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1. Wat is HRM ? 

Personeel Organisatie 

Management 



1. Collectively Making a Difference…   

“A group of people get together and 

create an institution that we call a 

company, so they are able to 

accomplish collectively what they 

could not accomplish seperately. They 

make a contribution to society” 
 
 
 

Source: David Packard, cofounder of HP. In: C. Handy, 2003 

 



1. Enter the Silo/Container – Busters! 

Organizations as …silos,  containers, garbage cans, machines, brains, theatres, morphings, platforms, clouds… 



1. It’s All About Messy Vitality...  

 

Source: 

 Tom Haak, 

 Arcadis, 2011 

Imperfect, incomplete, organic … 



1. Not A Total Mess…  



1. The Managerial Mindset?  



1. Maar we doen toch niks… 



1. Schop ze eruit… 

Bron: Volkskrant, juni 2011 



 

 

“HRM is het duwen en trekken aan 

mensen in de richting van de 

organisatiedoelen” 

 

1. Wat is HRM ? 

 Prof. dr. Paul Jansen, Hoogleraar HRM aan de VU 



1. HRM is… 

 

• HRM is gericht op het realiseren van 
gewenste opbrengsten voor individuen, 
organisaties en de maatschappij 
 

• Kenmerkend is dat HRM ‘medebepalend’ 
is voor het succesvol functioneren van de 
organisatie (Vinke, 2005). 

  
• “Does HRM has a ‘seat at the 

table’ or does HRM help to build 

the table?” 
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1. Opbrengsten  
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1. Afslanken, Rightsourcing, Downsizing: Reduction In Force (RIF) 



1. HRM en RIF: Never waste a good crises.. 
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Bron:Volkskrant 

 5 november 2011 

 



HRM en RIF: De Publieke Zaak…   

08 april 2011 

6.000 gedwongen ontslagen bij Defensie 

 Bij Defensie vallen de komende jaren maar liefst 6.000 

gedwongen ontslagen. Dit schrijft minister Hillen (Defensie)  in 

zijn gevreesde bezuinigingsbrief.  

 

17 mei 2011 

Ministerie van EL&I schrapt 3.000 banen 

 Op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie (EL&I) komen naar schatting 3.000 formatieplaatsen 

(fte) te vervallen. Gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten 

 

 

 Bron:http://www.inoverheid.nl/overzicht/ontslag_en_reorganisatie/1846906/p3/ontslag-en-reorganisatie.html 
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1. Wordt HRM een strategische partner in crime*?  

 

• Normaliter ademt de overheid mee met de 

economische en maatschappelijke realiteit van het  

tijdsgewricht waarin de burgers verkeren  

• De overheid raakt echter mentaal ‘buiten adem’ door 

allerlei afslankingsoperaties; samenvoegingen, krimp 

en het terugdraaien van marktwerking 

• HRM wordt zodoende steeds meer gezien als een 

strategische partner in crime gericht op het 

rightsourcen van het personeelbestand 
 

*Tissen, Lekanne Deprez & Vinke, 2011 
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1. Of ontwikkelt de HRM functie zich tot een onafhankelijke 

gesprekspartner met een menselijke maat?  

 Van Lean & Mean naar Lean & Meaningful 

 Van ‘vooral bezig met gedoe’ naar ‘voorleven (oog voor eigen 

effectiviteit, reputatie en oplossend vermogen)’ 

 Van ‘Passé en Overbodig’ naar ‘Medebepalend’ 

 Van ‘investeren in stille sanering’ naar ‘investeren in échte 

inzetbaarheid van mensen’ 

 

 HRM maakt het verschil door zich te ontwikkelen tot dé co -

creator van permanente inzetbaarheid van mensen die zich 

willen onderscheiden.  

 Kortom een waardevolle gesprekspartner! 
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1. Become a Life@holic: Prepare for Harmonizing Work and Life   


