
1.	  Wat	  zijn	  de	  elementen	  van	  het	  Michigan	  Model?	  

Juist	  antwoord:	   	  
Selectie,	  Prestatie,	  Beoordeling,	  Beloning,	  Ontwikkeling	  
	  

	  

2.	  Wat	  is	  de	  basisstelling	  van	  het	  Michigan	  model?	  

Juist	  
antwoord:	  

	  
De	  organisatie-‐	  en	  arbeidsprestatie	  kunnen	  verbeterd	  worden	  door	  een	  relevante	  
afstemming	  van	  de	  diverse	  personeelspraktijken	  op	  de	  bedrijfsstrategie.	  
Werknemers	  dienen	  aangestuurd	  te	  worden	  als	  'resources',	  die	  
zo	  optimaal	  mogelijk	  ingezet	  worden	  binnen	  de	  strategische	  krijtlijnen,	  
uitgestippeld	  door	  de	  bedrijfsleiding.	  Daarbij	  dient	  -‐	  steeds	  binnen	  dit	  model	  -‐	  het	  
personeelsbeleid	  consistent	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  andere	  aandachtspunten	  van	  het	  
beleid,	  zoals	  bijvoorbeeld	  kwaliteit	  of	  innovatie.	  

	  

	  
3.	  Het	  ____	  bevordert	  bovendien	  de	  onderlinge	  consistentie	  van	  een	  doelgericht	  HR-‐beleid.	  
Binnen	  de	  strategische	  doelstellingen	  van	  een	  organisatie	  is	  het	  de	  uitdaging	  om	  het	  vereiste	  
menselijke	  potentieel	  te	  vinden	  en	  te	  binden,	  en	  vervolgens	  zo	  te	  sturen	  dat	  het	  bereikte	  
arbeidsgedrag	  een	  (meetbare)	  bijdrage	  levert	  aan	  de	  organisatie	  performantie.	  
	  
Oplossing:	  competentie	  mgmt	  denken,	  competentie	  mgmt,	  competentie	  denken	  
	  
4.	  Geef	  een	  voorbeeld	  van	  een	  onderzoeksvraag	  van	  klassiek	  arbeids-‐	  en	  
organisatiepsychologisch	  en	  -‐sociologisch	  onderzoek.	  Als	  feedback	  geven	  we	  je	  twee	  
antwoordmogelijkheden	  waaraan	  je	  jouw	  antwoord	  kan	  toetsen.	  

	   	  
Antwoord	  mogelijkheid	  1:De	  vraag	  welke	  persoonlijkheidskenmerken	  welke	  werkresultaten	  
kunnen	  voorspellen	  binnen	  welke	  werkcontext.	  Bvb	  persoonlijkheidskenmerk	  'extravertie'	  
een	  voorspeller	  zijn	  voor	  extrinsiek	  succes	  in	  termen	  van	  loopbaan	  en	  salaris	  (Seibert	  &	  
Kraimer,	  2001).	  
Antwoordmogelijkheid	  2:	  Voorspellende	  validiteit	  van	  gestructureerde	  interviews	  of	  
biografische	  vragenlijsten	  bij	  de	  selectie	  van	  de	  'gepaste'	  medewerker.	  
Antwoordmogelijkheid3:	  Arbeidssociologische	  onderzoek	  bracht	  in	  het	  verleden	  veelal	  de	  
vervreemding	  in	  kaart	  van	  de	  arbeiders	  binnen	  bepaalde	  arbeidssituaties.	  

	  

5.	  Een	  psychologisch	  contract	  omvat	  de	  impliciete	  en	  expliciete	  gepercipieerde	  [1]	  van	  de	  [2]	  en	  
van	  de	  [3]	  ten	  aanzien	  van	  de	  arbeidssituatie	  en	  de	  HRM-‐praktijken.	  

1. verwachtingen,	  2.	  Werkgever,	  3.	  Werknemer	  
	  
6.	  Geef	  twee	  bedenkingen	  bij	  de	  onderzoekslijn	  die	  zich	  verdiept	  in	  hoe	  een	  HRM-‐systeem	  geldig	  
en	  betrouwbaar	  gemeten	  kan	  worden	  als	  variabele	  in	  een	  managementsysteem	  gericht	  op	  
performantie.	  Als	  feedback	  geven	  we	  je	  drie	  antwoordmogelijkheden	  waaraan	  je	  jouw	  antwoord	  
kan	  toetsen.	  

