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266  Hoofdstuk  6  •  Gevolgen voor HRM

Hoofdstuk 6 Gevolgen voor HRM

“Skaters, I think they tend to be outsiders, who seek a sense of belonging.

 But belonging on their own terms. And real respect is given 

by how much we take what other guys do, these basic tricks, 360 fl ips. 

We take that, we make it our own and then we contribute 

back to the community the inner way that energise the community itself.

 Th e greater the contribution, the more we express and form our individuality. 

Which is so important to a lot of us who feel like rejects to begin with.

 Th e summation of that gives us something we could never achieve as an individual.” 

Rodney Mullen, the godfather of street skating 

on TEDxUSC http://www.youtube.com/watch?v=gwjlDBjNzXk: 

How context shapes content

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke veranderingen hebben 
plaats gevonden binnen de interne organisatie van ondernemingen en instel-
lingen en welke transformaties met betrekking tot arbeid kunnen worden waar-
genomen. De volgende vraag is welke betekenis deze veranderingen en trans-
formaties hebben uitgeoefend op de functies, uitgangspunten, bijdragen en de 
ontwikkeling van HRM, in het bijzonder in Nederland. In paragraaf 6.1 zal worden 
aangegeven, vanuit een historische schets811, tegen welke achtergrond HRM zich 
heeft ontwikkeld. In paragraaf 6.2 zal een aantal belangrijke institutionele issues 
worden behandeld waarvan de betekenis in paragraaf 6.3 zal worden geduid 
waarbij tevens de vraag behandeld zal worden of er sprake is van een paradigma-
wisseling in HRM als vakgebied. 

6.1 Het ontstaan van HRM in Nederland

Met betrekking tot het ontstaan van HRM als bedrijfsfunctie en als vakgebied in 
Nederland vallen drie zaken op: HRM komt, als institutie, in Nederland laat tot 
stand (in vergelijking met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk). HRM 
wordt gezien als een zwakke functie en HRM speelt (beleidsmatig) een beschei-
den rol, zowel binnen de arbeidsorganisaties als op nationaal niveau. Dit beeld 
zien we al vanaf de jaren zeventig. Buitendam (1979) onderscheidt binnen de 
onderzochte (industriële) bedrijven (met meer dan 100 medewerkers) vier werk-
terreinen voor HRM (personeelsbeheer, collectieve betrekkingen, ontwikkeling en 

811   Als wordt gesproken over HRM in Nederland wordt bedoeld het personeels (HRM-)beleid zoals dat door 

Nederlandse ondernemingen en instellingen op institutionele wijze wordt vorm gegeven, dat wil zeggen 

via een HRM-afdeling en/of bepaalde vormen van regelgeving.
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aanpassing). De gemiddelde geschatte tijdsbesteding is respectievelijk 18; 4; 11 
en 34 % (en 27 % voor overige activiteiten).812 Onder aanpassing verstaat Buiten-
dam opleiding, sociale begeleiding en personeelszorg. Dit zijn activiteiten, met 
name sociale begeleiding en personeelszorg, die we ook, in een vroeger stadium 
al tegenkwamen bij Hoogovens en Philips. 

Een bundel over de professionalisering van het personeelsbeleid die verscheen in 
1982 schetst geen rooskleurig beeld van de beroepsgroep. Personeelsfunctiona-
rissen leveren geen bijdrage aan het sociale beleid van de organisatie, met name 
waar het gaat om het motivatie- en machtsvraagstuk.813 De personeelsfunctionaris 
heeft een legitimatie- en een loyaliteitsprobleem.814 Ramondt sprak in 1976 van 
een identiteitsprobleem en het diffuse karakter van de functie en van de taken 
van de personeelsfunctionaris.815

Biemans onderzocht twee decennia later de professionalisering van de perso-
neelsfunctie in Nederland in de jaren negentig van de twintigste eeuw in 20 
ondernemingen en instellingen.816 Uit haar proefschrift blijkt dat uitvoerende 
activiteiten als de kern van het personeelswerk worden beschouwd zowel door 
managers, medewerkers als door de personeelsfunctionarissen zelf en niet de 
beleidsvormende activiteiten. Van strategische activiteiten is volgens Biemans 
in de praktijk veel minder sprake dan wordt aangenomen of gesuggereerd in 
de vakliteratuur met betrekking tot HRM. Bij de vraag wat belangrijk is aan de 
inhoud van het werk van de personeelsafdeling, formuleren managers, medewer-
kers en personeelsfunctionarissen verschillende beelden. De managers vinden 
een adequate personeelsadministratie het belangrijkste. De medewerkers vinden 
regelvorming en informatie het belangrijkste. De personeelsfunctionarissen zelf 
vinden de vakinhoudelijke taken (zoals beoordelingssystemen en mobiliteitsbege-
leiding) het belangrijkst.817

Volgens Bolweg is het “onmogelijk inhoudelijk geïntegreerd greep te krijgen op 
dit heterogene vakgebied dat zich zowel op beheersing (…) als op ontwikkeling 
en persoonlijke groei (…) richt. Of, iets anders geformuleerd, HRM omvat activi-
teiten met een sterk conserverende dynamiek en activiteiten gericht op verande-
ring.”818

812  (Buitendam, 1979) 

813  (Beers & Wolff, 1982)

814  Op cit. 17

815  (Ramondt, 1976) 

816   (Biemans, 2001). Zie ook haar latere onderzoek binnen 10 HR-afdelingen (Biemans, 2007) met 

vergelijkbare conclusies.

817  (Biemans, 2001)

818  (Bolweg, 2012)
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Voor zover er sprake is van beschikbare en op empirisch onderzoek gebaseerde 
beschrijvingen en analyses van de HRM in Nederland blijkt niet dat HRM zich 
heeft ontwikkeld tot een discipline met veel aanzien en gezag. De vraag is hoe 
dit valt te rijmen met het feit dat de beroepsgroep al geruime tijd bestaat, een 
redelijke mate van organisatie heeft; diverse professionele bachelor- en master-
opleidingen heeft en een aantal serieuze tijdschriften kent en waarbij sprake is 
van een actieve participatie binnen de social media. De vraag is van waaruit dit 
kan worden verklaard en wat dit zou kunnen betekenen voor de toekomst mede 
gezien de rol van de factor arbeid in het economische proces.

De late opkomst van HRM in Nederland en de geringe betekenis die HRM heeft 
hangen met elkaar samen. HRM is aan het eind van de 19e eeuw ontstaan in de 
Verenigde Staten en, zoals is beschreven in hoofdstuk 1, moet dit worden be-
grepen vanuit de opkomst van de grote ondernemingen, georganiseerd volgens 
het concept van de Modern Business Enterprise in de Verenigde Staten. Daarbij 
spelen een combinatie van het welzijnswerk, sociale hervormers en industrial 
relations een belangrijke rol.819 Daarnaast ontstond binnen een deel van het Ame-
rikaanse bedrijfsleven het welfare capitalism (zie hoofdstuk 5). Nederland kende 
lange tijd slechts vier grote820 ondernemingen: Philips, Unilever, Shell en de PTT. 
Hoewel de interventies vanuit de Amerikaanse overheid een grotere rol hebben 
gespeeld dan wel eens wordt aangenomen, staat de Amerikaanse onderneming, 
als broedplaats voor het ontstaan van HRM-afdelingen, centraal en dan met name 
de grote onderneming. In Nederland ontbreken de grote ondernemingen rond 
1900, mede door het vrijwel ontbreken van een zware industrie in de 19e eeuw. 
Brugmans laat zien dat er in Nederland rond 1819 weinig grote bedrijven waren 
(en een bedrijf is al groot als het meer dan 40 arbeiders in dienst heeft). Hij maakt 
een helder onderscheid tussen de manufactuur (een ruimte waar met de hand 
werd gewerkt, zonder machines) en een fabriek. Een grootbedrijf kan ook voor-
komen buiten de industriële productie en niet alle industriële grootbedrijven zijn 
fabrieken (zeker niet als er veel thuiswerkers in dienst zijn). Het aandeel van de 
thuiswerkers lijkt een belangrijke rol te spelen. Rond 1857 is er “een grote hoe-
veelheid bedrijven, die 40 arbeiders of meer in dienst hebben.821 “Uitgezonderd 
de sectoren waar de huisindustrie een belangrijke rol speelde (de schoenmakerij, 
de sigarenfabricage, de textielindustrie) waren de sectoren waar bedrijven ‘van 
enige omvang’ voorkwamen in 1857 de volgende:

819  Zie hoofdstuk 1

820  Gedefinieerd als een onderneming met meer dan 100.000 medewerkers

821  (Brugmans, 1975) 
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 1. Steenbakkerij
 2. De metaalindustrie
 3. De glasblazerij
 4. Gasfabricage, suikerraffi naderijen
 5. Wagenmakerijen
 6. Lettergieterij
 7.  Verschillende op zichzelf staande bedrijven (zoals een waskaarsenfabriek, 

een fabriek van blauwsel en lakmoes, een touwslagerijen).822

Alle Nederlandse grote ondernemingen zijn opgericht na 1870, maar zijn in de 
eerste jaren nog weinig ontwikkeld.823 De ontwikkeling en groei komen pas echt 
op gang vanaf 1930. De industrie in Nederland liep rond 1930 wat betreft de 
industriële ontwikkeling achter bij de omringende landen.824 In het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland begon de industrialisering al vanaf het begin 
van de 19e eeuw. Dat geldt ook voor België dat tot 1830 onderdeel uitmaakte 
van het Koninkrijk.825 De verklaring voor deze achterstand is niet eenduidig. Zon-
der een volledige verklaring te willen geven, wordt genoemd: de beschikbaarheid 
van grondstoffen ( de reden dat er in de Zuidelijke Nederlanden wel eerder werd 
geïndustrialiseerd). Nederlandse kapitaalverschaffers investeerden bij voorkeur in 
de Amerikaanse spoorwegen. Daarnaast de geografi sche omstandigheden: in de 
19e eeuw was Nederland overwegend een agrarische maatschappij waar boeren 
’s winters bijwerkten. De Vries en Van der Woude wijzen er op dat de periode 
1500-1815 er één was van een moderne economische ontwikkeling. Rond 1650 
was 30% van de beroepsbevolking werkzaam in verschillende vormen van nijver-
heid; er was een uitgebreide handelsstructuur, er was sprake van een regionale 
specialisatie van bepaalde producten en het dienstverleningsniveau in Neder-
land was hoog in vergelijking met omringende landen.826 Het ontstaan van deze 
moderne economie schrijven zij toe aan het ontbreken van feodale verhoudingen 
en dat zou hebben geleid tot het ontstaan (met name in het westen van het land) 
van een ondernemingsgezind klimaat wat niet al te zeer werd gehinderd door 
verticale of horizontale bindingen. De vrije boerenstand hoefde slechts rekening 
te houden met de natuur en de markt.827

822  Op. cit. 39/40. Banken waren tot 1910 relatief klein (Zanden, 1979)

823  Unilever 1871, De Koninklijke 1880, Philips 1891, AKZO 1921, Hoogovens 1918 en DSM 1901 (Zanden, 1979)

824   De relatie tussen de industrie en het bankwezen is onderontwikkeld en er waren nog weinig NV’s 

(Zanden, 1979). Van Zanden wijst overigens ook op het belang van het familiebedrijf voor de industriële 

ontwikkeling in deze periode. Nader onderzoek naar de ontwikkeling van HRM binnen familiebedrijven 

in de MKB-sector zou interessante informatie kunnen opleveren maar over hun rol bij de institutionele 

ontwikkeling van HRM is weinig bekend.

