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Voorwoord 

De kans is groot dat het voorwoord van een dissertatie in veel gevallen het 
gedeelte is dat het meest (intensief) wordt gelezen, ja soms zelfs bestudeerd. Ik 
zou zelfs nog een stap verder willen gaan en de hypothese willen poneren dat het 
voorwoord in veel gevallen het enige onderdeel is dat überhaupt ooit wordt ge-
lezen met name door de schare bewonderaars, vrienden, geliefden die het vaak 
jarenlang zonder de geestelijke aanwezigheid van hun partner of vriend moesten 
stellen, collega’s, kinderen (is dit nu die schim die jarenlang  ’s zondags het vlees 
kwam snijden?). Het getuigt dan ook van een ongelofelijke naïviteit en disrespect 
voor de menselijke  omgeving om het voorwoord te verwaarlozen of om het af te 
doen met goedkope dooddoeners als: het is niet doenlijk om iedereen die heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift te bedanken. 

Rob Henneman komt de eer toe om als eerste te worden genoemd als de HvA 
collega die mij op het idee bracht om te gaan promoveren. Het was tijdens een 
afscheidsetentje, ik meen van Melle Vroom, dat hij de suggestie deed om hier 
eens aan te denken, waarschijnlijk omdat ik de gewoonte had regelmatig allerlei 
(quasi) eigen-wijsheden  over HRM te poneren en me daar die bewuste zomerse 
avond ook wel weer schuldig aan gemaakt zal hebben. Mijn eerste reactie was er 
een van grote terughoudendheid maar het was op weg naar huis, al fi etsend en 
in een onbezorgde stemming, dat zich een beeld begon te vormen van een werk-
week die de eerste drie dagen zou bestaan uit het docentschap maar vanaf de 
donderdag de week zou doen veranderen in een rijkdom van boeken, artikelen, 
data en rijke gedachten. Aangezien de houdbaarheidsdatum van mijn verblijf op 
de afdeling  P&O van de HvA in de gevarenzone terecht dreigde te komen en de 
briljante voorstellen die Rob Henneman en ik bedachten over een seniorenbeleid of 
het 3 blok systeem op weinig enthousiasme konden rekenen van het management, 
was het ook eigenlijk wel tijd om dat gedeelte van mijn functie in te ruilen voor 
iets nieuws. Te meer daar ik niet graag, ik was toen 58, in een situatie terecht wil-
de komen waarbij ik om de haverklap de vraag zou moeten beantwoorden ‘hoe 
lang ik nog moest’. Dat deze vraag later zou worden vervangen door de welhaast 
even irritante maar onvermijdelijke en goedbedoelde vraag: ‘hoe staat het nu met 
je proefschrift’, kon ik toen nog niet bevroeden. Ook moest ik denken, tijdens dat 
zomerse fi etstochtje, aan mijn leraar aardrijkskunde (zo werd de geografi e destijds 
nog aangeduid) op het Lely Lyceum, destijds gevestigd aan de Keizersgracht in 
Amsterdam, de heer Penseel die ons ooit had geleerd dat de titel doctorandus 
niet veel meer behelst dan: op weg naar het doctoraat. Deze, terloops gemaakte 
opmerking, had zich, meer nog dan de door hem gedebiteerde wijsheden over 
cumulus en stratusformaties, als een zaadje, voorgoed gepland in mijn hersen-
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pan, wachtend op het juiste moment om te ontkiemen. En aldus geschiedde.
Thuisgekomen kondigde ik de nieuwe wending aan die mijn loopbaan zou 
nemen. Mijn enthousiasme werd onmiddellijk in de kiem gesmoord door mijn 
levenspartner Marijk van der Wende die, klaarwakker geschrokken uitriep dat dit 
nooit ging gebeuren. De volgende ochtend werd er, zoals dat in een goede rela-
tie hoort, toch een pact gesloten wat inhield dat zij voor één dag als sponsor zou 
optreden en ik haar  voor het overige niet zou lastig vallen met de promotieperi-
kelen. Voor het feit dat ze desalniettemin, vanuit haar eigen ervaring als promotor 
gedurende het traject toch een aantal perfect getimede en uiterst effectieve 
praktische suggesties heeft gedaan ben ik haar zeer dankbaar.

Naast bovengenoemden komt alle eer toe aan de geïnterviewden. Hun  namen 
zijn vermeld in bijlage2. Zij kunnen worden beschouwd als de dragers van dit on-
derzoek: de human resources waar we zo vaak in abstracto over spreken. Zonder 
af te willen doen aan de inzet en betrokkenheid van alle geïnterviewden vormden 
met name de gesprekken met de commandanten van de Nederlandse missie in 
Kandahar (een van de bestudeerde cases) voor mij, als voormalig pacifi st, een 
ware openbaring . De wijze waarop zij trachten vorm te geven aan het begrip 
sensemaking, waarmee, eenvoudig gezegd, het verschijnsel wordt bedoeld om 
de omgeving te duiden, kan worden beschouwd als een voorbode van een daad-
werkelijke nieuwe wijze van werken: het Nieuwe Werken 2.0 als het ware. Naast 
de geïnterviewden zijn er de deelnemers aan de intervisiegroep die ik twee jaar 
lang, in het kader van dit onderzoek heb mogen begeleiden. Hoewel de invloed 
van deze gesprekken op het onderzoek als geheel bescheiden is gebleken, is 
de blik over hun schouders op de beleving van de alledaagse praktijk van deze 
Young HR Professionals belangrijk geweest voor de inkleuring van de beroeps-
praktijk. Voor de deelname aan de intervisiegroep en hun openhartigheid ben ik 
hen zeer dankbaar.

