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Hoofdstuk 2 Theorievorming; theoretisch zoekkader

“Th ere used to be a thing or a commodity we put great store by.

 It was called the People. Find out where the People have gone.

 I don’t mean the square-eyed toothpaste-and-hair-dye people

 or the new-car-or-bust people, or the success-and-coronary people.

 Maybe they never existed, but if there ever were the People,

 that’s the commodity the Declaration was talking about, and Mr. Lincoln”.

Travels with Charley, John Steinbeck (1961) 169

2.1 Inleiding

Zoals is beschreven in hoofdstuk 1 gaat het er in dit onderzoek vooral om te 
achterhalen welke de grondslagen zijn waar het huidige HRM op is gebaseerd. 
Een grand theory over HRM is tot op heden nog niet ontwikkeld. Wel is in de 
theorieontwikkeling van HRM een tendens waar te nemen van een micro- naar 
een meer macrobenadering.111 Het onderhavige onderzoek heeft niet de pre-
tentie om een grand theory van HRM te ontwikkelen maar wel om op zoek te 
gaan naar de veranderende grondslagen van HRM zodat hiermee een fundament 
wordt gelegd voor een nadere theoretische ontwikkeling. Dit zal er toe bij dragen 
dat meer inzicht ontstaat in de oorsprong van begrippen en beperkingen in 
gehanteerde modellen waarbij verschillende disciplinaire invalshoeken met elkaar 
worden verenigd. Hierbij is het van belang dat het fenomeen HRM wordt bestu-
deerd vanuit een breed institutioneel sociaal-economisch en historisch perspec-
tief. Veel van de huidige theorieontwikkeling binnen HRM heeft een sterk utilitair 
karakter waarbij vooral de vraag wat HRM oplevert voor de onderneming centraal 
staat. In de HRM literatuur komen theorieën die ingaan op de vraag naar de be-
tekenis van HRM voor de onderneming in een bredere maatschappelijke context 
veel minder aan bod. In deze studie zal juist aan dit laatste aspect veel aandacht 
worden besteed. Voor een dergelijke vraag leent zich een meer beschrijvende en 
hermeneutische benadering beter dan een deductieve aanpak. Een deductieve 
aanpak is ook om andere redenen niet altijd de meest voor de hand liggende.

111  Kaufman beschouwt micro HRM theorieën (aan de hand van (Becker & Huselid, 2006)) als individuele HRM 

praktijken en employee performance en Strategisch HRM als macro theorieën (Kaufman, 2007). In het in 

hoofdstuk I gepresenteerde schema van Williamson kunnen we bij micro-theorieën denken aan het 

niveau L-4 en bij macro-theorieën aan de niveaus L-3 en (in mindere mate) L-2.

HRMproefschrift DEF.indd   49HRMproefschrift DEF.indd   49 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



50  Hoofdstuk  2  •  Theorievorming; theoretisch kader

Kwa beschrijft de verschillen stijlen voor het beoefenen van wetenschap. De 
deductieve stijl, ontstaan in Griekenland, is de oudste.112 De deductieve stijl staat 
in de 20e eeuw volgens Kwa aan de top van statushiërarchie. Binnen de sociale 
wetenschappen zien we een grote invloed van de statistiek.113 Dit komt bijvoor-
beeld tot uiting in de belangrijke rol die kosten-batenanalyses spelen bij politieke 
besluitvorming. Volgens Kwa is deze ontwikkeling het gevolg van maatschappelijke 
oorzaken.

“De kwantitatieve basis van de statistiek en haar gestandaardiseerde methoden 
boezemen buitenstaanders vertrouwen in en voorkomen dat ze moeten afgaan 
op de persoonlijke oordeelsvorming van wetenschappers. De statistische stijl in 
de wetenschap heeft daardoor een groter aura van objectiviteit gekregen dan 
zelfs de experimentele methode”.114 

Een risico dat kleeft aan een deductische benadering is dat de uitgangspunten en 
principes van vigerende theorieën en opvattingen te zeer een dominante rol gaan 
spelen, soms onbewust. Dit kan er toe leiden dat nieuwe opvattingen minder 
aan de oppervlakte komen. Om die reden is er voor gekozen om dit onderzoek 
niet op voorhand uit te voeren vanuit één theoretische school of traditie maar te 
kiezen voor een meer open benadering.115

Dat laat onverlet dat het wel van belang is om, naast de theoretische grondslag 
van HRM ook de theoretische context van die theorie te beschrijven. Met een 
theoretische context wordt hier bedoeld dat van een theorie, in dit geval de 
handelingstheorieën van HRM, een bredere theorie geïdentifi ceerd kan worden, 
waarvan de eerste niet alleen deel uitmaakt, maar de eerste ook door die bredere 
verklaard kan worden als ook de doelen en de relevantie van de eerste verklaart 
of legitimeert. Een van de disciplines die hierbij het meest relevant lijkt, is die 
van de organisatietheorie116 (OT) omdat HRM niet op zichzelf staat, maar steeds 
als een functie wordt uitgeoefend binnen de interne organisatie van een onder-
neming, non-profi t instelling of overheidsorganisatie. De vraag is welke bijdrage 
OT heeft geleverd aan HRM of wat de wisselwerking is tussen beide? De invloed 
vanuit OT is zeker aanwezig, het is echter niet eenvoudig om aan te geven waar 
deze precies uit bestaat. Alleen al het maken van een goed analytisch onder-
scheid tussen OT en HRM is problematisch. Binnen beide vakgebieden vindt een 
doorlopende discussie plaats over de defi nitie van de vakgebieden. Daarnaast is 

112  Hij onderscheidt daarnaast de experimentele stijl, de hypothetische stijl (analogieën tussen natuur en 

techniek), de taxonomische stijl, de statistische en de evolutionaire stijl.

113 (Kwa, 2007)

114 Op.cit. 295

115 Zie hierover ook: (Feyerabend, 1975)

116 Al is OT nog een relatief jonge wetenschap (Jensen, 1998; Scott, 2003)
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er sprake van een zekere overlap. Verder wordt de ontwikkeling van de vakgebieden 
beïnvloed door ontwikkelingen van organisaties en door de sociaal-economische, 
politieke en culturele context waarbinnen ondernemingen en instellingen func-
tioneren. Het is niet altijd eenvoudig om hierbij te traceren hoe deze invloeden 
precies uitwerken, in de tijd verlopen en wat de zwaarte en de richting zijn van 
die invloeden.