825  (Jonge, 1968) 

826  (Vries & Woude, 2005)

827  Op. cit. 198 e.v.

HRMproefschrift DEF.indd   269HRMproefschrift DEF.indd   269 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



270  Hoofdstuk  6  •  Gevolgen voor HRM

Eén van de gevolgen van de opkomst van grotere ondernemingen was dat na 
1870 het aantal naamloze vennootschappen sterk toenam.828 In de NV wordt het 
bedrijfskapitaal gescheiden van het privé-vermogen hetgeen de rationele orga-
nisatie van de arbeid heeft vergroot. De rentabiliteit van de onderneming werd 
nu, met het oog op de winstmaximalisatie, tot in details berekend.829 Het gebruik 
van dubbel boekhouden, dat in Nederland tot dan toe beperkt was en zelfs, in 
het bijzonder voor kleine ondernemingen, door sommigen werd ontraden, heeft 
bevorderd dat ondernemers meer inzicht kregen in hun werkelijke kosten.830 Het 
Wetboek van Koophandel schreef sinds 1838 voor dat vennootschappen een 
controleerbare administratie moesten hebben die was ingericht naar goed koop-
mansgebruik.831

Hoewel er na WO I een aantal grote ondernemingen (Philips, Hoogovens) en 
staatsbedrijven was (Nederlandse Spoorwegen, PTT, Staatsmijnen) waarvan be-
kend is dat zij een personeelsbeleid hadden ontwikkeld, zijn er vooralsnog geen 
aanwijzingen dat hier een grote invloed van uitging op andere ondernemingen. 
Grote ondernemingen kwamen in Nederland, in tegenstelling tot de Verenigde 
Staten, pas later tot ontwikkeling. Naast het ontbreken van deze natural breeding 
ground in de vorm van grote, industriële ondernemingen is de wijze waarop in 
Nederland het sociaaleconomisch overleg is geïnstitutionaliseerd van belang 
voor de ontwikkeling van HRM als bedrijfsfunctie. De groei die HRM in Nederland 
heeft doorgemaakt is een andere dan die in de Verenigde Staten. Van institutio-
nalisering van de HRM-functie is pas sprake in de tweede helft van de 20e eeuw. 
In de periode daarvoor werd de HRM-functie in hoge mate gestuurd door instru-
menten die werden ontwikkeld op nationaal niveau. De overheid en werkgevers 
speelden hierbij een centrale rol.

Buitendam en Bastelaers & Van Beers situeren de groei en institutionalisering van 
HRM in Nederland vooral in de periode na WO II.832 De geschiedenis van HRM in 
de periode daarvoor is nauwelijks systematisch geïnventariseerd.

828  Van 137 in 1850, 456 in 1870. (Vos, 1982) 41 tot 4092 in 1903 en 8722 in 1913 (Pot, 1988) 

829  Op. cit. 41

830   (Bakker, 1995) L. Drooglever Fortuijn stelde in 1868 dat het “dubbel-boekhouden noch geschikt is voor 

kleinhandelaars, noch voor winkeliers, noch voor fabrikanten, noch voor renteniers, noch voor 

landbouwers; het is alleen goed voor den groot-handelaar en daarom heet het dan ook 

koopmansboekhouden”. Geciteerd door http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekhouding. Geraadpleegd op 25 

juli 2012. De fabriqueur Spanjaard (later een van grootste Twentse textielfabrikanten) voerde bijvoorbeeld 

in 1846 het dubbel boekhouden in (Fischer, 1983) . Simon Stevin had weliswaar de methode van het 

Italiaanse of dubbel boekhouden in de 17e eeuw geïntroduceerd maar omdat deze zich vooral leende 

voor internationale en complexe handelsoperaties, was deze later in ongerede geraakt. Bakker wijst er 

ook op dat een technische boekhouding pas goed mogelijk was met meetinstrumenten. (Bakker, 1995). 

Zie ook (Allen, 2012) die eveneens wijst op de relatie tussen verbetering van meetinstrumenten en 

institutionalisering.

831  (Bakker, 1995) 

832  (Buitendam, 1979), (Bastelaer & Beers, 1982) 
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Volgens Buitendam kreeg de oprichting van personeelsafdelingen in Nederland 
een versnelling in de na-oorlogse periode. Hij noemt hierbij als verklarende facto-
ren het na-oorlogse klimaat van wederopbouw en arbeidsgemeenschaps-
ideeën, de uitbreiding van de sociale wetgeving, de relatief sterke marktpositie 
van de werknemers en de invloed van de human relationsbeweging.833 Over de 
geschiedenis van de personeelsafdelingen in Nederland in de periode voor WO 
II vermeldt Buitendam weinig. In het algemeen (dus niet alleen in Nederland) is 
het oprichten van personeelsafdelingen volgens hem vaak niet het resultaat van 
weloverwogen beleid.834 Schafrat gaat nog een stap verder en stelt dat de perso-
neelsfunctionaris niet bestaat omdat de variëteit qua functie-inhoud erg groot is.835 

De periode van na WO II wordt over het algemeen beschouwd als de start van 
het georganiseerd sociaal-economisch overleg. Dit wordt dan onder andere afge-
meten aan de oprichting van Stichting van de Arbeid (STAR) (1945) en de Sociaal 
Economische Raad (SER) (1950). De geschiedenis van het georganiseerd overleg 
(ten aanzien van de arbeid) in Nederland is echter veel ouder en gaat al terug tot 
1897 toen de regionale Kamers van de Arbeid (KvA) werden opgericht, parallel 
aan de Kamers van Koophandel. Deze Kamers van de Arbeid worden weliswaar 
beschouwd als een mislukking omdat ze over te weinig gezag beschikten, maar 
belangrijker dan de bereikte resultaten is het feit dat de oprichting van deze 
Kamers een poging weerspiegelt om, op lokaal niveau, een overlegmodel te zoe-
ken van werkgevers en werknemers.836 De Kamers van de Arbeid waren bedoeld 
om informatie te verzamelen, te adviseren en te bemiddelen bij arbeidsconfl icten. 
Ze vormen ook een illustratie van de wijze waarop instituties zich ontwikkelen. 
Instituties ontstaan niet van het ene moment op het andere: ze evolueren, en in 
het geval van instituties op het terrein van de arbeid, vaak vanaf het lokale 
niveau. De Hoge Raad van de Arbeid, die bestond van 1919 tot 1950, kan wor-
den beschouwd als de opvolger van de KvA’s en als de voorloper van de SER. De 
eerste decennia van de 20e eeuw vormen een periode waarin tussen werkgevers, 
werknemers en de overheid werd gezocht naar een overlegmodel dat geleidelijk 
aan vorm kreeg en waarbij de periode van WO II als katalysator fungeerde.837 Ten 
eerste omdat in deze periode de solidariteit tussen werkgevers en werknemers 

833  (Buitendam, 1979) 

834  Op. cit. 36

835  (Schafrat, 1989) 

836   De Jonge wijst er op dat de KvK’s ook zijn mislukt als vertegenwoordigers van de industrie omdat zij te 

zeer waren gericht op de belangen van lokale ondernemers en het in veel (kleinere) gemeentes ook 

ontbrak aan een KvK (Jonge, 1968) De Kamers van Arbeid werden in 1922 officieel ontbonden 

(Windmuller et al., 1987) Ook op andere sociale terreinen (gezondheidszorg, welzijnswerk, armenzorg) 

kunnen we de verschuiving van het lokale naar het nationale niveau waarnemen. Zie hierover b.v. (Swaan 

& Hendriks, 1996)

837   Ook Albeda stelt dat de oorlog geen breuk teweegbracht in de arbeidsverhoudingen maar dat de 

ontwikkelingslijnen na 1945 versneld werden doorgetrokken (Albeda, 1975) 
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272  Hoofdstuk  6  •  Gevolgen voor HRM

groeide en er al tijdens de oorlog, onder leiding van Dirk Stikker,838 in het ge-
heim, plannen werden gesmeed voor een naoorlogse samenwerking. Ten tweede 
omdat Nederland tijdens de bezettingsjaren werd geconfronteerd met een ander 
model van arbeidsverhoudingen, namelijk het Duitse model dat volgens Wind-
muller wel heel effi ciënt was.839 In 1945 werd het, door de Duitse bezettingsmacht 
ontbonden, College van Rijksbemiddelaars weer in ere hersteld. Dit werd het 
belangrijkste orgaan voor de regering voor de na-oorlogse geleide loonpoli-
tiek.840 Daarnaast werd in oktober 1945 het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou-
dingen (BBA) ingevoerd bij wijze van noodmaatregel. Dit regelde onder andere 
het aantal te werken uren, gegeven en vrijwillig ontslag.841 De tweede maatregel 
met vooroorlogse wortels is de Wet op de Bedrijfsorganisaties uit 1950. Deze 
wet regelt de publieksrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) en bracht de SER tot 
stand.842 Ook de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in 1950 
(later diverse keren gewijzigd, onder andere in 1971 en 1979) kan niet worden 
beschouwd als een na-oorlogs fenomeen. In 1878 richtte de fabrikant Jacob van 
Marken de kern op bij de Gist- en Spiritusfabriek (de voorloper van Gist-Broca-
des) als voorloper van latere OR.843 De vakbonden spraken al in 1923 over het 
opzetten van ondernemingsraden.844 Hierbij speelde de verzuiling een belangrijke 
rol als organiserend principe. De zuilen (katholicisme, protestantisme, socialisme 
en liberalisme) waren sterk gesegmenteerd wat betreft levensbeschouwelijke, 
respectievelijk religieuze grondslagen en de daarop gebaseerde maatschappij 
visies. Elke zuil omvatte daarentegen wel alle strata van de bevolking, van lagere 
inkomens tot de hoogste inkomensgroepen en bevatte daarmee ook tevens 
zowel werkgevers als werknemers. Hiermee werden, anders dan in andere landen, 
de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers, arm en rijk, kapitaal en 
arbeid, primair gereguleerd binnen deze zuilen. Ondanks het feit dat de diverse 
zuilen wat betreft levensbeschouwelijke grondslag sterk verschilden, moest er op 

838 (Krop, Ros, Stuiveling, & Tromp, 1993)

839  (Windmuller et al., 1987) Het Duitse model van arbeidsverhoudingen wordt gekenmerkt door een 

duidelijke taakverdeling tussen de vakbonden (die zich niet inlieten met politieke acties) en de 

(socialistische) politieke partijen (die zich niet bemoeiden met de arbeidsverhoudingen) hetgeen een 

strakke organisatie van de bonden noodzakelijk maakte; de regeling van arbeidsvoorwaarden via CAO’s 

en depolitisering van de arbeidsverhoudingen op bedrijfsniveau. (Krop et al., 1993)

840 (Windmuller et al., 1987)

841  Op. cit. 106. De wet bestaat overigens nog steeds al is een aantal artikelen vervallen. Het ontslagverbod 

zonder toestemming van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is hierop gebaseerd. Zie: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002014/geldigheidsdatum_18-07-2012#Tweedetitel_Artikel6. 

