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Hoofdstuk 7 Samenvattende analyse en discussie

“Pas sinds een jaar of vijf valt het me op dat mensen,

 zeker jongeren, twee gezichten lijken te hebben: 

een privégezicht, waarin je kunt zien hoe ze zich echt voelen,

 en een publiek gezicht, dat ze gebruiken om zich tegenover 

de buitenwereld te presenteren en dat ze perfectioneren 

op YouTube en Facebook. Alleen lijkt dat ‘publiek gezicht’ 

steeds belangrijker te worden, alsof het een instinct is geworden 

het op te zetten. Bijna als een evolutionaire ontwikkeling, 

zodat mensen zich in de huidige wereld kunnen handhaven”.

Rineke Dijkstra, fotografe/fi lmmaakster in een interview

 in NRC Handelsblad (Cultureel Supplement) van vrijdag 17 december 2010.

7.1 Inleiding

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is of de huidige arbeidsmarktinsti-
tuties, waaronder HRM, die in de westerse landen zijn ontstaan tijdens het begin 
van de tweede industriële revolutie, ook adequaat zijn voor het oplossen van 
vraagstukken die ontstaan in een andere tijd, de derde industriële revolutie en 
binnen een andere institutionele context. De urgentie van deze vraag is gelegen in 
het feit dat er sprake is van structurele veranderingen in de wijze waarop onder-
nemingen functioneren en zijn georganiseerd en die nauw samenhangen met de 
rol van human capital en die de basis raken, niet alleen van de huidige maar in 
het bijzonder van de toekomstige arbeidsrelaties. De kern van de verandering is dat 
arbeid tot nu toe, in de klassieke economie, werd beschouwd als een commodity 
dat door de onderneming werd ingekocht. Daarmee maakte de factor arbeid 
geen deel uit van de onderneming. De verwachting is dat, ten gevolge van de 
grotere rol die persoonsgebonden, niet gecodifi ceerde (tacit) kennis speelt in 
het waardecreatieproces van de onderneming, de werkenden (van de toekomst) 
als eigenaar van deze kennis en daardoor (mede-)eigenaar van de onderneming 
worden. De persoonsgebonden kennis maakt namelijk een materieel deel uit van 
de kapitaalsbasis van de onderneming zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet. Deze 
ontwikkeling raakt het fundament van het systeem van arbeidsverhoudingen zoals 
zich dat in de 20e eeuw heeft ontwikkeld: de in het vennootschapsrecht en in het 
arbeidsrecht vastgelegde scheiding van kapitaal en arbeid. Het hoeft geen be-
toog dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben, niet alleen voor de arbeidsrela-
ties maar ook voor de sociale en politieke verhoudingen waaronder het systeem 
van corporate governance en daarmee ook voor de grondslagen van HRM.
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De veranderingen die plaats vinden binnen ondernemingen zijn geenszins het 
gevolg van de huidige economische stagnatie, want het betreft structurele 
veranderingen die het gevolg zijn van processen die al veel eerder een aanvang 
hebben genomen. De huidige, conjuncturele crisis van de economie maakt wel 
dat bepaalde aan HRM te relateren onderwerpen pregnanter aan het licht komen, 
met name daar waar het gaat om de (maatschappelijke) waarden en doelen van 
de economie. Dit geldt zeker op momenten waar spanningen ontstaan en de 
emoties en de intensiteit van debat zoals dat in Nederland wordt gevoerd oplo-
pen: hierbij kan gedacht worden aan het vraagstuk van de bonussen en salarissen 
van bestuurders binnen de fi nanciële en de publieke sector, de rol en functie van 
fi nanciële instellingen in bredere zin, de (falende) rol van (nationale) toezicht-
houders van fi nanciële en publieke instellingen zoals woningcorporaties, onder-
wijs- en zorginstellingen. Ook kan gedacht worden aan actuele onderwerpen 
zoals de toekomst en het beheer en de opzet van de pensioenvoorzieningen, de 
hervorming van de arbeidsmarkt, de rol en functie van de SER en, in dit verband 
de positie en betekenis van de vakbonden, de relatie onderwijs-arbeidsmarkt, de 
betekenis van de groei van het aantal ZZP-ers.

Een complicerende factor die in de beantwoording van de onderzoeksvraag een 
rol speelt is de taal die wordt gehanteerd respectievelijk beschikbaar is om de te 
onderzoeken werkelijkheid van HRM te beschrijven; een taal die op dit moment 
bepaald is door die werkelijkheid van en de theorievorming (of het gebrek hier-
aan) over Human Resource Management. De taal waarin HRM nu zowel in prak-
tisch-normatieve zin als in wetenschappelijk analyserende zin wordt beschreven is 
de taal waarin HRM zich als business institution heeft ontwikkeld. De bestaande 
body of knowledge van HRM heeft zich nog niet ontwikkeld tot een theorie die 
bruikbaar is voor de beantwoording van de onderzoeksvraag omdat de bestaan-
de theorie over het algemeen is gericht op de vraag wat HRM oplevert voor de 
onderneming in operationele zin en niet is gericht op de richtinggevende beteke-
nis van HRM en nog nauwelijks is gericht op onderzoek naar de grondslagen van 
HRM op meta-niveau. Dat wil zeggen dat met begrippen en theorieën die niet 
specifi ek zijn voor HRM. Daarnaast is de historische en daarmee de institutionele 
horizon van de gangbare theorie voor HRM te beperkt. Zo krijgt het vraagstuk 
van kenniseigendom daarin onvoldoende aandacht. Het ontbreekt aan een om-
vattend operationeel model ter bepaling van de inzet van HRM en de opbrengst 
daarvan voor de onderneming en meer in het algemeen geldt dat er geen 
bevredigende micro-economische theorie van de onderneming beschikbaar is. 
Om te komen tot een theoretisch bouwwerk dat geschikt is als analysekader voor 
‘eigentijds’ HRM dat past bij de vraagstukken van deze tijd, zal eerst meer inzicht 
moeten worden verkregen in de grondslagen van HRM. Er is hierbij bewust 
gekozen voor een beschrijvende, hermeneutische en niet voor een deductische 
benadering om te voorkomen dat de uitgangspunten en principes van vigerende 
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theorieën en opvattingen, bewust of onbewust, te zeer een dominante rol gaan 
spelen en nieuwe opvattingen minder een kans krijgen. Het is om die reden dat 
dit onderzoek niet op voorhand is uitgevoerd vanuit één theoretische school of 
traditie maar vanuit een meer open benadering met meer perspectieven. 

