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Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
op 20 januari 2016 heeft gedeputeerde Brink toegezegd de evaluatie van de Human-
Resource-Management (HRM)-regeling en de lnvesteringspremieregeling (lPR),

indien beschikbaar, aan u toe sturen.
Navraag bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) leert dat de eva-
luatie van de HRM-regeling beschikbaar is en deze treft u hierbij aan.

De evaluatie van de IPR wordt opgemaakt nadat de premie voor het laatste project
definitief is vastgesteld. SNN geeft aan datzij verwacht dat deze evaluatie begin april
2016 is afgerond. U ontvangt deze zo spoedig mogelijk daarna.

Voorts ontvangt u bij deze nog antwoord op de vraag waarom de verordeningen van
beide regelingen nog op de website van SNN staan vermeld.
Alleen de lPR-verordening staat nog op de website van SNN en dat moet omdat de
laatste afrekening nog in behandeling is bij SNN. Voor de betreffende onderneming
moet de tekst van de verordening beschikbaar zijn.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

Bijlage:

wa/coll.

regeling

secretaris , voorzitter
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Inleiding  

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen werken samen in het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het doel van SNN is om de 

economische positie van Noord-Nederland te versterken. Voor de periode van 2007 

– 2013 is hiervoor een programma opgesteld: ‘Koers op Noord, op weg naar 

Pieken’. Hierbij zet Noord-Nederland zich in op verschillende economische clusters; 

energie, sensortechnologie, watertechnologie, agribusiness en healthy ageing. De 

kracht ligt vooral in de samenhang tussen de verschillende clusters. Daarnaast zet 

het programma in op de transitie in regionale speerpunten en op versterking van het 

MKB met betrekking tot export, innovatie en arbeidsmarkt. Binnen het programma 

biedt SNN verschillende subsidieregelingen. HRM+ 2009 en HRM+ 2010 zijn twee 

van deze regelingen. Het toegekende budget voor de HRM+ regelingen 2009 en 

2010 was oorspronkelijk € 6.000.000. Het totaal aantal toegekende aanvragen bleef 

echter achter bij het begrote aantal. Een deel van het budget is daarom in 2011 

overgeheveld naar de NIOF 2010. Het budget voor de HRM+ 2010 regeling 

resteerde € 2.000.000. Aan het einde van de periode is het aantal aanvragen sterk 

toegenomen, waardoor een deel van het budget weer is overgeheveld naar de 

HRM+ regeling.  

De Human Resource Management plus (HRM+) beoogt de 

concurrentiepositie dan wel de aantrekkelijkheid van bepaalde categorieën 

ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de provincie Drenthe, Friesland en 

Groningen als werkgever te versterken. In dit kader worden projecten gestimuleerd 

die een structurele verandering te weeg brengen. Dit kan worden gedaan door het 

inhuren van een externe deskundige voor het professionaliseren van het 

personeelsmanagement en voor het verbeteren van de inzetbaarheid van 

werknemers. Onder het professionaliseren van personeelsmanagement valt het 

opstellen en implementeren van beleidsplannen; het opstellen van functieprofielen; 

en het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op 

personeelsgebied waarbij het personeelsbeleid voor de gehele onderneming in kaart 

wordt gebracht. Onder het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers in het 

arbeidsproces valt het laten uitvoeren van een employabilityscan en de daarbij 

behorende begeleidingsactiviteiten door de externe deskundige; en het laten 

opstellen van een ontwikkelingsplan en de daarbij behorende 

begeleidingsactiviteiten door de externe deskundige.  

Per 1 maart 2010 is de HRM+ regeling 2010 van start gegaan. Aanvragen 

konden gedaan worden tot 1 januari 2012. De minimale subsidiabele kosten in 2010 

lagen op € 4.000,00. De maximale subsidiabele kosten lagen op € 100.000,00. Het 

subsidiepercentage was 50% van de totale kosten.  

 

Onderzoeksvraag 

Ter evaluatie van de HRM+ regeling is een onderzoek opgesteld. Hierbij is de 

volgende hoofdvraag opgesteld: 

 

‘Welke effecten heeft de HRM+ regeling gehad? Wat is het effect van de 

afzonderlijke subsidiabele activiteiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelen en de 

aannames die ten grondslag liggen aan de HRM+ regeling?’ 
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Onderzoeksmethode 

Uit de eerdere onderzoeken komt naar voren dat de inzet van HRM instrumenten 

geen directe impact heeft op de prestaties van de organisatie. Het is daarom erg 

belangrijk om goede indicatoren te gebruiken die de effecten van de regeling 

zichtbaar kunnen maken. Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is 

gekeken naar de analyse uit vorige onderzoeken en uit de nulmeting die is 

uitgevoerd voor de HRM+ regeling. Aan de hand van deze informatie is een 

vragenlijst opgesteld in samenspraak met SNN. Deze vragenlijst is uitgezet onder 

alle bedrijven die subsidie hebben ontvangen via de HRM+ regeling.  

De bedrijven hebben naar eigen kennis en inzicht de vragenlijst ingevuld; de 

resultaten zijn gebaseerd op de objectiviteit van de werknemer die de vragenlijst 

heeft ingevuld. De resultaten van de vragenlijst geven een goed inzicht in de 

effecten van de regeling. Op basis van deze resultaten zijn in een vijftal interviews 

verdiepende vragen gesteld aan bedrijven uit verschillende sectoren. De interviews 

geven een mogelijkheid om een kwalitatieve aanvulling te krijgen op de verschillen 

tussen medewerkers en management. Ook zijn 2 medewerkers van SNN en 1 

medewerker van de provincie Friesland geïnterviewd. Deze drie personen waren 

allen direct betrokken bij de ontwikkeling of de uitvoering van de HRM+ regeling.  

 

Respons 

In totaal is er contact opgenomen met 272 bedrijven die subsidie hebben ontvangen. 

Hiervoor zijn in totaal 259 e-mails verstuurd naar bedrijven die subsidie hebben 

verkregen via de HRM+ regeling met een uitnodiging om deel te nemen aan de 

digitale enquête. Daarnaast zijn er 40 uitnodigingsbrieven verstuurd naar bedrijven 

waarvan het e-mailadres onbekend was. In totaal zijn er 48 bedrijven waarvan de e-

mail/brief is teruggekomen. Dit komt voor een deel omdat deze bedrijven failliet zijn 

gegaan. Dit betekent dat er in totaal aan 224 bedrijven is gevraagd om mee te doen 

aan het onderzoek. De kans is groot dat van deze 224 bedrijven een deel niet in 

staat is mee te werken aan het onderzoek zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn. 

De oorzaak kan zijn faillissement van de organisatie, verhuizing van het bedrijf of het 

feit dat de betreffende medewerker niet meer werkzaam is bij de organisatie.   

In totaal zijn er 55 bedrijven die de internetenquête hebben ingevuld en 

opgestuurd. Dit is in totaal een respons van 24,6%. Deze respons is representatief 

voor de populatie als gekeken wordt naar bedrijfssector, bedrijfsomvang en hoogte 

van de ontvangen subsidie. De resultaten van dit onderzoek geven hierdoor een 

goed beeld van de wijze waarop de subsidie ontvangers de effecten van de regeling 

beoordelen.  

 

Rapportage  

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van het totaal aantal bedrijven waar subsidie aan is 

verleend. Het geeft een inzicht in de locatie van de bedrijven, de sectoren en de 

bedragen per subsidie. In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de effecten van de 

subsidie. Dit geeft een overzicht van de invloeden van de subsidie binnen een 

organisatie. Daarnaast wordt ingegaan op de personeelsactiviteiten. Hoofdstuk 3 

geeft een kwalitatieve analyse. Hierbij wordt ingegaan op de informatie die is 

verkregen tijdens de interviews met bedrijven en met medewerkers van SNN. Tot 

slot worden in Hoofdstuk 4 de samenvatting en conclusies weergegeven.  
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1. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het totaal aantal bedrijven dat 

subsidie heeft gekregen. Hierbij wordt ingegaan op de totaal verkregen subsidie, de 

sectoren en de locaties. Daarna volgt een overzicht van de bedrijven die hebben 

meegedaan aan het onderzoek. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de 

sectoren, de manier waarop bedrijven in aanraking zijn gekomen met de HRM+ 

regeling 2009/2010, de omvang van de bedrijven en de projecten.  

 

1.1 Algemeen overzicht bedrijven 

 

Van de in totaal 438 subsidie aanvragen voor de HRM+ regeling 2009/2010, zijn er 

276 verleend. Dit betekent dat 63% van de aanvragen is toegekend. Er zijn 110 

aanvragen toegekend in de provincie Groningen met een totaal bedrag van € 

1.508.872,00; 100 aanvragen in Friesland met een totaal bedrag van € 

1.113.152,00; en 66 in Drenthe met een totaal bedrag van € 759.792,00. In 2011 zijn 

de meeste aanvragen toegekend; 35% van de 276 aanvragen is in 2011 toegekend. 

In 2009 zijn de minste aanvragen toegekend; 15% van het totaal aantal toegekende 

aanvragen. 

 De uitkomsten die tijdens dit onderzoek naar voren komen, kwamen ook 

naar voren tijdens de evaluatie van de HRM 2001 regeling. Het aantal aanvragen in 

Groningen en Friesland was ongeveer gelijk, terwijl het aantal aanvragen in Drenthe 

lager was. Dit geldt ook voor de HRM+ 2010. De totale bedragen per provincie zijn 

ook gelijk verdeeld. Daarnaast kwam tijdens de evaluatie van de HRM 2001 regeling 

naar voren dat het aantal aanvragen aan het einde van de aanvraagtermijn steeg; in 

2006 was het aantal aanvragen hoger dan de HRM 2001 regeling. Dit geldt 

eveneens voor de HRM+ 2009 en 2010 regeling, waarbij het aantal aanvragen hoger 

is in 2011 in vergelijking met 2009.  

Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedrijven dat subsidie heeft 

ontvangen onder de regeling HRM+ per sector. Hieruit komt naar voren dat de 

sector Industrie de grootste sector is waaraan subsidie is verstrekt. Van de 276 

toegekende aanvragen, komen er 76 bedrijven uit de sector Industrie; dit is 23,5% 

van alle bedrijven die subsidie hebben ontvangen. Na Industrie is Groot- en 

detailhandel een van de grootste sectoren; 18% van alle bedrijven die subsidie 

hebben ontvangen via de HRM+ regeling komt uit de sector Groot- en detailhandel. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van bedrijven naar sector per provincie. 

Duidelijk wordt dat zowel voor Drenthe als Friesland en Groningen geldt dat in de 

sector Industrie de meeste aanvragen zijn gedaan. 

Tijdens de evaluatie van de HRM+ regeling (2001 – 2006) kwam naar voren 

dat de grootste sector Industrie is; 35% van de gesubsidieerde projecten heeft de 

bedrijfsactiviteit Industrie. Dit komt overeen met de gegevens van de HRM+ 2009/ 

2010 regeling. De tweede sector is Bouwnijverheid, deze staat tijdens de HRM+ 

2009/2010 regeling op de vierde plaats. Tijdens de uitvoer van de regeling is gebruik 

gemaakt van de SBI-codes uit zowel 2004 als 2008. Het kan voorkomen dat er 

hierdoor minimale verschillen zitten. 
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De meeste bedrijven krijgen een subsidie van € 2.500 tot € 5.000 toegekend (tabel 

1); 22% van de in totaal 276 bedrijven heeft een subsidie van € 2.500 tot € 5.000 

toegekend. Daarna ontvangen de meeste bedrijven € 10.000 tot €15.000 subsidie. 

Ongeveer 5% van alle bedrijven ontvangt een subsidie van € 40.000 of meer. De 

hoogste subsidie die is toegekend is € 54.180. 

 

 

Tabel 1. Totaal aantal bedrijven naar toegekende subsidie. 

Subsidie Aantal bedrijven 

Totaal aantal bedrijven 276 

0 – 2.500 14 

2.500 – 5.000 60 

5.000 – 7.500 46 

7.500 – 10.000 42 

10.000 – 15.000 51 

15.000 – 20.000 15 

20.000 – 30.000 20 

30.000 – 40.000 14 

> 40.000 14 

 

 

Het oorspronkelijke toegekende budget voor de HRM+ regeling was € 6.000.000 

voor de periode van 2009 tot en met 2011 (HRM+ 2009 en HRM+ 2010). Het totaal 

aantal aanvragen voor de regeling bleef achter bij het begrote aantal. Het budget is 

uiteindelijk verlaagd naar € 2.540.000. De totale verleende subsidie is uiteindelijk € 

3.381.818,36. In de bijlage is een overzicht te vinden van het budget en de uitgaven 

van de HRM+ regeling.  
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Figuur 1. Overzicht verstrekte subsidie naar sector voor de HRM+ regeling 2009/2010. 
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1.2 Respondenten onderzoek 

 

Van de 55 bedrijven die hebben meegedaan aan het onderzoek, komt de grootste 

groep uit de sector Advisering, Onderzoek en overige specialistische zakelijke 

dienstverlening (23,6%). Deze sector wordt gevolgd door de sectoren 

Bouwnijverheid en Industrie; respectievelijk 20,0% en 18,2%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijna 45% van de bedrijven is in aanraking gekomen met de HRM+ regeling door 

een externe deskundige en 31% van de bedrijven is in aanraking gekomen met de 

HRM+ regeling door een subsidieadviseur. Dit betekent dat 75% van de bedrijven 

geld heeft besteed aan het aannemen van een externe deskundige of een 

subsidieadviseur. Bij antwoord ‘overige’ wordt vaak aangegeven dat men in contact 

is gekomen met de HRM+ regeling via medewerkers en eigen netwerken. 
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Figuur 2. Bedrijven per sector. 

Figuur 3. Weergave van de manier waarop bedrijven in aanraking zijn gekomen met de HRM+ 

regeling 2009/2010. 
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Van het totaal aantal bedrijven geeft 29% aan dat de subsidie doorslaggevend is 

voor de uitvoering van het project. Daarnaast geeft 35% aan dat de subsidie 

waarschijnlijk doorslaggevend is voor de uitvoering van het project. In totaal geeft 

64% van de bedrijven aan dat de subsidie doorslaggevend is; de projecten zijn 

zonder subsidie waarschijnlijk niet uitgevoerd. Ongeveer 36% van de bedrijven geeft 

aan dat de subsidie zeker niet of waarschijnlijk niet doorslaggevend is voor de 

uitvoering van het project. 

 

 

Tabel 2. Mate waarin de subsidie doorslaggevend is voor de uitvoering van het project.  

Subsidie doorslaggevend Aantal bedrijven 

Nee, zeker niet 8 

Nee, waarschijnlijk niet 12 

Ja, waarschijnlijk wel 19 

Ja, zeker 16 

 

 

Van de 55 bedrijven geeft 62% aan dat het gesubsidieerde project als belangrijk 

wordt gevonden voor de organisatie. Bijna 31% van de bedrijven geeft aan dat het 

gesubsidieerde project heel erg belangrijk is voor de organisatie.  

 

 

Tabel 3. Mate waarin het gesubsidieerde project belangrijk wordt gevonden. 

Gesubsidieerde project  Aantal bedrijven 

Niet erg belangrijk  4 

Belangrijk 34 

Heel belangrijk  17 

 

De onderstaande figuur geeft aan dat 69% van de bedrijven die het gesubsidieerde 

project als belangrijk tot zeer belangrijk ervaren, de subsidie als doorslaggevend 

zien voor de uitvoering van het project. Voor 31% van de bedrijven die het 

gesubsidieerde project als belangrijk tot zeer belangrijk ervaring, geldt dat de 

subsidie niet doorslaggevend is voor de uitvoering.  
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Uit de onderstaande figuur valt af te lezen dat de meeste bedrijven die aan het 

onderzoek hebben meegedaan tien tot vijftig FTE hebben. Er zijn veertien bedrijven 

die tien FTE hebben of lager. Er hebben drie bedrijven meegedaan die meer dan 

100 FTE hebben; het hoogste aantal FTE is 130.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste bedrijven in het onderzoek hebben een subsidie toegekend gekregen 

van € 2.500,00 tot € 5.000,00. Dit komt overeen met de in totaal 276 bedrijven die 

subsidie hebben ontvangen. Meer dan 50% van deze bedrijven hebben tien FTE of 

minder. Tot € 2.500,00 subsidie is verkregen door kleinere bedrijven; bedrijven met 

15 FTE of minder. Opvallend is dat de kleinere bedrijven, bedrijven met minder dan 

10 FTE, tot € 20.000,00 subsidie toegekend krijgen. Bedrijven die meer subsidie 

ontvangen hebben over het algemeen ook meer FTE.  
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Figuur 5. Aantal bedrijven per FTE. 
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Figuur 4. Het gesubsidieerde project is belangrijk tot zeer belangrijk in relatie tot 

doorslaggevendheid. 
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Dit staat in relatie tot de kosten; in vergelijking met kleinere bedrijven zullen 

bedrijven die groter zijn ook meer kosten maken om de gestelde doelen te behalen.  

 

  

Tabel 4. Aantal bedrijven naar toegekende subsidie. 

Subsidie Aantal bedrijven 

Totaal aantal bedrijven 55 

0 – 2.500 3 

2.500 – 5.000 13 

5.000 – 7.500 9 

7.500 – 10.000 8 

10.000 – 15.000 8 

15.000 – 20.000 3 

20.000 – 30.000 4 

30.000 – 40.000 2 

> 40.000 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Projecten 

 

De subsidie kan gebruikt worden om het personeelsmanagement te 

professionaliseren en/of om de inzetbaarheid van de werknemers in het 

arbeidsproces te verbeteren. Om tot deze doelen te komen, zijn een aantal projecten 

ontwikkeld. Voor het professionaliseren van het personeelsmanagement worden 

beleidsplannen opgesteld en geïmplementeerd; worden functieprofielen opgesteld; 

en worden erkenningscertificaten op personeelsgebied voorbereid en verworven. 

Voor het verbeteren van de inzetbaarheid van de werknemers in het arbeidsproces 

kan ten eerste een employabilityscan uitgevoerd worden. Ten tweede kan een 

ontwikkelingsplan opgesteld worden. In beide gevallen is er sprake van 

begeleidingactiviteiten door externe deskundigen. 
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Figuur 6. Toegekende subsidie in relatie tot FTE. 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgevoerde projecten. Het 

opstellen van functieprofielen wordt het meeste uitgevoerd onder bedrijven die 

hebben meegedaan aan het onderzoek. Het opstellen en implementeren van 

beleidsplannen wordt ook vaak uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat bedrijven 

voornamelijk als doel hebben het professionaliseren van het 

personeelsmanagement. Voor het verbeteren van de inzetbaarheid van de 

medewerkers worden voornamelijk ontwikkelingsplannen opgesteld.  

 

 

Tabel 5. Overzicht van de uitgevoerde projecten. 

Type project Aantal projecten 

Totaal aantal projecten 93 

Opstellen beleidsplannen 20 

Opstellen functieprofielen 37 

Verwerven erkenningscertificaten 7 

Uitvoeren employabilityscan 9 

Opstellen ontwikkelingsplan 20 

 

 

Er zijn bedrijven die meer dan één project uitvoeren voor het behalen van de 

opgestelde doelen. Het opstellen van functieprofielen is een project dat het meeste 

wordt uitgevoerd. Dit project wordt voornamelijk vaak uitgevoerd met het opstellen 

en implementeren van beleidsplannen. Beide projecten hebben als doel het 

personeelsmanagement te professionaliseren. Daarnaast gaat het opstellen van 

functieprofielen vaak samen met het opstellen van een ontwikkelingsplan. Hier wordt 

ingegaan op beide doelen.  