Geraadpleegd op 18 juli 2012.

842 (Windmuller et al., 1987) 

843 (Buitelaar & Vreeman, 1985)

844  (Buitelaar, 2011). De NVV sprak in 1923 voor het eerst over een ondernemingsraad die de bestaande 

kernen, die zich inmiddels in vrij veel bedrijven hadden gevormd, moesten vervangen (zie 852 ). De WOR 

kende al een voorganger uit 1946 toen het Mijnstatuut van kracht werd waarmee de eerste wettelijke 

regeling voor personeelsvertegenwoordiging in ondernemingsraden van kracht werd. Zie (Buitelaar, 2011)
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nationaal, politiek, niveau toch worden samengewerkt. Windmuller et al spreken 
van een ‘regulerende elite’ die bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers 
en werknemers die elkaar persoonlijk goed kenden hetgeen er toe leidde dat 
harde confl icten veelal uitbleven.845 In de na-oorlogse periode ontwikkelde zich 
een stelsel van arbeidsverhoudingen dat dan ook wordt gekenmerkt door een 
hoge mate van centralisatie, een overheersende rol van de overheid op het 
terrein van de arbeidsvoorwaarden en een vorm van geïnstitutionaliseerd overleg 
die werd beperkt tot door de overheid erkende centrale organisaties.846 Arbeids-
voorwaarden werden, op een zeer breed terrein, op centraal niveau vastgesteld 
en tot de jaren zestig kende Nederland een geleide loonpolitiek.847 De noodzaak 
van een geleide loonpolitiek wordt onder andere toegeschreven aan het karakter 
van de Nederlandse economie. Vanwege het ontbreken van eigen grondstoffen is 
Nederland aangewezen op de import hiervan. Om de import te kunnen fi nancie-
ren dienen de kosten van de export zo laag mogelijk te zijn. Een groot gedeelte 
van de exportkosten zijn loonkosten in de industrie.848 Een tweede reden om de 
lonen te beheersen was het streven naar een volledige werkgelegenheid. De 
hoge werkloosheid in de crisisjaren, de jaren 30, die op het hoogtepunt op liep 
tot ruim 30% leidde tot een diepe angst voor maatregelen die de werkgelegen-
heid in gevaar zouden brengen. Deze ervaringen hebben er toe geleid dat het 
naoorlogse beleid van volledige werkgelegenheid en de sociale zekerheid (AOW) 
op een brede steun kon rekenen.849

In 1946 werd een loonstop afgekondigd. Lonen mochten alleen worden ver-
hoogd als er sprake was van een groei van de arbeidsproductiviteit of als de 
loonsverhoging bijdroeg aan een evenwichtiger loonstructuur, maar dan wel op 
basis van functiewaardering. Hiermee was de basis gelegd voor de ontwikkeling 
van een nationaal systeem van werkclassifi catie: de Genormaliseerde Methode 
(GM). Het feit dat een dergelijke methode op nationaal niveau werd ontwikkeld 
kan worden beschouwd als een unicum. Over het algemeen worden dit soort sys-
temen, in ieder geval in de westerse landen, ontwikkeld op ondernemingsniveau 
of ten behoeve van een bepaalde sector maar zelden nationaal.850 

De ontwikkeling van dit systeem is typerend voor de manier waarop in het 
naoorlogse Nederland op centrale wijze en met medewerking van het geïnstitu-

845  (Windmuller et al., 1987) 

846  Op. cit. 394

847  Hoewel de invloed van de overheid ook na die tijd groot bleef . Op. cit. 204 e.v.

848  (Oettinger, 1964) 

849  (Windmuller et al., 1987) 

850   (Oettinger, 1964) “In Nederland en in sommige Oosteuropese landen is het mogelijk gebleken met 

behulp van één systeem vrijwel alle functies bevredigend te classificeren “ (Jong & Gaillard, 1971). Zie 

ook (Lijftogt, 1966) 
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tionaliseerde overleg arbeidsvoorwaarden werden ontwikkeld. De sociaalecono-
mische context waarbinnen de GM is ontwikkeld en de betekenis die dit had voor 
de geleide loonpolitiek zijn genoegzaam bekend en beschreven.851 Een ander, 
wellicht onbedoeld, gevolg van de ontwikkeling van een nationaal systeem van 
werkclassifi catie is dat dit er toe heeft geleid dat er geen noodzaak werd gevoeld 
om deze HRM-taken op ondernemingsniveau te ontwikkelen. Hierdoor was er op 
ondernemingsniveau weinig ontwikkeling van professionele expertise voor deze 
HRM-taken. HRM vervulde voornamelijk een administratieve functie. Dit geldt 
in gelijke mate voor de industrial relations, de expertise voor arbeidsverhoudin-
gen. Zij het dat personeelsfunctionarissen als uitvloeisel van de human relations 
beweging, alhier actief waren met zogeheten leiderschapstraining voor het be-
drijfskader.852 In Nederland werden op centraal niveau afspraken gemaakt tussen 
werkgevers en werknemers binnen de Stichting van de Arbeid die als richtlijn 
fungeerden voor de CAO-overleggen op sectoraal niveau. Maar op onderne-
mingsniveau hielden de vakbonden zich over het algemeen rustig hetgeen ook 
blijkt uit het geringe aantal stakingen in Nederland in vergelijking met omringen-
de landen.853 De periode van de wederopbouw na WO II valt te typeren als een 
vorm van ruil waarbij sociale zekerheid en de invoering van functieclassifi catie 
werden uitgeruild tegen bestedingsbeperking en geleide loonpolitiek. Later, in 
1982, bij het sluiten van het akkoord van Wassenaar werd de arbeidstijdverkorting 
uitgeruild tegen loonmatiging en werd afgesproken dat de overheid zich terug-
houdend zou opstellen ten aanzien van de loononderhandelingen.

De geschetste ontwikkeling impliceert niet dat personeelsafdelingen in de voor-
oorlogse periode geheel ontbraken maar, voor zover dit valt na te gaan, waren 
dit voornamelijk afdelingen met een administratief uitvoerende functie. In deze 
periode waren er wel bedrijven en (overheids-)organisaties die over een perso-
neelsafdeling beschikten. Een van de bedrijven waar al vroeg sprake was van een 
personeelsfunctie was de Gist- en Spiritusfabriek in Delft die in 1869 werd op-
gericht. In 1880 stelde de eerder genoemde van Marken, de Afdeling Belangen 
van het Personeel in.854 Van Marken voerde een zeer sociaal beleid en besteedde 
onder andere aandacht aan woningbouw, winstdeling door de arbeiders, (sociale) 
verzekeringen en pensioenen en personeelsvertegenwoordiging middels het 

851  (Windmuller et al., 1987) 

852  (Berting & Lammers, 1965)

853  Op. cit. 399

854   G. Knuttel, een ingenieur, was de eerste chef van de afdeling, (Kleij, 1986) en hiermee is hij, voor zover 

bekend, de eerste gedocumenteerde personeelschef van Nederland.
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opzetten van zogeheten kernen. 855 Van Marken vormde geen uitzondering. Ook 
andere ondernemers voerden in die periode een sociaal beleid, deels geïnspi-
reerd door de pauselijke encycliek: Rerum Novarum (1891) zoals D.W. Stork; 
(Stork Hengelo), G. H. Salomonson, textielfabrikant in Twente (Koninklijke Stoom-
weverij te Nijverdal); Jan B.M. van Besouw, textielfabrikant in Oost-Brabant; J.F. 
Vlekke, directeur van een suikerfabriek en W. Hovy, Amsterdamse brouwer (De 
Gekroonde Valk). Behalve hun sociale oriëntatie hadden zij gemeen dat zij vrij 
jong waren. Van Marken zelf was 24 toen de fabriek werd opgericht.856

Van Marken was, evenals de andere genoemde ondernemers, sterk betrokken 
bij ‘de Sociale Questie’ waarmee de sociale problemen werden aangeduid die 
het gevolg waren van de industrialisatie in de negentiende (kinderarbeid, slechte 
woonomstandigheden, ziektes en dergelijke). Het voorbeeld van Van Marken c.s. 
heeft, volgens de gangbare literatuur, evenwel geen brede navolging gekregen. 
Wel wordt er op gewezen dat hij er in geslaagd zou zijn de vakbonden buiten de 
deur te houden. Van Marken c.s. hebben laten zien dat het harmoniemodel ook 
in economisch opzicht werkt. 

Er zijn meer voorbeelden van ondernemingen die al geruime tijd voor WO II 
beschikten over een personeelsafdeling. De sociaal-economische afdeling van 
Philips werd opgericht in 1919, in 1921 opgevolgd door de afdeling Arbeid.857 

Over de feitelijke situatie van de personeelsafdelingen in Nederland in de eerste 
helft van de vorige eeuw is weinig bekend. De studie van Buitendam (1979) is 
de eerste studie die, op basis van een survey, de situatie van de personeelsafde-
lingen (binnen de industrie) in kaart brengt.858 Overige studies die de stand van 
zaken van het personeelsbeleid in deze periode beschrijven hebben geen sterke 

855   Deze kernen, die kunnen worden beschouwd als de voorlopers van de latere vormen van 

medezeggenschap zoals ondernemingsraden, vormen een illustratie van de spanning die er bestaat 

tussen het vaststellen van arbeidsvoorwaarden op centraal niveau en op het niveau van een 

onderneming. Het lijkt alsof vakbonden geen belang zagen in succesvol decentraal overleg (Pot, 1988). 