De zoektocht naar de grondslagen van HRM is beschreven vanuit het ontstaan 
van de MBE, waarvan twee belangrijke kenmerken zijn: de scheiding van kapitaal 
en arbeid en de scheiding van het vennootschappelijk kapitaal en het privé-
vermogen van de eigenaar of eigenaren. Daarnaast zien we, in de sociaal econo-
mische context van de Verenigde Staten, een aantal ontwikkelingen op het terrein 
van de arbeid die medebepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van HRM. 
Vanuit de Nederlandse situatie is, aan de hand van een aantal cases en aanvullende 
data beschreven wat de stand van zaken is van de praktijk van HRM en welke 
ontwikkelingen zich aftekenen.

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal eerst nader worden ingegaan op 
de beantwoording van de deelvragen.

7.2 De beantwoording van de deelvragen

7.2.1 Hoe is de ontwikkeling van HRM als institutie verlopen?
De ontwikkeling van HRM als institutie kan het best worden beschreven vanuit 
de historische ontwikkeling van arbeid. In de periode van de vroege middeleeu-
wen werd arbeid, naast de arbeid die werd verricht op het land, in het bijzonder 
verricht door ambachtslieden; door Hannah Arendt aangeduid als de homo faber. 
Deze ambachtslieden waren eigenaar van de benodigde kennis en productie-
middelen en beschikten over informatie over de (kleinschalige) markt die diende 
als afzet voor hun producten. De belangrijkste institutie om de kennisoverdracht 
aan leerlingen en gezellen te reguleren, overigens vaak in familieverband, was de 
gilde. Er was sprake van een vorm van co-locatie: beslissingen werden genomen 
door de personen die beschikten over de relevante informatie en direct in hun 
persoonlijke inkomen en vermogen werden geconfronteerd met de economische 
gevolgen van hun beslissingen. Hayek spreekt van kennis over bijzondere om-
standigheden van tijd en plaats (in tegenstelling tot wetenschappelijke kennis).937 
Vanaf de 13e eeuw zien we, in Europa, de opkomst van putting out waarbij de 
eigenaar/handelaar gebruik maakt van de arbeid van landarbeiders en boeren. 
Deze handelaren beschikten over kennis van de (zich uitbreidende) markt en 
kochten de arbeid in op basis van stukloon. De werkenden beschikten in deze 
periode over de kennis van het productieproces en in eerste instantie ook over 

937   (Hayek, 1945) Zie ook (Mokyr, 1976) die een onderscheid maakt tussen propositional (wetenschappelijke) 

en prescriptive (meer toegepaste) kennis.
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de productiemiddelen. North duidt dit aan als de periode van de overgang van 
persoonlijke naar onpersoonlijke ruil.938 De arbeidsdeling en specialisatie waar 
Adam Smith over spreekt, noodzakelijk om te komen tot de uitbreiding van de, 
onpersoonlijker, markt is in werkelijkheid een specialisatie van kennis.939  Vanuit 
de organisatievorm van de putting out ontstonden werkplaatsen, later fabrieken 
waarbij de arbeiders niet langer thuis werkten maar op een andere plaats, in de 
manufactuur. Deze overgang van putting out (te beschouwen als een decentrale 
organisatievorm) naar een meer centrale vorm heeft ook te maken met het feit 
dat er bij het putting out systeem sprake is van geringe kapitaalsinvesteringen en 
de controle plaats vindt van de output. Als aan het eind negentiende eeuw ten 
gevolge van toen nieuwe technologieën ( bijvoorbeeld in de staalproductie en 
de chemie) de kapitaalsintensiteit zodanig toenam dat deze niet meer door een 
individuele ondernemer of thuiswerker opgebracht kon worden en door derden, 
aandeelhouders, gefi nancierd moest worden, worden daarmee ondernemingen 
verticaal geïntegreerd. Georganiseerd in de in hoofdstuk 4 beschreven MBE 
wordt daarmee het co-locatie beginsel verlaten en daarmee de in de klassieke 
economie veronderstelde prikkel om zo effi ciënt mogelijk te werken. Omdat de 
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het door hen geïnvesteer-
de vermogen verlangen, is het management van de onderneming gehouden de 
kapitaalsproductiviteit te maximaliseren en daartoe te streven naar een zo hoog 
mogelijke arbeidsproductiviteit. Naast dat dit de inzet vergde van effi ciency 
verhogende technieken op de werkvloer (het scientifi c management van Taylor) 
vergde dit het kunnen beheersen van de lonen en de beloning van de arbeiders. 
Controle van de input (dat wil dus zeggen de arbeid) wordt dan belangrijker dan 
controle van de output.940 De centralisatie van de arbeid is hiervoor een voorwaarde. 

Om de kapitaalsproductiviteit te maximaliseren, wat in de praktijk neerkwam op het 
maximaliseren van de bezettingsgraad van fysieke productiemiddelen, moest het 
management van de onderneming tal van onzekerheden elimineren. De onzeker-
heden in de toelevering van grondstoffen en de onzekerheden in de afzetmarkt 
werden gereduceerd door verticale integratie en schaalgrootte. De onzekerheid 
met betrekking tot de effi ciency en de beloning van werknemers werd geredu-
ceerd door het toepassen van zowel het scientifi c management als een systeem 
voor functiebeschrijvingen, functiewaarderingen, contractlonen en arbeidsverhou-
dingen om de onderhandelingen over aanpassing van lonen te reguleren. 

