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Hoofdstuk 5   Transformaties van arbeid: van commodity 
naar human capital?

“Leon lijkt meer op mij. Praktijkgericht noemen ze dat geloof ik. 

Wie met zijn handen werkt leeft een ander leven dan mensen die alles met hun hoofd 

doen. Vroeg of laat worden die rusteloos. Ze willen steeds iets anders terwijl ik het juist 

prettig vind dat iedere dag hetzelfde is met dezelfde dingen om te doen.”

Uit: Help me herinneren. Bernlef. Amsterdam Querido. 2012

5.1 Inleiding

Zoals is beschreven in hoofdstuk 2 heeft HRM zich, als functie in de organisatie 
van de onderneming, ontwikkeld in een specifi eke tijd met specifi eke omstandig-
heden, ook met betrekking tot de aard en de rol van arbeid zowel in de samen-
leving, binnen de onderneming als in het leven van het individu. De vraag is nu 
welke wijzigingen zich de afgelopen decennia hebben voltrokken met betrekking 
tot het karakter, de plaats en rol van die factor arbeid om vervolgens te onderzoe-
ken op welke wijzen en in hoeverre HR daardoor in welke aspecten wordt getrof-
fen en zich heeft aangepast wat betreft haar eigen doelen, functioneren e.d. aan 
die veranderingen met betrekking tot de factor arbeid. De these in dit hoofdstuk 
is dat aard, rol en positie van betaalde arbeid in de samenleving, binnen organi-
saties en in het leven van het individu meerdere ingrijpende transformaties heeft 
ondergaan, in het bijzonder in het laatste kwart van de twintigste eeuw, maar 
dat de functie van HRM zich niet overeenkomstig die transformaties heeft mee 
getransformeerd. 

Ten aanzien van het fenomeen arbeid is een aantal veranderingen gaande. Een 
aantal daarvan wordt door Durand aangeduid als transformaties, die betrekking 
hebben op de aard van de arbeid en daarmee op de rol van arbeid in het econo-
misch proces, respectievelijk in de arbeidsorganisatie en op de plaats die deze in-
neemt in het leven van de mens.636 Zeven van de belangrijkste transformaties die 
de laatste decennia hebben plaats gevonden zullen in het eerste gedeelte van dit 
hoofdstuk worden beschreven.637 In het tweede gedeelte zal de institutionele ont-
wikkeling van de arbeid worden beschreven waarbij noodzakelijkerwijs van een 

636  (Durand, 2007)

637   Het is denkbaar dat zich andere transformaties voordoen die (nog) niet (duidelijk) waarneembaar zijn. De 

zeven transformaties die hier worden besproken hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat er sprake is 

van een zekere bestendigheid.
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wijdere tijdshorizon zal worden uitgegaan. In de het derde gedeelte zullen beide 
gedeeltes worden geanalyseerd en zullen de gevolgen voor de economie van de 
21e eeuw in beeld worden gebracht. 

De vraag hierbij is welk theoretisch kader voorhanden is om veranderingen in de 
rol, aard en plaats van arbeid adequaat te beschrijven. Van oudsher behoort, in 
het academisch onderzoek, de factor arbeid tot het domein van de sociologie. 
De geschiedenis van het sociologische denken over organisaties en arbeid is in 
Nederland onder andere beschreven door Lammers en ook op vele andere 
plaatsen.638 Ter wille van de overzichtelijkheid zal ik dat hier niet herhalen. 
Kenmerkend voor de (arbeids-)sociologie is dat stelselmatig wordt uitgegaan, 
ook door de meer kritische school639, van de scheiding van kapitaal en arbeid. In 
de arbeidssociologie zoals die in Nederland wordt beoefend, worden veelal de 
arbeidsverhoudingen, zoals die zich ontwikkelen binnen de scheiding van kapitaal 
en arbeid, als uitgangspunt genomen.

Of het klassieke sociologische kader een vruchtbaar kader kan zijn om verande-
ringen in de aard en rol van arbeid in de onderneming adequaat te beschrijven is 
de vraag. De kans is groot dat daarmee het risico wordt gecreëerd dat voor HRM 
essentiële veranderingen over het hoofd worden gezien. Immers een sociologi-
sche benadering van de arbeidsorganisatie, respectievelijk arbeid, speelt zich af 
binnen de context van de onderneming in de betekenis van de in hoofdstuk 4 
geschetste MBE en wordt dus mogelijk mede daardoor bepaald en beperkt. Het 
ligt dus meer voor de hand het fenomeen arbeid en daarmee ook het fenomeen 
HRM te beschouwen vanuit een theorie van de onderneming. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat het in hoofdstuk 4 behandelde concept van de MBE een 
institutionele beschrijving van de onderneming vormt, daarnaast bestaat een 
theory of the fi rm.640 Er bestaat niet een eenduidige theory of the fi rm. Wat onder 
die noemer wordt gepubliceerd bestaat uit verschillende stromingen, die overi-
gens elk wel weer impliciet uitgaan van de MBE. Daarbij is van belang dat in de 
neo-klassieke economie arbeid als een ingekochte commodity geldt; de werk-
nemer maakt daarbij geen onderdeel uit van de onderneming. 

De aanzet voor een benadering die meer dan HR zelf oog lijkt te hebben voor 
de wezenlijke veranderende rol die arbeid speelt, kan worden gevonden in het in 
1959 gepubliceerde werk van Penrose: The Theory of the Growth of the Firm.641 

638  (Lammers, 1983)

639  Zoals bijvoorbeeld (Braverman, 1974)

640  Voor een overzicht hiervan zie: (Foss, 2000)

641  (Penrose, 2011)
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Hierin defi nieert zij:

“Thus, a fi rm is more than an administrative unit; it is also a collection of pro-
ductive resources the disposal of which between different uses and over time is 
determined by administrative decision. The physical resources of a fi rm consist 
of tangible assets-plant, equipment, land and natural resources, raw materials, 
semi-fi nished goods, waste products and by-products, and even unsold stocks of 
fi nished goods. (...) There are also human resources available in a fi rm-unskilled 
and skilled labour, clerical, administrative, fi nancial, legal, technical, and manage-
rial staff. Some employees are hired on long-term contracts and may represent a 
substantial investment on the part of the fi rm. For some purposes these can be 
treated as more or less fi xed or durable resources, like plant and equipment; even 
though they are not ‘owned’ by the fi rm, the fi rm suffers a loss akin to a capital 
loss when such employees leave the fi rm at the height of their abilities. Such hu-
man resources may well be on the payroll for considerable periods of time even 
though their services cannot be adequately used at the time. This may sometimes 
be true also for daily or weekly workers. They, too, may often be considered as a 
permanent ‘part’ of the fi rm, as resources, the loss of whose services would invol-
ve a cost-or lost opportunity- to the fi rm.”642 

Penrose ging er van uit dat een onderneming bestaat uit de bestuurlijke eenheid 
van planning en een bundeling van een aantal productiemiddelen.643 De opvat-
tingen van Penrose hebben geleid tot de Resource Based View (RBV) of the fi rm. 
Deze is eerder aan de orde geweest in hoofdstuk 2. De RBV beschouwt kennis, 
van medewerkers, weliswaar als een productiemiddel dat van belang is voor het 
productievermogen van de onderneming, maar legt vooral de nadruk op het 
aspect van concurrentievoordeel. Met andere woorden: in welke mate kan de 
specifi eke combinatie van productiemiddelen van een onderneming onderschei-
dend zijn ten opzichte van andere ondernemingen. Dat kennis een onlosmake-
lijk onderdeel kan zijn van arbeid wordt in de beschouwingen van de RBV niet 
meegewogen. 

De Knowledge Based View of the Firm (KBV) bouwt voort op de RBV. Met de KBV 
wordt het element kennis ingebracht als drager van de waarde van en waardecre-
atie door de onderneming, waarmee kennis een belangrijker rol wordt toegedicht 
dan het geval is bij de RBV. De KBV gaat er van uit dat kennis een centrale bron 
is voor het concurrentievoordeel. Grant benadrukt dat als kennis de belangrijkste 

642  Op Cit. p 21/22

643   Interessant is overigens dat Penrose al in 1959 aangaf dat de omvang van de onderneming gemeten zou 

moeten worden met betrekking tot de huidige waarde van alle resources, inclusief het (productieve) 

personeel maar dat dit bijna onmogelijk was om te meten en vooralsnog alleen de fixed assets als maat 

voor de groei werden gebruikt. (22)
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bron is van de onderneming en als de eigendom van kennis in handen is van de 
werknemer, die de kennis ook toepast, dit een uitdaging betekent voor de theo-
retische uitgangspunten van de aandeelhouderswaarde.644 Immers: 

“As argued by Williamson (1985, 1996a)645, Grossman and Hart (1986)646, and 
many others, the key to defi ning the fi rm lies in asset-ownership rather than in 
the employment relationship. In fact, the latter is derived from the former. In 
this tradition the fi rm is defi ned as a collection of assets that the fi rm’s owners/
managers control. One reason why asset ownership matters is that it allows us to 
understand bargaining power and hence the derived concept of authority: the 
owner/manager, who controls assets, can threaten the employee with depriving 
him of the asset with which he is currently working (here is the link to the employ-
ment contract). (..) the pattern of asset ownership is a crucial aspect of the fi rm 
(..). Knowledge based theories of the fi rm do not in their present version address 
it”.647

Ofwel, Foss zoekt er naar dat de rol van kennis, en dan vooral ook niet-codifi -
ceerbare, persoonsgebonden kennis, een rol wordt toegekend in het vraagstuk 
van de eigendom van de onderneming, in de onderneming als nexus of contracts 
tussen investeerders en in het vraagstuk van de control over de onderneming. 
Arrow wijst hier ook op zoals eerder aangegeven.648 

Ook Hart behandelt het vraagstuk van de eigendomsrechten. Hij gaat er van uit 
dat (bijvoorbeeld bij een overname) de human capital assets toebehoren aan de 
werkenden:

“Excluded (na een overname van B door A - PB) are the human assets of those 
people working for fi rm B; given the absence of slavery, the human capital of 
these workers belongs to them both before and after the acquisition.”649 

Een deel van de KBV studies beschrijft de kennistransfer buiten en binnen de 
organisatie en de factoren die de kennisoverdracht vergemakkelijken (zoals stra-
tegisch belang) of remmen (onder andere door de mate van tacitness en com-
plexiteit) en de wijze waarop kennis wordt opgebouwd. Dit heeft volgens Santos 
en Eisenhardt geleid tot nuttige, empirisch gefundeerde inzichten, maar niet tot 

644  (Eisenhardt & Santos, 2002; Grant, 1996) 

645  (Williamson, 1985; Williamson, 1996)

646  (Grossman & Hart, 1986)

647  (Foss, 2005)

648  Zie het citaat in voetnoot 598

649  (Hart, 1995)
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een theorie die implicaties heeft voor strategische inzichten.650 De KBV geeft wel 
een aanzet voor de relatie tussen ( eigendom van) kennis en organisatorische 
vraagstukken, maar vooralsnog heeft dit niet geleid tot een bruikbare theorie. Het 
inzicht dat arbeid, in de vorm van kennis als drager van de waarde van en mede 
ten grondslag ligt aan de waardecreatie van de onderneming, in toenemende 
mate centraal staat, heeft zich nog niet vertaald in een rijke theorievorming, 
maar ook niet in een aanpassing van instituties of van wet- en regelgeving. Zo 
ontbreekt het aan een micro-economische voorspellende theorie over de relatie 
tussen investeringen in human capital en de waarde van de onderneming.651 Een 
empirische theorie die laat zien dat deze relatie er is, bestaat wel.652

Arrow benadrukt het belang van kennis en informatie, vergelijkbaar met sommige 
opvattingen van de KBV waar hij stelt: 

“What is the role of the fi rm in standard economic theory? It is a locus of know-
ledge, as embodied in a production possibility set”.653 

Bij deze uitspraak van Arrow zou aangetekend kunnen worden dat het geheel van 
kennis, belichaamd in een onderneming, mede omdat kennis niet een vaststaand 
noch een afgebakend geheel is en zich bovendien ook door toepassing ervan op 
nieuwe problemen kan ontwikkelen (de zogeheten dynamic capabilities view)654, 
in beginsel verschillende ‘production possibility sets’ inhoudt. Welke daarvan ge-
bruikt worden zal worden bepaald door onder meer externe en interne factoren, 
waaronder path dependencies en commitments.655 De kennis die in de defi nitie 
van Arrow de onderneming vormt, is op uiteenlopende wijze gecodeerd: in 
machines, patenten, werkvoorschriften, software, systemen, procedures, routines, 
maar voor een belangrijk deel ook in managers en medewerkers in de vorm van 
ongecodifi ceerde, persoonsgebonden kennis (tacit knowledge). Een materieel 
deel van de kennis die de waarde van de onderneming bepaalt is belichaamd 
in individuen: de werknemers. Dit kunnen productiemedewerkers, managers of 
technisch personeel zijn. Dit verklaart dat Tobin’s Q, de ratio van de marktwaarde 
tegen de boekwaarde van de onderneming in veel gevallen > 1 is. 656

Omdat HRM een functie is in de onderneming, ligt het voor de hand de theory of 
the fi rm als theoretisch kader te nemen voor een meta-beschouwing over HRM, 
ook in het verlengde van de benadering die in hoofdstuk 4 is gevolgd. Daar werd 

650   (Santos & Eisenhardt, 2005) 

651  (Foss, 2005)

652  (Adams & Oleksak, 2010; Van Alstyne, Brynjolfsson & Madnick, 1995)

653  (Arrow, 1996)

654  (Teece, 2007)

655  (Ghemawat & Sol, del, 1998; Nelson & Winter, 1982)

656   (Tobin, 1969). Als Q>1 kan dat er op wijzen dat een onderneming beschikt over monopoly rents, ofwel 

intellectueel kapitaal waar anderen niet over beschikken (Stewart, 1999)
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de MBE als institutionele context gehanteerd, om de veranderingen met betrek-
king tot de factor arbeid te beschrijven, alhoewel deze theory of the fi rm niet uit-
gekristalliseerd, noch eenduidig is. Niettemin bevatten de verschillende varianten 
van deze theorie voldoende inzichten, observaties en relaties dat deze als metha-
theorie kan dienen om het fenomeen HRM te onderzoeken en zo te voorkomen 
dat het fenomeen HRM door de lens van de eigen theorie wordt onderzocht.

