijk om veel 



 

  

directe feedback te krijgen, maar ik heb altijd mijn vragen kunnen lanceren en veel 

nieuwe dingen kunnen leren. 

Tot slot wil ik u, de lezer, veel leesplezier toewensen en hopelijk zult u, net als ik, op 

een andere manier naar organiseren gaan kijken. 
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EEN EERSTE AANZET 
 

Values are not the icing on top of the cake, but the basic structure that supports the 
building.  
Argandoña, 2003: p. 15 

 

In dit eerste hoofdstuk zullen achtereenvolgens de aanleidingen en de inhoud van 

het onderzoek worden gepresenteerd. De doel-, vraagstelling en relevantie van het 

onderzoek worden vervolgens beschreven, waarna de onderzoeksstrategie, de 

beperkingen en de leeswijzer aan u worden voorgesteld, welke uw gids zullen zijn 

van deze uiteenzetting. DE ARBEIDSMARKT 
Nu de economie de wind weer in de zeilen krijgt, lijkt de ruime arbeidsmarkt van de 

afgelopen jaren voorgoed verleden tijd. In verschillende studies wordt aangetoond 

dat binnen afzienbare tijd de beroepsbevolking (in Nederland én Europa) in rap 

tempo zal slinken (zie o.a. Derks, Hovens & Klinkers, 2006) en een structureel krappe 

arbeidsmarkt zal hiervan het gevolg zijn. Voor organisaties is de War for Talent al 

weer de hoogste prioriteit geworden. Branches als de zorg, onderwijs en ICT zijn in 

een constante zoektocht naar nieuwe mensen beland, waarbij middelen een bijzaak 

lijken te zijn geworden.   

Dit heeft tot gevolg dat de werknemers weer aan zet zijn, na een kort aantal jaren 

van werkgeversmacht. De trend van de afgelopen twintig jaar van enerzijds 

flexibilisering van arbeid en anderzijds individualisering van werknemers wordt 

doorgezet (De Lange & Koppens, 2005). Van organisaties wordt verwacht dat hun 

mensen zelf kunnen bepalen hoeveel uren ze komen werken. De medewerkers 

spelen hier op in door parttime te gaan werken. In Nederland is een constante 

stijging van deeltijdarbeid waar te nemen (Portegijs, Boelens & Olsthoorn, 2004). 

Deze stijging is vooral te wijten aan de almaar stijgende arbeidsparticipatie van 

vrouwen. 

Door het immer stijgende aandeel van deeltijdarbeid ten opzichte van voltijdarbeid, 

wordt het steeds belangrijker om de personeelsbezetting optimaal te houden. 

Nieuwe mensen zijn daarop het logische antwoord. Vraag daarbij is echter: ‘Hoe 

werf je genoeg mensen bij een structureel krappe arbeidsmarkt?’ Als reactie op deze 

vraag schieten de werving-en-selectiebureaus als paddenstoelen uit de grond en zij 

e jaren snel afgesloten te hebben.  lijken de moeilijkWAARDEN 
Het lijkt een duidelijke zaak dat organisaties steeds meer moeite moeten doen om 

talent binnen de eigen muren te krijgen en te houden. Hiervoor dienen zij een 

onderscheidend vermogen te hebben ten opzichte van de concurrent, zodat zij (en 

niet de concurrent) aan het langste eind trekken. Hiervoor dient elke organisatie 

voortdurend in te spelen op veranderingen in de directe én indirecte omgeving. 

Verandering levert volgens Penrose (1959) twee zaken op: homogeniteit en 

heterogeniteit. Enerzijds veranderen organisaties in dezelfde richting, waardoor er 

een sterke gelijkenis (homogeniteit) ontstaat. Door een te sterke nadruk op de 
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omgeving wordt het niet duidelijk waar de organisatie voor staat. De organisatie 

dwaalt af van haar grondbeginselen en zal uiteindelijk zelfs vervreemden van de 

waarden en normen waar ze voor staat. Anderzijds moet men zich blijven 

onderscheiden van de concurrentie. Het is om die reden uitermate belangrijk dat 

een organisatie haar authenticiteit leert ontdekken. Hierin schuilt de heterogeniteit. 

Een organisatie kan enkel onderscheidend blijven door zichzelf te blijven.  

Maar wat zijn nu de onderscheidende factoren van de ene organisatie dat ze, jaar in 

jaar uit, een beter resultaat boekt dan de andere organisatie? Hoe kan het 

bijvoorbeeld dat de beurswaarde van Apple hoger is dan de beurswaarde van Philips, 

terwijl Philips een tienvoudige omzet heeft? Nijmegen School of Management heeft 

voor het Jaarboek Personeelsmanagement 2006 (Schoemaker, 2005) bij 

verschillende organisaties onderzoek gedaan naar de invulling van hun 

personeelsmanagement. In tabel 1.1 is te zien wat de stand van zaken is bij hun 

personeel. Over de gehele linie zijn vrij hoge percentages te vinden. Er zijn echter 

twee zaken die er uit springen. Aan de ene kant blijkt dat de ambities van de groep 

bekend zijn en aan de andere kant blijkt er sprake te zijn van gedeelde normen en 

waarden. Dit laatste punt is met name interessant, omdat de laatste tijd een steeds 

grotere aandacht lijkt te zijn voor normen en waarden.  

1 Er is sprake van betrokkenheid van individuen bij het formuleren  

van de missie, doelen en strategie van de organisatie  63.5% 

2 Er is sprake van gedeelde normen en waarden   78.4% 

3 De ambities van de groep zijn bekend    81.1% 

4 Er is sprake van open onderlinge communicatie en onderling  

vertrouwen       64.9% 

5 Er is sprake van een managementstijl gericht op vertrouwen én het  

bevorderen van onderlinge communicatie    66.2% 

6 Er is sprake van een management dat medewerkers leidt (visie) en  

coacht (gedeelde verantwoordelijkheid)    63.5% 

7 Er is sprake van een cultuur van leren, lerende organisatie  59.5% 

TABEL 1.1  PERCENTAGE ORGANISATIES DAT SPECIFIEKE AANPAKKEN VAN PERSONEELSMANAGEMENT 

INZET TEN BEHOEVE VAN DE ORGANISATIE-IDENTITEIT. (SCHOEMAKER & RAUWERDINK, 2005: 20). 

Het antwoord op de vraag wat organisaties onderscheidend maakt, is daarom 

waarden. De afgelopen tijd is in Nederland veel belangstelling geweest voor het 

normen-en-waardendebat. In deze politieke discussie gaat het echter vaker om de 

normen, de manieren waarop men zich zou moeten gedragen. Waarden zijn 

daarentegen breder dan normen. Bij waarden ligt de nadruk meer op doelen: ‘wat 

wil ik (willen wij) bereiken met wat we doen?’ Of: ‘Welke rol heb ik (hebben wij) te 

vervullen?’  

Ook groepen mensen, en daarmee organisaties, hebben waarden. Organisaties 

streven, net als individuen, een doel na. Waarden worden daarom vaak 

weergegeven in het mission statement van de organisatie. Hiermee worden de 

missie en visie van een organisatie bedoeld, maar ook de overtuigingen en waarden 
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die de organisatie tracht na te streven. Wanneer er over waarden wordt gesproken 

in een managementsfeer, heeft men het vaak over kernwaarden: de waarden die 

door de organisatieleden als meest belangrijk en kenmerkend worden beschouwd 

(Van der Wal, 2004: 2). Er is dan sprake van een klein aantal kernwaarden waarmee 

de organisatie zich probeert te profileren. Op deze manier bestaat een theoretisch 

verband tussen de waarden van de organisatie en het gedrag van medewerkers, in 

 genoemd.  marketingtermen ook internal brandingPERSONEELSMANAGEMENT 
Hoewel de maakbaarheid van waarden sterk ter discussie gesteld kan worden, blijkt 

uit onderzoek van Van der Wal (2004) dat de kernwaarden van organisaties 

voornamelijk tot stand komen uit de marketinghoek en in mindere mate uit de 

hoeken van bedrijfsethiek en stakeholdermanagement. Opzienbarend is echter dat 

P&O (Personeel en Organisatie) weinig tot geen invloed heeft op de totstandkoming 

van de waarden van de organisatie. P&O is te weinig bezig met de manier waarop de 

organisatie zich dient te profileren aan de buitenwereld. De identiteit van de 

organisatie is in de meeste gevallen zorg voor de afdeling marketing. Echter, zou hier 

niet het principe moeten gelden van ‘zo buiten zo binnen’? Wat buiten wordt 

verteld, moet binnen worden beleden.  

Voor P&O is daarentegen toch een grote rol weggelegd in dit waardendebat. De 

waarden van de organisatie moeten breed uitgedragen worden door het personeel 

en daarom zou P&O, als mediator tussen organisatie en medewerker, hier een groter 

aandeel in moeten krijgen. Als dit niet gebeurt, zijn de waarden van de organisatie 

op niets gestoeld. Naast de juiste communicatie is het van groot belang dat, om die 

communicatie te verbeteren, de juiste mensen deze waarden beleven. P&O heeft 

daarom de taak de werving en selectie hier op aan te passen, zodat de juiste mensen 

teerd.  worden aangetrokken, geworven en geselecINHOUD VAN HET ONDERZOEK 
In deze paragraaf zal kort worden uitgelegd wat de inhoud is van dit onderzoek. 

Termen als waarden en, in zekere mate, waardengedreven personeelsmanagement, 

worden kort uitgelegd. Zowel in politieke als organisationele kringen zijn waarden 

een hernieuwde manier van denken. Waarden zijn vormen van weten, van 

bewustzijn, van opvatting: stevig verankerde opvattingen over wat zinvol en 

nastrevenswaardig is (Van der Wal, 2004: 2). Waarden en normen worden vaak 

tegelijk in de mond genomen, terwijl dit een evident verschil is. Normen zijn de 

gedragsregels die zijn afgeleid uit bepaalde waarden en waaraan men zich behoort 

te houden. Volgens Jeurissen en Van de Ven (In: Jeurissen, 2000) zijn (morele) 

normen het middel waarmee je het doel, waarden, tracht te bereiken. Hierbij gaat 

het niet om een één-op-één relatie. Eén waarde kan bron zijn voor verschillende 

normen en vice versa. De cultuur van de organisatie wordt bepaald door een aantal 

gemeenschappelijke waarden die de organisatieleden inspireren en motiveren. 

Waarden zorgen voor en sterkere identiteit van een persoon, organisatie of zelfs een 

samenleving. Morele normen zijn koeler en rationeler. Hieronder volgt een 

overzicht. 
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Waarden    Morele normen 

Doel      Middel 

Globaal      Specifiek 

Identiteit     Sociale coördinatie 

Stuurloos zonder morele normen Betekenisloos zonder  

achterliggende waarden 

TABEL 1.2  HET ONDERSCHEID TUSSEN WAARDEN EN MORELE NORMEN (JEURISSEN EN VAN DE VEN. 

IN: JEURISSEN, 2000: 60). 

Voor organisaties is het dus zaak zich bezig te houden met het management van 

waarden. Men moet daarbij echter niet vergeten dat de medewerkers hun eigen 

waarden hebben. Hier schuilt een grote rol voor P&O: P&O kan waardengedreven 

worden. Dit wil, simpel verwoord, zeggen dat de waarden van de organisatie en de 

waarden van het individu met elkaar in balans worden gebracht. Op die manier 

ontstaat voor de medewerker een duidelijk beeld waar de organisatie voor staat. 

Iedereen komt uit dezelfde richting en iedereen gaat met dezelfde richting mee. Dit 

imago schijnt door naar de buitenwereld, bewust of onbewust, waardoor een 

bepaald soort mens zich sneller voelt aangetrokken tot deze organisatie, het soort 

mens dat zich kan identificeren met deze waarden. De taak van het 

personeelsmanagement ligt in het uitdragen en waarborgen van de waarden, zodat 

er een betere fit ontstaat tussen individu en organisatie: een waardengedreven 

personeelsmanagement. 

Om als organisatie waardengedreven te kunnen worden is het belangrijk de juiste 

mensen in huis te hebben die de waarden kunnen uitdragen. Enerzijds kan dit 

bereikt worden door de mensen te veranderen en anderzijds door de juiste mensen 

aan te trekken. Het is daarom van belang mensen te werven met waarden die 

parallel lopen aan de waarden van de organisatie. Zo worden de waarden versterkt 

en consistent uitgedragen. DOEL-,  VRAAGSTELLING EN RELEVANTIE 
Nu de grote lijnen van het onderzoek zijn ingeleid, kan worden vervolgd met een 

toespitsing op het doel van het onderzoek. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te 

verkrijgen in de theorie omtrent waardengedreven personeelsmanagement om 

zodoende aan te tonen in hoeverre dit invloed heeft op het wervingsbeleid. Om deze 

invloed te verkennen worden theorie en praktijk met elkaar geconfronteerd.  

Uit deze doelstelling zijn de volgende hoofdvragen te distilleren:  

1. Wat is waardengedreven personeelsmanagement? 

Met behulp van hoofdvraag 1 wordt gezocht naar het theoretische fundament van 

het begrip waardengedreven personeelsmanagement.  
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2. In hoeverre heeft waardengedreven personeelsmanagement invloed op de 

organisatie-identiteit?  

Vervolgens wordt een conceptueel model gepresenteerd waarin staat afgebeeld hoe 

waardengedreven personeelsmanagement invloed kan uitoefenen op de manier 

waarop de organisatie zich wil presenteren aan de buitenwereld. 

3. In hoeverre heeft waardengedreven personeelsmanagement invloed op het 

wervingsbeleid in de praktijk? 

Hoofdvraag 3 gaat over waardengedreven personeelsmanagement in de praktijk. 

Gebruiken organisaties hun personeelsmanagement om de identiteit te versterken 

en daarmee aantrekkingskracht uit te oefenen op de arbeidsmarkt?  

Deze vragen kunnen schematisch worden weergegeven in het volgende model.  

 

Waardengedreven

Personeelsmanagement 

= 

Match individu  

& organisatie 

Wervingsbeleid 

= 

Waarden individu 

Organisatie-identiteit  

= 

Waarden organisatie 

FIGUUR 1.1  SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN ONDERZOEKSVRAGEN 

Deze vraagstellingen zijn relevant voor organisaties, de maatschappij en de 

wetenschap. Organisaties hebben baat bij dit onderzoek, omdat men door meer 

aandacht te schenken aan hun waarden en dit intern te laten weerklinken meer 

individuen zullen werven. Deze individuen zijn bekend met de organisatie en weten 

zo beter of deze organisatie bij hen past. Een hogere instroom en een lager verloop 

zouden zo het gevolg kunnen zijn. 

Maatschappelijk gezien is dit onderzoek van belang, omdat mensen zo nadrukkelijker 

gaan letten op de waarden van de organisatie, voordat men besluit welke 

organisatie de juiste is. Op deze manier vindt een betere allocatie van talent en 

potentieel plaats, waardoor de maatschappij meer werkenden en minder werklozen 

heeft. 

Tot slot is de wetenschap gebaat bij dit onderzoek. Als wetenschap wordt 

beschouwd als een piramide, staat waardengedreven personeelsmanagement vrij 

hoog bovenaan in de piramide en is er nog erg veel onderzoek te verrichten om dit 

onderwerp volledig uit te diepen. Voor een verdere uitwerking wordt u verwezen 

naar het laatste hoofdstuk, paragraaf ‘aanbevelingen voor verder onderzoek’. 
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Het voorgaande leidt tot het volgende onderzoeksmodel: 

 

Waardengedreven  
Personeelsmanagement 

Personeels 
management 

 

Wervingsbeleid  
in de praktijk 

Theoretisch Kader Waardengedreven  
personeelsmanagement  

in de praktijk 

Theoretisch en empirisch kader 

 

Waarden 

Nieuwe Theorievorming 

FIGUUR 1.2  ONDERZOEKSMODEL 

De bovenste rij gaat over de theorievorming. Waardengedreven 

personeelsmanagement is een begrip dat enerzijds is opgebouwd uit waarden (van 

individuen en organisatie) en anderzijds personeelsmanagement. Gevolg is dat deze 

begrippen samen het begrip waardengedreven personeelsmanagement en daarmee 

het theoretisch kader bepalen. De uitwerking kan worden vervolgd in het volgende 

hoofdstuk.  

Vervolgens zal de theorie worden verkend. Aan de ene kant wordt gekeken naar de 

invulling van waardengedreven personeelsmanagement in de praktijk en aan de 

andere kant wordt gekeken naar het wervingsbeleid in de praktijk. Wordt 

daadwerkelijk geworven op waarden en oefent een organisatie meer 

aantrekkingskracht uit op de omgeving?  

De volgende stap is confrontatie van theorie en praktijk. Worden de theorieën 

bevestigd in de praktijk en voegen deze iets toe aan de huidige theorieën? Deze 

vragen bepalen de empirische en theoretische waarde en het bijbehorende kader. 

Indien deze vragen positief beantwoord worden, kan worden gesproken van nieuwe 

jk vervolgonderzoek. theorievorming, wat leidt tot mogeliONDERZOEKSSTRATEGIE 
In dit verslag wordt een verduidelijkend beeld gegeven over waardengedreven 

personeelsmanagement en de invloed op het wervingsbeleid. Om dit te bereiken 

wordt het begrip waardengedreven personeelsmanagement uitvoerig beschreven. 

Vervolgens wordt getracht de invloed van waardengedreven 

personeelsmanagement op het wervingsbeleid te verkennen in de praktijk.  

Dit alles wordt gedaan aan de hand van een theorieverkennend onderzoek. Dit zal in 

de rest van deze paragraaf verder worden toegelicht. Voor de uitwerking wordt u 

verwezen naar hoofdstuk 3, ‘Methodologische verantwoording’. 

Verschuren en Doorewaard (2002) maken een onderscheid tussen theoriegericht en 

praktijkgericht onderzoek. In dit geval gaat het om een theoriegericht onderzoek, 

omdat getracht wordt een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke theorieën en 

daarnaast is dit onderzoek niet gericht op interventie in de praktijk. Vervolgens 
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maken Verschuren en Doorewaard, binnen theoriegericht onderzoek, onderscheid 

tussen theorieontwikkeling en theorietoetsing. In dit geval gaat het voornamelijk om 

theorieontwikkeling, omdat wordt gepoogd bij te dragen aan de groei van theorieën 

en de opvulling van hiaten en lacunes. Hoewel de grens niet geheel duidelijk is, gaat 

het hier minder om theorietoetsing, omdat er niet wordt gepoogd een bestaande 

theorie te toetsen. Een combinatie van beide vormen van theoriegericht onderzoek 

is beter van toepassing op dit onderzoek, door de toetsing van nieuwe theorie, 

gebaseerd op bestaande theorie. 

Daarnaast maakt Vennix (2001) onderscheid tussen het experiment, het survey 

onderzoek en de casestudy. Dit zijn allen empirische onderzoeksdesigns. In dit 

voornamelijk theoretische onderzoek wordt gebruik gemaakt van de casestudy. Het 

belangrijkste kenmerk van een casestudy is dat een bepaald verschijnsel diepgaand 

en vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd wordt (Vennix, 2001: 131). In dit 

geval wordt het begrip ‘waardengedreven personeelsmanagement’ diepgaand 

onderzocht. Oftewel: ‘het gaat om vraagstellingen waarin centraal staat om te weten 

te komen hoe iets precies is of waarom het zo is’ (Vennix 2001: 131). Het gaat hier 

niet om een survey, omdat niet wordt gepoogd een groot aantal begrippen te 

beschrijven aan de hand van vrij veel variabelen. Tot slot wordt geen gebruik 

gemaakt van een experiment, omdat het niet de bedoeling is een middelgroot aantal 

cases te onderzoeken met behulp van een beperkt aantal variabelen. Verder worden 

invloeden uit de omgeving niet uitgesloten. 

Tot slot zal de theorie worden verkend aan de hand van de input van een achttal 

wetenschappers en  cases over een drietal organisaties: Rabobank, TNT en IBM. Hoe 

geven deze organisaties invulling aan het management van hun waarden en welke 

gevolgen heeft dit voor de identiteit van de organisatie? Deze organisaties zijn allen 

sterk actief in de maatschappij en bestaan al decennia door hun onderscheidende 

manieren van werken. Wat maakt deze organisaties anders dan andere en zijn er ook 

interne verschillen? Zijn deze organisatie zich bewust van hun waarden en wordt hier 

ook gericht op geworven? Een verdere toelichting zal in het derde hoofdstuk, 

methodologische verantwoording aan de orde komen. 

In dit onderzoek wordt een conceptueel model ontwikkeld, waaruit naar voren komt 

wat waardengedreven personeelsmanagement is en hoe dit ten uitvoer kan worden 

gebracht. Dit conceptueel model is geheel incrementeel ontstaan, na een uitvoerige 

analyse van theorieën en verkenning van deze theorieën in de praktijk. Na grondige 

navraag bij verschillende mensen is een model ontstaan dat op drie niveaus 

(individu, organisatie en omgeving) 6 verschillende organisatiefenomenen bij elkaar 

brengt, te weten (in volgorde) individuen, talenten, waardensystemen, 

organisatiecultuur, organisatie-identiteit en imago. Voor een verdere uitleg wordt u 

verwezen naar hoofdstuk 2. BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 
Om objectiviteit na te streven is het echter belangrijk kritisch te blijven. Is 

waardengedreven personeelsmanagement niet het zoveelste adagium waar P&O 

zich aan moet optrekken? Is het niet naïef om te denken dat mensen het samen 

ergens over eens zijn, terwijl, in de realiteit, men het nergens over eens is? Voor 

cynici is waardenmanagement slechts een volgende verkooptechniek: de 

voornaamste waarde is economische waarde. Voor andere mensen kan geen waarde 
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worden gecreëerd zonder waarden. In deze uiteenzetting wordt getracht deze 

verschillende visies tegenover elkaar te zetten en een conclusie te trekken over het 

belang van waardengedreven personeelsmanagement. Het is daarom belangrijk een 

manier te vinden om waarden te waarborgen, zowel van de organisatie als van het 

individu.  

In dit verslag zal u een conceptueel model worden aangeboden van 

waardengedreven personeelsmanagement en het wervingsbeleid. Waarom zijn juist 

deze concepten gekozen? Waardengedreven personeelsmanagement zou kunnen 

worden gezien als een verdere afbakening van ‘values-based management’ 

(waardengedreven management). Vervolgens ontstaat een moeilijke afweging. Het 

gaat hier om een breed begrip en er zijn veel theorieën bij te halen (zoals 

bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen). Echter, aan 

al deze theorieën liggen ook personeelskwesties ten grondslag. Het vallen of staan 

van deze theorieën heeft daarom in beginsel te maken met het aantrekken, werven 

en selecteren van de juiste mensen. Vandaar dat is gekozen voor het begrip 

wervingsbeleid. Tijdens het lezen van deze uiteenzetting zullen de gemaakte keuzes 

als vanzelf duidelijk worden.  

Het wervingsbeleid wordt niet onderbouwd met theorie, omdat dit onderwerp 

‘uitonderzocht’ is: er is al zoveel over geschreven dat een nieuwe theoretische 

verkenning niets meer zou toevoegen. Verder wordt dit versterkt door de weinig 

significante bijdrage aan dit onderzoek. Ook zonder deze theoretische verkenning is 

deze uiteenzetting even duidelijk. Daarnaast bleek er onvoldoende tijd en ruimte om 

een dergelijk onderzoek te verwerken. Vandaar dat is gekozen om het 

wervingsbeleid over te laten aan andere auteurs. Onder redactie van Frits Kluytmans 

(1997) is bijvoorbeeld het ‘Leerboek Personeelsmanagement’ verschenen, waarin dit 

onderwerp grondig, maar beknopt wordt behandeld. 

Er worden in de literatuur verschillende, sterk overlappende termen gebruikt: 

Personeel & Organisatie, Personeel & Arbeid, Personeelsmanagement, Human 

Resource Management, enzovoort. In dit onderzoek wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen al deze termen. Er is in de literatuur veel aandacht besteed aan de 

verschillen tussen alle stromingen. Eveneens door Frits Kluijtmans (1999) is 

bijvoorbeeld het boek ‘Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid’ geschreven. 

Hierin komt naar voren dat er door de tijd drie stromingen hebben bestaan die in 

elkaar over zijn gegaan: Van arbeidsrelatie naar personeelsmanagement naar HRM. 

In dit verslag kunt u er van uitgaan dat de moderne, strategische variant van HRM 

bedoeld wordt. 

Daarnaast wordt uitgegaan van één context: de context van Nederland. In 

verschillende landen gelden verschillende culturen en het is daarom onmogelijk om 

in dit relatief beperkte onderzoek onderscheid te maken tussen al die culturen. 

Daarom zullen veel van de behandelde theorieën wellicht niet generaliseerbaar zijn 

naar andere culturen. Hiervoor wordt u doorverwezen naar Fons Trompenaars 

(1993) of Geert Hofstede (1991). 