Om deze redenen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de theorie van insti-
tuties. Instituties hebben als functie onzekerheid en complexiteit te reduceren en 

938  (North, 2005)

939  Idib

940  (Mokyr, 2002)
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die functie vervult HRM ten tijde van de tweede industriële revolutie.941 

Deze institutionele rol is de basisrol van HRM in de onderneming, daarnaast kun-
nen overigens ook andere taken worden onderkend. Maar het is deze institutio-
nele rol die de plaats en functie van HRM primair heeft bepaald in de twintigste 
eeuw en ook nu nog steeds impliciet als uitgangspunt heeft. Daarmee wordt dan 
ook duidelijk dat HRM in die ontwikkeling afhankelijk is van, steunt op het ven-
nootschapsrecht en het arbeidsrecht (scheiding van kapitaal en arbeid), maar ook 
van informele instituties als de norm van werken voor een inkomen. 

Tegelijk moest en moet het management ook onzekerheid absorberen om winst 
te kunnen maken (Knight 1921/2005). Vandaar dat het arbeidscontract als een 
incomplete contract werd opgesteld (Bolton and Dewatripont 2005, 489-493), 
wat het het management mogelijk maakte om onzekerheden uit de markt tot op 
zekere hoogte te absorberen binnen de organisatie van de onderneming. Omge-
keerd vormt het arbeidscontract als incomplete contract, tezamen met het feit dat 
het eigendom van de kapitaalgoederen uitsluitend berust bij de vennootschap als 
werkgever, de basis voor het recht van het management om instructies te geven 
aan werknemers, die naar geldend arbeidsrecht, in redelijkheid ook opgevolgd 
moeten worden door de werknemer. 

Contextuele variabelen zoals de sociale ontwikkeling van de arbeiders, de be-
hoefte aan scholing die leidden tot de ontwikkeling van het welzijnswerk binnen 
bedrijven en vocational education zijn mede van invloed geweest op de vorming 
van de personeelsfunctie maar kunnen als secondair worden beschouwd.

Naast het hiervoor genoemde recht op instructie werden instrumenten als de op 
functiezwaarte gebaseerde functiebeschrijving en -beloningssystematiek, pres-
tatiemeting, werving en selectie en scholing ontwikkeld. Vakbonden ontstonden 
aan het eind van de 19e eeuw als reactie op de gebrekkige arbeidsomstandighe-
den en het onderhouden van relaties tussen de onderneming en het georgani-
seerd overleg leidde tot de Industrial Relations-functie van HRM. Binnen dat deel 
van de Amerikaanse ondernemingen waar de vakbonden geen vooraanstaande 
rol speelden, ontwikkelde zich, wat wordt genoemd het welfare capitalism, een 
alternatief voor georganiseerd overleg. Andere voorbeelden van institutionalise-
ring van HRM vormen de beroepsopleidingen (als onderdeel van het curriculum 
van business-schools) en de beroepsverenigingen die begin van de 20e eeuw 
ontstonden. 

941   Naast andere functies zoals de administratieve (het bijhouden van een personeelsbestand; het 

verzorgen van de salarisadministratie; het registreren en onderhouden van contracten; uitvoering van de 

wet- en regelgeving)
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De verticaal geïntegreerde onderneming, georganiseerd in het concept van de 
MBE, is het gevolg van de destijds hoge transactiekosten in de markt. Dit leidde 
tot een groot potentieel voor organizational slack hetgeen rigide command and 
control systemen noodzakelijk maakte om, binnen de onderneming, de benodig-
de effi ciency te bereiken. Het gevolg was het opheffen van het co-locatiebeginsel 
met als resultaat dat beslissingen niet langer werden genomen door personen 
die beschikten over de voor die beslissing relevante kennis en informatie en die 
hiermee ook in hun inkomen en persoonlijk vermogen worden geconfronteerd, 
positief en negatief, met alle economische gevolgen van de door hen genomen 
beslissing. Dit heeft geleid tot een vergroting van de agency kosten en om deze 
zo laag mogelijk te houden werd een (bureaucratisch) controlesysteem in het 
leven geroepen dat onder meer bestaat uit de functies management en control 
(met daarbinnen: management accounting en monitoring), de functie industrial 
engineering (in Nederland arbeidskunde), voor tijdsbewegingsstudies om de 
arbeidsproductiviteit te verhogen en de personeelsfunctie. Werving en selectie, 
functiebeschrijvingen en -waardering, scholing en (prestatie-)beoordeling waren 
de instrumenten die vanuit de personeelsfunctie daartoe werden gebruikt. 
Hiermee verdween de functie van de voorman die tot dusver verantwoordelijk 
was voor de werving en selectie en (vaststelling van de hoogte van) de beloning. 
Met behulp van genoemde instrumenten van HR was de manager in staat de 
processen op de werkvloer te bepalen gebaseerd op het recht op instructie. Het 
Taylorisme, gericht op de verhoging van de arbeidsproductiviteit, vervulde hierbij 
een essentiële rol. Mede als gevolg van een toename van het aantal lagen in de 
hiërarchie nam de groei van de centrale personeelsafdelingen toe. In de MBE, 
teruggaand op het Romeins recht, is sprake van een gepartitioneerde toepassing 
van het eigendomsrecht: het gebruiksrecht op activa wordt wel geattribueerd aan 
werknemers, maar het vruchtgebruik noch het vervreemdingsrecht niet. 

Doordat her vervreemdingsrecht op activa bij het management van de onderne-
ming blijft berusten (preciezer: het bestuur van de vennootschap waarin de on-
derneming is georganiseerd), in combinatie met het gegeven dat het vervreem-
dingsrecht in het geval van fysieke activa ook absoluut valt uit te oefenen, maakt 
het mogelijk dat het management van de onderneming controle heeft op de 
onderneming. Daartoe was eind 19e eeuw het eigendomsrecht gewijzigd van een 
recht op toegang toe tot een recht op uitsluiting van (mede ook om investeerders 
in patenten een incentive te verschaffen) .

