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Hoofdstuk 1 HRM: Wat is het probleem? 

Op de vraag wat hij doet voor de kost, antwoordt hij doorgaans: ‘Ik ben Claude Picasso’.

Michel Guerin in Le Monde.1

1.1  Inleiding

Docenten van een opleiding HRM (Human Resource Management) dienen na 
te denken over de vraag voor welke (toekomstige) werkelijkheid de studenten 
moeten worden opgeleid. Hoewel het voorspellen van de toekomst een hachelijke 
onderneming is2, valt er veel te leren van het verleden. Bezien we het domein 
HRM dan kan worden geconstateerd dat er veel, soms tegengestelde, beelden 
bestaan over personeel en arbeid, over (de organisatie van) personeelsmanage-
ment en over de wetenschappelijke benadering(en) van personeelsvraagstukken. 
Zo bestaat er een beeld van de ideale wereld met ondernemingen waar vlijtige 
personeelsleden tegen een rechtvaardige vergoeding, op een verantwoorde 
wijze nuttige producten vervaardigen en met inzet van al hun capaciteiten en in 
harmonieuze, doelgerichte samenwerking een optimale bijdrage leveren aan het 
functioneren van de onderneming. Een gemiddelde HRM functionaris zal er naar 
streven dit ideaalbeeld van een onderneming te bereiken en is verbaasd, soms 
zelfs gefrustreerd, dat dit steeds maar niet lukt. De wetenschapper bestudeert 
deze processen en probeert aan te geven dat de feitelijke organisatie hier en 
daar tekortschiet ten opzichte van een gehanteerd normatief of ideaalbeeld. Als 
iedereen zich nu maar keurig zou houden aan het voorgeschreven model, zal alles 
goed komen.3

Het afgesleten cliché van de directeur of manager die geluk wordt gewenst met 
zijn nieuwe functie middels het Joodse gezegde: Ik wens je veel personeel, is 
genoegzaam bekend. Achter deze verwensing gaat een wereld schuil van (andere) 
beelden van personeelsleden die andere activiteiten uitvoeren (of deze op een 
andere wijze uitvoeren) dan van ze wordt verwacht; die er niet zijn als hun aanwe-
zigheid hoogst gewenst is; die meer salaris eisen op het moment dat het bedrijf 
er het slechtst aan toe is; die zich liever met het beleid bemoeien dan voor de 
uitvoering daarvan te zorgen; die heel lage scores geven op het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek vlak nadat ze zo’n mooi kerstpakket hebben ontvangen.

1 Uit: 360 nr. 19 27-10/10-11 2012

2 (Taleb, 2008)

3  Bolweg is van mening dat de wereld te complex is om passende praktijkoplossingen te verwachten van 

sociale wetenschappers. Een integrale en voor de praktijk bruikbare HRM-theorie bestaat naar zijn idee 

niet en is ook niet mogelijk (Bolweg, 2012)
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Het feit dat verschillende beelden van de realiteit naast elkaar bestaan hoeft op 
zich niet problematisch te zijn. Ulrich Beck wijst op het feit dat een van de ken-
merken van het (huidige) tijdperk van de tweede moderniteit is dat het denken in 
termen van of/of tot het verleden behoort: in plaats van wij of zij; de organisatie 
of de markt, werk of vrije tijd dwingt de huidige tijd om te denken in termen van 
en/en: organisatie en markt, natuur en samenleving, privaat en publiek, privé en 
werk.4 Problematisch wordt het pas als beelden uit de ene context (bijvoorbeeld 
het modernisme) worden gebruikt om verschijnselen te duiden die een andere 
context kennen (zoals het post-modernisme). Een tweede probleem is als beeld 
en werkelijkheid met elkaar worden verward. Zoals we dat kennen uit Plato’s grot. 
Lorentz noemde het vraagstuk van de relatie tussen feit en interpretatie het kern-
probleem van de theorie van de geschiedenis. 5

Het lijkt er op dat HRM zich in een fase bevindt waarbij beelden (over personeel, 
over personeelsmanagement, over organisaties) die hun wortels hebben in de 
economie van de tweede industriële revolutie en haar instituties worden gepro-
jecteerd op een 21e eeuwse werkelijkheid van economie, arbeid, management 
en organisatie. Daarnaast is aan de orde of beeld en werkelijkheid wel met 
elkaar overeenstemmen. In zekere zin zijn beeld en werkelijkheid per defi nitie 
verschillend, maar (vereenvoudigde) beelden zijn zowel normatief (Aristoteles) 
en beschrijvend (Plato) noodzakelijk opdat de mens kan handelen. In een op de 
natuurkunde (positivisme) georiënteerde gedragswetenschap (als basis voor de 
personeelswetenschappen) werd er naar gestreefd dat de door de personeels- 
wetenschappen gehanteerde beelden in de vorm van wetenschappelijke 
modellen een werkelijkheid zo betrouwbaar mogelijk representeerden. Betrouw-
baar vooral in de betekenis van: betrouwbaar als grondslag voor handelen. In 
deze wetenschappelijke modellen worden beschrijving en normstelling al snel 
met elkaar verward. In het laatste kwart van de twintigste eeuw is daar een factor 
bij gekomen, de mediale cultuur. In het geval van de personeelswetenschappen 
uit deze mediale cultuur zich in de vorm van talloze niet- of quasiwetenschappe-
lijke publicaties over management, organisatie, leidinggeven, e.d. In die mediale 
cultuur kan het gebeuren dat woorden, beelden, modellen niet meer verwijzen 
naar een feitelijke werkelijkheid, maar een werkelijkheid op zich zijn geworden. 
Indien beeld en werkelijkheid niet meer met elkaar overeenstemmen bestaat 
het risico dat het beeld een eigen leven gaat leiden, los van de werkelijkheid.6 
Baudrillard spreekt over een simulacrum: een kopie zonder origineel. 7 

4  (Beck & Lau, 2005) Met het begrip tweede moderniteit zet Beck zich af tegen de na-oorlogse sociologie 

die niet heeft begrepen dat moderniteit een niet afgerond proces is (Hajer & Schwarz, 1997)

5 (Lorentz, 1987)

6 Een interessant voorbeeld hiervan is te vinden in (Baas, 1974); weergegeven in Bijlage 1

7 (Baudrillard, 1994)
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In het publieke debat roepen bepaalde HRM-gerelateerde onderwerpen, soms 
heftige, emoties op. Hierbij gaat het om kwesties als bonussen, (de kwaliteit en 
noodzaak van) management8, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, 
herziening van het ontslagrecht9, de legitimiteit van vakbonden als belangrijkste 
institutionele vertegenwoordiger van werkenden binnen de SER of de legitimiteit 
van de SER zelf.10 Hoewel er ook op andere terreinen in de samenleving (zoals de 
(sociale) media, de politiek, de sport) sprake is van, zowel een grotere variëteit in 
standpunten als een grotere intensiteit waarmee deze worden verdedigd, staan 
deze heftige signalen niet op zichzelf maar vormen zij een uiting van een omslag 
in de arbeidsverhoudingen. Deze omslag verloopt schoksgewijs en wordt nog 
onvoldoende onderkend als een wezenlijke, verandering. Dit komt vaker voor in 
de geschiedenis: ook de eerste industriële revolutie werd pas achteraf als zodanig 
gedefi nieerd. Het lijkt of er sprake is van een breuklijn tussen de economie van 
de 20e en die van de 21e eeuw.

De huidige arbeidsvraagstukken worden, behalve door veranderende opvattingen 
over arbeid, mede bepaald door een aantal fundamentele veranderingen binnen 
de economie. Deze veranderingen zijn het gevolg van de transitie van de tweede 
naar de derde industriële revolutie en hebben betrekking op de wijzigende aard 
van producten (information goods, de exploitatie van cultuur), de wijze van pro-
duceren, de wijzigende aard van de activa in het proces van waardecreatie, een 
andere relatie tussen kapitaal en arbeid en de wijze waarop ondernemingen geor-
ganiseerd zijn. Dit betreft structurele veranderingen in de economie en daarmee 
in de maatschappelijke verhoudingen, die in het debat veelal of als conjuncturele 
vraagstukken worden geduid of als operationele problemen. Dat wil zeggen, er 
wordt in verschillende publicaties wel gesteld dat er sprake is van fundamentele 
veranderingen maar dit lijkt eerder intuïtief dan analytisch; dat wil zeggen geba-
seerd op beschreven, onderliggende structurele wijzigingen.

8 (Brink, Jansen, & Pessers, 2005)

9  (Bogaarts, 2007b) De toenmalige voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius, verweet de werkgevers in 2009 

onfatsoenlijk gedrag omdat ze niet zouden zijn verschenen bij een overleg. Professor Engelen hanteert in 

een artikel in NRC Handelsblad van 18-7-2012 over vermeend mismanagement bij de universiteiten 

populaire termen als ‘lulkoek’en ‘imbeciel’. In 1997 liet de minister-president Wim Kok zich ongewoon 

kritisch uit over de hoge bonussen in het bedrijfsleven en sprak van exhibitionistische zelfverrijking. 

Overigens zou hij zich hebben versproken en hebben bedoeld: exorbitant in plaats van exhibitionistisch. 

(Bogaarts, 2007a) Geraadpleegd 18-7-2012 

10  Windmuller et al. schrijven in 1987 al dat de betekenis van de SER als institutie is afgenomen evenals de 

invloed van de deskundigen in de SER en dat de SER de laatste jaren ‘buiten de hoofdstroom van de 

ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen is komen te staan’. Een deel van de taken van der SER is ook 

verschoven in de richting van de Stichting van de Arbeid (Windmuller, Galan, de & Zweeden van, 1987). 

Volgens een van de geïnterviewden zal het belang van de SER afnemen maar dat van de Stichting van de 

Arbeid niet.
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De kern van het probleem dat in dit onderzoek aan de orde is, is dat de arbeids- 
marktinstituties zijn ontstaan in de beginperiode van de tweede industriële 
revolutie (± 1875 - ± 1975). Arbeidsmarktinstituties zijn instituties die betrekking 
hebben op arbeidsmarktvraagstukken. Instituties zijn door mensen ontworpen 
formele en informele regels, bedoeld om gedrag te reguleren.11 Hierbij kan ge-
dacht worden aan het arbeidsrecht, CAO’s, vakbonden. Deze instituties hebben 
geleid tot specifi eke governance modellen voor ondernemingen en tot specifi eke 
vormen van de interne organisatie van de onderneming, naar structuur en proces-
sen, bijvoorbeeld een specifi ek resource allocatieproces. Deze waren succesvol 
binnen de specifi eke context en tijd waarin zij zijn ontwikkeld. De vraag is of deze 
instituties ook adequaat zijn voor het oplossen van vraagstukken die door een 
andere context worden geïnduceerd en binnen een andere tijd zijn ontstaan, in 
het bijzonder wanneer er sprake is van een wijziging van de fundamenten van de 
economie. 

De contingentiebenadering in de organisatietheorie gaat er van uit dat er geen 
sprake kan zijn van één enkele, meest effi ciënte organisatievorm maar dat de con-
text van een onderneming of instelling mede bepalend is wat in een specifi eke 
situatie een meest effi ciënte organisatievorm is. Dit impliceert een nood-
zakelijke aandacht voor veranderingen in de context. Deze contingentietheo-
rie zelf heeft zich evenwel beperkt tot operationele wijzigingen en structurele 
variabelen binnen de context van een onderneming, maar heeft nooit aandacht 
besteed aan het institutionele niveau. De vraag die bij de bestudering van de 
veranderende arbeidsinstituties aan de orde is, is of de actor zich bewust is van 
het feit dat er sprake is van een veranderende of nieuwe institutionele context die 
is gebaseerd op andere uitgangspunten. De actor (de personeelsfunctionaris) is 
immers zelf, zowel als persoon als professional, gevormd binnen de context van 
specifi eke institutionele verhoudingen. Dat de operationele context van HRM 
verandert lijkt over het algemeen wel geaccepteerd. We zien derhalve een zoek-
tocht naar nieuwe HRM instrumenten12 die over het algemeen als doel hebben 
een oplossing te bieden voor als operationeel gepercipieerde vraagstukken. De 
ontwerpers van deze instrumenten lijken echter over het hoofd te zien dat er 
niet alleen sprake zou moeten zijn van een verandering van vorm maar ook van 
inhoud.13 De consequenties van de veranderende grondslagen van de instituties, 
respectievelijk nieuwe institutionele verhoudingen, lijken niet gezien te worden 
door degenen die zeggen zich bezig te houden met de vernieuwing van het 
vakgebied HRM. 