5.2 Transformaties van arbeid gedurende de laatste decennia

De volgende transformaties met betrekking tot arbeid kunnen worden onder-
scheiden:
 1. Arbeid is fysiek minder zwaar geworden
 2.  De plaats en betekenis die arbeid inneemt in het leven van mensen zijn ver-

anderd
 3. Het scholingsniveau is toegenomen
 4. De plaats waar arbeid wordt verricht ligt niet langer vast
 5.  Werkenden en eigenaar/manager opereren tegenwoordig in dezelfde infor-

matieruimte
 6. De aard en daarmee de eigendom van de activa wijzigt
 7. De fl exibiliteit van arbeid staat ter discussie

Deze transformaties van de arbeid voltrekken zich parallel maar kennen elk een 
verschillend moment van aanvang. Bovendien is ook het tempo waarmee deze 
transformaties zich voltrekken verschillend. Derhalve is het van belang om afstand 
te nemen, niet alleen in tijd maar ook van de gebruikelijke wetenschappelijke be-
naderingswijzen voor arbeid, organisatie en HRM en in het ideale geval zelfs van 
de taal waarin over deze fenomenen wordt geschreven en gesproken. In het be-
schrijven van wijzigingen in en met betrekking tot de factor arbeid moeten we er 
namelijk op bedacht zijn dat de taal die wordt gebruikt om die veranderingen te 
beschrijven, zelf onderdeel van het probleem kan zijn zoals eerder is gesteld. Het 
is van belang te wijzen op de macht die er van taal uitgaat, zowel in de alledaag-
se werkelijkheid maar ook, en in dit geval, in het bijzonder, bij de beschrijving van 
het fenomeen arbeid.657 De taal waarmee arbeid beschreven wordt is verre van 
neutraal.658 

Een aantal van de genoemde transformaties (zoals bijvoorbeeld de stijging van 

657   (Bourdieu, 1984a) Bourdieu wijst op het belang en de macht van taal waar het gaat om de culturele 

onderscheiding maar ook binnen het domein van de arbeid speelt taal een, wellicht onderschatte, rol.

658   Alleen al het feit dat er meer dan 50 landen zijn die ten minste een (over het algemeen sociaal 

democratische) politieke partij kennen waar het begrip arbeid (labour of labor) in voorkomt vormt een 

indicatie voor het feit dat het begrip arbeid niet geheel neutraal is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het 

begrip industrial Relations, waarmee dat onderdeel van HRM wordt aangeduid dat zich bezig houdt met 

de arbeidsverhoudingen, iets wat voor een (Nederlandse) buitenstaander in dit domein niet gelijk 

vanzelfsprekend is als hij voor het eerst met dit begrip wordt geconfronteerd. Zie ook 771.
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het scholingsniveau) heeft zich geleidelijk voorgedaan en kent geen duidelijk 
start- en eindpunt. Verhoging van het scholingsniveau heeft de individualisering 
versterkt in combinatie met een aantal andere ontwikkelingen (secularisatie, toe-
nemende informatievoorziening).659 Als gevolg hiervan zouden mensen mondiger 
zijn geworden en zouden zij minder betuttelend en bevoogdend behandeld wil-
len worden (door de overheid en werkgever). Dit laatste zou ook kunnen gelden 
voor arbeidsrelaties. Door de grotere mondigheid is het denkbaar dat mensen 
goed in staat zijn hun eisen ten aanzien van de arbeidsrelatie te formuleren en 
hierover te onderhandelen.

Dekker schrijft de groei in Nederland, vanaf het eind van de jaren negentig, 
van het aantal ZZP’ers toe aan het (gestegen) opleidingsniveau, leeftijd en het 
overheidsbeleid rondom ondernemerschap.660 Op grond van het beginsel van de 
scheiding van kapitaal en arbeid zou er, indien een werknemer voor de onder-
neming cruciale ongecodifi ceerde persoonsgebonden kennis inbrengt, eigenlijk 
sprake moeten zijn van een leveringscontract in plaats van een arbeidscontract.661 
Volgens Westerveld is er, sinds 2010662, een sluitende juridische defi nitie ten 
aanzien van de fi scaliteit en de sociale zekerheid maar voor het arbeidsrecht is 
hier nog geen oplossing gevonden.663 De wetgever weet niet goed raad met 
de ZZP’ers die hierdoor lijken te zweven tussen het ondernemerschap en het 
werknemerschap. De groei van het aantal ZZP’ers, aanvankelijk ontstaan vanuit 
een fi nancieel aantrekkelijk perspectief, werd later bevorderd als gevolg van de 
economische crisis omdat ondernemers het ondernemersrisico konden afwente-
len op de factor arbeid.664 

Het hogere opleidingsniveau heeft waarschijnlijk niet een direct gevolg voor 
HR maar wel een aantal indirecte gevolgen. Naast de toename van het aantal 
zelfstandigen is het denkbaar dat het aantal idiosyncratische arbeidscontrac-
ten zal toenemen. 665 Van fundamentelere aard is de combinatie van het hogere 
opleidingsniveau en het veranderende karakter van de economie, in het bijzonder 

659  (WRR, 2003) 

660   (Dekker, 2013) Dit betreft de introductie van de VAR, gunstiger belastingaftrekposten, het behoud van 

een WW-uitkering tijdens de opstartfase en de tijdelijke SZW-borgstellingsregeling.

661  (Jensen, 1998)

662  Het jaar waarin het SER-advies verscheen (SER, 2010)

663  (Strikwerda, 2011b) Zij maakt overigens een onderscheid tussen zzp-ondernemers en zzp-werknemers.

664  (Evers & Wilthagen, 2007)

665   Hiermee wordt bedoeld dat arbeidscontracten worden opgesteld die specifiek zijn voor de betreffende 

medewerker in tegenstelling tot arbeidscontracten die grotendeels zijn gebaseerd op CAO’s. Dit is in 

sommige sectoren sowieso het geval zoals blijkt uit een van mijn interviews met de directeur van een 

projectorganisatie met ingenieurs (Interview 40). Nauta spreekt van I-deal: idiosyncratic deal en bedoelt 

hiermee het volgende: “I-deals zijn vrijwillige, op het individu toegesneden, niet-standaard afspraken die 

individuele werknemers uitonderhandelen met hun werkgever, en die voordelig zijn voor beide 

partijen.”(Florida, 2005)
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de verschuiving in de richting van de professionele dienstverlening waarover in 
hoofdstuk 4 werd gesproken. In tegenstelling tot de economische sectoren waar 
het onderwijsniveau over het algemeen lager is, is hier de rol van persoonsge-
bonden, ongecodifi ceerde kennis groter.

Een deel van de genoemde transformaties zijn dus geen nieuwe verschijnselen. 
Wat echter nieuw is, is de wijze waarop de genoemde transformaties op elkaar 
inwerken en de versnelling die zich de laatste decennia heeft voorgedaan als 
gevolg van de technologische ontwikkelingen. 

Durand onderscheidt twee transformaties met betrekking tot arbeid.666 De eerste 
is een ontwikkeling van meer naar minder fysiek werk. Arbeid is fysiek minder 
veeleisend geworden en (mede hierdoor) vaak ook interessanter. Arbeid is ook, 
over het algemeen, schoner en veiliger geworden en ook hierdoor minder zwaar. 
De gemiddelde arbeidsomstandigheden in een hedendaagse Nederlandse 
fabriek zijn, mede als gevolg van wet- en regelgeving onvergelijkbaar met die van 
honderd jaar geleden. Klerken deden, in de 19e eeuw, op kantoren veelal staand 
hun werk. Ten tijde van de 2e industriële revolutie werd de economie gekenmerkt 
door een nadruk op de productie van materiële goederen. De samenstelling van 
de werkende bevolking weerspiegelt dit. 

Figuur 5.1  Groei van het aandeel kenniswerkers in de Verenigde Staten 1900-2000 (Stewart, 1999)
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666   (Durand, 2007) Ook in Nederland zien we dit bijvoorbeeld terug in de mate waarin lichamelijk zwaar 

werk, het werken met gevaarlijke stoffen, door de werkgever bepaalde onregelmatige werktijden en 

routinematige handelingen worden genoemd als kenmerken van het werk. Dit neemt namelijk geleidelijk 

af tussen 1994 en 2008. (Stelt & Voogd-Hamelink, 2010).
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Het percentage kenniswerkers (gedefi nieerd als managers, professionals, technici) 
in de Verenigde Staten nam tussen 1900 en 1999 toe van 10 naar 33% (fi guur 5.1).667 

Naast de opkomst van kenniswerkers zien we ook een toename van het aantal 
creative knowledge workers (die ten dele overlappen met de kenniswerkers) waar 
Florida op wijst (fi guur 5.2).668

Figuur 5.2  De wijzigende samenstelling van de beroepsbevolking in de Verenigde Staten

 1900-1999. (Florida, 2004)
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Ook al is arbeid fysiek minder zwaar geworden, het begrip arbeid heeft nog 
steeds een negatieve connotatie. Hannah Arendt maakt een onderscheid, binnen 
het begrip vita activa (alle menselijke activiteiten) tussen arbeiden, werken en 
handelen.669 De animal laborens (‘zwoegend dier’) verricht arbeid die betrek-
king heeft op alle noodzakelijke activiteiten die dienen ter overlevering, zowel 
van de individuele mens als de soort. Werken, het domein van de homo faber 
(ambachtsman), betreft het scheppen van de niet-natuurlijke wereld en handelen 
is datgene wat zich rechtstreeks tussen mensen voltrekt. Van belang hierbij is de 
verschuiving die Arendt beschrijft, vanaf de Griekse tijd, van het privé- naar het 
publieke domein waarbij het eerste als minderwaardig werd beschouwd. Arbeid 
stond, in deze gedachtegang, oorspronkelijk dichter bij de mens en was zwaar.670 

667  Zie ook: (Florida, 2004) 

668  (Florida, 2004)

669  (Arendt, 2009)

670   Arendt wijst op het onderscheid dat wordt gemaakt, zowel in het Frans als in het Duits, tussen arbeid en 

werk waarbij de equivalenten van arbeiden de bijbetekenis hebben van pijnlijk en moeizaam (Arendt, 

2009). Deze negatieve connotatie raakt volgens haar geleidelijk op de achtergrond. 
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In alle Europese talen heeft arbeid de bijbetekenis van pijn en moeite en is 
(etymologisch) verwant aan begrippen als barensweeën, strompelen onder een 
last, armoede, afmattend zwoegen.671 De arbeidsociologische literatuur gebruikt 
het begrip arbeid dat, van oorsprong, hoort bij de animal laborens terwijl in feite 
gesproken zou moeten worden over werk: het domein van de homo faber. 

Een van de mogelijke gevolgen van de terugloop van de fysiek zware functies is 
dat de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt voor vrouwen wordt vergroot. Deze 
ontwikkeling is al gaande (mede als gevolg van het gestegen opleidingsniveau en 
betere vormen van geboorteregeling) maar zal zich kunnen voortzetten. Overi-
gens zijn de gender issues met betrekking tot arbeid nog steeds onderbelicht. 
In hoofdstuk 6 komt de oprichting van het IRI aan de orde wat mede een reactie 
was op het feit dat vrouwen niet werden betrokken bij de oprichting van het ILO 
maar dit is slechts een voorbeeld. Het bestuderen van de genderaspecten in de 
geschiedenis van de arbeid rechtvaardigt een, zo niet vele, afzonderlijke studies.

De tweede transformatie die Durand signaleert is de plaats die arbeid inneemt in 
het leven van mensen. Arbeid vormt, in zijn visie, niet langer het enige middel om 
zichzelf te defi niëren. Mensen gingen en gaan op zoek naar andere bevredigende 
activiteiten naast hun werk. Van Hoof et al. maken een onderscheid tussen de 
plaats die arbeid inneemt in het leven van mensen en de beleving.672 De plaats 
die werk inneemt (naast onder andere het gezin, vrije tijd, bekenden, religie) is de 
laatste twintig jaar niet afgenomen, maar de betekenis die werk heeft neemt wel 
af. Het gemiddeld aantal uren (36) dat in Nederland per week wordt gewerkt is 
tussen 1975 en 2005 nauwelijks veranderd.673

Voor de meeste Nederlanders komt betaald werk niet langer op de eerste 
plaats.674 Dit leidt ook tot een afnemend onderscheid tussen betaalde en niet 
betaalde arbeid, wat kan leiden tot een confl ict met de bestaande instituties die 
zijn ontstaan vanuit andere paradigma’s.675 Een voorbeeld van deze transforma-
tie wordt gegeven door Koren. Zij laat zien, aan de hand van het begrip sociale 

671  (Arendt, 2009)

672  (Hoof, 2002)

673  (Breedveld et al., 2006) 

674   Het % ondervraagden dat de vraag of ‘werken altijd op de eerste plaats moest komen, ook als het 

minder vrije tijd betekent’ positief beantwoordde daalde van 49% in 1977 naar 20,4% in 2007 (Hoof, 2002) 

en (Echtelt, 2010) 

675   In het SCP rapport Toekomstverkenning vrijwillige inzet (Dekker, Hart, & Faulk, 2007) wordt gesproken 

over een vermenging van vrijwilligheid met verplichtingen en vergoedingen. Het gebruik van het begrip 

vrijwillig is aan verandering onderhevig, wellicht omdat het begrip ‘onbetaalde arbeid’ als weinig eervol 

wordt beschouwd. In navolging van de UK wordt voorgesteld om een onderscheid te maken tussen 

verplichte (community work) en beloonde (services) vormen van vrijwilligerswerk. Het rapport wijst ook 

op het ontstaan van meer hybride organisatievormen en activiteiten vanuit het perspectief van de civil 

society.
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productie, hoe de bestaande copyright wetgeving niet langer aansluit op kennis 
die in gezamenlijkheid wordt ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld via Wikipedia.676 
Beck beschrijft het fenomeen civic labour.677 Hieronder verstaat hij een vorm van 
arbeid, in aanvulling op betaalde arbeid, die is gericht op sociale en buurtprojec-
ten. Waardering kan materieel of immaterieel zijn door middel van civic money, 
kwalifi caties, pensioenrechten of bepaalde rechten (deelname aan een crèche 
bijvoorbeeld).678 Nauta spreekt over prosociaal (organisatie-)gedrag waarmee zij 
vrijwillig gedrag bedoelt van een medewerker “dat bijdraagt aan het functioneren 
van de organisatie, maar dat niet direct materieel beloond wordt 
(Organ et al.679 ).”680 Nauta beschrijft de opkomst van een type medewerker die 
zowel opkomt voor zijn eigen belangen als voor die van de organisatie waar hij of 
zij werkzaam is681 hetgeen leidt tot op de individuele medewerker toegesneden 
contracten die voor beide partijen gunstiger zijn dan collectieve contracten.682

De huidige beloningssystemen vinden hun grondslag in het extended expec-
tation model van Vroom (zie fi guur 5.3) dat is gebaseerd op individualisme (en 
het behaviorisme) en een relatie veronderstelt tussen individuele inspanningen 
die leiden tot bepaalde prestaties die een nagestreefde beloning opleveren.683 
Vroom’s model impliceert een nader model voor motivatie, dat gebaseerd is 
op control over resources. Immers als de bron voor motivatie de relatie is, zoals 
weergegeven in het linker gedeelte van fi guur 5.3, dan zal er in het bijzonder 
voor personen die een functie als manager vervullen, behoefte aan zijn de voor 
de daar gesuggereerde relatie volledige control te kunnen uitoefenen over de 
voor die relatie benodigde productiemiddelen. Dit is wat ook altijd een rol heeft 
gespeeld bij de selectie van in het bijzonder leidinggevenden: motivatie geba-
seerd op control over resources, en daarmee personen die positie georiënteerd 
zijn, waar de nieuwere generatie waarschijnlijk meer contributie georiënteerd zal 
zijn. 

