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Hoofdstuk 4  Ontwikkeling van de interne organisatie 
van de MBE

“How, then shall we, in a great Christian community - how shall we regard the working 

class? As men or as animals; as things or as persons? Are they to be isolated as beings 

doomed to a life of toil and hopeless ignorance? Is labour to be the special burthen of 

some, and idleness the proper business of others? Or, on the other hand, is activity and 

is diligence in the various departments of labour, under its many aspects – is this a law 

binding on all classes of society? Are all equally entitled to a Sabbath rest, and reasonable 

recreation? Should all be invited to partake of the benefi ts of knowledge, which is incre-

ased daily – should these be as freely shared as the greater blessings of revealed religion?”

Labour and Rest. Two lectures delivered by the right honourable Joseph Napier. 

Dublin, 1859

4.1 Inleiding

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is er niet één allesbepalende factor aan te 
wijzen die heeft geleid tot het ontstaan van de personeelsfunctie (HRM), maar is 
de opkomst hiervan beïnvloed door verschillende factoren waarbij de belangrijkste 
actoren sociaal werkers, educators en andere hervormers, en ondernemers en 
managers zijn. De institutionele inbedding van de personeelsfunctie hangt nauw 
samen met de opkomst en ontwikkeling in de Verenigde Staten van de Modern 
Business Enterprise (MBE)523 en dan in het bijzonder de grootschalige MBE in 
de periode van de tweede industriële economie (± 1875 - ± 1975): de tweede 
industriële revolutie. Juridisch is de MBE vormgegeven als corporation en buiten 
de Verenigde Staten als (naamloze of besloten) vennootschap, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH) of Société Anonyme (SA). De vraag is dan welke 
wisselwerking vastgesteld kan worden tussen de personeelsfunctie, het ontstaan 
van de MBE en welke contextuele factoren bij de ontwikkeling (vormgeving, 
doelen, functie, scope) van de personeelsfunctie een rol hebben gespeeld. Daar-
naast is de vraag welke instituties hierbij een rol hebben gespeeld. Het is dan 
ook relevant eerst het ontstaan en de ontwikkeling van de MBE en vervolgens het 
effect hiervan op HRM te beschrijven. De vraag die hieraan vooraf gaat, namelijk 
waarom de MBE zich nu juist in de Verenigde Staten zo sterk heeft ontwikkeld, zal 
worden behandeld in § 4.2. 

523  (Chandler, 1977; Rajan & Zingales, 2000; Zingales, 2000) De meest bekende en oudste MBE is General 

Motors. Anderen zijn Standard Oil (NJ), Du Pont, Sears Roebuck.
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De aandacht voor de vraag in hoeverre de assumpties die ten grondslag liggen 
aan de MBE ook valide zijn voor de economie van de 21e eeuw is van recente 
datum. In veel analyses, theorieën en modellen wordt het concept van de MBE 
stilzwijgend als uitgangspunt genomen. De meeste ondernemingen zijn, door 
incorporatie in een vennootschap, gebaseerd op het concept van de MBE.524 Dat 
wil overigens niet zeggen dat andere rechtsvormen voor de onderneming niet 
minstens even interessant zijn. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
zien we in de pre-industriële periode het putting-out model. Duitsland kent de 
Verlag-vorm en in Nederland in sprake van fabriqueurs.525 Dit zijn meer netwerk-
achtige structuren van juridisch onafhankelijke partijen in plaats van verticaal 
geïntegreerde ondernemingen, waarin loyaliteit een grote rol speelt en er sprake 
is van een economische hiërarchie tussen betrokkenen.

4.2 Het ontstaan van de MBE

De MBE is vrijwel gelijktijdig ontstaan in de Verenigde Staten en in Europa.526 
De vraag is waarom in het bijzonder de grote verticaal geïntegreerde onder-
nemingen zich juist in de Verenigde Staten zo sterk hebben ontwikkeld, zowel in 
aantal als in omvang en niet eerder of elders, bijvoorbeeld in het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland of Japan. Chandler schrijft dit toe aan een aantal omstandig-
heden.527 De eerste industriële revolutie vond plaats in het Verenigd Koninkrijk 
(O. E. Williamson, 1985), aan het eind van de 18e eeuw (O. E. Williamson, 
1985).528 

524  (Godley & Casson, 2007) relativeren het belang dat Chandler en Williamson hechten aan de rol die het 

management van de MBE speelt bij het verbreden van de grenzen en wijzen op het belang dat 

ondernemerschap hierbij speelt aan de hand van een verfijning van de Singer Case.

525  (Fischer, 1983), (Williamson, 1985)

526  (Chandler, 1984) In alle regio’s waar grote industriële ondernemingen ontstonden waren ze 

geconcentreerd in een beperkt aantal (dezelfde) industrieën waarvan de meeste in de sectoren voedsel, 

chemie, olie, machines en primaire metalen. 

527  (Chandler, 1984)

528  De eerste industriële revolutie wordt ongeveer gesitueerd tussen 1760-1875 en heeft betrekking op het 

vervangen van de traditionele vormen van energie (de mens, het dier, wind, water en zon) door fossiele 

brandstof: kolen. De drie belangrijkste uitvindingen die deze periode markeren zijn de stoommachine 

van James Watt (1769); de spinmachines van Arkwright and Crompton, gepatenteerd in 1770 en 1779 en 

de haardoven van Henry Cort (Chandler, 1980).
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Tabel 4.1 Kenmerken van de drie industriële revoluties. Uit: (Jänicke & Jacob, 2009)

1st Industrial 
Revolution: approx. 

1780-

2nd Industrial 
Revolution: approx. 

1890-

3rd Industrial 
Revolution: approx. 

1990-

Dominant 
technology 
and 
raw material

steam engine, power 
loom, iron processing

electricity, chemistry, 
combustion engine, 
assembly line, 
synthetic materials

ICT, microelectronics, 
new materials, 
renewable raw 
materials, cleaner 
technology, bio-
technology, recycling

Dominant 
energy source

coal coal, oil, nuclear power renewable energies, 
energy efficiency

Transport/
communicati-
on

railway, telegraphy car, airplane, radio, TV high-speed railway 
systems, internet, mobile 
tele-
communication

Society/state ‘bourgeoisie’, freedom of 
trade, constitutional 
state

mass production, mass 
society, parliamentary 
democracy, welfare state

civil society, 
globalization, global 
governance

Core countries UK, Belgium, Germany, 
France

USA, Japan, Germany EU, USA?, China?, Japan?

Het verschil met de tweede industriële revolutie, waar met name vervoer en com-
municatie een centrale rol speelden, is dat deze het mogelijk maakte een groot 
distributienetwerk op te zetten dat de basis vormde voor de afzet van producten. 
Het was de combinatie in de Verenigde Staten van twee nieuwe communicatie-
middelen die hiertoe heeft bijgedragen: de aanleg van de spoorwegen en van de 
telegraaf. Het eerste maakte grote markten mogelijk door goedkoop vervoer van 
goederen over grote afstand, de tweede maakte grote markten mogelijk door de 
communicatie van informatie over vraag, aanbod en prijzen tegen lage kosten 
over grote afstand met grote snelheid.529 

Het waren de spoorwegmaatschappijen en de andere beheerders van wegen en 
kanalen die tussen 1850 en 1860 de eerste managerial hiërarchieën opzetten met 
toepassing van daartoe ontworpen nieuwe accounting technieken530 omdat het 
organiseren van de goederenstromen veel gecompliceerder was dan de organi-
satie van constructiewerkzaamheden. Voor 1850 waren ondernemingen over het 
algemeen familiebedrijven met een eenvoudige structuur met een eenhoofdige 

529  Zie b.v. (Spar, 2001) over de geschiedenis van de telegraaf en (Carlaw et al., 2006) over het verschil in 

ontwikkeling tussen de VS en de UK.

530 (Johnson & Kaplan, 1987)
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leiding.531 Britse bedrijven zijn pas na WO I overgestapt op gesalarieerd manage-
ment. Tot die tijd bleven de bedrijven als familiebedrijven bestaan, ook als er 
sprake was van kapitaalsintensieve bedrijven. Hiervoor zijn verschillende verklarin-
gen. Chandler noemt als verklarende factoren de Britse industriële geografi e en 
geschiedenis; het onderwijssysteem en het gebrek aan anti-trustwetgeving.532

Het concept van de MBE was succesvol vanuit het gezichtspunt van de economi-
sche ontwikkeling van de 20e eeuw.533 Als concept is het zowel gebaseerd op de 
specifi eke technologische omstandigheden, alsmede ook op sociale en antropo-
logische factoren kenmerkend voor de eerste helft van de twintigste eeuw.534 De 
“moderne” organisatie en organisatieleer ontwikkelt zich binnen en op basis van 
het concept van de MBE.535 

De defi niërende kenmerken van de MBE zijn reeds beschreven in hoofdstuk 1.

Kenmerken van de interne organisatie van de onderneming zoals deze zich ont-
wikkelt binnen en op basis van het concept van de MBE zijn: 

• Een lineaire hiërarchie volgens Weber, dat wil zeggen:
* Een linear chain of command.
*  Pariteitbeginsel: Eenheid van taak, zeggenschap over middelen en 

mensen, en beslissingsbevoegdheid. 
*  Informatie is gestructureerd op basis van en binnen de hiërarchische 

structuur.
* De macht is geconcentreerd in de top van de organisatie.

531  Bij de kapitaalsintensieve ondernemingen is de throughput belangrijker dan de input (zoals bij 

arbeidsintensieve ondernemingen) waardoor er eerder sprake is van economy of scale. Als 

massaproductie en –distributie geïntegreerd zijn is het belangrijkste wat een ondernemer kan doen het 

opzetten van een afzonderlijke administratieve organisatie. (Chandler, 1984)

532  Van belang was ook dat de bevolking in de VS (en als gevolg daarvan, de markt) veel sneller groeide dan 

in de UK. In 1850 was het aantal inwoners van beide landen gelijk. In 1920 was dat van de VS drie keer zo 

groot. Verder was het VK al geïndustrialiseerd voor er sprake was van moderne transport- en 

communicatiemiddelen. Ook in Duitsland werd het divisiemodel pas na WO II op grote schaal omarmd. 