11 (Greif, 2006)

12  Het nieuwe werken, talentmanagement, empowerment, generatiemanagement, duurzaam HRM,

HR analytics, personal branding. Zie voor dit laatste: (Blok, 2009)

13 Zie b.v. (Strikwerda, 2010a)
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Het voorliggende onderzoek richt zich met name op de meer structurele veran-
deringen, in het bijzonder de institutionele veranderingen, die zich voordoen in 
de economie en in mindere mate op de conjuncturele. Om inzicht te krijgen in 
de wijze waarop bestaande problemen effi ciënt kunnen worden opgelost en hoe 
het vakgebied HRM zich, al dan niet, verder zou kunnen ontwikkelen zullen eerst 
de huidige ontwikkelingen moeten worden geduid in het licht van de historische 
ontwikkeling. Om deze ontwikkelingen te kunnen onderzoeken is, zoals gezegd, 
gebruik gemaakt van het begrip institutie. Daar de institutionele grondslagen 
van HRM niet zijn geformuleerd binnen het vakgebied HRM maar in het vennoot-
schapsrecht, het arbeidsrecht en in de neo-klassieke economie dienen de institu-
tionele grondslagen van deze vakgebieden als uitgangspunt te worden gebruikt 
binnen het voorliggende onderzoek. Het gebruiken van theorieën van buiten het 
vakgebied HRM komt bovendien de wetenschappelijke distantie ten goede. 

Instituties vormen, volgens Greif, de motor van de geschiedenis.14 Instituties 
regelen eigendom, maken contracten met een langere looptijd mogelijk, redu-
ceren complexiteit in de betekenis van handelingsalternatieven en vormen de 
context waarbinnen managers besluiten kunnen nemen in weerwil van niet-
perfecte informatie.15 Inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van instituties 
kan ertoe bijdragen dat gedragspatronen en andere regelmatigheden worden 
ontdekt waarmee het begrip over waarom de dingen gaan zoals ze gaan, of juist 
niet, wordt vergroot. Het domein HRM kan derhalve worden benaderd vanuit drie 
invalshoeken: 

•  het perspectief van historische ontwikkelingen op het terrein van de 
arbeid, in het bijzonder in de Verenigde Staten

•  het perspectief van de ontwikkeling van de interne organisatie van de 
onderneming 

•  het institutionele perspectief waarbij we HRM beschouwen als een institutie 
en verklaren vanuit de samenhang tussen mens- en maatschappijbeelden, 
governancemodellen en resource allocation.

Deze drie factoren zijn weergegeven in fi guur 1.1

14 (Greif, 2006) en (Hardt & Negri, 2009)

15 (Picot, Dietl, & Franck, 2005)
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Figuur 1.1 Drie invalhoeken van waaruit HRM zal worden beschouwd

ARBEID ORGANISATIE

INSTITUTIES

1.2  Het ontstaan van HRM vanuit het perspectief van ontwikkelingen 
op het terrein van de arbeid in de Verenigde Staten

Als uitgangspunt wordt in deze studie HRM vooralsnog beschouwd als een functie 
binnen de onderneming die de relaties tussen de mens en organisatie regelt.16 
Vooralsnog, omdat dit onderzoek kan leiden tot een nadere bepaling van het 
begrip HRM en derhalve tot een nieuwe defi nitie. Waarom begint de zoektocht 
in de Verenigde Staten? De Verenigde Staten kunnen worden beschouwd als de 
bakermat voor de ontwikkeling van HRM in Nederland. Dit hangt nauw samen 
met de kracht en betekenis van het ontstaan van de Modern Business Enterprise 
(MBE) zoals zal worden verduidelijkt in hoofdstuk 4. Ook in Europa zien we vanaf 
het eind van de 19e eeuw vormen van HRM ontstaan die incidenteel hun invloed 
hebben gehad op de ontwikkeling van HRM in Nederland. Maar het algehele 
beeld, zoals we dat tot nu toe kennen, is dat de invloed vanuit de Verenigde 
Staten overheersend is. 

Het begrip Human Resource Management geeft op zich goed aan waar het in de 
kern om draait: het managen (beheren/reguleren) van de mens als productiefac-
tor. Hoewel het begrip HRM al werd gebruikt in de jaren vijftig van de twintigste 

16  Het begrip organisatie wordt hier ruim opgevat. Strikwerda definieert een organisatie als volgt: Een 

organisatie (in de zin van de interne organisatie van een onderneming of instelling) is een systeem voor 

de doelgerichte en doelbewuste coördinatie van de activiteiten binnen en van de onderneming 

(Strikwerda, 2002) 
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eeuw is er sprake van een, relatief jong, fenomeen dat vanaf de jaren tachtig op-
nieuw in de belangstelling staat. Vanaf de negentiende eeuw doemen begrippen 
op als industrial relations, personeelszorg en –management binnen bedrijven, in 
eerste instantie bij grote bedrijven die veelal als eerste gebruik maakten van het 
concept van de MBE.17 Later zien we dat terug in de (vak-)literatuur en nog later 
ook binnen opleidingsinstituten. Hiermee werd HRM als functie binnen de onder-
neming formeel geïnstitutionaliseerd. In dit onderzoek wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen HRM en personeelsmanagement. Alhoewel de term resource in 
HRM een fundamentele wijziging suggereert (ten opzichte van de eerder ge-
bruikte uitdrukking human relation management), immers in de neo-klassieke 
economie geldt de factor arbeid als productiemiddel (resource) als een inge-
kochte commodity, niet als drager van het kapitaal van de onderneming, waar 
in de hedendaagse opvatting de factor arbeid via kennis wel als mededrager 
van het kapitaal wordt gezien, weerspiegelt de invoering van de term HRM niet 
een fundamentele wijziging in haar functie. Voorlopers van het begrip HRM zoals 
industrial relations, social welfare, personeelszorg, -management, -beleid kunnen 
worden beschouwd als verschijningsvormen van HRM die we zowel vroeger als 
nu tegenkomen maar in andere gedaantes, met andere accenten, instrumenten 
en verwachtingen vanuit de omgeving.18 HRM kan worden beschouwd als een 
institutie die zich binnen organisaties, in brede zin, bezig houdt met het human 
capital. In die zin is het opvallend dat er pas zo laat in de geschiedenis sprake 
is van een systematische benadering van de factor arbeid waarbij arbeid wordt 
beschouwd als onderdeel van de onderneming in plaats van als een ingekochte 
commodity.19 

De opkomst van personeelsafdelingen bij bedrijven in de Verenigde Staten valt 
toe te schrijven aan verschillende factoren. Er wordt van uitgegaan dat de eerste 
personeelsafdeling in de Verenigde Statenwerd opgericht door B.F. Goodrich 
Company rond 1900.20 

Jacoby (2004) onderscheidt drie ontwikkelingen die zich rond 1900 in de Verenigde 
Staten voltrokken: de opkomst van het Scientifi c Management, het ontstaan van 

17  Ook begrippen als personeelsbeleid, personeelswerk, personeelsadministratie, personeel en organisatie 

(P&O) werden gebruikt. Zie (Schafrat, 1989), (Baas, 1974)

18 (Jacoby, 2004)

19  Het verschijnen van het boek van Becker, Human Capital, in 1964, dat betrekking had op human capital in 

de economie als geheel, heeft ook niet geleid tot een andere benadering van personeelsbeleid. 

(Becker, 1993)

20  De National Cash Register Company zou in 1902 beschikken over een ‘labour department’ maar de 

meeste personeelsafdelingen in de VS zijn rond 1912 ontstaan. Voor die tijd was de personeelsfunctie in 

handen van de voorman of de eigenaar. Wel is er, rond de eeuwwisseling sprake van functionarissen 

(employment agents en clerks) die zich bezig hielden met tijdsregistratie en het uitbetalen van de 

salarissen. (Eilbirt, 1959)
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allerlei vormen van bedrijfsmaatschappelijk werk en een beweging van vocational 
education.21 

Frederick Taylor wordt over het algemeen beschouwd als de grondlegger van het 
Scientifi c Management. Zijn Principles of Scientifi c Management publiceerde hij in 
1911. Daaraan voorafgaand bestond er al, rond 1880-1890, een beweging, de zo-
geheten Systematic Management Movement, waar het werk van Taylor uit voort-
kwam.22 Braverman wijst er op dat de voorgangers van het Scientifi c Management 
bestonden uit auteurs die schreven over arbeidsdeling zoals Adam Smith, Charles 
Babbage en William Petty.23 Volgens Kanigel heeft Taylor gezocht naar literatuur 
over de hoeveel arbeid die een mens kan verrichten op een dag, maar de onder-
zoeksresultaten die hij vond spraken elkaar hopeloos tegen.24 Een van de eerste 
ingenieurs en ondernemers die nadrukkelijk wees op de noodzaak van scientifi c 
management was Henry Towne. Hij publiceerde een artikel in 1886 getiteld: “The 
engineer as an economist”. Hij schreef: “the management of work is unorganized, 
is almost without literature, has no organization or medium for the interchange of 
experience, and is without associations or organizations of any kind….The remedy 
… (sic) should originate from engineers”.25 Ingenieurs speelden volgens Noble een 
belangrijke rol bij de invoering van het Scientifi c Management.26 Taylor beschrijft in 
The Principles of Scientifi c Management een methode die er toe moet leiden dat 
fabriekswerk effi ciënter wordt uitgevoerd, de arbeiders beter worden betaald en 
de opbrengsten van het bedrijf stijgen.27 Taylor heeft duidelijke opvattingen over 
de wijze waarop arbeiders hun werk verrichten. Hij is van mening dat arbeiders er 
niet van nature naar streven om optimaal te presteren. Ze zouden bang zijn dat, 
als ze harder gaan werken, zich dit tegen hen keert omdat de ondernemer dan toe 
zou kunnen met minder arbeiders. Hij spreekt van soldiering: het beperken van 
de output. Taylor is het niet eens met deze redenering. Zijn opvatting is dat als de 
arbeid effi ciënter wordt georganiseerd dit juist ten goede komt aan de arbeiders 
omdat ze dan meer gaan verdienen, de onderneming een grotere winst maakt 
zodat de productie toeneemt, de afzet als gevolg van schaalvergroting toeneemt 
en als gevolg daarvan ook de werkgelegenheid stijgt. De drie peilers waar de 
methode van het Scientifi c Management op zijn gebaseerd zijn de volgende:

21 (Jacoby, 2004)

22 (Johansson, 1991) 

23 (Braverman, 1974)

24 (Kanigel, 1997)

25 (Noble, 1977)

26  Ibid. Ook in Nederland is de invloed van ingenieurs op de bedrijfsvoering groot. Over de (beperkte) 

invloed van het scientific management in Nederland, zie (Bloemen, 1988; Oldenziel, 2000).

27 (Taylor, 1911)
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1.  Het vervangen van de subjectieve beoordeling (hoe het werk het best 
uitgevoerd moet worden) van de arbeider door een wetenschappelijke 
beoordeling.

2.  De door op wetenschappelijke inzichten gebaseerde toe te passen methode 
voor de selectie en ontwikkeling van de arbeider nadat elke arbeider af-
zonderlijk was bestudeerd, onderwezen en getraind.

