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spreken allerlei claims uit over wat het gebruik van hun e-HRM-
oplossingen oplevert. De efficiency van de HRM-processen zal
worden vergroot, hetgeen kosten bespaart, de kwaliteit van de
dienstverlening van HRM richting medewerkers en management
gaat omhoog, HRM-bijdragen worden meetbaar en HRM krijgt
ruimte en de middelen om waarlijk een strategische partner te
zijn. Kortom, de effectiviteit van HRM vaart wel bij de invoering
van e-HRM, zo luidt de algemene claim. 

Interessant wordt dan de vraag in welke mate dit ook bewaar-
heid wordt. Veel organisaties die volop de e-HRM weg zijn inge-
slagen, proberen wel het een en ander aan resultaten te verzame-
len. Maar dat gaat meestal niet verder dan de tevredenheid met
HRM in kaart brengen en zicht krijgen op de kostenbesparingen.
Of nu ook de mate waarin HRM effectief is, gekoppeld kan wor-
den aan de waardering voor e-HRM wordt nauwelijks in kaart
gebracht. En dat terwijl juist de link tussen e-HRM en HRM-effec-
tiviteit zo’n cruciale is. Immers, waar zijn al die inspanningen en
investeringen anders goed voor?

Ministerie van BZK
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) begon met e-HRM in 2002, toen het kabinet besloot dat 
het aantal ambtenaren bij de rijksoverheid moest worden terug-
gebracht. Het streven is een kleine, efficiënte en effectieve rijks-
overheid vanuit vier actiepunten: verbetering van dienstverle-
ning, minder bureaucratie en regels, efficiëntere organisatie en
samenwerking tussen overheden

Vooral sinds het begin van deze eeuw zijn steeds meer organi-
saties ertoe over gegaan om web-based applicaties in te zetten
voor HRM-doeleinden. Digitale informatiesystemen om de HRM-
activiteiten te ondersteunen en uit te voeren hadden al volop hun
intrede gedaan, met name voor de voor de hand liggende zaken
als personeelsadministratie, salarisverwerking en in mindere mate
voor verzuim en verlofregistratie. Maar dit was vooral een HRM-
interne aangelegenheid. De HRM-afdeling kon hiermee haar
beheers- en administratieve taken voor medewerkers en manage-
ment beter uitvoeren.

Pas met de introductie van webtechnologie voor HRM-acti-
viteiten konden ‘klanten’ van de HRM-afdeling zelf toegang
krijgen tot HRM-informatie. Sterker nog, medewerkers en mana-
gement kregen zelf de mogelijkheid om online HRM-gerelateer-
de activiteiten uit te voeren. De term e-HRM deed zijn intrede. 

In de meest basale vorm gaat het daarbij om administratieve
zaken zoals het up-to-date houden van persoonsgegevens in de
personeelsadministratie, om verlofaanvragen, doorgeven van
declaraties, en arbeidsvoorwaardenkeuzes. Dat wordt ook wel
operationeel e-HRM genoemd (Ruël et al, 2002, 2004). Verder-
gaande vormen van e-HRM geven de medewerkers en manage-
ment online HRM-instrumenten in handen voor prestatiemana-
gement, personeelsontwikkeling en competentiemanagement.
Deze vormen bestempelen wij als relationeel en transformatio-
neel e-HRM.

Softwarebedrijven, groot en klein, hebben zich massaal gericht
op het ontwikkelen van deel- of totaaloplossingen voor HRM en
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Vernieuwing van het HRM-stelsel past in dit streven, HRM is zelfs
een hoofdthema in het veranderingsproces binnen het Rijk. Om
verbetering te bereiken in de HRM-dienstverlening richting
managers en medewerkers is het belang van informatietechno-
logische toepassingen voor HRM bij de overheid benadrukt.

De directie Personeel & Organisatie van het ministerie van BZK
liet haar oog vallen op de e-HRM-applicatie die al sinds 1999 bij
het ministerie van Economische Zaken in gebruik was, Emplaza.
Deze applicatie bood digitale HRM-dienstverlening voor mede-
werkers, P&O’ers en leidinggevenden zoals kennis- en informatie-
verschaffing (met name gericht op HRM- praktijken, -beleid en -
regelgeving), personeelsdatabeheer en individuele
personeelsdossiers, HRM-transacties zoals verlofaanvragen, ver-
zuimmanagement, cursusaanmelding, declaratieverwerking, ont-
wikkelingsinstrumenten en loopbaanplanning zoals 360-graden
feedback, competentiemanagement en persoonlijke ontwikkelings-
coaching, en HRM-producten zoals managementrapportages en
correspondentie.