De Metaalbewerkersbond ANMB, een van de voorlopers van FNV Bondgenoten, verbood in 1907 de 

leden om deel te nemen aan fabrieksraden en kernen (FNV Bondgenoten, 2009). Buitelaar wijst er op, 

aan de hand van de ontwikkeling van de medezeggenschap bij DSM, de OR, in de periode 2002-2011, bij 

DSM een belangrijke rol speelde als kennismakelaar (Buitelaar, 2011)

856   Een interessant detail is dat hij, evenals Marx betrekkingen onderhield met de familie Philips, de vader 

van de Nederlandse predikant en anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis een huisvriend was van de 

vader van Van Marken hetgeen hun zoons er niet van weerhield diverse heftige polemieken met elkaar te 

voeren (Heerding, 1986b; Kleij, 1986) 

857   (Heerding, 1986a). De afdeling moest zich gaan bezighouden met de relatie tussen de werkgever, 

bedrijfsleiding en werknemers. Een van de eerste taken van het eerste hoofd, G.F. Evelein, was het 

oprichten van een eigen inkoopcentrale (de Etos, nu bekend als drogisterijketen, afgesplitst van Philips). 

De afdeling Arbeid was bedoeld om het personeelsbeheer te centraliseren.

858  (Buitendam, 1979)
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empirische basis.859 Biemans daarentegen beschrijft de ontwikkeling van het per-
soneelswerk in de periode vanaf de jaren vijftig op basis van empirisch onderzoek 
bij twintig organisaties aan de hand van vier fasen:

Tabel 6.1  Fasen in de ontwikkeling van personeelsbeheer naar HRM (Tissen 1991) uit: 

(Biemans, 2001)

tot 1960 ‘60-eind ‘70 1980-heden toekomst

Personeelsbeheer Sociaal/personeels-
beleid

Personeels-
management

Human Resources 
Management

-  economische 
opbouw

- vermaatschappelijking -  verzakelijking/
no-nonsense

-  mens = vitale 
factor

-  efficiënte inzet 
van de arbeid

-  democratisering/
ethiek/welzijn/
ontplooiïng

-  organisatie en 
management centraal

-  productiefactoren 
versus kapitaal-
goederen

-  personeelswerk 
op ad hoc basis

-  personeelswerk als 
specialisme professio-
nalisering/verdieping

-  doel- en resultaatge-
richt werken

-  kosten versus 
opbrengsten

-  geen specialisti-
sche PZ-functie in 
organisaties

-  verwijdering van het 
management

-  deprofessionalisering/
verbreding van de 
personeelsfunctie

-  integrale aanpak 
van personele 
vraagstukken

Uit de studie van Buitendam blijkt dat de aanwezigheid van een personeelsafde-
ling samenhangt met de grootte van de organisatie. Bedrijven met meer dan 500 
werknemers hebben, in 1974, vrijwel altijd een personeelsafdeling.860 

Een van de uitingen van de institutionalisering van HRM is het moment dat er 
opleidingen voor personeelsmanagers ontstaan in de jaren zestig en er een be-
roepsvereniging wordt opgericht in 1965. De eerste Hoger Beroepsopleidingen 
die waren gericht op het opleiden van personeelsfunctionarissen, dateren uit de 
jaren zestig.861 Voor die tijd werden personeelsfunctionarissen onder meer opge-
leid bij opleidingen die door De Baak werden verzorgd.862

859  Zie bijvoorbeeld (Albeda, 1975; Ramondt, 1976; Schafrat, 1989; Vos, 1982)

860   Op. cit. 41. Van de industriële bedrijven die Buitendam in 1974 onderzocht had 53% een 

personeelsafdeling en van der bedrijven met meer dan 200 medewerkers 50%. In de VS bedroeg het 

percentage van de industriële bedrijven met meer dan 250 medewerkers in de periode 1957-1963 dat 

een personeelsafdeling had 81%(Jacoby, 2004) 

861   (Joor & Beening, 2001). Alvorens uit te groeien tot zelfstandige opleidingen, maakte het onderwerp 

arbeid onderdeel uit van het curriculum van de sociale academie. De Opleidings-inrichting voor Socialen 

Arbeid, opgericht in 1899, telde vijf specialisaties waaronder: opzichterschap in fabrieken en 

werkplaatsen (106)

862  Mededeling gedaan in interview 41
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De Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP)863 werd opgericht in 
1965 door de Landelijke Federatie van Contactgroepen Personeelschefs en 
Maatschappelijk Werkers, een aantal functionarissen van grote bedrijven en het 
Nederlands Instituut voor Effi ciency (NIVE).864 

Het NIVE, opgericht in 1925, kan volgens Bloemen worden beschouwd als een 
instrument voor de verspreiding van het gedachtegoed van scientifi c manage-
ment in Nederland.865 Eén van de wegbereiders in Nederland van het gedach-
tegoed van Taylor was de Delftse hoogleraar en accountant J.G.Ch. Volmer.866 
Naast het NIVE speelde ook het eerder genoemde en in Den Haag gevestigde 
International Institute for Industrial Relations (IRI) volgens Oldenziel een belangrij-
ke rol bij het bevorderen van scientifi c management. Bij de vredesconferentie van 
Versailles waren vrouwen, hoewel die een belangrijke rol hadden gespeeld bij de 
oorlogsindustrie, uitgesloten van deelname, evenals bij de oprichting van de ILO 
in 1919.867 Het IRI streefde ernaar de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid te 
overbruggen middels onderzoek en discussie.868 

Volgens Bloemen viel het Taylorisme in Nederland in vruchtbare aarde omdat 
veel Nederlandse ondernemers de principes van het scientifi c management al 
toepasten. Deze werden geïntroduceerd door de Delftse ‘sociale’ ingenieur Ernst 
Hijmans.869 Voordat er specifi eke opleidingen voor personeelswerkers kwamen 
werd de scholingsfunctie, vanaf het eind van de 19e eeuw, vervuld door de 
werkgevers. Vanuit de Baak werd vanaf 1950 een leergang Personeelsmanage-
ment verzorgd. Al eerder, in 1919 werd de Algemene Werkgevers Vereniging 
(AWV) opgericht als tegenwicht van de vakbonden.870 De AWV adviseerde haar 
leden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden en bij arbeidsconfl icten met 
vakorganisaties.871 Naast de AWV is de Federatie voor de Metaalnijverheid en 
Elektrotechnische industrie (FME) een belangrijke federatie van werkgeversvereni-

863   De naam werd later veranderd in de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en 

Organisatieontwikkeling.

864  (Buitendam, 1979) 

865  (Bloemen, 1988) 

866   (Zwaal, 1991) . Daarnaast waren er ook critici van het Taylorisme zoals Van der Waerden die van mening 

was dat als gevolg van de toenemende mechanisering en arbeidsdeling het opleidingsniveau van de 

arbeiders afnam (Waerden, 1911)

867  (Oldenziel, 2000) 

868  Op. cit. 324

869  (Hijmans, Buijtenen, & Rijpstra-Verbeek, 1973)

870  De oorspronkelijke naam bij de oprichting was de Zaanse Werkgevers Vereniging maar die werd in 

hetzelfde jaar nog veranderd in AWV. In 1997 fuseerde de AWV en het Adviesbureau Arbeidszaken van 

het NCW en ontstond de Algemene Werkgeversvereniging Nederland: de AWVN (Buitelaar & Toren, 

1999) 

871   De AWV adviseerde ook over werkclassificatie en later functiewaardering en zij stelde 

personeelsadviseurs beschikbaar aan kleine ondernemingen. Ibid 
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gingen.872 Daarnaast waren er nog vele andere werkgeversorganisaties. In 1910 
waren dat er landelijk 24 en plaatselijk 134.873 De activiteiten van AWV en FME 
waren met name gericht op de totstandkoming van CAO’s.874

Het feit dat de NVP is voortgekomen uit het NIVE is veelbetekenend. Het NIVE, 
opgericht met steun van de overheid en het bedrijfsleven, was een organisatie 
waar ingenieurs, organisatie-adviseurs, accountants en bezuinigingsinspecteurs 
samen kwamen.875 Eén van de onderwerpen waar door het NIVE veel aandacht 
aan werd besteed was werkclassifi catie.876 De invoering van werkclassifi catie is, 
volgens Matthijssen, onder andere, het gevolg van de arbeidsdeling. De toena-
me van het aantal functies leidt er toe dat medewerkers zo doelmatig mogelijk 
te werk moeten worden gesteld. Hiertoe is inzicht nodig in de eisen die door de 
uitvoerder worden gesteld.877 Van groter belang is de koppeling die Matthijssen 
maakt tussen de invoering van werkclassifi catie en het minimumloon. Dat laatste 
is oorspronkelijk ingevoerd om ongewenste bedrijfsvormen te voorkomen, maar 
heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een loonpolitiek die een rechtvaardig loon-
peil tracht te bereiken. “Uitgaande van het minimum-loon, dat volgens bepaalde 
normen vastgesteld kan worden dient een gradatie in de lonen te worden aange-
bracht, naar mate men meer presteert. In het invoeren van deze gradatie (boven 
differentiatie genoemd) ligt het aanknopingspunt van dit prae-advies.”878

De Jong en Gaillard, die in 1971 een inventarisatie uitvoeren naar de op dat mo-
ment gangbare methoden van functiewaardering, noemen drie ontwikkelingen 
die de aanleiding vormden voor het ontstaan van deze systemen:

• De ontwikkelingen naar vrijere loonvorming
•  De toegenomen behoefte alle functies in een organisatie, met inbegrip 

van de beambtenfuncties, te classifi ceren;
•  Het streven naar ‘harmonisatie” van de arbeidsvoorwaarden en daarmee 

872  (Windmuller et al., 1987) 

873  Op. cit. 52

874   Er bestaan in Nederland drie landelijke koepelorganisaties van ondernemingen en ondernemers: 

VNO-NCW, MKB-Nederland (Midden- en kleinbedrijf) en LTO Nederland (Agrarische sector). Zij 

behartigen de belangen van het bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast zijn er 

werkgeversorganisaties die sectoraal, regionaal en categoraal zijn georganiseerd. Zij zijn, o.a., betrokken 

bij de totstandkoming van CAO’s. (Buitelaar & Toren, 1999; Nagelkerke & Nijs, 2006)

875  (Bloemen, 1988; Zwaal, 1991) 

876  Later bekend als functiewaardering

877   (Matthijssen, 1945) Matthijssen geeft nog een andere, overweging voor de invoering van 

werkclassificatie, namelijk dat medewerkers in de textielindustrie ontevreden waren over de 

loonverhoudingen. Zij beklaagden zich erover (en hebben hier ook een werkonderbreking voor 

georganiseerd) dat een balenperser evenveel verdiende als een inpakker of een appreteerder (die “zijn 

werk in een weinig zindelijke ruimte” moest uitvoeren). 7

878  Op. cit. 17/18
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de behoefte met het oog op de beloning met één systeem zowel “hand”- 
als “hoofd”arbeidersfuncties te waarderen.” 879