Tot slot dient een notie opgenomen te worden over het verschil tussen ‘waarden’ en 

‘waarde’. In de literatuur worden deze begrippen vaak door elkaar gebruikt en is het 

begrip value daarom erg dubbelzinnig. Er zijn dan ook twee stromingen die snel 

verwisseld zullen worden, maar een totaal andere lading dekken: values-based 
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management en value-based management. In dit onderzoek zal daarom het begrip 

‘waarde’ (value) niet in de economische zin worden gebruikt en kunt u er derhalve 

rmee ‘waarden’ (values) worden bedoeld. van uitgaan dat hieLEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 zal de theorie worden behandeld omtrent de fenomenen 

waardengedreven personeelsmanagement en het wervingsbeleid. Hiervoor wordt 

het begrip waardengedreven personeelsmanagement uitvoerig beschreven. Het 

wervingsbeleid wordt niet af nauwelijks theoretisch beschreven. De theoretische 

samenhang wordt echter wel uitvoerig behandeld en in een conceptueel model 

samengevat. In hoofdstuk 3 wordt de methodologie verantwoord. Oftewel: hoe is 

het onderzoek aangepakt en waarom is deze aanpak gekozen? Hierna wordt in 

hoofdstuk 4 de theorie en de methodologie in de praktijk gebracht. Het 

waardengedreven personeelsmanagement van verschillende organisaties wordt aan 

de theorie getoetst. In hoofdstuk 5 komen tot slot de conclusies aan bod, waarmee 

een kort overzicht zal worden gegeven van de uitkomsten van dit onderzoek, theorie 

en praktijk. Vervolgens zullen een aantal discussiepunten worden aangedragen, 

waarmee de lezer zelf verder kan nadenken over de toegevoegde waarde van dit 

onderzoek. Tot slot zullen een aantal aanbevelingen worden gedaan voor 

vervolgonderzoek. 
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WAARDENGEDREVEN PERSONEELSMANAGEMENT; EEN THEORETISCHE VERKENNING 
 

Organizational Values are like the foundation of a house. If the foundation is weak 
then the house falls down  
Woodcock & Francis, 1989 

 

Zoals in de aanleiding is geschetst zijn waarden een hernieuwde manier van denken. 

Het management van waarden heeft, volgens Nijhof, Fisscher en Van Drunen, tot 

doel medewerkers te stimuleren bepaalde waarden hoog te houden in hun werk. 

Hiermee wil men de waarden van het individu in balans brengen met de waarden 

van de organisatie, zodat de medewerkers naar deze waarden gaan handelen. Dit 

wordt gedaan aan de hand van drie niveaus, op volgorde: 

1. Het individuele niveau; 

2. Het organisatieniveau; 

3. Het omgevingsniveau. 

Deze indeling stamt uit 1975 en komt van de hand van George W. England. Hieruit 

blijkt dat verschillende waarden geheel andere invloeden kunnen hebben. (1) 

Operatieve waarden: dit zijn de waarden die actief het gedrag van een persoon 

beïnvloeden en zijn daarom het sterkst. Deze waarden worden tevens gedeeld door 

andere personen. (2) Nagestreefde waarden: wat wil de persoon nastreven en 

verwezenlijken? Het betreft hier waarden die niet door anderen gedeeld worden, 

maar enkel door een bepaalde medewerker. Er bestaat daarom een conflict tussen 

de operatieve waarden van de organisatie en de nagestreefde waarden van de 

medewerker. (3) Geadopteerde waarden: tot slot bestaan er waarden die niet door 

de organisatie of haar medewerkers verlangd worden, maar door de omgeving 

worden opgedrongen. (4) Niet relevante of zwakke waarden: deze waarden worden 

door niemand belangrijk gevonden en zijn daarom niet van toepassing op de 

organisatie, haar medewerkers en haar omgeving. 

Deze indeling kan als volgt worden geschematiseerd: 

 

FIGUUR 2.1  VERSCHILLENDE SOORTEN WAARDEN EN HUN NIVEAUS (NEUIJEN, 1993; ENGLAND, 

1975). 

Deze waarden hebben allen gemeen dat ze bedoeld zijn om iets na te streven. 

Mensen, organisaties en netwerken gebruiken waarden om zichzelf een identiteit 

aan te meten. Een identiteit maakt duidelijk waar je voor staat en wat je 

nastrevenswaardig vindt.  

Individueel niveau Organisationeel niveau Omgevingsniveau

Operatieve waarden Nagestreefde waarden Geadopteerde waarden

Waardengedreven Personeelsmanagement 
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In de literatuur lopen een aantal auteurs op het gebied van organisatie-identiteit 

voorop. Zo menen Hatch en Schultz (1997, 2000, 2002) dat twee onderdelen van een 

organisatie de identiteit bepalen. Hierbij gaat het om cultuur en imago, welke als 

volgt worden ingedeeld. 

Cultuur Identiteit  Imago 

Identiteit maakt de 
cultuur expliciet 

Expressie van identiteit 
laat indrukken achter bij 

anderen 

Identiteit spiegelt de 
beelden van anderen 

Reflectie zorgt voor 
inbedding van de 

identiteit in de cultuur 
 

FIGUUR 2.2  THE ORGANIZATIONAL IDENTITY DYNAMICS MODEL (HATCH & SCHULTZ, 2002: 379) 

Schoemaker (o.a. 2004) maakt in zijn onderzoeken een ander onderscheid. Hij maakt 

daarbij eveneens gebruik van de term organisatie-identiteit, maar dan in de context 

van talent en de werkgemeenschap. Al deze begrippen zijn van belang voor de 

constructie van de identiteit van de organisatie. Een eenduidige identiteit geeft 

individuen, organisaties en netwerken bepaalde waarden mee. De komende korte 

introductie van de termen zal verder worden uitgelegd in de loop van dit hoofdstuk. 

Op het individuele niveau zijn twee verschillende begrippen van belang. Enerzijds 

bestaat er voor de organisatie een enorme pool van potentiële medewerkers, de 

individuen. Het is anderzijds echter zaak tussen die individuen de talenten te vinden. 

Een individu wordt een talent indien er een context is, waarbinnen iemand zijn/haar 

talenten kan benutten. 

Op het niveau van de organisatie bestaan eveneens twee verschillende soorten 

groepen mensen. Aan de ene kant gaat het om kleinere groepen mensen die een 

sterke sociale cohesie voelen, omdat ze een gedeeld doel hebben. Zo kan 

bijvoorbeeld een afdeling logistiek geheel andere doelen/waarden hebben dan de 

afdeling marketing. In dit geval spreekt men van verschillende waardensystemen. 

Aan de andere kant bestaat de organisatiecultuur. De organisatiecultuur kan, 

simpelweg, worden omschreven als de synergie tussen de verschillende 

waardensystemen. Dit wil zeggen dat de organisatiecultuur meer is dan de som der 

delen. 

Op het niveau van de omgeving vindt een sterkere explicitering plaats van de interne 

organisatie. Enerzijds wil de organisatie een identiteit hebben gebaseerd op de 

cultuur die intern heerst. Anderzijds wil de organisatie een bepaalde uitstraling 

hebben naar de omgeving, een imago. De omgeving moet de waarden en de uniciteit 

van de organisatie kunnen beleven en daarom is het zaak dit duidelijk te 

communiceren. De gebruikte begrippen kunnen op de volgende manier schematisch 

worden weergegeven. 
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FIGUUR 2.3  ORDENINGSMODEL VAN DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN 

In principe kan gesteld worden dat een volgend niveau (bijv. van individu naar talent) 

een hoger niveau van explicitering betekent, wat zoveel wil zeggen als een groter 

algemeen begrip van de waarden. Verder wordt de organisatiecomplexiteit per 

niveau hoger, omdat steeds meer partijen betrokken raken en het steeds moeilijker 

wordt de organisatie beheersbaar te houden. Hierbij dient wel te worden gezegd dat 

elke organisatie elk niveau in meer of mindere mate beheerst. Het is geen 

stappenschema, maar een indeling voor verschillende begrippen, waarmee duidelijk 

wordt hoe deze verschillende begrippen versterkt kunnen worden. Het idee hierbij is 

dat een versterking van bijvoorbeeld het niveau ‘talent’ automatisch een versterking 

oplevert voor het niveau ‘waardensysteem’, enzovoorts. 

In dit model is verder te zien dat elke ring een andere betekenis heeft. De binnenste 

ringen hebben te maken met de interne organisatie, terwijl de buitenste ringen te 

maken hebben met de externe organisatie. Talenten en de identiteit kunnen worden 

tern en extern.   gezien als een combinatie van inINDIVIDUEEL NIVEAU 
Op het niveau van het individu zijn twee overlappende begrippen te vinden. 

Enerzijds gaat het om de normale individuen, met allen verschillende waarden. 

Anderzijds gaat het om talenten, welke (indien ze zich in dezelfde context bevinden) 

bepaalde waarden blijken te delen. Op dit niveau bevinden zich daarom de 

individuen die potentieel interessant zijn voor de organisatie. Hun waarden sluiten 

 de waarden van de organisatie.  daarmee aan opINDIVIDUEN 
Iedereen waardeert continue. Simpele beslissingen als het pakken van een paraplu 

als het lijkt te gaan regenen, geven een beeld van onze waarden: gezondheid, 

comfort, aanzien en waardering van materiele goederen. Men kan feitelijk zelfs 

zeggen dat onze beslissingen voornamelijk worden geleid door onze waarden 

(Argandoña, 2003).  

McEwan (2001) ziet waarden als die principes of standaarden die mensen gebruiken, 

individueel of collectief, om te beoordelen wat belangrijk of waardevol is in hun 

leven. Volgens Locke (1991) verschillen waarden in die zin van behoeften, dat 

behoeften voor iedereen hetzelfde zijn. Waarden geven daarentegen aan waar de 

verschillen liggen en maken daarom elk individu uniek in zijn/haar keuzes en acties. 

 13
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De bovenstaande waarden van Argandoña lijken daarom meer op behoeften dan op 

waarden. Iedereen heeft, in meer of mindere mate, behoefte aan gezondheid, 

comfort, aanzien en waardering van materiële goederen. 

Verschillende mensen hebben daarom verschillende waarden. In tabel 2.1 is een 

opsomming van een aantal waarden te vinden. Het gaat hierbij om waarden waarvan 

individuen zeggen dat ze deze belangrijk vinden. Men blijkt in de praktijk echter 

prioriteit te geven aan geheel andere waarden. Individuen hangen waarden aan die 

enkel op hun zelf gericht zijn (zoals gelukkig zijn, bescherming van familie, 

zelfrespect en vrijheid) en minder op de maatschappij (gelijkheid en wereldvrede 

komen respectievelijk op plaats 14 en 15).  

Men denkt zelf… Men denkt eigenlijk… 

1. Bescherming van familie 

2. Wereldvrede 

3. Vrijheid 

4. Zelfrespect 

5. Gelijkheid 

6. Gelukkig zijn 

1. Gelukkig zijn 

3. Bescherming van familie 

4. Zelfrespect 

5. Vrijheid 

14. Gelijkheid  

15. Wereldvrede 

TABEL 2.1  WELKE WAARDEN WORDEN ECHT BELANGRIJK GEVONDEN? (SELIGMAN & KATZ, 1996) 

Rokeach (1973, in: Seligman & Katz, 1996) ziet waarden als voorkeuren voor een 

gewenste staat van leven (vrijheid, gelijkheid) of gedrag (eerlijk, logisch). Elk individu 

heeft een eigen waardensysteem, waarin de waarden zijn georganiseerd. Deze 

waarden zijn standaarden waarmee het individu zichzelf beoordeeld en veroordeeld. 

Volgens Rokeach leiden bepaalde waarden daarom tot een bepaald gedrag. 

Daarnaast bevestigt Rokeach dat de context sterk bepaalt welke waarden worden 

aangehangen. 

Jeurissen en Van de Ven (In: Jeurissen, 2000: 62) borduren hier op voort door een 

allesomvattende definitie te geven van individuele waarden: Duurzame 

overtuigingen over wat in ons handelen nastrevenswaardig is, wat een bepaalde 

levenswijze waardevol maakt (het tot een goed leven maakt) en welke ideale 

eigenschappen van mensen waardevol en nastrevenswaardig zijn. Hierbij maken zij 

een onderscheid tussen eindwaarden en modale waarden. Eindwaarden zijn de 

grote doelen in het leven, zoals ‘gezondheid’ en ‘vrijheid’. Modale waarden gaan 

over de manieren waarop men dient te handelen, zoals ‘aardig’ en ‘eerlijk’. Door 

modale waarden tracht men de eindwaarden te bereiken. middel van de TALEN TEN 
Talenten zijn vervolgens een steeds belangrijkere vorm van niet te imiteren 

concurrentievoordeel. Talent is een bovengemiddelde begaafdheid op een 

taakelement, waarmee een medewerker toegevoegde waarde in het werk kan bieden 

(Schoemaker, 1994: 38). Talenten zijn het bezit van het individu. Het is echter zaak 

dat de talenten die de organisatie nodig heeft, ook worden gevonden. Hierbij is het 

niet enkel belangrijk wat een individu kan, maar ook waar een individu voor staat, 
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welke waarden hij/zij belangrijk vindt. Om uit te vinden of iemand geschikt is moet 

daarom niet enkel gekeken worden naar de formele capaciteiten. Een persoon kan 

de benodigde kennis en vaardigheden hebben, maar de juiste waarden of attitudes 

missen. Doordat niet aan alle criteria wordt voldaan, kan niet worden gesproken van 

de juiste competenties. In dat geval kan niet worden gesproken van een talent voor 

deze specifieke organisatie, omdat de context niet juist is. De waarden van het 

individu passen niet binnen de context van de organisatie. 

Aan de ene kant is dus een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan tussen organisatie 

en individu: de organisatie is afhankelijk van talent geworden. Aan de andere kant 

heeft het individu een organisatie, als werkgemeenschap, nodig om zijn/haar 

talenten in te zetten en te ontwikkelen (Schoemaker, 2004). 

Indien de mensen geworven worden, wordt hun context aangevuld met de context 

van de organisatie en dit levert een hoger niveau van complexiteit op. Men moet 

zien te gedijen in het nieuwe waardensysteem. Argandoña (2003) geeft hierbinnen 

een ruimere definitie van het begrip waarden: Waarden zijn centrale behoeften of 

overtuigingen met betrekking tot een staat van gewenst gedrag dat specifieke 

situaties te boven gaat, de keuze en evaluatie van onze beslissingen en daarmee ons 

gedrag, stuurt. Hierdoor wordt het een integraal deel van ons bestaan en onze 

handelingen tot het punt van de vorming van ons karakter. 

De vraag rijst echter op welke waarden geworven dient te worden. Enerzijds kan 

worden gesproken van een versterking van de huidige organisatiewaarden door 

actief te werven en selecteren op deze waarden. Anderzijds kan dit leiden tot een 

onbeweegbare machine zonder innovatiekracht en nieuwe ideeën. Deze discussie zal 

enzetting. worden voortgezet in deze uiteORGANISATIENIVEAU 
Wanneer we een niveau omhoog gaan (van het individuele niveau naar het niveau 

van de organisatie) houdt dit in dat er een grotere kans is dat leden van dezelfde 

cultuur dezelfde waarden zullen delen, gedurende het proces van socialisatie. Deze 

waarden representeren de gewenste eindstaat van een cultuur. Waarden verschillen 

u van het individu als de organisatie. daarom zowel op het niveaWAARDENSYSTEMEN 
Volgens Argandoña (2003) worden onze waarden weerspiegeld in onze beslissingen. 

Indien deze weerspiegeling zich regelmatig voordoet kan men spreken van een 

(goede) eigenschap. Deze goede eigenschappen zorgen voor een bepaald karakter, 

zodat beslissingen consequent worden genomen. Vervolgens gaat men zich naar dit 

karakter gedragen. Enerzijds beïnvloeden waarden daarom de eigenschappen, het 

karakter en het gedrag van mensen, maar anderzijds hebben deze eigenschappen, 

karakters en gedragingen invloed op onze waarden.  

Dit impliceert echter nog niet dat medewerkers zich ook daadwerkelijk betrokken 

voelen bij deze waarden. Waarden helpen de organisatie haar missie te realiseren; 

het gaat erom hoe je de missie waar maakt. Waarden geven woorden aan datgene 

wat belangrijk wordt gevonden. Waarden vormen een onderling verbonden systeem, 

ze beïnvloeden elkaar continu en moeten passen bij een bepaald waardensysteem 

(Kinds en Kinds-Hoendervoogt, 2004).  
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De waarden van de individuen in een organisatie komen daarom samen in een 

waardensysteem (Meglino & Ravlin, 1998). Ieder individu heeft de behoefte zin aan 

de inspanningen te geven, een bijdrage te leveren aan een groter goed. Het 

waardensysteem kan ervoor zorgen dat de ondernemingsstrategie duidelijker wordt, 

omdat deze is gebaseerd op de grondbeginselen van de organisatie (Simons, 1995). 

Indien mensen dezelfde percepties hebben, is het makkelijker om deze op elkaar af 

te stemmen. Er bestaat daarom een onderlinge relatie tussen de waarden van 

verschillende individuen of talenten. Op deze manier ontstaat een waardensysteem. 

Een waardensysteem is volgens Kinds en Kinds-Hoendervoogt (2004) een 

samenhangend stelsel van waarden, overtuigingen en gedrag.  

Schoemaker, Jonker en Nijhof (2005) pleiten in hun huidige onderzoek ‘Human Value 

Management’ om de organisatie te zien als waardensysteem. Dit doen ze om 

verschillende redenen. (1) Waarden vormen de werkgemeenschap, binden talent en 

geeft een identiteit. (2) Waarden vormen de basis om de organisatie te laten 

functioneren als een maatschappelijke actor. (3) Waarden zorgen voor een creatie 

vorming van sociaal kapitaal, binnen en buiten de organisatie. (4) waarden sturen de 

medewerkers in hun interactie met stakeholders, binnen en buiten de organisatie. 

Het derde punt kan verder worden toegelicht door Meglino & Ravlin (1998). Sociaal 

kapitaal bestaat uit de voorraad actieve relaties tussen mensen: vertrouwen, 

gedeeld begrip, gedeelde waarden en gedragingen die de leden van een netwerk en 

gemeenschappen met elkaar verbinden en gezamenlijke actie mogelijk maken 

(Cohen & Prusak, 2001:4). Enerzijds wordt de organisatie gevormd door de vorming 

van sociale netwerken en anderzijds verbindt het mensen door gedeelde waarden. 

Individuen zien een lidmaatschap van een organisatie als een manier om hun 

persoonlijke identiteit te ontwikkelen (Schoemaker, Jonker & Nijhof, 2005: 6). Als de 

waarden van verschillende leden (sterk) overeenkomen met de waarden van het 

systeem, zullen deze mensen sneller en beter worden opgenomen in dit systeem. Dit 

laties tussen mensen hechter worden.  heeft tot gevolg dat sociale reORGAN ISATIECULTUUR 
Al in 1982 laten Deal en Kennedy zien dat succesvolle bedrijven zich onderscheiden 

van minder succesvolle bedrijven door het benadrukken van helder geformuleerde 

normen en waarden ten aanzien van de organisatie en de kwaliteit van haar 

activiteiten. Zij stelden: ‘People are a company’s greatest resource, and the way to 

manage them is not directly by computer reports, but by the subtle cues of a culture’ 

(Deal & Kennedy, 1982: p.15). We spreken in dit kader van organisatiecultuur. Op 

het niveau van de organisatie maken waarden een groot deel van de cultuur uit 

(Schein, 1985; O’Reilly & Chatman, 1996). Gedeelde waarden zorgen voor een 

sociaal systeem of cultuur, die de interacties ondersteunt die noodzakelijk zijn voor 

individuen om een gezamenlijk doel te bereiken (Meglino & Ravlin, 1998).  

Enerzijds wordt de organisatie gevormd door de vorming van sociale netwerken en 

anderzijds verbindt het mensen door gedeelde waarden. Individuen zien een 

lidmaatschap van een organisatie als een manier om hun persoonlijke identiteit te 

ontwikkelen (Schoemaker, Jonker & Nijhof, 2005: 6). In een organisatie bevinden 

zich verschillende waardensystemen en in deze verschillende waardensystemen 

bevinden zich weer verschillende mensen met verschillende waarden. Om tot een 

eenduidig beleid en een gedeelde set waarden te komen dienen deze 
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waardensystemen op elkaar te worden afgestemd. Het waardensysteem van een 

organisatie vormt de basis voor de cultuur (Meglino & Ravlin, 1998). 

Een definitie van waarden, toegespitst op de organisatiecultuur, komt van Van 

Londen (1998: p.12): De specifiek aan de onderneming gebonden overtuigingen die 

de manier van handelen bepalen en de daaraan ten grondslag liggende motivaties 

die als leidend principe dienen voor de te bereiken doelen. Cultuur wordt daarom 

vaak omschreven als een systeem van gedeelde overtuigingen waarbinnen leden van 

dezelfde cultuur situaties en praktijken op eenzelfde manier interpreteren en 

evalueren. Mensen van buiten de cultuur zullen hier waarschijnlijk op een andere 

manier op reageren. Als gevolg zullen management practices die binnen de ene 

cultuur wel blijken te werken, niet automatisch werken binnen een andere cultuur 

(Erez & Earley, 1993: 18). 

Deze uniciteit van een cultuur wordt gevormd door drie aspecten: ervaringen, 

gedrag en waarden, welke als volgt kunnen worden geordend: 

 

Ervaringen:
Integratie en 

adaptatie 

Waarden:
Leidende 
principes 

Gedrag:
Dagelijkse 
praktijken 

Culturele 
Weerslag 

FIGUUR 2.4  DE VORMING VAN ORGANISATIECULTUUR (DUSSCHOOTEN-DE MAAT, 2004: 9) 

Neuijen (1993: 3) omschrijft een organisatiecultuur als de gemeenschappelijke 

verstandhouding die de ene groep mensen onderscheidt van de andere. Die 

verstandhouding heeft betrekking op het geheel van opvattingen, normen en 

waarden die worden gedeeld en die aan anderen worden voorgehouden als de juiste 

manier van denken, voelen waarnemen en handelen. De nadruk op waarden wordt 

door Schein (1988) versterkt door te zeggen dat organisatiecultuur bestaat uit een 

patroon van grondbeginselen dat door een groep mensen in de loop van de tijd werd 

bedacht, ontdekt of ontwikkeld. Wat eerst gold als een oplossing van een probleem 

ontwikkelt zich geleidelijk aan tot een waarheid die zelfs zo vanzelfsprekend wordt 

dat niemand zich in de organisatie er nog bewust van is. De grondbeginselen worden 

onderdeel van het onderbewustzijn van de organisatie. 

Volgens Schein (1992) geeft de cultuur het niveau aan van ‘wat en hoe wordt 

gedacht’ in organisaties. Dit is impliciet en bestaat uit overtuigingen, assumpties, 

maar vooral de essentiële waarden. Deze waarden bepalen de cultuur het sterkst en 

zorgen voor zingeving en cohesie in het dagelijks werk en vervolgens voor 

nbelang van de medewerker.  commitment, buiten het eigeOMGEVINGSNIVEAU 
De organisatie van de 21ste eeuw staat in groot contrast met de organisatie van de 

20ste eeuw. Globalisering en mondialisering zijn aan de orde van de dag en 

organisaties schuiven op van een shareholderdialoog naar een stakeholderdialoog. 
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De omgeving wordt steeds complexer en om die complexiteit te reduceren, moet 

elke partij betrokken worden. Waar in de vorige paragraaf nog werd gesproken van 

het onderbewustzijn van de organisatie, gaat het nu om de explicitering versie van 

die cultuur. Mensen moeten zich bewust zijn van de patronen en gedragingen in de 

organisatie. De voorspelbaarheid en maakbaarheid van werk is verdwenen. Voor de 

stakeholders geldt niet meer alleen de economische performance, maar tevens de 

sociale performance: ‘Do they practice what they preach?’.  

Balmer (2001) maakt een goed onderscheid tussen alle soorten organisatie-

identiteit. Hierbij zijn de voornaamste soorten voor dit onderzoek: corporate 

identity, organizational identity (zie vorige paragraaf), visual identity, corporate 

image, corporate reputation en corporate personality. Dit zijn allen begrippen met 

een sterke overlap, maar toch een aantal duidelijke onderscheidende kenmerken. 

nde twee paragrafen aan de orde komen. Deze begrippen zullen in de komeORGAN ISATIE-IDENTITEIT 
In de omgeving van de organisatie bevinden zich verschillende stakeholders die 

opnieuw verschillende waarden hebben. Iedere groep mensen ontwikkelt op den 

duur een gedeelde set waarden, vertaald in een identiteit. Volgens Balmer (2001) 

bestaan er twee soorten impliciete identiteit: 

• corporate identity: wat zijn we?  

• organizational identity/personality: wie zijn we?  

Voor dit onderzoek is echter de tweede vorm voornamelijk van belang. Jeurissen en 

Van de Ven (In: Jeurissen, 2000: 63) omschrijven organisatie-identiteit hierbij als de 

leidende beginselen die het gehele optreden van de organisatie kenmerken, welke 

aangeven wie en wat de organisatie wil zijn, waar zij zich op wil laten aanspreken en 

wat het doorslaggevende richtsnoer is in strategische keuzen en operationele 

beslissingen. 

Elke organisatie heeft (in meer of mindere mate) een eigen identiteit. Albert en 

Whetten (1985) hebben organisatie-identiteit gedefinieerd volgens drie dimensies: 

• Dat wat leden van een organisatie zien als centraal voor de organisatie; 

• Dat wat de organisatie onderscheidt van andere organisaties; en 

• Dat wat door de leden van de organisatie als een duurzaam fenomeen 

wordt gezien waarin verleden en heden (en waarschijnlijk ook) toekomst 

met elkaar verbonden zijn. 