De MBE kan, gezien de welvaartsgroei, als succesvol worden beschouwd maar 
vanaf de tweede helft van de 20e eeuw is er sprake van een aantal veranderingen 
in de economische omgeving die de uitgangspunten van de MBE raken. Het gaat 
hierbij om:
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• Wijziging in de eigendomsverhoudingen.
•  Toename van de rol van persoonsgebonden (tacit) kennis waarmee de 

scheiding tussen kapitaal en arbeid ter discussie komt te staan.
•  Verschuiving in machtsverhoudingen als gevolg van de dalende kosten 

van informatie en communicatie.
•  Wijziging in het ontwerp van de interne organisatie als gevolg van een 

omslag van materiële activa naar immateriële activa en als gevolg van de 
dalende kosten van informatie en communicatie.

•  Opkomst van informatiegoederen, waarbij informatie zowel grondstof 
wordt, als product en kapitaalgoed.

•  Een verschuiving van generieke kennis (eenvoudig en goedkoop over te 
dragen) naar specifi eke kennis (moeizaam en kostbaar om over te dragen)

• Verruiming van het kapitaalaanbod, in het bijzonder venture capital. 

De belangrijkste functie die HRM in de Verenigde Staten heeft vervuld vanaf haar 
ontstaan aan het begin van de 20e eeuw was ondersteunend aan de arbeidspro-
ductiviteit, die uiteindelijk ten goede kwam aan de aandeelhouders middels een 
stijging van de kapitaalsproductiviteit.

Als gevolg van het veranderende karakter van arbeid, waarbij persoonsgebonden 
kennis in belang toeneemt, vindt een verschuiving plaats van het eigendomsrecht 
in de richting van de werkenden, zeker daar waar het gaat om kenniswerkers, 
maar niet uitsluitend, die dan ook een deel van het vruchtgebruik zullen opeisen. 
Het oorspronkelijke doel van het IPR, bescherming van de rechten van de uitvin-
ders, zal weer in ere worden hersteld, gedeeltelijk op grond van de bestaande 
institutie patentrecht of op een andere wijze worden geregeld middels nieuwe 
instituties zoals reputatie of een vorm van open source copyright .942 

Op eigendom van fysieke activa gebaseerde macht en structuur als sturend ele-
ment verliezen hun functie binnen de onderneming omdat informatie goedkoper 
en vrij toegankelijk is geworden. Daarnaast speelt de tijd hier ook een rol zoals 
we zien bij de wetenschappelijke publicaties omdat het traditionele proces van 
peer review is ingehaald door de mogelijkheid die wordt geboden door internet 
om bijna in real time commentaar te leveren. 

942  Bijvoorbeeld via de Creative Commons of Creative Barcode. In de wereld van de wetenschap valt een 

verschuiving waar te nemen van het copyright van wetenschappelijke artikelen. In de beta-

wetenschappen bestaat sinds 1991 de website arXive waar onderzoeks-artikelen worden gepubliceerd en 

waarvan het copyright van de auteur wordt overgedragen aan ArXive of via Creative Commons opties 

wordt geregeld. Zie http://arxiv.org/help/license. Geraadpleegd 18 januari 2013. Bij de sociale 

wetenschappen speelt het in 1994 opgerichte SSRN een vergelijkbare rol. Zie http://www.ssrn.com/. 

Geraadpleegd op 21 januari 2013
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De vraag is welke controlmechanismen hiervoor in de plaats komen. In het bij-
zonder geldt de vraag hoe het management van een onderneming in staat is of 
zal zijn om voor de onderneming personen als dragers van voor de onderneming 
kritische kennis aan de onderneming te binden. Jensen heeft gesteld dat als een 
werknemer de drager is van voor de onderneming kritische kennis in de zin van 
tacit knowledge, het arbeidscontract vervangen dient te worden door een leve-
ringscontract omdat in zo’n geval de vennootschap niet over het vervreemdings-
recht beschikt van die kennis als activa voor de onderneming.943 De ZZP-con-
structie lijkt hier een uitdrukking van maar omdat de wetgever deze constructie 
niet tot een meetbare entiteit heeft gedefi nieerd, maar heeft vast gehouden aan 
de bestaande wetgeving, is deze ZZP-constructie verworden tot een oneigenlijk 
instrument voor de fl exibilisering van de arbeid.

De ontwikkeling die HRM in Nederland heeft doorgemaakt is een andere dan 
die in de Verenigde Staten. Dit is vooral het gevolg van het feit dat de industria-
lisering in Nederland later op gang kwam dan in de Verenigde Staten. Daarnaast 
is de maatschappelijke context waarbinnen HRM is ontstaan in Nederland een 
andere dan die in de Verenigde Staten. In Nederland was sprake van mimesis 944 
waarbij wel de vorm werd overgenomen van de instituties terwijl deze niet dezelf-
de ontstaansgrond kenden zoals bijvoorbeeld functiewaarderingssystemen.945 

Er zijn voorbeelden, uit de periode rond 1900, van Nederlandse ondernemingen 
die al vrij vroeg een sociaal beleid, soms met paternalistische trekjes, voerden 
(zoals Stork, de Delftse Gist- en Spiritusfabriek van Van Marken en andere) maar 
brede navolging vond dit niet. Op een aantal sociale terreinen (woningbouw, 
veiligheid, pensioenen, medezeggenschap) werden in de 20e eeuw initiatieven 
genomen door ondernemers; meestal bedoeld om de werving en binding te 

943  (Jensen, 1998). Simon wijst er op dat het voor het goed functioneren van een organisatie noodzakelijk is 

dat een kritisch aantal leden van die organisatie zich identificeert met de doelen, de waarden, de 

markten, de technologie etc. van die organisatie (Simon, 1991).

944  (Scott, 2003) een van de drie door Scott genoemde en aan DiMaggio en Powell (DiMaggio & Powell, 1983) 

ontleende bridging mechanismen (naast dwang en normatief) die een rol kunnen spelen bij 

isomorphisme en die overeenkomen met de drie later te noemen pijlers van instituties. 