Remco Mostertman heeft mijn verrichtingen rondom de Linkedingroep HR 
Community altijd met veel aandacht gevolgd, soms als een jonge hond die, 
kwispelend met zijn staart, niet kon wachten tot de resultaten gereed waren. Ook 
de collega’s van de afdeling P&O van de HvA die gedurende de eerste jaren van 
mijn onderzoek commentaar hebben geleverd op de opzet en  voortgang van het 
onderzoek ben ik hiervoor dankbaar. Feed back vanuit het werkveld is voor een 
refl ecting practitioner zeer waardevol.

Het schrijven van een proefschrift over de toekomst van Human Resource Ma-
nagement op het moment dat de economie kraakt in al zijn voegen voelt als het 
poetsen van de koperen kranen in de hut van de kapitein van de Titanic, vlak 
voor deze op de klippen voert.  De reden dat ik de taak die ik mezelf heb gesteld 
toch heb volbracht is niet alleen gelegen in de uitdaging die er uit ging van de 
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criticasters die vooraf van mening waren dat ik hiertoe niet in staat zou zijn (met 
veel dank aan mijn leidinggevende Suzanne Koenders in dit verband) maar komt 
vooral, en bovenal, voort uit het besef dat ook de allerdiepste economische crisis 
niet het einde der tijden betekent maar altijd zal worden gevolgd door een peri-
ode waarin de vraag op welke wijze we onze maatschappij op een verantwoorde 
wijze moeten inrichten, opnieuw aan de orde is. De vraag hoe we de menselijke 
hulpbronnen zo goed en zinvol mogelijk kunnen inzetten; zinvol niet alleen voor 
het object ‘mens’ maar vooral voor de gehele samenleving, blijft de belangrijkste 
te beantwoorden vraag van deze tijd. En tevens de moeilijkste.

In lang vervlogen tijden, toen de aarde woest en ledig was en de wereld nog 
plat en overzichtelijk en we bijna letterlijk niet veel verder konden kijken dan 
onze neuzen lang waren (hetgeen sommigen overigens al wel een natuurlijke 
voorsprong zou opleveren) waren die vragen ook al aan de orde maar moest de 
mens zijn energie vooral stoppen in de fysieke overlevering en was hij, in termen 
van Hannah Arendt, vooral de animal laborens. Voor de homo faber, de makende 
mens, zijn de vraagstukken aanzienlijk ingewikkelder geworden.
Deze studie kan dan ook worden beschouwd als een ode aan de homo faber, 
niet in de laatste plaats omdat ik dierbare herinneringen bewaar aan de kleur-
dozen van het merk Faber waar ik op de kleuterschool in de Ter Haarstraat in de 
Amsterdamse Kinkerbuurt mee speelde. En kleurpotloden maken tegenwoordig 
onderdeel uit van het basisrepertoire van menig hoogleraar Inspiratiekunde 
of van trainers van HBO instellingen die hiermee proberen de studenten hun 
diepere drijfveren te ontfutselen. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de kaft 
van The Craftsman van Richard Sennet bestaat uit een verzameling ouderwetse 
potloden die het verdwijnen van de ambachtsman symboliseren en is opgegaan 
in het moderne kleurpotlood. Maar er zijn meer voortekenen: een van de weinige 
kunstwerkjes die ik twintig jaar geleden heb geproduceerd is een verzameling 
potloodrestanten die zich als een soort tralies bevinden voor een foto van mijn 
vader op zijn werk op de afdeling salaris administratie van de GGD. Het dateert 
nog uit de tijd dat instellingen hun eigen salarissen administreerden en er van 
outsourcing nog geen sprake was.

Het inzicht, mij ooit aangereikt door de cultureel antropoloog  Anton Blok tijdens 
een informele bijeenkomst, dat vernieuwing in de wetenschap bovenal het werk 
is van buitenstaanders, is bewaarheid door het commentaar dat ik tijdens de 
beginfase van het proefschrift heb mogen ontvangen van oud collega en vriend 
Frans Willemsen en mijn zoon, Machiel Blok. Het commentaar van beiden, niet 
gehinderd door enige inhoudelijke kennis van het bestudeerde onderwerp, op 
de eerste concepten van delen van het proefschrift hebben mij geleerd dat de 
blik van een onbevangen maar betrokken en analytische buitenstaander van even 
grote waarde kan zijn als de bijdrage van vakspecialisten.