De organisatie-identiteit verschilt in die zin van de organisatiecultuur dat bij de 

identiteit een verdere explicitering heeft plaatsgevonden. Dit houdt in dat de 

identiteit een combinatie is van cultuur en imago (zie tevens volgende paragraaf) 

(Hatch & Schultz, 2000). Schoemaker en Jonker (2005) versterken dit door te zeggen 

dat cultuur de uitdrukking is van de identiteit van de organisatie, door rites, 

symbolen, helden en verhalen. Dit leidt tot een bepaalde manier van doen die uniek 

is voor elke organisatie. Hieruit blijkt enerzijds dat de identiteit de cultuur vormt. 

De organisatie-identiteit wordt anderzijds gevoed door de medewerkers. De centrale 

gedachte bij organisatie-identiteit is dat elke persoon een ‘sense of belonging’ heeft, 

iedereen wil ergens bij horen. In de wetenschap wordt dit ook ‘social identity theory’ 

genoemd. Mensen en hun identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
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professionele/organisationele identiteit is in veel gevallen zelfs belangrijker dan de 

identiteit gebaseerd op gender, leeftijd, etniciteit of nationaliteit (Hogg & Terry, 

2000). Zij zagen een ontwikkeling in de wetenschap van het gedrag van groepen 

mensen naar het gedrag van het individu in een groep (groupy behavior). Individuen 

willen graag ergens bij horen, ergens waarmee hun identiteit gesterkt wordt. Deze 

theorie is voor het eerst geïntroduceerd door Tajfel in 1972 (Hogg & Terry, 2000). 

Hiermee maakt hij duidelijk dat elk individu zijn eigen plek in de maatschappij wil 

definiëren en innemen. Consequentie is dat men met name die activiteiten of 

groepen kiest die nauw aansluiten bij de eigen identiteit. Dit proces wordt 

identificatie genoemd. Het lidmaatschap van een organisatie kan hiermee een 

significant onderdeel van de identiteit vormen (zie ook Van Londen, 1998). 

Gioia (1998) bevestigt dat individuen hun eigen identiteit proberen te vormen door 

het lidmaatschap van een organisatie. Op hun beurt doorlopen organisaties het 

zelfde proces van identificatie. Organisaties hebben echter minder kans hun eigen 

identiteit vorm te geven, omdat de omgeving aan meer verandering onderhevig is. 

Hieruit blijkt dat individuen de primaire dragers van de waarden van de organisatie 

zijn en zij vertegenwoordigen daarmee de organisatie. Meerder individuele 

identiteiten maken daarmee één grotere, algemene identiteit. De ontwikkeling en 

het onderhoud van een specifieke organisatie-identiteit staan in het teken van 

zingeving. Waarden zijn de richtlijnen waarbinnen de medewerkers handelen. Deze 

waarden zijn echter moeilijk te ontdekken en te doorgronden (Schoemaker, Jonker & 

Nijhof, 2005: 2). In ‘The living company’ van Arie de Geus (1997) wordt gesproken 

van de organisatie als een levend wezen. Hiermee wordt bedoeld dat een 

organisatie, net als de mens, een missie heeft te vervullen. Deze missie gaat verder 

dan geld verdienen. De identiteit is niet enkel de optelsom van de individuen en de 

activa. Een organisatie heeft een eigen identiteit, welke blijft voortleven als de 

n of activa worden ingeruild.  individueIMAGO 
Naast de cultuur wordt de organisatie-identiteit gevoed door de perceptie van de 

externe omgeving (Hatch & Schultz, 2000). De manier waarop leden van de 

organisatie denken dat anderen de organisatie zien wordt ook imago genoemd 

(Dutton & Dukerich, 1991). Whetten, Lewis en Mischel (1992) bekijken imago vanuit 

een maakbaarheidsperspectief: imago is de manier waarop de elites in de 

organisatie willen dat de buitenstaanders de organisatie zien. Organisaties gaan, om 

hun imago te versterken, hun waarden uitdragen aan de omgeving. Om dit te 

bewerkstelligen worden vaak een aantal kernwaarden opgesteld. Volgens Everts en 

Trompenaars (2002) is een kernwaarde een waarde die wordt gedeeld door alle 

culturen binnen de organisatie. Het vormt een referentiepunt van waaruit de 

dilemma’s waarmee de organisatie intern en extern wordt geconfronteerd, kunnen 

worden benaderd. Medewerkers waarvan de dominante waarden te ver afliggen van 

de kernwaarden zijn moeilijk te handhaven in de organisatie. Volgens Van Londen 

(1998: 103) geven de ondernemingswaarden een antwoord op de vraag wat de 

medewerkers van de organisatie bindt en in gezamenlijkheid nastreven. 

Zich beperken tot de keuze van slechts één kernwaarde levert een duidelijk, maar 

vaak onvoldoende breed referentiepunt op voor de organisatie. Daarom worden 
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altijd meerdere kernwaarden geformuleerd. Dat leidt tot dilemma’s tussen de 

kernwaarden. Dit alles vereist daarom dat (Everts en Trompenaars (2002):  

• de kernwaarden fundamenteel bij de organisatie passen; 

• het aantal gekozen kernwaarden zo beperkt mogelijk wordt gehouden; 

• de kernwaarden worden geëxpliciteerd en vertaald naar de behoefte en 

beleving van de verschillende doelgroepen; 

• de kernwaarden zodanig worden verankerd dat zij daadwerkelijk kunnen 

worden geleefd en dit ook van hoog tot laag gebeurt, in de eerste plaats 

door het leiderschap; 

• de optredende dilemma’s onder ogen worden gezien en worden aangepakt. 

In het Jaarboek Personeelsmanagement 2006 (Altink & De Lint, 2005) werd in een 

enquête onder 98 personen gevraagd, indien de organisatie gebruik maakt van 

(kern)waarden, met welk doel dit gebeurt. Op deze vraag antwoordde 77% van de 

respondenten dat ze dit doen om te bepalen of mensen passen binnen de 

organisatiecultuur, 51% van de respondenten geeft aan dat ze dit doen om 

realistische informatie over de organisatie te geven. 49% geeft aan dat de 

organisatie (kern) waarden gebruikt om de juiste doelgroepen aan te spreken, 41% 

doet dit om beter zicht te krijgen op competenties van mensen en 15% om mensen 

beter in te kunnen werken of te laten integreren.  

In marketingtermen wordt deze omschreven vorm van identiteit ook omschreven als 

corporate identity (Hatch & Schultz, 1997). Hierbij gaat het, in tegenstelling tot 

organisatie-identiteit en organisatiecultuur, om het visuele, expliciete aspect. Hierbij 

is de invloed van het topmanagement zeer nadrukkelijk aanwezig. Balmer (2001) 

onderscheidt een aantal verschillende vormen van expliciete identiteit.  

• Visual identity: wat zijn de symbolen van de organisatie en wat is het 

systeem van identificatie? 

• Corporate brand: welke belofte wil het merk uitdragen?  

• Corporate reputation: welke onderscheidende attributen worden de 

organisatie toegewezen? 

• Corporate image: wat is de huidige perceptie en/of het huidige profiel?  

Deze begrippen hebben allen een meer expliciete lading gemeen, waarbij de 

perceptie van anderen bepaalt hoe deze identiteit beleefd wordt door individuen, 

groepen of netwerken. Het belangrijkste hierbij is de externe communicatie. 

Communiceert de organisatie, verbaal en non-verbaal, wat en wie ze (willen) zijn? 

Daarnaast is de reputatie van belang bij de identiteit op de lange termijn, terwijl het 

imago vooral van belang is voor de huidige perceptie (korte termijn). 

Deze begrippen hebben verder allen gemeen dat ze bedoeld zijn om de waarden van 

de organisatie juist uit te dragen en daarmee een juist imago te verkrijgen. Voor dit 

onderzoek is daarom ook gekozen voor deze laatste term, imago, omdat dit het 

begrip is dat de combinatie dekt van reputatie (het imago, gemeten over langere 

termijn) en visuele stijlen/merken. Om dit imago te ondersteunen worden, zoals 

gezegd, vaak kernwaarden gebruikt. Elke zichzelf respecterende organisatie heeft 

tegenwoordig een speciaal katern op de website gereserveerd voor een aantal 

kernwaarden, waarmee de organisatie wil laten zien waar men voor staat. Meestal 

wordt dit gecombineerd met een statement over de rol van de organisatie in de 



Authentieke Aantrekkingskracht – Sietse Rauwerdink 

 21

maatschappij. Zo had de Shell groep in 2000 bijvoorbeeld de volgende motivatie om 

kernwaarden te gebruiken: 

We cannot be accountable solely to our shareholders or customers. Our business 

touches too many lives for us to evade our wider role in society. We must 

communicate our values and demonstrate that we live up to them in our business 

practices (Lewis, 2000). 

Uit dit statement blijkt dat men de waarden van de organisatie wil benutten voor de 

communicatie van hun identiteit, ook corporate marketing genoemd. 

Volgens Anderson (1997) kan het values statement als volgt worden ingedeeld in de 

andere expliciete doelen van de organisatie. Elke organisatie heeft (bijvoorbeeld op 

haar website) een aantal kernwaarden, een missie en verschillende doelstellingen 

staan. Deze formele documenten maken duidelijk wat een organisatie wil bereiken. 

De kernwaarden sturen de overige documenten aan. 

 

FIGUUR 2.5  VIJF NIVEAUS VAN DOCUMENTEN (ANDERSON, 1997: 37) 

Volgens Anderson drijft het values statement de doelen en acties van de opvolgende 

documenten aan. Dit document heeft daarom ook een langere werkduur dan de 

volgende documenten. Het values statement is gebaseerd op ethische principes. Het 

mission statement beschrijft de ‘business arena’ voor de organisatie. Hierbij kunnen 

producten, markten en doelstellingen worden vermeld. Hier begint tevens de opzet 

van de acties en uitkomsten, verder uitgewerkt in de volgende documenten, welke 

almaar specifieker en explicieter worden. 

Hiermee lijkt communicatie een vitaal onderdeel te zijn van de beeldvorming van 

mensen over de organisatie. Imago kan daarom tot slot worden gedefinieerd als a 

holistic and vivid impression held by an individual or a particular group towards an 

organization and is a result of sensemaking by the group and communication by the 

a fabricated and projected picture of itself (Alvesson, 1990: 376). organization of SYNTHESE 
Vervolgens komt in dit hoofdstuk de synthese aan bod. Hiermee worden de 

verschillende concepten en begrippen aan elkaar gesmeed, zodat een duidelijk beeld 

ontstaat van de integraliteit van waardengedreven personeelsmanagement. 
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Business Plans 
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We bevinden ons tegenwoordig in een informatiesamenleving, waarbinnen 

organisaties zich vormen rondom een mix van talenten van medewerkers, sociaal 

kapitaal en ICT (Schoemaker, 2004). Weick (1995) benadrukt dit door te zeggen dat 

elk individu een sense of belonging heeft. Men wil ergens bij horen, bij een 

community. Elk individu behoort tot meerdere communities en daarmee wordt de 

organisatie (waar het individu werkt) automatisch onderdeel van dit netwerk en 

daarmee van de identiteit van dit individu. Het is daarom zaak voor elke organisatie 

om deel uit te maken van dit netwerk en hiermee de band met elk individu aan te 

halen. Campbell en Tawadey (1990) stellen dat medewerkers met waarden 

gelijkwaardig aan de waarden van de organisatie meer zingeving en voldoening uit 

hun werk halen. Om dit te bereiken moeten de waarden van individu en organisatie 

aan elkaar gelijk zijn en het individu moet zich inpassen in de waarden van de 

organisatie en níet vice versa. In het vervolg zal hier nog verder over worden 

gesproken.  

In de vorige paragraaf werd De Geus (1997) al aangehaald. Hij ziet organisaties als 

levende wezens en vindt daarom de term ‘human resources’ onbegrijpelijk. Als 

mensen worden gezien als resources zouden ze staan te wachten om gebruikt te 

worden. Organisaties zijn volgens De Geus ‘Human Work Communities’. 

Schoemaker (2004) omschrijft deze relatief nieuwe manier van organiseren als de 

ontwikkeling van de werkgemeenschap: Een werkgemeenschap is een netwerk van 

individuen, waarin deze individuen zich gedragen op basis van gemeenschappelijke 

waarden, normen en gedragscodes, waardoor deze individuen een groep vormen 

waarin talenten van individuen tot ontwikkeling kunnen komen, sociaal kapitaal kan 

floreren, lidmaatschap van de groep is geregeld en een specifieke organisatie-

identiteit ontstaat. 

Deze definitie sluit strak aan bij de vorige paragrafen en is daarom de cumulatie van 

de begrippen individuen, talenten, waardensystemen, organisatiecultuur, 

organisatie-identiteit en imago. Om dit alles te bereiken moet, volgens Ten Have 

(2003) het topmanagement een expliciete managementfilosofie ontwikkelen. Deze 

filosofie bestaat uit een samenhangende set waarden, welke een referentiekader 

vormen voor management en medewerkers. De waarden moeten goed vertaalbaar 

zijn naar het dagelijks werk. 

De werkgemeenschap is een nieuwe manier van organiseren, op die manier dat men 

zich gedraagt aan de hand van enerzijds hun eigen sense of belonging en anderzijds 

de identiteit van de organisatie. Hiermee doet zich voor wat in dit onderzoek de 

waardengedreven organisatie wordt genoemd: de wisselwerking tussen de identiteit 

van het individu en van de organisatie. Dit levert vervolgens een unieke organisatie 

op, met haar eigen specifieke identiteit. Deze identiteit is niet te kopiëren en dit 

maakt dat elke organisatie in de bron een concurrentievoordeel heeft.  

De ene organisatie is echter ‘unieker’ dan de andere. Na een eigen onderzoekje 

werden bijvoorbeeld de vier grootste banken van Nederland naast elkaar gezet: ABN 

AMRO, Fortis, ING en de Rabobank. Als mensen werd gevraagd naar de uniciteit van 

elke bank, wist men enkel bij de Rabobank een duidelijk verhaal te vertellen. 

Ondanks de onderscheidende identiteiten van de andere drie banken, wordt de 

Rabobank als de meest unieke benoemd, waarschijnlijk door het coöperatieve 

karakter.  
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De kritische kanttekening die hierbij geplaatst kan worden betreft de vraag wie de 

identiteit bepaalt van een organisatie. Zijn dit de leden van de organisatie of gaat het 

om de perceptie van buitenstaanders? De leden van Ahold zullen bijvoorbeeld 

vinden dat men in een integere organisatie werkt. De perceptie van de omgeving zal 

echter zijn dat de integriteit van de mensen van Ahold per definitie ter discussie 

gesteld kan worden. Balmer and Soenen (1999) zien de perceptie van de identiteit 

van een organisatie in drie facetten:  

1. The Soul. De subjectieve elementen van de identiteit van de organisatie, zoals 

waarden, subculturen en de mix van soorten identiteit. In dit onderzoek ook de 

cultuur van de organisatie genoemd; 

2. The Mind. De bewuste beslissingen die door de organisatie worden genomen 

met de ethos, visie, strategie en de prestaties van de producten. In dit 

onderzoek wordt hiermee (in minder mate) de identiteit van de organisatie mee 

bedoeld; 

3. The Voice. Hiermee worden de verschillende manieren van interne en externe 

communicatie bedoeld, waarmee de stakeholders worden bereikt. 

Deze identiteit kan op verschillende manieren worden beleefd door verschillende 

partijen. Balmer (2001) heeft deze indeling de ‘Dr Balmer's AC2ID Test' genoemd: 

1. De eigenlijke identiteit (interne waarden, organizational behaviour, activiteiten, 

markt, performance and positionering); 

2. De gecommuniceerde identiteit (de verschillende berichten die de organisatie 

verspreid via primaire, secundaire en tertiaire kanalen: ‘total corporate 

communication'); 

3. De beleefde identiteit (de beelden, reputatie volgens stakeholders);  

4. De ideale identiteit (De optimale positionering voor de organisatie gegeven een 

bepaald tijdsframe);  

5. De gewenste identiteit (De visie, zoals beschreven door de oprichter en/of CEO 

en alegemeen management). 

Deze vijf typen zouden, idealiter, met elkaar in evenwicht worden gebracht. Indien 

dit niet het geval is moet hier iets aan gedaan worden. Het uiteindelijke doel hiervan 

is de percepties en waarden van alle betrokkenen op één lijn te hebben. 

Bij waardengedreven personeelsmanagement is het er daarom om te doen dat P&O 

de medewerkers en de organisatie helpt een balans te vinden tussen persoonlijke 

waarden en organisatiewaarden. Volgens Pelled en Hill (1997) wordt commitment 

bevorderd indien de waarden overeen komen met het aanbod van de organisatie. 

Wanneer er een goede fit bestaat tussen de waarden van de medewerkers en wat de 

organisatie te bieden heeft, zal de kans groter zijn dat de medewerker zich 

gemakkelijk voelt binnen de organisatie. Medewerkers hebben daarbij de volgende 

vragen: wat wil ik bereiken, wat wil de organisatie bereiken? Hoe kan de organisatie 

bijdragen aan mijn persoonlijke missie en hoe kan ik bijdragen aan de missie van de 

organisatie? Ben ik er voor de organisatie of is de organisatie er voor mij (Kinds & 

Kinds-Hoendervoogt, 2004)?  
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Deze vragen worden grotendeels behandeld in het boek ‘Zingeving in strategie’ van 

Linda Gratton uit 2001. Hierin laat zij in een duidelijk overzicht zien hoe de waarden 

van de organisatie worden beleefd door het personeel. Het is immers niet mogelijk 

succesvol waarden en normen vast te leggen binnen een organisatie als men niet 

weet wat die betekenen in de belevingswereld van de medewerkers (Vloeberghs, 

1997). Op die manier is duidelijk dat een medewerker van IBM ook echt een IBM’er 

is en een medewerker van KPN ook echt een KPN’er is. 

 30 40 50 60 70 80 90 100 

De waarden 

van het bedrijf 

zijn duidelijk 

*  **  ** 

 

Mijn waarden 

komen overeen 

met die van het 

bedrijf 

* *   ** ** 

 

TABEL 2.2  PERCENTAGE ONDERZOCHTE WERKNEMERS DIE HET MET DE UITSPRAAK EENS WAREN. 

BEDRIJVEN ZIJN BT PAYPHONES, CITIBANK, GLAXA WELLCOME, HEWLETT-PACKARD, KRAFT JACOB 

SUCHARD (PHILIP MORRIS), LLOYDS TSB (GRATTON, 2001: 65). 

Indien de waarden van het individu en de organisatie overeen komen kan gesproken 

worden van een persoon-organisatie fit. In bovenstaande tabel kan afgelezen 

worden dat er grote verschillen bestaan in deze P-O fit. Bij de ene organisatie vindt 

40% van de mensen dat hun waarden overeen komen met de waarden van de 

organisatie, terwijl dit bij een andere organisatie 90% is. In het laatste geval wil dit 

zeggen dat het individu en de organisatie in die mate waarden delen dat dit 

bepaalde werkgerelateerde uitkomsten kan verbeteren (Dusschooten-De Maat, 

2004). Zo blijven managers, waarvan de waarden nauw aansluiten op de 

organisatiewaarden langer bij deze organisatie (Locke, 1976) en de commitment en 

tevredenheid eveneens beter waren (Meglino, Ravlin & Adkins, 1989). Verder 

(Chatman & Barsade, 1995). voorspelt de P-O fit het verloop en de prestaties IMPLICATIES EN IMPLEMENTATIE 
Personeelsmanagement is een complex vakgebied. De personeelsmanager heeft de 

verantwoordelijkheid over het wel en wee tussen werkgever en werknemer. Het 

wordt daarom niet voor niets gekscherend Personeel & Overig genoemd. Het 

bestaat uit vele activiteiten, waarvan bijvoorbeeld werving & selectie, beoordelen & 

belonen en trainen & opleiden bekend zijn. Deze taken staan allen in het teken van 

één doel: een optimale personeelsbezetting (Kluytmans, 1997).  

In dit licht zijn nu verschillende definities en vormen van waarden(systemen) 

gegeven, maar waartoe leidt dit alles nu? In deze paragraaf zal hierover meer 

duidelijkheid worden gegeven. Hoewel dit niet tot de doelen van dit onderzoek 

behoort, is dit onderdeel toch opgenomen om een handreiking te doen aan mensen 

die in de praktijk bezig willen met dit onderwerp. Een helder, geïntegreerd en intern 

consistent HR-beleid ten aanzien van aspecten als werving en selectie, training en 
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ontwikkeling, beoordeling en beloning en communicatie wordt als noodzakelijk 

gezien om de normen en waarden van de organisatie over te brengen (Legge, 1995). 

Van Londen (1998) zegt dat ondernemingswaarden niet te implementeren zijn. De 

waarden zijn onderdeel van de identiteit en deze identiteit wordt gedurende het 

eerste decennium van bestaan gevormd. Van Londen ziet programma’s om waarden 

te implementeren/veranderen/expliciteren bij voorbaat als gedoemd om te 

mislukken, omdat waarden niet maakbaar zijn. 

Nijhof, Fisscher en Van Drunen (2002) laten echter met zeven stappen toch zien hoe 

een organisatie hun management van waarden kan inrichten. Ten eerste moet men 

identificeren wie de relevante stakeholders zijn. Hierbij gaat het om de personen, 

groepen of organisaties die met hun waarden invloed hebben op de strategie van de 

organisatie. Ten tweede moet men vaststellen wat de eigen identiteit is, waarmee 

men wil ontdekken welke rol men heeft in de omgeving en welke bijdrage men kan 

leveren aan de stakeholders. Hierbij is het vooral van  belang dat men ontdekt welke 

waarden hierbij van belang zijn en met welke waarden men de omgeving tegemoet 

wil treden. Ten derde moet een structureel overleg worden opgezet met deze 

stakeholders, opdat in samenspraak kan worden beslist welke waarden er werkelijk 

toe doen en waar deze stakeholders ook iets aan hebben. De identiteit wordt 

namelijk, naast de eigen cultuur, mede bepaald door de omgeving. Ten vierde 

moeten deze waarden worden geïntegreerd in de organisatie. De medewerkers 

moeten de geformuleerde waarden gaan beleven. Met name op dit punt kan 

worden gesproken van waardengedreven personeelsmanagement. Ten vijfde dient 

dit proces verantwoord te worden aan de diverse stakeholders om hen langdurig te 

betrekken. Ten zesde moeten de stakeholders evalueren in hoeverre het huidige 

waardenmanagement een toegevoegde waarde heeft. Ten zevende en tevens tot 

slot moet deze evaluatie worden meegenomen om het beleid aan te passen of 

scherp te stellen. 

Vooral punt vijf, de integratie van waarden in de organisatie is het punt waar 

personeelsmanagement en grote rol heeft te vervullen. In combinatie met de vorige 

paragrafen kan het volgende overzichtsmodel laten zien hoe de begrippen met 

elkaar samenhangen en welke personeelsprocessen dit waardenmanagement 

kunnen bevorderen. 

 

Individueel niveau Organisationeel niveau Omgevingsniveau 

Individuen Talenten Waarden Organisatie 
cultuur 

Organisatie 
Identiteit 

Imago 

Werving en 
selectie 

Socialisatie Opleiding en 
ontwikkeling 

Beoordeling 
en beloning 

Communicatie 
en leiderschap 

Waardengedreven personeelsmanagement 

FIGUUR 2.6  INDELING BEGRIPPEN EN INSTRUMENTEN 
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Er kan door middel van het bovenstaande overzichtsmodel worden gezegd dat er 

twee manieren zijn om het personeelsmanagement waardengedreven te maken: 

topdown (van rechts naar links) en bottom-up (van links naar rechts). Topdown kan 

worden besloten welke competenties nodig zijn om de waarden te versterken en 

vervolgens kunnen deze bottom-up worden uitgevoerd door de benodigde werving, 

selectie, socialisatie, opleiding, enzovoort. 

Het is belangrijk te beseffen dat waarden moeilijk te implementeren zijn. 

Organisaties die duidelijk waardengedreven zijn, zijn dit van oudsher en hun 

waarden zijn geëvolueerd met de tijd (De Geus, 1997). De verschillende niveaus van 

waarden volgen elkaar op en dit moet van onderaf gebeuren. Revolutie is in dit 

verband niet mogelijk, omdat de waarden impliciet zijn voor elk individu en elk 

waardensysteem. Het duurt lang voordat nieuwe waarden door alle niveaus 

veranderen.  

Als organisaties hebben besloten een doel na te streven, waarbij andere waarden 

blijken te gelden dan voorheen is het van groot belang dat het management deze 

waarden bepaalt en uitdraagt (Ten Have, 2003). Deze managers spelen een evidente 

rol bij het aangeven van de gewenste richting. Verdeeldheid of twijfel kunnen de 

strop betekenen voor een organisatieverandering en daarom is het zaak managers 

met verkeerde waarden tijdig te vervangen. Het is daarbij van belang dat het 

personeelsbeleid wordt afgestemd op de centrale waarden, uitgewerkt in 

bijvoorbeeld werving, training, opleiding, beoordeling en waardering. 