945  Er zijn andere voorbeelden van instituties die zijn ontstaan op een bepaalde plaats en tijd en (later) met 

vrucht zijn gekopieerd. En voorbeeld hiervan is het dubbel boekhouden: ontstaan in Italië in de 15e eeuw 

en later wereldwijd en op grote schaal gekopieerd (met uitzondering van China). Van belang is de vraag 

welke functies instituties vervullen. Als ze voorzien in een behoefte en er sprake is van erkenning en aan 

de andere ‘voorwaarden’ zoals genoemd door Scott (Scott, 2008) zullen ze voortduren. Zolang ze geen 

functie vervullen, geen antwoord vormen op problemen, niet meer worden (h)erkend zal hun functie of 

uitsterven of van vorm veranderen. Het hangt ook af van de transactiekosten die er mee gemoeid zijn om 

de instituties in stand te houden of te vervangen. Met die dubbele boekhouding werd de onderneming 

een meetbare entiteit in termen van waarde, los van de waarde van het privé-vermogen van de 

eigenaren daarvan.
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faciliteren maar het overheersende beeld is dat van een geleide markteconomie;946 
een Nederlandse variant van het neo-corporatisme, waarbij de regie in handen 
was van wat Windmuller noemt een regulerende elite waar ondernemers, op 
nationaal niveau opererende vakbondsvertegenwoordigers, politici en deskundi-
gen deel van uitmaakten. Een voor Nederland kenmerkend sociaal verschijnsel 
dat een belangrijke rol speelde bij het bevorderen van een grote eensgezindheid 
van de elite is de verzuiling waar vanaf het eind van de 19e eeuw sprake van was. 
Kenmerkend voor de verzuiling is de pacifi catie-democratie waarbij er sprake is 
van een sterke verdeeldheid tussen de zuilen aan de basis maar van een grote 
loyaliteit binnen de zuilen ten opzichte van de leiders en van overkoepelende 
samenwerking tussen de leiders van de zuilen.947

Waar in de Verenigde Staten HRM vooral een ondersteunende functie vervulde op 
het niveau van de onderneming om te komen tot een grotere effi ciency, werden 
in Nederland de arbeidsverhoudingen en –voorwaarden op nationaal niveau 
centraal vastgesteld binnen het kader van de geleide loonpolitiek die als instru-
ment werd gebruikt om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Op het niveau 
van de ondernemingen werd in Nederland weliswaar ook gebruik gemaakt van 
instrumenten die van oorsprong waren ontwikkeld in de Verenigde Staten (en 
daar werden ondersteund en versterkt door instituties zoals opleidingen en be-
roepsverenigingen) maar we zien dat, aanvullend hierop, specifi ek Nederlandse 
instituties werden ontwikkeld zoals de SER en de STvdA, CAO’s, een op nationaal 
niveau ontwikkeld systeem van functiebeschrijving en –waardering: de genormali-
seerde methode die gezamenlijk de centrale functie van arbeidsverhoudingen en 
-voorwaarden ondersteunden. HRM werd op bedrijfsniveau echter niet geacht af 
te wijken van hetgeen op nationaal niveau was geregeld. Dat beperkte niet alleen 
de slagkracht van HRM maar was ook niet bevorderlijk voor het aanzien van de 
beroepsgroep.

Wanneer deze beschouwingen worden geanalyseerd vanuit het analyseschema 
van Williamson (zie hoofdstuk 1), kan het volgende worden geconstateerd. 
Op het hoogste niveau, L 1, valt een aantal ontwikkelingen waar te nemen ten 
aanzien van maatschappelijke waarden op het terrein van arbeid. Zo lijkt er sprake 
van een (geringe) verschuiving in de waarde die wordt toegekend aan (betaalde) 
arbeid. Er is sprake van discussie over beloning (met name van bestuurders en 
binnen de fi nanciële sector) en er vindt discussie plaats over de rol van manage-
ment. Ook de relatie publiek/privé verandert, niet in de laatste plaats onder 
invloed van de zogeheten sociale media. We zien dat terug in het discussieforum 

946  (Nijhof & Berg, 2012), (Heerding, 1986a)

947  (Lijphart, 2008)

HRMproefschrift DEF.indd   301HRMproefschrift DEF.indd   301 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



302  Hoofdstuk  7  •  Samenvattende analyse en discussie

van HR-Community maar ook in het publieke debat.948 Het publieke debat, 
waarbij vaak wordt gesproken over de Balkenendenorm, wordt vooral normatief 
gevoerd en vanuit ethische opvattingen. De relatie met performance krijgt veel 
minder aandacht. Hoewel er vanuit de OECD en het IMF kritiek wordt geuit op 
de arbeidsproductiviteit in Nederland wordt vastgehouden aan part time werken 
hetgeen als een refl ectie kan worden beschouwd van de Nederlandse arbeid-
sethos. Nieuwe ontwikkelingen (de opkomst van ZZP-ers) worden zoveel mogelijk 
geïncorporeerd binnen bestaande kaders en vanuit een modern paternalisme 
waarbij de zorg over goede pensioenregelingen voorop staat. 

Wat betreft het tweede, institutionele niveau, L2, blijkt dat er in de wetgeving al-
leen marginale veranderingen plaats vinden bijvoorbeeld binnen het ontslagrecht 
of de beheersing van de werkloosheid. Het principe en de functie van CAO’s en 
het algemeen verbindend verklaren hiervan worden bijvoorbeeld niet ter discus-
sie gesteld. Het beginsel van volledige werkgelegenheid lijkt nog steeds leidend.

Het vraagstuk van het eigendom van de persoonsgebonden kennis wordt niet 
onderkend in de wetgeving noch in de overige instituties van de arbeidsmarkt, 
wel in de praktijk van overnames van bedrijven in de vorm van retentiebonussen. 
De nadruk ligt op effi ciency op nationaal niveau: als de WAO te duur wordt, komt 
er een wet Poortwachter; het ontslagrecht wordt aangepast als het economisch 
minder gaat.

Op het niveau van governance, L3, zien we een beperkte opvatting over gover-
nance, als beheer. Van een principiële discussie zoals bepleit door Strikwerda,949 
is vooralsnog geen sprake. De talrijke schandalen in de publieke sectoren van 
de laatste jaren hebben niet geleid tot een fundamentele discussie over een ver-
sterking van governance modellen door middel van wetgeving of op een andere 
wijze. Vanuit de zijde van HRM wordt op dit terrein weinig vernomen. Ondanks 
een aantal schrijnende incidenten ontbreekt het in Nederland, in tegenstelling tot 
de Verenigde Staten, nog steeds aan een wettelijke regeling ter bescherming van 
klokkenluiders.