3.  Een intensieve samenwerking tussen het management en de arbeider 
zodat zij samen het werk uitvoeren overeenkomstig de wetenschappelijke 
wetten (laws) die daarvoor zijn ontwikkeld.

Taylor voegde hier nog een set maatregelen aan toe om dit mogelijk te maken 
zoals het opzetten van een afzonderlijke afdeling; een planning department. 
Deze afdeling diende zich bezig te houden met het uitvoeren van de tijd- en 
bewegingstudies, het trainen van de arbeiders, het verschaffen en vervangen van 
gereedschappen, het plannen van het werk en het bijhouden van de verdiensten. 
De traditionele voorman zou verdwijnen en zou moeten worden vervangen door 
functionarissen voor acht gespecialiseerde functies; de expert teachers, vaak zelf 
ervaren arbeiders die optreden als functioneel leidinggevende.28 Het is een verre-
gaande vorm van arbeidsspecialisatie, niet alleen op het niveau van het werk zelf, 
maar ook op het niveau van leidinggeven, die mede de kiem heeft gelegd voor 
het opzetten van afzonderlijke afdelingen die zich met personeelszaken gingen 
bezig houden.

Taylor was van mening dat dankzij zijn methode, het (minimum-)salaris langs 
wetenschappelijke weg kon worden vastgesteld. Volgens het taak-bonussysteem 
kregen de werkers een minimumloon (vastgesteld op basis van de markt van 
vraag en aanbod) en als ze hun werkzaamheden binnen de vastgestelde tijd uit-
voerden, daarenboven een premie tussen de 30 en 100%.29 De vakbonden waren 
hier fel tegen gekant. Zij waren van mening dat er hierdoor geen ruimte meer was 
om te onderhandelen over de salarissen. Zij wendden zich tot het Congres dat 
een onderzoek uitvoerde hetgeen leidde tot een veroordeling van zijn methode 
in 1915.30

Wat opvalt bij de beschrijving die Jacoby geeft is de achtergrond waartegen deze 
ontwikkelingen zich afspelen en die hij wel aanduidt maar niet verder uitwerkt. 
Het gaat hierbij met name om de impact van de migratie die zich in die tijd 
afspeelt in de Verenigde Staten die ook moet worden beschouwd vanuit de eco-
nomische ontwikkeling. De tweede industriële revolutie wordt gekenmerkt door 

28  Hij noemt de inspector, de gang boss, the speed boss, de repair boss, de time clerk en de disciplinarian 

die de arbeider interviewt (!) als er sprake is van een conflict met een van de andere bazen.

29 (Johansson, 1991) 

30 (Johansson, 1991)
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een sterke groei van industriële bedrijven die werd bevorderd door de Eerste 
Wereldoorlog. De kiem van het ontstaan van grote ondernemingen lag even-
wel in de opkomst van de spoorwegen en de telegraaf in de Verenigde Staten, 
waardoor er grote markten ontstonden, in combinatie met de kapitaalsintensieve 
zware industrie, die om schaalvoordelen vroeg. Omdat deze groei gepaard ging 
met een tekort aan arbeidskrachten, werden deze op grote schaal geïmporteerd, 
voor een belangrijk deel uit Europa. Veel van deze migranten waren ongeschoold 
en spraken geen Engels. Volgens Jacoby bestond 2/3 van de migranten die 
tussen 1870 en 1910 naar de Verenigde Staten kwamen uit ongeschoolden. Zij 
maakten wel een belangrijk deel uit van de manufacturing labor force in sommige 
bedrijfstakken, zoals de katoenindustrie, zelfs 69%.31 Dit leidde er (mede) toe dat 
de arbeidsmarkt in bepaalde opzichten onstabiel was. Zo was de mobiliteit onder 
de migranten groot. Daarnaast was er sprake van taalproblemen en waren er 
spanningen op de werkvloer vanwege de etnische heterogeniteit. Van de migran-
ten die afkomstig waren uit Europa hadden velen een agrarische achtergrond. Dit 
leidde er volgens Jacoby toe dat zij een pre-industriële werk-ethiek inbrachten in 
de fabrieken die meer was afgestemd op seizoensarbeid wat zich niet goed ver-
hield met de industriële discipline.32 Veel migranten kwamen overigens niet naar 
de Verenigde Staten met als doel zich daar permanent te vestigen (zoals vaker 
het geval is met migranten). Het is goed denkbaar dat dit van invloed is geweest 
op de mate van binding die deze arbeiders voelden met het bedrijf. De precieze 
invloed die deze migratieproblematiek heeft gehad op de onderlinge verhoudin-
gen op de werkvloer, op de relatie tussen de voormannen en de werknemers, en 
als gevolg daarvan, op het ontstaan van diverse initiatieven op het welzijnswerk, 
de vakbondsproblematiek en derhalve op het ontstaan van HRM, blijft in de 
literatuur onderbelicht maar rechtvaardigen nader onderzoek. Korver is een van 
de auteurs die daar aandacht aan besteedt maar dan niet ten aanzien van het 
ontstaan van HRM.33 Sierksma verwijst eveneens naar de belangrijke rol die de 
migratie (hij spreekt van een culture of ethnicity) speelt bij de industrialisering in 
de Verenigde Staten.34

Aan het eind van de 19e eeuw was er een veertigtal bedrijven in de Verenigde 
Staten dat winstdelingsprogramma’s kende en ook voorzieningen zoals kantines 
aanbracht. Dit was het begin van de Amerikaanse bedrijfswelzijn-beweging. 
De achterliggende gedachte was volgens Jacoby om stakingen te voorkomen 
maar ook om de arbeider op te voeden. Dat blijkt onder andere uit het soort 
actviteiten dat werd georganiseerd: het opzetten van spaarclubs, bedrijfspicnics, 
zangwedstrijden, verplichte religieuze bijeenkomsten, lessen burgerschapskunde, 

31 (Jacoby, 2004)

32 Idem 25

33 (Korver, 1990)

34 (Sierksma, 1990)
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uitjes en het afl eggen van huisbezoeken. Ook waren er bedrijven die huisvesting 
verzorgden voor de arbeiders. Sommige bedrijven verstrekten, wat we tegen-
woordig in Nederland een aanrechtsubsidie zouden noemen: een premie voor 
getrouwde mannen zodat hun vrouw niet hoefde te werken. Men trachtte op 
deze wijze de teamspirit te bevorderen en de arbeiders aan zich te binden. Dat 
wil zeggen, met name de geschoolde arbeiders want die waren schaars. Een 
aantal van de activiteiten had een sterk normatief karakter en richtte zich ook op 
het versterken van het gezin als hoeksteen van de samenleving. De namen van 
de tijdschriften die werden uitgegeven laten dit onder andere zien: The American 
Sugar Family, the Minute Family, The Family Wash.35 Dergelijke activiteiten waren 
geïnspireerd door Christelijke waarden die onder meer inhielden dat een grotere 
welvaart ook grotere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Een van de 
protagonisten van het welzijnswerk was John D. Rockefeller, een vrome Baptist, 
die van mening was dat industrieel leiderschap ook betekende dat de condities 
waaronder mensen werken verbeterd moesten worden.

Daarnaast waren er bedrijven die employment-departments kenden. Deze laatste 
hielden zich bezig met werving, salarissen en het bijhouden van personeels-
dossiers. Het bedrijfsmaatschappelijk werk, waarvan Duitse ondernemingen de 
pioniers waren in de 19e eeuw, ontstonden in de Verenigde Staten rond 1890. 
Daarnaast was er de beweging van het vocational education (beroepsonderwijs).

Naarmate de industrialisatie in de Verenigde Staten voortschreed nam de on-
tevredenheid onder ondernemers, sociale hervormers en onderwijzers over het 
publieke onderwijs toe.36 Het onderwijs zou onvoldoende meegaan met de snelle 
economische en sociale veranderingen. Er kwam een hernieuwde belangstelling 
voor manual education (handarbeid). Voor jongens betekende dit het aanleren 
van vaardigheden zoals hout- en metaalbewerking, pottenbakken en tuinieren. 
Voor meisjes hield dit in dat zij vakken leerden zoals naaien, koken en wassen en 
strijken. Voorstanders waren van mening dat de arbeidsethos, die werd beschouwd 
als de basis van de samenleving, hierdoor werd versterkt. We moeten hierbij 
denken aan: “habits of neatness, accuracy, order and thoroughness; they exercise 
the judgment, will and conscience; they present an incentive to good work in all 
directions”.37 Hoewel de notie werd gehanteerd dat handenarbeid geschikt was 
voor alle kinderen was het in de praktijk vooral gericht op stedelijke studenten, 
afkomstig uit de arbeidersklasse en op andere groepen waarvan werd gedacht 
dat een fl inke dosis arbeidsethos nuttig was zoals African Americans uit het Zuiden 
en indianen. Voor het bedrijfsleven waren deze vaardigheden echter onvoldoende. 

35 (Jacoby, 2004)

36 (Jacoby, 2004)

37 (Jacoby, 2004) die een onderwijzer citeert uit 1893.
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De industrie had, vooral vanaf 1890, behoefte aan monteurs, reparateurs en 
onderhoudsmonteurs. Als antwoord op deze behoeften gingen veel bedrijven 
er toe over om bedrijfsopleidingen op te zetten. In 1913 werd door een aantal 
bedrijven de National Association of Corporate Schools (NACS) opgezet die vijf 
jaar later 140 leden telde. Hoewel bedoeld om geschoolde arbeiders op te leiden 
hadden deze scholen een sterke anti vakbondshouding. De gedachte was dat de 
arbeiders, door ze te scholen, een sterkere binding zouden krijgen met het bedrijf 
en minder ontvankelijk zouden zijn voor de invloed van de vakbonden. Vanuit de 
kleine en middelgrote ondernemingen werd in 1895 een soortgelijke organisatie 
opgezet, de National Association of Manufacturers (NAM). Het doel van de NAM 
was, naar het voorbeeld van Duitsland, om het handarbeidonderwijs te vervangen 
door beroepsonderwijs, gericht op de behoeften vanuit het bedrijfsleven.

Naast deze bedrijfsscholen kwam er ook een beweging op gang om beroeps-
onderwijs op te zetten. Het beroepsonderwijs moest het vacuüm vullen van het 
reguliere onderwijs. Voor 1890 was het niet gebruikelijk dat arbeiderskinderen de 
high school bezochten die vooral was bedoeld als voorportaal voor het college. 
Vanaf die tijd nam de toestroom naar de high school sterk toe. Volgens sommi-
gen was de high school echter niet geschikt voor leerlingen die meer manually 
minded waren. De drop out rate op deze scholen was dan ook hoog en veel van 
deze kinderen gingen werken als laagbetaalde hulpjes in blind alley jobs. Dit 
leidde tot een roep om beroepsonderwijs. Hervormers die zich hiermee bezig 
hielden waren Frank Parsons en Meyer Bloomfi eld.38 Parsons, een most unusual 
individual’ volgens Jacoby, was een ingenieur, jurist en utopist die van mening 
was dat vooruitgang niet kwam vanuit de upper class. Hij was zowel voorstander 
van de achturige werkdag als een reactionair die tegenstander was van onbeperkte 
immigratie omdat hij bang was dat Amerika zijn ‘heroic blood by the foul admix-
ture of serfhood ... pooring in from Europe’ zou verliezen. Hij werd hoofd van het 
Breadwinners’ College in Boston in 1905 waar jonge immigranten studeerden 
waarvan sommigen een bloeiende carrière maakten maar de meesten bleven 
steken in uitzichtloze baantjes. Parsons zette in 1907 het Vocational Bureau of 
Boston op. Hij ontwikkelde ook een counseling techniek die de standaard werd 
voor de vocational guidance beweging. Deze techniek hield in dat de leerling in 
de eerste plaats, als voorbereiding op een persoonlijk interview, een uitgebreide 
zelf-analyse moest maken middels een essay om zijn eigen sterke en zwakke pun-
ten te leren kennen. Op basis daarvan moest hij zelf zijn beroepsmatige bestem-
ming bepalen. Vervolgens ging hij op zoek naar een baan die daarbij aansloot. 
De beweging maakte een onderscheid tussen een beroep (vocation) en een 
baan (job). De scholen hadden echter, ook volgens Bloomfi eld zelf, weinig direct 
effect op het beleid binnen ondernemingen. Indirect hadden ze wel een grote 

38 (Jacoby, 2004)
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impact op de industrie. Dat was het gevolg van het ontwikkelen van een nieuw 
beroep van personeelsmanager dat door de opvolger van Parsons, Bloomfi eld, 
werd beschouwd als een instrument om de vocational principes te introduceren 
in de industrie. Vanuit het Vocational Bureau of Boston werd in 1912 de Boston 
Employment Managers’Association (EMA) opgericht. In die tijd waren er, in de 
omgeving van Boston, weinig bedrijven die een employment- of personeelsma-
nager in dienst hadden. Slechts een klein aantal leden van de EMA bestond in de 
beginjaren uit personeelsmanagers. De meeste leden waren docenten (educators) 
en hervormers. Onder de aanhangers van Bloomfi eld bevonden zich veel bekeer-
lingen uit de kringen van de vocational guidance, industrial education en de labor 
market reform bewegingen.