Juist	  
antwoord:	  

	  
a.Men	  werkt	  onderzoeksmatig	  vaak	  met	  een	  dwarsdoorsnede	  van	  enerzijds	  HRM-‐
praktijken	  en	  anderzijds	  effecten	  voor	  de	  organisatie.	  Een	  dergelijke	  aanpak	  geeft	  
echter	  geen	  inzicht	  in	  de	  richting	  van	  de	  oorzakelijkheid	  ('de	  kip	  of	  het	  ei').	  
Resulteert	  bijvoorbeeld	  extra	  investering	  in	  leertrajecten	  in	  een	  hogere	  
performantie	  of	  zullen	  sterk	  performerende	  bedrijven	  -‐	  omdat	  zij	  veel	  winst	  maken	  
-‐	  ontwikkelingskansen	  bieden?	  Bovendien	  speelt	  de	  tijd	  een	  rol,	  omdat	  de	  impact	  
van	  een	  HRM-‐innovatie	  slechts	  zichtbaar	  wordt	  ná	  een	  bepaalde	  periode.	  
b.De	  relatieve	  (on)betrouwbaarheid	  van	  de	  empirische	  gegevens.	  De	  HRM-‐



verantwoordelijke	  -‐	  als	  respondent	  -‐	  kan	  veeleer	  zijn	  of	  haar	  (sociale)	  perceptie	  en	  
of	  intenties	  rapporteren	  in	  plaats	  van	  de	  feitelijke	  praktijk.	  Het	  beoogde	  beleid	  is	  
daarom	  niet	  gelijk	  aan	  het	  gerealiseerde	  beleid.	  
c.'Het'	  HRM	  in	  een	  organisatie	  bestaat	  waarschijnlijk	  niet.	  De	  strategische	  
meerwaarde	  en	  bijgevolg	  aandacht	  kunnen	  verschillend	  zijn	  voor	  de	  diverse	  
personeelscategorieën.	  Bijgevolg	  zullen	  ook	  diverse	  HRM-‐praktijken	  van	  
toepassing	  zijn.	  

	  

	  
7.	  Geef	  de	  drie	  interne	  hulpbronnen	  van	  de	  organisatie	  en	  geef	  een	  eigen	  voorbeeld	  van	  elke	  
hulpbron.	  Als	  feedback	  geven	  we	  je	  de	  hulpbronnen	  en	  een	  voorbeeld	  antwoord.	  

Juist	  
antwoord:	  

	  
Fysieke	  hulpbronnen:	  dat	  zijn	  bijvoorbeeld	  de	  productietechnologie	  en	  de	  
productieorganisatie,	  de	  feitelijke	  ruimtelijke	  infrastructuur,	  de	  geografische	  
locatie	  in	  logistieke	  termen	  en	  de	  toegang	  tot	  'grondstoffen'.	  
Menselijke	  hulpbronnen:	  deze	  verwijzen	  naar	  de	  competenties	  van	  medewerkers	  
(training	  en	  opleiding,	  ervaring,	  intelligentie),	  de	  intermenselijke	  verhoudingen,	  
inzichten	  van	  de	  medewerkers	  en	  het	  management	  van	  de	  organisatie.	  Dit	  
impliceert	  de	  hypothese	  dat	  medewerkers	  beheersbaar	  of	  beïnvloedbaar	  
('manageable')	  en	  ontwikkelbaar	  ('developmental')	  zijn.	  
Organisationele	  hulpbronnen:	  onder	  deze	  noemer	  horen	  de	  (formele)	  
rapporteringsstructuur,	  de	  formele	  en	  informele	  planning,	  controle	  en	  
coördinatiesystemen	  thuis,	  net	  als	  de	  informele	  relaties	  tussen	  groepen	  binnen	  de	  
organisatie	  en	  de	  relaties	  met	  de	  omgeving	  (Barney,	  1991).	  

	  

	  
	  
8.	  In	  de	  theorie	  van	  Bowen	  &	  Ostroff	  wordt	  niet	  [1]	  beklemtoond,	  maar	  wel	  [2].	  

Juist	  
antwoord:	  

In	  de	  theorie	  van	  Bowen	  &	  Ostroff	  wordt	  niet	  	  de	  inhoud	  van	  een	  HRM-‐
systeem	  beklemtoond,	  maar	  wel	  	  het	  proces	  dat	  gedrag	  aanstuurt	  via	  
communicatie	  en	  organisatieklimaat.	   	  