 

 

Tabel 6. Overzicht van het aantal projecten per bedrijf. 

Aantal projecten Aantal bedrijven 

Totaal aantal projecten 55 

1 project 31 

2 projecten 15 

3 projecten 6 

4 projecten 1 

5 projecten 2 

 

 

De onderstaande figuur geeft een overzicht van het aantal projecten dat is 

uitgevoerd in relatie tot de toegekende subsidie. Opvallend is dat bedrijven die meer 

dan € 40.000,00 subsidie hebben ontvangen, zowel één project uitvoeren als vijf 

projecten uitvoeren. 

 

 



 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0 - 2500 2500 - 
5000 

5000 - 
7500 

7500 - 
10000 

10000 - 
15000 

15000 - 
20000 

20000 - 
30000 

30000 - 
40000 

> 40000 

5 

4 

3 

2 

1 
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2. Effecten van subsidie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van de gesubsidieerde projecten. 

Hierbij wordt onder andere ingegaan op de concurrentiepositie, de 

arbeidsproductiviteit en de winst.  

 

2.1 Algemene effecten  

 

Van de 55 bedrijven geven 47 bedrijven aan dat ze het belangrijk vinden dat het 

gesubsidieerde project een positief effect heeft op de ontwikkeling van de 

medewerkers. Voor 53 bedrijven heeft het gesubsidieerde project daadwerkelijk een 

structureel positief effect op de ontwikkeling van de medewerkers.  

 

Hiervan geven 33 bedrijven ‘ja, het gesubsidieerde project heeft daadwerkelijke 

invloed op de ontwikkeling van het personeel’ aan. De betrokkenheid van de 

medewerkers wordt ook als belangrijk ervaren. Hierbij geldt eveneens dat bij 53 

bedrijven het gesubsidieerde project daadwerkelijk een effect heeft op de 

ontwikkeling van de medewerkers. Hiervan geeft 64% de antwoordmogelijkheid ‘ja, 

het gesubsidieerde project heeft daadwerkelijke invloed op de betrokkenheid van de 

medewerkers’. De invloed van het gesubsidieerde project op het werkplezier van de 

medewerkers wordt als minst belangrijk ervaren. De daadwerkelijke invloed van het 

gesubsidieerde project op het werkplezier is ook lager. In totaal zijn er 49 bedrijven 

die aangeven dat het gesubsidieerde project een structureel positief effect heeft 

gehad op het werkplezier. Hiervan zijn er 22 bedrijven die aangeven dat het 

gesubsidieerde project zeker een structureel positief effect heeft gehad op het 

werkplezier (antwoord ja).  

 

 

Tabel 7. Aantal bedrijven die het belangrijk vinden dat het gesubsidieerde project een positief effect heeft 

op ... (antwoord belangrijk). 

Gesubsidieerd project positief effect op… Aantal bedrijven 

Motivatie medewerkers 44 

Betrokkenheid medewerkers 46 

Gekwalificeerd personeel behouden 41 

Ontwikkeling medewerkers 47 

Werksfeer 41 

Werkplezier 39 
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Tabel 8. Aantal bedrijven waar het gesubsidieerde project daadwerkelijke een structureel positief effect 

heeft gehad op...  

Gesubsidieerd project 

positief effect op… 

Aantal bedrijven 

antwoord enigszins 

Aantal bedrijven 

antwoord ja 

Motivatie medewerkers 16 34 

Betrokkenheid medewerkers 19 34 

Gekwalificeerd personeel 

behouden 

24  22 

Ontwikkeling medewerkers 20 33 

Werksfeer 24 24 

Werkplezier 27 22 

 

 

Figuur 8 geeft een overzicht van het effect van de gesubsidieerde data in relatie tot 

de mate waarin het gesubsidieerde project als belangrijk wordt beoordeeld. Hieruit 

komt naar voren dat organisaties het belangrijk vinden dat het gesubsidieerde 

project een structureel positief effect heeft op de motivatie, de betrokkenheid en de 

ontwikkeling van de medewerkers tevens aangeven dat het gesubsidieerde project 

daadwerkelijk een positief structureel effect heeft op de motivatie, de betrokkenheid 

en de ontwikkeling van medewerkers. Voor het behouden van gekwalificeerd 

personeel, de werksfeer en het werkplezier geldt hetzelfde, alleen is de mate waarin 

het gesubsidieerde project een structureel positief effect heeft gehad op deze drie 

ontwikkelingen minder sterk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Effect en mate van belangrijkheid van het gesubsidieerde project op... ((Positief effect – 

geen effect: 1 = ja; 2 = enigszins; 3 = nee); (Belangrijk – onbelangrijk: 1 = belangrijk; 2 = neutraal; 3 

= onbelangrijk)).  
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2.2 Concurrentiepositie 

 

Het doel van de subsidie is het verbeteren van de concurrentiepositie van midden- 

en kleinbedrijven in Noord-Nederland. Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat het 

gesubsidieerde project de concurrentiepositie van de organisatie daadwerkelijk heeft 

verbeterd. Hierbij is er geen onderscheid te vinden tussen de verschillende sectoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De concurrentiepositie wordt voornamelijk beïnvloed door de motivatie van de 

werknemers binnen de organisatie; motivatie heeft een significante invloed op de 

concurrentiepositie.  

 

Meer dan de helft van de organisaties die aangeeft dat de motivatie van de 

medewerkers zeker is verbeterd door het gesubsidieerde project, geeft aan dat de 

concurrentiepositie van de organisatie zeker is verbeterd. Van de vijf bedrijven die 

aangeven dat de motivatie niet is verbeterd, geven twee bedrijven aan dat de 

concurrentiepositie van de organisatie ook niet is verbeterd. Werksfeer en 

werkplezier hebben ook invloed op de concurrentiepositie van bedrijven. De 

betrokkenheid van de medewerkers, de mate waarin de organisatie in staat is 

gekwalificeerd personeel te behouden en de ontwikkeling van de medewerkers 

hebben geen directe invloed op de concurrentiepositie van de organisatie. Deze 

factoren kunnen een indirecte invloed hebben op de concurrentiepositie van de 

organisatie. Zo is er sprake van een significante samenhang tussen de motivatie van 

de medewerkers binnen de organisatie en de betrokkenheid van de medewerkers 

binnen de organisatie. Bedrijven die aangeven dat het personeel gemotiveerd is, 

geven in 85% van de gevallen ook aan dat de medewerkers meer betrokken zijn bij 

de organisatie. Daarnaast lijkt er ook een samenhang te zijn tussen de motivatie van 

de medewerkers en de mate waarin de organisatie in staat is gekwalificeerd 

personeel te behouden. Gekwalificeerd personeel zal langer bij een bedrijf blijven 

wanneer de motivatie hoog is. 

22% 

45% 

33% 

Nee 

Enigszins 

Ja 

Figuur 9. Mate waarin de concurrentiepositie door het gesubsidieerde project is verbeterd. 
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2.3 Ziekteverzuim 

 

Meer dan drie kwart van de bedrijven heeft aangegeven dat het gesubsidieerde 

project geen effect heeft gehad op het ziekteverzuim. Er is een klein aantal bedrijven 

dat aangeeft dat het ziekteverzuim hoger zou zijn wanneer het gesubsidieerde 

project niet zou zijn uitgevoerd. Er zijn geen verschillen tussen de sectoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werksfeer heeft de grootste invloed op het ziekteverzuim binnen een organisatie. Er 

is sprake van een significante relatie tussen de werksfeer en het ziekteverzuim; het 

ziekteverzuim is lager, wanneer de werksfeer hoger is.   

 

De betrokkenheid van medewerkers heeft in lichte mate invloed op het 

ziekteverzuim binnen de organisatie; 26% van de bedrijven die aangeven dat de 

betrokkenheid van het personeel groter is geworden, geeft aan dat het ziekteverzuim 

waarschijnlijk hoger was geweest wanneer het gesubsidieerde project niet had 

plaatsgevonden. De invloed van betrokkenheid van medewerkers op het 

ziekteverzuim is echter niet significant. 

 

2.4 Arbeidsproductiviteit 

 

Ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan dat het gesubsidieerde project geen 

invloed heeft gehad op de arbeidsproductiviteit. Van de 55 bedrijven geeft 45% aan 

dat de arbeidsproductiviteit lager zou zijn geweest wanneer het gesubsidieerde 

project niet zou zijn uitgevoerd. Er kan geen onderscheid worden gemaakt in mate 

van invloed van het gesubsidieerde project op de arbeidsproductiviteit tussen de 

verschillende sectoren.  

Figuur 10. Ziekteverzuim zonder het gesubsidieerde project; 20% van de bedrijven geeft aan 

dat het gesubsidieerde project een structureel positief effect heeft gehad op het ziekteverzuim 

(zonder het gesubsidieerde project was het ziekteverzuim hoger geweest).  
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2% 
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Hoger ziekteverzuim 

Even hoog ziekteverzuim 

Lager ziekteverzuim 
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Motivatie, werkplezier en werksfeer lijken de grootste invloed te hebben op de 

arbeidsproductiviteit.  

 

Bijna 65% van de bedrijven die aangeeft dat de motivatie van de medewerkers 

omhoog is gegaan, geeft ook aan dat de arbeidsproductiviteit omhoog is gegaan. 