De GM werd ontwikkeld vanaf 1947 en een jaar later voorgelegd aan de Stichting 
van de Arbeid.880 Het duurde nog tot 1952 voor de methode werd gepubliceerd; 
eerst als voorlopig en in 1959 als defi nitief instrument onder de naam NEN 3000 
door het Centraal Normalisatiebureau. Hoewel de methode bedoeld was voor 
een universele toepassing, werd deze in de praktijk alleen voor handarbeiders-
functies gebruikt. Uit de genormaliseerde methode ontstonden verschillende 
systemen voor andere dan handarbeidersfuncties:

 1. Werkclassifi catiesysteem voor administratief personeel. Centraal Sociaal   
  Werkgevers Verbond (1948)
 2.  Werkclassifi catiesysteem voor staffuncties, leidinggevende en administra-

tieve functies (AS). Bureau Berenschot (1954)
 3.  Werkclassifi catiesysteem voor staf- en leidinggevende functies. AWV 

(1958)881

Ook in andere publicaties uit die periode wordt de invoering van werkclassifi catie 
gekoppeld aan de geleide loonpolitiek.882 In 1950 had ca. 60% van de handarbei-
ders werkzaam in de industrie een functie waarop functiewaardering was toege-
past en thans (dus 1971) ca. 70%.883 Het feit dat een systeem voor functieclassifi -
catie op grote schaal op nationaal niveau werd ingevoerd en ontwikkeld, had als 
gevolg dat er op het niveau van de ondernemingen geen dwingende noodzaak 
was voor HRM om zelf soortgelijke systemen te ontwikkelen. Dit zal er zeker toe 
hebben bijgedragen dat HRM zich concentreerde op de operationele aspecten.

De jaren zestig vormden een omslagpunt in de institutionele vormgeving van 
HRM. De sociaal-economische omstandigheden zijn hierbij bepalend geweest. 
Het tijdperk van de geleide loonpolitiek was afgelopen, als gevolg van de vondst 
van het aardgas in Groningen en de olie in de Noordzee884, en een al te grote rol 
van de overheid paste niet langer in de maatschappelijke verhoudingen. De jaren 

879  (Jong & Gaillard, 1971) 

880   “Dat dit ontwerp van de genormaliseerde methode al na korte tijd veelvuldig werd toegepast, kwam 

mede door het beleid van het College van Rijksbemiddelaars. Dit college streefde er namelijk naar 

slechts dan loonsverhogingen goed te keuren, indien door een werkclassificatieonderzoek was gebleken 

dat een hoger loon gerechtvaardigd was, dan volgens de toenmalige algemene richtlijnen kon worden 

betaald.” Op. cit. 10

881  Ibid

882  (Zoeteweij, 1955) 

883  (Jong & Gaillard, 1971) 

884   De lonen stegen in alle economische sectoren als gevolg van de stijgende lonen in de energiesector. Zie 

(Strikwerda, 2011c)
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zestig vormden sowieso een periode van politieke onrust.885 Het is tegen deze 
achtergrond dat de omslag van een stelsel van corporatistische arbeidsverhoudin-
gen met een grote rol voor de overheid naar een stelsel waar meer ruimte is voor 
decentrale verhoudingen, begrepen moet worden. Een drietal voorbeelden:

 1.  In 1971 publiceren de VNO en de NCW een brochure over het sociale be-
leid in ondernemingen.886 Een aantal wetten op het terrein van de mede-
zeggenschap en de structuur van de onderneming is gewijzigd of aange-
nomen.887 Het sociale beleid van de onderneming was tot nu toe vooral 
gericht op aanpassing van de factor arbeid aan het technisch-economisch 
bedrijfsproces maar ‘thans heeft het een meer eigen doelstelling gekregen, 
gericht op een evenwichtige afstemming van menselijke behoeften en 
verlangens enerzijds en ondernemingseisen anderzijds’.888 Geconstateerd 
wordt het volgende: “Om verscheidene redenen zijn investeringen in men-
selijke hulpmiddelen vanouds door economen bestempeld als ‘verbruiks-
uitgaven’, in plaats van ‘kapitaalsuitgaven’ en door accountants als ‘kosten’ 
in plaats van ‘activa’. Hierdoor ontstaat een leemte in de informatie die 
bij een rationele besluitvorming te pas komt. In een moderne onderne-
ming dienen de kosten van aanwerving en vervanging van de menselijke 
hulpmiddelen gemeten te worden, alsmede hun economische waarde en 
de veranderingen die zij mettertijd ondergaan”.889 Het sociale beleid van 
de onderneming zou moeten worden voorbereid en vormgegeven middels 
een gespecialiseerde stafafdeling waarbij de voorkeur wordt gegeven aan 
een afdeling sociale zaken. Voor deze term wordt expliciet gekozen omdat 
hiermee een ruimer terrein zou worden bestreken dan personeelszaken.890 

 2.  Versterking van de sociaal-deskundige mankracht wordt als wenselijk 
beschouwd.891 De gedachte om een wettelijke grondslag te zoeken voor 
het opzetten van personeelsafdelingen is terug te vinden in het SER-advies: 

885   De Verenigde Staten werden in toenemende mate bekritiseerd vanwege hun beleid t.a.v. Vietnam. Op 

Amerikaanse en Europese universiteiten eisten studenten meer inspraak. Verschillende radicale politieke 

bewegingen kwamen op: de Black Panterbeweging in de VS, de RAF in Duitsland. Het Joegoslavische 

systeem van arbeiderszelfbestuur stond sterk in de belangstelling, onder andere van vakbonden en 

wetenschappers.

886  (VNO/NCW, 1971) 

887   Genoemd worden de wet op de jaarrekening (1969), het enquêterecht (1969), de structuur van de 

onderneming (1971), de Wet op de Ondernemingsraad (1971) Op. cit. 7

888  Op. cit. 7

889  Ibid. 18

890   Ibid. 18. Een dergelijke afdeling zou alleen relevant zijn voor grote ondernemingen. Kleinere 

ondernemingen zouden een beroep moeten doen op ‘hun organisatie’ of externe adviseurs.

891   Waarbij kennis van human resource accounting expliciet wordt genoemd omdat dit een bijdrage zou 

leveren aan een goed sociaal beleid. Ibid. 18
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Advies inzake sociaal beleid in de onderneming.892 In 1974 vraagt de Minister 
van Sociale Zaken advies aan de SER over Sociaal Beleid. De achtergrond 
wordt gevormd door arbeidsonrust, stakingen, maar de concrete aanlei-
ding wordt gevormd door het voornemen van de Gemeente Rotterdam 
om een sociaal vestigingsbeleid te gaan voeren. Het duurt tot 1981 
voordat de SER advies uitbrengt en uit de aanbevelingen wordt duidelijk 
dat er sprake is van verdeeldheid. Het belang van een sociaal beleid wordt 
onderkend. De werkgevers (en een deel van de werknemers en kroonleden) 
zien voor de overheid slechts een stimulerende en begeleidende rol weg-
gelegd. Een minderheid binnen de SER is voorstander van een volledige 
wetgeving ten aanzien van een sociaal beleid.

Een derde voorbeeld heeft betrekking op de vrijheid van organisatie. In 1984 
kreeg Nederland, als eerste van de westerse landen, bezoek van een Direct 
Contact Mission van de ILO. Doel van de missie was vast te stellen of Nederland 
voldeed aan de ILO Conventie 187. De commissie concludeerde in haar rapport 
dat, na bijna vier decennia van frequente overheidsinterventie in het collectief 
vaststellen van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, er nu indicaties waren 
dat er hier anders werd gekeken naar de verplichtingen van Conventie 87 die de 
vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen regelt.893 Nam de greep van 
de overheid op de marktsector af, dit gold in mindere mate voor de collectieve 
sector (national Insurance and subsidised sector). Het duurde uiteindelijk tot 1994 
voordat de overheid artikel 10 en 11 van de wet Arbeidsvoorwaardenontwikke-
ling gepremieerde en gesubsidieerde sector (WAGGS) veranderde waarmee de 
aanpassing aan Conventie 87 een feit was.894

De voorbeelden laten zien op welke wijze de institutionalisering van de arbeids-
verhoudingen verloopt en dat er pas laat sprake is van decentralisatie. Interessant 
is overigens dat voornamelijk wordt gesproken over sociaal beleid, terwijl in feite 
personeelsbeleid wordt bedoeld. 

6.2 Institutionele issues

Kenmerkend voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen is de centrale rol die de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) speelt. De CAO-wetgeving vormt de 
context waarbinnen de na-oorlogse personeelsafdelingen zijn ontstaan. Omdat 
in de CAO’s de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden werden vastgelegd, 
werden de personeelsafdelingen vrijwel automatisch veroordeeld tot de rol van 

892  (SER, 1981) 

893  (Boonstra, 1996) 

894   Op. cit. 216. Kern van artikel 10 en 11 was dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder 

bepaalde voorwaarden, de arbeidsvoorwaarden kon bevriezen.
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uitvoerder in plaats van ‘strategisch partner’. Het percentage werknemers dat 
onder een CAO (of een bindende loonregeling) valt is nu (2012) ruim 70% maar 
was in 1962 80%.895 De oudste CAO’s (vooral bedrijfscao’s) ontstonden in 1913 in 
de sigarenindustrie.896 In 1927 werd de eerste wet op de CAO’s aangenomen.897 
Vanaf 1937 kreeg de overheid, via aanvullende wetgeving, de mogelijkheid om 
CAO’s algemeen verbindend te verklaren (dus voor een hele bedrijfstak) of te 
ontbinden. De CAO is ontstaan als instrument ter bescherming van de werkne-
mer. Het denken hierover dateert al vanaf het begin van de 20e eeuw.898 Van 
der Heijden noemt als kenmerken van het arbeidsrechtelijk paradigma - naast 
bescherming - de ongelijkheidscompensatie, de emancipatie van de werknemer 
en de macht van de collectiviteit ten opzicht van de onmacht van het individu.899 
Dit vormde de basis voor een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving op het 
terrein van het sociaal zekerheidsrecht, de arbeidsomstandigheden en de indivi-
duele en collectieve arbeidsovereenkomst. De individuele arbeidsovereenkomst 
compenseert de ongelijkheid tussen werkgever en werknemer, onder andere 
door middel van opzegtermijnen en opzeggingsverboden. Van der Heijden 
constateert een dubbele erosie van het begrip ondergeschiktheid. Als gevolg 
van de toenemende professionalisering zijn werknemers steeds meer in staat 
zonder expliciete instructies van de werkgever hun werkzaamheden te verrich-
ten.900 De instructies, die steeds meer worden gegeven via strategische doelen, 
de missie en de waarden van de onderneming, hebben steeds minder betrekking 
op de inhoud, dat wil zeggen het ‘wat’ in plaats van het ‘hoe’, van de arbeid en 
de jurisprudentie is op dit punt eveneens aangepast. Volgens een uitspraak van 
de Hoge Raad uit 1983 hoeven instructies niet daadwerkelijk te worden gege-
ven, maar is het voldoende als de mogelijkheid hiertoe bestaat.901 Het tweede 
voorbeeld van erosie van het begrip ondergeschiktheid is het begrip werkgever 
dat als gevolg van de groei van detacheringbureaus en andere constructies 
steeds diffuser wordt. Hadden werknemers tot dusver weinig keus om zich wel of 
niet aan te sluiten bij een CAO, vanaf het eind van de 20e eeuw is er sprake van 

895  (Windmuller et al., 1987) 

896  Op. cit. 51

897  Op. cit. 74

898   De Duitse arbeidsjurist en rechtssocioloog Hugo Sinzheimer schreef in 1907 een van de eerste studies 

op het terrein van het CAO-recht, voornamelijk op grond van de groeiende praktijk in Duitsland (naast 

Nederland, Australie en Nieuw Zeeland) (Heijden, v.d., Kaar, & Wilthagen, 1999) 

899   (Heijden, v.d., 1999) Met ingang van 1 april 1997 is in het BW in artikel 7:610 het woord arbeider overigens 

vervangen door werknemer. Zie mijn eerdere opmerkingen over de connotatie van het begrip arbeid met 

zwaar en onaangenaam.