BZK besloot Emplaza - enigszins aangepast - over te nemen.
Hiermee wilde het ministerie medewerkers digitale instrumenten
aanbieden zodat zij meer zelfstandig zouden kunnen werken en
managers ondersteunen in hun huidige en nieuwe HRM-taken
zodat zij beter sturing kunnen geven aan hun afdeling. Daarnaast
kregen P&O’ers met Emplaza ondersteuning bij het invoeren van
bestaande en nieuwe HRM-taken, nieuwe werkwijzen en instru-
menten. Al met al beoogde de Emplaza-projectleiding dat de ef-
ficiency zou worden verhoogd door digitale verwerking van for-
mulieren, dat het inzicht en de consistentie in de uitvoering van
HRM-taken zou worden vergroot en dat formele HRM-besluit-
vorming eenvoudiger zou kunnen worden gerealiseerd. 

Zoals gezegd, binnen BZK moest Emplaza online instrumenten
aan medewerkers ter beschikking stellen zodat medewerkers meer
zelfstandig persoonlijk relevante HRM-activiteiten kunnen uit-
voeren. Meer specifiek ging het om activiteiten zoals het op ieder
gewenst moment verkrijgen van toegang tot het eigen personeels-
dossier, het bijwerken van persoonsgegevens, het invullen van
digitale formulieren voor arbeidsvoorwaardenkeuzes, het aan-

vragen van een functioneringsgesprek of een beloningsadvies,
het kunnen regelen van reiskosten en verlof, informatie verkrij-
gen over competentiemanagement en 360-graden feedback, en
ondersteuning voor nieuwe medewerkers.

Inhoud geeft doorslag
De in dit artikel opgeworpen vraag of e-HRM nu daadwerkelijk
bijdraagt aan de HRM-effectiviteit is door ons binnen het
ministerie van BZK onderzocht. Specifiek richtten we ons onder-
zoek op de vraag in welke mate de waardering van beschikbare 
e-HRM-instrumenten (in het BZK-geval de Emplaza self-service
instrumenten) de ervaren effectiviteit van HRM beïnvloedt. Bij de
eerste variabele (waardering) is gekeken naar gebruikersgemak,
relevantie voor het werk, en de inhoud. Bij de tweede variabele
(HRM-effectiviteit) is gekeken naar strategische en naar techni-
sche HRM-effectiviteit.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat zowel de er-
varen relevantie, de tevredenheid met de inhoud en het ervaren
gebruikersgemak positief samenhangen met de ervaren HRM-
effectiviteit (zie ook het kader ‘Onderzoek bij BZK’). Maar nadere
analyse (regressieanalyse) maakt overduidelijk zichtbaar dat
enkel de waardering van de inhoud van de Emplaza self-service
applicaties een overtuigend doorslaggevende factor is voor zowel
strategische als technische HRM-effectiviteit. Oftewel, naarmate
medewerkers de inhoud van de self-service applicaties hoger
waarderen, beoordelen zij ook de effectiviteit van HRM hoger. Uit
nadere analyses blijkt dat relevantie en gebruikersgemak er niet
zozeer toe doen. 

Op het eerste gezicht is dat opvallend, want je zou verwach-
ten dat het belangrijk is dat e-HRM-applicaties relevant en
eenvoudig in gebruik zijn. Maar een slagje dieper nadenken
resulteert al snel in het besef dat medewerkers deze aspecten
niet in verband brengen met hoe HRM het als geheel doet
binnen de organisatie. Daarvoor is het begrijpelijkerwijs vooral
van belang of de inhoud van de web-tools zinvol is. 
Na de vaststelling dat vooral de waardering van de inhoud 
van e-HRM-instrumenten de strategische en technische HRM-

DE LINK NAAR HRM-EFFECTIVITEIT IS CRUCIAAL;
WAAR ZIJN AL DIE INSPANNINGEN EN 
INVESTERINGEN ANDERS GOED VOOR?