Ongeveer 44% van de bedrijven die aangeeft dat de werksfeer binnen de 

organisatie omhoog is gegaan, geeft aan dat de arbeidsproductiviteit omhoog is 

gegaan. Dit geldt voor 41% van de bedrijven die aangeeft dat het werkplezier 

omhoog is gegaan. De betrokkenheid van de medewerkers, het behouden van 

gekwalificeerd personeel en de ontwikkeling van het personeel lijken geen invloed te 

hebben op de arbeidsproductiviteit.  

 

2.5 Jaaromzet 

 

Ruim 67% van de bedrijven geeft aan dat het gesubsidieerde project geen invloed 

heeft gehad op de jaaromzet; zonder het gesubsidieerde project was de jaaromzet 

even hoog geweest. Ongeveer 31% van de bedrijven geeft het keuze antwoord 

‘lager geweest’. Dit betekent dat bijna een derde van de bedrijven een lagere 

jaaromzet zou hebben gehad, wanneer het gesubsidieerde project niet zou zijn 

uitgevoerd. Dit komt overeen met de arbeidsproductiviteit. Van de bedrijven die 

hebben aangegeven dat de jaaromzet even hoog was geweest zonder het 

gesubsidieerde project, geeft 65% aan dat de arbeidsproductiviteit ook even hoog 

zou zijn geweest zonder het gesubsidieerde project. Van de bedrijven die hebben 

aangegeven dat de jaaromzet zonder het project lager zou zijn geweest, geeft ruim 

82% aan dat de arbeidsproductiviteit zonder het gesubsidieerde project ook lager 

zou zijn geweest. Er is geen verschil per sector; in alle sectoren worden 

vergelijkbare antwoorden gegeven.  

Figuur 11. Arbeidsproductiviteit zonder het gesubsidieerd project; 45% van de bedrijven geeft 

aan dat het gesubsidieerde project een structureel positief effect heeft gehad op de 

arbeidsproductiviteit (zonder het gesubsidieerde project was de arbeidsproductiviteit lager 

geweest).  
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Even hoge 
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Lagere arbeidsproductiviteit 



 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De motivatie van de werknemers binnen de organisatie, de werksfeer en het 

werkplezier lijken geen invloed te hebben op de jaaromzet van het bedrijf. De 

betrokkenheid van de medewerkers, het behouden van gekwalificeerd personeel en 

de ontwikkeling van het personeel hebben ook geen invloed op de jaaromzet.  

 

2.6 Winst 

 

Iets meer dan een derde van de bedrijven geeft aan dat de winst lager was geweest 

zonder het gesubsidieerde project.  

 

Bijna 60% van de bedrijven geeft aan dat de winst zonder het gesubsidieerde project 

even hoog was geweest. Dit komt overeen met de antwoorden die zijn gegeven bij 

de vragen over arbeidsproductiviteit en jaaromzet. Een hoog percentage geeft aan 

dat wanneer de winst even hoog is zonder het project, de arbeidsproductiviteit en 

jaaromzet ook even hoog zijn. Daarnaast geeft een groot percentage van de 

bedrijven die aangeven dat de winst lager was geweest zonder het gesubsidieerde 

project ook aan dat de arbeidsproductiviteit en jaaromzet lager zou zijn geweest 

zonder het gesubsidieerde project. Hieruit komt naar voren dat winst, 

arbeidsproductiviteit en jaaromzet in relatie met elkaar staan. De invloed van het 

gesubsidieerde project op de winst is over alle sectoren gelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. Jaaromzet zonder het gesubsidieerde project; 31% van de bedrijven geeft aan dat 

het gesubsidieerde project een structureel positief effect heeft gehad op de jaaromzet (zonder 

het gesubsidieerde project was de jaaromzet lager geweest).  
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De motivatie van de werknemers, de werksfeer en het werkplezier hebben geen 

invloed op de winst van het bedrijf. Ook de betrokkenheid van de medewerkers, het 

behouden van gekwalificeerd personeel en de ontwikkeling van de medewerkers 

hebben geen invloed op de winst van een organisatie.  

 

2.7 Personeelsbestand 

 

Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat de omvang van het personeelsbestand 

zonder het gesubsidieerde project even hoog was geweest.  

 

Het gesubsidieerde project lijkt geen invloed te hebben op de omvang van het 

personeelsbestand. Van de 55 bedrijven geven 9 bedrijven aan dat de omvang van 

het personeelsbestand lager was geweest zonder het gesubsidieerde project. De 

factor ‘sector’ heeft geen invloed op de omvang van het personeelsbestand; per 

sector worden dezelfde antwoorden gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13. Winst zonder het gesubsidieerde project; 36% van de bedrijven geeft aan dat het 

gesubsidieerde project een structureel positief effect heeft gehad op de winst (zonder het 

gesubsidieerde project was de winst lager geweest).  
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2.8 Personeelsactiviteiten 

 

Opleiding en coaching  

Ongeveer 70% van de bedrijven geeft aan dat opleiding en training binnen de 

organisatie plaatsvindt. Op de stelling ‘Opleiding en trainingen vinden in deze 

organisatie niet of nauwelijks plaats’ geven 39 bedrijven aan het helemaal oneens of 

oneens te zijn met de stelling. Van de 55 bedrijven geeft 60% aan dat opleiding en 

training binnen de organisatie worden ingezet om medewerkers beter in hun functie 

te laten functioneren. Daarnaast geeft 62% aan dat de organisatie in mogelijkheden 

voorziet die gericht zijn op vakinhoudelijke training en opleiding. Coaching vindt iets 

minder vaak plaats; 60% van de bedrijven is het niet eens met de stelling ‘Coaching 

van medewerkers vindt niet of nauwelijks plaats’. Bijna de helft van de bedrijven 

geeft aan dat coaching van de medewerkers wordt ingezet om medewerkers verder 

te ontwikkelen. 

 

Beoordelings- en functioneringsgesprekken 

Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat er beoordelings- en/of 

functioneringsgesprekken plaatsvinden binnen de organisatie. Deze bedrijven zijn 

het geheel oneens of oneens met de stelling ‘Beoordelings- en/of 

functioneringsgesprekken vinden in deze organisatie niet plaats of hebben geen 

vervolg’. Bij de functioneringsgesprekken wordt niet alleen gekeken naar de bereikte 

prestaties. Naast de prestaties wordt er ook gekeken naar de 

ontwikkelingsmogelijkheden. Bijna 53% van de bedrijven geeft aan dat er tijdens de 

functioneringsgesprekken ook wordt gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

 

 

 

Figuur 14. Omvang van het personeelsbestand zonder gesubsidieerde project; 16% van de 

bedrijven geeft aan dat het gesubsidieerde project een structureel positief effect heeft gehad op 

de omvang van het personeelsbestand (zonder het gesubsidieerde project was de omvang van 

het personeelsbestand lager geweest.  
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Ontwikkeling medewerkers 

Bijna 64% van de bedrijven geeft aan dat de organisatie goede mogelijkheden biedt 

om competenties te ontwikkelen. Van de 55 bedrijven geeft 62% aan dat de 

organisatie in mogelijkheden voorziet die gericht zijn op vakinhoudelijke training en 

opleiding.  

Er wordt in mindere mate voldaan aan loopbaanpaden die medewerkers 

kunnen volgen bij gebleken geschiktheid. Hiervan is 60% het geheel oneens tot een 

beetje mee oneens met de stelling ‘Binnen deze organisatie bestaan loopbaanpaden 

die men bij gebleken geschiktheid kan volgen’. De meeste bedrijven geven aan dat 

er binnen de organisatie veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van 

medewerkers. Van de 55 bedrijven geven 42 bedrijven aan dat ze het een beetje 

eens zijn tot geheel mee eens zijn met de stelling ‘Ik vind dat er binnen deze 

organisatie veel aandacht wordt besteed aan mijn ontwikkeling’. Bijna 24% geeft aan 

dat er in mindere mate aandacht wordt besteed aan ontwikkeling van medewerkers.  

 

Nieuwe medewerkers 

Van de 55 bedrijven die mee hebben gedaan aan het onderzoek, geven 32 aan dat 

bij het aantrekken van nieuwe medewerkers niet alleen naar de functioneringseisen 

wordt gekeken, maar ook naar verdere groeimogelijkheden van de kandidaten. Er 

wordt in mindere mate gekeken naar de algemene inzetbaarheid van de 

medewerkers los van functie en/of loopbaanpad.  

 

Prestaties medewerkers 

Bijna 53% van de bedrijven geeft aan extra aandacht te besteden aan medewerkers 

wanneer ze bijzondere prestaties hebben verricht; 29 bedrijven geven aan het eens 

of geheel eens te zijn met de stelling ‘Aan uitzonderlijke prestaties van medewerkers 

wordt aandacht geschonken’. Bedrijven geven aan interne functiewisselingen niet 

actief te stimuleren; 29 bedrijven geven aan het een beetje oneens of een beetje 

eens te zijn met de stelling ‘Interne functiewisselingen worden actief gestimuleerd’.  

 

Betrokkenheid medewerkers 

Over het algemeen worden medewerkers actief betrokken bij het maken van 

beslissingen die met het werk te maken hebben; 27 bedrijven geven aan het eens of 

geheel eens te zijn met de stelling ‘Medewerkers worden in de organisatie actief 

betrokken bij het nemen van beslissingen die met het werk te maken hebben’. 

Ongeveer 16% van de bedrijven geeft aan het oneens of helemaal oneens te zijn 

met deze stelling. 