676 (Elkin-Koren, 2010) 

677  (Beck, 2000) 

678   Idem 130. Civic Money, bedoeld om de autonomie van civic labour te garanderen, wordt gegenereerd 

via gemeenschapsgelden en activiteiten van civic labour zelf.

679  (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006)

680  (Florida, 2005) Zie ook: (Nauta, 2011)

681  Zie voetnoot 661

682  Op Cit. 22

683  (Vroom, 1965)
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Figuur 5.3  Vroom’s Extended Expectation Model voor de verklaring van motivatie en 

prestaties (Vroom, 1965)
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Hurenkamp et al. signaleren een nieuwe vrijwilliger die vrijwilligersactiviteiten eer-
der verricht met als doel zijn CV te verbeteren dan vanuit altruïstische motieven. 
Deze nieuwe vrijwilliger komt vooral voor onder hoger opgeleiden.684 Zij wijzen 
er op dat niet-betaald werk als een van de mogelijke, ‘normale’ arbeidsrelaties 
wordt beschouwd.685 Dit past in de theorie van de tweede moderniteit van Beck 
en Lau (als tegenhanger van het post-modernisme), waarbij er sprake is van en/
en- in plaats van of/of-denken. Van invloed zou ook kunnen zijn dat jongere werk-
nemers, zoals hackers en gamers, andere eisen stellen aan werk en werkgevers 
en over ervaring en kennis beschikken die van invloed kan zijn op de ontwikkeling 
van nieuwe waarden binnen organisaties.686 Er zijn aanwijzingen dat verschillende 
generaties telkens andere waardepatronen hanteren.687

Dit zou er op kunnen wijzen dat het extended expectation model van Vroom niet 
langer relevant is of althans aanpassing behoeft.

684  (Hurenkamp, Tonkens, & Duyvendak, 2006) 

685  (Beck & Lau, 2005) 

686  (Himanen, 2001)

687  (Bontekoning, 2007)
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Figuur 5.4  Twee dimensies van motivatie: een schematische voorstelling van de relatie tussen 

het niveau zelf-categorisatie, organisatiegedrag en verschillende motiverende 

factoren. Aangepast van: (Haslam, 2001)
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Haslam geeft in deze fi guur een aanzet tot een model voor motivatie dat niet 
uitsluitend op het individueel behaviorisme is gebaseerd zoals het model van 
Vroom. In fi guur 5.4 representeert het onderste (horizontale) gedeelte van het 
schema het vigerende denken dat individualistische, meer aan de persoon gere-
lateerde behoeften en normen weergeeft en het bovenste gedeelte de sociale 
factoren. Motivaties van nieuwe generaties zouden niet uitsluitend gebaseerd zijn 
op individuele prestaties, maar ook op groepslidmaatschap en groepstrots. De 
gaming-, wiki- en open source generatie zou meer groeps- contributie georiën-
teerd zijn.688

Sennett beschrijft de persoonlijke gevolgen van de moderne economie voor de 
identiteit van mensen. Door de toenemende fl exibiliteit raken werkers gedes-
oriënteerd en verliezen ze hun vaste oriëntatiepunten.689 Strikwerda ziet een ver-
schuiving van de Organization man van Whyte in de richting van de postmoderne 
mens die vaker van baan verandert, zich per opdracht laat betalen, in netwerken 
werkt en autonoom is:

688  (Beck & Wade, 2006)

689  (Sennet, 1998)
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Figuur 5.5  Het eind van de Organization Man (van Whyte) en de opkomst van de (post-)

moderne mens. Uit: (J. Strikwerda, 2005)690
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Volgens Simon is de werking van de interne organisatie van de onderneming ge-
baseerd op vier factoren (tabel 5.1). De eerste twee factoren, het arbeidscontract 
als incomplete contract en de acceptatie van een enigszins lagere beloning met 
meer zekerheid op langere termijn, spelen een directe centrale rol in de HR-functie. 
Pas met een meer mobiele arbeidsmarkt (het wegvallen van life time employ-
ment) en een andere oriëntatie op arbeid werd de rol van identifi catie duidelijk. 
Dit werd overigens in de praktijk geadresseerd door cultuur- en waardenprogram-
ma’s, waarvan ook HR zich als hoedster ziet. De vierde factor was eveneens een 
impliciete aanname onder de HR-functie. Al deze vier factoren staan onder druk, 
zoals beschreven in de rechterkolom van tabel 5.1. De beschreven veranderingen 
impliceren een verzwakking van de HR-functie ten gunste van de functies inkoop, 
juridische zaken en corporate fi nance. 

690  Dit schema is o.a. gebaseerd op (Florida, 2005) en (Haslam, 2001)
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Tabel 5.1   De vier basisfactoren voor de werking van de interne organisatie volgens Simon 

(linker kolom en middelste kolom) en de daarvoor relevante wijzigingen volgens 

Strikwerda (rechterkolom). 691 

Factor Reden in de economie van de 
tweede industriële revolutie

Veranderingen in de 
economie van de 21ste eeuw

Autoriteit op basis van een 
arbeidsovereenkomst als 
incomplete contract.

Werkgever en werknemer 
accepteren binnen een band-
breedte, onzekerheid met 
betrekking welke activiteiten 
uit te voeren

Professionalisering en 
projectmatig werken reduceren 
die bandbreedte

Acceptatie door de werknemer 
van een wat lagere, maar 
zekerder beloning op langere 
termijn, in vergelijking met als 
zelfstandige op de markt te 
opereren.

Werknemers en werkgevers 
vinden het lastig telkens weer 
nieuwe 
contracten te moeten 
onderhandelen

De verbeterde informatie-
voorziening in combinatie met 
de hogere behoefte aan 
flexibiliteit betekent dat 
gemakkelijker nieuwe 
contracten worden aangegaan

Identificatie met de doelen, 
waarden, producten van de 
onderneming

Het besef dat de mens voor zijn 
overleving en voortplanting 
afhankelijk is van zijn 
onmiddellijke en bredere 
omgeving.

Professionals zijn selectiever in 
het kiezen van bedrijven die 
wel of niet bij de door hen 
gezochte identiteit en waarden 
passen

Coördinatie beyond het prijs-
mechanisme en dus prijs als 
drager van informatie

De meeste transacties (bv. 
Engineering) vereisen een zeer 
intensieve informatieuitwisse-
ling tussen partijen

Het doorbreken van de reach 
or richness-grens in communi-
catie (internet) verschuift 
grenzen: open innovation, 
open business models

Een derde transformatie, die samenhangt met de eerste, is de toename van het 
scholingsniveau. Arbeid was, aan het eind van de 19 eeuw, fysiek zwaar en hand-
matig. Veel van de arbeid bestond uit (semi-)ongeschoold werk en derhalve was 
een groot gedeelte van de arbeiders laag- of ongeschoold. Bijna twee derde van 
de immigranten die tussen 1870 en 1910 naar de Verenigde Staten kwamen, was 
ongeschoold. Zij zouden de ruggengraat vormen van het arbeidsleger van de 
industriële sector.692 Het scholingsniveau van de bevolking is de afgelopen eeuw 
sterk toegenomen en het karakter van de arbeid is, in algemene zin, verschoven 
van laag naar hoger geschoolde arbeid.693 Deze transformatie hangt samen met 
het karakter van de economie dat is veranderd van een goeddeels agrarische en 
industriële naar een grotendeels diensteneconomie.694 Dit komt tot uiting in een 
stijging van het aantal hoger opgeleiden.695 Foss geeft hier ook verschillende 
voorbeelden van.696 In de banksector in de Verenigde Staten zien we de grootste 

691  (Simon, 1991), (Strikwerda, 2011b)

692  (Jacoby, 2004) 

693  Zie ook (Houtman, Smulders, & Klein Hesselink, 2004) 

694  (Durand, 2007; Florida, 2004; Stewart, 1999) 

695   In 1910 had 2,7% van de Amerikaanse bevolking van 25 jaar en ouder een bachelor degree of hoger. In 

2005 was dat 26,5%. In 1910 had 23,8% van de bevolking van 25 jaar en ouder minder dan 5 jaar 

basisonderwijs. In 2005 was dat 1,5%. National Center for Educational Statistics. http://nces.ed.gov/

programs/digest/d05/tables/dt05_008.asp. Geraadpleegd 10-8-2012

696 (Foss, 2005) 
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verschuiving van laag naar hoger geschoold personeel. In de periode tussen 
1983 en 1995 steeg het aantal hoog opgeleiden met 8%.697 Het voorbeeld van 
de banksector is illustratief voor wat betreft de consequenties die dit verschijnsel 
heeft voor de machtsverhoudingen binnen een bank. De klantrelaties van (spe-
cifi eke) bankemployees worden hun belangrijkste kapitaal, mede omdat klanten 
meer waarde hechten aan een goede relatie met die employee (relationship 
banking) dan aan de bankinstelling .698 Het management verliest hierdoor de 
macht over die medewerkers omdat deze kan gaan werken voor de concurrent 
als hij wil onder medeneming van die klantrelaties. Dit verzwakt het klassieke 
command and control systeem dat immers is gebaseerd op het eigendom van 
fysieke activa. 699

Een vierde transformatie betreft de plaats waar de arbeid wordt verricht. Vanaf 
het moment dat de productie niet langer thuis werd verricht (hetgeen in de 
periode voor de 2e industriële revolutie veelal het geval was) vond er een schei-
ding plaats tussen het privé- en het werkdomein en derhalve tussen privaat en 
publiek. Hannah Arendt situeert deze scheiding, zoals gezegd, al in de Griekse 
tijd.700 De verschuiving die vanaf de 18e eeuw plaats vond was echter veel abrupter. 
In de moderne tijd lijkt er sprake te zijn van een nieuwe schokbeweging nu de 
technische ontwikkelingen het mogelijk hebben gemaakt dat arbeid niet langer 
plaatsgebonden is, zeker als er sprake is van elektriciteit en een internetverbin-
ding. Zeker voor veel leden van de creatieve klasse betekent dit dat de scheiding 
tussen het privé- en het publieke domein gedeeltelijk vermindert omdat mensen 
hun werk vanuit huis kunnen verrichten. We zien, anderzijds de verschuiving van 
het privé naar het publieke domein ook op een ander terrein. Mensen maken 
profi elen aan op netwerksites van ondernemingen zoals Facebook, Linkedin, 
Hyves, Plaxo, Diaspora, Netlog, Twitter, Whatsapp en dergelijke en hebben 
hierbij de mogelijkheid om persoonlijke gegevens en activiteiten die buiten 
werktijd worden uitgevoerd weer te geven. Op de discussiesites, bijvoorbeeld 
van Linkedin, worden hierover regelmatig discussies gevoerd.701 In het arbeids-
recht lijkt er sprake te zijn van een ontwikkeling waarbij de grens tussen werk en 
vrije tijd vervaagt getuige een uitspraak van de Hoge Raad uit 2007 waarbij het 

697  Ibid. Zie ook (Rajan & Zingales, 2000) 

698  Ibid

699   Ligteringen wijst op het mogelijk verdwijnen van het command and control systeem maar hij besteedt 

weinig aandacht aan de fundamentele relatie tussen command and control en HRM, en overigens ook 

niet aan de bijzondere betekenis van kennis als productiefactor in de economie van de 21e eeuw 

(Ligteringen, 2013)

700  (Arendt, 2009)

701   Zie bijvoorbeeld de groep Ambtenaar 2.0 van Linkedin waar discussies zijn gevoerd met als titels: Social 

media, zakelijk of privé, checklist gebruik social media door gemeenten, hoe ga jij als ambtenaar privé 

om met sociale media, meerwaarde van Twitter, de ambtenaar als ambassadeur in de sociale media. Zie 

bv http://www.linkedin.com/groups/Hoe-ga-jij-als-ambtenaar-111114.S.57352586?trk=group_search_

item_list-0-b-cmr&goback=%2Egdr_1295874901592_1%2Eanp_111114_1295874974791_1%2Egna_111114%

2Egmp_ 111114%2Egna_111114 Gedownload 31 januari 2012.Zie ook: (Rifkin, 2000)
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drugsgebruik van een medewerkster van het Hyatt hotel in haar vrije tijd haar 
werd aangerekend.702

Een vijfde transformatie heeft betrekking op de informatieruimte waar werkgevers 
en –nemers zich in bevinden. Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw lazen 
werkgevers andere boeken, tijdschriften en kranten dan werknemers, bezochten 
andere plaatsen voor vakantie en vrije tijd. Door het gestegen opleidingsniveau 
en de media, fi lm, radio, televisie en helemaal door internet is dit verschil groten-
deels verdwenen. In de periode dat informatie nog voornamelijk in schriftelijke 
vorm bestond, duur was en zich traag verspreidde gold het adagium: kennis is 
macht. In de huidige tijd lijkt hier in veel mindere mate sprake van te zijn, zeker 
waar het gecodifi ceerde kennis betreft. Werkgevers en –nemers bevinden zich, 
meer dan voorheen, in dezelfde informatieruimte waardoor een deel van de 
informatievoorsprong als machtsbasis is verdwenen.703 De relatie tussen werk-
gever en werknemer is sowieso van karakter veranderd. In de contractrelatie die 
is ontstaan in de 19e eeuw was er sprake van een grote afstand tussen beiden. 
De fi guur van een werkgever was een nieuw fenomeen. In de periode van de 
huisindustrie en de putting out was er geen sprake van een arbeidsrelatie, maar 
van een leveringsrelatie waarbij de werker zijn eigen gereedschap gebruikte. De 
fi guur van de werkgever deed zich pas voor toen de werkers fysiek op een plaats 
werden gecentraliseerd en werkten met gereedschap en machines die eigendom 
waren van de vennootschap. De afstand tussen werkgever en werknemer was 
groot: in letterlijke betekenis: het middenkader fungeerde als intermediair. Maar 
ook in termen van de contractrelatie; in het geval van een CAO wordt de inhoud 
daarvan bepaald in het overleg tussen vertegenwoordigers van de werkgevers 
en de vakverenigingen als vertegenwoordigers van de werknemer. Naarmate de 
industriële productiemethoden verbeterden en verder differentieerden en er spra-
ke was van verdere schaalvergroting, kwam de arbeider steeds verder af kwam 
te staan van het te produceren eindproduct maar ook van de persoon van de 
werkgever. Beiden leefden, sociaal gezien, in termen van Bourdieu, in een eigen 
veld waarvan de informatiestromen verschilden.704

Zoals eerder is aangegeven wijst Arrow ook op het belang van informatie; als één 
van de belangrijkste productiefactoren. Zoals eerder in het citaat van Arrow is 

702  Intermediair weekblad http://www.intermediair.nl/weekblad/20130307/#14 Geraadpleegd 9-3-2013

703   Eenvoudig is dit vraagstuk niet. Ten eerste is er de vraag van de betrouwbaarheid van informatie. Met de 

toename van informatie en de snelheid waarmee deze wordt verspreid, wordt het toetsen ervan steeds 

belangrijker. Het is denkbaar dat degenen die de betrouwbaarheid van informatie het best kunnen 

toetsen meer macht krijgen. Daarnaast zien we, met de opkomst van de zogeheten sociale media, de 

traditionele netwerken exclusiever worden, als we (bijvoorbeeld binnen mijn case Linkedin) kijken naar 

de geringe (actieve) participatie van belangrijke stakeholders hierbinnen.