HRMproefschrift DEF.indd   7HRMproefschrift DEF.indd   7 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



8

De Hogeschool van Amsterdam ben ik veel dank verschuldigd voor het feit dat 
ik in de gelegenheid ben gesteld mij gedurende vier jaar lang, twee dagen in de 
week aan het onderzoek te wijden. Dat leeftijd hierbij geen rol speelde, hetgeen 
nog eens formeel is bevestigd door een uitspraak van het College van Bestuur 
dienaangaande, getuigt van moed om te er kennen dat aan investeren in human 
capital meer waarde wordt gehecht dan aan korte termijn rendement.
Bij een proefschrift staat uiteraard de inhoud voorop zonder een fraaie vorm-
geving komt deze niet of minder tot zijn recht. Mary Ann Smit ben ik voor het 
verzorgen hiervan en voor de overige ondersteuning veel dank verschuldigd. Ook 
wil ik Esmee Vonk, die een aantal van de interviews heeft uitgewerkt, hiervoor 
dank zeggen.

Een voor mij belangrijke inspiratiebron wordt gevormd door de studenten van 
de opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam. Zij vormen de voorhoede 
van de toekomstige generatie HRM adviseurs . Hun nieuwsgierigheid en onbe-
vangenheid hebben me het besef gegeven dat zij degenen zijn die daadwerkelijk 
vorm zullen moeten geven aan het HRM in de economie van de 21e eeuw. Al 
kennen we niet alle antwoorden op de vragen die de toekomst zal stellen is in 
dit verband het credo van Karl Popper: optimisme als morele plicht voor mij een 
belangrijk kompas geweest om op te varen.

Veel voorwoorden van proefschrift eindigen met een schuldbekentenis richting 
partners en kinderen. Het weerspiegelt wellicht de marteling die veel promovendi 
moeten doormaken om hun studie (tijdig) tot een goed einde te brengen en 
waarbij de partner de enige was die nog enige troost kon bieden. In mijn geval 
zie ik daar geen aanleiding toe, integendeel lijkt me. Promoveren blijkt heel goed 
te combineren met allerlei huishoudelijke taken en met Machiel kan ik, sinds hij 
zelf is begonnen met een promotieonderzoek, ervaringen uitwisselen, al zijn de 
wetenschapsgebieden enigszins verschillend. 

Mijn zelfgekozen traject was allesbehalve een martelgang maar een van grote 
vreugde, lering ende vermaack. Met uitzondering van de allerlaatste fase waarbij 
punten komma’s moesten worden geplaatst, heb ik het traject als het moeilijkste 
maar tevens meest bevredigende project beschouwd uit mijn gehele loopbaan. 
Wout Buitelaar ben ik zeer erkentelijk voor het meedenken en het delen van zijn 
zeer rijke ervaring in de wereld van HRM en arbeid en het zeer minutieus door-
nemen van de teksten. Dat hij hierbij een lichte voorkeur aan de dag legde voor 
een analoge werkwijze beschouw ik als een uiting van toegewijde ambachtelijk-
heid. Mijn promotor, Hans Strikwerda, is degene geweest die dit proces heeft 
gemaakt tot een leerrijke ontdekkingtocht waarbij hij achter iedere denkbeeldige 
beer op de weg een nieuw inzicht wist te openbaren of een bron aanboorde die 
tot dusverre voor mij onontsloten was geweest. En net als ik dacht, nu begrijp ik 
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wat hij bedoelt, was er alweer een nieuw verworven inzicht. Ik wil hiermee niet de 
indruk wekken van al te grote grilligheid, in tegendeel. Alle verslagen van de vele 
begeleidingsgesprekken die ik met hem heb mogen voeren, en die ik allemaal 
heb opgenomen, vertonen bij nalezing een verbijsterende consequentie en hel-
derheid in denken. Er viel met Hans altijd te praten over nieuwe invallen, nieuwe 
literatuur of inzichten maar in een opzicht was hij onwrikbaar en dat waren de 
gekozen onderzoeksvragen en de opzet van de hoofdstukken. Dat in het moder-
ne management het verouderde beginsel van command and control geleidelijk 
aan is vervangen door trust and confi dence is door hem consequent in de praktijk 
gebracht bij de begeleiding van dit onderzoek. Hiervoor ben ik hem veel dank 
verschuldigd.

Waarom, afgezien van het min of meer verplichte karakter van een voorwoord, val 
ik u als lezer lastig met deze trivialia? Zij maken, hopelijk, duidelijk dat het einde 
van het tijdperk van het lineaire denken in zicht is en plaats zal moeten maken 
voor nieuw te ontwikkelen denkmodellen die ons in staat stellen te komen tot 
een nieuwe synthese van wat door Richard Rorty wordt geduid als ‘Contingentie, 
ironie en solidariteit’. Daarnaast maken zij duidelijk, ook niet onbelangrijk voor 
een proefschrift dat HRM als onderwerp van studie heeft, hoe onvoorspelbaar 
een loopbaan kan zijn: Als Melle Vroom geen afscheid had genomen van de HvA 
en Rob Henneman me niet op het idee had gebracht en als de heer Penseel niet 
dat zaadje had geplant, enfi n, u begrijpt het al: in de kenniseconomie van de 21e 
eeuw zal het in het bijzonder draaien om serendipity, convergence en kleurpotloden.
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