Voor die tijd lag de nadruk op de zware industrie en geavanceerde machinebouw die een sterke 

wetenschappelijke basis had en grote kapitaalinvesteringen eiste. De Duitse interne markt voor 

consumptiegoederen was aanvankelijk te klein (Chandler, 1984). 

533  Op de multi- en transnationale aspecten van de MBE’s is ook kritiek met name ten aanzien van de 

gevolgen van de schaalvergroting, globalisering, machtspositie, gebrek aan transparantie, 

milieueffecten. Zie o.a. (Giddens, 1990/2004; Reich, 1992; Rifkin, 2000)

534  In de periode 1875-1925 hebben zich de grootste technologische revoluties voorgedaan, elektriciteit, de 

verbrandingsmotor, ontwikkelingen in de chemie, de radio, telefoon, e.d. De daardoor geïnduceerde 

sociale omwentelingen doen zich voor in de tweede helft van de twintigste eeuw, juist ook in de interne 

organisatie. 

535  (Godley & Casson, 2007) relativeren het belang dat Chandler en Williamson hechten aan de rol die het 

management van de MBE speelt bij het verbreden van de grenzen en wijzen op het belang dat 

ondernemerschap hierbij speelt aan de hand van een verfijning van de Singer Case. 
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•  Beloning op basis van een functiegebouw (Functiebeschrijvingen -waar-
dering) 

• Double loop tight control

Van belang is verder nog dat de juridische grenzen van de onderneming samen- 
vallen met de fysieke activa van de onderneming en dat eigendom geen rol 
speelt als ontwerpfactor in de interne organisatie.

De omvang van ondernemingen in de Verenigde Staten komt tot het midden 
van de 19e eeuw meestal niet boven de honderd werknemers uit.536 De latere 
industriële ontwikkeling in de Verenigde Staten, die zich rond 1925 heeft uitge-
kristalliseerd, kenmerkt zich door een economie die wordt gedomineerd door 
grote ondernemingen, vaak gericht op massaproductie.537 Omdat de Verenigde 
Staten een wereldwijde voorspong hadden in de industriële ontwikkeling, vooral 
veroorzaakt door de hoge arbeidsproductiviteit, fungeerden ze als voorbeeld 
voor ondernemingen die zich later, onder andere in Europa ontwikkelden.538 

De groei van deze grote ondernemingen ontstond dankzij twee innovaties: de 
uitvinding van de telegraaf en de spoorwegen waardoor, in relatief korte tijd, een 
grote markt kon ontstaan.539 Veel van deze grote ondernemingen vormden het 
begin van een bedrijfstak (de automobielindustrie, metaalindustrie, spoorwegen) 
die derhalve nog weinig toeleveranciers en klanten van halffabricaten kende. 
Per bedrijfstak was het aantal MBE’s over het algemeen beperkt en dus konden 
zij volop profi teren van de schaalvoordelen. De oorspronkelijke, op het concept 
van de MBE gebaseerde ondernemingen, werden gekenmerkt door een hoge 
mate van verticale integratie wat verklaard kan worden door de toenmalige hoge 
transactiekosten in de markt. Markten waren indertijd niet effi ciënt, wat conform 
het theorema van Coase (1937) de grenzen van de onderneming bepaalde, 
vandaar de verticale integratie.540 Er was nauwelijks sprake van concurrentie op 
de tussenmarkt en een van de gevolgen hiervan was (naast de beperkte signalen 

536  (Rajan & Zingales, 2000), (Burns & Stalker, 1961/2001)

537  (Jacoby, 1991)

538   Het boek van Drucker, Concept of the Corporation heeft hierin een belangrijke rol gespeeld: (Drucker, 

1946/1993) 

Daarnaast is aan de orde dat in de VS rond 1930 al een niveau van arbeidsproductiviteit was gerealiseerd 

dat in Europa pas rond 1960 zou worden bereikt. Die hoger arbeidsproductiviteit in de VS werd door 

verschillende regeringen, in het bijzonder ook door Nederland, als voorbeeld genomen als instrument 

voor de wederopbouw (in Nederland tot uiting komend in een uiterst succesvol programma voor 

verhoging van de arbeidsproductiviteit als onderdeel van de naoorlogse industrialisatienota’s, met een 

geleide loonpolitiek waarin de stijging van de contractlonen gekoppeld was aan een stijging van de 

arbeidsproductiviteit. Hiervoor was binnen het Ministerie van Economische Zaken een aparte afdeling 

Productiviteitsbeleid in het leven geroepen die in de jaren tachtig is opgeheven.

539  (Chandler, 1995)

540  (Coase, 1937)
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vanuit de markt) dat er een groot potentieel was voor organizational slack. Dit 
maakte rigide command and control systemen noodzakelijk om de benodigde 
effi ciency te realiseren. Dit had, volgens Rajan en Zingales, ook gevolgen voor de 
arbeidsmarkt die toen krap zou zijn geweest. De werknemers zouden afhankelijk 
zijn van de onderneming omdat ze, bedrijfsspecifi eke, on the job training hadden 
gehad.541 Jacoby wijst er echter op dat in de periode voor WO I de mobiliteit op 
de arbeidsmarkt groot was en er sprake was van hoge turnover rates, met name 
onder de lager geschoolde werkers.542 

Het eigendom van de activa was duidelijk gedefi nieerd vanwege hun fysieke 
aard en de juridische en de economische grenzen van de onderneming vielen 
aanvankelijk samen.543 Naarmate de op het concept van de MBE gebaseerde 
ondernemingen zich verder ontwikkelden, zien we de opkomst van gesalarieerde 
managers die niet eigenaar waren van de onderneming.544 Chandler spreekt van 
managerial capitalism.545 De voor de toenmalige nieuwe technologie vereiste 
investeringen konden, mede vanwege de omvang, niet door individuele onder-
nemers of investeerders worden opgebracht. Dit werd opgelost door fi nanciering 
door aandeelhouders, wat in de Amerikaanse jurisdictie leidde tot een scheiding 
van het eigendom (ownership) van de onderneming (dat in de Verenigde Staten, 
volgens de daar geldende wetgeving, in handen is van de aandeelhouders) en de 
dagelijkse leiding (control) over de onderneming door het gesalarieerd manage-
ment.546 

4.3 Opheffing van het co-locatiebeginsel 

Deze overgang, naar scheiding van eigendom en dagelijkse leiding van grote 
ondernemingen, markeert een fundamenteel omslagpunt in de ontwikkeling 
van organisaties. Dit vraagstuk werd voor het eerst geadresseerd door Berle547 
en nadien door Hayek (in 1945) en is later uitgewerkt door Jensen en Meckling 

541  (Rajan & Zingales, 2000)

542  (Jacoby, 2004)

543  (Rajan & Zingales, 2000)

544   Ongeveer parallel zien we universitaire managementopleidingen ontstaan en groeien (de oudste, 

Wharton School of Finance van de University of Pennsylvania, stamt uit 1881) en die als doel hadden om 

het beroep van manager een wetenschappelijk onderbouwde professionele status te geven maar hierin 

niet zijn geslaagd (Khurana, Nohria, & Penrice, 2005)

545  (Chandler, 1995)

546   Zie (Berle & Means, 1932) Deze ontwikkeling verliep in continentaal Europa overigens anders: daar 

trokken ondernemers vreemd kapitaal aan maar behielden aanvankelijk wel hun posities , waar in de 

Verenigde Staten er in veel gevallen sprake was van een eigenaar die zich terugtrok uit de leiding en zich 

beperkte tot de rol van aandeelhouder-principal. In de meeste Europese jurisdicties geldt dat de 

aandeelhouder geen mede-eigenaar is van de vennootschap waarin de aandeelhouder aandelen houdt; 

de vennootschap als rechtspersoon heeft geen eigenaar; is van zichzelf. 

547  (Berle & Means, 1932)
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die spreken van de opheffi ng van het co-locatiebeginsel: beslissingen worden 
genomen door die personen die over de voor die beslissing relevante kennis 
en informatie beschikken en in hun inkomen en persoonlijk vermogen worden 
geconfronteerd, positief en negatief, met alle economische gevolgen van de 
door hen genomen beslissing.548 Hayek gaat er van uit dat de snelle aanpassing 
aan veranderingen van specifi eke omstandigheden van tijd en plaats, een van de 
belangrijkste economische problemen is. Beslissingen zouden dan ook moeten 
worden overgelaten aan degenen die bekend zijn met deze omstandigheden: 
“(..) decisions must be left to the people who are familiar with these circumstan-
ces, who know directly of the relevant changes and of the resources immediately 
available to meet them. We cannot expect that this problem will be solved by fi rst 
communicating all this knowledge to a central board which, after integrating all 
knowledge, issues its orders. We must solve it by some form of decentralization”.549

Beslissingsrechten, kennis (in het bijzonder ook specialistische kennis), de 
confrontatie met de economische gevolgen van het uitoefenen van beslissings-
rechten in het persoonlijk inkomen en vermogen en het vervreemdingsrecht 
waren ten tijde van de zelfstandige ondernemer in handen van een en dezelfde 
persoon: het co-locatiebeginsel. Met het ontstaan van grote ondernemingen 
en de fi nanciering daarvan door de kapitaalsmarkt werden in het bijzonder de 
beslissingsrechten en de confrontatie met de economische gevolgen in het 
persoonlijk inkomen en vermogen van elkaar gescheiden. De beslissingsrechten 
werden geattribueerd naar het management maar dit bracht kosten met zich 
mee (agency costs) voor de aandeelhouder-eigenaar. Dit speelt niet alleen in de 
verhouding tussen de aandeelhouders van de vennootschap en het bestuur van 
de vennootschap,550 juist ook in de interne organisatie van de grote onderneming 
was het, zoals beschreven door Von Hayek, noodzakelijk beslissingsrechten door 
het bestuur te attribueren naar leidinggevenden lager in de organisatie. Vandaar 
dat het loslaten van het co-locatiebeginsel ook lager in de organisatie speelt en 
daar agency costs met zich mee brengt vanwege de informatieasymmetrie tussen 
de principal en de agent en een verschil in doelen tussen beiden.551 

Om deze agency kosten zo laag mogelijk te houden werd een (bureaucratisch) 
controlesysteem in het leven geroepen. Dit bestond uit drie elementen:

548    (Jensen, 1998; Johnson & Kaplan, 1987/1991) “By colocating decision rights with rights to their capital 

value, alienability provides both a measure of performance for individual decision makers and rewards 

and punishments to motivate them to use those decision rights efficiently.” (Jensen, 1998)

549  Hayek, 1945 geciteerd door (Jensen, 1998)

550  (Jensen & Meckling, 1976)

551   Over het algemeen zal de agent over superieure kennis beschikken met betrekking tot wat wel en niet 

realiseerbare doelen zijn en wat een maximaal haalbare efficiency is. Ibid
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 1.  Een plannings- en budgetteringssysteem voor het stellen van productie-
doelen, budgetten voor uitgaven e.d. 