704  (Bourdieu, 1984a) 
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beschreven,705 is informatie als productiefactor in toenemende mate persoonsge-
bonden en kan derhalve gemakkelijk uit de organisatie verdwijnen, zonder dat de 
werkgever daaraan iets kan doen. In de praktijk wordt dit ook wel gezien, bijvoor-
beeld blijkend uit de uitdrukking: ‘het kapitaal van ons bedrijf staat in de lift en 
verlaat om vijf uur het pand’ en uit het gegeven van retentiebonussen bij overna-
mes. Binnen de economische theorie, het vennootschapsrecht en arbeidsrecht is 
dit verschijnsel evenwel onderbelicht gebleven. Arrow voorspelt dat dit zal leiden 
tot spanning tussen de handhaving van het eigendomsrecht en mogelijkheden 
van informatieverspreiding.706 Dit leidt tot een zesde transformatie: die van het 
eigendom van de productiemiddelen.

Met de scheiding van kapitaal en arbeid werden ook het bezit en de organisatie 
van de productiemiddelen geregeld. Het fysieke karakter van de productiemid-
delen speelden hierbij een centrale rol. Arbeid werd als een goed beschouwd dat 
werd ingekocht. Fysieke activa spelen echter in steeds mindere mate een rol en 
het belang van kennis neemt toe, met name ook in de vorm van ongecodifi ceer-
de persoonsgebonden kennis. Kenmerkend voor de ongecodifi ceerde kennis is 
dat deze moeilijk is te codifi ceren en het dus kostbaar is deze over te dragen aan 
anderen. Terwijl volgens de waardering door de kapitaalsmarkt van ondernemingen 
de niet op de balans geactiveerde vormen van immateriële activa, waaronder 
human capital wel materieel bijdragen aan de marktwaarde.707 Het eigendom van 
het deel van het kapitaal van de onderneming dat bestaat uit persoonsgebonden 
kennis berust bij de werknemer. De werkgever heeft geen zeggenschap over het 
vervreemdingsrecht daarvan. Daarmee is, afhankelijk van de specifi eke onder-
neming en de specifi eke kwaliteiten van de werknemer, de werknemer in feite 
mede eigenaar van de onderneming. Afhankelijk van of met open standaarden 
en gereedschappen wordt gewerkt en de mobiliteit van de arbeidsmarkt, kan de 
werknemer als mededrager van het kapitaal van de onderneming die eigendoms- 
titel te gelde maken, hetzij in de vorm van een hoger loon, of een vorm van bonus 
(bijvoorbeeld een retentiebonus). Kennisdragers kunnen zich onafhankelijker 
opstellen en gaan opereren als ondernemer. Sommige auteurs verwachten dat 
ondernemingen opnieuw zullen worden gedefi nieerd waarbij werkenden, eigena-
ren en investeerders zich zullen aanpassen aan nieuwe eigendomstructuren.708 Tot 
nu toe worden de feitelijk wijzigende eigendomsverhoudingen met betrekking tot 
de onderneming wel erkend door de kapitaalsmarkt709 en deels ook wel doordat 
er andere arbeidscontracten worden geschreven. Daarnaast zien we ook nieuwe 

705  Zie pag. 223

706  (Arrow, 1996) 

707  Zie voetnoot 652

708  (Burton-Jones, 2001) Hij spreekt over kenniskapitalisme waarbij levenslang leren essentieel zal zijn. Zie 

ook (Jensen & Meckling, 1998)

709  (Adams & Oleksak, 2010)
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hierop aangepaste organisatievormen, in het bijzonder corporate venturing,710 
maar in het vennootschapsrecht, noch in het arbeidsrecht, noch in systemen 
van corporate goverance wordt een antwoord geformuleerd op de wijzigende 
arbeidsverhoudingen. 

De discussie over de fl exibiliteit van de arbeidsmarkt, de zevende transformatie, 
begint in de jaren zeventig maar wordt intensiever gevoerd als in de jaren negen-
tig ook de Wereldbank en de OECD en in een later stadium de EU zich intensief 
in het debat mengen.711 De behoefte aan een fl exibele arbeidsmarkt vanuit het 
belang van de onderneming is niet nieuw. Ondernemers hebben er belang bij 
om het personeelsbestand aan te passen aan de behoefte aan arbeid. De vraag is 
waarom dit onderwerp ‘plotseling’ in de belangstelling staat. Een van de eersten 
die de noodzaak aangeeft van enige fl exibiliteit op de arbeidsmarkt is Bakke in 
1954.712 Hij wijst op het feit dat, als gevolg van met de vakbonden gemaakte 
afspraken (zoals pensioenvoorzieningen, vakantieregelingen, promotieregelingen 
etc.) de vrije mobiliteit is afgenomen. Hetzelfde geldt voor de situatie in Europa 
vanaf de jaren zeventig waar ook sprake is van een verstarde arbeidsmarkt.713 
Mede als gevolg van de toegenomen mobiliteit van ondernemingen na de her-
vormingen van de Chinese economie en het openen van de Chinese markt eind 
jaren zeventig en de val van de muur in 1989 is de invloed van de vakbonden 
afgenomen. De WRR constateert dat de Nederlandse arbeidsmarkt niet optimaal 
functioneert mede omdat deze te lang een nationale oriëntatie heeft gehad en 
zich ook te lang heeft laten leiden door de industriële verhoudingen. De mobili-
teit is te gering en als oplossing stelt de raad voor te zoeken naar nieuwe combi-
naties van fl exibiliteit en zekerheid waarbij onder andere de door Sen voorgestelde 
gedachte om te investeren in capabilities wordt voorgesteld.714

De mobiliteit van arbeid kan zich ook, binnen bepaalde expertises, concentreren 
in bepaalde regio’s zoals bijvoorbeeld op het terrein van de halfgeleiderindustrie 
in Silicon Valley of in de regio Eindhoven of de creatieve industrie in Amsterdam. 
We zien dat de kennisdeling in die gevallen is ingebed in de regionale arbeids-
markten.715

Opvallend aan de discussie over de fl exibele arbeidsmarkt is dat deze gevoerd 
lijkt te worden vanuit twee posities: voor- en tegenstanders, waarbij de feiten , 

710  (Chesbrough, 2002)

711  (Freeman, 1997)

712  (Bakke, 1954)

713  (Siebert, 1997)

714  (WRR, 2007), (Sen, 1999)

715  (Almeida & Kogut, 1999; Berg, van de & European Institute for Comparative,Urban Research, 2005)
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ondergeschikt lijken te zijn aan de in te nemen standpunten.716 “Discussies over 
fl exibiliteit en zekerheid zijn sterk normatief gedreven”.717 Dit bemoeilijkt het 
beantwoorden van de vraag of er überhaupt sprake is van fl exibilisering van de 
arbeidsmarkt.718

Atkinson onderscheidt vier typen fl exibiliteit: Externe en Interne fl exibiliteit, func-
tionele fl exibliteit en loonfl exibiliteit.719 De Beer geeft voorbeelden van de eerste 
drie categorieën:

Tabel 5.2  Werkgeversstrategieën m.b.t. flexibiliteit met bijbehorende aspecten en 

contractvormen (Beer, 2011)

Strategie werkgever Flexibiliteit arbeidsrelatie
Bijbehorende 
contractvormen

Externe numerieke flexibiliteit Flexibiliteit van contractduur

Tijdelijke contracten

Uitzendcontracten

Inkoop van arbeid (ZZP’ers)

Interne numerieke flexibiliteit

Flexibiliteit van arbeidsomvang

Oproepcontracten

Min-max contracten

Deeltijdwerk

Jaarurencontracten

Overwerk

Flexibiliteit van tijdstip

Variabele arbeidstijden

Ploegendienst

Weekenddienst

Functionele flexibiliteit
Flexibiliteit van functie-
specificatie

Ruime functieomschrijving

De numerieke fl exibiliteit krijgt over het algemeen de meeste aandacht. De 
tegengestelde opvattingen van werkgevers, de OECD en de EU, die over het 
algemeen kunnen worden beschouwd als voorstanders van fl exibilisering en vak-
bonden (tegenstanders) zijn ook terug te vinden in het debat dat onder arbeids-
marktdeskundigen wordt gevoerd en waarbij een gebrek aan eenduidige data 
een goed zicht op de numerieke fl exibiliteit bemoeilijkt.720 Naast de vraag in hoe-
verre er sprake is van fl exibiliteit draait de discussie om de vraag of een fl exibeler 
arbeidsmarkt onvermijdelijk is of dat aanvullende, beschermende maatregelen 
noodzakelijk zijn. In Nederland wordt de discussie er niet duidelijker op, onder 
andere omdat door het CBS en het UWV verschillende defi nities worden gehan-

716  (Auer & Cazes, 2003; Beer, 2011; Freeman, 1997; WRR, 2007)

717  (WRR, 2007)

718  (Andersen, Haldrup, & Sørensen, 2001)

719  (Atkinson, 1984)

720  (Hilbers, Houwing & Kösters, 2011). 
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teerd van de fl exibele schil. Dit zijn werknemers die geen contract voor onbe-
paalde tijd hebben en ZZP-ers. Het UWV raamt de fl exibele schil op 34% en het 
CBS op 17%. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard omdat het CBS werkenden 
met een contract korter dan 12 uur vanaf 1992 niet meetelt. Op dat moment 
bleek er namelijk behoefte te bestaan om arbeid niet zozeer als productiefactor 
of marktverschijnsel te beschouwen maar als sociaal verschijnsel.721 Wilthagen et 
al. constateren een stagnatie van de fl exibiliteit van de arbeidsmarkt in Nederland 
in de periode 2002-2004.722 Het percentage werknemers is in Nederland tussen 
1970 en 2011 gestegen van 84 naar 86%.723 Het aandeel van werknemers met 
een vaste arbeidsrelatie is licht gedaald en dat van werknemers met een fl exibele 
arbeidsrelatie is enigszins gestegen.

Geconstateerd kan worden dat de fl exibiliteit op de arbeidsmarkt in Nederland 
toeneemt, maar deze toename van recente datum is. Er is sprake van een ge-
stage daling van het aantal werknemers met een vast dienstverband, maar een 
ruime meerderheid van de werkende bevolking beschikt nog steeds over een 
vaste arbeidsrelatie. Binnen de fl exibele schil vindt de grootste toename plaats bij 
de categorieën werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast. 
Daarnaast is er een sterke groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel. 
De arbeidsmobiliteit in Nederland is over het algemeen gemiddeld.724 De gemid-
delde baanduur is iets meer dan 9 jaar en de gemiddelde functieduur is 6 jaar. 
De mobiliteit is met name laag onder ouderen. Over de employability worden 
in de CAO’s wel afspraken gemaakt, maar het ontbreekt vaak aan de uitvoering 
daarvan en als er wel sprake is van scholing heeft deze veelal betrekking op de 
huidige functie.725

Auer en Cazes constateren ook dat er in de periode 1992-2000 in de industrie- 
landen nauwelijks sprake was van een afname van werknemers met een vast 
dienstverband en ook in de tien jaar daaraan voorafgaand is er sprake van 
stabiliteit.726 De fl exibiliteit is afhankelijk is van regio en land; economische sector; 
gender en leeftijd. 

721  (Hilbers et al., 2011)

722   (Wilthagen, Grim & Liempt, 2006) Het percentage werknemers met een vast dienstverband daalde 

tussen 1992 en 2004 slechts licht van 88,2 tot 87,2% op grond van zijn arbeidsaanbodpanel.

723   CBS Statline http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81108NED&D1

=a&D2=0&D3=a&D4=0&D5=1,11,21,31,36-42&HD=120703-1058&HDR=G1,G2,T&STB=G3,G4. 

Werknemers is hier gedefinieerd als: 

Personen die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maken om arbeid te 

verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Geraadpleegd op 9-11-2012

724  (WRR, 2007)

725  Ibid. Zie ook: Economisch Statistische Berichten: ESB Dossier. Nummer 4647s. November 2012

726   Het % werknemers met een contract voor onbepaalde tijd langer dan 10 jaar, van alle onderzochte 

industrielanden steeg van 40,7 naar 41,1 % tussen 1992 en 2000 (Auer & Cazes, 2003)
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De arbeidsmarktdeskundigen bewegen zich binnen de kaders van de bestaande 
arbeidsmarktinstituties zoals vakbonden, sociale wetgeving en arbeidswetgeving. 
Dat de arbeidsrelatie zelf aan verandering onderhevig lijkt niet opgemerkt te 
worden. De discussie over de arbeidsmarkt is in feite een discussie over bestaans-
zekerheid. Arbeidsmarktpolitiek wordt hiermee een instrument voor inkomens-
politiek. De vraag is echter of de gedachte van volledige werkgelegenheid in de 
tweede moderniteit nog houdbaar is en in de toekomst zal blijven. Eerder is al 
gewezen op hetgeen Beck en Sin hierover te berde hebben gebracht.727

5.3 Institutionele ontwikkeling van arbeid 

De plaats en rol van de factor arbeid in de huidige tijd binnen de moderne 
arbeidsorganisatie vindt zijn oorsprong in de periode van de 2e industriële revo-
lutie en zijn beschreven in hoofdstuk 4.
Een van de gevolgen van het ontstaan van de moderne arbeidsorganisatie was 
het ontstaan van wat Marx aanduidt als vervreemding: de scheiding van eigen-
dom, zeggenschap en het recht op de economische waarde van de inzet van dat 
eigendom respectievelijk die uitgeoefende zeggenschap . Dit heeft er toe geleid 
dat werkenden hun autonomie geleidelijk zagen afnemen. In de 19e eeuw veran-
derde ook de status van de ambachtsman.728 Parallel aan dit proces zien we, als 
een tegengestelde beweging, de opkomst van een aantal instituties die, als het 
ware een beschermende schil vormden rondom arbeid zoals vakbonden, werk-
geversorganisaties, de Hoge Raad van Arbeid, de Wet op de Bedrijfsraden en de 
Wet op de CAO.729 In de 20e eeuw was er lange tijd sprake van een evenwichts-
situatie. Zoals werd aangegeven in hoofdstuk 4 vormde de MBE in de 20e eeuw 
een succesvolle institutionele constructie voor de onderneming en dus ook voor 
de factor arbeid. Hetzelfde kan gezegd worden van de bijbehorende instituties 
op het terrein van de arbeid. Dit veranderde echter vanaf het eind van de 20e 
eeuw. De aard en organisatie van de arbeid, de wijze waarop organisaties worden 
vorm gegeven, de rol die arbeid speelt in het leven van de mens en het toene-
mend belang van, met name, de niet gecodifi ceerde kennis binnen de arbeid (om 
een aantal van de belangrijkste factoren te noemen), hebben er toe geleid dat er 
steeds meer barstjes ontstaan in het bouwwerk van de arbeidsinstituties. Het lijkt 
er op dat deze niet langer het antwoord vormen op de hedendaagse en zeker 
niet op de toekomstige problemen voor zover we deze althans kunnen waar-
nemen en voorspellen. Dit zou kunnen leiden tot het verdwijnen of van karakter 
veranderen van de oude instituties en waarschijnlijk zullen nieuwe instituties hun 
intrede doen. Een complicatie hierbij is dat er niet, zoals in de overgang van de 