Scott brengt een ordening aan in de verschillende scholen binnen de OT en 
onderscheidt hierbij drie perspectieven op organisaties: organisaties als rationele 
systemen, organisaties als natuurlijke systemen en organisaties als open syste-
men.117 Bij het eerste perspectief noemt hij Taylor’s scientifi c management, Fayol’s 
administratieve theorie (doctrine administrative of bestuursdoctrine), Weber’s 
bureaucratie en Herbert Simon’s theorie van administrative behavior.118

Bij organisaties als natuurlijke systemen noemt hij de human relations school van 
Mayo, de cooperative system van Barnard, de institutional approach van Selznick 
en het functionalisme van Parsons (met name zijn AGIL schema119).120 Bij de 
open systemen noemt hij de school van het system design (Mintzberg, Carzo en 
Yanouzas, Huber en Glick, Sterman), de contingency school (Galbraith, Laurence 
en Lorsch, Weick).121 

Er bestaan vele overzichten van organisatietheorieën. Shafritz en Ott122 geven enige 
voorbeelden van eerdere pogingen de verschillende OT scholen te groeperen 
en geven hier acht voorbeelden van. Bij de meeste van deze indelingen maakt 
de human relations (of human behavior) school onderdeel uit van een van de ge-
noemde stromingen. Zelf onderscheiden Shafritz en Ott acht verschillende scho-
len of perspectieven van OT123 waarbij zij hebben gekozen voor een historisch 
overzicht. Astley en Van de Ven124 hebben de verschillende scholen gegroepeerd 

117  (Scott, 2003)

118  (Fayol, 1920; Simon, 1945/1997; Taylor, 1911; Weber, 1968/1924)

119  AGIL staat voor Adaption, Goal attainment, Integration, Latency. 

120  (Barnard, 1938; Mayo & Donham, 1945; Parsons, 1960; Selznick, 1949)

121   (Carzo & Yanouzas, 1967; Galbraith, 1973; Huber & Glick, 1993; Lawrence, Lorsch, & Garrison, 1967; 

Mintzberg, 1979; Sterman, 1994; Weick, 1979)

122  (Shafritz & Ott, 1992)

123  Zij onderscheiden:

  1. Classical Organization Theory

  2. Neoclassical Organization Theory

  3. The Organizational Behavior Perspective, or Human Resource Theory

  4. “Modern” Structural Organization Theory

  5. Systems, Contingency, and Population Ecology Organization Theory

  6. Multiple Constituencies/Market Organization Theory

  7. Power and Politics Organization Theory

  8. Organizational Culture and Symbolic Management Organization Theory

124  (Astley & Ven, van de, 1983)
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52  Hoofdstuk  2  •  Theorievorming; theoretisch kader

in een kwadrant waarbij ze op de verticale as een macro- en micro-niveau en op 
de horizontale een deterministische en een voluntaristische oriëntatie onderscheiden. 
Dit leidt tot vier gezichtspunten: de natural selection, de collective action, de 
system-structural en de strategic-choice view. Bovenstaande overzichten en inde-
lingen geven nog niet veel inzicht in de bijdrage die OT heeft geleverd aan HRM. 
Wel maken ze duidelijk dat het domein van OT erg heterogeen is. Scott125 geeft 
aan waarom typologieën (van organisaties) vaak onbetrouwbaar zijn. De precieze 
aard van de causale processen wordt vaak onvoldoende duidelijk gemaakt. 
Ook komt het voor dat de verkeerde contextuele variabelen worden benadrukt. 
Hetzelfde doet zich voor bij de beschrijving van de relatie tussen de OT en HRM. 
Dit kan worden weergegeven aan de hand van de onderstaande 4 diagrammen in 
fi guur 2.1.

Figuur 2.1  Causale relaties tussen de Organisatie Theorie en HRM, geïnspireerd door Scott 

1981.126 (Waarbij A staat voor de ontwikkelingen binnen organisaties; B voor de 

maatschappelijke context (waaronder technische vernieuwingen, administratieve 

ontdekkingen, dubbele boekhouding, demografische ontwikkelingen, vergrijzing 

etc.), OT voor Organisatietheorie en HRM voor HRM-theorie.)

A B

OT HRM

1

A B

OT HRM

2

A B

OT HRM

3

A B

OT HRM

4

Figuur 2.1 laat de invloed zien vanuit A en B op OT en HRM waarbij OT en HRM 
elkaar niet beïnvloeden. Bij de diagrammen 2 tot en met 4 beïnvloeden OT en 
HRM elkaar wel maar de richting kan beide kanten op zijn of wederkerig (dia-
gram 4). Uiteraard kan het aantal diagrammen worden uitgebreid waarbij ook de 
beïnvloeding van A en B wordt betrokken of waarbij het verloop van de invloed 
verschilt zoals in de onderstaande fi guur.

125  (Scott, 1981)

126  (Scott, 1981)
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Figuur 2.2 Eenzijdige keten-beïnvloeding 

A B

OT HRM

5

Scott schrijft het ontbreken van adequate typologieën voor organisaties toe aan 
het feit dat organisaties open systemen zijn die heel nauw verbonden zijn met 
en beïnvloed worden door de omgeving en zijn opgebouwd uit semi-autonome 
componenten.127

McKelvey128 heeft een poging gedaan om te komen tot een typologie van orga-
nisaties. Hij gaat uit van een evolutionair, organisch perspectief waarbij de relatie 
tussen de organisatie en de omgeving als bepalend wordt beschouwd.

Figuur 2.3 Organisatietypologie van McKelvey129

Specie

Genus 

Order

Family

Subfamily

Recent

Subclass1900-1940

Class1700-1900

Superclass1500-1700

Middle Ages

Great Empires

Division2100-1750BC

Kingdom3100-2100BC

Superkingdom3800-3100BC

Craft- ?- Extractor-

Producers

Textiles

Factories

Traditionals Sequentials

Mechanistics

Functionals Matrices

Organics

Palaces Normatives

Commercials Coercives

Temples

Hunters

Laborintensive- Capitalintensive-

Fabricators

Product- Project- Batch- Processor-

-shop
-mine

-agribusiness
-utility

-publisher
-assembler

-auto -container

-grid -matrix
-machine

-chemical

127  Op. cit. 48-54

128  (McKelvey, 1978)

129  (McKelvey, 1978) McKelvey spreekt van een: ‘Dendogram of Producers Forms of Organizations’

HRMproefschrift DEF.indd   53HRMproefschrift DEF.indd   53 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