Nieuwe kernwaarden dienen wel op de werkvloer gedragen te worden. Individuele 

medewerkers zullen enkel warmlopen voor nieuwe waarden als deze aansluiten op 

wat ze zelf al belangrijk vinden. In de komende paragrafen wordt een handreiking 

gedaan om enerzijds de bestaande waarden te versterken en anderzijds nieuwe 

waarden te ‘implementeren’. In de komende paragrafen zal worden behandeld hoe 

een organisatie een niveau kan versterken. De niveaus zijn achtereenvolgens: 

Individu, talent, waardensysteem, organisatiecultuur, organisatie-identiteit en 

imago. Hierbij moet wel beseft worden dat elk niveau altijd in elke organisatie 

bestaat, maar in verschillende maten. Elke organisatie heeft bijvoorbeeld een eigen 

identiteit, maar bij de ene organisatie is deze sterker dan bij de andere. Het 

belangrijkste is dat elk niveau op zijn eigen manier behandeld dient te worden en dat 

hierbij verschillende instrumenten van dienst kunnen zijn: achtereenvolgens werving 

& selectie, socialisatie, opleiding & ontwikkeling, beoordeling & beloning, 

communicatie & leiderschap.  WERVING EN SELECTIE  
Van niveau individu naar talent 

Wil een organisatie werknemers langdurig aan zich binden, dan zal bij de werving en 

selectie in de toekomst steeds vaker moeten worden gekeken naar de waarden, 

overtuigingen en missie van de kandidaten. P&O zal hier daarom actief op moeten 

letten en hier ook naar handelen. Het gaat er niet altijd om: ‘wat voor kandidaat past 

binnen ons team?’, maar: ‘welke kandidaat past het beste bij onze missie?’ 
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FIGUUR 2.7  DE INVLOED VAN WERVING EN SELECTIE IN DIT ONDERZOEK 

In eerste instantie gaat het om de werving van de juiste mensen en de manier 

waarop een organisatie de meeste aantrekkingskracht kan uitoefenen op de 

arbeidsmarkt. Collins en Porras (1996) behandelen in hun boek ‘Build to last’ 

verschillende organisaties die al sinds mensenheugenis bestaan en de eigenschappen 

die de organisaties delen. Hieruit bleek dat deze organisaties als vanzelf een 

aantrekkingskracht hebben op mensen, omdat ze weten dat ze daar ‘goed 

behandeld’ worden. Dit geeft redenen om aan te nemen dat een competitieve 

voorzorgsstrategie daadwerkelijk mogelijk is. Zij richtten hun onderzoek op 

ondernemingen die zij aanduidden als ‘visionair’. Visionaire ondernemingen worden 

gekenmerkt door hun ‘kernideologie’. Het is een samenhangend geheel van 

uitgangspunten waarmee de onderneming een stevige paal in de bodem slaat: ‘Dit is 

wie wij zijn, en waarvoor wij staan. Hier is het ons om te doen’. Visionaire 

organisaties worden geleid door een doel, een ‘purpose’, door Collins en Porras 

omschreven als: the organisation’s fundamental reason for existence beyond just 

making money - a perpetual guiding star on the horizon; not to be confused with 

specific goals or business strategies. Het tijdsperspectief dat daarbij wordt 

ingenomen is zeer lang. Het gaat om ‘values we would strive to live to for a hundred 

years regardless of changes in the external environment’ (Collins & Porras, 1996, 73-

74). 

Nancy S. Ahlrichs (2000) geeft weer dat hiermee een organisatie een ‘preferred 

employer’ of een ‘employer of choice’ wordt. Deze organisaties zijn zich er van 

bewust dat er een sterk verband bestaat tussen zorg dragen voor het personeel en 

goede economische resultaten. Een employer of choice wordt gedefinieerd als een 

organisatie die zijn doelen, wat betreft groei en winstgevendheid, weet te behalen 

omdat men in staat is de juiste, benodigde werknemers (kwantiteit en kwaliteit) te 

werven en selecteren. 

O’Reilly en Pfeffer (2001) behandelen eveneens employers of choice. Hun idee 

daarbij is echter dat deze organisaties hun werving niet beter hebben gedaan dan 

andere organisaties, maar ze hebben hun concurrentie verslagen door het beter 

aanboren van energie en talent van de mensen die ze al hebben. Goede mensen 

willen nu eenmaal werken bij organisaties waar ze hun talenten kunnen benutten, 
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waar ze gerespecteerd worden en waar ze worden betrokken bij de waarden en 

cultuur van de organisatie. Een goed voorbeeld van zo’n organisatie is Southwest 

Airlines. O’Reilly en Pfeffer hebben een uitgestrekt onderzoek verricht naar deze 

luchtvaartmaatschappij en hun langdurig concurrentievoordeel. Hieruit bleek dat 

Southwest, in tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen, nooit moeite heeft 

gehad om de meest getalenteerde mensen aan te trekken. Southwest heeft een 

dergelijke reputatie dat men niet eens personeelsadvertenties hoeft te plaatsen. De 

gemotiveerde mensen komen vanzelf.  

Organisaties met een duidelijke cultuur trekken ook de juiste mensen aan. Dit zegt 

Dusschooten-De Maat (2004) in ‘Mensen maken het verschil’. Extraverte 

persoonlijkheden voelen zich aangetrokken tot agressieve, resultaatgerichte 

culturen, terwijl mensen die hoog scoren op ‘neuroticisme’ juist een afkeer hebben 

van innovativiteit.  

Lynda Gratton (2004) ziet waarden eveneens als zeer belangrijk voor de werving van 

nieuwe mensen. Tijdens de selectie moet echter ook aandacht worden besteed aan 

de waarden, zodat achteraf geen onduidelijkheden overblijven. Hierbij gaat het er 

niet alleen om of iemand de juiste waarden heeft, maar ook of iemand die waarden 

juist kan delen. Dit gebeurt impliciet altijd wel, maar men zou expliciet meer 

aandacht kunnen besteden aan dit belangrijke onderdeel. Gratton betwijfelt echter 

dat dit puur een taak is voor HRM om de spanning tussen individu en cultuur op te 

lossen. Zij ziet vooral een taak weggelegd voor het senior management.  

Als dit juist gebeurd kan, volgens Gratton, een organisatie ‘democratisch’ genoemd 

worden. Democratisch, in die zin dat er een evenwichtige afstemming van 

individuele wensen en organisatorische noodzakelijkheden bestaat. De winst voor de 

werknemer bestaat uit meer keuzevrijheid en een betere levensbalans. De winst 

voor de werkgever is een sterkere positie op de arbeidsmarkt en minder ongewenst 

verloop. 

Uiteindelijk heeft een werving en selectie, gericht op waarden, als doel het imago te 

verbeteren. De individuen worden de vertegenwoordigers van dit imago voor de 

klant, omgeving en de arbeidsmarkt (Schoemaker, 2004). De combinatie van imago 

en cultuur wordt door Hatch en Schultz (2002) gezien als de identiteit van de 

organisatie, waarbij de percepties van de medewerkers en de omgeving over de 

organisatie aan elkaar worden gesmeed.   

Het is echter wel belangrijk om te vermelden dat werving en selectie van mensen 

met dezelfde, eenduidige waarden kan leiden tot vastroesten. Doordat iedereen 

dezelfde doelen nastreeft is diversiteit van waarden en ideeën niet meer aan de 

 wordt uiterst problematisch. orde. VeranderingSOCIALISATIE 
Van talent naar waardensysteem  

Door tijdens de eerste werkdagen de waarden van de organisatie duidelijk mee te 

geven wordt het individu wegwijs gemaakt. Hierdoor is er constant een oog voor de 

waarden van het individu en de manier waarop die aansluiten op de waarden van de 

organisatie. Dit wordt ook het proces van socialisatie genoemd (Neuijen, 1993). In 

organisaties die een lang verleden en een duidelijke identiteit hebben moeten 
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nieuwkomers een lange weg gaan voordat men zich gewaardeerd zal voelen als een 

volwaardig lid van de groep. Een juiste introductie kan hier bij helpen. 

Belangrijke doelen van het socialisatieproces zijn commitment en loyaliteit. 

Commitment geeft de medewerker het gevoel ergens bij te horen. De identiteit van 

de medewerker wordt rijker door het lidmaatschap van de organisatie. Hierbij moet 

in ogenschouw worden genomen dat het welslagen van de socialisatie afhangt van 

het inzicht dat niet alle waarden even belangrijk zijn. Sommige waarden zijn cruciaal 

om te kunnen worden opgenomen, terwijl andere waarden te verwaarlozen zijn 

(Schein, 1988). Dit wordt door Dusschooten-De Maat (2004) versterkt door te zeggen 

dat nieuwkomers als geen andere weten wat done is en wat not-done is. Hiermee 

kunnen zij het beste weten of zij zich al dan niet met de waarden kunnen 

vereenzelvigen. Hoe sneller men zich kan aanpassen aan de heersende waarden in 

de organisatie, hoe sneller men gemotiveerd is om te presteren. Het 

socialisatieproces kan daarom worden gedefinieerd als een leerproces waardoor 

nieuwe mensen zich de vaardigheden, attituden, waarden en gedragingen 

verwerven die vereist zijn om te kunnen functioneren als volwaardig werker of als 

anisatie (Feij, 1998). goed geïntegreerd lid van de arbeidsorgOPLEIDING  EN ON TW IKKELING 
Van waardensysteem naar organisatiecultuur  

Bij dit instrument gaat het buiten opleiding en ontwikkeling ook om training, 

management development en competentiemanagement. Door de mensen verder 

om te scholen en aan te passen aan de waarden van de organisatie wordt men beter 

opgenomen in de cultuur. 

In tegenstelling tot wat veel mensen nu zullen denken is het werven, selecteren en 

vasthouden van talent niet de enige bron van concurrentievoordeel. In het boek War 

for Talent (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001) wordt een enorme focus op 

het binnenhalen en vertroetelen van toptalent bepleit. Als casestudy wordt een 

bedrijf opgevoerd dat dit in vergaande mate heeft gedaan en inmiddels roemloos 

ten onder is gegaan: Enron. Hoewel deze zaken belangrijk zijn is het veel belangrijker 

om een cultuur en werksysteem te bouwen dat alle mensen in staat stelt hun 

talenten te ontwikkelen. Een interessant neveneffect is dat hierdoor de organisatie 

tevens beter zal worden in het aantrekken en vasthouden van mensen.  

Arie de Geus (1997) bevestigt dit door te zeggen dat het leren van een organisatie 

altijd meer is dan het geleerde door de som der delen. Een organisatie kan leren als 

een levend wezen. Hij versterkt dit door te zeggen dat alleen levende wezens 

kunnen leren. Hierbij is het volgens Senge (1990) wel van belang dat op alle 

mogelijke niveaus wordt geleerd. Problemen uit het verleden en de daaruit 

voortvloeiende gevolgen moeten worden bekeken, opdat men uitkomt op de 

oorsprong en daarmee een gedeelde visie. Mensen zijn geïnteresseerd in een 

elf hun toekomst kunnen vormgeven.  gedeelde visie als ze geloven dat ze zBEOORDELING EN BELONING 
Van organisatiecultuur naar organisatie-identiteit  

Door tijdens de beoordeling en beloning de waarden aan het voetlicht te brengen 

worden de waarden automatisch onderdeel van het dagelijks werk. Mensen zullen 
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naar de waarden gaan leven en ze zullen deze willen uitdragen. Beoordeling heeft 

echter ook veel te maken met reflectie. Medewerkers worden uitgenodigd achter 

hun eigen stoel te gaan staan en de gemeenschappelijke verstandhouding zoals die 

nu bestaat en zoals die gegroeid is te onderzoeken (Neuijen, 1993). Hierbij is 

eveneens van belang juist op die punten te reflecteren die niet meer opvallen, 

patronen uit de gemeenschappelijke verstandhouding.  

Het gaat daarnaast ook om reflectie op de organisatie. Sommige organisaties zijn 

dermate gefascineerd door het eigen spiegelbeeld dat zij uitsluitend aandacht 

hebben voor het beeld van zichzelf. De perceptie van anderen is echter van veel 

groter belang. Hierbij kan worden gerefereerd aan het ‘boiling frog dilemma’, 

waarbij de kikker pas doorheeft dat het water heet wordt als het kookt en dus te laat 

is. Een objectieve blik kan veel problemen voorkomen. In plaats van de omgeving als 

verlengde van de eigen identiteit te zien, moet de omgeving nauwlettend in de gaten 

worden gehouden. Om het eigen beeld te kunnen waarderen, moeten 

veranderingen in de context waargenomen kunnen worden (Morgan, 1986. In: 

Neuijen, 1993). 

Om een organisatiecultuur te kunnen verrijken met een identiteit is het belangrijk 

alle visies op elkaar af te stemmen. Het is van belang dat iedereen ontdekt wat de 

eigen organisatie is, omdat de mensen de identiteit vormen. Hiermee kan men 

komen tot ‘het geheel van handelingen van organisatieleden, voor zover die voldoen 

aan de criteria van centraal karakter, van continuïteit en van onderscheidend 

 Whetten, 1985).  vermogen’ (Van Rekom, 2003. Naar: Albert &COMMUNICATIE EN  LEIDERSCHAP  
Van organisatie-identiteit naar imago 

Door interne en externe communicatie kunnen de laatste puntjes op de ‘i’ worden 

gezet en kan de organisatie als één geheel de omgeving tegemoet treden. 

Leiderschap is een term die tevens de cohesie kan bevorderen. Om dit ‘laatste 

niveau’ te kunnen bereiken zijn dit soort onderscheidende factoren van belang. 

Communicatielijnen en leiderschap zijn geen instrumenten, wat betekent dat ze niet 

te implementeren zijn, maar moeten evolueren. 

De invloed van de uitstraling van leiders is groot (Hoogendijk, 2005). In hun 

uitstraling tonen zij hun waarden en daarmee ook de waarden van de organisatie. 

Daarmee gaat leiderschap een dimensie dieper dan adequate 

managementvaardigheden. De leider is ook een symbool voor met waarden 

samenhangende gevoelens en emoties, die al dan niet meehelpen aan de 

werkmotivatie van de medewerkers. Wil een leider goed blijven functioneren, dan is 

adequate coaching zo nu en dan bepaald geen luxe. Daarbij spelen zowel 

professionele begeleiding als persoonlijke zelfreflectie een belangrijke rol. Hierbij is 

vooral behoefte aan (1) zingeving, bezieling en vitaliteit; (2) persoonlijke waarden en 

organisatiewaarden; (3) zelfvertrouwen met in iedere fase weer meer verdieping; (4) 

een leiderschapsstijl die past bij de leider en die de organisatie nodig heeft; (5) de 

verbinding van persoonlijke met zakelijke belangen; (6) spiegeling van het eigen 

functioneren en communicatief handelen vanuit persoonlijke autonomie, wijsheid, 

kracht en kwaliteiten. 
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Leiderschap is volgens Van Londen (1998) onontbeerlijk om iets te kunnen beginnen 

met organisatiewaarden. Hierbij gaat het niet om een topdown georganiseerd 

proces, maar om het (h)erkennen en uitdragen van deze waarden. Collins en Porras 

lieten in 1996 verder zien dat in de, volgens hun, visionaire organisaties de topleiding 

nooit van buitenaf wordt aangetrokken. Dit zijn daarom mensen die de waarden 

vanaf het begin hebben beleefd en uitgedragen. 

Gratton (2004) vindt dat de ideale organisatie een ‘shared destiny’, een gedeelde 

bestemming heeft. Organisaties moeten gezamenlijke waarden formuleren, zoals 

‘vertrouwen’ of ‘respect’. Daarmee brengen ze sociale en morele ‘lijm’ tussen hun 

individuele werknemers aan. Door de juiste communicatie kan deze lijm een blijvend 

effect krijgen. CONCEPTUEEL MODEL EN DEFINIERING 
Gedurende het afgelopen hoofdstuk is getracht een verduidelijkend, theoretisch 

beeld te scheppen over waardengedreven personeelsmanagement. Hierbij zijn vele 

verschillende begrippen aan bod gekomen die beetje bij beetje steeds meer aan 

elkaar gesmeed zijn om U te leiden tot het conceptueel model in figuur 2.8. 

FIGUUR 2.8  CONCEPTUEEL MODEL 
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Dit conceptueel model beschrijft de verschillende termen welke in dit hoofdstuk zijn 

gebezigd. Als extra is hierbij een visualisatie toegevoegd, die helpt de verschillende 

begrippen te vergelijken. Ook hier moet weer toegevoegd worden dat elke 

organisatie min of meer elk niveau beheerst. De mate van beheersing verschilt 

echter ten zeerste. De niveaus zijn aangegeven om te laten zien hoe een identiteit 

wordt geconstrueerd en op welke manier P&O een bijdrage kan leveren aan het 

versterken van de identiteit, door bijvoorbeeld de werving hier op in te richten. 

Als het conceptueel model waardengedreven personeelsmanagement representeert, 

kan deze worden vertaald in de volgende definitie: Waardengedreven 

personeelsmanagement is de combinatie van personeelsprocessen die ervoor zorgt 

dat zowel de waarden van het individu als de waarden van de organisatie 

vertegenwoordigd en gewaarborgd zijn (korte termijn) en blijven (lange termijn). De 

leden van de organisatie en de omgeving ontwikkelen een eenduidige identiteit, 

gevormd door de cultuur en het imago, waarbinnen men de waarden beleeft en 

uitdraagt. 

Deze definitie geeft weer hoe P&O de waarden van individu en organisatie beter op 

elkaar kan afstemmen. Er ontstaat op deze manier een duidelijk imago, welke kan 

steunen op een eenduidige cultuur. Dit vormt samen de identiteit van de organisatie. 

Met behulp van deze definitie worden de verschillende niveaus (individu, organisatie 

en omgeving) met elkaar in verband gebracht, om zo P&O te helpen in het verenigen 

van het personeel in de werkgemeenschap. 

Nu alle theorie is behandeld kan worden overgegaan op de methodologie: welke 

methoden zijn gebruikt om de theorie te confronteren? Dit alles kan worden gelezen 

in het volgende hoofdstuk. 
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METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 
 

Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.  
Confucius 551vC - 479vC, Chinees wijsgeer, De Analecten, boek II, hoofdstuk XXIV 

 

In dit hoofdstuk worden de methoden behandeld die gebruikt zijn om de theorie te 

confronteren met de praktijk. Hierin worden de keuzes besproken voor het houden 

van interviews en de geïnterviewde mensen. Daarnaast wordt de lezer meegenomen 

 dat hieraan is vooraf gegaan. in het denkprocesMETHODEN 
Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de theorie omtrent 

waardengedreven personeelsmanagement om zodoende aan te tonen in hoeverre 

dit invloed heeft op het wervingsbeleid. Om deze invloed te verkennen worden 

theorie en praktijk met elkaar geconfronteerd. De relatie tussen de begrippen 

waardengedreven personeelsmanagement en het wervingsbeleid vormt het object 

van onderzoek. In het afgelopen hoofdstuk is beschreven hoe de verschillende 

begrippen in relatie tot elkaar staan. Dit geeft echter niet afdoende bewijs om het 

bestaan van deze relaties in de praktijk aan te tonen. Daarom is het belangrijk de 

ideeën die in dit onderzoek zijn ontstaan te confronteren aan de hand van ideeën 

van mensen uit het veld.  

Op basis van welke criteria kan een onderzoeker nu het beste kiezen voor een 

interview of een enquête? In het algemeen kan gesteld worden dat een enquête 

geschikt is om in korte tijd bij veel mensen informatie te verzamelen. Voorwaarde is 

wel dat men op eenvoudige wijze vorm kan geven aan de vragen plus de 

antwoordalternatieven. Interviews kiest men als het gaat om moeilijk te 

standaardiseren materie (vragen en antwoordalternatieven). Met enquêtes wordt 

vooral kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Met een interview worden vaak 

kwalitatieve data verzameld die dus niet bruikbaar zijn voor statistische verwerking. 

Door het theorieverkennende karakter van dit onderzoek is daarom gekozen om te 

werken met diepte-interviews. Hiermee kunnen experts ondervraagd worden over 

hun ideeën, zonder dat hierbij woorden in de mond worden gelegd. De keuze is 

daarom gevallen op open vragen in plaats van gesloten vragen. Het gevolg is dat veel 

verschillende visies ontstaan, waarmee de theorie gevalideerd kan worden. 

Persoonlijke diepte-interviews zijn 1 op 1 gesprekken met een respondent, waar 

diep om haar/zijn mening kan worden ingegaan. Deze methode is uitermate geschikt 

voor het achterhalen van informatie bij ervaren mensen met veel impliciete kennis. 

Dit brengt ons gelijk bij het doel van deze interviews: het valideren van het 

conceptueel model uit het tweede hoofdstuk. Dit model beschreef hoe 

waardengedreven personeelsmanagement is opgebouwd. Hierbij werden de zes 

niveaus (individu, talent, waardensysteem, organisatiecultuur, organisatie-identiteit, 

imago) en de vijf personeelsprocessen (werving & selectie, socialisatie, opleiding & 

ontwikkeling, beoordeling & beloning, communicatie & leiderschap) 

geschematiseerd. Hiervoor wordt u verwezen naar figuur 2.8. 
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De gebruikte vragenlijsten hebben een tweetal doeleinden. Enerzijds zijn deze 

bedoeld voor een ander onderzoek naar de rol van HRM in duurzaam ondernemen 

en anderzijds voor dit onderzoek. Aangezien deze onderzoeken veel overlap hebben, 

waren de vragen over duurzaam ondernemen eveneens bruikbaar voor dit 

onderzoek. De vragen zijn grotendeels gebaseerd op eerder literatuuronderzoek en 

zijn erg algemeen. De reden hiervoor is dat dit onderzoek voornamelijk verkennend 

is. Het is een nieuw vakgebied en moet nog ontdekt worden.  

Voor deze interviews zijn, door de verschillende soorten geïnterviewden, 

verschillende vragenlijsten gebruikt. De vragenlijsten zijn incrementeel ontwikkeld. 

Voor de acht interviews met de wetenschappers is de vragenlijst daarnaast iedere 

keer aangepast en meer toegespitst op de doelen van het onderzoek. De essentie 

van de vragen komt op hetzelfde neer, namelijk de constructie van de begrippen 

waarden, waardensysteem, waardengedreven organisatie en tot slot 

waardengedreven personeelsmanagement. Met deze vragen was het mogelijk veel 

verschillende begrippen op veel verschillende manieren belicht te krijgen. Hiermee 

was het, nogmaals, niet de bedoeling om gestructureerd vragen beantwoord te 

krijgen, maar om ideeën los te weken. 

Hierbij is het belangrijk te weten dat het eerste interview is gedaan bij de Rabobank, 

waarna de acht wetenschappers aan de beurt waren. Tot slot werden IBM en TNT 

aan de tand gevoeld. Deze volgorde is gekozen om eerst een idee te krijgen over de 

relevantie van dit onderzoek voor organisaties en de eerste achtergronden te 

verkrijgen. Vervolgens is gekozen om de wetenschappers aan het woord te laten, 

waarmee een duidelijker beeld ontstond over de relevantie voor de wetenschap. 

Toen eenmaal de theorie grotendeels op papier stond, was het tijd om een tweetal 

cases toe te voegen van organisaties die in dit veld bezig zijn, om zo de theorieën 

raktijk.   verder te confronteren met de pDE GEINTERVIEWDEN 
Voor dit onderzoek zijn een achttal wetenschappers en een drietal mensen uit de 

praktijk geïnterviewd. In de komende twee paragrafen zal duidelijk worden wat deze 

m dit relevant is voor dit onderzoek. mensen doen en waaroDE WETENSCHAP 
Voor dit onderzoek zijn een aantal interviews gehouden met vooraanstaande 

wetenschappers op het gebied van Personeelsmanagement en/of Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO). De keuze voor P&O ligt voor de hand. Echter, de 

keuze voor MVO lijkt buiten het bestek van dit onderzoek te vallen. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemende organisaties zijn echter organisaties die een bepaalde 

maatschappelijke visie hebben en deze visie komt duidelijk terug in hun waarden. 

Deze organisaties zijn er om van de wereld een betere te maken en dat maakt ze bij 

uitstek waardengedreven.  

De geïnterviewde wetenschappers hebben allen een binding met de begrippen MVO 

en/of P&O. Zo is Dhr. Drs. H. Bennink verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (Faculteit Economie en Management) als docent HRM, bedrijfsethiek en 

beroepsethiek. Speciale aandachtsgebieden zijn: morele klimaten, bedrijfscodes, 

ethiek en HRM, lerende organisaties.  
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Prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher is hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Bedrijfsethiek 

aan de Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie, Universiteit Twente. Zijn onderzoek 

richt zich op maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatiemanagement. 

Hij is auteur van vele artikelen en boeken over onder andere organisatiewaarden, 

kwaliteitsmanagement en innovatie- en technologiemanagement. Hij is ook lid van 

het excecutive committee van het European Business Ethics Network (EBEN). 

Dr. Ir. André Nijhof is werkzaam als assistent professor aan de faculteit Bedrijf, 

Bestuur en Technologie van de Universiteit Twente. Zijn huidige onderzoek richt zich 

op implementatie vraagstukken rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

de ontwikkeling van corporate governance. Hij heeft artikelen gepubliceerd in 

verschillende journals, boeken en Nederlandse tijdschriften. Naast zijn aanstelling 

aan de Universiteit Twente werkte hij part time bij het bedrijfskundig adviesbureau 

Q-consult (Arnhem). 