727  (Beck & Lau, 2005; Beck, 2000; Sen, 1999)

728  (Ven, 1968)

729  (Windmuller et al., 1987)
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eerste naar de tweede industriële revolutie sprake is van een omslag van A naar 
B, waarin A een ondergeschikte economische rol speelde in situatie B, maar dat 
het kenmerk van de overgang van de tweede industriële revolutie naar de derde 
het karakter heeft van B naar B+C (mogelijk zelfs A+B+C), dat wil zeggen dat 
oude institutionele verhoudingen blijven bestaan naast en mogelijk ook verweven 
raken met nieuwe institutionele verhoudingen. Dit maakt een goed begrip van de 
nieuwe situatie er niet eenvoudiger op.730

We kunnen vier periodes onderscheiden van institutionele ontwikkeling:

Het jaar 1100 markeert de overgang van de vroege naar de late middeleeuwen. 
1875 kan worden beschouwd als het begin van de geïndustrialiseerde onder-
neming. 1974 markeert het begin van de digitale tijdperk, ook wel de derde 
industriële revolutie genoemd. Het is het jaar waarin de voorloper van de huidige 
computer, de IMB 360 werd geïntroduceerd.731 In de overgangsperiode (periode 2) 
zijn twee organisatietypen van belang: de gilde en het putting-out model.732 De 
gilde is hiervan de oudste. De rurale huisindustrie en het putting out systeem vor-
men de voorloper van de moderne kapitalistische industrialisatie.733 De handels-
gilde wordt hier buiten beschouwing gelaten. In dit verband is vooral de ambachts-
gilde van belang. Henri Pirenne defi nieert dit type gilde als: ‘privileged groups 
of craftsmen with the exclusive right to practice a certain profession in the towns 
in accordance with the regulations laid down by public authorities.’734 Gildes, een 
redelijk universele organisatievorm die ook wordt aangetroffen in China, Japan en 
India, komen in Europa al voor in de 7e eeuw. Vanaf de 11e eeuw neemt het aan-
tal toe. De verschijningsvormen zijn, afhankelijk van de historische periode en de 
regio, verschillend. De opkomst van de gildes hangt samen met de groei van de 
steden, van de bevolking en de productie van goederen. Oorspronkelijk werden 
goederen geproduceerd door ambachtslieden in opdracht van de gebruikers, 
die ze ook veelal persoonlijk kenden maar met de opkomst van de steden werd 
de handel van goederen steeds belangrijker. Hiermee werd de handel anoniemer 
en werd onzekerheid over de kwaliteit van de producten actueel. Tot die tijd was 
de handelsrelatie een kwestie van vertrouwen en omdat de producent (tevens de 
verkoper) en afnemer elkaar persoonlijk kenden, minder problematisch. In feite is 

730  (Beck, Bonss & Lau, 2003)

731   Eerder is gewezen op het relatieve karakter van dergelijke tijdsaanduidingen (zie hoofdstuk 1). In 

navolging van de Franse stroming in de geschiedschrijving die spreekt van ‘Les Lieux de Mémoire’, 

zouden we hier wellicht kunnen spreken van ‘Les Instants de Mémoire’. (Nora, 1989) 

732   In Nederland spreekt men van ‘fabriqueurs’ en is het putting out model terug te vinden in de 

textielindustrie en de wapenproductie (de gebroeders Trip in de zeventiende eeuw) (Fischer, 1983; Klein, 

1965)

733   (Gustafsson, 1991) Overigens wijst hij op het bestaan van vele verschijningsvormen van gilden in 

verschillende periodes en gebieden

734  Geciteerd door (Gustafsson, 1991) 
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er, als gevolg van de spreiding van de handel, dus sprake van een grotere infor-
matiebehoefte. De ruiltransacties werden bemoeilijkt door het ontbreken van een 
goede standaard.735  Dit leidde er toe dat ruil en bedrog dicht tegen elkaar aan 
lagen. We vinden dat ook in onze taal terug736 en in het Duits is het onderscheid 
tussen ruilen (tauschen) en bedriegen (taüschen) vrij gering.737 Het doel van de 
gildes was het garanderen van een stabiel inkomen voor de gildeleden en ervoor 
te zorgen dat de gildeleden gelijke mogelijkheden hadden een inkomen te ver-
werven in overeenstemming met hun status als leerling of gezel. De toegang tot 
de gilden was beperkt, er was sprake van een strenge kwaliteitscontrole, zowel 
van de producten als van het vakmanschap (om master te kunnen worden moest 
de gezel een master test uitvoeren) en de prijzen en lonen werden gecontroleerd. 
Naarmate de steden groeiden en de handel zich uitbreidde zien we in Europa, 
vanaf de 17e eeuw, de opkomst van putting out systemen.738 Ook hiervan zien 
we verschillende geografi sche en sociale varianten maar het gemeenschappelijke 
kenmerk is dat de ‘putter-out’, veelal een handelaar, grondstoffen of halffabri-
katen inkoopt die hij vervolgens uitzet bij een derde partij die deze bewerkt en 
terugverkoopt aan de handelaar. Dit proces kan zich herhalen voor de diverse 
stadia van productie.739 Een voorbeeld vormt de wolproductie in de 17e eeuw 
in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de ongesponnen wol werd opgekocht. Deze 
werd gesponnen en de garen werd geweven tot stoffen waarvan kleren werden 
geproduceerd. Maxine Berg schrijft de opkomst van het putting-out systeem 
in Europa toe aan de neiging van kapitaal om op zoek te gaan naar goedkope 
arbeid.740 Er was echter een grote variëteit in de organisatie van het putting-out 
systeem afhankelijk van de verschillende economische, sociale, culturele en geo-
grafi sche omstandigheden.741 

Voor de organisatie van de arbeid had het putting out systeem een aantal ver-
strekkende gevolgen. De verruiming van de afzetmarkt van de producten van 
lokale naar grotere geografi sche eenheden, mede als gevolg van de opkomst van 
de steden, leidde tot het vraagstuk van de kwaliteitscontrole en derhalve tot een 
vergroting van de informatiebehoefte. Een tweede gevolg is dat het aantal actoren 
waarmee de werkende te maken kreeg zich heeft uitgebreid. De handelaar is er 
daar een van. In de fase van het ontstaan van de fabriek komt daar de voorman 

735   Allen schrijft het ontstaan en de wijziging van instituties toe aan de mate waarin we beter in staat zijn te 

meten.(Allen, 2012) 

736  Bijvoorbeeld in het spreekwoord: van ruilen komt huilen

737  (Gustafsson, 1991)

738  (Berg, 1991) 

739  (Magnusson, 1991) 

740    Berg besteedt uitgebreid aandacht aan de controverse tussen Landes en Marglin. Deze controverse gaat 

over de vraag hoe het komt dat de producent de controle is kwijtgeraakt over de productie. Landes legt 

het primaat bij de technologie. Voor Marglin zijn de klassenverhoudingen bepalend. (Berg, 1991)

741  (Magnusson, 1991)
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en, later, komen er andere leidinggevenden bij. De werkende wordt hiermee 
onderdeel van een hiërarchisch systeem. Een derde gevolg is de introductie van 
de arbeidsdeling. De putter out liet de halfproducten vervaardigen door verschil-
lende, afzonderlijke en ruimtelijk van elkaar gescheiden eenheden, veelal, zeker 
bij de textielproductie, boerengezinnen. Een andere scheiding, het vierde gevolg, 
doet zich voor ten aanzien van denken en doen. In de periode dat de ambachts-
man zelf zijn arbeid kon organiseren waren denken en doen nauw aan elkaar 
gerelateerd. In de periode van de putting out evenals in de beginperiode van de 
tweede industriële revolutie, beschikt de werkende over zijn eigen gereedschap-
pen en werkt hij, in de fase van de mechanisering, met de machine. Als, in een 
latere fase, de automatisering zijn intrede doet, zal de scheiding tussen denken 
en doen nog meer worden versterkt. Het ‘doen’ zal dan grotendeels zijn vervan-
gen door de machine.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de arbeid niet langer embedded is 
in de persoon van de ambachtsman, maar in toenemende mate wordt ingebed 
binnen het institutionele netwerk in de samenleving, waar de onderneming een 
belangrijk onderdeel van uitmaakt. Niet alleen is er sprake van vervreemding 
maar de automie die de ambachtsman kende is hem op verschillende onderde-
len ontnomen: de scheiding van denken en doen, de opkomst van intermediaire 
lagen, een leidinggevende die hem vertelt wat hij moet doen, het onzichtbaar 
worden van de gebruiker van zijn producten en het kwijt raken van een deel van 
zijn, persoonsgebonden, kennis. Naast het verschijnsel van de onzichtbare hand, 
waar Adam Smith over sprak, is er sprake van het mechanisme van de onzichtbare 
klant. In de periode van de eerste moderniteit is er een, hiermee samenhangen-
de, scheiding van sociale subsystemen (economie, politiek, technisch manage-
ment, cultuur en wetenschap).742 

Aan het eind van de overgangsperiode, rond 1875, zien we de opkomst van 
fabrieken. Deze overgang vond uiteraard geleidelijk plaats en er was ook geen 
sprake van dat de fabriek het putting-out systeem volledig heeft vervangen (het 
model bestaat overigens nog steeds bijvoorbeeld in de kledingindustrie743). Van 
belang is echter de opkomst van een nieuwe organisatievorm die later overheer-
send zou worden voor een groot gedeelte van de productiesector. 

 Het ontstaan van fabrieken valt volgens Magnusson vooral toe te schrijven aan 
de behoefte van ondernemers om, middels betere eigendomsrechten, de con-
trole over, onder andere, de marktkanalen, het arbeidsproces, het ontwerp en de 

742  (Beck et al., 2003)

743   Zie bijvoorbeeld de Spaanse kledingketen Zara; onderdeel van Inditex: http://www.inditex.com/en/

shareholders_and_investors/investor_relations/annual_reports, geraadpleegd op 17 november 2012 of 

de wolindustrie in Modena; zie (Lazerson, 1995)
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kwaliteit te vergroten. Een van de problemen die hij namelijk signaleert in de 18e 
en 19e eeuw is dat van oplichting en diefstal.744 In feite gaat het hier, net als we 
zagen bij de opkomst van de gildes, dus ook om het vraagstuk van informatie, in 
dit geval over de kwaliteit van de producten.

In de grote ondernemingen zoals die eind negentiende eeuw opkwamen speelde 
de kapitaalsintensiteit: de werkgever moest controle over de factor arbeid heb-
ben om de arbeidsproductiviteit te kunnen opvoeren en zo de kapitaalsproducti-
viteit te kunnen veergroten. Ook de energievoorziening speelde een rol. De aard 
van de stoommachine als bron voor kinetische energie betekende dat deze ener-
gie via assen en andere mechanische middelen naar de machines moest worden 
overgebracht en deze vorm van energie vergde een centralistisch georganiseerde 
arbeidsorganisatie op een door de eigenaar bepaalde plaats.745

Jensen beschouwt (moderne) ondernemingen als netwerken van contracten tus-
sen aandeelhouders.746 Deze functioneren echter niet optimaal. Deze contracten 
zijn namelijk onvolledig. Hij spreekt dan ook van organisaties als legale fi cties. 
Deze onvolledigheid van de contracten is ten dele het gevolg van bounded ratio-
nality: mensen zijn niet in staat alle informatie die tot hun beschikking staat (tijdig) 
te analyseren en op te slaan. Furubotn en Richter onderscheiden twee vormen 
van eigendomsrechten: absoluut en relatief.747 De absolute eigendomsrechten 
hebben betrekking op fysieke objecten en de relatieve eigendomsrechten op 
contractuele verplichtingen. Het arbeidscontract is een voorbeeld van een con-
tractuele verplichting. Het wezenlijke in het arbeidscontract van het tijdperk van 
de tweede industriële economie is dat er sprake is van een langdurige verbinte-
nis.748 Het traditionele arbeidscontract is een incomplete contract dat de onder-
neming fl exibiliteit verschaft. Partijen vonden het onaantrekkelijk om te verrichten 
activiteiten steeds opnieuw te onderhandelen. Kenmerkend voor het arbeids-
contract is dat er sprake is van het recht op instructie. Het recht op instructie was 
er primair op gebaseerd dat de werkgever de eigendom representeerde van 
de productiemiddelen waarmee de werknemer werkte. Hiervoor bestaan twee 
grondslagen: de eerste is dat het management het eigendom vertegenwoordigt 
waarmee de arbeiders werkt. De tweede is dat die autoriteit ook gebaseerd is op 
het arbeidscontract als incomplete contract.749 De werkgever heeft het recht om 

744  (Magnusson, 1991) 

745  (Pieterson, Bern & Rijksuniversiteit Leiden, 1981)

746   (Jensen, 1998) Er bestaan ook andere opvattingen over het karakter van de onderneming. Boot 

bijvoorbeeld beschouwt een onderneming als een samenwerkingsverband (Boot, 2009) maar hier lijkt 

een rechtsgrond voor te ontbreken.