De achterliggende gedachte voor de oprichting van de EMA was drieledig. Ten 
eerste was het bedoeld om meer bekendheid te geven aan personeelsmanage-
ment en het versterken van de band tussen de scholen en de industrie. Bloom-
fi eld beschouwde de personeelsmanager als de intermediair tussen training, 
begeleiding en industrial employment. De scholen zorgden voor de benodigde 
vaardigheden, de begeleiding zorgde er voor dat de leerlingen effectief werden 
geplaatst en dus was de personeelsmanager de ideale tussenpersoon. Daarnaast 
was de EMA er op gericht om het life long employment te stimuleren. Op die 
manier werd een continue begeleiding van de leerling gegarandeerd, ook nadat 
deze de school al had verlaten. De methoden die hierbij werden gebruikt waren 
dezelfde als die werden gebruikt bij de vocational guidance. Ook hierbij speelden 
de personeelsmanagers een belangrijke scharnierfunctie. Er bestonden diverse 
personele dwarsverbanden tussen de Nationale Vocational Guidance Association 
(NVGA) en de vroege personeelsmanagementbeweging. De derde reden voor de 
oprichting van de EMA was de rol die werd toegedacht aan personeelsmanagers, 
niet alleen bij misemployment en underemployment maar ook bij het oplossen 
van werkloosheid onder andere door er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk 
tijdelijke, blind-alley jobs zouden zijn. De samenwerking tussen personeelsmana-
gers en de vocational schools was volgens Jacoby, in ieder geval in de omgeving 
van Boston, intensief. Volgens hem was de typische personeelsmanager in sterke 
mate beïnvloed door de vocational guidance fi losofi e die inhield dat de juiste 
persoon gevonden kon worden voor de juiste baan en dat zij veel waarde hechtten 
aan individuele verschillen tussen belangstelling en aanleg. Het zoeken van aan-
sluiting tussen beide zou leiden tot ‘industriële harmonie’.39 40

39  (Jacoby, 2004) Het begrip industriële harmonie wordt niet nader toegelicht maar, gezien de context, 

wordt hier waarschijnlijk gedoeld op een goede aansluiting tussen individuele mogelijkheden van 

werkers en de behoeften van ondernemingen

40  We zien dat hier een overeenkomst met de dilemma’s waar veel HRM-ers tot op de dag vandaag nog 

steeds mee worstelen: ben ik er voor de onderneming of voor de medewerker.
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Geïnspireerd door de vocational guidance methodes, bedienden de personeels-
managers zich van de volgende methoden:

• Testen en andere rationele selectietechnieken.
•  Het identifi ceren van functies en het verzamelen van informatie over spe-

cifi eke kenmerken van functies (job-analysis).
• Gedetailleerde gegevens bijhouden (over productiviteit en performance)
• Loopbaanontwikkeling en interne promotieplannen.

Bij de invoering van het Scientifi c Management speelden de vakbonden een bij-
zondere rol. Aanvankelijk werd er van uitgegaan dat er geen directe band bestond 
tussen het Taylorisme of andere vormen van effi ciency management en de activitei-
ten van de vakbonden.41 Nieuw onderzoek uit het eind van de jaren 90 laat echter 
zien dat er al ver voordat Taylor zijn The Principles of Scientifi c management publi-
ceerde in 1911 sprake was van stakingen, passief verzet, walkouts, het vernielen 
van machines en het slaan van medewerkers tegen het gebruik van stopwatches42, 
tijdkaarten en maatregelen om de snelheid van machine cutters te meten.43 Dit 
verzet kwam overigens niet alleen van vakbonden (want het lidmaatschap van de 
bonden lag in de industriële sector in de Verenigde Staten rond 1910 rond de 7%) 
maar voor een groot gedeelte van arbeiders die niet lid waren van een vakbond.

Ten tijde van de tweede industriële revolutie speelde de voorman op de werk-
vloer van een fabriek een belangrijke rol als leidinggevende. Hij vervulde ook een 
aantal essentiële personeelsfuncties zoals werving, het vaststellen van de hoogte 
van het salaris, het houden van toezicht en ontslag. Werving gebeurde vaak op 
grond van een persoonlijk (familie-)netwerk en langs etnische lijnen en op grond 
van beelden die er bestonden van bepaalde bevolkingsgroepen (Ieren en Duitsers 
werden beschouwd als goede, geschoolde arbeiders; Polen en Hongaren waren 
geschikt voor zwaar werk; Joden werden beschouwd als handig; Roemenen als on-
eerlijk etc.44). Ook kwam het voor dat voormannen werden omgekocht zowel bij 
het verkrijgen van werk als bij het voorkomen van ontslag. De voormannen deden 
weinig aan loopbaanontwikkeling. Zij hadden er belang bij om goede arbeiders 
bij zich te houden in plaats van te laten doorstromen naar andere afdelingen. De 
wijze van aansturing die door de voorman werd gehanteerd stond bekend als 
het drive system; vergelijkbaar met de methode van de slavendrijvers. Dit hield 
in: strak toezicht, vloeken, mishandeling en bedreigingen.45 In tijden dat het 
economisch slecht ging konden de arbeiders weinig anders doen dan dit gedrag 

41 (Johansson, 1991)

42 (Johansson, 1991)

43 (Johansson, 1991)

44 (Jacoby, 2004) 

45 (Jacoby, 2004) 
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accepteren. In die periodes komt ontslag op grond van verzet minder vaak voor 
dan in periodes dat het economisch beter gaat. Dit drive system zorgde voor een 
onzekere en instabiele arbeidsmarkt.

De vakbonden hadden er belang bij dat er een eind kwam aan deze willekeur en 
ondersteunden voorstellen om een standaard salaris in te voeren in plaats van 
systemen gebaseerd op prestatie of vaardigheden. De bonden droegen er ook 
toe bij dat de regelgeving toenam. Bonden maakten, op lokaal niveau, afspraken 
met werkgevers over de regels waar werknemers zich aan moesten houden. Dit 
waren soms contracten van tientallen pagina’s. Daarnaast controleerden de bonden 
de toegang tot het vak door het aantal leerlingen te beperken of de tijd die ver-
eist was voordat de leerlingen gezel (journeyman) kon worden te verlengen. Rond 
1900 veranderde dit omdat, als gevolg van de toenemende arbeidsdeling en 
de introductie van nieuwe machines, de behoefte aan gespecialiseerde werkers 
afnam en derhalve ook de behoefte aan leerlingen.46 Scholingsactiviteiten vanuit 
de vakbonden namen vanaf die tijd af maar afspraken over closed shops (wat 
inhoudt dat medewerkers alleen konden worden aangenomen via de vakbonden) 
namen toe. De invloed van de voormannen verminderde hiermee.47

Uit het bovenstaande blijkt dat de opkomst van HRM is bepaald door een spe-
cifi eke, historische situatie. Factoren die van invloed waren, zijn: de opkomst en 
groei van industriële bedrijven, de machtsrelaties op de werkvloer, de vakbonden 
die belang hadden bij een grotere regulering van de arbeid, de opkomst van de 
ingenieurs en, meer in het algemeen, de opkomst van de sociale wetenschappen. 
Daarnaast was er een aantal sociale bewegingen (de opkomst van het welzijns-
werk, vocational education) die gezien moeten worden in het licht van de sociale 
onrust in die tijd. Het was de tijd van de wederopbouw na de Amerikaanse 
burgeroorlog. Er was angst voor het opkomende socialisme; in Rusland vond een 
revolutie plaats. Vanwege de snel groeiende migratie en de snel groeiende steden 
ontstond er ook een kennelijke behoefte om mensen (vooral de migranten, die 
niet altijd hoog geschoold waren) in bredere zin op te voeden en te vormen.

We zien de eerste tekenen van institutionalisering van HRM in de oprichting van 
verschillende organisaties op het terrein van vocational education en manage-
ment.48 De oudste HRM beroepsvereniging stamt uit 1913.49

46 (Jacoby, 2004) 18/19

47 (Jacoby, 2004)

48 Zoals EMA, NAM, NACS, NVGA, AMA, NPA.

49  In dat jaar werd de NACS opgericht die in 1922 fuseerde met de Industrial Relations Association of 

America (opgericht in 1918 als de National Association of Employment Managers) tot de National 

Personnel Association die in 1923 de American Management Association werd. http://www.amanet.org/

advantage/Our-History.aspx Geraadpleegd op 29-7-2012.
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1.3  Het ontstaan van HRM vanuit het perspectief van de ontwikke-
ling van de onderneming

De functie van HRM is ontstaan binnen en mede gevormd door de context van 
wat Chandler (1977) noemt de Modern Business Enterprise (MBE).50 Deze MBE 
werd mogelijk door een wijziging in het vennootschapsrecht. Het vennootschaps-
recht in de Verenigde Staten is per staat geregeld. De oudste ondernemings-
vormen (modern corporate structure) in het Amerikaanse recht (geërfd van de 
Britten) is die van de franchise waarbij de overheid het privilege verleende om 
een veer of een spoorweg te exploiteren. Omdat dit het enige vigerende model 
was, werd dit ook gehanteerd voor de opkomende moderne ondernemingen. Dit 
leidde tot een charter en tot 1811 werd voor ieder charter een afzonderlijke wet 
(act) gemaakt. In deze charters werd ook de kapitaalinbreng tot in detail gere-
geld. De groei van het aantal ondernemingen leidde tot meer generieke wetge-
ving: New York nam in 1811 een (beperkte) wet aan voor manufacturing enter-
prises. Connecticut volgde in 1837 en hiermee werd het prototype gecreëerd 
voor het moderne ondernemingsrecht. Dit proces was aan het eind van de 
19e eeuw afgerond toen de statelijke  general incorporation laws het instrument 
waren geworden waarmee corporate charters konden worden gecreëerd.51 Met 
deze wetgeving werd een scheiding doorgevoerd tussen het vennootschappe-
lijk kapitaal en het privékapitaal van de eigenaar van de vennootschap. Deze 
scheiding maakte kapitaalscumulatie mogelijk, die nodig was voor de investe-
ringen in nieuwe technologie. De vennootschap werd gezien als een instrument 
om een contract te sluiten tussen de kapitaalverschaffers van de onderneming, 
met uitsluiting van de factor arbeid, anders dan in de traditionele rechtsvorm 
voor ondernemingen, de maatschap. Uitsluitend de kapitaalverschaffers kwam 
het recht toe op de residual claim(datgene wat bij liquidatie van de onderneming 
aan waarde overblijft nadat alle andere rechthebbenden hun rechtmatige deel 
hebben ontvangen) op de waarde van de onderneming. Daarmee werd, zowel 
in het ondernemingsrecht als in het arbeidsrecht, een volledige scheiding tussen 
kapitaal en arbeid doorgevoerd: de arbeider bracht uitsluitend zijn arbeid in, niet 
gereedschappen, kennis, of andere kapitaalgoederen. In die context beschrij-
ven Rajan en Zingales (2000) en Zingales (2000) een aantal veranderingen in het 
karakter van de hedendaagse onderneming ten opzichte van het concept van de 
Modern Business Enterprise.52

De ondernemingsvorm zoals die ontstond tijdens het eerste kwart van de tweede 
industriële revolutie heeft een aantal kenmerken die mede een verklaring kunnen 
vormen voor de functie van HRM zoals deze zich heeft ontwikkeld. 