Prof. drs. Wessel Ganzevoort was vanaf 1970 organisatie-adviseur bij KPMG. Zijn 

aandachtsgebieden zijn strategie en ontwerp van organisaties vanuit een menselijk 

perspectief. Hij maakte zeven jaar lang deel uit van het internationale bestuur van 

KPMG en tot en met 1995 was hij voorzitter van KPMG Management Consulting 

Europe en directievoorzitter van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA). 

Wessel Ganzevoort was directeur van KPMG Inspire Foundation, een instituut voor 

kennisinnovatie op het gebied van strategie, leiderschap en 

organisatietransformatie. Daarbij is hij sinds september 1998 bijzonder hoogleraar 

organisatiedynamiek en -innovatie aan de Faculteit der Economische 

Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. 

Drs. Job Hoogendoorn is universitair hoofddocent HRM aan de Rotterdamse 

Erasmusuniversiteit. Hier doceert hij over HRM en houdt hij zich bezig met onder 

andere corporate governance. Vereder is hij voormalig HRM Manager van Procter & 

Gamble Benelux en van Content Uitzendbureau. 

Paul Jansen is sinds 1992 hoogleraar organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit. 

Hij is verder bestuursvoorzitter van het 'Economisch en Sociaal Instituut' van de VU, 

Directeur van het 'Limperg Instituut', het Interuniversitair Onderzoeksinstituut voor 

Accountancy en mede-oprichter en bestuurslid van het 'HRM Network NL'. 

Prof. Dr. Muel Kaptein is hoogleraar integriteitsmanagement aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, afdeling Business and Society Management. Hij geeft tevens 

leiding aan deze vakgroep. Hij startte in 1994 met Ethicon als onderdeel van de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als hoogleraar geeft hij leiding aan onderzoek 

over bedrijfsethiek. In zijn adviespraktijk bij KPMG Integrity bouwde hij een grote 

expertise op in dit belangrijke thema dat in het brandpunt van de actualiteit staat.  

Lucas Meijs is verbonden als bijzonder hoogleraar ‘vrijwilligerswerk, civil society en 

ondernemingen’ aan de vakgroep Business-Society Management van de faculteit 

Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met name voor ‘Management 

van nonprofit organisaties’ en ‘Maatschappelijk betrokken ondernemen’. Lucas Meijs 

is bestuurslid van de VIB, de vereniging van afgestudeerden van de Faculteit 

Bedrijfskunde, voorzitter van het Wijk Overleg Platform 's Graveland en lid van de 

adviescolleges van Scouting Nederland en X-zorg. Tevens is hij lid van de landelijke 
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commissie Vrijwilligersbeleid die als doel heeft gemeenten te stimuleren tot goed 

eleid. vrijwilligerswerkbDE PRAKTIJK 
Er zijn ten tweede eveneens een drietal interviews gehouden met mensen uit de 

praktijk, te weten van de Rabobank, IBM en TNT. De mensen uit de praktijk zijn op 

dezelfde manier ondervraagd. Hierbij dient wel te worden gezegd dat de tijd tussen 

het eerste interview en de laatste twee interviews bijna een half jaar was. Het eerste 

interview met Hanneke Bor (strategisch HR consultant) van de Rabobank was 

voornamelijk oriënterend. De volgende twee interviews waren meer specifiek. 

Hiermee wordt niet bedoeld dat de vragen meer gesloten waren, maar dat de vragen 

meer gericht zijn op de doelstellingen van het onderzoek.  

De geïnterviewde personen hebben allen een functie welke nauw gelieerd is aan dit 

onderzoek. Zo is Ing. Warner Dijkhuizen, corporate community relations manager 

van IBM, geïnterviewd, wie alles weet over hun relatie tussen de organisatie en de 

omgeving. IBM is verder een organisatie welke altijd midden in de maatschappij 

heeft gestaan en al sinds eind 19e eeuw bestaat. Sinds het begin is IBM de core 

business steeds blijven verleggen, maar altijd met het accent op het opslaan van 

informatie. Omdat IBM niet vasthoudt aan één enkel product en de waarden van de 

organisatie (in grote lijnen) nog altijd fier overeind staan, kan worden gesproken van 

een waardengedreven organisatie. De vraag die echter onbeantwoord bleef, was of 

het personeelsmanagement van IBM eveneens waardengedreven is. 

De volgende organisatie is TNT. TNT is de toonaangevende leverancier van 

wereldwijde koerier- en expressdiensten voor de zakelijke markt. TNT Express 

vervoert wekelijks 3,6 miljoen express pakketten, documenten en vracht naar meer 

dan 200 landen. Sinds 1989 is de toenmalige Koninklijke PTT Nederland (KPN) 

geprivatiseerd. De oorsprong van PTT Post gaat terug tot het jaar 1799, wanneer de 

Statenpost worden omgevormd tot een nationale onderneming. In de volgende 200 

jaar heeft het bedrijf veel moeten doorstaan, zoals de Tweede Wereldoorlog.  

Het bedrijf TNT is in 1946 opgericht in Australië. Door deelnemingen en overnames 

groeit dit bedrijf uit tot één van de grote spelers op de wereldmarkt. In 1996 werd 

bekend gemaakt dat TNT werd overgenomen door KPN. Sindsdien is een grote 

operatie gaande om de twee organisaties te laten samenvloeien. Hierbij was de 

voornaamste vraag: hoe heeft een organisatie met een dergelijk lange historie zijn 

identiteit weten te behouden, ondanks alle onrust van de afgelopen jaren?  

Om deze vraag beantwoord te krijgen is Mw. Drs. B. Bernecker, Policy & 

Communication Specialist Group HR, ondervraagd. Zij wist alles te vertellen over de 

interne communicatie bij TNT en welke rol HRM heeft bij de waarden van de 

medewerkers en de organisatie. Tevens is zij een ‘voorvechtster’ voor duurzame 

ontwikkeling en de deelname van TNT aan het World Food Programme is voor haar 

ook iets om trots op te zijn.  

Tot slot is de meest waardengedreven bank van Nederland aan de tand gevoeld: De 

Rabobank. Het verhaal is door Jochem de Bruin welbekend geworden:  

Rabobank is een coöperatieve bank, eind negentiende eeuw opgericht door boeren. 

Een bank met principes. Het draait bij Rabobank niet alleen om winst. Want 
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Rabobank heeft geen aandeelhouders. `In plaats daarvan heeft Rabobank leden, die 

mogen meebeslissen over wat de bank doet. En dat heeft zo zijn gevolgen gehad. Zo 

heeft Rabobank verreweg de meeste kantoren en geldautomaten van Nederland. We 

zijn Nederlands grootste hypotheekverstrekker. We zijn ook verkozen tot de beste 

zakenbank van Nederland. En we zijn de grootste internetbank van Europa. En we 

zijn de enige particuliere bank ter wereld met een triple-A-status. 

Dit is in een notendop de Rabobank anno 2006. Het antwoord op de vraag: ‘Is de 

Rabobank een waardengedreven bank?’, lijkt overbodig. Toch probeert de Rabobank 

het coöperatieve imago te complementeren met meer professionaliteit. In het 

volgende hoofdstuk wordt behandeld hoe men dit aan wil pakken. Dit interview is 

gedaan met de strategisch HR consultant van Rabobank Nederland: Mw. Drs. J.C. 

Bor. Zij heeft jarenlang voor Rabobank Westland gewerkt, waarna zij de overstap 

heeft gemaakt naar het landelijke kantoor. 

De interviews zijn uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. Voor de inhoud van de 

interviews wordt u verwezen naar bijlage 1 (voor de wetenschappers) en bijlage 2, 3 

en 4 (voor de managers). 

In het volgende hoofdstuk, de praktische beschouwing, worden de resultaten van de 

interviews en de case besproken. De confrontatie tussen theorie en praktijk vindt 

plaats in het laatste hoofdstuk, conclusies. 
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People are not the most important asset of a company - they are the company. 
Everything else is an asset.  
(Adrian Levy, oprichter van RLG; Jackson & Nelson, 2004: 3) 

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de rol van waardengedreven 

personeelsmanagement in de praktijk. Dit zal enerzijds worden gedaan aan de hand 

van een achttal interviews met wetenschappers om de theorie te valideren en 

anderzijds door een drietal cases over TNT, IBM en de Rabobank, waarvoor eveneens 

 gedaan. een drietal interviews zijnDE WETENSCHAP 
Zoals in het vorige hoofdstuk is behandeld zijn een achttal interviews met 

graaf verslag wordt gedaan. wetenschappers gedaan, waarvan in de komende paraONTW IKKELING EN/TRE N D S B IN NEN  P&O 
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande op het gebied van P&O. Dit onderdeel is 

opgenomen om te schetsen welke plek waarden innemen in de huidige 

theorievorming. Volgens Nijhof is er in de theorie een duidelijke trend gaande van 

HRM naar HVM (Human Value Management), wat zoveel inhoudt als een grotere 

focus op het sociaal kapitaal in plaats van het menselijk kapitaal. Samen met Jonker 

en Schoemaker werkt hij op dit moment aan een onderzoek over HVM. Volgens 

Fisscher en Nijhof komt daardoor P&O steeds meer in de lijn terecht en wordt 

verantwoordelijkheid steeds lager in de organisatie gelegd (Kaptein).  

Kaptein vindt tevens dat het binden en boeien van medewerkers daarom nog altijd 

de grootste uitdaging is voor P&O. Oftewel: hoe kun je vorm geven aan de 

verhoudingen tussen individu en organisatie (Nijhof en Fisscher). In het verlengde 

hiervan zegt Bennink dat P&O steeds meer het geweten van de organisatie is en 

daarom meer aandacht zou moeten besteden aan deze ruilrelatie. Een ontwikkeling 

die hier aan bijdraagt is de steeds kleiner wordende naïviteit en de grotere 

professionaliteit van P&O. Organisaties zijn maatschappelijk actoren en dit moet 

gedragen worden door de medewerkers (Fisscher). Een andere trend die hierbij kan 

helpen is de meer strategische focus van HRM (Ganzevoort), gecombineerd met het 

 administratieve functies. afbouwen vanWAARD EN 
De verschillende wetenschappers hebben verschillende definities van waarden die 

er, samengevat, als volgt uitzien: opvattingen/ voorstellingen/ kernbegrippen/ 

leidende principes over wat belangrijk/ nastrevenswaardig/ verantwoord/ 

waardevol/ goed en kwaad is. Dit is direct een mooi overzicht van verschillende 

associaties die dit begrip oproept.  

Volgens Nijhof is het belangrijk aandacht te schenken aan ethiek binnen organisaties, 

zodat mensen gaan nadenken over hun waarden en minder bezig zijn met het 

opvolgen van normen. In de interviews werden waarden en normen altijd streng 

gescheiden. Wessel Ganzevoort vindt principes belangrijker dan normen. Principes 
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geven de bedoeling weer, normen zijn meestal beperkingen en verboden en leiden 

vaak tot verminderd bewustzijn. Norm: je mag hier niet roken, principe: vind je het 

erg als ik hier rook? In een organisatie die streng is genormeerd, handelen mensen 

vaak vanuit de gedachte: 'als het niet verboden is dan mag het' en worden ze niet 

aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of iets klopt. 

Waarden zijn niet maakbaar en daarmee kun je alleen iets laten bloeien waar een 

bol in de grond zit. Er moet bottom-up bekeken worden welke waarden reeds 

aanwezig zijn, waarna besloten kan worden welke bestreden moeten worden en 

welke bemest moeten worden. 

Waarden zijn volgens Jansen niet opgeefbaar. Als je hier tegenin gaat, vind je de 

grenzen en krijg je blokkades. Waarden zijn volgens Ganzevoort altijd in positieve zin 

geformuleerd is: wat nastrevenswaardig is. Daarom kun je er gewichten aan toe 

kennen. Hierbij gaat het met name om eindwaarden. Daarnaast bestaan 

tussenwaarden, die een weg/middel zijn om die eindwaarden te bereiken. 

Kernwaarden zijn prima, maar dit zijn tussenwaarden die vertaald moeten worden in 

een 20tal gedragsregels/principes, die ook positief geformuleerd staan en hoge vorm 

van abstractie hebben.  

Waardensystemen worden daarnaast omschreven als:  

• Gedeelde waarden binnen een cultuur (Nijhof en Fisscher) 

• Een samenstel van waarden (Kaptein) 

• Collectieve voorstellingen van wat nastrevenswaardig is (Bennink) 

• Waarborging van verhoudingen tussen waarden (Hoogendoorn) 

Deze definities samenvattend, komt men uit op: Een waardensysteem is een 

collectief gedeelde voorstelling en waarborging van waarden binnen een cultuur. Een 

waardensysteem geeft, volgens Ganzevoort, weer dat de waarden zijn ingebed in de 

processen, hoe het werkt, hoe het in de beoordeling, beloning en dergelijke zit. Elke 

organisatie is in principe waardengedreven, maar er zijn verschillen tussen de 

waarden. 

Een volgend begrip is de waardengedreven organisatie, die wordt omschreven als 

een organisatie die duidelijke waarden heeft vertaald naar alle deelgebieden en 

medewerkers en die een toegevoegde waarde wil bieden aan de stakeholders. 

Organisaties moeten, volgens Ganzevoort, al enigszins waardengedreven zijn, willen 

ze dit kunnen uitbuiten. Er zijn geen voorbeelden van organisaties die 

waardengedreven zijn geworden. Het is een lang proces. TNT is op dit moment 

 waardengedreven. bijvoorbeeld op weg. Ritz Carlton, IBM, Canon, HP zijn al zekerWAARDENGEDREVEN PERSONEELSMANAGEMENT 
De wetenschappers brengen in dit geval verschillende visies naar voren. Kaptein en 

Meijs geven aan dat de medewerkers de aangevers zijn van de waarden (bottom-

up). Hoogendoorn, Nijhof en Fisscher vinden echter dat dit vooral van bovenaf komt 

(topdown). De waarden van de organisatie worden vertaald/overgedragen naar de 

subsystemen en medewerkers. Hieruit blijkt dat waardengedreven 

personeelsmanagement een interdisciplinair vakgebied is. Enerzijds komt het van 

bovenaf en anderzijds komt het van onderaf. De crux zit daarom in het vinden van 

een balans tussen de waarden van het individu en van de organisatie. Volgens 
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Hoogendoorn heeft P&O een belangrijke rol in de overdracht van waarden tussen 

individu en waardensysteem. Daarnaast dient P&O dit goed te controleren. 

Tot slot werd gekeken naar de praktische P&O instrumenten die 

personeelsmanagement waardengedreven zouden kunnen maken. Door middel van 

beoordeling krijgen de waarden van medewerker en organisatie een plek in het 

dagelijks werk. Dit punt werd door bijna iedereen als zeer belangrijk aangestipt. 

Mensen waarvan de waarden nauw aansluiten op de waarden van de organisatie 

zouden moeten worden gepromoveerd, zodat op een grotere schaal het goede 

voorbeeld wordt gegeven. Dit heeft veel te maken beoordeling en nog meer met 

beloning.  

Vervolgens is bij leiderschap vooral van belang dat leiders het goede voorbeeld 

geven en anderen kunnen inspireren. Om dit te bereiken moeten, volgens Bennink 

competenties worden eigengemaakt en niet aangeleerd.  

Competentiemanagement. Door gericht mensen op te leiden en te ontwikkelen, 

kunnen andere competenties worden aangeleerd. Bij competenties moet in dit licht 

worden gedacht aan de houdingen van mensen, waarbinnen andere waarden de 

boventoon zouden moeten voeren. Ontwikkeling (on & off the job) is dus heel 

belangrijk, zodat een brede inbedding tot stand komt. Bij competenties gaat het om 

kennis, vaardigheden en vooral attitudes (Ganzevoort).  

Werving (aantrekkingskracht) en selectie van authentieke leiders. Dit laatste punt is 

met name van belang voor dit onderzoek. Zoals al uitgebreid in de theorie is 

behandeld, is de werving en selectie van de juiste mensen evident om de 

organisatie-identiteit juist uit te kunnen dragen. Mensen gaan bijvoorbeeld bij The 

Body Shop werken, omdat men zich kan identificeren met de idealen. Volgens 

Ganzevoort moet men bij de werving en selectie formuleren wat bijvoorbeeld een 

echte IBM’er is. ABN AMRO meet dit om te weten of de waarden van deze persoon 

stroken met de kernwaarden/principes. Paul Jansen ziet imago niet als 

doorslaggevend voor de organisatiekeuze. Voor veel mensen staat imago rond plek 

10, terwijl uitdagend werk en prettige werkomstandigheden veel meer belang 

blijken te hebben. Werving en selectie, maar vooral de introductie, zijn uiterst 

en.  belangrijk. De eerste dag wordt nooit vergetDE DUURZAAMHEID VAN TNT 
TNT NV is een internationale logistieke dienstverlener. Het Nederlandse bedrijf is 

ontstaan in 1998 toen het gesplitst werd van KPN. De Nederlandse staat bezit in 

2005 10% van de aandelen. De belangrijkste bedrijfsonderdelen zijn TNT Post 

(inclusief TNT Post Pakketservice), TNT Express en TNT Logistics. TNT Post is een 

Nederlands postbedrijf en is voortgekomen uit de voormalige postdivisie van de 

Nederlandse PTT. TNT Express en TNT Logistics zijn respectievelijk koeriers- en 

pakketdiensten. TNT (Thomas Nationwide Transport) is van oorsprong een 

Australisch bedrijf dat in 1996 door KPN gekocht is. 

In 2003 boekte TNT een omzet van 11,87 miljard euro en had de onderneming zo'n 

163.000 mensen in dienst. In Nederland is het bedrijf de grootste particuliere 

werkgever. In 2004 is Peter Bakker de bestuursvoorzitter. De Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders heeft op 7 april 2005 ingestemd met de naamswijziging van TPG 
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NV in TNT NV. Kortom: TNT heeft een turbulente tien jaar achter de rug en het is de 

vraag in hoeverre TNT een stuk van zijn identiteit heeft weten te behouden. 

Voor dit onderzoek is een interview gehouden met Bianca Bernecker, Policy & 

Communication Specialist van de Group HR, TNT. Hiermee wist zij alles te vertellen 

over de interne communicatie bij TNT en welke rol HRM heeft bij de waarden van de 

en de organisatie. medewerkers WAARD EN 
Bernecker heeft goed na moeten denken wat de betekenis van waarden is. Reden 

hiervoor is het vage onderscheid met normen, een onderscheid dat eigenlijk erg 

groot is, maar waar niet altijd vooraf bij stil wordt gestaan. Bij waarden gaat het er 

voor haar om: ‘Wat vind ik belangrijk om na te streven’, belangrijke keuzes in haar 

leven worden voor haar voornamelijk vanuit haar persoonlijke waarden gemaakt. 

Voor de medewerkers geldt dit hetzelfde: wat vinden zij belangrijk, 

nastrevenswaardig en hoe vinden ze dit terug bij hun organisatie, dan wel netwerken 

waar ze onderdeel van uitmaken? Group HR bij TNT geeft hier ook de nodige 

aandacht aan. Dit ligt sterk in lijn met de richting die TNT op wil: sociaal leiderschap. 

De waarden van TNT zijn echter erg gericht op middelwaarden, ze worden ook 

normen genoemd. Hierbij gaat het om: 

• Streef ernaar klanten altijd tevreden te stellen  

• Kijk kritisch naar hoe we zaken aanpakken en probeer dat te verbeteren  

• Heb hart voor onze mensen  

• Werk in teams  

• Wees eerlijk, altijd  

• Meet succes af aan blijvende winst  

• Werk voor de wereld  

Deze ‘waarden’ zijn opgesteld in samenwerking met het (wereldwijd) management 

om de drie divisies van TNT beter samen te laten werken, één organisatie-identiteit 

te creëren. De vraag is echter wat hier nog van terecht zal komen, nu besloten is de 

gehele afdeling TNT Logistics (één van de drie pijlers van TNT) te verkopen. De 

waarden worden met name gebruikt voor interne communicatie, verdere invulling 

verschilt per divisie. Bernecker plaatst echter de nodige vraagtekens bij deze 

“waarden”. De vraag is namelijk of het wel echte waarden te noemen zijn. Het aantal 

waarden zou verder verkleind kunnen worden, zodat het beter te begrijpen is en 

beter gecommuniceerd kan worden. Nu de overige twee divisies meer zelfstandig 

zullen gaan acteren, zal het ook moeilijker worden om de neuzen in dezelfde richting 

te krijgen. Zeker omdat de afgelopen jaren veel in werk is gezet om de verandering 

te bewerkstelligen naar een organisatie identiteit met een duidelijke brand: van PTT 

naar TPG en nu gezamenlijk naar TNT.  

Bij TNT verstaat men onder een waardensysteem de integratie en koppeling van 

waarden in alle belangrijke processen (en dan vooral de HR processen) maar 

daarnaast ook het zorg dragen dat er voldoende aandacht is voor het uitdragen van 

deze waarden. Hierdoor wordt het een integraal systeem van waarden, waarbij 

iedereen weet wat er moet gebeuren met deze waarden. Tevens moeten mensen 

kunnen worden aangesproken op het al dan niet naleven van deze waarden, door 

bijvoorbeeld beoordeling en beloning, maar ook door het uitspreken van deze 
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waarden in bijvoorbeeld arbeidsmarktcommunicatie. Dit is de weg die TNT wil 

berijden, maar het eindpunt is nog niet in zicht. 

Bernecker ziet een organisatie als waardengedreven als de organisatie uitgaat van de 

waarden in alles wat ze doet en hier geen concessies aan doet. Zowel naar binnen als 

naar buiten moet men laten zien dat de organisatie de waarden naleeft. Ze kon 

echter niet zo snel een voorbeeld noemen van een waardengedreven organisatie, 

omdat het moeilijk is de interne waarden van een organisatie te beleven. Er zijn 

organisaties die zijn opgezet om hun waarden te delen, maar er zijn ook veel 

organisaties die eerst hun producten zijn gaan verkopen en er later achter zijn 

gekomen wat daar eigenlijk achter zit. Philips ziet ze vervolgens daarom wel als een 

voorbeeld. Andere voorbeelden die vaak worden genoemd zijn General Electric en 

Southwest Airlines. Ze noemt McKinsey als een werkgever die als excellent kan 

worden bestempeld en altijd in staat is excellente mensen binnen te halen. 

McKinsey, een sterke netwerkorganisatie, laat goed zien aandacht te hebben voor 

ontwikkeling van hun medewerkers en het creëren van een sterke groepscohesie 

centraal te stellen. 

Ze ziet TNT nog niet als waardengedreven, omdat het waardenprogramma pas in 

2004 is opgestart vanuit het senior management en tot op heden nog niet voldoende 

“gerijpt” is. De senior managers hebben destijds communicatie ontvangen, 

waaronder een CD-ROM ‘Teamwork at the top’, waarin de waarden werden 

uitgelegd om één organisatie te worden. Het is een mooi instrument, maar als het 

niet wordt vastgelegd in de processen en niet voldoende wordt gestuurd en 

gemotiveerd, is en blijft het een lege huls. Bernecker ziet vooral een grote rol 

weggelegd voor leiders die als rolmodel kunnen fungeren en daarnaast de selectie, 

beoordeling en beloning en interne communicatie. De waarden worden impliciet wel 

gedragen, maar een duidelijk systeem laat nog te wensen over. De waarde ‘werk 

voor de wereld’ wordt wel sterk gebezigd, mede door de samenwerking met het 

World Food Programme. TNT gebruikt ook voor verschillende doeleinden 

verschillende waarden. Het is echter belangrijk om de neuzen in één richting te 

krijgen en één set waarden te formuleren, ook na de reorganisatie en het afstoten 

van TNT Logistics. WAARDENGEDREVEN PERSONEELSMANAGEMENT 
Bij TNT worden de waarden op verschillende manieren ingebed. Volgens Bernecker 

kan TNT zich onderscheiden door de aandacht voor (persoonlijk) leiderschap binnen 

de organisatie – leiders met visie, ondernemerschap, lef, leiders die waarden 

centraal durven te stellen in hun handelen en het beste uit hun medewerkers weten 

te halen.. 

Individu 

Bij TNT heeft men respect voor andere culturen, het diversiteitbeleid is daarom 

bijvoorbeeld erg gericht op het individu. De talenten worden echter geworven op 

basis van vakinhoudelijke kennis en de doorgroeimogelijkheden en niet op basis van 

de waarden die men heeft. Verder is men bij TNT weinig bezig met de manier 

waarop men de waarden kan gebruiken om aantrekkingskracht uit te oefenen op de 

arbeidsmarkt. Men wil hier wel veel meer mee doen.  
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Een talent is bij TNT iemand die binnen drie tot vijf jaar twee salarisniveaus kan 

groeien. Dit staat in contrast met de definitie die in de theoretische beschouwing is 

gegeven. Verder heeft men talenten die in een andere salarisgroep vallen en welke 

direct aan de raad van bestuur rapporteren. Men heeft eveneens een Talent Review 

Programme, waarin men wereldwijd in kaart brengt wie de talenten in de organisatie 

zijn en hun ontwikkeling volgt. Het gaat hierbij om een kwantificeerbare manier van 

talent herkennen, de manier waarop mensen waarde kunnen toevoegen. Men tracht 

wel te kijken of iemand een leider kan zijn, maar nog niet op basis van waarden.  