747  (Furubotn & Richter, 2011)

748  (Simon, 1991)

749  (Simon, 1991)
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controle uit te oefenen op de werknemer, zowel qua wijze van werken (hoe) als de 
output (wat) . Dit, afgezien van de informatieasymmetrie die hierbij speelt. Werk-
nemers kunnen echter coalities sluiten (onderhandelingsmacht). Dit raakt dan het 
domein van de arbeidsverhoudingen. Pre- en postcontractueel opportunisme 
bepalen het gedrag op de arbeidsmarkt. Met het eerste wordt bedoeld dat de 
werknemer niet vooraf zeker weet hoe de werknemer gaat presteren. Het geno-
ten onderwijs kan hierbij dienen als een signaalfunctie. Met het tweede wordt 
bedoeld dat de performance (in het bijzonder geldt dit de inspanning en dus de 
te realiseren effi ciency) van de werknemer niet tot in het oneindige kan worden 
geobserveerd vanwege de transactiekosten. Er is sprake van moral hazard.750 In 
beide gevallen is er sprake van informatie asymmetrie.751 Naast de onvolledigheid 
van de contracten is de kwestie van het eigendom van de productiemiddelen 
problematisch. Jensen defi nieert het eigendomsrecht als een combinatie van be-
slissingsrecht en vervreemdingsrecht .752 Het wezenlijke voor de MBE is dat daarin 
sprake is van de toepassing van de Romeinse, partiële eigendomsrechten waar 
eerder op werd gewezen.753 In de organisatie zoals we die nu als MBE kennen, 
wordt aan de werknemer wel het gebruiksrecht op productiemiddelen, zoals bij-
voorbeeld de draaibank, gedelegeerd, maar niet de overige rechten. Die blijven 
bij de vennootschap. Het belangrijkste verschil tussen organisaties en de markt 
is dat er in een markttransactie sprake is van co-locatie.754 In de markttransacties 
beschikt de eigenaar van een productiemiddel over zowel het gebruiksrecht, het 
vruchtgebruik als het vervreemdingsrecht. In het geval van werknemers in dienst 
van een onderneming is dat evenwel niet het geval. De agent (de werknemer ) 
beschikt niet over het vervreemdingsrecht noch over het vruchtgebruik, dat komt 
immers de vennootschap toe. Beslissingsrechten met betrekking tot de activa van 
de onderneming worden in Nederland door het vennootschapsrecht (BW 2) im-
pliciet toegekend aan het bestuur van de vennootschap, geclausuleerd door de 
statuten, het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde strategische plan 
en door de wet. Op grond daarvan zal het bestuur, doorgaans via goedgekeurde 
budgetten, beslissingsrechten geclausuleerd attribueren aan werknemers in de 
onderneming.755 Werknemers kunnen de aan hen door de onderneming toege-
kende beslissingsrechten niet vervreemden teneinde de economische waarde van 
deze beslissingsrechten te maximaliseren. Derhalve zijn vervangende maat-

750   Mensen kunnen zich, na het afsluiten van een verzekering, risicovoller gedragen (Williamson, 1985) Dit is 

vooral problematisch als de transactiekosten om dit te voorkomen hoog zijn. Sommige medewerkers 

met een vaste aanstelling zullen, volgens deze redenering, minder geneigd zijn hun best te doen.

751  (Furubotn & Richter, 2011) 

752   In het Romeins recht werd een onderscheid gemaakt tussen het ius utendi (gebruiksrecht), het ius 

fruendi (vruchtgebruik) en het ius abutendi (vervreemdingsrecht). Zie (Furubotn & Richter, 2011) 

753  Zie pag. 213

754  Zie pag. 208

755   De managers attribueren deze beslissingsrechten (ten dele) vervolgens naar de medewerkers waar zij 

leiding aan geven. 
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regelen (zoals het meten en belonen van performance) noodzakelijk om deze 
beslissingsrechten toch zo effi ciënt mogelijk uit te oefenen:

“Explicit managerial direction and the creation of mechanisms to substitute for 
alienability are required.”756

Dit vormt dus de grondslag voor functiewaarderingssystemen en voor beoorde-
lingssystemen. 

Een andere kwestie is welke beslissingsrechten in de interne organisatie te attri-
bueren. Hiervoor wordt meestal onderstaand schema gebruikt gebruikt: 

Tabel 5.3 Attributie beslissingsrechten in de interne organisatie (Brickley et al. 2001)

Unit Type Performance 
Measures

Decision 
Rights

Typically Used When

Cost Center Minimize total 
cost for a fixed 
output
Maximize output 
for a fixed budget

Input mix 
(labor, material, 
supplies)

•  Central manager can measure output, 
knows the cost functions and can set the 
optimal quantity and appropriate rewards

•  Central manager can observe the quality 
of the cost center’s output

•  Cost center manager has knowledge of 
the optimal input mix

Revenue 
Center

Maximize 
revenues for a 
given price (or 
quantity) and 
operating budget

Input mix 
(labor, material, 
supplies)

•  Central manager has the knowledge to 
select the optimal product mix

•  Central manager has the knowledge to 
select the correct price or quantity

•  Revenue center managers have the 
knowledge of the demand curves of the 
customers in their sales districts

Expense 
Center

Minimize total 
cost for a fixed 
level of services
Maximize service 
for a fixed budget

Input mix 
(labor, material, 
supplies)

• Output is difficult to observe and measure

Profit Center Actual profits
Actual profits 
compared to 
budgeted profits

Input mix
Product mix
Selling prices 
(or output 
quantities)

•  Profit center manager has the knowledge 
to select the correct price/quantity

Investment 
Center

Return on 
investment
Residual income 
EVA

Input mix
Selling prices 
(or output) 
quantities
Capital 
invested in 
Center

•  Investment center manager has the 
knowledge to select the correct 
price/quantity

•  Investment center manager has the 
knowledge to select the optimal 
product mix

•  Investment center manager has the 
knowledge about investment 
opportunities

756  Op. Cit. 112
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Wat opvalt aan het schema is dat informatieasymmetrie met betrekking tot het 
kunnen meten van output respectievelijk het bepalen van de input, het leidend 
beginsel is. Hayek heeft er op gewezen dat het economische probleem van de 
maatschappij niet alleen bestaat uit het toewijzen van productiemiddelen. Als het 
recht om beslissingen te nemen wordt gedecentraliseerd, kan dat alleen op een 
zinvolle manier plaats vinden als ook de relevante kennis wordt gedecentraliseerd 
en vooral ook omgekeerd:

“If we agree that the economic problem of society is mainly one of rapid adap-
tion to changes in the particular circumstances of time and place, decisions must 
be left to the people who are familiar with these circumstances, 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”.757 

Het probleem dat zich hierbij kan voordoen is tweeledig. Jensen onderscheidt 
specifi eke en generieke kennis maar specifi eke kennis kent hoge transactiekosten 
in tegenstelling tot generieke kennis en door Hayek beschreven problematiek zal 
in het bijzonder betrekking hebben op specifi eke kennis.758

Naast het attribueren van de beslissingsrechten wordt gelijktijdig een performance 
measurement system in het leven geroepen om de performance te meten en de 
relatie tussen performance en beloning (en straffen) te specifi ceren. Systemen van 
functiebeschrijvingen en -waardering maken hier onderdeel van uit.759 Systemen 
voor (vaste) functiebeschrijvingen en –waardering zijn er op gebaseerd dat het 
meten van inspanning en van resultaten vanwege de hoge kosten van informatie 
duur is, en dat het kostbaar is om taken telkens opnieuw te beschrijven, wat weer 
meer te maken heeft met een lager opleidingsniveau. Op grond van het incom-
plete arbeidscontract verricht de werknemer arbeid in ruil voor loon waarbij de 
werknemer, binnen een zekere bandbreedte, opgedragen werkzaamheden zal 
accepteren die vooraf niet vaststaan. Daar staat tegenover, in combinatie met de 
grondslag van het eigendomsrecht, dat de manager de instructiebevoegdheid 
krijgt over de werknemer. Verder worden, door middel van functiebeschrijvingen 
en –waardering de werkzaamheden gedetailleerd beschreven. Maar dit laatste 
veronderstelt generieke kennis. De beschrijving van Jensen, waarbij kennis en 
beslissingsrechten met elkaar worden verbonden heeft vooral betrekking op 
periode 4 (tabel 5.4). Ten tijde van het begin van de 2e industriële revolutie 

757  (Hayek, 1945) Geciteerd door (Jensen, 1998) 

758  (Jensen, 1998)

759  (Jensen, 1998) 
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(periode 3) was hier echter geen sprake van. Integendeel. Mede met gebruik-
making van de principes van scientifi c management maar ook als gevolg van 
arbeidsdeling en mechanisatie, wordt in deze periode (een deel van) de kennis 
als het ware onttrokken aan de kennisdrager (de werknemer) en wordt hiermee 
ook getransformeerd van tacit naar codifi ed knowledge.760 

“While fi rms can sell assets, workers in fi rms generally do not receive the rights to 
alienate their positions or any other assets or decision rights under their control. 
They cannot pocket the proceeds. This means that there is no automatic decen-
tralized process which tends to ensure that decision rights in the fi rm migrate to 
the agents that have the specifi c knowledge relevant to their exercise, and that 
there is no automatic performance measurement and reward system that moti-
vates agents to use their decision rights in the interest of the organization. Explicit 
managerial direction and the creation of mechanisms to substitute for alienability 
are required. (...) Pushed to its logical extreme, our focus of specifi c knowledge 
implies more or less complete atomization of the economy.”761

Met de scheiding van kapitaal en arbeid is de co-locatie van beslissingsrechten 
en het recht op de economische waarde voortvloeiend uit de uitoefening van die 
beslissingsrechten, doorbroken. 

Wat nu, dat wil zeggen in periode 4, aan de orde is, is dat met de toenemende 
rol van ongecodifi ceerde kennis, die persoonsgebonden en daarmee eigendom 
is van de werknemer, de onderneming niet meer beschikt over het vervreem-
dingsrecht van voor de onderneming essentiële activa. Daarmee vervalt de insti-
tutionele grondslag van management control in de onderneming, maar ook een 
impliciet institutioneel uitgangspunt voor HR. Maar dit wordt niet vertaald in het 
vennootschapsrecht noch in het arbeidsrecht, met als gevolg dat in toenemende 
mate daarom heen wordt gewerkt. De afnemende effectiviteit van management 
control, respectievelijk de afnemende positie van HR die van het vervallen van 
die institutionele grondslag het gevolg is, wordt aanvankelijk gecompenseerd 
met cultuurprogramma’s als vorm van control en doordat HR zich manifesteert als 
business partner en zoekt naar aanvullende of alternatieve activiteiten. 

760   Dat dit niet Taylor’s opzet was is al eerder aan de orde gekomen (zie hoofdstuk 1) Dit was wel de 

expliciete opzet in het geval van knowledge management systemen (Nonaka & Takeuchi, 1995), (Nonaka, 

Krogh, von & Voelpel, 2006) waarin het eigendomsaspect niet werd onderkend noch erkend als gevolg 

waarvan die benadering mislukte. Dat deze dan later wel weer opduikt in de vorm van wikinomics 

(Tapscott & Williams, 2010) heeft er mee te maken dat dan eigendom in de vorm van exclusiviteit wordt 

opgegeven met als motief het opbouwen van een reputatie in de markt, die deels gericht is op 

economisch gewin, deels een altruïstisch karakter heeft. Weber maakt het onderscheid tussen 

Dienstwissen (de specifieke materiedeskundigheid) en Fachwissen). Zie (Buitelaar & Meer, 2012)

761  (Jensen, 1998)

HRMproefschrift DEF.indd   253HRMproefschrift DEF.indd   253 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



254  Hoofdstuk  5  •  Transformaties van arbeid: van commodity naar human capital?

De instituties die vanaf het eind van de 19e eeuw ontstaan waren bedoeld om de 
juiste incentives te genereren. Het eigendomsrecht werd in feite een uitsluitings-
recht, bedoeld om, met behulp van R&D, patenten te genereren. De scheiding 
tussen kapitaal en arbeid werd vastgelegd in het vennootschapsrecht. Dit vormde 
een incentive voor aandeelhouders om te investeren in de onderneming waarbij 
ze de zekerheid van het exclusieve recht op de residual claim hadden. De arbei-
ders hadden slechts recht op een vast salaris. 

De onderhavige studie richt zich in het bijzonder op de instituties die zich in 
Nederland hebben ontwikkeld. Het ontstaan van instituties en de ontwikkeling 
die deze doormaken moet, volgens Greif, worden bestudeerd vanuit de nationale 
context en geschiedenis. Maar institutionele ontwikkeling is ook een dynamisch 
proces dat niet deterministisch is. Er bestaat geen unieke geschiedenis van (alle) 
instituties. Er zijn vele institutionele geschiedenissen.762 Omdat de ontwikkeling 
van de Nederlandse instituties, voor wat betreft hun ontstaansgeschiedenis en 
context, niet los te zien is van de instituties zoals die zich hebben ontwikkeld in 
de Verenigde Straten (de bakermat van de moderne arbeidsorganisatie) en de 
context van deze ontwikkeling een andere is dan die in Nederland, zal hier eerst 
kort aandacht aan worden besteed.

Vanuit de arbeidssociologie wordt de institutievorming beschreven vanuit het 
begrip arbeidsbestel: de arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsor-
ganisatie waarbij de scheiding tussen kapitaal en arbeid als vanzelfsprekend werd 
aangenomen terwijl dit een bewuste constructie was in de vorm van de MBE.

De arbeidsmarkt kan worden beschouwd als het speelveld waarop de arbeid 
wordt aangeboden en afgenomen. Arbeidsverhoudingen zijn de onderlinge 
(machts-)relaties tussen de (organisaties van) werkgevers, werknemers en de over-
heid763 alsmede de bijbehorende instituties.764 

De vraag is hoe valide het begrip arbeidsmarkt is . Geheel onomstreden is het 
begrip arbeidsmarkt niet. De factor arbeid wordt in de neo-klassieke opvatting 
van de economie beschouwd als een productiemiddel dat wordt ingekocht op de 
markt. Dit maakt arbeid nog niet tot een goed zoals andere productiemid-
delen maar tot een ‘special kind of commodity’.765 Een bijkomend probleem is 
dat arbeid, verinnerlijkt is in de persoon die de arbeid verricht. De kopende partij 

762 (Greif, 2006) 

763 (Nagelkerke & Nijs, 2006) Zij onderscheiden collectieve en individuele arbeidsverhoudingen.