50 (Chandler, 1977)

51  (Berle & Means, 1932) De wetgeving van Delaware neemt een leidende positie in. 60% van de Fortune 500 

vennootschappen die zijn genoteerd aan de NYSE is gevestigd in Delaware (Assink, 2007)

52 (Rajan & Zingales, 2000; Zingales, 2000)
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Deze kenmerken zijn: 

• Een verticaal geïntegreerde organisatie. 
•  De economische grenzen van de onderneming vallen samen met de 

grenzen van het eigendom van de vennootschap.
• Scheiding van kapitaal en arbeid.
•  Scheiding van vennootschappelijk kapitaal en privévermogen (beperkte 

aan sprakelijkheid, verhandelbaarheid van eigendom).
•  De activa zijn fysiek, waarmee de vennootschap volledige controle heeft 

op het vervreemdingsrecht van de in de vennootschap georganiseerde 
activa.

•  De instructiebevoegdheid van het management over medewerkers berust 
er op dat het eigendom van de activa waarmee de werknemers werken 
berust bij de vennootschap waarvan de managers de bestuurder vormen 
(waarbij de bestuurder de control kan uitoefenen door de werknemer het 
recht op het gebruik van een activa te ontzeggen) en op het feit dat de 
arbeidsovereenkomst een incomplete contract is.

•  De waardecreatie vindt plaats binnen de grenzen van de onderneming, 
transacties met toeleveranciers en afnemers zijn at arms length en in de 
vorm van complete contracts.

•  De afwezigheid van marktwerking binnen de organisatie van de onder-
neming impliceerde dat effi ciency moest worden nagestreefd door 
middel van een systeem bestaande uit double control, via de lijn en via 
stafafdelingen voor industrial engineering (zoals indertijd de O&E-kolom 
binnen Philips) en een systeem van tight command & control, waarin 
functiewaardering, loonschalen en functioneringsgesprekken een grote 
rol speelden.

•  De rol van persoonsgebonden kennis en ervaring53 werd erkend, maar 
door het werken met bedrijfsidiosyncratische methoden, gereedschappen 
en standaarden en door een niet-mobiele arbeidsmarkt, kon de arbeider 
zijn persoonsgebonden kennis en de afhankelijkheid daarvan door de on-
derneming, niet omzetten in een onderhandelingsmacht voor een hoger 
loon of een deel van de residual claim. 

•  De free cash fl ow werd geacht ter beschikking te staan van het bestuur 
van de onderneming omdat de besteding daarvan aan R&D en ande-
re investeringen zou resulteren in nieuwe eigendomsrechten voor de 
aandeelhouders, bij afwezigheid van een mobiele arbeidsmarkt voor 
R&D-medewerkers. 

53  (Weber, 1922) Weber is een van de voorlopers daar waar hij een onderscheid maakt tussen Fachwissen en 

Dienstwissen.
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Bij de onderneming zoals die zich ontwikkelt vanaf ongeveer 1975 (waar Rajan en 
Zingales over spreken) is er sprake van een verschuiving van fysieke activa naar 
immateriële activa en van fysieke goederen naar information goods en ook van 
een professionalisering van een deel van de werknemers. Rond 2000 wordt de rol 
erkend van human capital, organization capital en information capital in de waarde 
(creatie) van ondernemingen.54 Door de toenemende effi ciency van markten, 
ondermeer door een verdere toepassing van open standaarden (DIN, ISO) de-
verticaliseerden ondernemingen. In plaats van zelf te produceren wordt er meer 
ingekocht, met later ook nog business process outsourcing (BPO): het uitbeste-
den van specifi eke business functies (bijv. IT-services). Grote conglomeraten wor-
den opgebroken; business units gaan verder als stand alone ondernemingen; de 
verticaal geïntegreerde fabrikanten laten hun directe controle over de leveranciers 
los en bewegen naar lossere vormen van samenwerking en de economische gren-
zen van de onderneming vervagen. Outsourcing is een van de uitingen hiervan. 

Hiermee hangt samen, te beginnen in de Verenigde Staten, een mobielere 
arbeidsmarkt die zich deels uit in het feit dat de uitzendbureaus de grootste werk-
gevers worden in de Verenigde Staten, dat hoogopgeleide R&D-medewerkers 
grote ondernemingen verlaten om een eigen onderneming te starten om hun 
persoonsgebonden kennis ten gelde te maken.55 

Enkele economen (Arrow, Zingales, Rajan56) en in de praktijk ook wel investeer-
ders die retentiebonussen uitdelen aan medewerkers in geval van overnames, er-
kennen dat met de toenemende rol van kennis in de onderneming, de overgang 
van Penrose’s Resource Based View of the Firm, naar de Knowledge Based View, 
de werknemer, althans een deel daarvan, in het bijzonder de creative knowledge 
worker (Florida) niet langer als een ingekochte commodity kan worden gezien maar 
dat deze mede drager is van de waarde van de onderneming en daarmee deel 
uitmaakt van de onderneming.57 De werknemer brengt in een materieel aantal 
gevallen niet slechts arbeid in, maar ook kapitaal in de vorm van kennis. Dat dit 
zo is wordt nog steeds niet erkend in het ondernemingsrecht. Daarin wordt vast-
gehouden aan de scheiding van kapitaal en arbeid. Evenmin wordt de inbreng 
van kennis-als-kapitaal erkend in het arbeidsrecht, noch in systemen voor arbeids- 
verhoudingen en corporate governance. Waartoe dit kan leiden blijkt uit het 
volgende voorbeeld van de Saatchi Brothers. Deze broers trokken zich in 1994 
terug uit de door hen opgerichte Britse advertentie onderneming Saatchi & Saatchi 
nadat de US fund managers, die 30% van de aandelen in hun bezit hadden, 
het niet eens waren met een riante salarisverhoging die de chairman Maurice 

54 Zie b.v. (Brynjolfsson, Hitt, & Yang, 2002)

55 (Bhide, 2000)

56 (Arrow, 1996; Rajan & Zingales, 2000; Zingales, 2000)

57 (Florida, 2004; Penrose, 2011)

HRMproefschrift DEF.indd   34HRMproefschrift DEF.indd   34 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



Human Resource Management: Institutionele grondslagen, historische ontwikkeling 

en perspectieven voor de economie van de 21ste eeuw

35

Saatchi zichzelf had toebedeeld in de vorm van een genereuze optieregeling. De 
aandeelhouders hadden het nakijken nadat de gebroeders Saatchi , samen met 
een aantal top managers, voor zichzelf begonnen, gevolgd door de belangrijkste 
klanten.58 Actuele voorbeelden van het vervagen van de eigendomsgrenzen zijn 
bijvoorbeeld wanneer hedge funds zich wendden tot een onderneming. Hedge 
funds hadden vaak een beperkt aantal aandelen in een bedrijf (bijvoorbeeld 1%) 
maar het effect op de bedrijfsvoering of de structuur van de onderneming kon 
grote gevolgen hebben.59

De belangrijkste wijzigingen die zich hebben voorgedaan binnen de modern 
business enterprise zijn in het volgende schema samengevat: 

Tabel 1.1  Het veranderende karakter van de MBE (zoals ontstaan rond 1900) gebaseerd op 

(R. G. Rajan & Zingales, 2000).

Kenmerken MBE Belangrijkste veranderingen

MBE is goed gedefinieerd door eigendom van 
fysieke activa. Juridische grenzen vallen samen 
met economische grenzen

Juridische en economische grenzen vallen niet 
meer samen als gevolg van de toename van 
immateriële activa en outsourcing

Control-rechten gebaseerd op eigendom van 
fysieke activa

Specifieke kennis is eigendom van creatieve 
kenniswerkers

De meeste transacties vinden plaats binnen de 
onderneming

Toename externe transacties. Onderneming 
wordt knooppunt van contracten

Verticaal geïntegreerde onderneming kent 
eigen standaarden (d.w.z. macht over toeleve-
ranciers, werkenden)

Bedrijfsspecifieke standaarden vervangen door 
open standaarden

Tight command & control als gevolg van ruimte 
(slack) veroorzaakt door onvoldoende markt 
efficiency

Tight command & control is lastig uit te voeren 
omdat deze is gebaseerd op fysieke activa en 
ideosyncratische standaarden

Kern van de waardecreatie vindt plaats binnen 
jurisdictie van de onderneming

Kern van de waardecreatie vindt plaats in de 
markt zelf, in het bijzonder in het geval van een 
netwerksector 

MBE vereist meer investeringen en risico’s 
nemen dan het management aankan

Veel nieuwe business modellen vragen gering 
financieel kapitaal

Cash flow komt ten goede aan insiders die het 
gebruiken om de organisatie te laten groeien 

Cash flow wordt besteed door aandeelhouders 
en investeerders

Belangrijkste corporate governance probleem is 
agency-probleem tussen top managers en 
aandeelhouders (als gevolg van concentratie 
van macht in top van de piramide en scheiding 
van ownership en control)

Agency kosten zitten in de interne organisatie

Maximalisatie van aandeelhouderswaarde leidt 
tot maximalisatie van waarde van de onder-
neming. Werkenden hebben geen aandeel in 
aandeelhouderswaarde

Omdat creative workers de macht hebben om 
deel van de residual claim te verkrijgen valt de 
economische waarde niet langer samen met 
aandeelhouderswaarde

58 (Rajan & Zingales, 2000)

59 (Boot & Cools, 2007)
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 Het gaat in de huidige periode niet alleen om veranderingen met betrekking tot 
de interne organisatie van de onderneming, het oorspronkelijke domein van 
HRM, maar nu zijn ook veranderingen aan de orde met betrekking tot de 
institutionele grondslagen van de onderneming. Dit betreft de grondslagenvan 
de rechtsvormen waarin ondernemingen zijn georganiseerd en overige instituties 
waarop de onderneming is gebaseerd en bij gratie waarvan deze kan opereren. 