Organisatie 

Er wordt op dit moment nog niet gestuurd op waarden om de sociale cohesie te 

versterken. Men is hiermee wel op weg. Het is ook nog een erg jonge organisatie 

(sinds 1998) en sindsdien is er nog geen duidelijke eenheid. Er wordt wel gewerkt 

aan verschillende netwerken om hiermee de verbindingen tussen de mensen te 

versterken. Deze worden door middel van interne communicatie dichter tot elkaar 

gebracht. De corporate communicatie is echter sterk gericht op het topmanagement 

en externe communicatie. De communicatie is meer divisiegestuurd in plaats van 

organisatiegestuurd. 

Omgeving 

Voor Bernecker lijkt organisatie-identiteit een vorm van reputatiemanagement. Bij 

reputatiemanagement gaat het echter om de perceptie van anderen, waarbij de 

organisatie-identiteit vooral kijkt naar de manier waarop de organisatie zich wil 

presenteren aan de omgeving. Het World Food Programme van de VN heeft TNT erg 

goed geholpen bij de ontwikkeling van hun identiteit. Hiermee liet TNT zien dat men, 

door middel van hun product, een bijdrage kon leveren aan de wereld. Verder tracht 

men goed werkgeverschap na te streven, door bijvoorbeeld bij reorganisaties de 

mensen voorop te laten staan. Een ander instrument dat men bij TNT gebruikt is de 

regelmatige online chat met de CEO, Peter Bakker. Hiermee heeft het personeel 

direct contact met de raad van bestuur en kan de raad van bestuur op zijn beurt zien 

hoe hun beleid wordt ervaren en wat er speelt binnen de organisatie. Op deze 

manier draagt dit ook bij aan het creëren van een zo transparant en open mogelijke 

organisatiecultuur.  

Bij TNT staat de identiteit volledig ter discussie, vanwege de recente reorganisatie en 

het afstoten van de afdeling TNT Logistics. Men tracht de identiteit wel te 

bevorderen door leiderschapsontwikkeling. Bij TNT zijn leiders de specialisten en 

minder de inspirerende factor. Men werft en ontwikkelt leiders daarom niet op basis 

van waarden, maar op vakinhoudelijke kennis. Er bestaan binnen TNT vier cross-

divisionele algemene competenties voor leiders, waaronder focus op ‘people’, het 

beste uit je mensen weten te halen en ruimte te geven voor ontplooiing. Verder 

vindt duurzaamheid hier een plek. Er wordt daarnaast stilgestaan bij diversiteit en 

high performance teams, maar nog niet bij de waarden die daaraan ten grondslag 

liggen. De identiteit is nog altijd in ontwikkeling.  
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Het tweede interview is gedaan bij IBM. International Business Machines 

Corporation, gevestigd in New York, is een bedrijf dat bij het grote publiek vooral 

bekend is vanwege de eerste IBM Personal Computer, de allereerste PC. Tot de 

kerntaken van IBM behoren het ontwerpen en verkopen van computer software en 

dienstverlening in de IT-sector. Het bedrijf wordt ook wel Big Blue genoemd, 

refererend naar de grote macht van het bedrijf en het blauwe logo. IBM is 's werelds 

grootste IT-bedrijf met wereldwijd ongeveer 329.000 werknemers in dienst en een 

omzet van $96 miljard (2004). IBM is actief in meer dan 160 landen.  

Het interview is gedaan met Warner Dijkhuizen, Corporate Community Relations 

Manager van IBM Nederland. Dit is de persoon die alles weet over de externe 

communicatie en over de identiteit van IBM. Reden voor het interview is de manier 

waarop IBM bezig is met MBO, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Men heeft 

met HRM sterk gelegd. In het volgende verslag zal dit duidelijk worden.  hierbij de link WAARD EN 
Dijkhuizen verstaat onder waarden het gedachtegoed dat je als personeel zou 

moeten delen. IBM had, tot een tijdje geleden altijd het imago van een bedrijf met 

mannen in blauwe pakken met witte overhemden. Deze zichtbare ‘waarden’ zijn 

inmiddels wel verdwenen. Integriteit, betrouwbaarheid en innovatie zijn de waarden 

die een IBM’er heeft en die een IBM’er ook wil uitstralen en uitdragen. Een IBM’er is 

verder assertief en moet in staat zijn zelfbewust keuzes te kunnen maken. Aan 

meelopers heeft men geen behoefte. 

 

De waarden van IBM zijn de volgende: 

• Dedication to every client's success;  

• Innovation that matters, for our company and for the world;  

• Trust and personal responsibility in all relationships;  

Deze waarden zijn algemeen geaccepteerd en worden breed gedragen. Bij IBM zet 

men deze waarden in om actief de huidige waardensystemen te beïnvloeden. 

Dijkhuizen ziet een waardengedreven organisatie als een organisatie waar de lange 

termijn doelstellingen zwaarder wegen dan de korte termijn doelstellingen. Dit kan 

betekenen dat de waarden van de lange termijn conflicten kunnen opleveren met de 

doelstellingen op de korte termijn als winst en omzet. Dit houdt tevens in dat je 

bepaalde klanten of projecten niet aanneemt, omdat je daar principiële bezwaren 

tegen hebt. IBM doet bijvoorbeeld geen zaken met minder betrouwbare landen, 

zoals Iran. De aard van de projecten kan echter ook reden voor twijfel worden, zoals 

een website voor gokken. Het is grote business, maar het strookt niet met de 

waarden van de organisatie. Uit de omgeving wordt verwacht dat bepaalde dingen 

worden gedaan ten behoeve van korte termijn doelstellingen, maar IBM houdt zich 

daar van af. WAARDENGEDREVEN PERSONEELSMANAGEMENT 
Het personeelsmanagement heeft een duidelijke rol in het uitdragen van de waarden 

en identiteit. Een voorbeeld hiervan is dat jaarlijks alle gedragsregels worden 
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rondgestuurd, waarbij men ze moet lezen. Hierbij gaat het vooral om ethiek. Verder 

is men op de volgende manieren bezig. 

Individu  

Bij IBM is men niet bewust bezig met hun aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. 

Hun maatschappelijke betrokkenheid is meer gericht op de interne arbeidsmarkt dan 

de externe. Dijkhuizen denkt wel dat jongeren daar meer aandacht voor krijgen en 

zich ook zullen afvragen wat een organisatie eigenlijk doet in hun omgeving. Hij ziet 

het niet als de doorslaggevende factor, maar wel als een duwtje in de goede richting.  

Hij relativeert het wel door te zeggen dat IBM veel acquisities heeft gedaan in de 

afgelopen tijd en eveneens veel heeft afgestoten. Er vindt op dat moment een 

verschuiving plaats van de arbeidsmarkt naar de nieuwe medewerkers. Mensen 

worden (qua kwantiteit) veel meer met groepen tegelijk overgenomen, dan één voor 

één aangenomen. Bij de introductie van nieuwe medewerkers wordt informatie 

meegegeven over cultuur en maatschappelijke betrokkenheid.  

Organisatie 

Bij IBM is men om verschillende redenen zo sterk bezig met maatschappelijk 

betrokken ondernemen. De voornaamste reden is de ontwikkeling van het 

personeel. Men gebruikt dit als training ‘off the job’. Mensen kunnen enkel buiten 

hun eigen werktijd maatschappelijke activiteiten ontwikkelen, maar kunnen daarbij 

wel op steun van IBM rekenen. Er zijn verschillende voordelen van deze methode. Er 

bestaat bijvoorbeeld een sterke koppeling van het product met de maatschappij, 

omdat men vaak de kerncompetenties inzet, zoals het bouwen van websites of 

netwerken. Na een bepaald aantal ingezette uren kan bijvoorbeeld een beamer of 

computer cadeau gedaan worden aan het maatschappelijke doel. Het is verder erg 

goedkoop. Je kunt er alleen maar iets van opsteken. Tot slot vindt er een koppeling 

plaats van IBM aan de maatschappij. Nadeel is wel dat het moeilijk te controleren is 

waar de naam van IBM in positieve of negatieve zin bij wordt gebruikt.  

IBM is heel nadrukkelijk bezig met de tevredenheid van de medewerker. Dijkhuizen 

ziet een duidelijke relatie tussen tevredenheid en prestaties. Het werkt als een 

spiraal. Men denkt daarom dat hun maatschappelijke betrokkenheid de 

tevredenheid ten goede komt. 

Men doet sinds kort wel gericht aan management development. Dijkhuizen: ‘Als je 

aspiraties hebt om een gigantische organisatie als IBM te leiden, zou het erg vreemd 

zijn als je in je vrije tijd helemaal niets doet.’ Indien gericht moet worden opgeleid en 

andere competenties moeten worden aangeleerd, heeft het MBO programma de 

intentie hier iets mee te doen. Hierbij probeert men mensen te helpen een 

organisatie te zoeken waar die competenties kunnen worden aangeleerd.  

Omgeving 

Een groot nadeel van deze maatschappelijke programma’s is dat mensen snel 

argwanend zijn: ‘waarom doen jullie dit eigenlijk?’ IBM zal echter nooit groot in de 

krant zetten dat men zich maatschappelijk inzet. De voornaamste reden is om het 

personeel een goed gevoel te geven. Alle PR die men daarbij krijgt is mooi 

meegenomen. Hierbij noemt hij het World Food Programme, waar TNT een grote 
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bijdrage aan heeft geleverd. Hiermee heeft TNT zo veel gratis publiciteit gekregen, 

dat dit een extra reden wordt om met de maatschappij aan de slag te gaan. 

Dijkhuizen kan het echter moeilijk begrijpen dat sommige organisaties hun 

maatschappelijke activiteiten puur als PR gebruiken. IBM probeert ook zijn eigen 

route te volgen en niet (zoals bij veel banken is te zien) per opbod. Hiermee probeert 

men de eigen identiteit te versterken. Bij IBM probeert men door middel van hun 

kennis, vaardigheden, mensen en producten een bijdrage te leveren aan de 

maatschappij. De kennis van mensen wordt gebruikt om de maatschappij te 

versterken, commercieel (voor de mensen die het kunnen betalen) en niet 

commercieel (voor de mensen die het niet kunnen betalen). Hier worden de 

maatschappij én de medewerkers beter van. 

IBM is een organisatie die iets wil bereiken. Men streeft duurzaamheid na, door het 

milieu bijvoorbeeld zo min mogelijk te belasten. IBM bestaat reeds geruime tijd en in 

het begin zijn een aantal kernwaarden opgesteld, zoals respect voor het individu en 

de beste willen zijn in de branche. In 2002 is men daar opnieuw naar gaan kijken 

door wereldwijd alle 350.000 medewerkers te vragen wat zij als de kernwaarden van 

IBM zien (The World Value Jam). Daar zijn drie waarden uit voortgekomen. 

• Dedication to every client's success; 

• Innovation that matters, for our company and for the world; 

• Trust and personal responsibility in all relationships. 

Deze waarden willen laten zien dat IBM een betrouwbaar en solide bedrijf is. 

Hiermee wordt bedoeld dat IBM altijd zijn eigen koers vaart en niet op elke hype 

probeert mee te varen. Dit doet IBM al sinds de start, omdat men wil dat elke IBM’er 

een bijdrage levert aan de maatschappij. Dit werd vooral gedaan door de oprichter: 

Thomas J. Watson. Men heeft op dit moment tachtig community programma’s, 

geschaard onder de paraplu van ‘On Demand Community’. Vroeger was het vaak zo 

dat het bedrijf een aantal goede dingen deed en de medewerkers vervolgens daar 

over informeerde. De trend is nu dat zowel bedrijf als medewerkers goede dingen 

doen.  

Bij IBM rekent men mensen expres niet af op hun maatschappelijke betrokkenheid. 

Als mensen dit doen, doen ze het vrijwillig, teneinde hun talenten en vaardigheden 

te ontwikkelen. Ze doen het ook in hun vrije tijd en daarom hoeft men er niet op 

afgerekend te worden.  DE IDENTITEIT VAN DE RABOBANK  
De Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A) (coöperatie) is 

een Nederlandse bank. Rabobank Nederland is een onderdeel van de Rabobank 

Groep, en naar eigen zeggen de grootste financiële dienstverlener in Nederland, met 

een groot aantal vestigingen in het buitenland. 

De groep is ontstaan in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale 

Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve 

Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. De nieuwe bank gebruikte de naam Rabobank 

als handelsnaam, omdat ze Raiffeisen-Boerenleenbank te lang en te moeilijk om te 

onthouden vonden. Sinds 1980 wordt de bank alleen nog maar aangeduid als 

Rabobank. De Rabobank probeert zich te profileren als een bank die zich anders 

gedraagt dan andere banken. In reclamespotjes wordt daarom veel aandacht 
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geschonken aan het feit dat het een coöperatieve bank is. Dit houdt in dat de 

Rabobank uit 270 zelfstandige lokale banken bestaat, die allen een coöperatie zijn en 

over een eigen directie beschikken. De lokale coöperaties zijn lid van de centrale 

coöperatie. 

Het derde interview is gedaan met Hanneke Bor, Strategisch HR consultant van 

Rabobank Nederland. Hiermee wist zij alles te vertellen over de strategie van de 

Rabobank, maar vooral de rol van HRM is hierbij uiterst belangrijk. De identiteit van 

de Rabobank is aan veel verandering onderhevig, omdat men een professioneler 

a te streven.  imago tracht nWAARD EN 
Klantwaarde, medewerkerswaarde en financiële stabiliteit zijn de drie peilers waar 

de bedrijfsvoering  van de Rabobank op steunt. Net als bij TNT gaat het hierbij meer 

om de normen waarmee het dagelijks werk wordt ingevuld. 

De waarden waarmee men de omgeving benadert zijn ‘dichtbij’, ‘betrokken’ en 

‘toonaangevend’. Deze waarden zijn opgesteld in lijn met de visie van de Rabobank 

voor 2005. Deze zijn wel veranderd, maar eigenlijk alleen qua formulering. De 

boodschap blijft dezelfde. Voor de medewerkers gaat het om de waarden 

(competenties) klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerken en 

organisatiesensitiviteit. Mensen moeten weten hoe de organisatie in elkaar steekt en 

dat de Rabobank meer is dan alleen de verstrekker van rekeningen en hypotheken. 

De Rabobank wil zich daarom altijd (blijven) onderscheiden door deze waarden na te 

streven.  

De Rabobank is op dit moment onderscheidend op twee gebieden: de coöperatie (in 

plaats van aandeelhouders) en de mensen. Bij de Rabobank werken volgens Bor 

andere mensen dan bij de andere banken, maar niet altijd op de goede gronden. 

Door hun imago van sociale bank heeft men te kampen met mensen die niet 

presteren. Een geval waar de maatschappelijk verantwoorde Triodos bank eveneens 

mee heeft te kampen (Geleijnse, 2001). Zo solliciteerde ooit iemand voor een 

traineeship bij de Rabobank waarbij ze er van uitging dat je ook in deeltijd kunt 

werken. Deze uitstraling wil de Rabobank niet hebben, omdat men meer 

ondernemers in dienst wil. Wat dat betreft wil men meer opschuiven naar 

bijvoorbeeld de ABN AMRO om zo de 9 tot 5 mentaliteit af te schudden. Men denkt 

hiermee niet in te leveren aan de identiteit, maar te kunnen leren van anderen. 

De waarden worden impliciet altijd herkend, maar expliciet zal niet iedereen er altijd 

hetzelfde naar handelen. Bij de klanten geldt eveneens dat zij voor de Rabobank 

kiezen om de waarden. Waarden zijn, volgens Bor, niet maakbaar. Er kan echter wel 

te ontwikkelen. mee gespeeld worden, door ze in te zetten om de organisatie WAARDENGEDREVEN PERSONEELSMANAGEMENT 
Individu 

Bor heeft de taak om te formuleren waar de medewerkers over drie tot vijf jaar 

behoefte aan hebben, wie ze zijn en wat ze de Rabobank kunnen bieden. Vervolgens 

kan geformuleerd worden welke mensen de Rabobank in dienst wil hebben en welk 

werk daarbij past. Het gaat daarbij minder om de vertaling van het werk naar 
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competenties, maar de vertaling van de gewenste positie in de omgeving naar de 

competenties die men tegen die tijd zoekt.  

Het is logisch dat mensen verschillende waarden hebben en dit geldt uiteraard ook 

binnen de Rabobank, maar er zijn overeenkomsten. Mensen kiezen voor de 

Rabobank omdat ze zich kunnen identificeren met de organisatie en daarmee delen 

ze als vanzelf een set waarden. 

Organisatie 

Binnen Rabobank Nederland zijn binnen alle divisies de waarden hetzelfde. Daarom 

is het moeilijk in dit geval een onderscheid te maken tussen waardensystemen en de 

organisatiecultuur. Er zijn bijvoorbeeld wel verschillen in regio’s. In het Westland zijn 

de mensen meer ondernemend dan in bijvoorbeeld de grote steden. Er wordt echter 

niet gedaan aan overplaatsing om de waardendeling te verbeteren. In de grote 

steden heeft de Rabobank minder marktaandeel en daarvoor zijn veel (andere) 

talenten nodig. Het is moeilijker om mensen te vinden in regio’s waar je 

ondervertegenwoordigd bent.  

De cultuur van Rabobank Nederland is eveneens anders dan de lokale banken. Dit 

lijkt tegenstrijdig, maar iedereen deelt dezelfde kernwaarden. Buiten deze 

kernwaarden kan het decentraal worden ingevuld. Het blijft duidelijk dat het de 

Rabobank is, maar er blijven verschillen. Mensen willen heel graag trots zijn om te 

werken voor de Rabobank, ze willen het doorvertellen. Daarom wil men ook laten 

doorvertellen dat het meer is dan een boerenleenbank. Verder wordt in sommige 

lokale banken de directeur met de voornaam aangesproken, terwijl hij/zij ergens 

anders met meneer/mevrouw moet worden aangesproken. Op de vraag of dit aan 

de directeur of aan de cultuur ligt, werd geantwoord dat de directeur de 

cultuurdrager is. 

Waardengedreven personeelsmanagement kan volgens Bor leiden tot een sterkere 

organisatiecultuur, mits het geen controle wordt van normen. Mensen moeten zelf 

blijven nadenken en ondernemen, omdat mensen anders teveel op elkaar gaan 

lijken. Algemene waarden moeten naast specifieke waarden per functie, wat door de 

lokale banken zelf geregeld kan worden. 

Omgeving 

Aan de hand van de waarden worden prestatie-indicatoren opgesteld. Aan het eind 

van het jaar worden daarom ook beloningen gehonoreerd aan de medewerkers die 

het beste volgens de waarden van de Rabobank hebben gehandeld. Om 

toonaangevend te zijn, moet men voorop lopen en kan men zich geen softe 

identiteit veroorloven. Volgens Bor gaat communicatie niet via posters, maar door 

voorbeeldgedrag van leiders. Bij de Rabobank wil men van het kruispunt naar de 

rotonde. Mensen hoeven met minder regels rekening te houden en blijven zelf 

nadenken. BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 
In deze paragraaf wordt behandeld wat de belangrijkste bevindingen zijn van dit 

hoofdstuk. Hiermee vormt dit een duidelijk overzicht en tevens de overstap naar het 

volgende hoofdstuk, de conclusies.  
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Onder de wetenschappers is een redelijke eensgezindheid te vinden over alle 

onderwerpen. Zo ziet men als grootste trends bij personeelsmanagement de verdere 

verzakelijking enerzijds en de verdergaande sensitiviteit anderzijds. Dit lijkt 

tegenstrijdig, maar van P&O wordt tegenwoordig verwacht dat men goed sturing kan 

geven aan het personeel én harde resultaten kan boeken. Voor dit onderzoek lijkt de 

sensitiviteit van P&O het onderwerp van discussie. Hoe kan tegelijkertijd sturing 

worden gegeven aan de waarden van het individu én aan de waarden van de 

organisatie? 

Er is tevens eensgezindheid over de betekenis van waarden. De term die hier vaak bij 

viel was ‘nastrevenswaardig’. Dit woord dekt het grootste deel van het begrip. Het is 

echter ook belangrijk te weten dat het hierbij gaat om de perceptie van het individu. 

Waardensystemen werden vaak omschreven als het samenstel van waarden van 

individuen binnen een cultuur. De waardengedreven organisatie is volgens de 

wetenschappers een organisatie die de waarden duidelijk heeft ingebed en deze ook 

uitdraagt. Waardengedreven personeelsmanagement is de combinatie van waarden 

die zich zowel topdown als bottom-up binnen de organisatie bevinden. De taak van 

personeelsmanagement hierbinnen is om de juiste personeelsprocessen aan te 

leveren om dit proces van waardenuitwisseling te bevorderen, zoals beoordeling, 

beloning, introductie, werving, selectie, ontwikkeling, opleiding en leiderschap. 

Bij TNT is men hard bezig de identiteit van de organisatie te versterken. Dit komt 

mede door het turbulente laatste decennium, waarin de ene na de andere naams- 

en organisatieverandering zich voordeed. Op dit moment is men bezig één van de 

drie divisies af te stoten, waarmee de identiteit opnieuw een fikse deuk oploopt. 

Vervolgens is het van belang er voor te zorgen dat de overige twee divisies dezelfde 

richting op blijven kijken. 

Wat betreft het begrip waarden vindt Bernecker ook dat het hier gaat om wat 

nastrevenswaardig is. Dit geldt voor haarzelf, maar ook voor het personeel. De 

waarden van het personeel sturen de Group HR. Bij TNT verstaat men onder een 

waardensysteem de integratie en koppeling van waarden in alle belangrijke 

processen en dan vooral voor HR processen. Bij TNT is dit nog niet ver ontwikkeld, 

maar men is er wel mee bezig. Bernecker ziet verder een organisatie als 

waardengedreven als de organisatie uitgaat van de waarden in alles wat ze doet en 

hier geen concessies aan doet. Ook hierbij geldt dat TNT, volgens Bernecker, nog niet 

waardengedreven is. Men is eveneens op dit punt hard aan de weg aan het 

timmeren. Toch kan de identiteit verder schade oplopen door het wegvallen van de 

afdeling TNT Logistics en daarmee deels het World Food Programme.  

Bij TNT is een talent iemand die binnen drie tot vijf jaar 2 salarisniveaus kan groeien. 

Dit wordt voornamelijk beoordeeld op de kennis en vaardigheden en minder op de 

houding en waarden van die personen. Aan de andere kant worden de waarden van 

de organisatie ook nauwelijks aangewend om nieuwe talenten aan te trekken. Men 

wil hier wel meer mee gaan doen. Men is wel bezig om de netwerken in de 

organisatie te versterken, maar ook hier wederom niet op basis van waarden. 

Bernecker ziet de identiteit als een vorm van reputatiemanagement, waarbij deze 

bepaald wordt door de perceptie van anderen. Volgens haar heeft de deelname aan 
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het World Food Programme de identiteit sterk verbeterd. Een andere factor om de 

identiteit te verbeteren is leiderschap. Bij TNT gaat het hierbij echter om de 

specialisten in plaats van de mensen die kunnen inspireren. Waarden zijn op dit 

moment nog geen onderwerp van discussie bij TNT, men wil er wel meer mee gaan 

doen. 

Vervolgens werd de case van IBM behandeld, waarin vooral de maatschappelijke 

betrokkenheid werd besproken en de invloed daarvan op de identiteit van de 

organisatie. Dijkhuizen verstaat onder waarden het gedachtegoed dat je als 

personeel zou moeten delen. IBM heeft hierbij een shift meegemaakt van mannen in 

blauwe pakken naar meer impliciete kenmerken. Verder heeft IBM ook als 

organisatie waarden, welke worden gebruikt om de waardensystemen en cultuur te 

beïnvloeden. Dijkhuizen ziet een waardengedreven organisatie als een organisatie 

waar de lange termijn doelstellingen zwaarder wegen dan de korte termijn 

doelstellingen. De rol van personeelsmanagement hierbinnen is met name 

communicatief. Men is verder weinig bezig met hun aantrekkingskracht op de 

arbeidsmarkt doordat IBM weinig nieuw personeel individueel aantrekt. Dit gaat 

vaak via overnames. Hun maatschappelijke betrokkenheid is vooral gericht op de 

ontwikkeling van het huidige personeel, als training off the job. Voor managers is het 

evident dat men zich inzet voor de maatschappij, omdat een manager middenin de 

maatschappij hoort te staan, zeker bij een organisatie als IBM. Dit proces is daarom 

enerzijds bedoeld om de competenties van managers te versterken, maar ook om 

andere competenties ‘aan te leren’. Men is weinig bezig om de identiteit van de 

organisatie te versterken door dit soort programma’s, maar free publicity is altijd 

mooi meegenomen.  

Het voornaamste doel van de maatschappelijke betrokkenheid is tweeledig: 

versterking van de maatschappij én van de medewerkers. De medewerkers worden 

hier echter niet op afgerekend. Men doet het in de vrije tijd en om er zelf beter van 

te worden. Gevolg is dat men niet weet in hoeverre goede of slechte dingen worden 

gedaan. 