900   De toenemende professionalisering komt overeen met wat anderen aanduiden als de opkomst van 

kenniswerkers (zie bv (Stewart, 1999). Van der Heijden noemt als voorbeelden ingenieursbureaus, 

advocatenkantoren, reclamebureaus, rechtsbijstandbureaus, universiteiten, researchbureaus (Heijden, 

v.d., 1999)

901  Op. cit. 9.
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enige fl exibilisering van de arbeidsvoorwaarden.902 Van der Heijden constateert 
een verschuiving van publiekrechtelijke bescherming naar een grotere mate van 
privaatrechtelijke contractuele relaties.903 Het contract als instrument om op basis 
van wederkerigheid afspraken te maken staat opnieuw in de belangstelling. 

Een van de andere beschermende functies van het arbeidrecht is het ontslagrecht.

In de Wet op de arbeidsovereenkomst (1907) wordt gesproken over schadeloos- 
stelling (zijnde het loon over de opzegtermijn) bij ontslag die is bedoeld ter 
compensatie van de onrechtmatigheid en niet van de werkelijk geleden schade. 
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst zelf wordt namelijk beschouwd als 
een natuurlijk recht. Naast opzegging is het mogelijk een arbeidsovereenkomst te 
ontbinden op grond van gewichtige redenen. Dit leidt niet tot een schadevergoe-
ding tenzij er sprake is van wanprestatie.

In 1953 wordt de wet herzien.904 De opzegtermijnen worden verlengd. Het onder-
scheid tussen rechtmatig en onrechtmatige opzegging wordt opgeheven en de 
gewichtige redenen voor ontbinding worden, voor wat betreft de veranderingen 
in de omstandigheden, verruimd. In tegenstelling tot de wet uit 1907 wordt er 
een redelijkheidstoets geïntroduceerd. Er is sprake van open normen, ter invulling 
door de rechter. De rechter kan partijen ook verplichten de arbeidsovereenkomst 
te herstellen en kan hiertoe een afkoopsom vaststellen, die vooral bedoeld is als 
dwangmiddel.

Aanvankelijk wordt de ontslagvergoeding vooral bij collectief ontslag toegepast 
maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw wordt deze ook populair bij indiv-
iduele ontslagen. In 1997 wordt de kantonrechtersformule ingevoerd teneinde 
meer uniformiteit te bewerkstelligen. 

Baris ziet dat in de praktijk drie grondslagen voor toekenning van de ontslag-
vergoeding worden aangevoerd:

902   Er wordt dan bijvoorbeeld gesproken over CAO’s à la carte, CAO menu’s, cafetaria CAO’s, CAO 2.0, 

etage CAO’s. Werknemers hebben dan een beperkte keuzemogelijkheid om tijd en geld te ruilen. Over 

het algemeen wordt hier overigens weinig gebruik van gemaakt. Zie b.v. (Nagelkerke & Nijs, 2006) 

903   Als voorbeelden noemt hij de afschaffing van de ziektewet, de invoering van de Pemba-wet, de 

Algemene nabestaandenwet en het arbeidsbeschermingsrecht. Ook de toename van het aantal gevallen 

waarbij een beroep dat wordt gedaan op de kantonrechter voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst 

beschouwt hij als een uiting van deze tendens (Heijden, v.d., 1999). 

904   Herziening werd noodzakelijk geacht omdat vanaf 1945, op grond van het BBA (Buitengewoon Besluit 

Arbeidsverhoudingen), een algeheel ontslagverbod gold. Dit was bedoeld om chaos te voorkomen op 

de arbeidsmarkt maar ontwikkelde zich gaandeweg als instrument om de redelijkheid van het ontslag te 

toetsen waar de arbeidswet niet in voorzag. (Baris, 2009) 

HRMproefschrift DEF.indd   283HRMproefschrift DEF.indd   283 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



284  Hoofdstuk  6  •  Gevolgen voor HRM

 1.  Een goede reden voor ontslag en de wens de machtsongelijkheid tussen 
werkgever en werknemer te compenseren

 2. Het vergoeden van immateriële en materiële schade
 3. Het afkopen van verweer en het beroep op ontslagbescherming.

Daarnaast is er de vraag van de verwijtbaarheid van het ontslag. Daartoe bieden 
de genoemde grondslagen volgens hem onvoldoende houvast. “Het begint er 
op te lijken dat de gedachte dat er geen overtuigende algemene grondslag is 
voor het toekennen van een ontslagvergoeding de overhand begint te krijgen905” 
Baris is overigens van mening dat het maximeren van een ontslagvergoeding niet 
haalbaar is en niet leidt tot meer gelijkheid, maar tot uniformiteit. Redelijkheid en 
billijkheid kunnen niet aan banden worden gelegd.

De huidige ontslagvergoeding gaat nog sterk uit van een beschermende functie. 
De vraag is of dit op de lange duur houdbaar is. De door Van der Heijden ge-
schetste ontwikkeling in de richting van een grotere privatisering van het arbeids-
recht, het toegenomen opleidingsniveau van werkers en de grotere mondigheid 
maken dat een verschuiving in de richting van een grotere rol en verantwoorde-
lijkheid van de werker voor de hand liggend is. 

Een van de mogelijkheden hiertoe is het aanbrengen van een koppeling tussen 
het ontslagrecht en activiteiten om de employability van de werker te vergroten. 
Baris is nagegaan in hoeverre er in CAO’s afspraken zijn vastgelegd ten aanzien 
van scholing. Dat blijkt inderdaad het geval. Uit rapportage van de arbeidsinspec-
tie over 2007 blijkt dat in vrijwel alle onderzochte CAO’s afspraken zijn gemaakt 
over functiegerichte scholing. Deze hebben echter vaak een niet-verplichtend 
karakter. De afspraken worden vaak in een context geplaatst die ondernemings-
specifi ek is: technologische veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor het 
functioneren van de werknemers, reorganisaties en fusies, vergroting van de in-
zetbaarheid binnen of buiten de organisatie, leeftijdsbewust personeelsbeleid en 
loopbaanontwikkeling. Of en in welke mate deze afspraken ook worden nageko-
men is een andere kwestie. Er zijn Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (zogehe-
ten O&O-fondsen) in het leven geroepen waartoe stichtingen zijn opgericht die 
gelden beheren voor scholing. In 2012 waren er ruim 100 van dergelijke stichtin-
gen, veelal branchegewijs georganiseerd.906 Volgens Baris beschikken de meeste 
fondsen over aanzienlijke reserves. In 2002 werd de totale reserve geschat op 
€ 1 miljard.907 

905  Op. cit. 229

906   http://www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_d/lijst-erkende-o-en-o-fondsen. Geraadpleegd op 12-7-2012

907  (Baris, 2009) 
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Bedrijfsopleidingen worden door ongeveer een derde van de Nederlandse werk-
nemers gevolgd. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 3 miljard euro, 0,6% 
van het BNP. Het rendement van deze opleidingen zou hoog zijn. Een toename 
van 10% van de investering in bedrijfsopleidingen zou leiden tot 0,7% tot 73% 
stijging van de arbeidsproductiviteit.908

Nieuwenhuis et al. komen tot een percentage van 17% van alle volwassenen die, 
in 2009, deelnemen aan een leven lang leren.909 Dit percentage ligt boven de 
Europese doelstelling die is gedefi nieerd naar aanleiding van de zogeheten het 
Lissabon doelstelling maar onder de nationale doelstelling.910 Nederland behoort 
tot de (staart van de) groep van Scandinavische lidstaten en het Verenigd Konink-
rijk die de hoogste percentages hebben voor leven lang leren.911 Nieuwenhuis 
et al. maken duidelijk dat elk der landen van deze groep zijn eigen institutionele 
context kent ten aanzien van dit onderwerp.912 Desalniettemin is er sprake van 
het zoeken naar standaardisatie en synchronisatie van instrumenten, maar dan op 
basis van open coördinatie. Het European Qualifi cation Framework (EQF) vormt 
hier een voorbeeld van. Het Nederlandse beleid ten aanzien van leven lang leren 
is vooral gericht op het verkrijgen van een goede startkwalifi catie en het voor-
komen van uitval, terwijl andere landen juist het accent leggen op kennisontwik-
keling binnen het bedrijf. De overheid zou meer nadruk moeten leggen op de 
individuele werknemer in plaats van op de werkgever waarbij een stimulerende 
en faciliterende omgeving behulpzaam kan zijn.913

Vanuit de Europese Unie worden ook gelden beschikbaar gesteld voor scholings-
activiteiten middels het Europees Sociaal Fonds. Over de periode 2007-2010 is, 
voor Nederland, voor bijna € 1 miljard aan subsidie toegekend aan 1782 projec-
ten. Het programma richt zich vooral op achtergestelden op de arbeidsmarkt. 
Een deel van de subsidie is weliswaar bestemd voor sociale innovatie, maar het 

908  (Groot & Maassen van den Brink, 2009) 

909   Zij hanteren de Eurostat definitie: het % van de bevolking tussen de 25 en 64 jaar oud dat voorafgaand 

aan de vier weken voor de survey, heeft deelgenomen aan educatie of training. In 1998 was dit % 12,9. 