In de oude verhoudingen werd het aan het bestuur van de onderneming over-
gelaten hoe de free cash fl ow het meest effi ciënt te investeren, onder meer in 
R&D van de onderneming. De daaruit voortvloeiende nieuwe eigendomsrechten 
kwamen immers automatisch en uitsluitend aan de aandeelhouders toe. Aandeel-
houders claimen echter tegenwoordig ook zeggenschap over de free cashfl ow 
omdat investeringen in R&D, als gevolg van creative knowledge workers die de 
onderneming verlaten en voor zichzelf beginnen, kunnen resulteren in eigen-
domsrechten voor anderen dan de aandeelhouders.60 Daarnaast hebben creatieve 
kenniswerkers tegenwoordig de mogelijkheid zich een deel van de residual claim 
toe te eigenen. Human capital, zeker in de vorm van kenniswerkers met niet-ge-
codifi ceerde, persoonsgebonden kennis, wordt binnen de onderneming steeds 
belangrijker.61 Buitelaar en van der Meer geven een interessant voorbeeld van 
kennisontwikkeling binnen een onderneming, namelijk ASML.62 Van belang is 
verder ook dat de plaats van waardecreatie zich niet langer beperkt tot binnen de 
(juridische) grenzen van de onderneming maar in toenemende mate daar buiten 
plaats vindt, in de markt. 63

Ook vinden er belangrijke veranderingen plaats in de relatie tussen arbeid en 
kapitaal. In de twintigste eeuw was de factor kapitaal afhankelijk van de factor 
arbeid en de factor arbeid was afhankelijk van de factor kapitaal (om produc-
tief te kunnen zijn). In de eenentwintigste eeuw is de factor kapitaal nog steeds 
afhankelijk van de factor arbeid, maar de factor arbeid is in afnemende mate 
afhankelijk van de factor kapitaal64. Deze veranderende relatie tussen arbeid en 
kapitaal komt ook tot uiting komt op het juridisch vlak. Van der Heijden spreekt 
in dit verband van een paradigmawisseling binnen het arbeidsrecht.65 Het oude 
paradigma, gecodifi ceerd als institutionele grondslag, ontstaan tijdens de tweede 
industriële revolutie, werd gekenmerkt door de bescherming van de werknemer, de 
ongelijkheidscompensatie (uitgaande van de gedachte dat de werknemer op de 
arbeidsmarkt en in de onderneming een economisch ongelijke positie inneemt, 
de emancipatie van de werknemer en de macht van de collectiviteit ten opzichte 

60 (Rajan & Zingales, march 2001)

61 (Rajan & Zingales, 2000; Foss, 2007)

62 (Buitelaar & Meer, 2012)

63 Zie bijvoorbeeld (Porter & Kramer, 2011; Shy, 2011)

64 Hardt & Negri, 2004

65 (Heijden, v.d., 1999)
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van de onmacht van het individu. Van der Heijden schetst de contouren van een 
nieuwe rechtsorde van de arbeid. Hierbij staan begrippen als wederkerigheid, 
pluralisme en differentiatie centraal. Voor de vakbonden ziet hij eerder een regis-
seursrol weggelegd dan (de huidige rol) van mede-wetgever van gedetailleerde CAO’s.

Ook op het supranationale niveau kunnen we een grote belangstelling en be-
trokkenheid waarnemen met de human capital factor. De Europese Commissie 
publiceerde hierover in 1997 een Green Paper.66 De achtergrond van dit paper 
is dat de traditionele organisatie van arbeid, gebaseerd op het concept van 
industriële massaproductie, de laatste 20 à 30 jaar (gerekend vanaf het moment 
van verschijnen) meer en meer ter discussie wordt gesteld. Er worden weliswaar 
nieuwe instrumenten ingevoerd (quality circles, just-in-time systems, teamwork) 
maar de meerderheid van de ondernemingen (en publieke autoriteiten) is nog op 
een traditionele wijze georganiseerd terwijl de productieprocessen fundamenteel 
zijn veranderd. Als belangrijkste beleidsmatige uitdaging wordt de vraag gefor-
muleerd hoe zekerheid voor werkenden kan worden verenigd met de benodigde 
fl exibiliteit van ondernemingen waarbij vragen worden gesteld over de wijze 
waarop de noodzakelijk geachte bij- en herscholing kan worden bewerkstelligd, 
nieuwe vormen van industrial relations kunnen worden ontwikkeld en verouderde 
salarissystemen moeten worden veranderd. Deze vragen raken weliswaar aan een 
aantal fundamentele knelpunten maar de benadering raakt niet de kern van de 
institutionele veranderingen zoals die met betrekking tot de factor arbeid gaande 
zijn, namelijk het verdwijnen van de scheiding tussen kapitaal en arbeid als 
gevolg van het toenemend belang van persoonsgebonden (veelal tacit) kennis. 
Door het vraagstuk te benaderen als een probleem van het bewerkstelligen van 
werkzekerheid, waarvoor overigens overheden en zogeheten sociale partners 
worden uitgenodigd om hun mening te geven, is de kans groot dat de bestaande 
instituties, onbewust, als leidend worden beschouwd in plaats dat deze worden 
vernieuwd of vervangen. Veranderingen lijkten te worden gepercipieerd als ope-
rationele in plaats van als institutionele issues. Het Green Paper is de opvolger 
van het White Paper uit 1993 over groei, competitiveness en werkgelegenheid. 
Deze thema’s vormen de speerpunten van het Europese beleid. Deze Green 
paper heeft een vervolg gekregen in de vorm van een studie: New Forms of Work 
Organisation. Alasoini heeft deze studie (en andere) onderzocht. Hij concludeert 
(met de nodige reserves) dat het invoeren van nieuwe werkvormen (wat hij tevens 
beschouwt als een geavanceerde vorm van HRM) geen eenvoudige zaak is (mede 
als gevolg van de wijze waarop dit soort programma’s is opgezet). Hij oppert 
dat een vernieuwing van HRM wordt geremd vanwege de bestaande cultuur in 
ondernemingen en werkwijzen op de werkvloer.67 

66 (European Commission, 1997)

67 (Alasoini, 2006)
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Exton en Totterdill (2008) hebben onderzoek uitgevoerd naar workplace innovatie 
in het Verenigd Koninkrijk binnen de National Health Services.68 Zij concluderen 
(tentatief) dat, naast de steun vanuit het bestuur (the board), het succes van het 
invoeren van andere vormen van werkorganisatie mede wordt bepaald door de 
inzet van champions met ondernemende kwaliteiten en het gebruik maken van 
de tacit knowledge van medewerkers.69 Hierbij gaat het om het vermogen om 
nieuwe bronnen aan te boren, traditionele protocollen en managementstructuren 
te negeren en het vinden van geschikte mensen die in staat zijn om innovatie en 
vernieuwing door de organisatie te drukken.70 Dit komt dus ten dele overeen met 
hetgeen Alasoini concludeert. Morris (2004) schrijft over The Future of Work en 
signaleert dat zich structurele wijzigingen voordoen in de organisatie van werk 
maar dat dit vooral niet los moet worden gezien van de organisatorische context 
en dat het nog ontbreekt aan voldoende research evidence.71 

Lieshout en Wilthagen (2004) bespreken het begrip ‘fl exicurity’, volgens hen een 
Nederlandse uitvinding van de hand van Adriaansens72 uit het midden van de 
jaren negentig, dat staat voor een combinatie van een normatief generiek ont-
regelingsvoorschrift dat naast de fl exibilisering van de arbeidsmarkt ook een 
basiszekerheid wil bieden aan werknemers en -gevers. Het begrip heeft inmiddels 
ook opgeld gedaan binnen het Europese beleid.73 

Strikwerda ziet de opkomst van de multidimensionale organisatie (MDO) die hij 
als volgt defi nieert:

“Van een multidimensionale organisatie wordt gesproken als het integrale resul-
taat van de onderneming simultaan over ten minste twee dimensies (bijvoorbeeld 
regio en product-as) wordt gerapporteerd op verschillende niveaus in de organi-
satie met opheffi ng van verticale en horizontale informatiesymmetrie, binnen de 
gebruikelijke frequentie van de interne management control-rapportages, en er 
idem over die dimensies integrale winst- en verlies resultaatverantwoordelijkheid 
is toegekend, met corresponderende beslissingsrechten, aan verschillende per-
sonen die daar met de frequentie van de management-controlcyclus op worden 
aangesproken en beoordeeld.”74 

68 (Exton & Totterdill, 2008)

69 Dit kunnen (eerstelijns) stafmedewerkers zijn of vakbondstewards

70 (Exton & Totterdill, 2008)

71 (Morris, 2004)

72 Zie: (Keune & Jespen, 2007)

73 (Lieshout & Wilthagen, 2004)

74 (Strikwerda, 2008)
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Het concept van de multidimensionale organisatie is niet geheel nieuw.75 Hij laat, 
onder andere aan de hand van een aantal case-studies, zien dat zich binnen het 
bedrijfsleven een aantal wezenlijke veranderingen voordoen in de wijze waarop 
bedrijven zijn georganiseerd. Een belangrijke factor hierbij wordt gevormd door 
de dalende kosten van informatie en communicatie die niet alleen nieuwe orga-
nisatievormen mogelijk maakt, maar ook de positie van de werknemer binnen de 
onderneming wijzigt alsook de relatie tot de onderneming. 

De MBE, gecreëerd aan het eind van de 19e eeuw, fungeerde de afgelopen eeuw 
als institutioneel kader voor veruit de meeste bedrijven en ook andere, non-profi t, 
organisaties alsmede ook voor wetgeving, het systeem van corporate governan-
ce, arbeidsverhoudingen, als defi niërende context voor de interne organisatie 
en voor functies binnen de interne organisatie als management control, manage-
ment accounting en HRM. De MBE als institutioneel kader heeft tevens vorm ge-
geven aan de economie van de 20e eeuw maar de vraag is hoe lang de dominan-
tie van de MBE als institutioneel kader nog zal voortduren. Strikwerda voorspelt 
een graduele overgang naar een situatie waarbij verschillende typen van onderne-
mingen naast elkaar bestaan en hij noemt, in navolging van Williamson (zie fi guur 
1.2), vier niveaus waarop de verklaring kan worden gegeven voor de beperktheid 
van de klassieke unitorganisatie: operationeel, het niveau van het economisch 
model, het governance-niveau en het institutionele niveau. Op het operationele 
niveau geldt dat zowel professionele afnemers als consumenten zich niet langer 
eendimensionaal gedragen. Bedrijven produceren op basis van netwerken en 
ook consumenten gedragen zich niet op basis van een utility curve maar volgen, 
afhankelijk van tijd, plaats en context van hun economische beslissingen, verschil-
lende utility curves. Voor het economisch model van de onderneming geldt dat 
de unitorganisatie niet in staat is om immateriële activa volledig te benutten. Dit 
hangt samen met de veranderende rol die informatie speelt binnen de onderne-
ming. In de onderneming van de 21e eeuw is informatie niet slechts een restfactor 
in de productiefunctie; informatie is vooral ook een vorm van kapitaal en informa-
tie is daarnaast een input in de productiefunctie. De informatieasymmetrie tussen 
de leidinggevende en de werkende waar in de eerste periode van de tweede 
industriële revolutie sprake van was, kon voor een deel worden gereduceerd door 
de tijd-bewegingstudies waarin sprake was van directe observatie van het werk 
van de werknemer (door een arbeidsdeskundige of effi ciencyexpert). De tijd-
bewegingstudies waren gebaseerd op de zichtbare bewegingen van de fysieke 
arbeid; in het geval van denkarbeid is daarvan geen sprake. 