54  Hoofdstuk  2  •  Theorievorming; theoretisch kader

De typologie is verre van compleet en kan om verschillende redenen worden 
bekritiseerd. Zo besteedt hij aandacht aan de omgevingsfactoren middels een 
indeling die weinig bevredigend en feitelijk onjuist is.130 Het model dat door Di-
amond is ontwikkeld is eenvoudiger en bruikbaarder. Diamond heeft onderzocht 
waarom gemeenschappen in de wereld verschillende ontwikkelingen hebben 
doorgemaakt. Zijn korte antwoord is dat dit valt toe te schrijven aan specifi eke 
omgevingsfactoren. Hij onderscheidt vier typen gemeenschappen: familiegroep, 
stam, het hoofdmanschap en het Rijk waarbij de ontwikkeling zich altijd voordoet 
van klein naar groot; van eenvoudig naar complex.131

Desalniettemin is de poging van McKelvey toch interessant omdat het een van de 
weinige is die het ontstaan van organisatietypen in een model, vanuit een evoluti-
onair perspectief weergeeft, gebruik makend van modellen van Etzioni, Burns en 
Stalker, Thompson, Woodward en Perrow.132

De OT-en lijken nog niet het antwoord te hebben gevonden op actuele organi-
satievraagstukken binnen ondernemingen. Hier lijkt te spelen dat deze theorieën 
overwegend sociologisch van aard zijn. Als gevolg van de steeds grotere rol die 
de persoonsgebonden, ongecodifi ceerde kennis speelt binnen de onderne-
ming, als ook de opkomst van information goods, is er sprake van een groeiende 
verwevenheid tussen het ontwerp van de interne organisatie en het economisch 
model van de onderneming. Impliciet komt dit wel aan de orde bij auteurs als 
Osterwalder (2004), Johnson et al. (2004) en Kaplan en Norton (2004), maar het 
heeft echter (nog) niet geleid tot modellen waarbij de investeringen in human 
capital traceerbaar in relatie worden gebracht met de resultaten van de onderne-
ming.133 Wel kan dat in de vorm van correlaties.134

Wat geldt voor de relatie HRM-OT, geldt eveneens voor de relatie tussen HRM 
en andere, verwante disciplines zoals bedrijfskunde. Bedrijfskunde is een verza-
meling van (praktijk-)theorieën. HRM neemt hierbinnen een functionele plaats 
in en de wederzijdse invloed is moeilijk vast te stellen. Leiderschapstheorieën 
bijvoorbeeld suggereren een dominante rol voor HRM (zie bijvoorbeeld Pfeffer’s: 
The Human Equation: Building Profi ts by Putting People First135) terwijl tegelijk 
in de praktijk toegepaste methoden voor resource allocation er toe leiden dat 

130  Hij stelt dat het Griekse en Romeinse rijk geen blijvende technische innovatie hebben opgeleverd. Hij ziet 

hierbij, bijvoorbeeld, over het hoofd dat in de Romeinse tijd het Romeins recht is ontstaan dat tot op de 

dag van vandaag van invloed is op het rechtssysteem in verschillende landen. Ook is de invloed van het 

Romeinse leger groot.

131 (Diamond, 2000)

132 (Burns & Stalker, 1961/2001; Etzioni, 1971; Knott, 2003; Perrow, 1967; Thompson, 1967)

133 (Johnson, Christensen, & Kagermann, 2004; Kaplan & Norton, 2004; Osterwalder, 2004)

134 (Brynjolfsson, Hitt, & Yang, 2000; Brynjolfsson et al., 2002; Knott, 2003)

135 (Pfeffer, 1998)

HRMproefschrift DEF.indd   54HRMproefschrift DEF.indd   54 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

55

overgeïnvesteerd wordt in fysiek kapitaal en er sprake is van onderinvesteringen 
in human capital.136

2.2 HRM Theorievorming 

De theorievorming op het terrein van HRM, als zelfstandige discipline, is nog 
sterk in ontwikkeling zoals we hebben gezien in hoofdstuk 1, althans voor zover er 
sprake is van het gebruik van theorie. Veel auteurs van academische publicaties 
over HRM maken namelijk überhaupt geen gebruik van theorie.137 Van de studies 
die Canibano analyseerde in 13 academische, refereed journals op het terrein 
van HRM (of daaraan gelieerd) van de laatste tien jaar over new work systems and 
practices noemde 30% geen enkel theoretisch framework.

Een tweede probleem is dat er geen eenduidige opvatting bestaat over het 
begrip HRM.138 Als het over strategisch HRM gaat wordt door sommige auteurs 
gerefereerd aan de impact van HRM op een strategisch doel (zoals winstgevend-
heid); door anderen aan strategische keuzes die ondernemingen maken die HRM 
systemen beïnvloeden of ze beschrijven de ‘fi t’ tussen strategie en HRM syste-
men.139 Boselie et al. concluderen in het overzichtsartikel over onderzoek dat is 
verricht naar HRM en performance dat de meeste studies HRM wordt opgevat als 
een set employee management activities maar er bestaat geen consensus over 
wat hieronder precies verstaan dient te worden.140

Martin-Alcazar et al. onderscheiden acht theoretische benaderingen waarvan 
HRM onderzoekers gebruikmaken: resource-based view, behavioural perspective, 
agency/transaction costs, resource dependency en institutional theory, de open 
system-benadering, human capital en de social capital-benadering. Dit komt 
grotendeels overeen met de zes theoretische stromingen die in 1992 werden 
genoemd door Wright en McMahan141 alleen de laatste drie stromingen zijn hier 
door Martin-Alcazar aan toegevoegd. Uit het onderzoek van Martin-Alcazar et al. 
(uitgevoerd onder 1656 scholars in 2004 in een wereldwijde survey) blijkt dat de 
theoretische stroming die veruit het meest worden aangehangen het behavioural 
perspective is. Zij trekken hieruit de conclusie dat veel HRM onderzoek uitgaat 
van de assumptie dat het gedrag van medewerkers het belangrijkste element 
vormt van HRM strategieën en dat dit evenzo geldt voor het effect op prestaties. 

136 Zie (Bower & Gilbert, 2005; Porter, 1992)

137 (Canibano, 2009)

138 (Martin-Alcazar, Romero-Fernández, & Sanchez-Gardey, 2008)

139 (Wright & Boswell, 2002)

140 (Boselie, Dietz, & Boon, 2005)

141 (Wright & McMahan, 1992)
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56  Hoofdstuk  2  •  Theorievorming; theoretisch kader

Daarnaast wordt de resource based view of the fi rm veel toegepast.142 Op het be-
lang van de resource based view werd eerder gewezen.143 Ook andere onderzoe-
kers kwamen tot de conclusie dat de RBV het meest gebruikte theoretische kader 
was. Canibano trok deze conclusie uit een analyse van 100 artikelen uit refereed 
journals die zijn gepubliceerd tussen 1998 en 2008.144