 2.   Een management accounting systeem552 voor het vastleggen van fi nanciële 
transacties, kosten, voor rapportages en dergelijke waaraan gekoppeld 
was, afhankelijk per onderneming, een afdeling voor industrial enginee-
ring553 en

 3.  Control via de personeelsfunctie, in de vorm van functiebeschrijvingen, 
functiewaarderingen, scholing, werving, selectie en (prestatie-)beoordeling. 
Per functie werden de scope en de taken aangegeven terwijl de te realise-
ren doelstellingen werden vastgesteld door middel van het budgetsysteem 
en regels onder andere omtrent fi attering.554 

Personeelsfunctionarissen en –afdelingen werkten mee aan de functiebeschrij-
vingen, niet alleen in het bedrijfsleven maar ook bij de overheid en het leger. 
Tijdens (en voor) WO I was het Amerikaanse leger actief met het ontwikkelen 
van werkclassifi catiesystemen die na de oorlog publiekelijk beschikbaar kwa-
men.555 De opkomst en groei van de personeelsafdelingen en de opkomst van 
functiebeschrijving en -waarderingssystemen leidde ook tot een afname van de 
rol van de voorman die voorheen vaak zelf bepaalde hoeveel de arbeiders aan 
loon ontvingen.556 Het nieuwe arbeidsrecht bood de formele mogelijkheid voor 
de manager om invloed te hebben op de processen op de werkvloer. Dit was 
mogelijk vanwege het recht op instructie daartoe op grond van het eigendoms-
recht op productiemiddelen, de arbeidsovereenkomst als incomplete contract en 
doordat met dat nieuwe arbeidsrecht de voorlieden als onderaannemers waren 
uitgeschakeld. 

De scheiding tussen ownership en control leidde tot agency problemen zoals 
zich dat ondermeer uitte in de relatie tussen managerial compensation en aan-
deelhouderswaarde en in de onafhankelijkheid van de uitvoerend bestuurders. 
Als bestuurder van de vennootschap waarin de onderneming is georganiseerd, 
beschikte het bestuur over de zeggenschap (dat wil zeggen het gebruiksrecht, 
het vruchtgebruik en vervreemdingsrecht) van de activa van de onderneming,be-

552  (Johnson & Kaplan, 1987/1991)

553   In Nederland bekend als arbeidskunde, later ook wel als technische bedrijfskunde. Bij Philips terug te 

vinden in de afdeling O&E, bedoeld voor het toepassen van de principes van het scientific management 

gericht op verhoging van de arbeidsproductiviteit, respectievelijk efficiency in meer algemene zin. Deze 

afdeling werd begin jaren negentig als zelfstandige afdeling opgeheven, de taken werden 

ondergebracht bij andere afdelingen en een deel van de activiteiten werd vervreemd.

554  (Jensen, 1998) 

555  (Jacoby, 2004) 

556   Idem 112. Volgens Lamoreaux et al. vormde het favoristisch gedrag van de voorlieden aan het eind van 

de 19e eeuw een belangrijke bron voor arbeidsonrust waar een eind aan kwam met de invoering van 

meer bureaucratische vormen van promotie. (Lamoreaux, Raff & Temin, 2002)
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houdens enkele beperkingen gesteld bij wet en statuten, en op grond daarvan 
heeft het bestuur van de vennootschap instructiebevoegdheid over werknemers 
die werken met activa die eigendom waren van de vennootschap.557 Dit werd on-
dersteund door het vennootschapsrecht dat het recht op de residual claim op de 
onderneming uitsluitend toekende aan de aandeelhouders en door het arbeids-
recht en de arbeidsovereenkomst die er van uit gaan dat de arbeider uitslui-
tend zijn arbeid inbrengt, niet enige activa. Hierdoor had het hoofdkantoor een 
formele macht over divisies, maar vanwege de informatieasymmetrie daarmee 
nog niet een feitelijke macht.558 Met de groei van de ondernemingen en door een 
combinatie van hoge informatie- en communicatiekosten en door het toen gel-
dende opleidingsniveau en een noodzakelijk beperkte span of control, nam het 
aantal lagen in de hiërarchie toe.559 Door de combinatie van goed ontwikkelde 
accounting systemen en doordat gedragswetenschappelijke externe adviseurs er 
in geslaagd waren het oorspronkelijk negatieve mensbeeld bij leidinggevenden 
om te vormen tot een positief mensbeeld als voorwaarde van vertrouwen in de-
centralisatie, werden beslissingsrechten steeds verder gedecentraliseerd, vooral 
ook in de vorm van self-contained georganiseerde business units.560 Desondanks 
groeiden de centrale personeelsafdelingen.561

4.4  Veranderende grondslagen van het MBE concept. Terugkeer 
van co-locatie? 

De laatste decennia is er sprake van een aantal belangrijke veranderingen met 
betrekking tot de grondslagen van het concept van de MBE. Puntsgewijs samen-
gevat gaat het om: 

• Een wijziging in de eigendomsverhoudingen
• Toename van de rol van persoonsgebonden kennis562

• Verschuiving in de machtsverhoudingen
• Veranderingen met betrekking tot informatie en communicatie 
• Wijzing in het ontwerp van de organisatie: Toewijzen van beslissingsrechten
• Afname van het belang van materiële activa 

557   Het instructierecht is in de Nederlandse wetgeving vrij omfloerst beschreven in de artikelen 660 en 611 

van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellingswet titel 710). Er lijkt sprake van een discrepantie tussen de 

gelijkwaardigheid van de contractpartijen en het in de Nederlandse rechtspraak gehanteerde begrip 

gezagsverhoudingen. In feite zijn er twee factoren op grond waarvan het bestuur van de onderneming 

de instructiebevoegdheid kan uitoefenen: door de werknemer het gebruik van specifieke activa te 

onthouden (waardoor arbeid geen waarde heeft) en doordat de arbeidsovereenkomst een incomplete 

contract is: “Employees agree to do, over the life of the contract, what they are ordered to do, but the 

orders will not be issued until some time after the contract is negotiated” (Simon, 1991)

558  (Aghion & Tirole, 1997)

559  (Rajan & Zingales, 2000) 

560  (Strikwerda, 2010)

561  (Jacoby, 2004) 

562  Zie voor een uitgebreidere uitwerking: (Strikwerda, 2008)
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Daarnaast spelen de verruiming van het kapitaalaanbod, in het bijzonder venture 
capital (waardoor de grens voor opsplitsing van de onderneming is verlaagd) en 
de opkomst van openbare standaarden (NEN, DIN) ook nog een rol maar daar zal 
niet nader op worden ingegaan. De overige veranderingen van de grondslagen 
zullen achtereenvolgens beschreven worden.

4.4.1  Een wijziging in de eigendomsverhoudingen
De verschuiving van de grenzen van het eigendom van de onderneming is een 
van de veranderingen waardoor het concept van de MBE aan geldigheid inboet. 
De veranderende aard van het eigendom is overigens geen nieuw gegeven. 
De eerste beschrijvingen van een formeel vastgelegd eigendomsrecht komen 
voor in het Romeins (zaken)recht. Het Romeins recht kent geen formele bedrijfs-
vorm. De Societas (de maatschap of vennootschap) is een overeenkomst tussen 
twee of meer personen maar vormt geen rechtspersoon.563 De Societas komt 
op in de bloeiperiode van het Romeinse rijk, tussen 250 v.o.j. en 250 n.o.j. In 
die periode komt ook de slavernij op. Slaven speelden een belangrijke rol bij de 
bedrijfsvoering. Ook al hadden zij geen rechten, de slaven traden desondanks 
op als beheerders van het eigendom van de eigenaars. Abatino et al. spreken 
van een depersonalisering van het bedrijf. De feitelijke werkzaamheden worden 
niet door de eigenaar verricht. Zij trekken een vergelijking met de MBE, waarbij 
het (uitvoerend) eigenaarschap en het eigendomsrecht opnieuw worden geschei-
den zoals dat eerder het geval was in het Romeins Recht.564 Furubotn en Richter 
wijzen op de organisatie-innovatie, ingevoerd door de Romeinen wat inhield 
dat het eigendomsrecht werd gesplitst in het gebruiksrecht, het vruchtgebruik 
en het vervreemdingsrecht.565 Hiervan wordt nog steeds gebruik gemaakt in het 
bedrijfsleven: de leiding van de onderneming delegeert wel het gebruiksrecht op 
activa aan de werknemer (hij mag voor zijn taak gebruik maken van een draai-
bank), maar niet het vruchtgebruik (de opbrengsten van de met de draaibank 
geproduceerde producten komen uitsluitend de vennootschap toe) en niet het 
vervreemdingsrecht (de werknemer mag de draaibank niet verkopen, vernietigen 
of ingrijpend veranderen). Deze Romeinse vondst vormt daarmee de grondslag 
van corporate governance, van ondernemingsbestuur, van management control 
en ook van HRM. 