 

2.9 Effect evaluatie 

 

In 2011 is er een onderzoek uitgevoerd door een student Arbeids- en 

Organisatiepsychologie naar de relatie tussen de inzet van Talentmanagement en 

de prestaties van het midden- en kleinbedrijf wat betreft de betrokkenheid en intentie 

tot verloop van medewerkers. Hieruit kwam naar voren dat betrokkenheid 

samenhangt met het Talentmanagement; de betrokkenheid is groter naarmate meer 

personeelsactiviteiten worden uitgevoerd binnen een bedrijf.  
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Van de 20 bedrijven die hebben meegedaan aan het onderzoek in 2011, hebben vijf 

bedrijven meegedaan aan dit onderzoek. Deze bedrijven geven aan dat de 

betrokkenheid van de medewerkers is toegenomen door het uitgevoerde project; 

drie bedrijven geven aan dat de betrokkenheid zeker is veranderd en twee bedrijven 

geven aan dat de betrokkenheid enigszins is veranderd. Uit het onderzoek in 2011 

kwam naar voren dat intentie van verloop samenhangt met Talentmanagement; door 

het inzetten van meer personeelsactiviteiten, is er een lagere intentie om de 

organisatie te verlaten. In dit onderzoek is de mate van het behouden van 

gekwalificeerd personeel gemeten. Van de vijf bedrijven die hebben meegedaan met 

het onderzoek in 2011, geeft één bedrijf aan dat het behouden van gekwalificeerd 

personeel structureel positief is veranderd, drie bedrijven geven aan dat dit enigszins 

is gebeurt en één bedrijf geeft aan dat het niet structureel positief is veranderd.  

 Er worden meerdere personeelactiviteiten toegepast binnen organisaties. De 

vijf bedrijven uit het eerdere onderzoek geven aan dat opleiding en training 

plaatsvinden binnen het bedrijf; drie bedrijven geven het helemaal oneens te zijn met 

de stelling ‘Opleiding en training vinden in deze organisatie niet of nauwelijks plaats’. 

Twee van de bedrijven geven aan het oneens te zijn met deze stelling. Daarnaast 

wordt aangegeven dat beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken 

worden gevoerd waarin naast prestaties ook wordt gekeken naar de 

ontwikkelingsmogelijkheden. Vier bedrijven geven aan naar groeimogelijkheden van 

kandidaten te kijken wanneer er nieuwe medewerkers worden aangetrokken. 

 In 2011 is een verdiepend interview gehouden met een viertal bedrijven. Van 

deze vier bedrijven, hebben twee meegedaan aan dit onderzoek. In bijlage 6 is een 

overzicht te vinden van deze bevindingen.  
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3. Kwalitatieve analyse   

De vorige hoofdstukken beschrijven een kwantitatieve analyse van de evaluatie van 

de HRM+ regeling. De kwantitatieve analyse is geschetst aan de hand van data van 

SNN en aan de hand van de vragenlijst die is uitgezet onder bedrijven die subsidie 

hebben verkregen aan de hand van de HRM+ regeling. Aan de hand van de 

vragenlijst is een vijftal interviews gehouden met ondernemingen. Tijdens deze 

interviews zijn een aantal verdiepende vragen gesteld. Om een beeld te krijgen van 

het proces van de subsidieregeling is een ook een aantal interviews gehouden met 

medewerkers van SNN.  

 

3.1 Ondernemingen 

 

Aan de hand van de vragenlijst die is uitgezet onder bedrijven die subsidie hebben 

ontvangen via de HRM+ regeling van SNN, is een aantal interviews gehouden. De 

interviews bieden een mogelijkheid om dieper in te gaan op informatie die tijdens de 

analyse van de vragenlijst naar boven zijn gekomen. Er is gekozen voor vijf 

bedrijven uit vijf verschillende sectoren. Dit zijn de sectoren Advisering, onderzoek 

en overige specialistische zakelijke dienstverlening; Bouwnijverheid; Industrie; 

Informatie en communicatie; en Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke 

dienstverlening. De kleinste onderneming waarmee een interview is gehouden, heeft 

15 FTE en de grootste onderneming heeft 93 FTE; twee ondernemingen hebben 

rond de 40 FTE en één onderneming heeft 20 FTE. Het laagste bedrag dat 

verkregen is aan subsidie is € 2.000,00 en het grootste bedrag is bijna € 35.000,00. 

Twee bedrijven hebben een verleende subsidie gekregen van eind € 20.000,00 en 

bij één bedrijf is de verleende subsidie € 5.250,00. Van de geïnterviewden zijn er 

vier directeur bij de onderneming en is er één de personeelsmanager.  

 

Bij vier interviews komt naar voren dat het indienen van de subsidie aanvraag 

uitgevoerd wordt door een extern deskundige.  

 

Eén bedrijf heeft de aanvraag en uitvoering zelf gedaan; het bedrijf had in het 

verleden subsidie ontvangen van SNN en had hierdoor ervaring met het gehele 

proces. Door de vier andere bedrijven wordt aangegeven dat het proces veel tijd 

kost en dat alle papieren en documenten goed op orde moeten zijn; de administratie 

moet goed zijn. In drie van de vijf gevallen wees de deskundige op de mogelijkheid 

om subsidie aan te vragen. In twee gevallen was het bedrijf al bekend met de HRM+ 

regeling. Alle bedrijven geven aan dat er tijdens en bij afronding van het proces 

facturen, rekeningoverzichten en eventuele certificaten moeten worden aangeleverd 

aan SNN.  

Uit de kwantitatieve analyse is naar voren gekomen dat voor bijna 64% van 

de bedrijven de subsidie als doorslaggevend wordt gezien voor de uitvoering van het 

project. Tijdens de interviews is hier dieper op ingegaan. Gevraagd is of het project 

zou zijn uitgevoerd zonder de subsidie. Alle bedrijven geven aan dat het project 

zonder subsidie ook zou zijn uitgevoerd, maar dat dit zeker minder groot zou zijn 

gebeurt.  



 

 
24 

 

De bedrijven geven aan dat het plan minder professioneel zou zijn geweest. Dit 

heeft ook invloed op de uiteindelijke uitkomsten. De plannen zijn door de subsidie nu 

werkelijk tot uitvoer gebracht en worden in de praktijk uitgevoerd. Eén bedrijf geeft 

aan dat de subsidie wordt gezien als stimulans voor meer innovatie, kwalitatief 

sterkere plannen en meer werkgelegenheid. 

De vijf bedrijven geven allemaal aan dat er door het gesubsidieerde project 

veranderingen zijn opgetreden. Eén bedrijf geeft aan dat dit niet direct meetbaar is in 

ziekteverzuim, arbeidsproductiviteit, winst en omzet, maar dat dit meer voor de lange 

termijn geldt. Twee van de vijf bedrijven geven aan dat het gesubsidieerde project 

een grote invloed heeft gehad op het personeel. Het personeel is gemotiveerder en 

weet beter waar ze aan toe is; er is meer duidelijkheid.  

 

Vier van de vijf bedrijven hebben aangegeven dat SNN ondernemingen actiever zou 

kunnen stimuleren in het gebruik van de subsidieregelingen.  

 

Het wordt niet altijd als even duidelijk ervaren welke subsidiemogelijkheden er zijn. 

Het zou goed zijn om actief contact met ondernemers te zoeken en ze te wijzen op 

de subsidiemogelijkheden. Meer hulp bij het hele proces van het indienen van een 

aanvraag wordt ook als prettig ervaren. Daarnaast geeft één bedrijf een tip aan SNN 

om te praten met ondernemers over de regelingen en de dynamiek. Belangrijk is het 

om aan tafel te gaan en te brainstormen over de opzet van de subsidieregelingen.  

Bij één van de bedrijven waar geen persoonlijk contact tussen SNN en de 

subsidieaanvrager is geweest, is aangegeven dat dit als prettig zou worden ervaren 

als wel een dergelijk contact zou zijn geweest. In twee van de vijf gevallen heeft 

SNN het bedrijf opgezocht. Aangegeven is dat dit als prettig wordt ervaren.  

 

Beide bedrijven waren erg tevreden over het contact; het contact met de 

medewerkers van SNN wordt als persoonlijk en vriendelijk ervaren.  

 

3.2 Medewerkers SNN   

 

Naast de interviews onder bedrijven zijn twee interviews gehouden met 

medewerkers van SNN die direct betrokken waren bij de uitvoering van de HRM+ 

regeling. Dit geeft een inzicht in het gehele proces van subsidieregeling.  

 SNN heeft een overkoepelend beleidskader waaronder meerdere projecten 

vallen; waaronder de HRM+ regeling en NIOF regeling. Thema’s voor 

subsidieregelingen worden ontwikkeld door de noordelijke provinciën; Drenthe, 

Friesland en Groningen. Het beleid, de gedachten achter een regeling, wordt door 

beleidsambtenaren van de drie noordelijke provinciën gemaakt. Voor de HRM+ 

regeling geldt dat de noordelijke provinciën het HR beleid van bedrijven wil 

stimuleren. In samenwerking met SNN komen ze tot een bepaalde regeling. SNN 

zorgt voor de uitvoering van de regeling. 

Uit de interviews komt naar voren dat het overall doel van de HRM+ regeling 

het verbeteren van de concurrentiepositie van midden- en klein bedrijven in Noord-

Nederland is. Aangenomen wordt dat ondernemingen door het gesubsidieerde 

project personeel beter kunnen vasthouden.  
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Daarnaast wordt verwacht dat het personeel zich meer ontwikkeld, op de juiste 

functie zit en zich beter voelt. Hierdoor gaat het ziekteverzuim omlaag en de 

arbeidsproductiviteit omhoog.  

 

De effecten van de gesubsidieerde projecten zijn meer indirect; ze zullen niet direct 

merkbaar zijn, maar over een langere periode zullen ze invloed hebben op zaken als 

arbeidsproductiviteit en winst.  

 

SNN heeft zelf geen inzichten in de effecten van de subsidieregelingen; er kan niet 

worden nagegaan of de doelen bereikt zijn. Aan het einde van een project wordt er 

geen contact meer gezocht met bedrijven om na te gaan wat het effect is geweest 

van het gesubsidieerde project. Daarnaast worden projecten ingedeeld naar 

verschillende fasen in het proces; de aanvraag wordt door iemand anders behandeld 

dan de afronding. Dit wordt gedaan om belangenverstrengelingen tegen te gaan.  