De verschillende theoretische benaderingen kunnen worden gerubriceerd vanuit 
vier perspectieven: het universele, contingentie, confi guratie en het contextper-
spectief. Volgens de universele benadering bestaan er voorbeelden van best 
HRM practices die universeel geldend zijn. De contingentiebenadering gaat er 
van uit dat het effect van HRM afhankelijk is van variabelen zoals de onderne-
mingsstrategie of de interne en externe omgeving. De confi guratiebenadering 
gaat uit van bepaalde patronen van strategisch management en de contextbena-
dering houdt ook rekening met de sociale factoren die de HRM-strategie bepalen 
en worden op hun beurt weer beïnvloed door HRM. Deze laatste benadering is 
relatief nieuw en voor het eerst toegevoegd aan de andere drie door Martin-
Alcazar et al.145 Martin-Alcazar et al. hebben een model ontwikkeld dat poogt 
deze vier perspectieven bijeen te brengen:

Figuur 2.4 Model voor strategisch HRM van Martin-Alcazar146
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142 (Penrose, 2011)

143 Zie b.v (Paauwe & Boselie, 2003)

144 (Canibano, 2009)

145 (Martin-Alcazar, Romero-Fernández, & Sanchez-Gardey, 2005)

146 (Martin-Alcazar et al., 2005)
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Martin-Alcazar et al. (2008) geven elders een overzicht van de dimensies van 
waaruit HRM-onderzoek wordt verricht. Zij onderscheiden er drie: strategisch, 
subfunctioneel en internationaal. Het begrip subfunctioneel wordt niet nader 
gedefi nieerd maar, gezien de context, wordt hiermee functioneel bedoeld147, dat 
wil zeggen, studies over de impact op het resultaat en de ontwikkeling van de 
onderneming van verschillende functionele praktijken zoals werving en selectie, 
training, beloning, performance management, medezeggenschap en work 
design.148 Hun conclusie is dat studies die zich bevinden op de kruisvakken van 
de verschillende dimensies schaars maar noodzakelijk zijn en dit geldt in het 
bijzonder daar waar alle drie de dimensies overlappen. 

Zij constateren verder dat van de vier eerder genoemde onderzoeksbenaderingen 
(universalistische, de contingentiebenadering, de confi gurationele en de con-
textuele) met name de contextuele en de contingentiebenadering veel worden 
gebruikt en de universalistische benadering niet langer houdbaar is.
Zij concluderen dat HRM niet langer het a-theoretische veld is zoals tot nu toe 
werd gedacht al dienen bepaalde kern-concepten (zoals HRM strategieën) nader 
te worden gedefi nieerd. De RBV of the fi rm en de interne dynamiek binnen de 
workforce zijn van strategisch belang evenals human capital en institutionele 
theorieën. Zij constateren dat er onder de onderzoekers overeenstemming 
bestaat dat er interveniërende variabelen bestaan die HR complexer maken dan 
aanvankelijk werd aangenomen in de eerste professionele modellen. De toe-
reikendheid van HRM praktijken is volgens hen afhankelijk van de strategische en 
omgevingscondities.149

Bij hun onderzoek kunnen de nodige kanttekeningen worden geplaatst. De 
eerste heeft betrekking op de representativiteit. De respons van het onderzoek 
bedroeg 13,5%. Dat wil zeggen dat geen informatie bekend is van het overgrote 
gedeelte van de onderzoekers. Daarnaast zeggen de resultaten alleen iets over 
de aantallen onderzoekers die bepaalde theorieën gebruiken. Het zegt niets over 
de waarde en de betekenis van de onderzoeken zelf. Waar de resultaten op zijn 
best iets over zeggen is de denkrichting waarin het onderzoek zich beweegt. Dat 
is een interessant gegeven dat iets zegt over het academische veld. Het zegt 
echter niets over de vraag welk theoretisch kader het meeste inzicht verschaft in 
de functie en de betekenis van HRM in de praktijk.150

147  In het artikel wordt voor dit begrip verwezen naar drie auteurs. In geen van deze drie artikelen wordt het 

begrip subfunctioneel genoemd.

148 (Wright & Boswell, 2002)

149 (Martin-Alcazar et al., 2008)

150 Bolweg
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Zoals eerder gesteld is de dominante theoretische stroming binnen HRM op 
dit moment de Resource Based View151 die beschrijft dat de onderneming een 
specifi eke combinatie van productiemiddelen is en moet zijn om concurrerend te 
zijn en welke bronnen hiertoe bijdragen. Deze bronnen moet VRIO zijn (valuable, 
rare, inimitable, organized) of volgens sommigen VRIN.152 RBV is onder andere 
bekritiseerd omdat deze te statisch zou zijn153 of dat de begrippen niet duidelijk 
worden gedefi nieerd en geoperationaliseerd.154 RBV wordt ook toegepast binnen 
het HRM domein. 

Vanuit de RBV is, als aanvulling hierop, de Dynamic Capabilities View (DCV) 
ontstaan. Eisenhardt en Martin defi nieren DCV, in navolging van Teece et al.155, 
als volgt:

“The fi rm’s processes that use resources—specifi cally the processes to 
integrate, reconfi gure, gain and release resources—to match and even 
create market change. 

Dynamic capabilities thus are the organizational and strategic routines 
by which fi rms achieve new resource confi gurations as markets emerge, 
collide, split, evolve, and die.”156

Lepak en Snell157 hebben, aanvullend op bovenstaande modellen, een model 
ontwikkeld voor een nieuwe HR architectuur dat is gebaseerd op 2 assen: de 
schaarste aan arbeid en de waarde die human capital heeft voor de organisa-
tie. Dit leidt tot vier quadranten. Deze beschrijven elk de employment mode, 
de arbeidsrelatie en de HR confi guratie. De bruikbaarheid van dit model wordt 
belemmerd door het feit dat zij geen rekening houden met de eigendomsverhou-
dingen en de persoonsgebonden kennis waarmee ze nog te zeer gevangen zitten 
in de economie van de tweede industriële revolutie. 

Boselie pleit voor alternatieve theorieën om meer inzicht te krijgen in HRM.158 

151  (Barney, 1991a; Barney, 1991b; Boxall, 1996; Guest, 1997; Huselid, 1995; Kaufman, 2007; Paauwe & Boselie, 

2005; Paauwe, 2004; Wright & McMahan, 1992)

152  De O van VRIO wordt uitgelegd als organized; organizationally alligned. De N van VRI N staat voor 

non-substitutable.