563  (Ankum, 1976) en (Abatino, Dari-Mattiacci & Perotti, 2009) 

564  (Abatino et al., 2009) 

565     (Furubotn & Richter, 2011) Zij wijzen ook op het onderscheid tussen het (in de VS en het VK meer 

toegepaste) common law en het civil law dat in Duitsland gangbaarder is. Common law speelde ook een 

rol bij de evolutie van de moderne ondernemingsstructuur in de VS, zie (Berle & Means, 1932).
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Vanaf de eerste eeuw voor Christus wordt in het Romeins recht een onderscheid 
gemaakt tussen eigendom (het recht op een zaak) en bezit (de feitelijke macht 
over een zaak).566

Bij bezit gaat het om het feitelijke beheer van de zaak dat prevaleerde boven het 
(formele) eigendom. Later gaat dit onderscheid in het Romeinse Rijk teloor.567 Er 
is kennelijk sprake van een spanning tussen het bezit van een goed en de con-
trole hierover. Familiebedrijven lijken in dit verband ook een interessante casus. 
Er zijn aanwijzingen dat familiebedrijven die al lang bestaan (langer dan 200 jaar) 
hun bestaan te danken aan het managen van het eigenaarschap en het behouden 
van een strikte controle hierover omdat er sprake is van co-locatie van beslissings-
rechten, kennis en het recht op de economische waarde voortvloeiend uit de 
uitoefening van die beslissingsrechten.

Als gevolg van de toename van het belang van niet-codifi ceerbare, persoons-
gebonden kennis in de waarde en waardecreatie van de onderneming568, een 
eigendom waarvan de vennootschap niet beschikt over het vervreemdingsrecht, 
is er sprake van een wijziging van de eigendomsverhoudingen binnen en met 
betrekking tot de vennootschap en derhalve zou er sprake moeten zijn van een 
terugkeer naar het beginsel van co-locatie.

4.4.2 Toename van de rol van persoonsgebonden kennis
Het vraagstuk van bezit en controle van een goed speelt ook een belangrijke rol 
bij het intellectueel eigendom. Patenten (en zeker het beheer van meer paten-
ten rondom een bepaald product) speelden een belangrijke rol bij het ontstaan 
van MBE’s. Het Amerikaanse patentrecht heeft in de periode van opkomst van 
de MBE’s een wezenlijke wijziging ondergaan. Het oorspronkelijke patentrecht 
dateert uit 1790 en had als doel om de uitvinder te beschermen. In de loop der 
tijd verschuift dit recht echter in de richting van de onderneming die het gepaten-
teerde goed gaat produceren. Dit begon met de oprichting van het Patent Offi ce 
in de Verenigde Staten in 1836. Ondernemingen binnen een sector hebben 
er gezamenlijk belang bij dat de toegang tot een bedrijfstak zoveel mogelijk 
beperkt wordt en aan het eind van de 19e eeuw is er in toenemende mate sprake 
van het opkopen, het poolen van patenten en cross-licensing overeenkomsten. 
De oorspronkelijke patenthouders/uitvinders werden afgekocht of kregen een 
baan aangeboden in het bedrijf.569

566 (Ankum, 1976) 

567  (Ankum, 1976) 

568  (Arrow, 1996)

569  (Noble, 1977) 
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Het aantal patenten dat bedrijven hebben vormt overigens op zichzelf geen 
goede indicator voor innovatie. Het aantal co-patenten (toegewezen patenten in 
verschillende klassen) zou een betere indicator zijn.570 

IPR (intellectual property rights) worden soms als irrelevant beschouwd en SME’s 
ontwikkelen hun eigen, informele IP beschermingspraktijken: “SMEs reported re-
lying on a wide range of informal IP protection practices including secrecy, publis-
hing, enhancing the commitment of the personnel, division of duties, circulation 
of duties, documentation, fast innovation cycle and technical protection. Informal 
ways of protecting IP are less costly, easier to control and use and they may be 
embedded in the routine working practices of the fi rm.”571

4.4.3 Verschuivingen in de machtsverhoudingen
Een ander aspect van de interne organisatie van de MBE heeft te maken met de 
machtsrelaties. Zoals gezegd lag de macht bij de MBE aanvankelijk bij de top 
van de organisatie. Die had door de macht werknemers wel of niet toestemming 
te geven met specifi eke activa te werken, tevens macht over het human capital. 
Deze machtsuitoefening was mede gebaseerd op de dominante, generieke en 
gecodifi ceerde kennis terwijl er momenteel sprake is van een verschuiving naar 
specialistische, niet gecodifi ceerde kennis.572 

Macht wordt door Rajan en Zingales gedefi niëerd als ‘controle over waardevolle 
bronnen bovenop de macht die is bepaald door middel van het expliciet contract 
in een competitieve markt’.573 Traditioneel wordt macht uitgeoefend op grond 
van juridische instrumenten: de jure macht, tegenover de feitelijke macht: de 
facto macht. Dit lijkt in strijd met bovenstaande defi nitie waarin wordt gesteld 
dat er een onderscheid is tussen de macht zoals die is vastgelegd in contracten 
en de controle over de productiemiddelen. Het verschil zit in de residual right of 
control. Dat betreft die aspecten van de machtsrelatie die niet contractueel zijn 
te bepalen omdat contracten per defi nitie incompleet zijn (al was het alleen maar 
omdat niet elke situatie kan worden voorzien en bovendien de transactiekosten 
om dit wel allemaal trachten vast te leggen, te hoog worden). Scott benadert het 
begrip macht vanuit belangen. Partijen hebben altijd een belang en de vraag 
is op welke wijze de belangen van de verschillende stakeholders met elkaar in 
balans worden gebracht.574 Binnen organisaties bestaan verschillende vormen van 
macht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formele macht en persoonsgebonden 

570   Enkelvoudige patentverlening zegt namelijk weinig over de mate waarin patenten daadwerkelijk worden 

toegepast. Zie: (Dolfsma & Leydesdorff, 2011) 

571  (OECD, 2008a)

572  (Jensen & Meckling, 1998)

573  (Rajan & Zingales, 2000) 

574  (Scott, 2003)
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macht. Elk daarvan kent verschillende bronnen gebaseerd op eigenaarschap, 
leidinggevende en beroepsvaardigheden en grensoverschrijdende rollen.575 
Organisaties zetten afdelingen op als zich in de omgeving onzekerheden of uit-
dagingen voordoen en degenen die succesvol met dit soort problemen kunnen 
omgaan zullen waarschijnlijk meer macht krijgen binnen de organisatie omdat 
anderen afhankelijk van hen worden. Naarmate de ingewikkeldheid en turbulentie 
van de omgeving toeneemt, zullen er meer specialisten worden ingehuurd die in 
staat zijn om de grensproblemen op te lossen. Scott onderscheidt twee soorten 
macht. Endorsed power (onderschreven macht) die wordt bepaald door normen 
die door ondergeschikten wordt uitgeoefend en die voorkomt bij informele 
organisaties. Formele organisaties kennen geautoriseerde macht die wordt afge-
bakend en ondersteund door normen die worden opgelegd door offi cers in op-
dracht van de machtsdrager. In bepaalde type organisaties zit de controle meer 
in de organisatorische cultuur, in de gedeelde geïnternaliseerde opvattingen 
(beliefs) en normen die betekenis verlenen en richting geven aan de individuele 
leden die betrokken zijn bij gezamenlijke activiteiten.”576 Scott legt dus meer het 
accent op de wijze waarop macht wordt uitgeoefend.

Ouchi bespreekt het vraagstuk van control, samenwerking en beloning.577 Hij 
beschrijft drie mechanismen die organisaties kunnen toepassen om met het pro-
bleem van evaluatie en controle om te gaan: markten, bureaucratieën en clans.

Tabel 4.2 Social and Informational Prerequisites of Control578 

Type of Control Social Requirements Informational Requirements

Market Norm of Reciprocity Prices

Bureaucracy Norm of Reciprocity Rules

Legitimate Authority

Clan Norm of Reciprocity Traditions

Legitimate Authority

Shared Values, Beliefs

Hij brengt een koppeling aan tussen het control-mechanisme en het type van 
informatie vereisten. Clans bevinden zich in feite tussen de markt en de bureau-

575   (Scott, 2003) Bij grensoverschrijdende functies onderhouden werknemers externe contacten 

(299/300).

576  (Scott, 2003)

577  (Ouchi, 1979)  

578  (Ouchi, 1979)
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cratie (in termen van Williamson: hiërarchie) met als belangrijkste verschil dat 
kenmerkend voor de clan de gedeelde waarden en ‘beliefs’ zijn. De clan vertoont 
overeenkomsten met de waardegestuurde organisaties zoals die door Pfeffer 
en O’Reilly worden beschreven.579 Organisaties hoeven, in de visie van Ouchi, 
niet exclusief te kiezen voor een van de drie control-mechanismen. In de praktijk 
zullen zich mengvormen voordoen. Universiteiten zijn een voorbeeld van een 
mengvorm. Wetenschappers kunnen worden beoordeeld op grond van het aantal 
uitnodigingen dat ze krijgen voor het houden van refereed gepubliceerde artike-
len, keynotes, commissie lidmaat- of voorzitterschap, verkoop van boeken, hits 
op websites (markt). Wetenschappers kunnen ook worden beoordeeld door hun 
leidinggevenden bijvoorbeeld aan de hand van studentevaluaties (bureaucratie). 
Binnen onderzoeksgroepen kan ook sprake zijn van clan-vorming die tot uiting 
kan komen in gezamenlijke activiteiten of de recrutering van jonge onderzoekers 
uitsluitend (of bij voorkeur) binnen de eigen kring.580 De beoordeling door peers 
speelt binnen de clan een belangrijke rol en wordt beschouwd als een vorm van 
kwaliteitsbewaking. 