Op het operationele, L 4, niveau zien we veel beweging. Issues die spelen zijn 
Het Nieuwe Werken (effi ciency), HRM analytics, is er veel aandacht voor cultuur-
programma’s, leiderschapsontwikkeling en talentontwikkeling. Veel van deze 
activiteiten worden evenwel niet gekoppeld aan de grondbeginselen van HRM of 
aan de andere niveaus.950

948  (Verbrugge, 2004)

949  (Strikwerda, 2012)

950  Zie bijvoorbeeld: (Strikwerda, 2010a).
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Samenvattend zien we dat de waarden uit de periode van de moderniteit niet 
langer vanzelfsprekend zijn, maar dit heeft nog niet geleid tot nieuwe wetgeving 
of fundamenteel andere governance modellen. Op niveau L1 en L4 is de activiteit 
het grootst maar er is geen sprake van een verbinding tussen deze niveaus. 

Er lijkt daarnaast ook sprake van een zekere halfslachtigheid die ook wel wordt 
aangeduid als een gedoogcultuur: als er nieuwe wetten of richtlijnen worden af-
gekondigd, zoals in het geval van de Nederlandse Corporate Governance Code, 
is er geen sprake van compliance. Pas toe of leg uit is dan het motto. Hetzelfde 
geldt voor de Code Banken. CAO’s worden opgesteld maar niet (volledig) nage-
leefd. Er is sprake van een geleide loonpolitiek maar er wordt wel zwart gewerkt. 
Een discrepantie tussen de theorie en de praktijk; tussen de leer en de werkelijk-
heid is een universeel verschijnsel en geen Nederlandse uitvinding maar op het 
sociaal-economische vlak wordt deze leer in Nederland wel omarmd. 

Scott onderscheidt drie functies die instituties kunnen vervullen: een regulatieve, 
een normatieve en cultureel/cognitieve functie.951 Indien er sprake is van align-
ment tussen deze drie pilaren kunnen instituties sterk zijn. Indien dit niet het geval 
is, is er sprake van verwarring en confl ict. De analyse van de Nederlandse situatie 
van HRM wijst wat dit betreft op een verwarrende situatie. Van confl ict is niet zo 
zeer sprake maar het is juist inherent aan de Nederlandse cultuur dat confl icten 
worden ingedamd. 

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

Vanuit de institutionele theorie bezien is de vraag of de bestaande instituties 
zullen blijven voortbestaan gedurende de 21e eeuw, zich zullen aanpassen of dat 
zich nieuwe instituties zullen vormen. North durft geen voorspelling te doen over 
toekomstige institutionele ontwikkelingen.952 Het niet-ergodische karakter van 
onze huidige wereld leent zich slecht voor het doen van succesvolle voorspellin-
gen over hoe de mens zal reageren op nieuwe problemen.953 Enige relativering 
ten aanzien van het doen van voorspellingen lijkt derhalve geboden voor zover 
het de waarschijnlijkheid betreft dat deze voorspellingen uitkomen. Als we er 
echter van uitgaan dat zich geen onverwachte en onvoorziene omstandigheden 
zullen voordoen is het wel mogelijk om in het ontstaan en de ontwikkeling van 
HRM een aantal regelmatigheden te onderscheiden die behulpzaam kunnen zijn, 

951  (Scott, 2003)

952  (North, 2005)

953   ‘An ergodic economy is one in which the fundamental underlying structure of the economy is constant 

and therefore timeless. But the world we live in is non-ergodic-a world of continuous novel change; and 

comprehending the world that is evolving entails new theory, or at least modification of that which we 

possess.’ Op cit. 16
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zowel voor een nadere, theoretische ontwikkeling maar ook voor de beschrijving 
van toekomstige institutionele ontwikkelingen. 

Volgens Suchman954 ontstaan nieuwe instituties als er sprake is van een als nieuw 
onderkend en herkend, terugkerend probleem waarop verschillende, zichtbare 
antwoorden van toepassing zijn. Als die antwoorden worden gecategoriseerd en 
vergeleken en er sprake is van een verspreiding van theorieën, ontstaan nieuwe 
instituties. Als we ons in eerste instantie beperken tot HRM in Nederland en wat 
hierover in de theorie te berde wordt gebracht zien we dat er niet of nauwelijks 
sprake is van een onderkenning van een probleem. Voor zover er al sprake is van 
theorievorming over HRM in Nederland wordt wel gerefereerd aan de functie van 
HRM of de relatie met performance955, maar de wijziging van de grondslagen van 
HRM wordt niet of globaal geproblematiseerd. De ontwikkeling van HRM wordt 
niet beschreven en het feit dat er sprake is van een fundamentele wijziging van 
die grondslagen is tot op heden nog onopgemerkt gebleven. Wel is er aandacht 
voor de uitingen en de gevolgen hiervan. De levendige discussie op het forum 
van HR Community over het onderwerp: the end of management vormt daar een 
voorbeeld van.

Uit het onderzoek blijkt dat er wel sprake is onder de beroepsgroep van het 
inzicht, soms op intuïtie gebaseerd, dat er binnen ondernemingen en instellingen 
sprake is van structurele veranderingen maar dat dit ten aanzien van HRM nog 
niet heeft geleid tot een herbezinning op de grondslagen. 

In een aantal gevallen is er, binnen de cases, sprake van incidentele aanzetten 
voor het zoeken van oplossingen: vanuit de cases: de vraag naar ‘sensemaking’ 
op het operationele niveau bij Defensie; het feit dat bij Cordaid medewerkers 
beschouwd zouden moeten worden als kennismakelaars; de pogingen van Akzo-
Nobel om alle medewerkers op een lijn te krijgen; de worsteling bij Air France 
KLM met de toenemende complexiteit van de cargo-business als gevolg van het 
feit dat het aantal partners en mogelijke combinaties sterk groeit; het zoeken naar 
de verhouding tussen ondernemerschap en medewerker bij TMC zijn voorbeel-
den van het zoeken naar antwoorden op nieuwe vragen die vanuit de primaire 
processen worden gesteld. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de fundamen-
tele vraag aan de orde wordt gesteld of de huidige HRM instrumenten (zoals 
functiewaarderingssystemen, beloningsvraagstukken, binding) nog wel geschikt 
zijn voor het oplossen van eigentijdse vraagstukken.