	  

	  
9.	  Welke	  zinsneden	  kunnen	  aan	  elkaar	  gekoppeld	  worden?	  

Vraag	   Juiste	  combinatie	  

Een	  strategiekaart	  geeft	  een	  
antwoord	  op	  volgende	  vraag	  

	  B.	  
ze	  geeft	  een	  richtlijn	  hoe	  werknemers	  zich	  dienen	  te	  
gedragen	  om	  resultaten	  te	  behalen	  

Een	  HR	  score	  card	  geeft	  een	  antwoord	  
op	  volgende	  vraag	  

	  A.	  
ze	  helpt	  het	  management	  om	  de	  schakels	  tussen	  HRM	  
en	  prestaties	  te	  verduidelijken	  

Een	  workforce	  card	  geeft	  een	  
antwoord	  op	  volgende	  vraag	  

	  C.	  
ze	  duidt	  aan	  of	  de	  gewenste	  competenties	  aanwezig	  
zijn	  of	  ontwikkeld	  

	  

10.	  Wat	  zijn	  de	  vier	  rollen	  van	  HRM	  volgens	  Ulrich?Benoem	  elke	  rol,	  geef	  een	  korte	  beschrijving	  
en	  een	  eigen	  voorbeeld.	  Als	  feedback	  geven	  we	  je	  een	  model	  antwoord	  waaraan	  je	  jouw	  
antwoord	  kan	  toetsen.	  
Juist	  
antwoord:	  

	  
Strategische	  partner	  :	  Het	  afstemmen	  van	  de	  HRM-‐strategieën	  op	  de	  
organisatiestrategie	  kan	  een	  belangrijke	  hefboom	  zijn	  voor	  het	  bereiken	  van	  het	  



beoogde	  duurzame	  concurrentievoordeel.	  Bvb	  het	  richten	  van	  aanwervingen	  op	  de	  
strategie	  van	  de	  onderneming	  	  
Change	  agent:	  Het	  sturen	  van	  medewerkers	  gericht	  op	  veranderingspotentieel	  en	  -‐
capaciteit,	  communicatie,	  leertrajecten,	  omgaan	  met	  weerstand	  in	  de	  veranderende	  
omgeving.	  Bvb	  ondersteuning	  bij	  de	  invoering	  van	  het	  werken	  in	  teams	  in	  een	  
ziekenhuis	  	  
Administratief	  expert:	  zorg	  voor	  de	  ondersteunende	  systemen,	  processen	  en	  
praktijken:	  het	  nakomen	  van	  de	  cao-‐afspraken,	  de	  organisatie	  van	  
selectieprocedures,	  de	  zorg	  voor	  correcte	  contracten,	  de	  opvolging	  van	  rechten	  en	  
plichten,	  het	  aanbieden	  van	  relevante	  personeelsinformatie,	  de	  opvolging	  van	  
opleidingstrajecten.	  	  	  Bvbbeheer	  van	  het	  wagenpark	  (leasing)	  van	  een	  organisatie	  	  
Verdediger	  medewerkers:	  de	  zorg	  voor,	  advies	  en	  ondersteuning	  aan	  
medewerkers,	  met	  als	  doel	  het	  versterken	  van	  de	  betrokkenheid	  van	  werknemers,	  
ontwikkeling	  van	  competenties	  en	  de	  retentie	  van	  waardevolle	  
medewerkers.	  Bvb	  organiseren	  van	  voldoende	  en	  effectieve	  trainingen	  voor	  
medewerkers	  

	  

	  
11.	  Klassieke	  peilvariabelen	  zoals	  _____	  meting	  geven	  informatie	  over	  de	  subjectieve	  perceptie	  
door	  werknemers	  van	  een	  aantal	  facetten	  aangaande	  de	  arbeidsbeleving.	  Ze	  biedt	  echter	  geen	  
inzicht	  in	  de	  impact	  van	  deze	  variabele	  op	  de	  prestaties	  van	  de	  organisatie.	  En	  dit	  is	  de	  kern	  van	  
het	  personeelswetenschappelijke	  vraagstuk.	  