4.4.4 Veranderingen met betrekking tot informatie en communicatie
Naast de belangrijke rol die machtsverhoudingen spelen bij de interne organisatie 
is er een aspect dat bepalend is voor de organisatievorm, namelijk de kosten van 
informatie, de kosten van communicatie, de snelheid van communicatie en de 
capaciteit van communicatie.581 Onderdeel hiervan is de tijdsdimensie. Ten tijde 
van het ontstaan van de MBE hadden directeuren en managers de tijd om doelen 
te stellen en deze in alle (relatieve) rust ten uitvoer te brengen. Toen Sloan, de 
CEO en chairman van General Motors van 1923-1956, een brief (gedateerd 
11 oktober 1924) ontving van Mr. Hannum, general manager in Oakland, over de 
ontwikkeling van de Pontiac, een van de General Motors modellen, beantwoordde 
hij deze op 12 november (van dat jaar).582 In retrospectief leek de tijd vroeger 
langzamer te gaan. Dat betekent echter geenszins dat de tijdsbeleving van de 
actoren destijds hetzelfde was. Durkheim (wiens The Division of Labor in Society 
werd gepubliceerd in 1893) was van mening dat de metamorfoses die het kapi-
taal onderging als gevolg van de snelheid waarmee het werd toegepast binnen 
zakelijke ondernemingen, bijna niet meer waren te volgen.583 

579   Pfeffer en O’Reilly beschrijven de opkomst (en het succes) van waardegestuurde organisaties. Dit zijn 

organisaties die een aantal duidelijke waarden hebben geformuleerd die leidend zijn voor de strategie 

en deze waarden consequent in de praktijk brengen (O’Reilly & O’Reilly, 2001)

580   Onder jonge onderzoekers is het bespreken van de verdeling van onderzoeksplaatsen onder de 

masterstudenten een belangrijke vorm van tijdverdrijf (Persoonlijke observaties).

581  (Stinchcombe, 1990)

582  (Sloan, 1963/1990)

583   (Durkheim, 1997) Ook in actuele discussies, bijvoorbeeld naar aanleiding van de financiële crisis en de 

(moderne) producten die door banken zijn ontwikkeld (Collateralized debt obligations, securitisatie, 

asset backed securities, etc) wordt wel beweerd, in het publieke debat, dat zelfs bestuurders en politici 

niet meer begrijpen waar het om gaat.
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Deze veranderde tijdscontext, die dus weliswaar niet nieuw is maar in elke tijd 
anders wordt beleefd, lijkt een belangrijke rol te spelen. Als gevolg van de 
snelheid waarmee informatie wordt verspreid en (breed) gedeeld en het belang 
dat wordt gehecht aan beelden (zie bijvoorbeeld branding) lijkt de tijdsdruk waar 
beslissers onder staan te zijn vergroot. Dit zou, onder andere, kunnen leiden tot 
een vergroting van de onzekerheid (bij managers en medewerkers) en van de 
ingewikkeldheid. Wat er anders is dan vroeger is dat de tijdswaarde is verkleind. 
Onder tijdswaarde versta ik de hoeveelheid tijd die nodig is om bepaalde activi-
teiten binnen een bepaalde tijdseenheid (bijvoorbeeld een uur) te verrichten. Het 
duidelijkste voorbeeld is de fysieke verplaatsing. Het overbruggen van de afstand 
tussen Amsterdam en Parijs duurde in het jaar 0 gemiddeld 20 dagen. Tegen-
woordig 2,4 uur. De tijdswaarde is geslonken van 20 tot 0,1.584

Overigens lijkt de rol van informatie en in het bijzonder ook het veranderende 
karakter van informatie zoals zich dit in de praktijk afspeelt, nog niet door de 
(sociologische) organisatietheorie als variabele in theorievorming of als object van 
onderzoek te worden onderkend. Peter Drucker merkte, als een van de weinigen, 
in 1988 op dat organisaties niet meer gebaseerd zullen zijn op command and 
control, maar information-based zullen zijn.585 Vanuit de ICT is wel geopperd dat 
als gevolg van de ICT, organisaties in plaats van hiërarchisch meer een netwerk 
karakter zouden krijgen, maar daar bleef het dan ook bij.586 Het inzicht dat infor-
matie buiten de structuur van business units zou moeten worden georganiseerd 
vindt maar moeizaam zijn weg naar de organisatietheorie.587 Dit is opmerkelijk 
omdat het geheel van internet, intranet, email, social media wel breed gebruikt 
wordt, door individuen en groepen, waarbij organisatiegrenzen niet lijken te 
bestaan, en een grote invloed uitoefent op beeldvorming, oordeelsvorming, ken-
nisvergaring, probleemoplossing e.d. en dus ook op de control van de werkgever 
over de werknemer (zijn of haar denken). Lash (2002) merkt op dat als gevolg 
van internet en digitale technologie: “The primary qualities of information are 
fl ow, disembeddedness, spatial compression, temporal compression, real-time 
relations.”588 Dit staat haaks op de impliciete veronderstelling in the verschillende 
organisatietheorieën dat het de structuur van de organisatie zou zijn, of de cul-
tuur die het denken van de leden van de organisatie stuurt of zou kunnen sturen. 
Immers de door Lash geobserveerde eigenschappen impliceren dat informatie 
niet meer ‘gevangen’ kan worden in structuren. Daarmee verliest structuur zijn 
belangrijkste historische functie: het sturen van denken van medewerkers. 

584  Dit zijn schattingen die ik heb gemaakt; het gaat om de gedachte

585  (Drucker, 1988)

586  (Kaplan, 2010). Een uitzondering vormt Stinchcombe (Stinchcombe, 1990)

587  (Strikwerda, 2012b)

588  (Kaplan, 2010)
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Volgens Williamson zijn de spoorwegmaatschappijen de wegbereiders geweest 
(door het opzetten van administratieve structuren en het afscheiden van de 
ondersteunende activiteiten van de operaties) voor de Modern Business 
Enterprise.589 Er zijn ook andere voorbeelden te geven uit de geschiedenis van 
organisaties die werden bestuurd met behulp van een omvangrijke administratie. 
Uit de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie blijkt bijvoorbeeld 
dat elke kamer van de VOC590 een eigen personeelsadministratie voerde volgens 
centraal vastgestelde regels. Ze kenden een functiesysteem met ongeveer 
200 functietitels. Daarnaast werd de salarisadministratie bijgehouden door middel 
van een scheepssoldijboek, waarin de personalia en de salarisgegevens van alle 
betaalde opvarenden van elk VOC-schip werden genoteerd.591

4.4.5  Wijziging in het ontwerp van de organisatie: Toewijzen van 
beslissingsrechten 

Volgens Foss (2005) heeft de opkomst van de kenniseconomie niet alleen de 
gezagsrelaties en de grenzen van de onderneming ingrijpend veranderd maar 
beïnvloedt het ook het ontwerp van de interne organisatie van ondernemingen, 
dat wil zeggen het toewijzen van beslissingsrechten.592 Simon beschouwt de orga-
nisatie van informatie als de belangrijkste ontwerpparameter, in combinatie met 
de ‘factorisatie’ van de besluitvorming. Hiermee bedoelt hij het ontbinden van 
de besluitvormingsproblemen in factoren en het verbinden van de verschillende 
componenten met de respectievelijke relevante databronnen.593

4.4.6 Afname belang materiële activa
Een andere verandering die het concept van de MBE in zijn betekenis raakt 
betreft de afname van het relatieve belang van de materiële activa. Economen als 
Marshall en Fisher hadden er al op gewezen dat management en organisatie de 
vierde productiefactor vormden, na kapitaal, arbeid en land. Dit is nooit uitge-
werkt binnen de economie. Op een zeker moment werd vastgesteld dat van een 
aantal ondernemingen, variërend per sector, de marktwaarde hoger was dan de 
boekwaarde (vervangingswaarde van de activa) van de onderneming. 

Deze afname van het belang van de materiële activa hangt samen met de 
verschuiving binnen de bedrijfstakken, in het bijzonder de toename van de 
dienstverlening en een afname van de communicatiekosten. 594 De toename van 
wereldwijde concurrentie heeft de noodzaak te innoveren vergroot. 

589  (Williamson, 1985)

590  Amsterdam, Delft, Enkhuizen, Hoorn, Rotterdam, Zeeland 

591   Zie: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/Achtergrondinformatie.aspx?p=1. Geraadpleegd op 

8-9-2011

592  (Foss, 2005) Zie ook: (Jensen, 1998)

593  (Simon, 1945/1997). Zie ook: (Alberts & Hayes, 2003; Kaplan & Norton, 2004)

594  (Stewart, 1999; Zingales, 2000)
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Naast dat we een voortzetting zien van de traditionele R&D in de laboratoria van 
ondernemingen, heeft die innovatie zich uitgebreid over meerdere domeinen van 
de organisatie van de onderneming: processen, dienstverlening, logistiek, het 
realiseren van afnemer-specifi eke oplossingen. In de toepassing van algemene 
wetenschappelijke en technische kennis in het concrete geval speelt daardoor 
tacit knowledge, of preciezer, ongecodifi ceerde en persoonsgebonden kennis 
een steeds grotere rol. Omdat dit de grondslagen van de management control 
aantast en daarmee de effectiviteit van de management control (zie hiervoor) 
werd aanvankelijk gepoogd deze tacit knowledge expliciet te maken, op een wijze 
analoog aan die van het Scientifi c Management (door observatie, meten, analyse, 
impliciete kennis codifi ceren en daarmee tot object van analyse, planning en con-
trol en dus eigendom van de werkgever maken), onder de term “kennis manage-
ment’.595 Dit verliep moeizaam omdat het eigendomsaspect in deze benadering 
niet werd onderkend noch erkend. Overigens blijkt dat werknemers wel kennis en 
inzichten willen delen, juist ook buiten de onderneming, mits dit direct of indirect 
bijdraagt aan hun persoonlijke reputatie.596 Een andere poging om met behulp 
van technologie de vennootschap macht te doen verschaffen over tacit know-
ledge was die in het geval van deal makers van banken. Deze wisten hun tacit 
knowledge wel te gelde te maken, resulterend in hogere persoonlijke inkomens 
dan de leden van de Raad van Bestuur van banken, zoals in het geval van ABN 
Amro voor de splitsing daarvan. Deze poging is mislukt omdat de dealmakers 
zich zeer bewust waren van de economische waarde van hun tacit knowledge en 
door een mobiele arbeidsmarkt die macht ook konden uitoefenen.597

Human capital werd wel onderkend als economische factor in het concept van 
de MBE maar door specifi eke maatregelen werd het de werknemer die beschikte 
over veel tacit capital (door Jensen en Meckling aangeduid als specifi eke ken-
nis598) onmogelijk, of althans moeilijk, gemaakt om dit te gelde te maken. Door 
de verschuiving van bedrijfsspecifi eke standaarden naar open standaarden, een 
hoger opleidingsniveau van werknemers en een mobielere arbeidsmarkt is het 
speelveld van de arbeidsmarkt niet langer lokaal maar wereldwijd waardoor de 
greep vanuit de onderneming op de (lokale) arbeidsmarkt is afgenomen.