Fig. 1 De link tussen e-HRM, HRM-effectiviteit en organisatiedoelen
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de mate waarin e-HRM ook leidt tot de gewenste resultaten. Maar
dat is niet eenvoudig. Een kostenbesparing lijkt makkelijk zicht-
baar te maken, de werkelijkheid is vaak anders. Is er soms uitein-
delijk niet gewoon sprake van een verschuiving van kosten? Voor
zaken als verbetering van efficiency en verbetering van de strate-
gische rol van HRM geldt hetzelfde. 

In het hierboven beschreven onderzoek zijn wij ervan uitge-
gaan dat van de invoering van e-HRM mag worden verwacht dat
het bijdraagt aan de effectiviteit van HRM. Effectief HRM op zijn
beurt helpt de organisatiedoelen te bereiken. Uit de gegevens ver-
zameld binnen het ministerie van BZK blijkt dat medewerkers een
positieve link leggen tussen e-HRM en HRM-effectiviteit. De
waardering voor de inhoud van de e-HRM-instrumenten is de
beïnvloedende factor voor strategische en technische HRM-effec-
tiviteit. Het is onze verwachting dat met name medewerkers zon-

effectiviteit beïnvloedt, hebben we een vervolganalyse uitge-
voerd om te bezien welke factoren dan de waardering van de
inhoud beïnvloeden. Hieruit blijkt dat de aanmoediging vanuit
de werkomgeving om met e-HRM te gaan werken en de kwa-
liteit van de informatievoorziening over e-HRM de belangrijkste
voorspellers zijn voor de mate waarin medewerkers, managers
en P&O’ers de inhoud van de e-HRM-instrumenten waarderen.
Dus meer aanmoediging vanuit de werkomgeving en betere
informatievoorziening leiden tot een hogere waardering van de
inhoud van de e-HRM-instrumenten. Met name voor e-HRM-
implementatietrajecten is dit een waardevol gegeven. 

Meetbaar maken 
De invoering van e-HRM vergt grote inspanningen, veelal ook
van HRM’ers. Juist daarom is het van belang zicht te krijgen op

e-HRM zoals het bij het ministerie van
BZK in gebruik is, is te bestempelen als
operationeel/ relationeel e-HRM. Het
omvat vooral self-service onderdelen
op het beheersmatige/administratieve
terrein (persoonsgegevens, arbeids-
voorwaarden, verlof, reiskosten) en
gedeeltelijk voor meer ontwikkelings-
gerichte HRM-instrumenten. 
De in dit artikel opgeworpen vraag of
e-HRM nu daadwerkelijk bijdraagt aan
de HRM-effectiviteit is door ons binnen
het ministerie van BZK onderzocht.
Specifiek richtten we ons onderzoek op
de vraag in welke mate de waardering
van beschikbare e-HRM-instrumenten
(in het BZK-geval de Emplaza self-ser-
vice instrumenten) de ervaren effecti-
viteit van HRM beïnvloedt. 
Om deze vraag te beantwoorden is een
vragenlijst ontwikkeld met behulp
waarvan we de twee hoofdvariabelen,
‘waardering voor de e-HRM-instru-
menten’ en ‘HRM-effectiviteit’, konden
meten. De eerste variabele hebben we
uiteengelegd in drie aspecten: de mate

van gebruikersgemak (voorbeelditem:
‘Ik vind de self-service in Emplaza mak-
kelijk in gebruik’), de mate van relevan-
tie voor het werk (voorbeelditem: ‘Het
gebruik van de self-service in Emplaza
vergroot mijn productiviteit’) en de
inhoud (voorbeelditem: ‘Ik vind de self-
service in Emplaza inhoudelijk goed’). 
De tweede hoofdvariabele, HRM-effec-
tiviteit, hebben we uiteengelegd in
twee aspecten: strategische en techni-
sche HRM-effectiviteit. Strategische
HRM-effectiviteit hebben we gedefini-
eerd als de mate waarin medewerkers-
gedrag gericht op organisatiedoelen op
de langere termijn wordt gestimuleerd
(voorbeelditem: ‘Bij het ministerie van
BZK worden voldoende initiatieven
ontwikkeld om medewerkers te bin-
den’), technische HRM-effectiviteit als
de kwaliteit van de basale, korte ter-
mijn HRM-praktijken (voorbeelditem:
‘Binnen het ministerie van BZK wordt
voldoende gecommuniceerd tussen 
leidinggevende en medewerkers’).
Naast de twee hoofdvariabelen hebben