De Rabobank is sterk bezig met de eigen identiteit. Men wil dichtbij, betrokken en 

toonaangevend zijn in alles wat men doet. De eerste twee waarden zijn volgens Bor 

goed ingevuld. Men wil echter meer aandacht schenken aan het onderdeel 

‘toonaangevend’. Men wil hier vooral invulling aan geven door de juiste mensen op 

de juiste posities te hebben. Hierbij is het van belang dat de posities en de 

bijbehorende functies juist geformuleerd zijn. Verder moeten de mensen de 

waarden juist kunnen uitdragen en kunnen doorvertellen dat de Rabobank meer is 

dan een gewone bank. Men wil uitstralen dat de Rabobank, naast sociaal, vooral 

professioneel is. Hiervoor wil men actief bezig met de waarden van de organisatie. 

Niet om ze te veranderen, maar om ze anders in te zetten. Vervolgens wil men ook 

een ander slag mensen binnenhalen, mensen die niet afkomen op het sociale aspect, 

maar op het professionele aspect. 

Een obstakel dat men daarbij moet omzeilen is het verschil tussen de lokale banken. 

De verschillende banken hebben verschillende waarden en dit uit zich in verschillend 

gedrag. Toch delen alle medewerkers van de Rabobank een set centrale waarden, 

naast een set decentrale waarden die per regio of bank verschillen. Mensen moeten 

het gedachtegoed van de Rabobank willen uitdragen en men wil ook dat ze dit 
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uitdragen. De waarden van de individuen moeten naast de waarden van de 

organisatie kunnen bestaan. Dit tracht men te bevorderen door de juiste 

beoordeling, beloning en leiderschap. 

Met deze laatste bevindingen kan dit hoofdstuk afgesloten worden, waarna vervolgd 

wordt met de confrontatie van deze resultaten met de theorie, in het laatste 

hoofdstuk ‘Conclusies’. 
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Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen 
 Denis Diderot in 'Pensées Philosophiques', 1746 

 

Tot slot van dit onderzoek is het tijd om alles nogmaals kort op te sommen en hier 

conclusies uit te trekken. De hoofdvragen van dit onderzoek komen hier aan bod. 

Behalve het opsommen van de afgelopen hoofdstukken wordt hier ook de theorie 

geconfronteerd met de praktijk. Dit is de logische vervolgstap na theorie en praktijk 

apart behandeld te hebben. WAARDEN IN ORGANISATIES 
In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de drie hoofdvragen van dit onderzoek 

worden behandeld. Hierin worden theorie en praktijk met elkaar in verband 

gebracht. WAT IS  WAARDENG EDREVEN PERSONEELSMANAGEMENT? 
Met behulp van hoofdvraag 1 wordt gezocht naar het theoretische fundament van 

het begrip waardengedreven personeelsmanagement. Om tot dit fundament te 

komen is een breed en diep theoretisch onderzoek uitgevoerd. Het begrip is in de 

literatuur eigenlijk onbekend, maar heeft veel raakvlakken met andere theorieën. 

Termen als P-O fit en values-based management hebben veel met waardengedreven 

personeelsmanagement van doen. De Persoon-Organisatie fit heeft echter een 

andere focus. De toegevoegde waarde van waardengedreven 

personeelsmanagement ligt in het feit dat de omgeving wordt betrokken. Values-

based management is daarnaast een algemenere theorie dan waardengedreven 

personeelsmanagement, door de focus op algemeen management. 

Waardengedreven personeelsmanagement let vooral op de rol van de 

personeelsprocessen binnen dit management. 

Waardengedreven personeelsmanagement wordt voornamelijk gevoed vanuit de 

identiteit van de organisatie. De identiteit bepaalt wat nastrevenswaardig is en 

daarom ook wat waardengedreven is. Er zijn veel auteurs die hebben geschreven 

over organisatie-identiteit en ze hebben allen een andere focus. Voor dit onderzoek 

zijn enerzijds Hatch & Schultz en anderzijds Schoemaker er uit gelicht. Hatch & 

Schultz schrijven in hun onderzoeken dat de identiteit aan de ene kant voortkomt uit 

de cultuur en aan de andere kant uit het imago van de organisatie. Schoemaker 

benadert identiteit vervolgens onder andere vanuit de termen talent en de 

werkgemeenschap. Uit de literatuur bleek verder dat waardensystemen het gat 

tussen talenten en cultuur opvullen. Daarnaast is het begrip ‘individu’ toegevoegd, 

om meer nadruk te kunnen leggen op de werving en selectie. Voor dit onderzoek is 

daarom getracht deze termen, welke allen nauw gelieerd zijn aan 

personeelsmanagement, samen te brengen onder het begrip waardengedreven 

personeelsmanagement.  

De zes begrippen bleken eveneens onderlinge verbanden te hebben. Zo hebben de 

identiteit en het imago een focus op de omgeving, terwijl de begrippen cultuur en 
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waardensysteem meer een focus hebben op de interne organisatie. Talent, en 

daarmee het individu, spelen zich uiteraard af op het individuele niveau. 

Tot zover de belangrijkste zuiver theoretische bevindingen over waardengedreven 

personeelsmanagement. Behalve de theorie is in de praktijk ook bekeken wat 

waardengedreven personeelsmanagement is. Uit de theorie bleek dat op elk niveau 

(individu, talent, waardensysteem, organisatiecultuur, organisatie-identiteit en 

imago) het begrip ‘waarden’ een andere betekenis heeft. Hieronder volgt een 

overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau Definitie van waarden 

Individu die principes of standaarden die mensen gebruiken, individueel of collectief, 

om te beoordelen wat belangrijk of waardevol is in hun leven (McEwan, 2001). 

Talent Waarden zijn centrale behoeften of overtuigingen met betrekking tot een 

staat van gewenst gedrag dat specifieke situaties te boven gaat, de keuze en 

evaluatie van onze beslissingen en daarmee ons gedrag, stuurt. Hierdoor 

wordt het een integraal deel van ons bestaan en onze handelingen tot het 

punt van de vorming van ons karakter (Argandoña, 2003). 

Waarden 

systeem 

Een waardensysteem is een samenhangend stelsel van waarden, 

overtuigingen en gedrag (Kinds en Kinds-Hoendervoogt, 2004).  

Organisatie 

cultuur 

De specifiek aan de onderneming gebonden overtuigingen die de manier van 

handelen bepalen en de daaraan ten grondslag liggende motivaties die als 

leidend principe dienen voor de te bereiken doelen (Van Londen 1998: p.12). 

Organisatie- 

identiteit 

De leidende beginselen die het gehele optreden van de organisatie 

kenmerken, welke aangeven wie en wat de organisatie wil zijn, waar zij zich op 

wil laten aanspreken en wat het doorslaggevende richtsnoer is in strategische 

keuzen en operationele beslissingen (Jeurissen en Van de Ven. In: Jeurissen, 

2000: 63). 

Imago Een kernwaarde is een waarde die wordt gedeeld door alle culturen binnen de 

organisatie. Het vormt een referentiepunt van waaruit de dilemma’s waarmee 

de organisatie intern en extern wordt geconfronteerd, kunnen worden 

benaderd (Everts & Trompenaars, 2002). 

TABEL 5.1  DE VERSCHILLENDE NIVEAUS EN HUN DEFINITIES VAN WAARDEN 

De wetenschappers gaven echter allen een zelfde soort definitie van waarden. Uit de 

interviews bleek de volgende omschrijving te komen: 

opvattingen/voorstellingen/kernbegrippen/leidende principes over wat 

belangrijk/nastrevenswaardig/verantwoord/waardevol/goed en kwaad is. Het is 

geen specifieke definitie van waarden op een bepaald niveau, maar meer een 

algemene definitie die op alle niveaus van toepassing is.  

De practici gaven een meer gemengd beeld. Ze benaderen waarden allen vanuit een 

andere lading. Bij TNT vanuit duurzaam ondernemen, bij IBM vanuit maatschappelijk 

betrokken ondernemen en bij de Rabobank vanuit hun identiteit. Dit komt ook 

automatisch voort uit de functies die deze personen bekleden. Bernecker (TNT) zag 

waarden als die zaken die nastrevenswaardig zijn, terwijl Dijkhuizen (IBM) waarden 

als het gedachtegoed ziet wat personeelsleden zouden moeten delen. Bor 

(Rabobank) heeft het hierbij over de kernwaarden van de organisatie waarmee men 

de omgeving tracht te bereiken. Deze conclusies laten zien dat waarden verschillend 
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beleefd worden door verschillende brillen. Hoewel de wetenschappers het allen 

grotendeels eens zijn, lijken de practici allen een andere insteek te kiezen. Bernecker 

ziet waarden door de bril van het individu, Dijkhuizen door de bril van de organisatie 

en Bor met een focus op de omgeving. De verschillende niveaus lijken hiermee 

gevalideerd. Alle geïnterviewden leken het er over eens te zijn dat waarden niet 

maakbaar zijn, maar wel gebruikt kunnen worden om de bedrijfsvoering te sturen. 

Voordat wordt bekeken wat waardengedreven personeelsmanagement is, moet 

worden stilgestaan bij het overkoepelende begrip: de waardengedreven organisatie. 

Uit de interviews met de wetenschappers bleek dat dit een organisatie is die 

duidelijke waarden heeft vertaald naar alle deelgebieden en medewerkers en welke 

een toegevoegde waarde wil bieden aan de stakeholders. Bernecker (TNT) ziet een 

organisatie als waardengedreven indien deze uitgaat van de waarden in alles wat ze 

doet en hier geen concessies aan doet. In haar visie is TNT op dit moment nog niet 

waardengedreven, mede omdat men hier pas sinds 2004 bewust mee bezig is. De 

waarden worden wel impliciet gedragen, zonder dat er een systeem voor is.  

Dijkhuizen (IBM) ziet waardengedreven organisaties als organisaties waar de lange 

termijn doelstellingen zwaarder wegen dan de korte termijn doelstellingen. Hoewel 

de lange termijn vaak conflicterend kan werken op de korte termijn, moeten de 

waarden van de organisatie behoeden dat de korte termijn zal gaan overheersen.  

Vervolgens rijst de vraag wat waardengedreven personeelsmanagement nu eigenlijk 

is. Uit de theorie bleken zes begrippen van belang te zijn: individu, talent, 

waardensysteem, organisatiecultuur, organisatie-identiteit en imago.  

Het individu moet ten eerste worden ontdekt door de organisatie. Hierbij is het van 

belang dat de organisatie aantrekkingskracht uitoefent op de omgeving om zo de 

perceptie van de potentiële medewerker positief te kunnen beïnvloeden. Op het 

moment dat deze persoon is geworven kan nog niet direct gesproken worden van 

een talent.  

Een talent is, ten tweede, simpel gezegd, een persoon die een significant 

toegevoegde bijdrage kan leveren door zijn/haar competenties. Competenties 

bestaan uit kennis, vaardigheden en attitudes (waarden). Op het moment dat deze 

drie factoren niet allen voldoende aanwezig zijn kan niet worden gesproken van een 

talent, omdat de persoon zich niet in de juiste context bevindt. Kennis en 

vaardigheden zijn, min of meer, aan te leren. Waarden zijn daarentegen niet of 

nauwelijks aan te leren. Het is daarom belangrijk op het niveau van het individu te 

werven en selecteren op waarden. Kaptein en Meijs versterken het belang van 

werven op waarden door te zeggen dat de medewerkers de primaire dragers van de 

waarden zijn. Fisscher en Nijhof zien hierbij vooral een rol weggelegd voor de 

werving van authentieke leiders die in staat zijn de waarden consistent uit te dragen. 

Bij TNT probeert men hetzelfde te doen door de juiste leiders aan te trekken, al dan 

niet geselecteerd op waarden. Bij de Rabobank is men wel gericht bezig met de 

werving en selectie van toekomstige leiders door te bekijken welke positie de 

Rabobank in de komende jaren wil innemen. Vervolgens worden hier mensen bij 

gezocht. 
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Vervolgens kan het talent, ten derde, worden opgenomen in het heersende 

waardensysteem van de afdeling/organisatie waar het talent komt te werken. Indien 

dit gebeurt bevindt deze zich in de juiste context, waarbinnen waarden worden 

gedeeld. Waardensystemen werden door de wetenschappers omschreven als een 

collectief gedeelde voorstelling en waarborging van waarden binnen een cultuur. Bij 

TNT is men nog niet bewust bezig met het sturen op waarden om de 

waardensystemen te versterken, hoewel dit wel impliciet gebeurt. Bij de Rabobank 

weet men dat verschillende regio’s een andere mentaliteit hebben. Men is echter 

niet gericht bezig om mensen over te plaatsen om de waardensystemen beter op 

elkaar af te stemmen. Men zegt hierbij dat de cultuur anders is, terwijl de 

waardensystemen verschillen. Volgens Bor komen deze verschillen door het 

moeilijker kunnen vinden van talenten in regio’s waar de Rabobank is 

ondervertegenwoordigd. 

Op het moment dat de waarden eveneens door afdelingen heen worden gedeeld, 

kan, ten vierde, worden gesproken van een cultuur. Hierbij worden de waarden 

almaar algemener en explicieter. De mensen in de organisatie delen bepaalde 

waarden die in een andere context niet op die manier zouden worden beleefd. Dit 

delen van waarden kan worden versterkt door opleiding, ontwikkeling en 

competentiemanagement in het bijzonder. Hierbij moet, volgens de 

wetenschappers, niet worden gedacht aan het bijbrengen van de juiste kennis en 

vaardigheden, maar meer aan het bijbrengen van de juiste waarden en houdingen. 

IBM is hier actief mee bezig in hun management development programma, waarbij 

men gericht andere competenties tracht aan te leren. Het programma met 

betrekking tot maatschappelijk betrokken ondernemen helpt bij de zoektocht naar 

die organisatie waar deze competenties kunnen worden aangeleerd. Bij de 

Rabobank gaat men zelfs nog verder in het gebruik van competenties. Van 

medewerkers wordt verwacht dat men ten allen tijde de volgende 

waarden/competenties nastreeft: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, 

samenwerken en organisatiesensitiviteit.  

Ten vijfde en ten zesde vindt op het niveau van de omgeving een nog grotere 

veralgemenisering en explicitering plaats. Enerzijds is het hier van belang te kijken 

naar het imago, de perceptie van de omgeving van de organisatie. Anderzijds maken 

de begrippen imago en organisatiecultuur samen het begrip organisatie-identiteit. 

Bij IBM is men gericht bezig met maatschappelijk betrokken ondernemen om zo de 

identiteit te versterken. Dit wordt enerzijds gedaan vanuit het positieve imago wat 

men erbij verkrijgt, maar anderzijds ook om de medewerkertevredenheid en de 

betrokkenheid bij de organisatie te vergroten. Om de overgang van cultuur naar 

organisatie-identiteit te bewerkstelligen werd door veel geïnterviewden belang 

gehecht aan de beoordeling en beloning van mensen. Beoordeling door de waarden 

onderdeel te laten worden van het dagelijks werk en beloning van mensen die de 

waarden juist uitdragen door bijvoorbeeld promotie. Bij TNT wil men graag aan zo’n 

systeem werken, waarbij mensen kunnen worden aangesproken op het al dan niet 

naleven van de organisatiewaarden. Bij de Rabobank heeft men prestatie-

indicatoren gekoppeld aan de waarden. Mensen die het beste volgens de waarden 

van de organisatie hebben gehandeld krijgen daarom een beloning. De interne 

communicatie gaat volgens Bor niet via posters, maar via leiderschap. Wat betreft 

communicatie heeft personeelsmanagement bij IBM een belangrijke rol te vervullen. 
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Zo stuurt men bijvoorbeeld elk jaar de gedragsregels (anders dan waarden) rond, 

waarbij mensen verplicht worden deze te lezen, zodat de medewerkers een 

consistent gedrag vertonen.  

Enerzijds werd door Kaptein en Meijs verteld dat de waarden vooral gevoed worden 

door de medewerkers, terwijl anderzijds Hoogendoorn, Nijhof en Fisscher zeggen dat 

de waarden voornamelijk topdown worden ‘geïmplementeerd’. Hiermee maakt dit 

onderscheid duidelijk dat waarden zowel topdown als bottom-up gedeeld moeten 

worden. Dit is ook precies de crux waar personeelsmanagement mee te maken 

heeft: de waarden van organisatie en individu moeten op elkaar worden afgestemd, 

zonder dat ze afbreuk doen aan elkaar. Bij TNT deelt men deze paradox. Men tracht 

de waarden van individuen niet onder te laten sneeuwen door de waarden van 

hogerop. De waarden van de individuele medewerkers sturen juist het gedrag van de 

Group HR, aldus Bernecker. Bor (Rabobank) bevestigt dat elk individu zijn/haar eigen 

waarden heeft, maar als iemand bij de Rabobank komt werken, heeft men 

automatisch een gedeelde set waarden, omdat men zich kan identificeren met de 

organisatie. 

Tot slot kan worden geconcludeerd met de volgende definitie van waardengedreven 

personeelsmanagement: Waardengedreven personeelsmanagement is de 

combinatie van personeelsprocessen die ervoor zorgt dat zowel de waarden van het 

individu als de waarden van de organisatie vertegenwoordigd en gewaarborgd zijn 

(korte termijn) en blijven (lange termijn). De leden van de organisatie en de omgeving 

ontwikkelen een eenduidige identiteit, gevormd door de cultuur en het imago, 

waarbinnen men de waarden beleeft en uitdraagt. IN HOEVERRE HEEFT  W AARDENGEDREVEN PERSONEELSMANAGEMENT INVLOED OP DE ORGAN ISATIE-IDENTITEIT?  
Vervolgens wordt een conceptueel model gepresenteerd waarin staat afgebeeld hoe 

waardengedreven personeelsmanagement invloed kan uitoefenen op de manier 

waarop de organisatie zich wil presenteren aan de buitenwereld. Deze identiteit kan 

op verschillende manieren worden beleefd door verschillende partijen. Er dient een 

balans te worden gevonden tussen de eigenlijke, de gecommuniceerde, de beleefde, 

de ideale identiteit en de gewenste identiteit. Het uiteindelijke doel hiervan is de 

percepties en waarden van alle betrokkenen op één lijn te hebben. 

Belangrijk hierbij is te beseffen dat de identiteit van de organisatie wordt gevormd 

door enerzijds de organisatiecultuur en anderzijds het imago van de organisatie. De 

identiteit vormt daarmee de combinatie tussen de interne en externe organisatie en 

tussen de perceptie van de medewerkers en de perceptie van de omgeving. Enerzijds 

maakt de identiteit de cultuur expliciet, terwijl anderzijds reflectie kan zorgen voor 

inbedding van de identiteit in de cultuur. Aan de ene kant weerspiegelt de identiteit 

de beelden van anderen, terwijl aan de andere kant de expressie van identiteit 

indrukken achterlaat bij anderen.  

Voor dit onderzoek heeft de organisatie-identiteit tot doel een zodanige 

aantrekkingskracht uit te oefenen op de arbeidsmarkt dat meer sollicitanten zich 

zullen melden en dat de waarden van deze sollicitanten ook beter zullen aansluiten 

op de waarden van de organisatie. Om een dergelijke identiteit te kunnen bereiken 

moeten imago en cultuur goed op elkaar af zijn gestemd. Indien de cultuur verschilt 
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zullen de medewerkers geheel andere waarden uitdragen dan de omgeving van ze 

zal verwachten. Dit onderdeel zal verder worden toegelicht bij de behandeling van 

de volgende hoofdvraag. 

Bij TNT tracht men, door middel van de juiste HR en communicatie-instrumenten, de 

(nu nog) drie divisies goed samen te laten werken en hetzelfde gedachtegoed te 

laten delen. De afdeling TNT Logistics zal echter verkocht worden, waardoor één van 

de drie pijlers wegvalt. De identiteit staat, zeker na alle stribbelingen van de 

afgelopen jaren, sterk ter discussie. Door middel van de juiste communicatie tracht 

men de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Hierbij spelen de kernwaarden een 

belangrijke rol, zodat het ontstaan van twee eilanden wordt voorkomen. Voor de 

externe communicatie heeft men vooral de pionnen gezet op de samenwerking met 

het World Food Programme van de Verenigde Naties. Hiermee heeft men erg veel 

positieve free publicity verkregen, wat het imago sterk ten goede kwam. Bij IBM ziet 

men dit als een goed voorbeeld om actief met de maatschappij bezig te gaan, omdat 

het imago hier door gesterkt wordt. Hierbij tracht men niet per opbod de omgeving 

voor zich te winnen, maar juist via een eigen route. Men probeert niet alleen als 

organisatie goede dingen te doen, maar vooral ook door de individuen. 

Bij de Rabobank wil men met behulp van de waarden de identiteit positief 

beïnvloeden. Men lijdt op dit moment onder een imago van lage professionaliteit. De 

Rabobank wordt, zoals eerder in de theorie is verteld, geassocieerd met een 

doorgeschoten sociaal beleid. Men wil een ondernemende, toonaangevende bank 

zijn. Dit impliceert dat de Rabobank op wil schuiven naar de banken met een meer 

professioneel imago zoals de ABN AMRO, welke ook veel ondernemers in de 

klantenkring heeft. Men wil echter ook laten zien dat de Rabobank meer is dan een 

verstrekker van rekeningen en hypotheken en dat de filosofie nog altijd stevig staat. 

Men denkt daarom niet in te leveren aan de identiteit, maar te kunnen leren van 

anderen. Waardengedreven personeelsmanagement kan, volgens Bor, hierbij 

helpen. Voorwaarde hierbij is dat het geen controle wordt van normen, maar dat 

erantwoordelijkheid. mensen kunnen worden aangesproken op hun eigen vIN HOEVERRE HEEFT  W AARDENGEDREVEN PERSONEELSMANAGEMENT INVLOED OP HET WERVINGSBELEID IN D E PRAKTIJK? 
Hoofdvraag 3 gaat over waardengedreven personeelsmanagement in de praktijk. 

Gebruiken organisaties hun personeelsmanagement om de organisatie-identiteit te 

versterken en daarmee aantrekkingskracht uit te oefenen op de arbeidsmarkt? 

Waarden zijn een hernieuwde manier van denken tegenover de verzakelijking van de 

afgelopen jaren. Door de toekomstige structureel krappe arbeidsmarkt moeten 

organisaties een concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt zien te veroveren. Door 

te sturen op waarden ontwikkelt een organisatie een duidelijke identiteit en 

daarmee een grotere aantrekkingskracht. 

Waarden in organisaties kunnen worden ingedeeld in drie niveaus: het individuele, 

het organisationele en het omgevingsniveau. Bij het individuele niveau is het met 

name van belang dat de waarden van de individuele medewerkers worden 

gewaarborgd. Elk individu heeft zijn eigen waarden en het is de taak van de 

organisatie om deze waarden te beschermen. De organisatie moet een plek zijn waar 

de waarden van medewerkers kunnen floreren.  
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Tot slot hebben deze waarden tot gevolg dat de organisatie een bepaalde identiteit 

ontwikkelt. Albert en Whetten hebben organisatie-identiteit gedefinieerd volgens 

drie dimensies: 

• Dat wat leden van een organisatie zien als centraal voor de organisatie; 

• Dat wat de organisatie onderscheidt van andere organisaties; en 

• Dat wat door de leden van de organisatie als een duurzaam fenomeen 

wordt gezien waarin verleden en heden (en waarschijnlijk ook) toekomst 

met elkaar verbonden zijn. 

Dit alles heeft, in dit onderzoek, tot gevolg dat een organisatie aantrekkingskracht 

uitoefent op de arbeidsmarkt, waardoor makkelijker mensen geworven worden, 

maar vooral ook mensen waarvan de waarden goed aansluiten op de waarden van 

de organisatie en dan met name de mensen waarvan wordt verwacht dat ze 

leiderschap vertonen. Een andere manier om te bereiken dat de waardengedreven 

leiders op de juiste plaats zitten is door de mensen met de juiste waarden te 

promoveren. Door verschillende wetenschappers werd aangegeven dat dit een 

evident punt is waar op gelet zou moeten worden, maar er waren er ook die hier 

niet zo snel heil in zagen. Het bezwaar hierbij was vooral dat het een sterk indirect 

en weinig stuurbaar proces is. 

In de praktijk wordt eveneens weinig aandacht besteed aan de werving van nieuwe 

mensen door een duidelijke identiteit. Men heeft ook het idee dat hier weinig tot 

geen directe invloed op uitgeoefend kan worden. Positief is echter wel dat men 

denkt dat de identiteit te beïnvloeden is. Volgens de literatuur zou dit vervolgens 

kunnen leiden tot een sterkere aantrekkingskracht (Collins & Porras, 1996; Ahlrichs, 

2000; O’Reilly & Pfeffer, 2001; Gratton, 2004). Collins en Porras verwijzen hierbij 

naar de visionaire organisaties die een duidelijkere identiteit hebben. Ahlrichs zegt 

ook dat dit gebeurt door de identiteit te benadrukken. O’Reilly en Pfeffer zeggen 

daarentegen dat dit vooral komt door van onderaf beter de energie en het talent aan 

te boren.  

Bij TNT tracht men ook mensen op deze manier aan te trekken, maar daarbij ligt de 

nadruk op vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, in plaats van waarden. Men is 

echter wel van plan om met de waarden actiever te werven. Een blokkade die hierbij 

naar boven komt is hun definiëring van ‘talent’. Bij TNT is een talent iemand die 

binnen drie tot vijf jaar twee salarisniveaus kan groeien. Ook hier ligt de nadruk op 

kennis en vaardigheden en niet op de waarden van de persoon. Hetzelfde geldt voor 

hun leiderschapprogramma, waarbij specialisme belangrijker is dan inspiratie. 