Brickley et al. (die zich baseren op Becker) verstaan onder general human capital 
training en scholing van algemene aard die nuttig is voor veel verschillende typen 
ondernemingen zoals een MBA graad; het beheersen van algemene principes 
van engineering of het leren van populaire tekstverwerkingsprogramma’s. Specifi c 
human capital is vooral van waarde voor de huidige werkgever. Het eerste wordt 

595  (Nonaka & Takeuchi, 1995)

596  (Tapscott & Williams, 2010)

597  (Wilhelm Jr. & Downing, 2001)

598  (Jensen & Meckling, 1998)
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beschouwd al een taak van de overheid. Omdat werknemers niet snel geneigd 
zullen zijn om te investeren in specifi ek human capital (omdat hun marktwaarde 
er niet door wordt vergroot) wordt dat wel als een taak gezien voor ondernemin-
gen.599 De grenzen tussen beide typen human capital kunnen worden verlegd 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de case TMC waarbij de medewerkers worden gesti-
muleerd om te investeren in specifi ek human capital om hun eigen ontwikkeling 
en marktwaarde te vergroten.

Dat kennis een economisch goed is, is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat kennis, 
van groot belang voor de productie, tegenwoordig voor een deel belichaamd 
is en is opgeslagen in de hoofden van werkenden. In de neo-klassieke theorie 
maken de werknemers geen onderdeel uit van de onderneming, arbeid is een 
ingekochte commodity, maar dit wringt met de huidige praktijk. Arrow beschouwt 
de onderneming als een ‘locus of knowledge, as embodied in a production 
possibility set’.600 Ondernemingen coderen de informatie en daarbij gaat het niet 
uitsluitend om ‘recepten voor de productie’: “Much is simply knowing how to 
communicate with others in the same fi rm, knowing how decisions are made”601 

Een deel van de kennis is dus niet gecodeerd, maar tacit. Arrow voorziet dat het 
feit dat de (tacit) kennis embedded is in de werkenden zal leiden tot juridische en 
economische spanningen:

“Information [hier in de betekenis van kennis], one of the fundamental determi-
nants of production, laps over from fi rm to fi rm, yet has so far seemed reasona-
bly sharply defi ned in terms of legal ownership. I conjecture that there will be 
increasing tensions between legal relations and the fundamental determination 
of productivity by knowledge. Small symptoms are already appearing in the 
legal and economic spheres. There is continual diffi culty in defi ning intellectual 
property. The United State courts have come up with some strange adjudications. 
Copyright law has been extended to software, although the analogy with books 
is hardly compelling. There is continuous litigation about mobility of technical 
personnel; previous employers are trying to put obstacles in the way of future 
employment which would in any way use skills and knowledge acquired while 
working for them. These are as yet minor matters, but I would surmise that we are 
just beginning to face the contradictions between the systems of private property 
and of information acquisition and dissemination.” 602

599  (Becker, 1993; Brickley & Brickley, 1997)

600  (Arrow, 1996)

601  Op cit. 127

602   Op cit. 127
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De toename van het belang van kennis ten opzichte van materiële goederen 
wordt onder andere zichtbaar in de stijging van investeringen in immateriële acti-
va ten opzichte van de materiële activa. 

Figuur 4.1  Business investment in the US, tangible and intangible investment (Ratio to business 

output) Uit: (OECD, 2008a) 
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De tabel geeft de verschuiving aan in de investeringen in tangible assets naar die 
in intangible assets aan de hand van de situatie in de Verenigde Staten. 

De Europese Unie heeft in 2002 bepaald dat beursgenoteerde ondernemingen 
hun geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen overeenkomstig de IFRS (In-
ternational Financial Reporting Standards).603 In de IFRS worden intangible assets 
als volgt gedefi nieerd: “An intangible asset is an identifi able non-monetary asset 
without physical substance”.604 

603   Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.9.2002. L 243/1. Verordening (EG) Nr. 1606/2002 

van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale 

standaarden voor jaarrekeningen

604   http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias38.pdf, Gedownload op 14-10-2011. Als voorbeelden 

worden genoemd: scientific or technical knowledge, design and implementation of new processes or 

systems, licences, intellectual property, market knowledge and trademarks (including brand names and 

publishing titles). Common examples of items encompassed by these broad headings are computer 

software, patents, copyrights, motion picture films, customer lists, mortgage servicing rights, fishing 

licences, import quotas, franchises, customer or supplier relationships, customer loyalty, market share 

and marketing rights. Wat verstaan dient te worden onder ‘identifiable’ wordt als volgt toegelicht: “An 

asset is identifiable if it either: (a) is separable, ie is capable of being separated or divided from the entity 

and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related 

contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so; or (b) arises from 

contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable from the 

entity or from other rights and obligations.”
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De nationale rekeningen volgen de internationale standaard van de SNA (Stan-
dard National Accounts). Intangibles worden geboekt als kosten.605 Het SNA past 
haar regels aan onder invloed van de veranderende normen van de International 
Accounting Standards Board (IASB) and the International Public Sector Accoun-
ting Standards Board (IPSASB).606 In de rapportage van de nationale rekeningen 
wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten assets.
“The SNA does not formally include a division between tangible and intangible 
assets in the classifi cation. However, the categories of dwellings, other buildings 
and structures, machinery and equipment, weapons systems and cultivated 
biological resources can be taken to correspond to tangible assets and the other 
categories to intangible assets.607” Bedoeld worden:

• Costs of ownership transfer on non-produced assets
• Intellectual property products
• Research and development
• Mineral exploration and evaluation
• Computer software and databases
• Computer software
• Databases
• Entertainment, literary or artistic originals
• Other intellectual property products608

Zo lang de intangible assets een verwaarloosbaar onderdeel uitmaakte van de 
totale investeringen vormde de geringe zichtbaarheid hiervan geen probleem. 
Dit is in evenwel in toenemende mate onhoudbaar. Intangible assets worden 
volgens sommigen beschouwd als een belangrijke economische aandrijver wat 
de noodzaak om hierover op een eenduidige wijze te rapporteren vergroot.609 De 
klassieke wijze van rapporteren zou vooral zijn gebaseerd op past performance en 
minder op potentieel.610

Vandaar dat de kapitaalsmarkt de onderneming waardeert op toekomstige 

605  (Belhocine, 2009)

606   De IASB is de organisatie die verantwoordelijk is voor de ISFR die ook de IAS 38 heeft vastgesteld. Sinds 

2003 bestaat er een task force om de internationale accounting en statistische standaards te 

harmoniseren: http://www.imf.org/external/np/sta/tfhpsa/2003/100303.pdf. Geraadpleegd 23-10-2012

607  (OECD, 2008b) 

608   In feite zien we hier een definitie van intangible assets die slechts patenten impliceert en niet human 

capital. Zie ook 618.

609  (Union, 2006)

610   (Union, 2006) Dit is een vrij vergaande uitspraak. Volgens de IAS 38 regels is een van de criteria om 

intangible assets op te nemen op de balans: An entity shall assess the probability of expected future 

economic benefits using reasonable and supportable assumptions that represent management’s best 

estimate of the set of economic conditions that will exist over the useful life of the asset. (regel 22 van 

IAS 38)
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kasstromen, niet op basis van accounting profi t.611 In die toekomstige kasstromen 
zit de bijdrage van de immateriële activa verdisconteerd, maar niemand weet pre-
cies volgens welk mechanisme. Kaplan & Norton geven als normatief verklarende 
factor voor de bijdrage van immateriële activa aan de waardecreatie door de 
onderneming: de mate waarin deze aligned zijn: “The value of intangible assets 
comes from how well they align to the strategic priorities of the enterprise, not by 
how much it costs to create them or how much they are worth on a free standing 
basis”.612 Het research programma van het MIT verklaart de bijdrage van de intan-
gible assets uit de mate waarin deze complementair aan elkaar georganiseerd zijn 
in combinatie met IT-investeringen. Het gaat hierbij, wat het organizational capital 
betreft om vier dimensies van organizational design: “structural decentralization, 
individual decentralization, team incentives; and skill acquisition”.613

Het toenemend belang van intangible assets zal ook gevolgen hebben voor de 
wijze waarop ondernemingen hierover rapporteren. Dit is met name van belang 
voor de kapitaalverschaffers. Als kennisintensieve bedrijven kapitaal willen aan-
trekken zijn zij in het nadeel ten opzichte van bedrijven waarbij de tangible assets 
de meeste waarde toevoegen omdat die wel zichtbaar kunnen worden gemaakt 
op de balans. 

