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HRM vs. Strategisch HRM

Wat is HRM? 
Human resource management (HRM), the management of work and people
towards desired ends, is a fundamental activity in any organization in which
human beings are employed. (Boxal & Wright, 2007, p. 1)
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HRM vs. Strategisch HRM

Wat is HRM? 
Human resource management (HRM), the management of work and people
towards desired ends, is a fundamental activity in any organization in which
human beings are employed. (Boxal & Wright, 2007, p. 1)

Wat maakt HRM Strategisch? 
Strategic HRM (‘SHRM’) is concerned with systemic questions and issues of 
serious consequence—with how the pieces just described [HR practices] might
fit together, with how they might connect to the broader context and to other
organizational activities, and with the ends they might serve. (Boxal & Wright, 
2007, p. 3)
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HRM-waardenketen

Uit: Knies & Leisink, 2017
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SHRM in het onderwijs: Monitor VO

Stand van SHRM in het VO:

• HRM in VO in toenemende mate strategisch
• Afstemming organisatiedoelen (2018 < 2020)
• Afstemming externe context (2018 < 2020)

• Veel samenwerking in de regio (57% van ondervraagde besturen)

Aandachtspunten 
• HRM gericht op duurzame inzetbaarheid afgenomen (2018 > 2020)
• Minder steun ontwikkelperspectief leraren (2018 > 2020; schoolleiders > leraren)
• Toepassing HRM door leidinggevenden verdient aandacht (schoolleiders > leraren)

(Knies, Leisink & Penning de Vries, 2021)





SHRM & Samen Opleiden

Beoogde opbrengsten:

Het draait dit jaar om de kracht van het partnerschap; de kracht van intern en extern 
samenwerken. Het benutten van deze kracht is steeds meer van belang, gezien alle 
ontwikkelingen en ambities op het gebied van het Samen Opleiden van leraren. Denk 
daarbij aan het toewerken naar 100% Samen Opleiden, het samenwerken in de regio, de 
verbinding tussen het opleiden van leraren voor po, vo en mbo, flexibilisering van 
opleidingstrajecten en doorlopende professionele ontwikkeling van student t/m ervaren 
leraar. Het partnerschap, als krachtig collectief, is bij al die ontwikkelingen van betekenis!
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(Gebaseerd op Knies & Leisink, 2014)
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Voorwaarden voor effectief SHRM

1. Afstemming onderwijskundige doelen 
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Voorwaarden voor effectief SHRM

2. Onderlinge afstemming maatregelen

Samen Opleiden

Externe oriëntatie 
opleiders: 

leeractiviteiten 
uitwisselen, 
gezamenlijke 

activiteiten startende 
leraren opzetten. 

Samenwerkings-/ 
communicatie-
vaardigheden

(Intrinsieke) motivatie 
voor samenwerking, 

relevantie

Tijd/ruimte voor 
samenwerking, 

autonomie

Bijv. training, 
intervisie, inspraak, 

taakstelling 

Ondersteunend
/stimulerend 
leiderschap

(Gratton & Truss, 2003)



Voorwaarden voor effectief SHRM

3. Toepassing HRM beleid door leidinggevenden: People Management
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Voorwaarden voor effectief SHRM

3. Toepassing HRM beleid door leidinggevenden: People Management
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(Knies, Leisink & Penning de Vries, 2021; 
Penning de Vries, 2021)



Voorwaarden voor effectief SHRM

3. Toepassing HRM beleid door leidinggevenden: People Management

• Net als medewerkers, hebben leidinggevenden de vaardigheden, motivatie en 
mogelijkheden nodig voor people management

• Voor de doorwerking van HRM (geïmplementeerd → gepercipieerd): 
• Vaardigheden van leidinggevenden
• Steun van HR afdeling aan leidinggevenden
• Contingente/consistente benadering people management 

(Penning de Vries, 2021)



Enkele reflecties op SHRM & Samen
Opleiden

• Scheidslijn inductie-fase (organisatie) en opleidingsfase (partnerschap)
• HRM-afdeling / HRM-beleid ≠ (S)HRM (‘Management of work and people towards

desired ends’, afstemming)
• Samen Opleiden inherent een onderdeel van (S)HRM (ongeacht de huidige 

betrokkenheid van HRM afdeling)
• HRM van oudsher een interne oriëntatie, maar Samen Opleiden vergt een meer 

externe oriëntatie



Key take-aways

• Afstemming HRM met externe context, organisatiedoelen, andere HR maatregelen, 
organisatiecontext

• HRM waardenketen als tool voor afstemming (S)HRM en Samen Opleiden
• Voorwaarden:

• Afstemming organisatiedoelen
• Onderlinge afstemming
• Implementatie door leidinggevenden 

• Van interne oriëntatie HRM, naar meer naar oriëntatie HRM
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