Voor de fases van institutievorming die zouden moeten volgen op de fase van 
probleemherkenning is de tijd nog niet aangebroken. Uit de data die afkomstig 

954  Geciteerd door Scott: (Scott, 2008)

955  (Biemans, 2001; Biemans, 2007; Boselie, Paauwe, & Jansen, 2001)
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zijn van het discussieforum blijkt dat er wel sprake is van een levendige discussie 
over een breed spectrum van onderwerpen die betrekking hebben op de rol en 
functie van HRM, maar deze discussies raken slechts zelden de veranderende 
grondslagen van HRM (zoals de veranderende rol van kennis, eigendom van 
kennis, tacit knowledge). Hierbij dient te worden aangetekend dat aan deze 
discussies slechts zelden wordt deelgenomen door ‘de echte professionals’.956 
Het kan zijn dat de noodzaak van veranderingen eerder door buitenstaanders 
zal worden waargenomen dan door de beroepsgroep zelf. Professionals kunnen 
zowel carriers zijn van instituties maar kunnen ook remmend werken als het gaat 
om de instandhouding ervan.957

De institutie-ontwikkeling bevindt zich in de eerste fasen, die van de probleem-
defi nitie en -ontwikkeling. Volgen we Suchman, dan is de kans dat zich nieuwe 
instituties zullen vormen op korte termijn klein omdat niet aan de voorwaarden 
van verandering is voldaan. Tenzij zich nieuwe problemen zullen voordoen. Blijft 
de mogelijkheid aanwezig dat instituties zullen veranderen of verdwijnen. 

De waarden958 waar HRM op is gebaseerd worden bepaald door die van de 
onderneming of instelling en door de maatschappelijke waarden. Ulrich Beck 
wijst op de verschuiving van de maatschappelijke waarden in wat hij noemt het 
tijdperk van de tweede moderniteit. 

De vraag is in welke mate deze verschuiving ook in Nederland aan de orde is. 
Opvattingen over arbeid, over de rol van vrijwilligerswerk lijken wel enigszins te 
verschuiven. De opkomst van ZZP-ers kan voor een deel worden verklaard vanuit 
de behoefte aan zelfstandigheid959 die we al kenden uit de psychologische lite-
ratuur. De reactie vanuit de regulerende elite, is die van incorporatie binnen de 
huidige structuur of een afwijzing. Ondernemingen lijken niet goed raad te weten 
hoe om te gaan met ZZP-ers en zetten intermediairs in hiermee om te gaan.960

Uit de interviews is niet expliciet gebleken dat waarden een belangrijke rol spe-
len. Het is niet waarschijnlijk dat HRM op korte termijn het voortouw zal nemen 
als het gaat om een discussie over waarden. 

956   Hier worden overigens wel grappen over gemaakt. De deelnemers vragen zich zelf soms ook af waar de 

echte HRM-ers zijn. “Die zijn gewoon aan het werk en hebben geen tijd om deel te nemen aan dit soort 

discussies”, merkte een van hen op. 

957   Professor Anton Blok publiceert binnenkort een nieuw boek waarin hij aan zal tonen dat veel van de 

vernieuwingen in de wetenschap te danken zijn aan buitenstaanders (persoonlijke mededeling).

958   Met waarde wordt hier bedoeld hetgeen door een individu of groep als belangrijk wordt beschouwd. 

Een waarde kan in prescriptieve zin (de gewenste werkelijkheid) of in verbiedende zin (de niet gewenste 

werkelijkheid) worden beschreven. Zie (Strikwerda, 2008)

959  (Dekker, 2013)

960    Zie bijvoorbeeld de discussie op de site van Computable: http://www.computable.nl/artikel/nieuws/

loopbaan/4504977/1458016/ns-zoekt-zzpteams-voor-grote-ictklussen.html. Geraadpleegd 1 juli 2012
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In de Verenigde Staten is de invloed van HRM met name waarneembaar op het 
niveau van de onderneming.961 Daarnaast speelde het socialiseren en scholen van 
de werkenden, wat vooral van belang was in de eerste helft van de 20e eeuw, een 
belangrijke rol. 

De functie die HRM vervulde in Nederland was een andere. Pas vanaf de tweede 
helft van de 20e eeuw was er sprake van een zekere mate van institutionalisering. 
Vanaf de jaren zestig komen er beroepsgerichte opleidingen en vanaf 1962 is er 
een beroepsvereniging, de NVP. De functie die HRM vervulde, zeker in de eerste 
helft van de 20e eeuw, was die van uitvoerder, op het operationele niveau (niveau 
4). Er zijn in deze periode geen bewijzen of aanwijzingen dat HRM962 een belang-
rijke rol heeft gespeeld bij de voorbereiding of totstandkoming van wetgeving of 
bij de maatschappelijke discussie over (actuele) HRM-gerelateerde onderwerpen. 