Er bestaat geen eenduidigheid over het meten van intangibles. Tobin’s Q, die 
dateert uit de jaren 50, geeft de relatie weer tussen de marktwaarde van een 
onderneming en de vervangingswaarde van het kapitaal (de boekwaarde). Indien 
Q > 1 en de marktwaarde groter is dan de boekwaarde, wordt dit wel beschouwd 
als een indicatie voor het intellectual capital.614 Sveiby noemt dit als de oudste 
indicator voor intangibles van de 42 verschillende methodes die hij heeft gede-
tecteerd. Deze methoden zijn ontwikkeld vanuit de economie, accountancy, con-
sultancy en soms door nationale overheden of de EU. Sveiby onderscheidt vier 
methoden: markt kapitalisatie, return on assets, direct intellectueel kapitaal en de 
score card methodes. Bij de laatste methodes is geen sprake van een fi nanciële 
validatie; bij de andere wel.615

In Zweden bestaat sinds 1987 het Konrad-project, ook wel The Invisible Balance 
Sheet genoemd. In dit kader is een set van 35 key-indicatoren ontwikkeld voor 
accounting control en waardering van kennis ondernemingen teneinde de rap-
portage over het personeel te verbeteren (zie bijlage 10).

611  Zie b.v. (Brynjolfsson et al., 2002)

612  (Kaplan & Norton, 2004)

613  (Brynjolfsson et al., 2002)

614   (Milgrom & Roberts, 1992) en http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm Geraadpleegd op 

6 november 2011

615  http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm. Geraadpleegd 6 november 2011
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De OECD wijst op de bestaande defi nitieproblemen.616 Intellectual assets, intel-
lectual capital, intangibles and knowledge capital worden door elkaar gebruikt. 
Overeenstemming bestaat er volgens de OECD over de volgende kenmerken van 
intellectual assets: ze worden beschouwd als mogelijke bronnen van toekomstige 
winsten; ze ontberen een fysieke substantie en ze kunnen (tot op zekere hoogte) 
worden behouden en verhandeld door een onderneming. Als voorbeelden noe-
men zij R&D, patenten en trademarks. De traditionele defi nities verbreden zich 
echter in de richting van de value drivers. Intangible assets zelf creëren namelijk 
geen waarde maar moeten worden gecombineerd met andere productiefactoren 
(patenten zijn niet meer dan rechten en het resultaat van R&D). De regionale 
factor speelt een belangrijke rol. Kennis is geconcentreerd in bepaalde regio’s 
bijvoorbeeld als wordt gekeken naar patentaanvragen. Dolfsma en Leydesdorf 
wijzen er op dat in de innovatietheorie vaak wordt vaak verwezen naar de geijkte 
instituties waarbij dan landen worden gekozen als eenheid van analyse. Instituties 
zoals sterke universiteiten, een aantrekkelijk klimaat voor private onderzoeksin-
stituten, vestigingsmogelijkheden voor kennismigranten en een patentsysteem 
zouden bijdragen aan het creëren van kennis. Zij voegen hier een aantal instituties 
aan toe die ook van belang zijn voor de verspreiding van kennis: een goed func-
tionerend onderwijssysteem, de risicobereidheid van mensen om nieuwe bedrij-
ven op te zetten of wetgeving ten aanzien van faillissementen.617 Zij willen een 
kwantitatieve methode toevoegen aan de studie van innovatie en wel de studie 
van patent data. Zij wijzen op de relatie tussen patenten en de instituties die hen 
vormen. Patenten weerspiegelen informatie over toepassingen en zijn het resul-
taat van institutionele confi guraties maar worden niet a priori gedefi nieerd door 
instituties. Instituties zijn ingebed in een kennis infrastructuur die de technische 
mogelijkheden biedt die, in combinatie met marktposities en de te verwachten 
vraag, leiden tot resultaten.618 

De OECD onderscheidt drie methoden van rapportage over Intangible Assets: 

616  (OECD, 2008a) 

617  (Dolfsma & Leydesdorff, 2010)

618  Idem 7
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 1.  Scorecard format zoals Balanced Score Card (Skandia Navigator, Balanced 
Scorcard en de Intangible Assets Monitor).619 

 2.   Intellectual capital explicieter verbonden met innovatie en het proces van 
waardecreatie zoals bij de Value Chain Scoreboard.620 

 3.  Meer narrative based format zoals ontwikkeld in Denemarken. Daarnaast 
zijn er initiatieven ondernomen door de EU zoals MERITUM en PRISM.

In een aantal landen zijn initiatieven ontwikkeld om te stimuleren dat onderne-
mingen rapporteren over intellectual capital: In Duitsland is hiertoe de GAS (sic) 
12 standaard ontwikkeld; in Denemarken, Oostenrijk, Australië en Japan zijn 
vergelijkbare ontwikkelingen gaande. In Oostenrijk zijn universiteiten vanaf 2006 
verplicht om over hun intellectueel kapitaal te rapporteren.621 
 
Onder andere vanuit de OECD en de EU wordt gepoogd meer inzicht te krijgen 
in de omvang van de intangibles. Vosselman (1998) noemt als de belangrijkste 
componenten voor intangible investments: “R&D, education and training, soft-
ware, marketing, mineral exploration, licenses, brands, copyrights and patents. 
The supplementary categories of intangible investment are: organizational 
development, engineering and design, construction and use of databases, remu-
neration for innovative ideas and other human resource development (training 
excluded).” 622 Het begrip intangible investments is veel breder dan dat van de 
intangible assets dat in IAS 38 is vastgelegd.

619   Hoewel de BSC hier wordt opgevoerd als een vorm van rapportage is deze niet bedoeld is om te 

‘scoren’, maar om te bepalen wat aan intangible assets moet worden geïnvesteerd om toekomstige 

beoogde financiële resultaten te realiseren (Kaplan & Norton, 2004). De publicatie van de BSC viel 

samen met de oproep van Porter & Wayne 1992 dat Amerikaanse ondernemingen hun resource 

allocatieproces zouden wijzigen omdat het bestaande bottom-up resource allocatie proces (van Bower) 

er toe leidt dat er overgeïnvesteerd wordt in fysieke activa omdat de investeerders daar toen (eind jaren 

tachtig naar vroegen) en onder geïnvesteerd in intangible assets. Terwijl uit een studie van de Harvard 

Business School was gebleken dat de Amerikaanse economie te opzichte van de Japanse en de Duitse 

economie onderinvesteerde in intangible assets , in het bijzonder human capital, en daarom toen minder 

goed presteerde dan die twee economieën (Kaplan, 2010). In het door het concept van de Strategy Map 

(Kaplan & Norton, 2004) geïmpliceerde alternatieve resource allocatie model ligt besloten dat eerst de 

vraag wordt gesteld welke investeringen nodig zijn in human capital, information capital en in 

organization capital, alvorens er wordt gekeken naar benodigde investeringen in materiële activa. 

Opvallend is dat hier in de tekstboeken voor management control, de functie in de onderneming die het 

resource allocatie proces beheert, niet naar wordt verwezen terwijl de statistiek (zie OECD 2008) 

suggereert dat feitelijk private Amerikaanse ondernemingen de methode voor resource allocatie van 

Kaplan en Norton in de een of andere vorm feitelijk toepassen. Dit wordt ook bevestigd door de eerder 

aangehaalde studies van het MIT. 

620 (Lev, 2001)

621 (Union, 2006)

622 (Vosselman, 1998) 
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Intangible investments worden ook wel als volgt omschreven: 623

 Type of intangible investment:
 
 Computerized information
 Computer Software
 Computerized databases
 
 Innovative property
 Scientifi c R&D
 Mineral exploration
 Non-Scientifi c R&D
 Copyright and license costs
 New product development costs in fi nancial Industry
 R&D in remaining service industries

 Economic competencies
 Brand equity
 Advertising expenditure
 Market research
 Firm specifi c human capital
 Direct fi rm expenses
 Wage and salary costs of employee time
 Organizational structure
 Purchased
 Own account

De wijze van data verzamelen zoals door Belhocine (2009) maar ook door ande-
ren624 wordt verricht is voornamelijk via bestaand onderzoek in de vorm van sur-
vey’s e.d. De nationale rekeningen, die de SNA standaard hanteren, rapporteren 
op basis van offi ciële data (zoals belastinggegevens) over wat wordt geïnvesteerd 
in intangible assets (zie bijlage 11).

Daarnaast zijn er nog vele andere, verschillende methodes en performance indi-
cators om intangibles te meten.625

623  (Belhocine, 2009) 

624  (Rooijen-Horsten, van, Bergen, van den & Tanriseven, 2008) 

625  http://npi.valuemeasurement.net/approaches.shtml. Gedownload 29-20-2011
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Tabel 4.3  Investeringen in intangibles: Nederland vergeleken met de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk. Uit: (van Rooijen-Horsten, M., van den Bergen, D., & 

Tanriseven, M., 2008)

Type of spending The 
Netherlands

2001-20042

UK

2004

US

1998-
2000

The Netherlands 
excluding General 
government 
industry1

2001-2004

1.  Computerized information
 
 a) Software and databases:   
  purchased
 b)  Software and databases: own 

account

2.  Innovative property
 
 a)  R&D. including social sciences and 

humanities
  R&D in the financial industry
 b) Mineral exploration and evaluation
 c) Other innovative property
  Copyright and license costs
   New architectural and engineering 

designs

3.  Economic competencies
 
 a) Brand equity
  Advertising expenditure
  Market research
 b) Firm-specific human capital
  Direct firm expenses
   Wage and salary costs of 

employee time
 c) Organizational structure
  Purchased
  Own account

Intangible capital spending
Intangible capital spending excluding own 
account organizational structure

Intangible capital spending
Intangible capital spending excluding own 
account organizational structure

% of GDP

1.35

0.92

0.44

3.07

1.91

0.02
0.06
1.10
0.14
0.97

5.15

2.70
2.45
0.26
1.17
0.69
0.47

1.28
1.28
–

8.3
8.3

9.57
9.57

1.70

0.64

1.06

3.23

1.78

0.69
0.04
1.41
0.21
1.20

5.95

1.59
1.20
0.39
2.45
1.27
1.17

1.92
0.60
1.31

10.88
9.57

10.1
9.1

1.65

4.57

2.85

0.79
0.19
1.54
0.81
0.73

6.91

2.53
2.33
0.20
1.25
0.24 
1.01

3.13
0.87
2.26

13.13
10.87

11.7
9.9

1.20

0.82

0.38

2.44

1.52

0.02
0.06
0.87
0.14
0.73

4.62

2.59
2.34
0.24
0.81
0.50
0.31

1.22
1.22
–

8.26
8.26

7.5
7.5

1 The industry general government includes almost all education (including all universities) in the Netherlands.
2 Provisional figures as fas as the Dutch National Accounts are concerned.