	  Juist	  antwoord	  

personeelstevredenheid	  

personeeltevredenheid	  

personeel	  tevredenheid	  

arbeidssatisfactie	  

arbeid	  satisfactie	  
	  

	  
12.	  De	  	  functiesamenstelling	  omvat	  het	  groeperen	  van	  taken	  en	  activiteiten	  tot	  logisch	  
consistente	  gehelen.	  Zij	  betreft	  de	  	  taakbreedte	  en	  
de	  	  taaksamenstelling.	  	  Taakbreedte	  verwijst	  naar	  de	  grootte	  van	  de	  arbeidscyclus,	  het	  aantal	  
minuten	  dat	  een	  werknemer	  met	  de	  taak	  bezig	  is.	  	  Taaksamenstelling	  refereert	  aan	  het	  
voorkomen	  van	  diverse	  taak	  types	  (processen).	  
	  
13.	  Beoordeel	  de	  'juistheid'	  van	  volgende	  twee	  stellingen:	  
Stelling	  1:	  Functies	  worden	  toegewezen	  aan	  specifieke	  functiefamilies	  op	  basis	  van	  een	  evaluatie	  
van	  de	  vereiste	  competenties,	  verantwoordelijkheden,	  impact,	  'scope'	  en	  technische	  expertise.	  
Stelling	  2:	  De	  loopbaanladder	  wordt	  gekenmerkt	  door	  het	  feit	  dat	  de	  functiefamilies	  die	  deel	  
uitmaken	  van	  de	  ladder,	  worden	  gekarakteriseerd	  door	  gelijkaardige	  competenties.	  

Juist	  antwoord:	   	  
Beide	  stellingen	  zijn	  juist.	  

	  

	  
14.	  Beoordeel	  de	  'juistheid'	  van	  volgende	  twee	  stellingen:	  
Stelling	  1:	  De	  vijf	  fasen	  in	  personeelsplanning	  zijn	  enerzijds	  de	  analyse	  van	  de	  strategie,	  het	  
businessplan,	  de	  actuele	  pool	  HR	  en	  de	  interne	  arbeidsmarkt	  en	  anderzijds	  de	  
capaciteitsplanning	  van	  de	  HR	  pool.	  
Stelling	  2:	  Bij	  capaciteitsplanning	  wordt	  voor	  een	  volgende	  periode	  een	  schatting	  gemaakt	  van	  



de	  personeelsbehoeften,	  de	  personeelsbeschikbaarheid,	  de	  competenties	  en	  
motivatie/betrokkenheid.	  

Juist	  antwoord:	   	  	  
Alleen	  stelling	  2	  is	  juist.	  

	  

	  
	  
15.	  Beoordeel	  de	  'juistheid'	  van	  volgende	  twee	  stellingen:	  
Stelling	  1:	  De	  'realistic	  information	  hypothesis'	  bij	  hire-‐effecten	  stelt	  dat	  verschillende	  soorten	  
kanalen	  kandidaten	  met	  verschillende	  kenmerken	  aantrekken,	  wat	  zich	  kan	  vertalen	  in	  
verschillen	  in	  performantieniveau,	  arbeidstevredenheid	  of	  vrijwillig	  verloop	  na	  de	  aanwerving.	  
Stelling	  2:	  De	  'individual	  difference	  hypothesis'	  bij	  hire-‐effecten	  poneert	  dat	  kandidaten	  die	  via	  
bepaalde	  kanalen	  worden	  aangetrokken,	  meer	  accurate	  informatie	  hebben	  over	  het	  
competentieprofiel	  en	  de	  arbeidsinhoud.	  

Juist	  antwoord:	   	  	  
Geen	  van	  de	  stellingen	  zijn	  juist.	  

	  

16.	  Beoordeel	  de	  'juistheid'	  van	  volgende	  twee	  stellingen:	  
Stelling	  1:	  Extraversion,	  Conscientiousness,	  Opennes	  to	  experience,	  agreeableness	  en	  emotional	  
stability	  zijn	  de	  elementen	  van	  de	  Big-‐Five	  persoonlijkheidskenmerken.	  
Stelling	  2:	  Cruciale	  elementen	  van	  psychologische	  testen	  zijn:	  standaardisatie,	  validiteit,	  
objectiviteit,	  betrouwbaarheid,	  variantie	  en	  normering.	  

Juist	  antwoord:	   	  	  
Beide	  stellingen	  zijn	  juist.	  