De aanvraag voor de subsidieregeling is volgens SNN eenvoudig. Vaak 

wordt een externe adviseur door bedrijven ingehuurd om de aanvraag af te 

handelen, maar aangegeven wordt dat dit niet nodig is. Het sturen van 

jaarrekeningen, papieren van de KvK, offertes en facturen moet door de 

onderneming zelf worden gedaan; de tijd die er door de onderneming wordt 

ingestopt, wordt door het aannemen van een externe adviseur niet minder.  

Bij de HRM+ regeling geldt dat de meeste aanvragen kunnen worden 

behandeld achter het bureau. De HRM+ regeling kent een goed overzicht, waardoor 

persoonlijk contact minimaal is. In uitzonderlijke gevallen wordt er contact gezocht 

met ondernemingen. Tijdens de interviews wordt ook aangegeven dat 1 op de 13 

aanvragen naar een accountantskantoor gaat voor een verificatieonderzoek. Deze 

gaat de gehele procedure van aanvraag tot afronding van het project na en 

controleert of het project in overeenstemming met de regelgeving is uitgevoerd..  

Tijdens de HRM+ regeling heeft een verordening plaatsgevonden; hieruit is 

de HRM+ regeling 2010 ontstaan. Er is een aantal drempels uitgehaald, waardoor 

meer bedrijven in aanraking konden komen met de HRM+ regeling. Het minimale 

bedrag waarvoor subsidie kon worden aangevraagd, is voor de HRM+ regeling 2010 

omlaag gegaan; van € 7.500,00 in de subsidieregeling 2009 naar € 4.000,00 in de 

subsidieregeling 2010.  

De HRM+ regeling kon tot januari 2012 worden aangevraagd. Hierna is de 

HRM+ regeling stop gezet. Een deel van de inhoud van de HRM+ regeling is 

opgenomen in de NIOF 2013 regeling. De NIOF regeling beslaat hierdoor zowel 

technische als sociale innovatie. De aanvraag voor technische innovatie is groter in 

vergelijking met de sociale innovatie. In vergelijking met de HRM+ regeling 2009 en 

2010 is de hoeveelheid aanvragen ongeveer gelijk gebleven. Bij het ontwikkelen van 

de nieuwe regeling is gekeken naar wat werkt in de praktijk en wat niet. Processen 

die weinig voorkomen in de praktijk zoals erkenningscertificaten voor het 

personeelsbeleid, zijn niet meegenomen in de nieuwe regeling. Beleidsplannen en 

functieprofielen zijn niet meegenomen in de NIOF 2013 regeling. Het opstellen van 

ontwikkelingsplannen en employabilityscans komen wel terug in de NIOF 2013 

regeling. Er wordt meer gericht op het verbeteren van de inzetbaarheid en 

ontwikkeling van medewerkers. Verwacht wordt dat er in de toekomst hernieuwde 

behoefte bestaat aan een HRM regeling. 
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3.3 Medewerker provincie Friesland 

 

Naast de interviews met ondernemers en met medewerkers van SNN is ook een 

interview gehouden met een senior projectleider vande provincie Friesland.  

 De noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben beleid 

vastgesteld waarin accent gelegd werd op verbetering van het HR beleid van het 

MKB. Bij de inhoudelijke invulling van de regeling is SNN actief betrokken geweest. 

Gedachte achter de regeling is dat het leidt tot meer aandacht voor het 

menselijk kapitaal. Hierbij wordt inzicht verkregen in hoeverre de juiste mensen op 

de juiste plek werkzaam zijn. Dit draagt positief bij aan de productiviteit van de 

organisatie waardoor bedrijfsdoelen verstevigd kunnen worden. Uit de praktijk blijkt 

dat de regeling zich richt  op MKB omdat organisaties met minder dan 70 

medewerkers meestal geen eigen HR functionaris hebben.  

Het effect van de HRM+ regeling is dat het ondernemers een duwtje in de 

rug geeft bij het opstellen van HR beleid. Het zorgt daarnaast ook voor een proces 

van bewustwording.  

De HRM+ regeling is in zijn oude vorm afgeschaft. Het onderdeel 

verbetering inzetbaarheid van medewerkers is ondergebracht in de regeling NIOF 

2013. Na afschaffing van de onderdelen functieprofielen en HR beleid zijn geen 

signalen van ondernemers  binnen gekomen dat zij deze onderdelen missen. Dit kan 

er op duiden dat de vraag naar deze onderdelen op dit moment zeer beperkt is.   

De medewerker van de provincie Friesland heeft veel contact met branche 

organisaties. Deze organisaties geven aan dat zij de HRM regeling onder de 

aandacht van ondernemers hebben gebracht. Tegelijkertijd is de medewerker van 

de provincie Friesland van mening dat ondernemers zelf vaak weinig weten van de 

subsidiemogelijkheden.  
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4. Samenvatting, conclusies en discussie 

4.1 Samenvatting 

 

De ontwikkeling van medewerkers wordt door bedrijven als een van de belangrijkste 

punten genoemd voor het uitvoeren van het gesubsidieerde project. Voor 96% van 

de bedrijven geldt dat het project ook daadwerkelijk een structureel positief effect 

heeft op de ontwikkeling van de medewerkers; voor 60% van de bedrijven is het 

effect sterk. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van de medewerkers; bedrijven 

vinden het belangrijk dat de betrokkenheid van de medewerkers wordt vergroot door 

het gesubsidieerde project en de meeste bedrijven geven aan dat het 

gesubsidieerde project ook daadwerkelijk een structureel positief effect heeft gehad 

op de betrokkenheid van de medewerkers. Het gesubsidieerde project heeft het 

minste invloed gehad op het behouden van gekwalificeerd personeel. Ongeveer 

40% van de bedrijven geeft aan dat het gesubsidieerde project zeker invloed heeft 

op het behouden van gekwalificeerd personeel.  

 

Concurrentiepositie 

Het doel van de HRM+ regeling is het verbeteren van de concurrentiepositie dan wel 

de aantrekkelijkheid van bepaalde categorieën ondernemingen uit het midden- en 

kleinbedrijf in de provincie Drenthe, Friesland en Groningen als werkgever te 

versterken en in  dit kader projecten te stimuleren die een structurele verandering te 

weeg brengen. Van de 55 bedrijven die hebben meegedaan aan het onderzoek, 

geeft 78% aan dat de concurrentiepositie is verbeterd. Uit het onderzoek komt naar 

voren dat er een relatie bestaat tussen de concurrentiepositie en de motivatie van de 

werknemers. Bij bedrijven waarvan de concurrentiepositie is verbeterd, is 

waarschijnlijk de motivatie van de werknemers omhoog gegaan.  

 De betrokkenheid van het personeel en de mate waarin gekwalificeerd 

personeel wordt behouden, heeft een indirecte invloed op de concurrentiepositie van 

een organisatie. Zowel betrokkenheid en mate waarin gekwalificeerd personeel 

wordt behouden, heeft een significante relatie met de motivatie van personeel. Een 

grotere betrokkenheid van personeel gaat samen met een verbetering in de 

motivatie van personeel. Wanneer de motivatie van personeel hoger is, is de mate 

waarin gekwalificeerd personeel wordt behouden ook hoger.  

 

Ziekteverzuim 

Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat het ziekteverzuim waarschijnlijk gelijk zou 

zijn wanneer het gesubsidieerde project niet zou zijn uitgevoerd. Ongeveer 20% van 

de bedrijven verwacht dat het ziekteverzuim zonder het gesubsidieerde project 

waarschijnlijk hoger zou zijn geweest. Bij deze bedrijven heeft het project een 

positief effect gehad op het ziekteverzuim.  
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Arbeidsproductiviteit 

Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat de arbeidsproductiviteit door het 

gesubsidieerde project niet omhoog is gegaan; 45% geeft aan dat de 

arbeidsproductiviteit lager zou zijn geweest wanneer het gesubsidieerde project niet 

zou zijn uitgevoerd. Motivatie van de werknemers, werksfeer en werkplezier hebben 

voornamelijk invloed op de arbeidsproductiviteit. Verbetering in de motivatie, de 

werksfeer en het werkplezier gaat samen met een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit.  

 

Jaaromzet 

Het gesubsidieerde project heeft geen invloed op de jaaromzet van een bedrijf; ruim 

67% van de bedrijven geeft aan dat de jaaromzet zowel zonder als met het 

gesubsidieerde project gelijk zou zijn.  

 

Winst  

Net als bij de jaaromzet, geeft een groot aantal bedrijven aan dat de winst gelijk zou 

zijn zonder het gesubsidieerde project. Bijna 60% van de bedrijven geeft aan dat het 

gesubsidieerde project geen invloed heeft op de winst van een bedrijf.  

 Er sprake van een samenhang tussen de arbeidsproductiviteit, de jaaromzet 

en de winst. Een groot aantal bedrijven geeft aan dat de arbeidsproductiviteit, de 

jaaromzet en de winst even groot zouden zijn zonder het gesubsidieerde project.  

 

Personeelsbestand 

Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat het personeelsbestand zonder het 

gesubsidieerde project gelijk zou zijn in vergelijking met het gesubsidieerde project. 

Het gesubsidieerde project lijkt geen invloed te hebben op de omvang van het 

personeelsbestand.  

 

Personeelsactiviteiten 

In de meeste organisaties vindt opleiding en training van medewerkers plaats. 