we vragen gesteld over de mate van
betrokkenheid bij de ontwikkeling en
invoering van e-HRM, de mate van
training, de mate van ondersteuning 
en aanmoediging in het gebruikmaken
van e-HRM-instrumenten, en de tevre-
denheid met de informatievoorziening
over het gebruik van de e-HRM-instru-
menten.
Om ‘onderzoeksmoeheid’ tegen te gaan
is er niet voor gekozen om alle mede-
werkers te vragen mee te werken aan
het onderzoek, maar is er een gestrati-
ficeerde steekproef getrokken uit het
totale personeelsbestand. Er zijn 186
medewerkers geselecteerd, 47 mana-
gers en 44 P&O-medewerkers, een
totaal van 277 personen. Per e-mail 
zijn zij uitgenodigd om een elektroni-
sche vragenlijst in te vullen, hetgeen
een respons van 100 ingevulde vra-
genlijsten opleverde. De respons bleek
representatief voor het totale perso-
neelsbestand van het ministerie.

Onderzoek bij BZK

Waardering e-HRM
gebruiksgemak
inhoud
relevantie

HRM-effectiviteit
technisch
strategisch

Organisatiedoelen

Fig. 2 De link tussen e-HRM, HRM-effectiviteit en organisatiedoelen zoals ingevuld in het onderzoek
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der managementtaken dit zo beleven, omdat HRM-activiteiten
niet tot hun primaire taakomschrijving behoren. De verwachting
is dat voor lijnmanagers naast de inhoud, ook relevantie en
gebruikersgemak van de HRM web-tools wél in verband worden
gebracht met de effectiviteit van HRM. Naarmate HRM-activitei-
ten meer tot hun primaire taakomschrijving gaan behoren, zullen
de factoren relevantie en gebruikersgemak van e-HRM-tools
belangrijker worden. 

Overigens zeggen de resultaten van ons onderzoek niet dat de
ervaren relevantie en het ervaren gebruikersgemak niet belangrijk
zijn. Integendeel, er liggen hele stapels onderzoek uit de IT-imple-
mentatiehoek waaruit blijkt dat deze factoren van belang zijn
voor de acceptatie van IT-applicaties door gebruikers. Maar om 
de effectiviteit van HRM positief te beïnvloeden is het bij e-HRM-
applicaties dus juist ook noodzakelijk dat medewerkers en mana-
gers de inhoud ervan hoog waarderen. Om hen vertrouwd te
maken met die inhoud van de e-HRM-instrumenten zijn vooral
aanmoediging vanuit de werkomgeving en goede informatievoor-
ziening doorslaggevend. Kortom, een duidelijk signaal en een
schone taak voor de HRM-afdeling: communiceer over e-HRM 
en organiseer aanmoediging van het gebruik.

Uiteraard kent ons onderzoek beperkingen en dat geldt ook
voor de conclusies die eraan verbonden kunnen worden. Het
onderzoek is uitgevoerd in slechts één organisatie, een organisatie
in de publieke sector. Daarmee is de geldigheid van de resultaten
in zekere mate beperkt. Meer en breder onderzoek zal nodig en
zeer waardevol zijn, met name voor de praktijk. 
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COMMUNICEER OVER 

E-HRM EN ORGANISEER 

AANMOEDIGING VAN 

HET GEBRUIK

Lessen voor de praktijk

Wat is er te leren van dit onderzoek voor de praktijk? We kun-
nen vijf zaken noemen:
• Om draagvlak voor de implementatie van e-HRM te krijgen

en te behouden, is het zichtbaar maken van de resultaten
belangrijk. 

• Het primaire doel van de implementatie van e-HRM moet
zijn het verbeteren van de (strategische en technische) ef-
fectiviteit van HRM. (Dat kan via efficiencyverbetering, ver-
betering van HRM-dienstverlening, verbetering van strate-
gische oriëntatie van HRM.)

• Stel gerichte en beperkte stappen op om aan het primaire
doel van een e-HRM-implementatie te werken.

• Let vooral op een kwalitatief hoogwaardige inhoud van e-
HRM-instrumenten.

• Communiceer stevig en overtuigend over de e-HRM-instru-
menten binnen de organisatie en zorg ervoor dat medewer-
kers en managers worden aangemoedigd (door elkaar en
door HRM’ers) om gebruik te maken van de instrumenten.
Dit beïnvloedt hun waardering van de inhoud positief.
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