(Nieuwenhuis, Gelderblom, Gielen, & Collewet, 2001) 

910   In 2000 werd tijdens de Europese Raad in Lissabon afgesproken dat Europa binnen tien jaar een 

concurrerende kenniseconomie zou zijn. 12,5% van de bevolking tussen de 25 en 64 zou dan onderwijs 

en training moeten volgen en Nederland heeft als streefpercentage 20% genomen (Nieuwenhuis et al., 

2001) 

911  Op.cit. 49

912   Greif wijst er ook op dat de institutionele ontwikkeling (van een land of regio) vanuit de eigen historische 

context moet worden bestudeerd (‘there is no unique history of institutions; there are many institutional 

histories’) om de verschillende ontwikkelingen en vormen die ze kunnen aannemen te kunnen begrijpen 

(Greif, 2006). Zo wordt het Deense model van flexibilisering van de arbeidsmarkt nogal eens als 

voorbeeld gesteld waarbij het de vraag is of de situatie in Denemarken in alle opzichten vergelijkbaar is. 

Zie ook (Evers & Wilthagen, 2007) 

913  (Nieuwenhuis et al., 2001) 
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percentage van de toegekende gelden voor deze categorie bedraagt, in deze 
periode, 1,5%.914 Over het effect van het programma wordt gesteld dat de output 
vrijwel niet te meten is en de impact (relatief) klein is.915

In hoofdstuk 5 werd reeds gesproken over de groei van het aantal ZZP’ers. De 
regering heeft de SER in 2009 om advies gevraagd over de vraag of aanpassing 
van de bestaande regelingen aan de orde is. De SER is van mening dat hier geen 
sprake van hoeft te zijn. De SER beschouwt ZZP’ers als ondernemers omdat wordt 
uitgegaan van de juridische defi nitie.916 De Raad bepleit een aantal aanpassingen 
in de wettelijke en bovenwettelijke sfeer maar ziet vooralsnog geen reden voor 
een meer fundamentele herziening van het stelsel van arbeidsverhoudingen. Er 
wordt in het advies ook aandacht besteed aan scholing. Er zijn aanwijzingen dat 
ZZP’ers minder scholing volgen dan werknemers.917 Hierbij wordt echter vooral 
gekeken naar de formele, meetbare vormen van, gecodifi ceerde kennisover-
dracht middels cursussen en dergelijke. Er wordt weliswaar aangegeven dat 
ZZP’ers ook informeel worden geschoold door het uitvoeren van opdrachten en 
het onderhouden van netwerkrelaties, maar voor het overige krijgt deze meer 
onbewuste en persoonsgebonden vorm van kennisontwikkeling weinig aandacht. 
ZZP’ers (althans kleine bedrijven) zijn, vooral in kwalitatieve zin, innovatief 918, 
maar er wordt door de SER geen structurele verbinding gemaakt tussen hun rol 
als kennisdragers en de kennisontwikkeling. De nadruk ligt in deze benadering 
vooral op de ontwikkeling van gecodifi ceerde kennis en minder op die van tacit 
knowledge.

Een van de vragen die, naar aanleiding van hoofdstuk 4 waar de ontwikkelingen 
binnen ondernemingen zijn beschreven, kan worden gesteld is of er sprake is van 
een toename van beslissingsrechten van werknemers. Er is weliswaar sprake van 
fl exibilisering van de arbeidsvoorwaarden, een verschuiving van privaatrechtelijke 
naar contractuele relaties en er komen meer faciliteiten voor bedrijfsopleidingen. 
Dit wijst wel op een marginale aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, maar 

914  (ESF 2010) 

915  Op. cit. 46

916   Door uit te gaan van een juridische definitie blijft de scheiding tussen kapitaal en arbeid in stand 

hetgeen de afhankelijkheid van de onderneming van kenniswerkers zal vergroten hetgeen een 

vergroting van de onzekerheid betekent: immers, met het vertrek van de kenniswerker verdwijnt ook de 

persoonsgebonden kennis. 

917  Al zou volgens het CBS de zelfstandigheid niet de hiervoor relevante verklarende factor zijn (SER, 2010) 

918   “Kleine, jonge bedrijven produceren in absolute zin minder innovaties dan grotere bedrijven. Ze doen 

het wel efficiënter en de innovaties zijn ook van hogere kwaliteit. Kleine, jonge bedrijven leveren ook een 

grote bijdrage aan de commercialisering van innovaties, maar ze lopen achter in het gebruik van 

(andermans) innovaties in hun bedrijven.” Op. cit. 37
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niet op een verandering van de economische grondslag. Op bedrijfsniveau is 
hier weinig informatie over beschikbaar. Op nationaal niveau is gepoogd op dit 
terrein wetgeving te ontwikkelen. Via de wet Vermogensaanwasdeling en via het 
vergroten van inspraak. In 1968 brengt de SER een advies uit aan de minister van 
Sociale Zaken over de vermogensaanwasdeling. De Raad is echter te verdeeld 
om een advies te kunnen uitbrengen. Een gedeelte van de Raad is voorstander, 
een ander deel tegenstander en een deel van de Raad onthoudt zich van een me-
ning. Overeenstemming bestaat er alleen over het wegnemen van wettelijke be-
perkingen (indien werkgevers en werknemers in een bepaald bedrijf hiertoe over 
zouden willen gaan). Later (in 1976) dient het Kabinet-Den Uyl een wetsvoorstel 
in over de invoering van de vermogensaanwasdeling (VAD) maar tot wetgeving 
komt het niet. In 1983 wordt het voorstel door het Kabinet-Lubbers ingetrokken.
 
6.3 Betekenis voor HRM

De vraag is wat de betekenis is van de genoemde ontwikkelingen voor de functie, 
rol en positie van HRM in Nederland.

HRM in de Verenigde Staten vindt zijn grondslag in het concept van eigendom 
van de onderneming, het op eigendom gebaseerde instructierecht, en daartoe 
benodigde instrumenten als functieclassifi catie. De drang in de Verenigde Staten 
naar de stijging van de arbeidsproductiviteit speelt hierbij waarschijnlijk een 
belangrijke rol. HRM kwam in de Verenigde Staten tot ontwikkeling, niet alleen 
als institutie op nationaal niveau (met een sterke beroepsvereniging en via het 
onderwijs) maar ook op het niveau van de onderneming. 

In Nederland werden de in de Verenigde Staten ontwikkelde instrumenten zoals 
functieclassifi catie overgenomen919, terwijl de ideologische en economische 
context sterk verschilde. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de ontwikkeling van 
HRM in Nederland weliswaar later op gang komt dan in de Verenigde Staten, 
maar voor het overige goed vergelijkbaar is. Nadere beschouwing leert echter 
dat dit niet het geval is. Het instrument functieclassifi catie bijvoorbeeld wordt in 
Nederland op veel grotere schaal toegepast dan in de Verenigde Staten.920 Daar-
naast vormt HRM ook een onderdeel van de geleide loonpolitiek in de na-oor-
logse jaren. Bij de ontwikkeling van de nationale functiewaarderingssystemen was 
HRM, voor zover valt na te gaan, evenwel niet betrokken en werd dit overgelaten 
aan nationale commissies en organisatieadviseurs zoals Hijmans. Omdat ook de 
arbeidsvoorwaarden voor een belangrijk deel op nationaal niveau werden vastge-

919  Al werden deze aangepast aan de Nederlandse situatie, zie bijvoorbeeld (Hijmans et al., 1973)

920   Volgens Pot is merit-rating (verdienstewaardering) in de Verenigde Staten veel populairder dan in 

Nederland (Pot, 1988). Zie ook (Jacoby, 2004) die laat zien dat in de periode 1957-1963 42% va n de grote 

ondernemingen merit rating hanteerde.
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steld (via de CAO’s), die overigens ook een grote eenvormigheid kennen, kreeg 
HRM vrijwel automatisch de functie van operationele uitvoerder (niveau 4 in het 
schema van Williamson; zie fi guur 1.2). Pas in de jaren zestig, nadat de geleide 
loonpolitiek was afgezworen begon dit geleidelijk te veranderen maar is het niet 
mogelijk gebleken voor HRM om een gezaghebbende rol te spelen binnen het 
niveau 2 of 3 (in het schema van Williamson), dat willen zeggen: governance en 
institutievorming.921 HRM werd beschouwd als een uitvoerende functie en was 
dat in de praktijk grotendeels ook. Ook al veranderde de context vanaf de jaren 
zestig, leidde dit niet tot een andere rol.

Een andere vraag die nog beantwoord dient te worden is of er sprake is van een 
paradigmawisseling binnen HRM? 

Er bestaan vele defi nities van een paradigma maar een voor het onderhavige 
onderzoek relevante defi nitie is de volgende:

 “(…) a world view, a general perspective, a way of breaking down the 
complexity of the real world. As such, paradigms are deeply embedded in 
the socialization of adherents and practitioners telling them what is import-
ant, what is legitimate, what is reasonable. Paradigms are normative; they 
tell the practitioner what to do without the necessity of long existential or 
epistemological considerations.”922

Dit is tevens de meest algemene betekenis van het begrip paradigma, namelijk 
die van wereldbeeld, visie, uitgangspunt. Scott spreekt van ‘general presuppositi-
ons’ als hoogste stadium van de metaphysische omgeving (tegenover de empiri-
sche omgeving aan de andere kant van het continuüm).923 In die brede betekenis 
(namelijk van wereldbeeld, visie) wordt het hier gebruikt. 

Barley en Kunda onderscheiden een vijftal, wat zij noemen, managerial ideologie-
en die vanaf 1870 zijn ontstaan.

921   Het feit bijvoorbeeld dat de beroepsvereniging NVP in haar ruim vijftigjarige bestaan als voornaamste 

wapenfeit een sollicitatiecode kan melden, is veelzeggend. 

922  Patton 1975 quoted in: Strikwerda, 1994, 105

923  (Scott, 2008) Hij verwijst hierbij naar Alexander (Alexander, 1983)
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Tabel 6.1  Management ideologieën sinds 1870. Samengesteld op grond van (Barley & Kunda, 

1992) en (J. Strikwerda, 2011b) 924

The Succession of Managerial Ideologies since 1870

Ideology Era of ascent Tenor

Industrial betterment 1870-1900 Normative

Scientific management 1900-1923 Rational

Welfare capitalism/human relations 1923-1955 Normative

Systems rationalism 1955-1980 Rational

Organizational culture 1980-present Normative

Media culture  2000 – present Rational923

Barley en Kunda onderscheiden twee hoofdstromingen: rationeel en normatief. 
De afwisseling van normatieve en rationele managementopvattingen zien zij 
ook weerspiegeld in de dichotomieën waar schrijvers als Marx (klassentegen-
stellingen), Tönnies (gesellschaft en gemeinschaft- of community and society), 
Durkheim (organische en de mechanische solidariteit) en Weber (community en 
associational relaties) over schrijven in de periode rond de eeuwwisseling. 