764 (Lulofs, 1987) 

765 (Buitendam, 2001) 

HRMproefschrift DEF.indd   254HRMproefschrift DEF.indd   254 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

255

op de markt krijgt de aanbiedende partij er als het ware gratis bij cadeau.766 
Kerr stelt voor om het begrip ‘markt’ af te schaffen omdat er geen sprake kan zijn 
van een ‘echte’ markt, als er van uitgegaan wordt dat elke werkende zijn eigen 
marktgebied heeft evenals elke werkgever.767 Er is in feite sprake van een verza-
meling deelmarkten in plaats van een homogene markt met universele, uitruilbare 
producten. Ook Polanyi verzet zich tegen het begrip arbeidsmarkt. Hij stelt dat 
er in het geval van land, arbeid en geld geen sprake is van producten die zijn 
vervaardigd met het doel deze te verhandelen. Hij spreekt van fi ctieve goede-
ren.768 Volgens Milgrom en Roberts zijn de kenmerken van een interne arbeids-
markt, als er sprake is van een langdurige arbeidsrelatie, beperkte ingangen voor 
werving (limited ports on entry for hiring), loopbaanpaden binnen de onderne-
ming en interne promoties.769 De defi nitie van interne arbeidsmarkt die wordt 
gehanteerd door Doeringer en Poire lijkt ambivalent: “an administrative unit 
within which pricing and allocation of labor is governed by a set of administrative 
rules and procedures.”770 De vraag is in hoeverre er nog sprake is van een markt 
als er tevens sprake is van regulering via een bestuurlijke eenheid. Kerr wijst er 
op dat de verschillende institutionele arrangementen die zich in de Verenigde 
Staten rondom 1900 hebben ontwikkeld, zowel ten aanzien van de craft workers 
als van de industrial workers, niet stimulerend werken ten aanzien van mobiliteit 
van werknemers771 en hebben geleid tot de balkanisering (waarmee de sterke 
fragmentatie bedoeld wordt) van de arbeidsmarkt. De craft unions772 fungeren 
als toegang (port of entry) tot de interne arbeidsmarkt en in de industriële sector 
vervullen de ondernemingen deze functie. Het vakbondslidmaatschap vormt, 
in het eerste geval, de garantie tot werk. Een werknemer die eenmaal is toege-
treden tot de interne markt zal, in het eerste geval, nog wel horizontaal (tussen 
bedrijven) actief zijn en in het tweede geval verticaal (dus binnen bedrijven; veelal 
op basis van senioriteit), maar van toetreding tot de interne arbeidsmarkt zal, in 
beide gevallen, alleen sprake zijn, als er banen worden gecreëerd of medewer-
kers vertrekken maar niet als gevolg van een keuze die is gebaseerd op prijs/
kwaliteitsoverwegingen.773 De institutionele arrangementen werken dus remmend 
in plaats van stimulerend. 

766  (Theeuwes, 2006) Overigens vormt het gebruik van robots, bijvoorbeeld in de Japanse autoindustrie, een 

interessante nieuwe arbeidsvariant. Zie ook het gebruik van ‘the Mechanical Turk’ door Amazon; zie 

https://www.mturk.com/mturk/welcome. Geraadpleegd op 11 januari 2012.

767 (Kerr, 1954) 

768 (Polanyi, 1944) 

769 (Milgrom & Roberts, 1992) 

770 (Doeringer & Piore, 1971) Geciteerd door Theeuwes op. cit. 18 

771 (Kerr, 1954) 

772  Die vakbonden die zijn georganiseerd op basis van bepaalde beroepen (drukkers, vrachtwagenchaufeurs, 

bouwvakkers) (Kerr, 1954)

773 Ibid
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Twee belangrijke instituties ontwikkelen zich in de VS aan het begin van de 20e 
eeuw als reactie op de arbeidsonrust in die periode: industrial relations en het 
welfare kapitalisme. 774 De eerste jaren van de tweede industriële revolutie was 
er sprake van een ongereguleerde arbeidsmarkt die was georganiseerd vanuit 
de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Op de werkvloer had de voorman, 
die vaak enige willekeur niet kon worden ontzegd, het in veel gevallen voor het 
zeggen. Ordenende instituties hadden zich nog niet ontwikkeld. Er deden zich 
veel arbeidconfl icten voor en er was de dreiging van het communisme en anar-
chisme. De Industrial Relations Commissie (ingesteld in 1912 door President Taft 
als reactie op het bombarderen van het gebouw van de L.A. Times in 1910 door 
twee vakbondsleiders waarbij 20 doden vielen775) speelde een belangrijke rol bij 
de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen.776 De commissie presenteerde in 
1916 haar rapport. Dit zorgde voor een keerpunt in de Amerikaanse arbeidsver-
houdingen en vormt het begin van het fenomeen industrial relations. Hoewel 
hier twee stromingen in kunnen worden onderscheiden (die later beschreven 
zullen worden), is de kern van de benadering dat er, ook vanuit een welbegrepen 
eigenbelang, serieus rekening moet worden gehouden met de arbeiders. Arbeid 
beschouwen als koopwaar werd gezien als de ultieme vorm van kapitalisme.777 
Door arbeid als een goed te beschouwen zou er sprake zijn van een ontpersoon-
lijking van de arbeider. 

Beide (zowel industrial relations als welfare capitalism) kunnen worden beschouwd 
als een institutionele respons die een reactie vormt op ontwikkelingen die plaats 
vinden op het niveau L3 in het schema van Williamson (zie hoofdstuk 1).778

Industrial relations kende twee stromingen: de Personnel Management (PM) en 
de Institutional Labour Economists (ILE).779 Het belangrijkste verschil bestond er 

774  (Kaufman, 2001a). Hij wijst op de verwarring die er bestaat, in Europa, over het begrip industrial relations. 

Sommige landen, zoals Zweden, kennen hier geen equivalent voor. De letterlijke vertaling in het Duits 

(Industrielle Beziehungen) wordt niet goed begrepen. In Nederland spreken we over arbeids-

verhoudingen, in het Frans relations profesionnelles, in het Spaans relaciones de trabajo of relaciones 

laborales. Deze begripsverwarring doet zich ook voor bij verwante begrippen zoals Tarifautonomie 

(autonome CAO onderhandelingen), labour movement. 437 en 584.

775  (Kaufman, 2004). Jacoby schrijft de afgenomen horizontale mobiliteit aan het eind van WO II (van de 

bovenkant van de arbeidsmarkt) deels toe aan de daling van de geografische mobiliteit en de toename 

van de loyaliteit van de werkgevers ten opzichte van de werkgever. (Jacoby, 2004) 

776  De angst en bezorgdheid voor de groei van de IWW, een anarcho-syndicalistische vakbond, was hier 

mede van belang (Kaufman, 2004) 

777 (Kaufman, 2004) 

778  Het welfare capitalism vindt zijn oorsprong in het eind van de 19e eeuw maar is vooral een invloedrijke 

beweging in de eerste drie decennia van de 20e eeuw (Jacoby, 1997)

779  De vraag welke van de twee stromingen de overhand had is moeilijk te beantwoorden en mede 

afhankelijk van de periode die wordt beschouwd. Volgens Kaufman nam de ILE-stroming geleidelijk, in 

de loop van de jaren twintig, veel over van de denkbeelden van de PM-stroming (Kaufman, 2004)
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uit dat de ILE richting voorstander was van onafhankelijke vakbonden en de PM 
stroming niet. Organisatorisch kreeg de PM-stroming vorm in 1920 met de op-
richting van de beroepsvereniging, de Industrial Relations Association of America 
(IRAA). Zij voerden onderzoek uit, publiceerden in 1920 het eerste Amerikaanse 
handboek over personeelsmanagement en gaven een tijdschrift uit: Personnel 
Journal. De meeste leden waren managers en consultants (zeker in de beginja-
ren), pas na de publicatie van de Hawthorne studies van Elton Mayo in de jaren 
dertig nam het aantal academische leden toe. Tot die tijd waren de academische 
leden vooral industriële psychologen. Zij droegen onder andere bij aan de ont-
wikkelingen van selectietests voor het Amerikaanse leger tijdens de WO I. Doel 
van de PM school was een nieuwe vorm van labour management in de vorm van 
het welfare kapitalisme.780 De ILE kreeg vorm in de Winconsin School (of Busi-
ness), opgericht in 1900 en bestond meer uit academici die (onder andere via een 
tijdschrift – the American Labor Legislation Review- en de American Association 
for Labor Legislation, AALL) pleitten voor arbeidswetgeving (minimumlonen, 
regulering kinderarbeid, gezond- en veiligheid).781 We zien hier dezelfde twee-
deling terug waar aan werd gerefereerd in hoofdstuk 2 tussen de academische en 
de meer praktijkgerichte benadering van HRM. De invloed van de sociale weten-
schappen, met name de psychologie en de sociologie nam toe.782 Dit nam een 
aanvang in de Eerste Wereldoorlog. Als gevolg van de vele aanmeldingen voor 
het leger ontstond de behoefte aan instrumenten om snel en op grote schaal 
adequaat te kunnen selecteren. De psychologie kon hierin voorzien. Daarnaast 
ontstond er binnen de groeiende managementlaag in het bedrijfsleven behoefte 
aan ondersteuning in het omgaan met personeel. De invloed van de industrial 
relations school op HRM is volgens Kaufman groot. Volgens Kaufman veranderde 
dit onder invloed van het vakgebied Organizational Behavior dat in de jaren 
zestig ‘intellectual substance and theory’ inbracht in de tekstboeken. Dit duur-
de tot de jaren tachtig toen Strategisch HRM opkwam en de industrial relation 
scholars weer in beeld verschenen. Hij schrijft dit toe aan de behoefte die er zou 
bestaan binnen ondernemingen om over deskundigheid te beschikken om indus-
trial relations vraagstukken te kunnen oplossen.783 

Vrijwel onopgemerkt in de literatuur over arbeidsverhoudingen is de oprichting 
van de International Labour Organization (ILO), in 1919. De oprichting van de 

780   Dit kende vier elementen: Personnel Management (selectie testen, functie evaluatie methodes, 

employee handboeken), Employee welfare benefits (bedrijfsartsen, goede werkomstandigheden, sport, 

pensioenen), Human relations (training van voorlieden, non-punitive forms of discipline, medewerker 

erkenning prijzen) Employer representation (werkoverleg, medezeggenschap, klachten commissies) 

(Kaufman, 2004)

781  (Kaufman, 2004)

782  Ibid

783   (Kaufman, 2004) In de tussenliggende periode (de jaren 60/70) werd volgens Kaufman 

geëxperimenteerd met high-commitment en high performance modellen.
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ILO werd aangekondigd in het Vredesverdrag van Versailles, waar een afzonder-
lijk hoofdstuk was gewijd aan arbeid (artikel 387-399).784 De aanleiding tot de 
oprichting wordt als volgt verwoord:

“And whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship, and 
privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace 
and harmony of the world are imperilled; and an improvement of those conditi-
ons is urgently required: as, for example, by the regulation of the hours of work, 
including the establishment of a maximum working day and week, the regula-
tion of the labour supply, the prevention of unemployment, the provision of an 
adequate living wage, the protection of the worker against sickness, disease and 
injury arising out of his employment, the protection of children, young persons 
and women, provision for old age and injury, protection of the interests of workers 
when employed in countries other than their own recognition of the principle of 
freedom of association, the organisation of vocational and technical education 
and other measures; 

Whereas also the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is 
an obstacle in the way of other nations which desire to improve the conditions in 
their own countries;”785 

Deze internationale, op corporatistische leest geschoeide organisatie, die in 1946 
is aangesloten bij de VN, ijverde vooral, via internationale conventies en aanbe-
velingen, voor het garanderen van (minimum-)rechten op het terrein van arbeid 
(kinderarbeid, recht op organisatie). De nadruk ligt hierbij op de vakbondslijn.786 
De human relationsbenadering van de ILO vertoont grote gelijkenis met het over-
heidsbeleid van de Noord- en Westeuropese landen: veel sociale wetgeving en 
een belangrijke rol die is weggelegd voor vakbonden en medezeggenschap.787 

Van de 161 conventies die door de ILO tot 1985 waren opgesteld heeft Zweden er 
bijvoorbeeld 75 geratifi ceerd.788 De ILO heeft ook, naar het schijnt, een belangrijke 

784   The functions of the International Labour Office shall include the collection and distribution of 

information on all subjects relating to the international adjustment of conditions of industrial life and 

labour, and particularly the examination of subjects which it is proposed to bring before the Conference 

with a view to the conclusion of international conventions, and the conduct of such special investigations 

as may be ordered by the Conference. Archive, W. W. I. D. 1919. Paper presented at the The Peace Treaty 

of Versailles, Versailles.

785  Ibid

786   (Kaufman, 2004) Hoewel er na WO II sprake is van een grotere nadruk op HR Development, blijft het 

belangrijkste instrument van de ILO het beïnvloeden van wetgeving. Op cit. 618

787  (Kaufman, 2004) In 1925 werd, met steun van de Russel Sage Foundation, het Industrial Relations Institute 

opgericht dat was gevestigd in Den Haag en bestond tot 1939. (Kaufman, 2004)

788   Anders dan in andere landen is het in Zweden gebruikelijk dat internationale verdragen en wetten alleen 

dan kunnen worden nageleefd als deze zijn opgenomen in de nationale wetgeving (Lagergren, 1986) In 

1970 heeft de ILO 130 conventies met 3500 ratificaties en 134 aanbevelingen geproduceerd (Jenks, 1970)
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rol gespeeld bij de introductie van functiewaarderingssystemen in Nederland 
vanaf 1950.789

De invloed van de human relations-beweging is volgens Kaufman vooral beperkt 
gebleven tot de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Wat bij Kaufman ech-
ter onderbelicht blijft is het feit dat veel van de instrumenten die in de Verenigde 
Staten zijn ontwikkeld vanaf het begin van de vorige eeuw (functiebeschrijving 
en –beloning, (selectie-)testen), zijn overgenomen door veel Europese bedrijven 
en daar nog steeds in gebruik zijn. In Nederland wordt functiewaardering nog op 
grote schaal toegepast zowel in de private als de not for profi t sector.790 
 
Veel van de leden van de Amerikaanse beroepsvereniging, de IRAA, hadden 
industrial relations in hun job title.791 De medewerkers van ondernemingen met 
een Industrial Relations department (de ILE school) waren aangesloten bij een 
vakbond. De non-unionised ondernemingen, ondernemingen waarvan de mede-
werkers niet of nauwelijks waren aangesloten bij vakbonden (de PM school), ont-
wikkelden andere methoden om met hun medewerkers om te gaan. Rond 1880 
kwam er een beweging op gang van ondernemingen die zich bezig hielden met 
welzijnswerk ten behoeve van hun medewerkers. De National Civic Federation 
(NCF), opgericht in 1893 om te bemiddelen bij arbeidsconfl icten, opende in 1904 
een Welfare Department, bedoeld om de welfare secretaries te ondersteunen. In 
1904 waren er 2500 bedrijven bij de federatie aangesloten. 792 De welzijnsactivi-
teiten die ondernemingen organiseerden varieerden van het inrichten van 
kantines en tuinen tot winstdelingsplannen, bedrijfshuisvesting, tijdschriften en 
sport.793 Aanvankelijk stonden de welzijnsactiviteiten los van het personeelswerk 
maar dit veranderde snel na WO I. Na 1916, als gevolg van de tekorten op de 
arbeidsmarkt en de toenemende arbeidsonrust, breidde het aantal bedrijven dat 
hervormingen doorvoerde op de werkplek zich snel uit. In 1920 telde meer dan 
50% van de bedrijven met vijfduizend werknemers een personeelsafdeling.794 
Vanaf die tijd neemt het welvaartskapitalisme (het Amerikaanse antwoord op het 
‘arbeidsvraagstuk’) een grote vlucht. Hoewel het aantal bedrijven waar sprake was 
van een veelomvattende vorm van welvaartskapitalisme (fi nanciële regelingen, 
career jobs, bedrijfsbonden, training voor leidinggevenden)795 beperkt bleef tot 

789    Volgens Boogaard en Zegers is met een in 1950 door de ILO georganiseerde conferentie en het daar uit 

voortgekomen ‘schema van Geneve’, een mijlpaal gezet op het gebied van de functiewaardering 

(Bogaard & Zegers, 1999) 

790  (Thierry, 2005) 

791  (Kaufman, 2004)

792   Bij de NCF, mede opgericht door Rockefeller en Carnegie, waren progressieve ondernemers, gematigde 

vakbondsleden en academici als Commons aangesloten (Jacoby, 2004; Kaufman, 2004).