153 (Arend, 2006)

154 Zie bijvoorbeeld (Leiblein, 2011) voor een kritische analyse.

155 (Teece, Pisano, & Shuen, 1997)

156 (Eisenhardt & Martin, 2000)

157 (Lepak & Snell, 1999)

158 (Boselie, 2009)
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De bestaande, populaire theorieën (zoals de RBV, AMO-theorie159, de strategi-
sche contingency benaderingen van o.a. Porter160) zijn volgens hem niet adequaat 
om de vraag te beantwoorden hoe HRM binnen organisaties vorm wordt gege-
ven. Wat er volgens hem ontbreekt aan de theorie is het marktperspectief en de 
institutionele en confi gurationele factoren. Deze poging tot verbreding is op zich 
interessant. Hij wijst echter zelf ook op een aantal tekortkomingen in zijn aanpak 
waaronder de (belangrijke) rol die een CEO kan spelen bij het vormgeven van 
HRM en de rol van de HR manager. Verder wijst hij ook nog op het feit dat het 
moeilijk is om een helder onderscheid te maken tussen de markt en de overige 
twee factoren, hetgeen maar zeer de vraag is.

De theorievorming die tot dusver is ontwikkeld rondom HRM biedt onvoldoende 
inzicht in een bredere historische ontwikkeling van HRM en geeft ook geen een-
duidig zicht op de maatschappelijke en economische context waarbinnen HRM 
tot stand is gekomen. Kaufman vormt hierop een uitzondering. Hij geeft een 
aanzet voor een theoretisch raamwerk op basis van de transactie economie.161 
Ook Kaufman ontkomt echter niet aan een utilitaire benadering. Zijn theorie gaat 
uit van een kosten/vraag relatie. Bovendien zijn in zijn model weliswaar een aantal 
belangrijke variabelen opgenomen die een rol zouden kunnen spelen bij de vraag 
naar HRM, maar hij weegt deze niet en geeft ook niet aan hoe zij zich tot elkaar 
verhouden.162 Hij rekent, naast kapitaal en arbeid, HRM ook tot de input maar 
heeft onvoldoende oog voor de toename van het belang van de kenniscompo-
nent, naast kapitaal en het belang dat dit heeft voor de (eigendoms-)verhoudingen.

De ontwikkeling die we kunnen waarnemen bij deze vier benaderingen (de 
universele, contingentie-,confi guratie- en contextbenadering) is er een van een 
steeds wijder perspectief. Ten tijde van de universalistische theorie lag de nadruk 
sterk op het toepassingsgerichte domein. Met de latere stromingen is meer af-
stand gecreëerd. Hiermee is niet gezegd dat deze ontwikkeling volstrekt lineair is: 
alle vier de stromingen worden nog steeds toegepast maar in de ontwikkeling is 
wel een tendens waar te nemen van het micro- naar het macro-niveau.

159  AMO staat voor de theorie die zegt dat performance van een werknemer wordt bepaald door Ability, 

Motivation en Opportunity to participate. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van HR systemen die 

instrumenteel zijn voor vaardigheden, motivatie en kwaliteit van de functie (Paauwe & Boselie, 2005). Dit 

is in essentie Vroom’s expectancy theory (Vroom, 1965)

160 (Porter, 1980; Porter, 1985)

161 (Kaufman, 2007)

162  Hij noemt omvang van de onderneming, hoogte salaris, leeftijd van de onderneming, productie 

technologie, organisatorische kenmerken (central/decentraal; management control; profit/non-profit; 

private/public ownership, training/kennis, kenmerken werkers, economische/markt condities, HRM 

innovatie, organisatiegraad, overheidsregulatie, sociaal/culturele factoren, management filosofie, 

business strategy. Op. Cit. 37 e.v.
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Geconstateerd kan worden dat de theoretische ontwikkeling binnen HRM nog 
volop in beweging is. Voor de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 zijn geformu-
leerd bieden ze vooralsnog onvoldoende houvast. De onderzoeksvragen 1 en 3 
t/m 5 kunnen worden beantwoord als onderzoeksvraag 2 (Welke veranderingen 
kunnen we voorzien voor wat betreft de waarden, voorwaarden en structuren, 
functies en rollen van HRM?) afdoende is beantwoord.

Om inzicht te verkrijgen in de rol en functie van HRM in de toekomst is het van 
belang om eerst beter zicht te krijgen op het ontstaan van het moderne HRM. 
Hierbij is het ook van belang de mensbeelden te betrekken die hieraan ten 
grondslag liggen.163 Het zijn mensbeelden die niet alleen onze waarden bepalen 
maar ook hoe er wordt aangekeken tegen arbeid en derhalve tegen de wijze 
waarop arbeid dient te worden georganiseerd. Anderzijds bepaalt de wijze waar-
op arbeid wordt georganiseerd ons mensbeeld. 

Ten tijde van het ontstaan van de textielindustrie bijvoorbeeld kreeg het begrip 
‘tijd’ voor de arbeiders een geheel andere betekenis. Voor de opkomst van de 
textielfabrieken was de productie georganiseerd volgens het putting out principe. 
Fabriqueurs lieten de vlas en katoen eerst door thuiswerkers spinnen tot garens. 
Die werden door de fabriqueurs opgekocht en vervolgens weer uitgezet bij de 
wevers, eveneens thuiswerkers, die ze verwerkten tot stoffen. De boeren verricht-
ten deze arbeid als er weinig werk op het land was.164 Het vormde een aanvulling 
op hun inkomsten uit de landbouw. Vanaf het moment dat er fabrieken kwamen 
werden ze gedwongen hun werkzaamheden niet langer thuis, in hun eigen tempo 
maar in de fabriek uit te voeren volgens vaste werktijden.165 Tot die tijd werden ze 
betaald volgens stukwerk op basis van een eindproduct. Later werden stukloon, 
uurloon en premieloon geïntroduceerd waarbij tijd als het ware een expliciete 
productiefactor werd waar dit tot die tijd veel implicieter een rol speelde.166 

De theorieën die zijn ontwikkeld over HRM laten de geschiedenis hiervan over 
het algemeen een aanvang nemen in de 19e eeuw. Dit is begrijpelijk omdat dit, 
globaal gezien, samenvalt met het ontstaan van de tweede industriële revolutie. 
Dit is ook de periode waarin de Modern Business Enterprise is ontstaan met zijn 
scheiding van kapitaal en arbeid en waar de personeelsfunctie binnen industriële 
bedrijven formeel vorm kreeg. Beschouwen we HRM echter als een interface 
tussen de mens en de organisatie dan is de keuze om HRM pas in de 19e eeuw 

163 Zie hoofdstuk 1.

164 (Fischer, 1983)

165  “(..) het einde van de werkdag werd aangegeven door de stoomfluit, het werktempo bepaald werd door 

de drijfassen en van enige zelfstandigheid bij de wever en spinner nauwelijks sprake meer was”.