75 Zie bijvoorbeeld: (Prahalad, 1980)
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Voor HR is van belang dat met de opkomst van de informatiesamenleving, met 
daarin fenomenen als gaming, open source software, wikinomics, sociale media, de 
eerder al door Hayek en Drucker voorspelde omslag van motivatie gebaseerd op 
control over resources en daarmee positie georiënteerd gedrag vervangen wordt 
door motivatie die gebaseerd is op erkende contributie en erkenning door een 
groep.76

In het besturen van de MBE werd en wordt impliciet uitgegaan van generieke 
kennis.77 Met de opkomst van productdifferentiatie, meer complexe markten, 
Total Quality Management (TQM), persoonsgebonden kennis, groeide het belang 
van specifi eke kennis, dat wil zeggen meer gedetailleerde kennis en grotere hoe-
veelheden kennis en informatie.78 Nu viel dit samen met de opkomst van meer 
actieve aandeelhouders en een actievere kapitaalsmarkt, met daarin de nadruk 
op het creëren van aandeelhouderswaarde.79 De aandacht van het bestuur van in 
het bijzonder beursgenoteerde ondernemingen verschoof daardoor naar fi nanciële 
bestuurlijke informatie en de rapportages van de divisies aan het hoofdkantoor 
verengden tot fi nanciële rapportages met als resultaat de zogeheten fi nancial 
holdings. Binnen de divisies verloren de traditionele technieken voor manage-
ment control, die immers gebaseerd waren op generieke kennis, hun effectiviteit, 
deels ook in combinatie met een wijzigende houding van werknemers tegenover 
hun werk, werkgever en de arbeidsorganisatie als gevolg van emancipatorische 
ontwikkelingen. Hierop werd gereageerd met cultuurprogramma’s. Hierin werd 
de werkelijke oorzaak van de afnemende effectiviteit van management control 
niet onderkend en dus ook niet geadresseerd.80 Deze cultuurprogramma’s werden 
omarmd door HRM als versterking van de positie van HRM binnen de organisatie. 
De doelen van die cultuurprogramma’s waren overigens dezelfde als vroegere HR 
instrumenten: verhoging van de effi ciency.81

De unit-organisatie, volgens Williamson de belangrijkste organisatorische inno-
vatie van de twintigste eeuw82, berustte qua ontwerpfactoren op de hoge kosten 
van informatie en van communicatie, alsmede een trage snelheid en beperkte 
capaciteit van communicatie zoals dat gold in het eerste kwart van de twintigste 
eeuw.83 Voor HR betekende de unit organisatie of de functie van HR wel of niet 
zou moeten worden gedecentraliseerd, in de meeste gevallen gebeurde het laatste. 

76 (Drucker, 1988; Haslam, 2001; Hayek, 1945)

77 (Jensen, 1998)

78  Jensen definieert general knowledge als kennis die goedkoop is om over te dragen en specific 

knowledge als kennis die duur is om onder agents te verspreiden (Jensen, 1998)

79 (Useem, 1993)

80 (Deal & Kennedy, 2000)

81 ibid

82 (Williamson, 1985)

83 (Stinchcombe, 1990)
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De unit organisatie berustte tevens op fysieke activa, die niet alternatief aan-
wendbaar zijn voor verschillende product-markt combinaties noch parallel en 
simultaan in meerdere productieprocessen ingezet kunnen worden (zoals bijvoor-
beeld wel kan met kennis). Nu in de derde industriële revolutie deze uitgangs-
punten van de unitorganisatie zijn komen te vervallen en daarnaast ondernemin-
gen gedwongen worden steeds meer synergieën84 te realiseren en bovendien 
in het bijzonder de creative knowledge worker belang heeft bij een zo groot 
mogelijke persoonlijke markt en zich niet meer wil laten opsluiten in een unit, 
heeft de unit-organisatie zijn economische betekenis verloren. Maar in termen van 
job titles, carrière verwachtingen, uitgangspunten gehanteerd door management 
control, management accounting, investeerders, taalgebruik etc. is de unit-orga-
nisatie nog een institutioneel fenomeen. 

Daarbij is de discretionaire ruimte van de Raad van Bestuur afgenomen omdat 
de Raad van Bestuur minder zeggenschap heeft over de vrije kasstromen nu 
investeerders zich daarmee veel actiever bemoeien. Immers, anders dan in het 
verleden, betekent de investering van de vrije kasstroom in R&D niet meer auto-
matisch dat de eigendomsrechten van de aandeelhouder toenemen. 

Zoals blijkt uit de defi nitie is een van de kenmerken van een multidimensionale 
organisatie dat simultaan wordt gerapporteerd langs ten minste twee dimensies. 
Deze dimensies kunnen bestaan uit producten, projecten, applicaties/solutions, 
(technologische) kennis/competenties, sectoren, accounts, demografi sche of life 
style marktsegmenten of regionale markten. Binnen sommige ondernemingen 
wordt over wel acht dimensies gerapporteerd (zoals Albert Heijn). De multidimen-
sionale organisatie heeft vergaande consequenties voor de mensen in die orga-
nisatie. De business unit-managers worden niet langer uitsluitend afgerekend op 
de resultaten van hun unit. In plaats daarvan wordt hun beloning mede bepaald 
door hun bijdrage aan het resultaat van de onderneming als geheel. Het gevolg 
is dat een organisatie moet worden gecreëerd waarin samenwerken belangrijker 
is dan formele, hiërarchische posities. De span of infl uence (over andere units)en 
de span of support vanuit andere units)85, die in de unit-organisatie voor de unit-
manager gering kunnen zijn, en dat meestal ook zijn, zullen dan moeten worden 
verbreed over de gehele organisatie. De motivatie gebaseerd op door anderen 
erkende contributie aan het totale resultaat wordt dan belangrijker dan motivatie 
gebaseerd op control over resources.86 Overigens is het niet zo dat de unit orga-
nisatie geheel zal verdwijnen. Dit is onder andere afhankelijk van de aard van de 
markt waarbinnen de onderneming opereert en de aard van de activa. 

84  Naast de traditionele synergieën als financiering en management development gaat het nu om klant-, 

product-, markt-, distributie-, kennis-, proces- en inkoopsynergieën.

85 (Simons, 2005)

86 (Strikwerda, 2008)
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Als confi guratie van gespecialiseerde activa zal de unit-vorm blijven voortbestaan, 
maar met een beperktere macht in vergelijking met de traditionele unit-organisa-
tie. In de moderne organisatie bepalen immers de processen als primaire reporta-
ble dimensies de inzet van activa (zie de case Defensie).

Goold en Campbell hanteren, op enigszins vergelijkbare wijze, het concept van 
de netwerkorganisatie.87 Een aantal problemen dat zij adresseren zijn dezelfde als 
Strikwerda noemt (zoals de snelheid van de besluitvorming, veranderingen binnen 
de markt) en ook een aantal van de oplossingen komt overeen (de noodzaak 
van meer samenwerking en het delen van kennis) maar zij laten de unitstructuur 
in principe in stand. Sterker nog, zij creëren een aantal nieuwe units (een parent 
unit, een overlay unit, een project unit, een core resource unit). Het belangrijkste 
verschil is echter dat zij vasthouden aan de accountability van de manager hoewel 
ze wel spreken over een reductie hiervan. Zij zoeken de oplossing meer in een 
decentralisatie van bevoegdheden. Waar Goold en Campbell tekort schieten is 
dat zij organisatie-ontwerp beperken tot de structuur van de organisatie. Zij zien 
de fundamentele rol van het resource allocatie proces over het hoofd en daarmee 
de organisatie van informatie.88

De beperkingen van de unitstructuur werden al langere tijd gevoeld, maar niet 
analytisch beschreven in een adequate theorie. Dit gevoelen werd uitgedrukt 
in een aantal “nieuwe” organisatiemodellen. Strikwerda noemt 13 organisatie-
modellen waaronder de netwerkorganisatie (Drucker), de lerende organisatie 
(Senge), de virtuele corporatie (Davidow en Malone), de grenzeloze organisatie 
(Ashkenas et al.), de democratische corporatie (Ackoff), de intelligente onderne-
ming (Quinn) en de customer centric organisatie (Galbraith).89 De federale organi-
satie van Handy zou hier nog aan toegevoegd kunnen worden.90 De meeste van 
deze modellen zijn afkomstig uit de sociologie maar ook consultants pleitten al 
langer voor het opheffen van hiërarchie en voor participatieve besluitvormings-
processen. Achteraf kan gezegd worden dat zij met hun discussies niet raakten 
aan de institutionele aspecten van de onderneming en haar interne organisatie. 
Daarnaast wijzigde de organisatie van onderneming wel via re-engineering, 
deverticalisatie, allianties e.d., maar binnen en op basis van die oude instituties 
en dus oude organisatievormen. De wijze waarop organisaties zijn ontworpen zijn 
ook van invloed op het gedrag en het beeld dat managers hebben van mensen. 
Omgekeerd wordt het ontwerp van organisaties mede bepaald door het zelf-
beeld van de mens in relatie tot de organisatie. Deze mensbeelden zijn de 
afgelopen decennia meerdere malen gewijzigd. Bovendien kunnen er in een 

87 (Goold & Campbell, 2003)

88 (Campbell & Strikwerda, 2013)

89 (Strikwerda, 2005)

90 (Handy, 1996)
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bepaalde periode verschillende mensbeelden naast elkaar bestaan. Nelson en 
Campbell laten bijvoorbeeld zien dat er aan het begin van de 19e eeuw bedrijven 
waren die kozen voor het Tayloristische model (dit betrof bijvoorbeeld staal-
fabrieken waar voornamelijk mannen werkten) en bedrijven die kozen voor 
welfare werk (dit kwam vooral voor bij bedrijven waar veel vrouwen werkten: 
department stores, textile mills) of op afgelegen plaatsen waren gelegen (zoals 
mijnen).91 De achtergrond van beide doctrines was ook verschillend. Taylor was 
een ingenieur die een eenvoudige kijk had op de menselijke natuur en er van uit 
ging dat arbeiders vooral meer wilden verdienen terwijl de meeste welfare secre-
taries (de voorlopers van de personeelswerkers) vaak een religieuze achtergrond 
hadden of uit het welzijnswerk afkomstig waren. Jensen en Meckling92 noemen 
zes verschillende mensbeelden die kunnen worden onderscheiden93 waaronder 
het sociologische, psychologische, economische en het politieke mensbeeld.

HR ging met haar instrumenten vooral uit van het psychologische mensbeeld, 
organisatie-ontwikkelaars van het sociologische mensbeeld, terwijl aandeelhou-
ders uitgaan van het economische mensbeeld en managers, zeker wanneer ze de 
perfect agent ofwel de altruïstisch politieke mens in gedachten hebben (people 
fi rst, next is strategy and organization), het politieke mensbeeld hanteren. 

Jensen introduceert het Resourceful, Evaluative, Maximizing Model (REMM) als 
voorbeeld van een uiterst rationeel mensbeeld.94

We zien dus dat zich de laatste decennia een aantal fundamentele wijzigingen 
binnen ondernemingen heeft afgespeeld die voor een groot deel worden be-
paald door veranderingen in de markt en de technologie. Deze hebben impliciet 
geleid tot andere eigendomsverhoudingen, andere wijzen van waardecreatie en 
een verschuiving in de relatie tussen arbeid en kapitaal. Maar deze wijzigingen, 
die dus wel een wijziging betekenen in de feitelijke, basisinstituties95 zijn (nog) 
niet vertaald in de instituties zoals ondernemingsrecht, arbeidsrecht, arbeids-
verhoudingen, management control, HRM en corporate governance. 

Human capital neemt in belang toe, in complementariteit met organizational 
capital en information capital96 mede door de rol die persoonsgebonden kennis 

91 (Nelson & Campbell, 1972)

92 (Jensen & Meckling, 1998)

93 Geciteerd door Strikwerda: (Strikwerda, 2008) 

94 (Jensen, 1998)

95 Zie (Beck, 1992)

96 (Kaplan & Norton, 2004)
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speelt hetgeen zich nog niet altijd vertaalt naar nieuwe werkvormen of andere 
grondslagen voor management control.97 

Voor wat betreft de gebruikte beelden zien we dat bepaalde begrippen (human 
resources, multidimensionale organisatie) al vroeg worden gebruikt maar pas op 
een later moment meer tot ontwikkeling komen. Dit is het gevolg van het feit 
dat veranderingen zich niet voltrekken van het ene moment op het andere maar 
schoksgewijs.

Managers en anderen lijken de onderliggende institutionele veranderingen in de 
economie en samenleving wel aan te voelen en zeker ook de gevolgen daarvan. 
Gesteld zou kunnen worden dat de intuïtie goed is, maar dat door gebrek aan 
inzicht in de eigen institutionele grondslagen en de afhankelijkheid daarvan 
voor de eigen positie en rol, de professionals van HR, management consultancy, 
management control, er niet in zijn geslaagd deze intuïties van managers op een 
juiste wijze operationeel uit te werken. 