Source: Authors calculations, CHS (2004) and MH (2006).
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Het begrip intangible assets lijkt moeilijk te defi niëren omdat de genoemde 
instellingen intangible assets willen defi niëren op basis van meetbare karakteris-
tieken van fysieke activa. Intangible assets is een breed begrip dat vooral defi -
nieert wat het niet is, namelijk materieel. De verschillende defi nities van capital 
(intellectual capital, human capital, social capital, organizational capital, customer 
capital) zijn (over het algemeen) verbijzonderingen van intangible assets. Stewart 
(1997) defi nieert intellectual capital (gebruik makend van de defi nitie van Klein en 
Prusak) als “Intellectual material that has been formalized, captured, and lever-
aged to produce an higher-valued asset.”626 Intellectual capital bestaat uit human 
capital, structural capital (“the organizational capabilities of the organization to 
meet market requirements627” en customer capital (relaties waar bedrijf zaken 
mee doet). Chien-Chang Yang en Carol Yeh-Yun Lin laten intellectueel kapitaal 
bestaan uit human capital, relational capital, organizational capital.628 Human 
capital beschouwen zij als waardevolle kennis en vaardigheden. Lepak en Snel 
(2002) defi nieren human capital niet maar spreken over verschillende categorieën 
employment: knowledge based, job based, contractual en alliances en partner-
ships.629

Coleman (1988) vat human capital op als (investeringen in) onderwijs, kennis en 
ervaring. Hij beschrijft de invloed van social capital op human capital en wijst op 
de zekerheid en vertrouwen dat social capital kan bieden (zowel binnen als buiten 
het gezin).630 Bourdieu maakt een onderscheid tussen economisch, sociaal and 
cultureel kapitaal en introduceerde het (abstracte) begrip habitus: de dispositie 
om te acteren (in een veld). Becker beschouwt human capital als onderwijs en on 
the job training.631 Bontis Fitz-enz ziet human capital als onderdeel van intellectual 
capital en spreekt over kennis,talent, ervaring van medewerkers. Structural capital 
ziet hij als codifi ed knowledge buiten de medewerker (databases, archieven, or-
ganisatie routines) en relational capital als kennis die is embedded in de organisa-
torische waardeketen.

Vrijwel geen van de auteurs geeft een scherpe defi nitie van human capital. De 
nadruk ligt op (formeel) onderwijs en training. Deels beschikken medewerkers 
hier over op het moment dat ze worden ingehuurd (het ‘vaste’ human capital). 
Voor een ander deel wordt het kapitaal vergroot op het moment dat extra onder-
wijs wordt toegevoegd (het ‘toegevoegde’ human capital). Begrippen als talent 
en vaardigheden zijn erg vaag. De relatie met andere kapitaalsvormen is van 

626  (Stewart, 1999) 

627  Op cit. 76

628  (Yang & Lin, 2009) 

629  (Lepak & Snell, 2002) 

630  (Coleman, 1988) 

631  (Becker, 1993) 
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belang. Evenals intangible assets als zodanig geen waarde hebben, maar alleen 
als ze worden toegepast is human capital alleen (economisch) waardevol op het 
moment dat het wordt ingezet. 

Op het niveau van de micro-economie zijn er tot nu toe geen heldere relaties 
geïdentifi ceerd tussen investeringen in specifi c human capital en de waardecre-
atie van de onderneming. Wel op macro-economische niveau.632 Dit staat niet in 
de weg dat in de Verenigde Staten door ondernemingen meer in human capital 
wordt geïnvesteerd dan het geval is in Nederland. Kennelijk wordt dit ook geac-
cepteerd door de Amerikaanse kapitaalsmarkt/investeerders.633 In de niet-econo-
mische management literatuur wordt de factor mens benadrukt.634 

4.5 Tot slot

Het concept van de MBE zoals dat zich heeft ontwikkeld in de 20e eeuw blijkt de 
specifi eke institutionele context te zijn waarbinnen HRM zich heeft ontwikkeld, 
weliswaar in een aantal varianten, maar wel beperkt. HRM vormde als zogenaam-
de business institution, binnen het concept van de MBE het antwoord op een 
aantal vraagstukken die ontstonden doordat met het concept van de MBE een 
tweetal dichotomieën werden doorgevoerd: de scheiding van kapitaal en arbeid 
en de scheiding van het gebruiksrecht en het vruchtgebruik van productiemid-
delen. Doordat de MBE een antwoord moest vormen op de toen noodzakelijke 
kapitaalsaccumulatie en kapitaalsintensiteit en dus gericht was op kapitaalspro-
ductiviteit, moest de factor arbeid als onzekere factor worden geclausuleerd. Dit 
werd gerealiseerd met vaste, ex-ante bepaalde lonen en doordat met behulp 
van specifi eke maatregelen in de bedrijfsvoering het de werknemers, zij het niet 
in alle gevallen, onmogelijk werd gemaakt persoonsgebonden kennis te vertalen 
in economische waarde. Daarnaast was de output van individuele medewerkers 
vaak moeilijk te meten, wat noopte tot functiebeschrijvingen en functiewaarderin-
gen. Verder speelde HRM, via het functionalisme, ook een ideologische rol, in het 
bijzonder in de Verenigde Staten. De functie HRM zoals deze zich heeft ontwik-
keld was bij uitstek een instrument binnen het concept van de MBE (evenals bij-
voorbeeld de functie van management control) en (maatschappelijk) ten behoeve 
van de MBE en ook daartoe beperkt. Het opheffen van het co-locatiebeginsel 
in de MBE was een van de belangrijkste aspecten die door HR-instrumenten 
gecompenseerd moest worden. 

632  (Aghion & Tirole, 1997; Roberts & Steen, 2000), (Pfeffer, 1998)

633  (Roberts & Steen, 2000)

634  Zie bijvoorbeeld (Drucker, 1954; Pfeffer, 1998)
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Vanaf het midden van de vorige eeuw vindt een aantal veranderingen plaats 
waarvan de meest essentiële is de rol van informatie, die in belang toeneemt plus 
het feit dat immateriële activa, in het bijzonder human capital, van groter eco-
nomisch belang worden. Was de MBE in het bijzonder gericht op de exploitatie 
van fysieke activa en het behartigen van de belangen van de investeerders, de 
21e eeuwse onderneming zal zich moeten concentreren op het meest kostbare: 
het menselijk kapitaal. Ondernemingen en de actoren die daarbinnen een rol 
spelen richten zich op die stakeholders waar ze van afhankelijk zijn en dat waren, 
ultimo, de kapitaalbezitters. In de economie van de 21e eeuw worden de kaarten 
anders geschud en zullen de belangen en daaruit voortvloeiende machtsposities 
veranderen. Dit vraagt om een herdefi niëring en -overweging van de instituties 
die hierbij een ondersteunende rol spelen. De bestaande instituties sluiten niet 
meer (geheel) aan op de nieuw ontstane vraagstukken. Intangible assets nemen 
niet alleen toe in belang maar interessanter nog is het gegeven dat de kennis 
persoonsgebonden is en voor een deel tacit. Dit roept de vraag op of institu-
ties die zijn ontwikkeld in de economie van de 19e en de 20e eeuw zoals IPR, 
arbeidsrecht, vennootschapsrecht nog wel een even centrale en sturende functie 
kunnen vervullen in de economie van de 21e eeuw zoals dat het geval was in 
de vorige eeuw. Een ander gevolg zal zijn dat gezocht zal moeten worden naar 
nieuwe arbeidsverhoudingen waarbij de eigendomsvraag een van de belangrijk-
ste is. Het verschil met de ‘oude’ economie is dat de grenzen (van kennis en van 
eigendom) niet meer zo eenvoudig zijn te defi niëren. Niet alleen zijn dus nieuwe 
instituties nodig als instrument om onzekerheden te kunnen reduceren maar de 
vraag is hierbij wel of het gangbare karakter van instituties niet aan herziening 
toe is. In plaats van arrangementen (formele en informele wet- en regelgeving) 
waarbij een langer tijdsperspectief veelal het uitgangspunt is zouden pragmati-
sche en fl exibeler constructies aan belang kunnen toenemen. Van de drie typen 
controlmechanismen die door Ouchi worden genomen (markt, bureaucratie en 
clan) is de clan waarschijnlijk erg kansrijk. Communities als Facebook, Linkedin, 
Ebay, Creative Commons, Kickstarter, Car2Go etcetera fungeren in feite al als 
zodanig. Te verwachten valt dat eigendom in de onderneming van de 21e eeuw 
sowieso een belangrijke ontwerpfactor zal worden. Zoals altijd loopt de werkelijk-
heid voor op de wetenschap en de wetgever. Dit leidt tot de vraag, zeker gezien 
de afnemende tijdswaarde, of de ontwikkeling van nieuwe instituties niet te laat 
komt en het gevaar denkbeeldig is dat niet pragmatische maar opportunistische 
oplossingen de overhand zullen krijgen. Penrose wijst hier ook op.635

635  (Penrose, 2011)
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