Ibid

166 Zie (Pot, 1988) over de beloningsvormen
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te laten ontstaan in feite vrij willekeurig. Het zou dan meer voor de hand hebben 
gelegen om het verschijnsel HRM te bestuderen vanaf het moment dat organisa-
ties (in bredere zin) zich manifesteerden. Hiervan zijn in het pre-industriële tijdperk 
vele voorbeelden te geven: de bouw van de Egyptische piramides, het Romeinse 
leger, de gildes, de middeleeuwse handelsnetwerken waar Greif over spreekt,167 
de vormen van putting out (de verlag, de fabriqueurs) en de VOC. 

De tweede beperking van de vigerende HRM theorieën hangt samen met de 
veranderingen die zich vanaf de 2e helft van de 20e eeuw binnen de economie 
voordoen en die betrekking hebben op de eigendomsverhoudingen. In de klas-
sieke onderneming, de MBE, vallen de eigendomsrechten samen met de fysieke 
productiemiddelen van de onderneming. Door middel van het arbeidsrecht krijgt 
de leidinggevende zeggenschap over de werkenden in de vorm van het recht van 
instructie (als tegenhanger van aangenomen werk). Met dit recht van instructie 
kan de werkgever niet alleen bepalen wat de werknemer moet presteren (output) 
maar ook hoe de werknemer te werk moet gaan. Pas op basis van het zo gefor-
muleerde instructierecht kon Taylor’s Scientifi c Management worden toegepast. 
Taylor ging er van uit dat arbeiders van oorsprong zelf bepaalden op welke wijze 
ze hun werkzaamheden uitvoerden, respectievelijk de voorlieden die de arbeiders 
inhuurden en een werk aannamen. Dit zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden 
was veelal een combinatie van intuïtie, overlevering en eigenbelang. Taylor’s 
theorieën hadden als doel hen deze persoonsgebonden kennis uit handen te 
nemen, te systematiseren en opnieuw te organiseren waarbij hij er van uit ging 
dat zowel de ondernemers als de werkenden hier uiteindelijk van zouden pro-
fi teren omdat hetzelfde werk effi ciënter zou kunnen worden uitgevoerd. In de 
hedendaagse economie vormt kennis in toenemende mate een belangrijke bron 
van arbeid in tegenstelling tot de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw toen 
arbeid vooral betrekking had op een fysieke inspanning. Door de toenemende 
zelfstandigheid van kenniswerkers, die hun deel van de residual claim opeisen168, 
is de arbeidsrelatie fundamenteel aan het wijzigen. Kennis heeft in de economie 
altijd al een belangrijke rol gespeeld maar pas als de productie van kennis een 
endogene factor wordt in de productiefunctie aan het begin van de 20e eeuw, 
doordat bedrijven als General Electric (1900), Philips (1914) hun eigen R&D-labo-
ratoria opzetten, kunnen we spreken van een kenniseconomie.169 Deze kenniseco-
nomie heeft betrekking op de exploitatie van gecodifi ceerde kennis bijvoorbeeld 
vastgelegd in patenten, waarbij die kennis steeds wordt geëxploiteerd door be-
lichaming in concrete fysieke producten zoals auto’s, gloeilampen, radio’s en der-
gelijke waarmee de exploitatie van die kennis onderworpen bleef aan de wet van 

167 (Greif, 2006)

168 Zie hoofdstuk 1

169  Drucker heeft het al over een kenniseconomie in 1959. Zie (Boersma & Vries, 2008; Carlaw, Oxley, Walker, 

Thorns, & Nuth, 2006)
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de afnemende meeropbrengst. Persoonsgebonden kennis was alleen relevant in 
relatie tot en afhankelijk van toegang tot en het gebruik van kapitaalgoederen 
(draaibanken, persen en dergelijke) waardoor deze geen op zichzelf staande eco-
nomische macht kon vormen. Mowery beschrijft het verschil tussen het aandeel 
van de industriële R&D in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in de 
eerste helft van de 20e eeuw. Een van de factoren die er toe heeft geleid dat de 
Verenigde Staten hierin voorliepen is dat de unit-structuur van de Amerikaanse 
ondernemingen zich er beter toe leende om een afzonderlijke R&D-afdeling op 
te zetten omdat zij er eerder aan waren gewend activiteiten in de onderneming te 
incorporeren die voorheen door de markt werden uitgevoerd. Een andere reden 
is dat de Britse ondernemingen vaker gebruik maakten van consulting engineers 
die niet in dienst waren van de onderneming (veelal familiebedrijven) en wel in 
staat waren om technisch adequate adviezen te geven (waarmee ze in hun profes-
sie aanzien konden verwerven) maar geen rekening hielden met de bedrijfsspeci-
fi eke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de kosten om iets te produceren.170

Een derde beperking betreft, zoals reeds kort aangestipt, de rol en de functie 
van HRM. De theoretische modellen (zoals de RBV) doen in feite niet meer dan 
aangeven dat er relaties zijn tussen HRM-instrumenten en HRM-strategie, dat de 
organisatorische context van belang is, dat er sprake is van organisatorische, 
sociale en individuele effecten maar er is bijvoorbeeld geen sprake van een 
weging van de invloed van de afzonderlijke variabelen, de randvoorwaarden 
waar de variabelen aan moeten voldoen om een rol te kunnen spelen en de mate 
waarin variabelen afhankelijk zijn van elkaar. Gesteld zou kunnen worden dat 
de theorie een duidelijke operationalisering ontbeert waardoor een model (dat 
managers behulpzaam is om beslissingen te nemen) om de inzet van de factor 
human capital te bepalen ontbreekt terwijl bestaande methodes, die hier wel een 
poging toe wagen en zoals geïntroduceerd door Kaplan en Norton en Brynjolfsson 
et al. theoretisch minder zijn onderbouwd.171

Een vierde beperking van de fi gurerende theoretische kaders is dat deze niet 
in eerste instantie zijn gericht op de precieze werking van HRM maar op het 
effect daarvan en wel in het bijzonder op het succes van de onderneming. Het 
aantonen van het effect van HRM op de prestaties van de onderneming blijkt in 
de praktijk veelal geen eenvoudige opgave te zijn. De vraag of een succesvolle 
onderneming het gevolg is van een goed HRM beleid of een goed HRM beleid 
het gevolg is van een succesvolle onderneming blijkt niet eenvoudig te beant-
woorden. Deze denkwijze lijkt ook te mechanisch. Bovendien is het denkbaar dat 
er binnen een onderneming sprake is van een goed HRM-beleid (of onderdelen 

170 (Mowery, 1984)