Bij IBM is men enerzijds wel bezig met de identiteit, doordat men bijvoorbeeld niet 

meer geassocieerd wil worden met het vroegere imago van mannen in blauwe 

pakken met witte overhemden. Men wil dat de medewerkers integriteit, 

betrouwbaarheid en innovatiekracht uitstralen. Anderzijds is men niet bewust bezig 

met hun identiteit om aantrekkingskracht uit te oefenen op de arbeidsmarkt. De 

reden hiervoor is dat de afgelopen jaren bijna elk nieuw personeelslid is ingekocht 

via overnames. Hierdoor is men meer bezig de waarden van die personen overeen te 

laten komen met de waarden van de organisatie. Dijkhuizen heeft echter wel het 

idee dat vooral jongeren steeds bewuster bezig zijn met de positie van organisaties 
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in de maatschappij. Een doorslaggevend criterium zal het niet zijn, maar mogelijk wel 

het laatste duwtje. 

Bij de Rabobank is men bewuster bezig met hun aantrekkingskracht op de 

arbeidsmarkt. Men wil een ander imago nastreven, waarvoor men andere mensen 

nodig heeft. Enerzijds wil men het sociale karakter, behouden terwijl men anderzijds 

meer professionaliteit wil uitstralen. De mensen moeten dit ook beleven en 

uitdragen. Hiervoor is het belangrijk dat alle posities in de organisatie worden 

bekeken en vervolgens worden ingevuld. De mensen die men daarvoor wil 

en worden geworven door de hernieuwde identiteit. aantrekken kunnDISCUSSIE 
In dit onderzoek is getracht een verduidelijkend beeld te scheppen over 

waardengedreven personeelsmanagement en de invloed op de werving van nieuwe 

mensen. Hiervoor zijn veel verschillende begrippen gebruikt, waarvan bediscussieerd 

kan worden of ze op de juiste plek staan en of ze er überhaupt wel hadden moeten 

staan. Deze begrippen hebben allen veel overlap en grenzen zijn niet duidelijk te 

stellen. 

Verder kan worden gezegd dat er een weinig duidelijk beeld wordt gegeven over 

maakbaarheid van waarden. Uit de interviews bleek dat waarden niet maakbaar zijn, 

maar wel gebruikt kunnen worden om andere zaken te beïnvloeden. 

Een ander argument is dat de interne organisatie bijna onmogelijk expliciet kan 

worden uitgedragen. Organisaties besteden erg veel aandacht aan het uitdragen van 

hun waarden, maar ondertussen komen deze waarden altijd op dezelfde zaken neer 

als bijvoorbeeld ‘professionaliteit’. Gaat het hier om de interne waarden? De 

waarden die men nastreeft door middel van wat men doet? Hierbij lijkt het meer te 

gaan om de middelwaarden waarmee men de eindwaarden tracht te bereiken. De 

vraag is daarom wat men hiermee wil uitstralen naar de buitenwereld. In het 

verlengde hiervan kan betwist worden of expliciete kernwaarden meer duidelijk 

maken dan de leden van de organisatie zelf al uitdragen. 

Een ander mogelijk punt van geschil is de vraag in hoeverre waardengedreven 

personeelsmanagement verder gaat dan het psychologisch contract? Het 

psychologisch contract gaat over de impliciete en expliciete afspraken, gemaakt door 

werknemer en werkgever. Bij waardengedreven personeelsmanagement lijkt het 

ook te gaan om de relatie tussen werkgever en werknemer, maar dan benaderd 

vanuit waarden en met een extra factor: de omgeving van de organisatie. Hiermee 

gaat waardengedreven personeelsmanagement dieper en breder dan het 

psychologisch contract. De basis voor het al dan niet naleven van afspraken ligt bij 

waarden. Als de waarden van mensen botsen, blijkt dat men andere zaken meer 

nastrevenswaardig vindt en men zal daarom ook andere zaken nastreven. 

Een ander punt dat reeds gedeeltelijk is behandeld is de vraag of een organisatie 

vastroest door nadruk te leggen op de huidige waarden. Een organisatie wordt 

onbeweeglijk als de waarden niet meer blijken te stroken met de wensen uit de 

omgeving. In dit onderzoek wordt, min of meer, bepleit dat teveel verschillende 

waarden een belemmerend effect kunnen hebben op de eensgezindheid van de 

organisatie. Toch moet niet uit het oog worden verloren dat diversiteit van waarden 

zorgt voor zelfreflectie. Je gaat anders tegen je eigen waarden aankijken, waarden 
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waarvan je niet eens wist dat ze zo anders waren. Griseri (1998) bevestigt dat 

diversificatie van waarden essentieel is voor het voortbestaan van een organisatie. 

Dit kan echter ook leiden tot een minder eenduidige identiteit. 

Een ander discussiepunt komt voort uit het Jaarboek Personeelsmanagement 2006 

(Altink en De Lint, 2005). Hier wordt een paneldiscussie gevolgd, waarin de vraag 

werd gesteld of het niet lastig is om mensen waarden bij te brengen, wanneer zo 

veel met jaarcontracten wordt gewerkt. Voor bedrijven geldt in het algemeen vaak 

dat mensen in de kern van de organisatie meer met waarden te maken hebben en er 

vaak meer ‘feeling’ mee hebben, maar dat dit minder het geval is bij mensen die in 

de periferie werken. Is het daarom van belang om je te richten op de mensen in het 

centrum van de organisatie of moeten toch alle mensen betrokken worden? Dit 

heeft tevens te maken met de vraag of de organisatie zich moet aanpassen aan de 

waarden van de medewerkers of vice versa. Het lijkt voor de hand te liggen dat de 

medewerker zich moet aanpassen, maar de medewerker vormt de organisatie en 

daarmee de waarden. 

Tevens is het van belang te beseffen dat dit onderzoek zich onbewust vooral heeft 

gericht op de grotere organisaties. Bij kleinere organisaties zou dit onderzoek minder 

van toepassing kunnen zijn. Grotere organisaties hebben vaker te maken met 

grotere personeelsbestanden en een grotere afdeling P&O. Voor kleine organisaties 

is vaak het personeelsmanagement nog te behappen door de eigenaar en/of 

bedrijfsleider. Er zou tevens een verschil kunnen zijn tussen nationaal en 

internationaal opererende organisaties. Een ander onderscheid kan gemaakt worden 

tussen normale organisaties en de netwerkorganisatie. In netwerkorganisaties zijn 

de grenzen en de plek van medewerkers niet meer duidelijk. Het is daarom voor 

netwerkorganisaties de grootste uitdaging hun identiteit vorm te geven, terwijl deze 

voortdurend aan verandering onderhevig is. Voor meer informatie over organisatie-

identiteit in de netwerkorganisatie wordt u verwezen naar Schoemaker (o.a. 2004).  

Verder is in dit onderzoek geen rekening gehouden met verschillen in leeftijd, sekse, 

cultuur en religie tussen individuen en de manier waarop dit mogelijk hun waarden 

zou kunnen beïnvloeden.  AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
Net als elk onderzoek is ook dit onderzoek nog niet klaar. In het eerste hoofdstuk is 

al uitgelegd dat wetenschap gezien kan worden als een piramide, waarbij het begrip 

waardengedreven personeelsmanagement nog vrij hoog bovenaan staat. Dat is ook 

de reden dat nog vrij veel facetten van het begrip niet zijn onderzocht. Enerzijds kan 

de wetenschap hier een steentje aan bijdragen en anderzijds kunnen organisaties 

veel bijdragen door mee te werken aan deze onderzoeken en zelf een 

waardengedreven personeelsmanagement te gaan voeren. 

Voor de wetenschap is het met name van belang dat het theoretische model verder 

wordt aangevuld of gewijzigd. Hierbij valt te denken aan (andere) instrumenten op 

andere plekken en een andere indeling van de begrippen individu, talent, 

waardensysteem, organisatiecultuur, organisatie-identiteit en imago. Dit onderzoek 

heeft zich verder sterk gericht op de werving van nieuwe medewerkers door een 

duidelijke identiteit. Voor vervolgonderzoek is daarom met name van belang de 
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andere instrumenten beter uit te werken, theoretisch en praktisch. Als verlenging 

kunnen ook andere instrumenten worden toegevoegd. 

Een ander mogelijkheid is om de onderzoekstrategie aan te passen. Voor dit 

onderzoek is uitsluitend gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoekmethoden. 

Door de beperkte voorkennis was het echter niet mogelijk om hier een goede 

vragenlijst voor op te stellen. Nu dit begrip gedeeltelijk is uitgewerkt kan worden 

vervolgd met kwantitatieve onderzoeksmethoden, zoals een enquête. Men zou er 

echter ook voor kunnen kiezen om de kwalitatieve methoden verder uit te breiden 

door meer interviews te doen. Hierbij is het van belang dat verschillende sectoren en 

verschillende grootten van organisaties moeten worden bekeken. 

Aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt kan op veel verschillende manieren 

ontstaan. Voor vervolgonderzoek is het daarom van belang om uit te zoeken hoe 

groot het (kwantitatieve) aandeel is van enerzijds waardengedreven 

personeelsmanagement op de organisatie-identiteit en anderzijds de invloed van 

deze identiteit op potentiële medewerkers. Dit heeft tot doel uit te vinden of 

waardengedreven personeelsmanagement wel invloed heeft en in welke mate. 

Daarnaast moet onderzocht worden op welke manieren het wervingsbeleid kan 

worden beïnvloed. 

Vervolgens is het van belang andere disciplines hierbij te betrekken. Zo hebben 

bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen een grote 

overlap met waardengedreven personeelsmanagement en de identiteit van de 

organisatie. Door veel organisaties (o.a. TNT) wordt duurzaam ondernemen 

aangewend om de identiteit te versterken en daarmee aantrekkingskracht uit te 

oefenen op de arbeidsmarkt. Een andere mogelijke discipline zou marketing kunnen 

zijn. Vooral wat betreft imago is in marketingsferen veel onderzoek gedaan. 

Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is de toepassing van de theorie op 

andere culturen. Voor dit onderzoek is voornamelijk gekeken binnen de Nederlandse 

cultuur, zonder bewust bezig te zijn met andere culturen. Zoals in het eerste 

hoofdstuk is uitgelegd, kon dit niet door de weinige beschikbare tijd en werd 

verwezen naar Trompenaars (1993) en Hofstede (1992). Ondanks een grotere 

hoeveelheid vooronderzoek kan een onderzoek naar verschillende vormen van 

waardengedreven personeelsmanagement in verschillende culturen toch een goede 

verbreding opleveren. 

Tevens is er de mogelijkheid onderscheid te maken tussen de verschillende vormen 

van personeelsmanagement. Kluytmans (1999) onderscheidt drie verschillende 

vormen: de arbeidsrelatie, personeelsmanagement en HRM. Voor een volgend 

onderzoek is het goed om te kijken welke vorm zich er het beste voor leent om 

waardengedreven te worden. 

Een andere mogelijkheid is om de invloed van waardengedreven 

personeelsmanagement te bekijken op de werkgemeenschap. Hiermee wordt 

bedoeld dat gekeken moet worden naar de invloed van waarden op het netwerk. 

Hierbinnen bevinden zich tevens medewerkers die voor geheel andere organisaties 

werken, terwijl men wel zeer nauw betrokken is. Is het voor deze mensen daarom 

ook verplicht de waarden van de organisatie die ze op dat moment dienen, uit te 

dragen, ook al is het te betwijfelen of deze mensen bij de organisatie horen? 
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Voor organisaties is het met name van belang dat er meer wordt onderzocht over de 

‘implementatie’ van waardengedreven personeelsmanagement en de bijbehorende 

best practices. Voor dit onderzoek is dit niet mogelijk geweest. Enerzijds door een te 

beperkte tijdsspanne en anderzijds door de theorieverkennende aard van het 

onderzoek. In de paragraaf ‘Synthese’ is hiervoor een handreiking gedaan, maar een 

meer uitgebreid onderzoek zou organisaties kunnen helpen hun 

personeelsmanagement waardengedreven te maken. 
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Vragen interview P&O en MVO 

1. Voorstellen.  

a. Wat is uw domein binnen de organisatiewetenschappen? 

b. Op welke manier houdt u zich bezig met personeelsmanagement (Theorie en/of Praktijk)? 

c. Op welke manier houdt u zich bezig met maatschappelijk verantwoord of duurzaam 
ondernemen (Theorie en/of Praktijk)? 

 

Trends/ontwikkelingen Personeelsmanagement/interne organisatie 

2. Welke trends zijn er op te merken? 

a. Welke uitdagingen zijn er voor P&O in de 21e eeuw?   

b. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er rond P&O gaande? 

 

MVO 

3. In hoeverre hebben deze ontwikkelingen (mondialisering/globalisering/…) invloed op organisaties? 

 

MVO en P&O 

4. Wat is de betekenis van MVO voor P&O? 

a. Wat kan P&O betekenen voor MVO? 

i. Werving en Selectie (vooral: heeft MVO aantrekkingskracht op jonge professionals) 

ii. Opleiding/ontwikkeling/training (management development) 

iii. Beoordeling en beloning 

iv. Nieuwe competenties 

v. Performance 

b. Hoe kan MVO bij P&O onder de aandacht worden gebracht? 

c. Kunt u voorbeelden noemen van organisaties waarvan de P&O afdeling actief betrokken is bij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen? 

 

5. Wat zou iedere P&Oer moeten weten over MVO? 

a. Als er een boek zou komen over de relatie tussen MVO en P&O, welke onderwerpen mogen 
dan niet overgeslagen worden? 
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Waarden en P&O 

6. Wat verstaat u onder waarden? 

a. Wat verstaat u onder een waardensysteem? 

b. Wat verstaat u onder een waardengedreven organisatie?  

c. Wat verstaat u onder waardengedreven personeelsmanagement? 

d. Kunt u voorbeelden noemen van dit soort waardengedreven organisaties? 

 

7. Wat is de rol van waarden in het P&O beleid? 

a. Wat is de rol van P&O in het opstellen van de waarden van de organisatie? 

b. Kunt u voorbeelden noemen van organisaties die P&O wederzijds betrekken bij de waarden? 

 

8. Wat is de rol van waardengedreven personeelsmanagement in: 

a. Werving en Selectie (vooral: heeft MVO aantrekkingskracht op jonge professionals); 

b. Opleiding/ontwikkeling/training (management development); 

c. Beoordeling en beloning; 

d. Nieuwe competenties; 

e. Performance? 

 

Waarden en MVO 

9. Wat is de relatie tussen MVO en waarden?  

a. En wat is het verschil? 
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BIJLAGE 2: INTERVIEW TNT 
1. Organisatie? 

 

2. Functie? 

 

3. Wat verstaat u onder waarden? 

 

a. Wat zijn de waarden van uw organisatie? 

 

4. Wat verstaat u onder een waardensysteem? 

 

5. Wat verstaat u onder een waardengedreven organisatie? 

 

a. In hoeverre kan uw organisatie waardengedreven worden genoemd? 

 

6.  Wat is, binnen uw organisatie, de rol van waarden binnen: 

a. Het individu? 

b. Het talent?  

c. Het sociaal kapitaal? 

d. De organisatiecultuur? 

e. De organisatie-identiteit? 

f. De werkgemeenschap? 

 

7. In hoeverre is het personeelsmanagement van uw organisatie waardengedreven? 

 

8. Wat is de rol van waardengedreven personeelsmanagement in: 

a. Het wervingsbeleid? 

b. Het selectiebeleid? 

c. De introductie? 

d. Opleiding en ontwikkeling? 

e. Beoordeling en beloning? 

…? 
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BIJLAGE 3: INTERVIEW IBM 
 

Voorstellen 

1. Personen/organisaties/bedrijfsonderdelen 

2. Wat is de reden van júllie samenwerking? 

Duurzaam ondernemen (DO) 

3. Wat verstaat IBM onder DO? 

i. Delen jullie dezelfde visie? 

ii. Blijkt deze visie ook uit de praktijk? 

Beweegredenen 

4. Waarom werd besloten om met DO aan de slag te gaan? 

i. Welke inspiratiebronnen lagen hier aan ten grondslag? 

5. Wat zijn jullie verwachtingen van DO? 

6. Doet IBM aan DO omdat dat wordt verwacht vanuit de omgeving of omdat men het zelf wil? 

7. In hoeverre bestaat er een koppeling tussen de kernactiviteiten en het DO-beleid? 

HRM 

8. Wat verstaat IBM onder HRM? 

i. Hoe is de invulling in de praktijk? 

9. Is HRM bij IBM operationeel, organisatorisch of strategisch? 

i. Wat zijn daarom de bevoegdheden van HRM? 

HRM en DO 

10. Wat deed jullie er toe besluiten om DO te vertalen naar HR beleid?  

i. Wat heeft jullie geïnspireerd? 

11. Hoe is de invulling van DO in het HR-beleid? 

i. Werving en selectie 

ii. Introductie 

iii. Beoordeling en beloning 

iv. Opleiding en ontwikkeling (ook: management development) 

12. Was dit tevens wat jullie er van verwacht hadden? 
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Waardengedreven personeelsmanagement 

13. Wat verstaat u onder waarden?  

i. Wat zijn de waarden van IBM? 

14. Wat verstaat u onder een waardensysteem?  

i. Hoe zit dit bij IBM? 

15. Wat verstaat u onder een waardengedreven organisatie?  

i. In hoeverre kan IBM waardengedreven worden genoemd? 

16. Is het HRM van IBM waardengedreven?  

i. Wat is de rol van waarden in het HR beleid? 

ii. Wat is de rol van HR in het opstellen van de waarden van de organisatie? 

17. Wat is de rol van waardengedreven HRM in de werving en selectie?  
Conclusies 

18. Geldt bij IBM het principe: zo buiten zo binnen? 

19. Verstaat IBM onder DO: de foute dingen nalaten of de goede dingen doen? 

20. Is er plaats voor HRM binnen DO? 

21. Is DO makkelijker te ‘implementeren’ bij IBM dan ergens anders door de hogere professionaliteit? 

22. Zijn er verschillen tussen IBM Nederland en IBM corporate? 

23. Wat is het doel van het schip IBM? 

24. Hoe ver is IBM op reis? 
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BIJLAGE 4: INTERVIEW, RABOBANK 
 

Algemeen 

1. Hoe luidt uw functie?  

a. Wat zijn uw taken of verantwoordelijkheden? 

b. Hoe lang werkt u hier? En hoe lang op deze functie? 

2. Hoe bent u bij de Rabobank terechtgekomen? 

a. Wat is uw achtergrond (studie, werk)? 

b. Waarom juist voor deze baan/organisatie gekozen? 

c. Klopte het beeld wat u ervan had? 

Rabobank 

1. Wat voor soort producten levert de Rabobank en aan wie? 

2. Hoe is het georganiseerd? (grootschalig/(in)formeel/bureaucratisch) 

3. Wat is de structuur? (afdelingen) 

4. Wat zijn de doelstellingen van de Rabobank? 

a. Kun je je vinden in de doelstellingen van het bedrijf? 

5. Wat maakt de Rabobank anders dan andere banken? 

HR-Afdeling 

6. Hoe ondersteunt de afdeling HR De Rabobank in zijn geheel? 

a. Wat zijn de taken van de HR afdeling? 

b. Hoe is de afdeling gepositioneerd binnen de Rabo? 

Waarden Rabobank algemeen 

1. Wat zijn de waarden van de Rabobank (vergelijken met jaarrekening)? 

a. Zijn deze waarden impliciet (waarden) of juist expliciet (normen)?  

b. Hoe en wanneer zijn deze waarden ‘opgesteld’? 

c. Is hierbij sprake van revolutie of evolutie, oftewel zijn ze inderdaad opgesteld of zijn ze zo 
gegroeid? 

d. Zijn de waarden van de Rabobank veranderd in de geschiedenis? 

2. Wat is het doel van deze waarden, of: waar zijn ze op gericht? 

3. Wat doet de Rabobank er aan om deze waarden te laten leven onder het personeel? 

Waarden Rabobank realiteit 

1. Hoe realistisch zijn deze waarden? 

a. Worden deze waarden nageleefd? 

b. Hoe zouden de waarden verbeterd kunnen worden? 

2. Zien de partners en concurrenten deze waarden ook terugkomen? 
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3. Worden de waarden van de organisatie van bovenaf opgelegd of worden ze juist van onderaf 
gecreëerd? 

4. Zijn de waarden vooral gericht op de levensvatbaarheid van de organisatie (korte termijn, control) of 
juist op langdurig concurrentievoordeel (lange termijn, zingeving). 

5. Wat zijn de implicaties of gevolgen (geweest) van deze waarden) 

Waarden afdelingen 

6. Heeft elke afdeling zijn eigen waarden of worden overal de Rabobank waarden nageleefd? 

a. Heeft deze afdeling andere waarden dan de Rabo als geheel? 

b. Zijn die waarden specifieker of juist algemener? 

Waarden individuen 

7. Wat zijn uw eigen waarden? 

a. Ziet u deze waarden terugkomen in uw werk? 

b. Wordt er tegemoetgekomen aan uw waarden? 

8. Hoe merkt u dit bij anderen? 

a. Is er een kloof tussen de waarden van individuen en de waarden van de organisatie? 

Relatie met de organisatiecultuur 

1. Kunt U een indicatie geven van de (sterkte van de) organisatiecultuur van de Rabobank? 

a. Hoe zorgt de Rabobank ervoor dat deze cultuur gewaarborgd blijft? 

2. Vindt U dat waarden management kan leiden tot een sterkere organisatiecultuur? 

a. Leidt dit waardenmanagement tot een sterkere organisatiecultuur? 

Concluderend 

1. Is er vooral sprake van normen (expliciet) of waarden (impliciet)? 

2. Zijn waarden, volgens u, maakbaar? 

3. Denkt u, dat een goed Waardengedreven personeelsmanagement kan leiden tot een sterkere 
organiatiecultuur? 

4. In welke rijtje hoort de Rabobank thuis? 

5. In welke rijtje hoort uw afdeling thuis? 

 

 Instrumenteel Communicatief 

Soorten waarden Bestaande waarden Nieuwe waarden 

Niveau Management Medewerkers

Focus Control Zingeving

Tijdsfocus Korte termijn Lange termijn

Implementatie Topdown Bottom up 

Houding Conservatief Progressief
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SUMMARY 
This research is about values-driven personnel management and the influence on the recruitment policy. 
Because this is a yet undiscovered subject, it was decided to have a research based on literature and interviews. 
The interviews were conducted on 8 relevant scientists with knowledge on corporate social responsibility, 
values and personnel management. Furthermore, there have been interviews with three people from three 
large organizations: Rabobank, TNT and IBM.  

The theoretical research delivered new insights for the current research about values in organizations. Values 
are constructed on three levels: the individual level, the organizational level and the environmental level. 
Values in organizations are constructed by personal values of individuals and organizational values. The 
personal values can be seen as relevant when someone is seen as a talent. The organizational values can be 
seen in the light of organizational identity. According to Hatch and Schultz organizational identity is the 
combination of two other constructs: organizational image and organizational culture. Organizational culture is 
the summum of several values systems, in which several talents are cooperating.  

The conclusion of the first main question was that values in organizations are formed in six dimensions: 
individuals, talents, values systems, organizational culture, organizational identity and organizational image. 
The role of personnel management in this light is bringing the right personnel processes to strengthen these 
dimensions. In sequence they are: recruitment and selection, socialization, human resource development, 
performance and appraisal, communication and leadership. That’s why values-driven personnel management 
can be defined as the combination of personnel processes which make sure that the values of the individual and 
the values of the organization will be represented and guaranteed on the short and long term. The members of 
the organization develop a univocal identity, formed by the culture and image, in which the members live and 
carry out the values. 

The next main question was about the influence of values-driven personnel management on the organizational 
identity. As can be seen in the last paragraph, values are formed by six dimensions, including organizational 
identity. As organizational culture and organizational image together form organizational identity, the question 
arises what share organizational identity takes in values-driven personnel management. The answer is ‘a quite 
big share’. The main purpose of organizational identity in this research is to influence individuals to choose for 
organization X. By clearly defining what the identity of the organization is, individuals will have a clearer image 
of the organization as a potential employer. This identity is constructed by the culture on the one hand and the 
image on the other hand. The culture has to be developed in a way that people want to share their 
organization with others. The image is built by the perceptions of the environment of the organization. The 
organization can influence these perceptions by good communication and leadership. 

The third and last main question was about the influence of values-driven personnel management on the 
recruitment of new people in practice. The idea was that expressing a clear identity would lead to a clearer 
image with potential talents. This last question was researched at three different companies: TNT, IBM and 
Rabobank. The organizations didn’t do anything with values-driven personnel management at this moment and 
especially not with recruitment. They did acknowledge that it would be a good idea to start with such a project, 
because the upcoming structural shortage of talent will be problematic. Furthermore they all thought that 
values played a large role in the relations between employer and employee. They also gave very different views 
on what values are. This was mainly caused by the different backgrounds the practitioners had: corporate social 
responsibility (IBM), sustainable development (TNT) and the organizational identity (Rabobank). The scientists 
gave a more univocal image about the question what values are. They all thought it to be ideas about what to 
pursue. 
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