Ongeveerd 70% geeft aan dat opleiding en training plaatsvindt binnen de 

organisatie. Daarnaast komen functioneringsgesprekken voor bij veel organisaties; 

75% van de bedrijven in het onderzoek geeft aan dat beoordelings- en/of 

functioneringsgesprekken plaatsvinden binnen de organisatie. Ruim de helft van de 

bedrijven geeft aan dat er tijdens de functioneringsgesprekken ook wordt gekeken 

naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een werknemer. Meer dan de helft van de 

bedrijven (32) geeft ook aan naar de ontwikkelingsmogelijkheden te kijken wanneer 

er een nieuwe medewerker wordt aangenomen. Daarnaast geeft ongeveer de helft 

van de bedrijven aan extra aandacht te schenken aan bijzondere prestaties.  

 De bedrijven die hebben meegedaan aan het onderzoek geven aan dat er in 

mindere mate wordt gekeken naar de loopbaanpaden die gevolgd kunnen worden 

door de medewerkers. Ook wordt aangegeven dat hier niet naar wordt gekeken bij 

het aannemen van een nieuwe medewerker. Daarnaast wordt bij het aannemen van 

een nieuwe medewerker ook niet gekeken naar de algemene inzetbaarheid.  
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4.2 Conclusies 

 

Het belangrijkste doel van de HRM+ subsidie is het verbeteren van de 

concurrentiepositie van midden- en kleinbedrijven in Noord-Nederland. Meer dan 

drie kwart van de bedrijven geeft aan dat de concurrentiepositie daadwerkelijk is 

verbeterd. Het uitvoeren van het gesubsidieerde project lijkt dus de 

concurrentiepositie van bedrijven in Noord-Nederland te verbeteren. Er kan echter 

niet worden geconcludeerd dat dit effect wordt veroorzaakt door de verleende 

subsidie. Hiervoor zou een onderzoek gedaan moeten worden waarbij een 

vergelijking wordt gemaakt tussen bedrijven die een project hebben uitgevoerd 

zonder subsidie en bedrijven die een project hebben uitgevoerd met subsidie.  

Uit de interviews met organisaties die subsidie hebben ontvangen via de 

HRM+ regeling komt naar voren dat het project zonder de subsidie waarschijnlijk ook 

zou zijn uitgevoerd. Het uitvoeren van het project was in sommige gevallen zelfs 

noodzakelijk. Al deze bedrijven geven echter aan dat het project zonder de subsidie 

minder uitgebreid en minder professioneel zou zijn uitgevoerd. Dit heeft invloed op 

de uiteindelijke uitkomsten en de mate waarin de concurrentiepositie is toegenomen. 

Door het gesubsidieerde project zijn plannen nu daadwerkelijk tot uitvoer gebracht 

en worden ze in de praktijk uitgevoerd; functioneringsgesprekken vinden nu 

daadwerkelijk plaats. Ook wordt aangegeven dat de subsidie wordt gezien als 

stimulans voor meer innovatie, kwalitatief sterkere plannen en meer 

werkgelegenheid. 

 Opvallend is dat de meeste bedrijven tijdens het interview aangeven dat 

SNN bedrijven actiever zou kunnen stimuleren om gebruik te maken van 

subsidieregelingen. De organisaties vinden het niet altijd even duidelijk welke 

subsidiemogelijkheden er zijn voor hun bedrijf. Daarnaast stellen bedrijven het op 

prijs om persoonlijk contact te hebben met medewerkers van SNN. Wanneer er 

sprake is van persoonlijk contact, geven bedrijven aan dit als zeer prettig te ervaren. 

Het contact wordt als persoonlijk en vriendelijk ervaren.   

 

4.3 Discussie 

 

Aan de hand van de resultaten uit ons onderzoek kunnen wij niet vaststellen in 

welke mate bedrijven met een relatief goede concurrentiepositie en in welke mate 

bedrijven met een relatief minder goede concurrentiepositie een subsidieaanvraag 

hebben gedaan.  

Het is mogelijk dat bedrijven die subsidie aanvragen, voor de 

subsidieaanvraag al een betere concurrentiepositie hadden dan bedrijven die geen 

subsidieaanvraag hebben gedaan. Dit kan komen doordat relatief goed presterende 

bedrijven meer extern georiënteerd zijn en hierdoor makkelijker in aanraking komen 

met de verschillende subsidieregelingen. Als inderdaad voornamelijk relatief goed 

presterende bedrijven een subsidie aanvragen, dan geeft dit een vertekening van 

het effect van de subsidie. Het effect van de subsidie is dan namelijk voor een deel 

toe schrijven aan het feit dat de bedrijven al een relatief goede concurrentiepositie 

hadden.  
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Bijlage 1  

Sectoren naar provincie 

 

 

Tabel 9. Bedrijven per sector provincie Drenthe. 

Sector Aantal bedrijven 

Totaal 66 

Advisering, onderzoek en overige 

specialistische zakelijke dienstverlening 

7 

Bouwnijverheid 11 

Groot- en detailhandel; reparatie van 

auto’s 

12 

Industrie 18 

Informatie en communicatie 4 

Onderwijs 2 

Verhuur van roerende goederen en 

overige zakelijke dienstverlening 

8 

Vervoer en opslag 3 

Winning van delfstoffen 1 

 

 

Tabel 10. Bedrijven per sector provincie Friesland. 

Sector Aantal bedrijven 

Totaal 100 

Advisering, onderzoek en overige 

specialistische zakelijke dienstverlening 

16 

Bouwnijverheid 11 

Groot- en detailhandel; reparatie van 

auto’s 

25 

Industrie 29 

Informatie en communicatie 7 

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 1 

Verhuur van roerende goederen en 

overige zakelijke dienstverlening 

6 

Vervoer en opslag 5 
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Tabel 11. Bedrijven per sector provincie Groningen. 

Sector Aantal bedrijven 

Totaal 110 

Advisering, onderzoek en overige 

specialistische zakelijke dienstverlening 

22 

Bouwnijverheid 19 

Groot- en detailhandel; reparatie van 

auto’s 

22 

Industrie 29 

Informatie en communicatie 8 

Verhuur van roerende goederen en 

overige zakelijke dienstverlening 

7 

Vervoer en opslag 2 

Winning en distributie van water; afval- 

en afvalwaterbeheer en sanering 

1 
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Bijlage 2   

Budget en uitgaven 

 

 

Tabel 12. Budget overzicht. 

Jaar Subsidieplafond Uitgaven Cumulatief  

 2009 € 475.000 € 441.884 € 441.884 

2010 € 4.475.000 € 731.219 € 1.173.103 

2011 € 1.420.000 € 1.202.316 € 2.375.419 

2012 - € 1.006.415 €3.381.834 

 

 

Ten tijde van de uitvoeringsperiode bleek dat het aantal aanvragen achter bleef 

achter bij het begrote aantal. De jaarlijks gepubliceerde subsidieplafonds werden  

hierdoor niet benut. Het totale budget van € 6.000.000 is verlaagd naar 2.540.000. 

Een deel van het vrijgevallen budget is overgeheveld naar de NIOF 2010. Het aantal 

aanvragen is  sterk toegenomen aan het einde van de aanvraagperiode; vooral in 

december 2011 zijn er alsnog veel aanvragen gedaan.  
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Bijlage 3  

Subsidie naar maand en jaar van aanvraag, verlening en afwijzing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15. Totaal aantal subsidie aanvragen, verleende subsidies en afgewezen subsidies naar datum. 
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Bijlage 4  

Interviewvragen ondernemers 

 

 Voor welk doel is de subsidie aangevraagd?  

 

 Subsidie doorslaggevend: 

Zo nee, : Wist u van de subsidieregeling voordat u plannen had voor het 

project? 

Zo nee, : Zonder dat u de subsidie had gekregen, had u het project ook 

uitgevoerd? En waarom? 

 

 Concurrentiepositie: 

Zo nee, : Waarom? 

Zo ja, : Waarom? 

 

 Hoe vond u het verloop van de aanvraag? 

 

 Hebt u tijdens het proces nog zaken moeten verantwoorden?  

 

 In hoeverre is het project waarvoor u subsidie heeft aangevraagd ook 

daadwerkelijk uitgevoerd?  

 

 In hoeverre moest het project aan het eind van het proces verantwoord worden?  

 

 Hebt u te maken gehad met een externe deskundige? 

Zo ja, : Bent u tevreden met de expertise van de deskundige?  
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Bijlage 5  

Interviewvragen SNN medewerkers en medewerker provincie Friesland 

 

 Wat is het doel van de subsidie? Wat verwachten jullie te bereiken? 

 

 Op welke manier denk je dat de subsidie het doel gaat bereiken?  

 

 In hoeverre hebben jullie zicht op de mate waarin de subsidie succes heeft 

gehad? 

 

 Bij wat voor bedrijven heeft het wel succes gehad? 

Waar lag dat aan? 

Welke factoren spelen hier een rol in? 

 

 Hoe is het proces verlopen?  

 

 Hoe is de verhouding bij aanvraag: externe deskundige of zelf? 

Zo nee, : Waarom denken jullie dat? 

Zo ja, : Waarom denken jullie dat? 

   Is dat niet zonde van het geld?  

   

 In hoeverre denk je dat het doel bereikt is? 

Zo nee, :  Waarom denk je dat het doel niet is bereikt? 

   Als wat anders was geweest, was het doel dan wel bereikt?  

 Zo ja, :  Welke factoren hebben er voor gezorgd dat het doel bereikt is? 