171 (Brynjolfsson et al., 2002; Kaplan & Norton, 2004)
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daarvan) dat desastreus is voor de onderneming. General Motors vormt hiervan 
een goed voorbeeld. De voor de werknemers gunstige pensioenregelingen, 
die er toe leidden dat General Motors in 2003 miljarden toevoegden aan de 
pensioenfondsen hebben mede geleid tot het faillissement van General Motors. 
Het is dus afhankelijk vanuit welk stakeholder-perspectief er wordt bezien of een 
HRM-beleid al dan niet gunstig is. Daarnaast zijn er ook voorbeelden van onder-
nemingen zonder (formeel) HRM beleid.172

Samenvattend kan worden gesteld dat de onderzoeksvragen niet kunnen worden 
behandeld met behulp van de vigerende theoretische modellen. Er is behoefte 
aan een nieuw kader waarbinnen bovengenoemde vraagstukken wel aan de orde 
kunnen worden gesteld en geanalyseerd. Dit nieuwe kader dient ontwikkeld te 
worden waarbij de eerste fase is het zoeken van de grondslagen van HRM. Dat 
is het doel van het onderhavige onderzoek. Hierbij gaat het dus om een bredere 
historische benadering die ingaat op het ontstaan van HRM waarbij het van be-
lang is de achterliggende mensbeelden te betrekken. Daarnaast dient te worden 
aangegeven welke institutionele elementen een rol spelen zoals de eigendoms-
verhoudingen. Verder zijn de rol en functie van HRM van belang alsmede de 
exacte werking van de variabelen.

Het leerstuk uit de economie dat hier goed bij aansluit is dat van de institutionele 
economie. Het begrip institutie staat hierin centraal. Greif defi nieert instituties als 
een systeem van regels, waarden (beliefs), normen en organisaties die gezamen-
lijk een regelmaat in (sociaal) gedrag genereren.173 In het schema van Williamson 
(zie hoofdstuk 1) wordt een vier-lagenstructuur aangebracht met bijbehorende 
tijdschalen die het mogelijk maken om een historische dimensie toe te voegen 
aan de bestudering van HRM die tot nu toe in de theorievorming (vrijwel) geheel 
ontbreekt. De theoretische concepten die relevant zijn voor de bestudering van 
de (hoogste) laag 1 (de institutionele omgeving) komen uit de sociale weten-
schappen. De stroming in de sociale wetenschappen die hier goed bij aansluit is 
die van de tweede moderniteit van Ulrich Beck.

Volgens Beck en Lau (2005) bevindt de Westerse wereld zich in de fase van de 
tweede moderniteit.174 De periode van de eerste moderniteit wordt gekenmerkt 
door de natiestaat waarbij sociale relaties, netwerken en gemeenschappen 
vooral vanuit een territoriale basis worden begrepen. Hedendaagse ontwikkelin-

172  Zie b.v. (Kaufman, 2007; Paauwe, 1996; Paauwe, 1996). In Nederland is Buurtzorg, een organisatie met 

5500 medewerkers, daar een actueel voorbeeld van. Paauwe noemt verder nog J.G. Nelis Building 

Contractors, BSO/Origin, ABC Technology, Damen Shipyards Gorinchem, Skillbase. Daar kan TMC, een 

van de cases van dit onderzoek, aan worden toegevoegd.

173 (Greif, 2006)

174 (Beck & Lau, 2005)
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gen leiden er toe dat begrippen zoals collectieve levenspatronen, vooruitgang, 
controleerbaarheid, volledige werkgelegenheid niet langer bruikbaar zijn. De 
concepten die zijn ontwikkeld in de periode van de eerste moderniteit zijn niet 
langer bruikbaar. “(..) the institutions that are initially forced to cling to the old 
order are fi nding it hard to deal with the new fl uid and hybrid forms, pluraliza-
tions and ambiguities that now exist. They encounter severe diffi culties when it 
comes to taking action and making decisions and they increasingly face problems 
in terms of attributing responsibility-whether it be in world politics or in couple 
relationships”.175 

Kenmerkend voor het tijdperk van de tweede moderniteit is dat het denken niet 
langer plaats vindt vanuit homogene, eenduidige concepten en heldere dicho-
tomieën zoals betaalde en niet-betaalde arbeid; hiërarchie en markt; gezin en 
niet-gezin maar veel meer vanuit heterogene, fl exibele denkschema’s. Het is niet 
een kwestie van of/of maar van en/en. Dit sluit goed aan bij de zoektocht naar de 
toekomstige ontwikkeling van HRM vanuit en institutionele benadering.

Bij de zoektocht naar een nieuw theoretisch kader voor HRM zal onder andere 
gebruik gemaakt worden van de onderzoeksmethodologie die is ontwikkeld 
door Glaser en Strauss in het kader van de idee van grounded theory.176 Glaser 
omschrijft het doel van grounded theory als volgt:

“The goal of grounded theory is to generate a conceptual theory that 
accounts for apattern of behavior which is relevant and problematic for 
those involved. The goalis not voluminous description, nor clever verifi cation. 
(Glaser, 1978, 93)”177

Het ontwikkelen van een theorie volgens de methode van grounded theory 
neemt een aanvang met een houding die zo open mogelijk is. Verder ligt niet 
vooraf vast van welke data gebruik zal worden gemaakt. Alle informatie kan 
in principe dienst doen als data en het is aan de onderzoeker om te beslissen 
welke data hij wil gebruiken. De data worden vervolgens gecodeerd aan de hand 
van vragen: “What is this data a study of?”. “What category does this incident 
indicate?” “What is actually happening in the data?” “What is the main concern 
being faced by the participants?” and “What accounts for the continual resolving 
of this concern?”178 

175 Ibid.

176 (Glaser & with the assistence of Holton, 2004; Glaser & Strauss, 2009)

177 (Glaser & with the assistence of Holton, 2004)

178 (Glaser & Strauss, 2009; Glaser & Strauss, 2009)
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Deze vragen zorgen ervoor dat de onderzoeker theoretisch alert en in ontwik-
keling blijft terwijl hij de data analyseert, verzamelt en codeert. Hij wordt zo 
gedwongen zich te concentreren op patronen. De onderzoeker codeert zoveel 
mogelijk categorieën aan de hand van de incidenten. Hier begint het proces van 
theoretische sampling en wordt de theorie gaandeweg ontwikkeld. Op basis hier-
van besluit de onderzoeker nieuwe data toe te voegen. Naarmate het onderzoek 
vordert, vergelijkt de onderzoeker incidenten met elkaar, vergelijkt incidenten 
met categorieën en zo ontstaat een kern categorie en een kern variabele. Dit kan 
elke soort theoretische code zijn, een proces, een voorwaarde, twee dimensies, 
een gevolg, een range enzovoorts. Naast het verzamelen van de data moet de 
onderzoeker voortdurend memo’s schrijven. Dat zijn korte theoretische notities 
over de data en de conceptuele connecties tussen de categorieën. Memo’s zijn 
hypotheses over verbanden tussen categorieën en hun kenmerken en maken een 
begin met het integreren van deze verbanden met clusters van andere categorie-
en die leiden tot de theorie. De volgende fase is die van het sorteren. De catego-
rieën en hun kenmerken worden gesorteerd op overeenkomsten, verbanden en 
conceptuele ordeningen. Dit leidt tot patronen die vervolgens de outline zullen 
vormen. 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van 
vijf onderzoeksmethoden. Om de overgang te maken van de onderzoeksvragen 
naar de te gebruiken onderzoeksmethoden is gebruik gemaakt van het in hoofd-
stuk 1 gepresenteerde schema van Williamson. Er zijn vijf onderzoeksmethoden 
toegepast:

 1. Literatuurstudie
   De literatuurstudie is van belang voor het achterhalen van de geschiedenis 

van HRM, of specifi eke onderdelen daarvan zoals waarderingssystemen, in 
Nederland en theorieën 

 
 2. Interviews
   Er zijn 11 interviews gehouden met resource persons om aanvullende 

informatie te verzamelen over specifi eke onderwerpen: HRM adviseurs, 
(arbeids-)juristen, hoogleraren, ondernemers, managers. Deze interviews 
zijn opgenomen en van de inhoud is gebruik gemaakt aan de hand van 
gespreksverslagen.

   
  3. Casestudies aan de hand van bronnenonderzoek en interviews
   Er zijn zes cases geselecteerd van een aantal Nederlandse ondernemingen 

en instellingen die een betrouwbare dwarsdoorsnede geven van de stand 
van zaken van HRM in Nederland vanuit de hoofdvraag van het onderzoek: 
hoe zal HRM zich ontwikkelen?
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   Bij cases studies is de belangrijkste vraag: what is the case a case of? 
Een van de problemen is die van representativiteit. Een dilemma is dat 
van breedte en diepgang: hoe meer cases worden geselecteerd, hoe 
oppervlakkiger de bestudering vice versa. De gehanteerde criteria zijn de 
volgende:

  • De onderneming of instelling dient gevestigd te zijn in Nederland.
  •  Er moest sprake zijn van ondernemingen en instellingen in verandering 

en een redelijke mate van complexiteit.
  •  De ondernemingen en instellingen moeten gezamenlijk een redelijke 

dwarsdoorsnede vormen van een gemiddelde Nederlandse onderne-
ming of instelling qua omvang, publiek/privaat, sector

  •  Er moet sprake zijn van toegankelijkheid en een bereidheid om mee te 
werken.

   Bij de zes ondernemingen en instellingen zijn interviews gehouden en is 
materiaal verzameld aan de hand van desk research.179

 4.  (Tekst-)analyse van een discussieforum van Linkedin
   De zogeheten sociale media zijn vanaf het eind van de jaren negentig in 

opkomst en worden gebruikt voor verschillende doeleinden: pr, direct 
sales, recruitment, advertising, data mining, informatie uitwisselen. Er zijn 
discussiefora waar iedereen die naar zijn eigen idee voor in aanmerking 
komt zich kan aanmelden. Als de aanmelding wordt geautoriseerd, door 
de coördinator, kan iemand deelnemen aan de discussies. De coördinator 
kan zelf de spelregels vaststellen en daarnaar handelen (respect tonen, 
geen sex, geen reclame en dergelijke) dat wil zeggen deelnemers waar-
schuwen of verwijderen als zij zich niet aan de spelregels houden. Over 
een periode van één jaar zijn door de onderzoeker de discussies gevolgd 
en geanalyseerd op een van de meest bezochte Nederlandse groepen, de 
HR Community. Deze discussies geven een beeld van het soort onderwer-
pen die momenteel actueel zijn binnen de wereld van de Nederlandse 
HRM beroepsbeoefenaren.

 5.  Het volgen van een intervisiegroep van Young Professionals van de NVP. 
   De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatie-

ontwikkeling (NVP) kent, naast negen regionale afdelingen, acht vakinhou-
delijke en doelgroepgerichte secties. Een van deze secties is die van de 
Young Professionals. Deze sectie is bedoeld voor aankomende en startende 

179   Zie hoofdstuk 3 voor een nadere verantwoording van de interviews. Om tot de 6 cases te komen zijn 

oriënterende gesprekken gevoerd met meerdere ondernemingen.
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P&O professionals tot 30 jaar. Vanuit deze sectie ontstond het idee om een 
intervisiegroep op te zetten met startende professionals. De onderzoeker 
heeft aangeboden deze groep te begeleiden en de gesprekken op te nemen 
vanuit de gedachte om op deze manier een blik te krijgen wat zich op de 
werkvloer voordoet. Gedurende twee jaar hebben 10 sessies plaatsgevon-
den waaraan (in totaal) werd deelgenomen door 8 HRM medewerkers.180 
Door een kleine groep HRM adviseurs gedurende langere tijd te volgen 
ontstaat een aanvullend beeld dat dicht bij de dagelijkse praktijk staat.

Daarnaast is gebruik gemaakt van (participerende) observatie van activiteiten van 
de NVP in de periode 2009-2012. In die periode is door de onderzoeker deelge-
nomen aan een aantal bedrijfsbezoeken, presentaties en discussiebijeenkomsten. 
Voor een overzicht zie bijlage 3. Over de periode 2007-2012 zijn ondernemingen 
en instellingen bezocht in verband *met de begeleiding van studenten. Dit betrof 
in vrijwel alle gevallen de HRM-adviseur. Van deze bezoeken zijn niet systematisch 
aantekeningen gemaakt. De ervaringen geven echter, mede gezien het aantal 
verschillende organisaties, wel een indruk van de stand van zaken van HRM in 
Nederland. Voor een overzicht, zie bijlage 4.

Alle gehanteerde onderzoeksmethoden zijn van belang geweest voor het beant-
woorden van de onderzoeksvragen. Er is echter wel sprake van een concentratie: 
voor bepaalde onderzoeksvragen zijn methodes van groter belang dan voor 
andere. In welke mate hier sprake van is, is weergegeven in het onderstaand 
schema.181

180 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de namen van de deelnemers.

181  De donkergrijs gekleurde velden geven weer voor welke onderzoeksvraag deze in het bijzonder relevant 

zijn.
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Figuur 2.5 Overzicht onderzoeksmethoden 

1. Mensbeelden/
    onstaan

2. Institutionele 
    aspecten
 (eigendom/kennis)

3. Rol/functie HRM

4. ‘Preciese werking’

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Literatuurstudie Cases Social media Intervisiegroep Interviews

In het hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op de methodologische verant-
woording.
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