793  (Jacoby, 1997) 

794  Op. Cit. 18

795  Ibid
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hooguit een vijfde van de werknemers werkzaam in de industrie, was de impact 
volgens Jacoby veel groter. Industrial relations was in de Verenigde Staten overi-
gens veel eerder een onderwerp dan in het Verenigd Koninkrijk waar het begrip 
rond 1930 zijn intrede deed.796 Industrial relations maakte in de Verenigde Staten 
vanaf het begin van de 20e eeuw onderdeel uit van de curricula van universi-
taire studies en ook was in het Verenigd Koninkrijk (ook in Duitsland overigens) 
pas veel later het geval. De eerste business school in de Verenigde Staten, de 
Wharton School van de University of Pennsylvania, werd opgericht in 1881. In 
het Verenigd Koninkrijk zou het duren tot de jaren 60 van de 20e eeuw voordat 
universiteiten business studies aanboden.797

Verspreiding van een gedachtegoed via universiteiten is een vorm van norma-
tieve isomorphistische verandering.798 Organisaties gaan steeds meer op elkaar 
lijken en nemen elkaars structuren over. Via het mechanisme van effi ciency was er 
lange tijd een tendens om te convergeren naar identieke organisatievormen. 
Curricula van onderwijsprogramma’s die worden gevolgd door managers en 
professionals kunnen dit effect versterken. De voorhoederol die de VS op dat 
moment vervulde in de wereldeconomie zal dit effect hebben versterkt. Het 
gedachtegoed van industrial relations weerspiegelt het Amerikaanse pragmatisme 
dat aan de hand van praktische maatregelen oplossingen zoekt voor arbeids-
vraagstukken. Samenwerking tussen kapitaal en arbeid is in beider voordeel. 
Johnston beschrijft de ontwikkeling van het begrip industrial relations aan de 
hand van drie periodes en geeft daarbij aan welke terminologie werd gehan-
teerd: De eerste periode is die van oppositie tegenover de vakbonden (labour 
problems), de tweede die van het welzijnswerk (personnel problems) en de derde 
van de ontwikkeling en het behoud van de relatie (industrial relations).799 Het 
waren voor een belangrijk deel de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die 
de verspreiding van dit gedachtegoed bevorderden, onder andere via de charity 
foundations zoals de Carnegie en de Rockefeller Foundation, de Ford Foundati-
on en het Elizabeth McCormick Memorial Fund. Labour reform van een van hun 
speerpunten. Zij fi nancierden organisaties die het gedachtegoed uitdroegen800 en 
onderzoek uitvoerden.801 

796  (Kaufman, 2004)

797  Op. Cit. 195

798  (DiMaggio & Powell, 1983) 

799  (Johnston, 1929) 

800   Zoals de National Civic Federation (zie voetnoot 789) en de American Association for Labour Legislation, 

AALA (1905); een invloedrijke social reform groep die onderzoek uitvoerde en lobbyde voor 

beschermende arbeidswetgeving en sociale zekerheidsprogramma’s (Kaufman, 2001a) 

801   Zoals het National Bureau of Economic Research (NBER), Brookings Institution. In 1892 verstrekte 

Rockefeller het startkapitaal voor de University of Chicago. Het onderzoek van de Australische Elton 

Mayo werd gefinancierd met fondsen van Rockefeller. Later, tussen 1923 en 1937, financierde Rockefeller 

de London School of Economics (Kaufman, 2001a)
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5.4 Conclusies

De vraag die aan het begin van dit hoofdstuk werd gesteld: welke wijzigingen 
hebben zich voltrokken met betrekking tot het karakter, de plaats en de rol van 
arbeid en wat zijn hiervan de gevolgen voor HRM, kan nu beantwoord worden.

De ontwikkeling van de arbeid in de 20e eeuw is voor een groot gedeelte 
bepaald door de industriële ontwikkeling en heeft geleid tot een proces van 
toenemende desintegratie van arbeid, kapitaal en kennis, dat wil zeggen deze 
drie elementen zijn niet langer verenigd binnen een persoon. Dit is een geleide-
lijke ontwikkeling die al eerder, vanaf de 11e eeuw, een aanvang nam maar werd 
versterkt en versneld als gevolg van de eerste en tweede industriële revolutie. 
De scheiding van kapitaal, kennis en arbeid is hiervan het gevolg, mede gesti-
muleerd door het scientifi c management van Taylor. Het organisatorische vehikel 
waarbinnen dit vorm kreeg was de MBE (zie hoofdstuk 4). Het gevolg hiervan was 
dat arbeid werd beschouwd als een commodity die werd ingekocht. 

Op het institutionele niveau heeft zich in de Westerse wereld in de 20e eeuw een 
stelsel ontwikkeld van wet- en regelgeving op nationaal niveau (L 2 in het schema 
van Williamson; zie hoofdstuk 1, fi guur 1.2) dat in hoge mate is beïnvloed vanuit 
de institutionele ontwikkelingen in de Verenigde Staten waarvan industrial relati-
ons (IR) en het welfare capitalism (WC) het belangrijkste zijn. Het ontstaan van IR 
en WC moet worden beschouwd als reactie op de maatschappelijke ontwikke-
lingen: zowel politiek (WO I, de angst voor het communisme) als wat betreft de 
ontwikkeling van waarden (normloosheid als gevolg van de migratie naar de VS). 
In tegenstelling tot het desintegrerende karakter van de arbeid had het ontstaan 
van deze instituties juist een sterke integrerende werking. De instituties waren 
gericht op het voorkomen van sociale onrust en het verenigen van werkgevers en 
–nemers.  In het Verdrag van Versailles werd hier ook expliciet naar verwezen en 
dit leidde tot oprichting van de ILO die, zeker in Europa, een belangrijke rol heeft 
gespeeld bij het vorm geven van de arbeidsmarktverhoudingen.

De transacties van de arbeid die vanaf het eind van de 20e eeuw plaats vinden, 
laten een toenemend integratieproces zien: werkenden krijgen geleidelijk weer 
meer zeggenschap over hun eigen arbeid en zijn ook (onder andere als gevolg 
van het hogere opleidingsniveau) beter in staat om zich onafhankelijker op te 
stellen, ook tegenover werkgevers. Gratton voorspelt een ontwikkeling waarbij 
arbeid, als gevolg van vijf krachten (te weten: technologie, globalisering, demo-
grafi e en levensduur (longevity), maatschappij en energiebronnen) zal verschui-
ven in een richting waarbij specifi eke vaardigheden belangrijker worden dan 
generieke; connectivity belangrijker zal zijn dan individualisme en consumptie 
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en kwantiteit in belang zullen afnemen ten gunste van productie en kwaliteit.802 
Toekomstige werkenden zullen, naar zij verwacht, initiatiefrijker zijn bij het kiezen 
van werk; werk dat goed moet aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren, kennis 
en vaardigheden. De Nederlandse arbeidssocioloog Hamaker schreef in 1998 
een vergelijkbaar betoog en spreekt over een nomadische arbeidsmarkt met een 
‘portfolio-leven’.803 Beck schetst verschillende scenario’s voor de toekomstige 
wereld van de arbeid waar geen sprake meer zal zijn van lifelong employment. 
Hij voorziet nieuwe vormen van (betaalde en onbetaalde) arbeid vanuit een civil 
society-model.804 Gemeenschappelijk aan deze (niet uitputtende opsomming van) 
auteurs is de verwachting dat de keuze van het individu bij het vinden van werk 
zal toenemen en dat de beleving van arbeid een andere inhoud zal krijgen. De 
groei van het aantal ZZP’ers in Nederland gedurende de laatste 10 jaar lijkt dit te 
ondersteunen:

802  (Gratton, 2011) 

803  (Hamaker, 1998) 

804  (Beck, 2000) 
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Tabel 5.4 Werkzame zzp-ers van 15 tot 65 jaar naar kwartaal en sector (x 1000)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Landbouw/visserij 77 96 83 88 90 88 89 79

Delfstoffenwinning . . . . . . . .

Industrie 25 29 30 33 38 35 32 31

Energie en 
waterleiding

. . . . . . . .

Bouwnijverheid 46 57 57 60 75 72 76 79

Handel 62 65 67 70 68 83 72 55

Horeca 14 18 15 14 19 18 15 12

Vervoer en 
communicatie

15 13 13 16 19 21 20 13

Financiële Instellingen 7 7 8 6 6 7 7 6

Zakelijke 
dienstverlening

90 126 128 127 129 136 142 123

Openbaar bestuur 6 5 3 6 4 5 5 4

Onderwijs 18 19 20 16 20 19 16 16

Gezondheids-en 
welzijnszorg

41 43 41 47 51 61 68 69

Cultuur en overige 
dienstverlening

73 83 89 78 69 78 87 75

Personeel in dienst van 
huishoudens

. 3 3 . . 2 . .

Vraag niet gesteld 74 82 93 100 93 92 100 186

Totaal 551 647 651 663 682 717 729 749

Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking.

Definitie Centrale Commissie voor de Statistiek, 1991.

Een punt (.) in de tabel betekent dat gegevens van voldoende nauwkeurigheid ontbreken; het gaat hierbij om cijfers 
die afgerond kleiner dan 1500 zijn.

De meest vergaande transformatie van arbeid is de toename van de kenniscom-
ponent van de arbeid in combinatie met het feit dat de tacit-aspecten van de 
kennis belangrijker worden en dat deze kennis, per defi nitie, persoonsgebonden 
is. Kennis is dus niet langer een in te kopen comodity maar een intangible asset 
waar een onderneming gebruik van kan maken. Arbeid wordt hiermee ook weer 
meer embedded. Met enige overdrijving zou gesteld kunnen worden de werkge-
ver werknemer wordt vice versa.

Op het institutionele vlak zien we (in Nederland) op nationaal niveau een verzwak-
king van bepaalde instituties: instituties als vakbonden verliezen aan legitimiteit 
en onderlinge coherentie; de SER staat in toenemende mate onder druk evenals 
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het stelsel van sociale zekerheid (we zien een pleidooi vanuit werkgevers voor 
noodzakelijk geachte hervorming van het ontslagrecht en een grotere fl exibili-
teit; een afname van het belang van CAO’s) maar van een discussie binnen deze 
instituties over de wijzigende grondslagen lijkt geen sprake te zijn. Van belang is 
dat nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van ZZP’ers, vanuit de bestaande 
instituties worden benaderd in plaats dat nieuwe instituties worden gecreëerd. 
Het lijkt alsof het nieuwe karakter van de arbeid onvoldoende wordt onderkend 
en dat de huidige referentiekaders leidend zijn voor de bestudering van nieuwe 
fenomenen.

Beschrijven we deze ontwikkelingen aan de hand van het schema van Williamson 
(zie fi guur 1.2), ontstaat het volgende beeld. De periode 4 uit tabel 5.2, waarbij 
sprake is van een re-integratie van arbeid, kapitaal en kennis lijkt een terugkeer 
naar periode 1 maar is wezenlijk anders. De transities van arbeid die zich hebben 
voorgedaan leiden er toe dat een aantal zaken er wezenlijk anders voor staat: 
Informatie/kennis is als productiefactor meer persoonsgebonden. De autonomie 
van werkenden is veel groter dan in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw 
en dat betekent onder andere dat de betekenis en de rol van bepaalde institu-
ties, die in de 20e eeuw een belangrijke ondersteunende (en tevens een behou-
dende) rol hebben vervuld, zoals vakbonden, aan het afnemen is.805

In plaats van drie gescheiden productiemiddelen: arbeid, kennis en kapitaal zien 
we een toename van het belang van de intangible assets in de vorm van drie 
kapitaalsvormen: human, informational en organizational capital.806 De waarde 
van de afzonderlijke categorieën kan niet worden gemeten maar zij kunnen alleen 
gezamenlijk waarde creëren en betekenis krijgen.807

De betekenis voor HRM van de geschetste ontwikkelingen is vergaand. Omdat 
de grondslagen van HRM zijn ontwikkeld in de 20e eeuw, evenals de instituties 
waar HRM gebruik van maakt of onderdeel van uitmaakt (arbeidswetgeving, 
vakbonden, functiewaarderingssystemen, beloningssystemen), zijn deze op den 
duur niet langer bruikbaar. Dit wordt het meest pregnant zichtbaar in de ban-
kensector. Bankemployees, in het bijzonder dealmakers808, ontwikkelden zich als 
residual claimants en ontvangen hoge bonussen die afhankelijk zijn van de winst. 

805   Buitelaar en Van der Meer wijzen evenwel op het belang van werknemersparticipatie bij kennisoverdracht 

(Buitelaar & Meer, van der, 2012; Buitelaar & Meer, van der, 2008)

806   Kaplan en Norton definieren deze assets als volgt: “Human capital: Employees’ skills, talent and 

knowledge; Information capital: Databases, information systems, networks, and technpology 

infrastructure; Organization capital: Culture, leadership, employee alignment, teamwork, and knowledge 

management.’(R. S. Kaplan & Norton, 2004) information capital: databases, 

807  (Kaplan & Norton, 2004)

808  (Wilhelm Jr. & Downing, 2001)
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De bonussen van CEO’s en het hogere management zijn in theorie afhankelijk 
van prestatieafspraken maar de praktijk leert dat daar geen sprake van is.809 De 
beloningsmodellen toe zijn aan herziening. De huidige beloningssystemen vinden 
hun grondslag in het extended expectation model van Vroom (zie fi guur 5.3) dat 
is gebaseerd op individualisme (en het behaviorisme) en veronderstellen een 
relatie tussen individuele inspanningen die leiden tot bepaalde prestaties die een 
nagestreefde beloning opleveren. Het door Haslam ontwikkelde model (zie fi guur 
5.4) sluit beter aan bij de bredere range van motivaties die zich, naar het zich laat 
aanzien, zal aandienen.

De werkenden in de economie van de 21e eeuw zullen vaker hun eigen keuzes 
maken ten aanzien van de gewenste banen en zullen waarschijnlijk minder afhan-
kelijk worden van de overheid en werkgevers.

De toekomstige arbeidsrelaties vragen ook om instituties (bijvoorbeeld in de 
vorm van wetgeving) die de relatie leggen tussen de arbeids- of leveringspresta-
tie en het eigendomsrecht. Dit zal voor een deel bestaan uit de idiosyncratische, 
pragmatische contracten waar Nauta over spreekt en uit nieuwe type construc-
ties, deels gebaseerd op bestaande rechtsvormen.810 

809  (Bebchuk & Fried, 2004)

810   Een van de gepresenteerde cases, TMC, heeft het model van de werkondernemer ontwikkeld (zie 

aldaar).
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