Kaufman noemt twee HRM paradigma’s: het welfare capitalism, dat opkwam tus-
sen 1915 en 1925.925 Volgens dit paradigma werden medewerkers beschouwd als 
organisatorische assets (of human resources). Het kende een samenhangend stel-
sel van HRM praktijken gericht op het bereiken van comparatief voordeel, waarbij 
de participatie van medewerkers centraal stond. De econoom John R. Commons 
en de Wisconsin School speelde hierbij volgens Kaufman de belangrijkste rol.926 
Voor WO I werden volgens Slichter banen aangepast aan de mens in plaats van 
andersom.927 Daarnaast noemt hij het paradigma van de industrial relations. 

De human relations beweging, een interdisciplinaire benadering en waarvan Mayo 
als een van de instigators wordt beschouwd, zette zich af tegen de economische 
benadering van Commons cs.928 Godard en Delaney zien een paradigm shift 
van industrial relations naar het high performance paradigma met daartussen de 
human relations benadering.929

In de Nederlandse HRM-literatuur noemt Van Zuthem, naast het individualisme, 

924    De teneur is hier rationeel omdat contractuele opvattingen (zoals projectmanagement, ZZP’ers) 

overheersen

925  (Kaufman, 2001b) 

926   Op. cit. 506. Commons maakte overigens deel uit van de Commissie die door president Taft in 1912 werd 

ingesteld.

927  Geciteerd door (Kaufman, 2001b)

928  (Kaufman, 2001a) 

929  (Godard & Delaney, 2000) 
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paternalisme, wetenschappelijke bedrijfsvoering (Taylorisme) en de human relati-
ons school als paradigma’s930 waarbij hij het paternalisme situeert in de 19e eeuw 
en in de jaren 20 van de 20e eeuw.931 Het Taylorisme verschijnt aan het begin van 
de 20e eeuw; de human relationbeweging wordt door hem niet scherp gedateerd. 

Scott onderscheidt drie hoofdstromingen: regulatief, normatief en cultureel/
cognitief als peilers voor de institutionele systemen.932 Deze stromingen kunnen 
elkaar afwisselen maar ook naast elkaar bestaan.

Passen we deze beelden over paradigma’s toe op de Nederlandse situatie en 
we rangschikken een aantal van de belangrijkste, bovengenoemde institutionele 
uitingen van HRM in de tijd ontstaat dan het volgende beeld:

Tabel 6.2  Overzicht van een aantal belangrijke institutionele uitingen van HRM in Nederland 

samengesteld door de auteur933

  Institutionele uiting van HRM  Regulatief Normatief Paternalisme

1874 Kinderwet v. Houten   X  

1880 Eerste P&O-er aangesteld X    

1889 Arbeidswet

1900932 Leerplichtwet/ongevallenwet X    

1907 Wet op de Arbeidsovereenkomst X    

1919
 
 

Oprichting ILO
Oprichting AWVN
Oprichting Hoge Raad v.d. Arbeid

 
X
 

X
 
X

 
 
X

1925 Oprichting NIVE X    

1927 Wet CAO X X X

1945 STAR     X

1946 Loonstop X   X

1950 SER     X

1952 Genormaliseerde methode X    

1953 Aanpassing wet AO X    

1965
 

Oprichting NVP
Eerste P&O Opleiding

 
X

X
X

 
 

2006 Instellen Balkenendenorm   X  

930  Hij spreekt weliswaar van beleidstypen (Zuthem, 1971)

931  (Nijhof & Berg, 2012)

932   (Scott, 2008) Met regulatief worden de formele regels bedoeld; met de normatieve stroming de waarden 

en normen en met de cultureel/cognitieve stroming de gedeelde opvattingen (zoals belichaamd in 

symbolen, de taal, gebaren) die betekenis geven aan het gedrag.

933  De Leerplichtwet dateert uit 1900 maar werd in 1901 van kracht.
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Dit overzicht is indicatief bedoeld. Wat het poogt te verduidelijken is dat er niet 
sprake is van één duidelijk paradigma in een bepaalde periode maar dat regula-
tieve, normatieve en paternalistische opvattingen elkaar afwisselen. Er is niet een 
duidelijke overheersende denkrichting aan te wijzen in een bepaalde periode. 
Bovendien werken bepaalde gebeurtenissen langer door. Het overzicht poogt 
tevens te verduidelijken dat bepaalde wetten of andere institutionele uitingen op 
een bepaald moment een regulatieve, dan wel een normatieve of paternalistische 
functie vervulden. De kinderwet van Van Houten uit 1874 is daarom aangeduid 
als normatief. De wet werd namelijk nauwelijks toegepast. Er lijkt dus niet zozeer 
sprake te zijn van een paradigmawisseling maar eerder van een voortdurende 
verschuiving van accenten waarbij de nadruk wisselend kan liggen op één van 
drie genoemde aspecten: het lijkt eerder wisselstroom dan gelijkstroom.

6.4 Samenvatting en conclusie

De ontwikkeling van HRM in Nederland en de bijbehorende institutionalisering 
komt, in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk, laat op gang. Dit wordt over het algemeen toegeschreven aan het 
trager op gang komen van de industrialisering in Nederland en aan het feit dat 
Nederland relatief weinig grote ondernemingen telt die pas ontstaan na 1870. De 
vraag is of dit de enige verklaring vormt. Op een aantal essentiële onderdelen wijkt 
(de ontwikkeling van) HRM in Nederland af van die in de Verenigde Staten. Het 
recht op instructie en de hieraan nauw gerelateerde systematiek van functiebeschrij-
ving en –waardering is één van de kenmerken van het Amerikaanse HRM. De 
operationalisering hiervan vond in de VS vooral plaats op ondernemingsniveau. 
Om deze operationalisering mogelijk te maken ontstonden ondersteunende 
instituties in de vorm van professionele HRM-functionarissen en een professionele 
beroepsvereniging en waren er al in een vroeg stadium (management)opleidingen 
waarbij HRM onderdeel uitmaakte van het curriculum. De in de Verenigde Staten 
ontwikkelde systematiek van functiebeschrijvingen werd in Nederland overgenomen 
(getuige de Genormaliseerde Methode), maar de ondersteunende instituties: on-
derwijs en een professionele beroepsgroep en een beroepsorganisatie ontbraken 
in de eerste helft van de 20e eeuw. Wel ontwikkelde zich een andere institutie in 
de vorm van CAO’s waarvan de systematiek van algemeen verbindend verklaring 
er toe leidde dat er sprake was van een hoge nationale dekkingsgraad.

Een tweede kenmerk van de Nederlandse situatie is de discrepantie tussen de 
instituties (op niveau 2 in het schema van Williamson) en de operationalisering 
(op niveau 4). Er lijkt sprake te zijn van een ambivalente institutionalisering. Dit uit 
zich bijvoorbeeld al in de periode voorafgaand aan de institutionalisering. Uitstel 
(van wetgeving en advisering) lijkt een veel gevolgde methode vanaf de kinder-
wet van Van Houten tot heden. Het duurt 40 jaar voor deze wetgeving wordt 
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gerealiseerd. Ook in de advisering zien we dat terug: heikele onderwerpen zoals 
beleidsvorming over het sociale beleid worden zorgvuldig omzeild. Daarnaast 
zien we een discrepantie tussen wetgeving en de toepassing daarvan. Ook hier 
vormt de kinderwet van Van Houten er een voorbeeld van. Toen de wet, veertig 
jaar nadat de kinderarbeid aan de orde werd gesteld934, in 1874 werd ingevoerd, 
was er nauwelijks sprake van enig effect. Er was ook geen sprake van controle 
op de naleving. Die kwam pas bij de Arbeidswet van 1889. Toen werden er voor 
het hele land in eerste instantie drie inspecteurs aangesteld935, waarbij we ons 
dienen te realiseren dat Nederland toen ‘slechts’ 4,5 miljoen inwoners telde. De 
WRR wijst in dit verband op het verschil tussen de in CAO’s gemaakte afspraken 
en de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt en constateert dat de moge-
lijkheden die CAO’s bieden niet altijd ten volle worden benut. Dit geldt ook voor 
de afspraken die worden gemaakt met betrekking tot training en scholing. Een 
derde illustratie van dit verschijnsel is de geleide loonpolitiek, waarbij op natio-
naal niveau regels worden vastgesteld die als doel hebben de lonen te beheersen 
maar op decentraal niveau wordt getracht hier onderuit te komen. 

Deze institutionele ontwikkeling heeft er niet toe bijgedragen dat HRM zich heeft 
ontwikkeld als een sterke institutionele factor die op niveau 2 en 3 een veelbete-
kenende rol speelt. Normatieve en regulatieve aspecten wisselen elkaar af waarbij 
ook paternalisme een rol speelt. Een overheersend paradigma is dan ook niet 
duidelijk herkenbaar anders dan het voortdurend zoeken naar een nieuw evenwicht.

De rol die HRM-ers in de loop der tijd hebben gespeeld is vooral operationeel/
ondersteunend waarbij het accent in de loop der tijd enigszins lijkt te verschui-
ven. Voor WO II was de HRM-er tamelijk onzichtbaar. Dit wordt voor een deel ver-
oorzaakt door het feit dat personeelsaangelegenheden veelal werden uitgevoerd 
door organisatie-adviseurs (zoals Hijmans, Hijner, Ydo, Berenschot) maar ook 
door de in 1928 opgerichte Stichting voor Psychotechniek.936 Ondanks het feit 
dat deze stichting zich gedurende de eerste jaren van haar bestaan bediende van 
methoden zoals de grafologie, de fysiognomie en astrologie verhinderde dit niet 
dat grote ondernemingen zoals de KLM, Hoogovens en de Bataafse Petroleum 
Maatschappij tot de klanten behoorde. Na WO II verschijnt de HRM-er meer in 
beeld en dan voornamelijk als uitvoerder van centraal (dus boven ondernemings-
niveau), via CAO’s vastgestelde arbeidsvoorwaarden en functiewaarderingssyste-
men. De zichtbaarheid neemt nog meer toe als er vanaf de jaren zestig sprake is 
van een beroepsopleiding en een beroepsvereniging maar tot een professionele 
beroepsgroep heeft dit vooralsnog niet geleid.

934 Andere landen, zoals Frankrijk, kende een wet op het verbod van kinderarbeid die dateert uit 1841.

935 (Schenkeveld, 2003)

936  (Strien & Dane, 2001)De stichting adviseerde bedrijven over: “conflicten, verandering in de indeling der 

fabrieksruimten, samenstelling van conduite-staten, leerlingopleiding, arbeidsverdeling, loonsystemen, 

bedrijfshierarchie”. (70)
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