
 
 

Het belang van een strategische HR-agenda1 

 

Uit het laatste onderzoek dat WEKA2 in 2013 uitvoerde, bleek opnieuw het 

belang van ‘’strategisch HRM’: door 81 procent van de respondenten werd 

‘strategisch HRM’ als prioriteit voor het komende jaar genoemd. Ruim 88 

procent van de respondenten gaf aan dat zij binnen twee jaar het strategisch 

HRM plan voorbereiden en willen schrijven. 

 

HR als belangrijkste vertegenwoordiger van de ‘human factor’ krijgt nu echt de 

kans om haar toegevoegde   waarde als business partner daadwerkelijk in te 

nemen. En de rol van business partner vraagt, of beter gezegd,  eist van HR een 

strategische oriëntatie. In het oorspronkelijke HR-model van Ulrich zijn de rollen 

van change   agent en strategic partner nadrukkelijk strategisch gepositioneerd. In 

de rol van strategic partner legt Ulrich de focus op een scherpe 

organisatiediagnose, waar HRM-professionals een cruciale rol in spelen. Met behulp 

van   een zogenaamde ‘organizational-capability architecture’ dragen HRM-

professionals bij aan het strategieproces en laten zo hun toegevoegde waarde zien. 

Ulrich benadrukt in zijn boek Human Resources Champion3 de vertaalslag van 

strategie naar actie, vanuit zijn ervaring dat uitvoering veel lastiger is dan het 

strategieproces sec. 

 

“HR professionals as strategic partners do not always agree or go along with the 

decisions of the executive team, but they should force serious discussion of how 

organizations should be created to accomplish strategy.” 

 

De rol van change agent wordt vooral benadrukt vanuit het oogpunt van 

cultuurverandering, waarbij HRM- professionals zowel bewaker als catalysator zijn 

van respectievelijk de huidige en de gewenste cultuur. Het belang van deze rol 

wordt door Ulrich benadrukt. 

 

 “I have found that the domain of competencies related to managing change was 

the most important for success as an HR professional". 

                                                        
1 Pol, E, (2008), Strategisch HRM: erkennen, begrijpen en doen 
2 http://www.ken-stuurgetallen.nl/ 
3 David Ulrich, Human Resources Champion, Harvard Business Review Press, November 1996, 304 pagina’s 

http://www.ken-stuurgetallen.nl/


 
 

 

Ulrich ziet voor HRM vooral een belangrijke rol weggelegd in het vergroten van het 

verandervermogen van de organisatie. 

 

Het  5-stappenplan  ‘strategische HRM-agenda’ 

Het 5-stappenplan bestaat uit de volgende 5 stappen: 

 

En in de visie van Ulrich is bij strategisch HRM het lijnmanagement  leidend (in 

tegenstelling tot HRM-strategie, waarbij de HR-professionals zelf verantwoordelijk 

zijn). 

 

“Strategic HR is owned, directed and used by line managers to make HR strategies 

happen”. 

 

Hoewel het onderscheid van Ulrich ook wat kunstmatig kan aanvoelen, scherpt het ons 

wel bij het vormgeven van de ‘strategische HRM- agenda’. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Het Berenschot-model voor strategisch HR 
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