1.4 Het ontstaan van HRM vanuit een institutioneel perspectief

Het beschrijven van de economie in termen van instituties begint bij Veblen die 
in 1899 The theory of the leisure class : an economic study of institutions 
publiceerde.98 Dit betekende een verbreding van de klassieke economie die zich 
concentreerde op markten en prijzen als de belangrijkste regulerende factoren. 
Economen als Arrow, Chandler, Coase en Simon hebben hierop voortgebouwd 
en zijn de leermeesters geweest van Williamson die het begrip: de nieuwe insti-
tutionele economie introduceerde waarmee een verdere theoretische verdieping 
werd aangebracht99 evenals dat door North en Greif is gedaan. Instituties worden 
door Greif gedefi nieerd als door mensen ontworpen formele en informele regels 
met als doel gedrag te beïnvloeden.100 Instituties hebben onder andere als func-
tie het reduceren van onzekerheid.101

97  Althans, er is niets over te vinden in de handboeken van Anthony en Merchant. Zie (Strikwerda, 2003) 

hierover. Begin jaren negentig is dit wel erkend door o.m. Michael Porter, die Amerikaanse managers 

opriep zich er van bewust te zijn dat het standaard proces voor resource allocation in ondernemingen er 

toe leidt dat er sprake is van overinvesteringen in fysieke activa en van onderinvesteringen in intangible 

assets. Te oordelen naar de nationale statistieken van de Verenigde Staten, waaruit blijkt dat private 

ondernemingen ongeveer twee procentpunten meer in intangible assets investeren dan in tangible 

assets, heeft de oproep van Porter effect gesorteerd (Ark van, Hao, Corrado, & Hulten van, 2009; Porter, 

1992; Rooijen-Horsten, van, Bergen, van den & Tanriseven, 2008) 

98  Veblen (1970) The theory of the leisure class : an economic study of institutions. 1970, London : Allen & 

Unwin

99 Zie (Williamson, 1985)

100 (Greif, 2006)

101 (North, 2005)
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In het onderstaande schema van Williamson (fi guur 1.2), die overigens duidelijk 
stelt dat de institutionele theorie nog volop in ontwikkeling is, legt hij de relatie 
tussen maatschappij- en mensbeelden als oorsprong van instituties, het ontwerp 
en de governance en de resource allocation.102

Figuur 1.2 Schema van Williamson van de institutionele omgeving van de onderneming.

Level Frequency (years) Purpose

Often non-calculative;
spontaneous102 to 103

10 to 102

1 to 10

continuousL4

L3

L2

L1

Get the institutional
environment right

1st order economizing

Get the governance
structures right

2nd order economizing

Get the marginal 
conditions right

3rd order economizing

Embeddedness
informal institutions,
customs, traditions,

norms, religions

Institutional environment
‘Formal rules of the game’ 

Esp. property
(Polity, Judiciary,

bureaucracy)

Governance
‘Play of the game’ 

Resource allocation 
and employment

Prices and quantities

Hij laat hiermee zien dat er verschillende niveaus zijn te onderscheiden van sociale 
analyse. De ononderbroken pijlen geven aan dat de hoger gelegen niveaus 
bepalend zijn voor de niveaus daaronder. De onderbroken pijlen geven weer dat 
er sprake is van feed back; dat veranderingen op het microniveau, zoals bijvoor-
beeld de opkomst van nieuwe technologieën, kunnen leiden tot institutionele 

102 (Williamson, 2000)
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veranderingen. Het hoogste niveau, L 1, nauw gerelateerd aan religie, heeft vooral 
te maken met informele instituties en met normen en waarden. Veranderingen 
vinden niet snel plaats en hebben een tijdslijn van tussen de 100 en 1000 jaar. 
Op het 2e niveau, L 2, worden de spelregels vastgesteld bijvoorbeeld middels 
formele wet- en regelgeving met een tijdslijn tussen de 10 en 100 jaar. Williamson 
spreekt van 1e orde economiseren. Op het derde niveau, L 3, gaat het om het 
bestuur, de governance, die een kortere tijdslijn kent tussen de 1 en 10 jaar, 
2e orde economiseren. Bij het laatste niveau, L 4, worden, in een continu proces, 
de productiemiddelen gealloceerd, gericht op maximale effi ciency.

Williamson laat de feed back mechanismen tussen de niveaus in het geciteerde 
artikel buiten beschouwing.103 

1.5 Onderzoeksopzet

De huidige “theorievorming” met betrekking tot HRM speelt zich vooral af op 
niveau L 4 en binnen het oude concept van L 3, terwijl de fundamentele wijzi-
gingen in de economie zich sinds ongeveer 1975 voltrekken op niveau L 2. De 
bestaande “theorievorming” is ontstaan tijdens de tweede industriële revolutie 
en binnen de instituties daarvan en is daarin blijven steken, zowel organisatorisch 
als conceptueel. 

Een alomvattend theoretisch kader voor HRM is nog weinig ontwikkeld. Er zijn 
wel onderdelen van HRM waar de theorievorming verder is ontwikkeld zoals de 
arbeidsmarktsociologie, de meer psychologische aspecten (bijvoorbeeld op het 
terrein van werving en selectie, performance evaluatie), de arbeidsrechtelijke kant 
en de organisatiekunde en economie) maar het ontbreekt nog aan een theore-
tisch kader dat de verschillende aspecten samen brengt en hierbij de grondslagen 
van HRM betrekt, respectievelijk die van de onderneming. Wright en Boswell 
geven een overzicht van het onderzoek dat is uitgevoerd naar deelterreinen van 
HRM en bepleiten een meer integrale onderzoeksbenadering waarbij zowel op 
organisatie- als individueel niveau wordt gekeken als naar strategisch en de func-
tioneel HRM.104

Wright en MacMahan wijzen op de noodzaak van de ontwikkeling van een ge-
fundeerd theoretisch bouwwerk van Strategisch HRM zowel ten behoeve van de 
praktijk als voor het onderzoek.105 Dit geldt ook voor HRM in brede zin. Indien 
geen gefundeerd theoretisch bouwwerk wordt ontwikkeld is de kans groot dat 

103 Zie daarover (Spar, 2001), (Beck & Lau, 2005), (Lash & Urry, 1987)

104 (Wright, 2002 #103)

105 (Wright & McMahan, 1992)

HRMproefschrift DEF.indd   46HRMproefschrift DEF.indd   46 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



Human Resource Management: Institutionele grondslagen, historische ontwikkeling 

en perspectieven voor de economie van de 21ste eeuw

47

veel van het onderzoek fragmentarisch blijft en zich beperkt tot specifi eke spe-
cialismen. Het ontwikkelen van een gefundeerd theoretisch bouwwerk kan alleen 
slagen als aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling naar interdisciplinaire 
samenwerking. Zo niet, dan is de kans groot dat HRM niet in staat zal zijn om 
voldoende (academische) kritische massa te ontwikkelen en als onbeduidende 
subspecialisatie ten onder gaat. De veelgehoorde, als defensief te beschouwen, 
roep van HRM om business partner te worden, zou er op kunnen wijzen dat dit 
proces reeds een aanvang heeft genomen.

Ferris et al. geven een overzicht van de stand van zaken van de theorie over 
HRM.106 Het eerste stadium van de theorievorming was vooral probleemgestuurd. 
Vervolgens was de thematiek wisselend. In eerste instantie domineerde de con-
tingency view. Later werden thema’s als globalisering, macht en invloed, strate-
gisch HRM en resource dependency populair. Tot een grand theory van HRM is 
het echter nooit gekomen. Als alternatief stellen zij een multilevel framework voor 
waarin acht aspecten zijn opgenomen.107 De stakeholdersbelangen en de omge-
vingsfactoren beïnvloeden de HRM systemen die van invloed zijn op de reputatie 
van HRM en van de organisatie als geheel en op het organisatieklimaat. Dat 
bepaalt op zijn beurt het gedrag en de attitude van de werknemers hetgeen weer 
bepalend is voor de effectiviteit van de organisatie. Mayrhofer (2004) constateert 
eveneens het ontbreken van een grand theory voor HRM. Hij noemt de Social 
Systems Theory van Luhmann als mogelijk alternatief.108 Deze theorie zou volgens 
hem als kader kunnen dienen omdat het een fl exibele theorie is die 
bovendien de relatie tussen het individu en de organisatie als uitgangspunt 
neemt (in tegenstelling tot veel theorieën over HRM die uitgaan van het indi-
vidu).109 Complexe organisaties maken, volgens Simon, een grotere kans om 
succesvol om te gaan met onzekerheden.110

Er zal gezocht moeten worden naar een nieuwe theoretische grondslag en inbed-
ding van HRM die haar geschikt kan maken voor het gebruik in de derde indus-
triële revolutie. Deze theoretische inbedding zal ook nauw aan moeten sluiten 
bij een aantal, later te beschrijven, wezenlijke kenmerken van deze periode zoals 
fl exibiliteit en onzekerheden. In de beginperiode van de tweede industriële revo-

106 (Ferris, Hochwater, Buckley, Harrell-Cook, & Frink, 1999)

107  Onderzoek op het terrein van accountability zou ontwikkeld moeten worden (selectie, performance 

evaluaties, beloning); het begrijpen van de relatie tussen contextuele moderators en accountability (zoals 

werk context, job demands); individuele reacties op accountability en de specifieke relatie tussen 

accountability en HRM concerns (CEO beloning, staffing en training). Daarnaast noemt hij diversiteit en 

HRM, rechtvaardigheid en HRM, de symbolische betekenis en reputatie van HRM en het verkleinen van 

de kloof tussen HRM theorie en praktijk.

108 (Luhmann, 1984)

109 (Mayrhofer, 2004)

110 (Simon, 1979). Zie ook(Thompson, 2008)
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lutie, toen HRM opkwam, werd de mens als uitwisselbaar beschouwd. Hij bracht 
enkel zijn arbeidskracht in en als er al sprake was van scholing, leerde hij voorna-
melijk bedrijfsgebonden vaardigheden aan. Met de omslag in de economie van 
de exploitatie van gecodifi ceerde kennis naar niet-gecodifi ceerde kennis, die in 
veel gevallen persoonsgebonden is, werd wel door leidinggevenden en consul-
tants benadrukt that people are our greatest assets, maar dit leidde niet tot een 
wezenlijke verandering van HRM. 

Om tot een grand theory te komen zal eerst nader onderzoek moeten worden 
uitgevoerd naar de grondslagen van HRM. HRM zal opnieuw gedefi nieerd moeten 
worden waarbij de fundamentele veranderingen die plaats vinden binnen de 
micro-economie als uitgangspunt worden genomen en de hierbij behorende 
veranderingen op het niveau van instituties.

De vraag die aan de orde is, is of de uitgangspunten, doelstellingen, functies en 
rol van het huidige HRM geschikt zijn voor de arbeidsorganisaties, respectievelijk 
de opvolgers daarvan, van de 21e eeuw. De probleemstelling van deze studie is 
derhalve:

Hoe zal HRM zich ontwikkelen in de economie van de 21e eeuw als 
gevolg van institutionele en operationele ontwikkelingen in deze 
economie.

Deelvragen die hieruit volgen zijn:

1. Hoe is de ontwikkeling van HRM als institutie verlopen?

2.  Welke veranderingen kunnen we voorzien voor wat betreft de waarden, 
voorwaarden en structuren, functies en rollen van HRM?

3.  Wat zijn de gevolgen voor de huidige en noodzakelijke specialisaties en 
professionele technieken?

4.  Wat zijn de mogelijke implicaties voor de ontwikkeling van HRM voor het 
arbeidsrecht en voor het bestuur van ondernemingen?

5.  Is er sprake van een paradigmawisseling van HRM en zo ja, wat zal het 
nieuwe paradigma zijn?

In hoofdstuk 2 zal een nadere uitwerking worden gegeven van de onderzoeks-
vraag.
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