   Zijn er nog verbeterpunten aan te wijzen?  
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Bijlage 6  

Effect evaluatie 

 

In 2011 is er een onderzoek uitgevoerd door een student Arbeids- en 

Organisatiepsychologie naar de relatie tussen de inzet van Talentmanagement en 

de prestaties van het midden- en kleinbedrijf wat betreft de betrokkenheid en intentie 

tot verloop van medewerkers. Tijdens dit onderzoek zijn een vier verdiepende 

interviews gehouden. Twee van deze bedrijven hebben tijdens dit onderzoek ook 

meegedaan. In deze bijlage wordt een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelde 

scores van dit onderzoek en de gemiddelde scores van het onderzoek in 2011. De 

onderstaande tabel geeft aan welke HR-activiteiten en zowel in 2011 als in 2013 zijn 

onderzocht. De inzet van de juiste activiteiten leidt tot grotere betrokkenheid, minder 

intentie tot verloop en een grotere concurrentiepositie.  

 

 

Tabel 13. Overzicht voorwaarden HR-activiteiten. 

Activiteit Voorwaarden 

Selectie - Goede fit tussen persoon en functie . 

- Goede fit tussen persoon en organisatie. 

- Creëer doorgroeimogelijkheden en wees daar vroegtijdig open over. 

Training - Geef gestructureerd formele instructies. 

- Pas op voor ‘training the industry’. 

- Zorg dat vooral kennis & vaardigheden specifiek voor de organisatie 

toeneemt. 

Interne promotie - Geef duidelijke verwachtingen voor de toekomst en maak het trainen van 

kennis en vaardigheden zoveel mogelijk specifiek voor de organisatie. 

Bonussen - Beloon bijzondere inspanningen/resultaten in vorm van eenmalige uitkering, 

aandelen, winstdeling, complimenten enz.  

- Stel heldere targets op en kies bewust voor individuele of groepbonus; 

afhankelijk van de strategie. 

Coaching - Hanteer gesprekstechniek of stijl van leidinggeven die zoveel mogelijk 

inzicht geeft in het vermogen,  de kennis, de motivatie en de persoonlijke 

eigenschappen van medewerkers. Van hieruit kunnen medewerkers worden 

gestimuleerd om talenten en prestaties te verbeteren. 

Participatie - Aanmoedigen en kansen geven aan medewerkers om initiatieven te nemen. 

- Inspraak bij beslissingen. 

Gesprekcyclus  - Zorg voor afstemming persoonlijke acties en strategie.  

- Stimuleer het ontwikkelen van kennis, motivatie en het nemen van 

initiatieven bij medewerkers. 
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Tijdens het onderzoek in 2011 zijn er meerdere vragenlijsten ingevuld door hetzelfde 

bedrijf. Dit betekent dat deze scores zijn gebaseerd op een gemiddelde van alle 

vragenlijsten die zijn ingevuld door het betreffende bedrijf. Voor Bossers & Cnossen 

geldt dat er 6 vragenlijsten zijn ingevuld en voor Noppert B.V. geldt dat er 7 

vragenlijsten zijn ingevuld. Tijdens het onderzoek in 2013 is door elk bedrijf één 

vragenlijst ingevuld. 

 

 

Tabel 14. Scores talentmanagement Bossers en Cnossen; hoe hoger de score, hoe meer een activiteit 

wordt ingezet (1 = helemaal mee oneens, 6 = helemaal mee eens).  

Activiteit  Score  Conclusie 

Selectie 

 

 

 

 

 

 

Score 2013: 2 items 

Score 2011: 2 items 

Onderzoek 2013 

Score B&C: 4,00  

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,34 

 

Onderzoek 2011 

Score B&C: 4,40  

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,20  

De gemiddelde score ligt iets lager voor 

B&C. Dit komt voornamelijk doordat er 

in mindere mate wordt gekeken naar de 

algemene inzetbaarheid bij het 

aannemen van nieuwe medewerkers. 

Naast functie-eisen kijkt B&C 

voornamelijk naar 

doorgroeimogelijkheden van nieuwe 

medewerkers. 

Training 

 

 

 

 

Score 2013: 2 items 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score B&C: 6,00  

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,61 

 

Onderzoek 2011 

Score B&C: 4,80  

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,20  

B&C geeft aan dat opleiding en training 

wordt ingezet om medewerkers beter te 

laten functioneren. De score is hoger 

dan het gemiddelde van het totaal 

aantal bedrijven.  

Interne promotie 

 

 

 

 

Score 2013: 1 item 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score B&C: 4,00   

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,15 

 

Onderzoek 2011 

Score B&C: 3,90 

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,50 

B&C geeft aan dat interne 

functiewisselingen actief worden 

gestimuleerd. Dit is meer dan het 

gemiddelde. In 2011 is aangegeven 

meer op promotiekansen te praten.   

Bonus 

 

 

 

 

 

 

 

Score 2013: 1 item 

Score 2011: 3 items 

 

 

 

 

Onderzoek 2013 

Score B&C: 6,00 

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,35 

 

Onderzoek 2011 

Score B&C: 3,50  

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,20  

B&C geeft aan dat er extra aandacht 

wordt geschonken aan uitzonderlijke 

prestaties van medewerkers. De score 

is hoger dan het gemiddelde. In 2011 is 

aangegeven dat er creatieve 

waardering plaatsvindt in de vorm van 

complimenten en diner en andere 

privileges. Waardering voor prestaties 

lijkt nog steeds plaats te vinden binnen 

B&C. 
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Coaching 

 

 

 

 

Score 2013: 3 items 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score B&C: 5,33  

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,32 

 

Onderzoek 2011 

Score B&C: 3,70  

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,70  

In vergelijking met de gemiddelde score 

van het totaal aantal bedrijven, komt 

coaching vaker voor bij B&C. Net als in 

2011 wordt coaching voornamelijk 

ingezet om medewerkers beter te laten 

functioneren en in mindere mate om 

medewerkers te laten ontwikkelen. 

Participatie 

 

 

 

 

Score 2013: 1 item 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score B&C: 6,00  

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,42 

 

Onderzoek 2011 

Score B&C: 3,70  

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,10  

B&C geeft aan medewerkers actief te 

betrekken bij beslissingen die met het 

werk te maken hebben. Meer dan in 

andere bedrijven.   

Gesprekscyclus 

 

 

 

 

 

Score 2013: 3 items 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score B&C: 5,67   

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,33 

 

Onderzoek 2011 

Score B&C: 4,60  

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,80  

Bij functioneringsgesprekken wordt er 

gekeken naar bereikte prestaties en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt 

voornamelijk naar ontwikkeling van 

medewerkers gekeken. In het 

onderzoek in 2011 is ook aangegeven 

dat B&C zich hier ook meer op zou 

richten.   

 

 

Tabel 15. Scores talentmanagement Noppert, hoe hoger de score, hoe meer een activiteit wordt ingezet 

(1 = helemaal mee oneens, 6 = helemaal mee eens). 

Activiteit  Score  Conclusie 

Selectie 

 

 

 

 

 

Score 2013: 2 items 

Score 2011: 2 items 

Onderzoek 2013 

Score Noppert: 5,00 

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,34 

 

Onderzoek 2011 

Score Noppert: 3,70 

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,20   

De gemiddelde score ligt hoger voor 

Noppert. Bij het aantrekken van nieuwe 

medewerkers wordt er gekeken naar 

zowel de groeimogelijkheden als de 

algemene inzetbaarheid van de 

kandidaten. In 2011 was de score lager 

en is aangegeven hier meer mee te 

doen.  

Training 

 

 

 

 

 

Score 2013: 2 items 

Score 2011: 3 items 

 

 

 

 

 

Onderzoek 2013 

Score Noppert: 5,00  

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,61 

 

Onderzoek 2011 

Score Noppert: 4,70 

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,20   

Noppert geeft aan dat opleiding en 

training worden ingezet om 

medewerkers beter te laten 

functioneren.  
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Interne promotie 

 

 

 

 

Score 2013: 1 item 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score Noppert: 2,00  

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,15 

 

Onderzoek 2011 

Score Noppert: 5,70 

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,50   

Interne functiewisselingen worden bij 

Noppert niet actief gestimuleerd. De 

score is lager dan in 2011, hier is 

echter geen uitleg over het stimuleren 

van interne functiewisselingen.  

Bonus 

 

 

 

 

Score 2013: 1 item 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score Noppert: 3,00 

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,35 

 

Onderzoek 2011 

Score Noppert: 3,10 

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,20   

Noppert geeft aan niet per se extra 

aandacht te schenken aan 

uitzonderlijke prestaties.  Geen 

verandering ten opzichte van 2011.  

Coaching 

 

 

 

 

 

Score 2013: 3 items 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score Noppert: 4,67 

Gemiddelde score totaal aantal 

bedrijven: 4,32 

 

Onderzoek 2011 

Score Noppert: 3,80 

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,70   

Coaching wordt voornamelijk ingezet 

om slecht functionerende medewerkers 

te helpen. In 2011 is aangegeven dat 

er is gestart met een programma. Dit 

zou het verschil in score tussen 2011 

en 2013 kunnen verklaren.  

Participatie 

 

 

 

 

Score 2013: 1 item 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score Noppert: 4,00 

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,42 

 

Onderzoek 2011 

Score Noppert: 4,20 

Gemiddelde totaal bedrijven: 4,10  

Medewerkers worden in kleine mate 

actief betrokken bij het nemen van 

beslissingen over het werk. Iets minder 

betrokken dan het gemiddelde van het 

totaal aantal bedrijven.  

 

Gesprekscyclus 

 

 

 

 

 

Score 2013: 3 items 

Score 2011: 3 items 

Onderzoek 2013 

Score Noppert: 3,67 

Gemiddelde score totaal aantal 

bedrijven: 4,33 

 

Onderzoek 2011 

Score Noppert: 3,10 

Gemiddelde totaal bedrijven: 3,80   

Noppert kijkt voornamelijk naar de 

ontwikkelingsmogelijkheden tijdens 

functioneringsgesprekken. In 2011 is 

aangegeven dat er geen formele 

gesprekken plaatsvonden. In dit 

onderzoek is de score hoger en lijken 

er gesprekken te worden gevoerd.  
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