	  

17.	  Beoordeel	  de	  'juistheid'	  van	  volgende	  twee	  stellingen:	  
Stelling	  1:	  Werving	  omvat	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  wervings-‐	  en	  selectietraject	  in	  een	  
stappenplan,	  waarbij	  systematisch	  de	  voorwaarden	  worden	  gerespecteerd	  om	  op	  een	  
voorspellende,	  valide	  en	  betrouwbare	  manier	  'een'	  of,	  beter,	  'de'	  kandidaat	  te	  vinden	  die	  een	  
duurzame	  meerwaarde	  biedt	  voor	  de	  performantie	  van	  de	  organisatie.	  
Stelling	  2:	  Er	  is	  een	  duidelijk	  verband	  tussen	  de	  professionele	  aanpak	  van	  de	  
personeelsvoorziening	  en	  de	  organisatieperformantie	  wat	  winst	  of	  omzetgroei	  betreft	  

Juist	  antwoord:	   	  	  
Beide	  stellingen	  zijn	  juist.	  

Feedback	  voor	  antwoord:	   	  Voor	  stelling	  2	  zie	  handboek	  pagina	  194	  
	  

	  
18.	  Beoordeel	  onderstaande	  vacature	  advertentie	  op	  volgende	  aandachtspunten:	  doelgroep,	  
diverse	  wervingskanalen	  en	  boodschap.	  Als	  feedback	  geven	  we	  je	  een	  model	  antwoord	  waaraan	  
je	  jouw	  antwoord	  kan	  toetsen.	  
Functie:	  Verpleegkundige	  
Jobdescription:	  Voor	  verschillende	  projecten	  binnen	  de	  regio	  Antwerpen	  -‐	  Mechelen	  zijn	  wij	  op	  
zoek	  naar	  een	  psychiatrisch	  verpleegkundige.	  Als	  gedetacheerde	  psychiatrisch	  verpleegkundige,	  
sta	  je	  in	  voor	  de	  verzorging	  van	  psychiatrische	  patiënten	  en	  dit	  in	  diverse	  contexten	  (PAAZ-‐
diensten,	  gespecialiseerde	  centra.	  	  
Profiel:	  Je	  bent	  een	  gegradueerde	  of	  gebrevetteerde	  psychiatrische	  verpleegkundige	  met	  geldig	  
geviseerde	  diploma.	  Ervaring	  hebben	  op	  een	  specifieke	  dienst	  binnen	  een	  psychiatrische	  
instelling	  of	  een	  PAAZ	  is	  een	  pluspunt	  maar	  geen	  vereiste.	  Opleidingen	  en	  begeleiding	  van	  onze	  
nieuwe	  medewerkers	  zijn	  telkens	  voorzien	  bij	  de	  start	  van	  ieder	  nieuw	  project.	  
Je	  bent	  communicatief	  sterk,	  stressbestendig	  en	  je	  kunt	  creatief	  omgaan	  met	  je	  werk.	  Je	  werkt	  
actief	  mee	  aan	  een	  positieve	  samenwerkingsklimaat	  binnen	  jouw	  afdeling.	  	  



Je	  werkt	  met	  de	  patiënten	  vanuit	  een	  totale	  benadering	  :	  psychisch,	  existentieel	  en	  fysisch.	  

Juist	  
antwoord:	  

	  
Doelgroep	  :	  zowel	  vereiste	  competenties	  als	  vereiste	  kennis	  zijn	  beschreven.	  Kan	  
gericht	  zijn	  op	  externe	  en	  interne	  arbeidsmarkt.	  
Wervingskanalen	  :	  advertentie	  kan	  gebruikt	  worden	  voor	  formeel	  en	  informeel	  
kanaal.	  Dit	  is	  een	  gerichte	  of	  punctuele	  advertentie	  die	  kandidaten	  zoekt	  voor	  een	  
specifieke	  functie.	  Meest	  aangewezen	  kanalen	  hiervoor	  zijn	  :	  informele	  contacten	  
scholen,	  via	  eigen	  personeel	  en	  spontane	  sollicitaties	  (informele	  kanalen)	  of	  
(externe	  kanalen)	  internet,	  advertentie,	  eigen	  website	  ,	  advertentie	  regionale	  
bladen,	  formele	  contacten	  scholen.	  
Boodschap	  :	  Signaalfunctie:	  het	  is	  duidelijk	  dat	  er	  (meerdere)	  vacatures	  zijn;	  
Selectiefunctie:	  het	  profiel	  is	  duidelijk	  beschreven	  naar	  kennis	  en	  competentie	  en	  
motiverende	  functie:	  het	  menselijke	  aspect	  en	  de	  begeleiding	  worden	  in	  de	  verf	  
gezet.	  

	  

	  