De vraag welke functie en rol HRM zal vervullen zal worden bepaald door ver-
schillende factoren waarvan het de vraag is of die alle bekend zijn en voorspel-
baar. Het uitgangspunt wordt bepaald door de grondslagen van HRM, die liggen 
in de ontstaansgeschiedenis van de MBE, en betrekking hebben op de relatie 
arbeid en kapitaal waarbij de eigendomsvraag cruciaal is. Met de toename van 
het belang van de persoonsgebonden kennis hoeft arbeid niet langer beschouwd 
te worden als commodity en is de werkende eigenaar van zijn eigen kennis, wat 
het karakter van de arbeidsrelatie fundamenteel wijzigt of verandert in een leve-
ringsrelatie. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken van samenwerking (hetgeen bij ken-
nisontwikkeling van essentieel belang is), beloning en binding. Dit is de vraag van 
het ‘wat’ die universeel is voor de HRM-functie. Op welke wijze HRM hier vorm 
aan zal geven is de vraag van het ‘hoe’. Dit zal afhankelijk zijn van de (nationale) 
context. De drager van die veranderingen is de professional. Op dit moment is 
de Nederlandse professional zich hiervan nog slechts ten dele bewust. Het feit 
dat teams en kennis een belangrijke rol zullen spelen lijkt wel doorgedrongen 
maar dat de grondslagen van HRM wezenlijk zullen veranderen wordt nog niet 
opgemerkt. Er doen zich voldoende actuele vraagstukken voor waarbij HRM een 
belangrijke rol zou kunnen spelen, zowel op ondernemingsniveau als op nationaal 
niveau: de kwestie van de bonussen, de opkomst van ZZP-ers, het pensioen-
vraagstuk, de vergrijzing, de vervangingsvraag, demotie, belangrijke ethische 
vraagstukken zoals de noodzaak voor een adequate wetgeving op het terrein 
van klokkenluiders, maar HRM is bij deze vraagstukken niet duidelijk zichtbaar 
en zeker niet leading voor zover dit kan worden waargenomen. Het Nederlandse 

961   Functie wordt door van Doorn en Lammers gedefinieerd als “de werking die een verschijnsel uitoefent.” 

“Een rol omvat het geheel van normen en verwachtingen, dat men koestert jegens personen in een 

bepaalde positie”. (Doorn & Lammers, 1984)

962   Met HRM wordt hier bedoeld de beroepsgroep als geheel of de institutionele vertegenwoordigers 

hiervan zoals de beroepsvereniging NVP.
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model waarbij de regulerende elite op nationaal niveau, vanuit de bestaande 
overlegstructuren en modellen de vraagstukken benadert is vooralsnog leidend 
al zien we een verzwakking in het georganiseerd overleg. De rol die HRM in de 
komende periode zal spelen zal voor een belangrijk deel worden bepaald door 
de instituties die buiten haar doemein vallen.

De institutionele grondslagen van HR zijn voor een gedeelte gecodifi ceerd in 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In Nederland lijkt er onder juristen geen nei-
ging te bestaan om de daarin vastgelegde scheiding van kapitaal en arbeid (door 
een werknemer of aandeelhouder ingebrachte kennis mag niet op de balans wor-
den geactiveerd) ter discussie te stellen.963 Deels liggen de institutionele grond-
slagen van HR gecodifcieerd in het arbeidsrecht, de hervormingen daar richten 
zich op fl exibiliteit, niet op contractvormen waarbij ook de inbreng van kennis als 
kapitaal wordt erkend.

Het kan zijn dat andere disciplines (legal, control, management accounting) deze 
functie overnemen. In dat geval is voor HRM alleen nog een rol weggelegd op 
het operationele niveau. De kans is groot dat dat in Nederland zal gebeuren 
als we afgaan op de huidige waarnemingen. De huidige institutionele structuur 
leidt tot een vorm van path dependency die remmend werkt op vernieuwing. De 
relatief economische voorspoed waarin Nederland verkeert zou hierbij wel eens 
remmend kunnen werken.

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

Zelfs als HRM alleen een rol op het operationele terrein zal spelen, zullen nieuwe, 
op contributie gerichte beoordelings- en beloningssystemen moeten worden 
ontwikkeld. De ontwikkeling van deze technieken behoeven een theoretische 
en institutionele onderbouwing die nu nog ontbeert maar deze te ontwikkelen 
technieken vragen om een interdisciplinaire benadering (van recht, control, ma-
nagement accounting). Het feit dat er nu nog geen sprake is van een theoretische 
onderbouwing wil niet zeggen dat de ontwikkeling van dergelijke technieken niet 
plaatsvindt.964 

963  De Wet Spreekrecht Ondernemingsraden moet worden beschouwd als symboolwetgeving.

964   Er worden in toenemende mate instrumenten ontwikkeld, veelal van goede kwaliteit maar niet altijd 

theoretisch onderbouwd. Zie bijvoorbeeld (Bontis & Fitz-enz, 2002; Ghoshal & Bartlett, 1997; Gratton & 

Ghoshal, 2003; Kaplan & Norton, 2004; Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2003)
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We zien dit bij bedrijven als IBM en Cap Gemini die hun informatie anders 
organiseren zodat die contributie zichtbaar wordt, maar een daarop te baseren 
individuele beloning, wordt nog niet gesteund door wetgeving en arbeidsverhou-
dingen.965 We zien in de geschiedenis ook bij de ontwikkeling van de techniek dat 
prescriptive knowledge vooraf gaat aan propositional knowledge.966 Samenwer-
king op onderzoeksterrein tussen het HBO en WO zou hierbij wenselijk kunnen 
zijn maar de onderzoeksfunctie van het HBO bevindt zich nog in een te prema-
tuur stadium om hier op korte termijn iets van te kunnen verwachten. Er is sprake 
van een verschil tussen de academische wereld van HRM en de onderwerpen 
waarover in de vaktijdschriften wordt gepubliceerd en op Internet wordt gedis-
cussieerd. De discrepantie tussen de theory of the fi rm/organisatietheorie en de 
academische wereld van HRM is ook groot.

Om de toekomstige generaties HRM adviseurs te kunnen toerusten op hun taak 
zouden de curricula van de opleidingen in overeenstemming moeten worden ge-
bracht met de te verwachten eisen die vanuit ondernemingen en instellingen aan 
de professionals worden gesteld. Naast een gedegen en eigentijdse kennis van 
de geschiedenis van het vakgebied967 lijkt kennis van de moderne stromingen in 
de economie (institutionele en transactionele theorie), bedrijfskunde, governance, 
en het recht vanuit een interdisciplinaire benadering onontbeerlijk.968 De HBO-
opleidingen komen van oorsprong voort uit sociale academies en de invloed 
hiervan op de huidige curricula is nog steeds aanwijsbaar, bijvoorbeeld in de 
aandacht die wordt besteed aan vaardigheden. Voor gespecialiseerde technie-
ken op het terrein van accounting en control bestaat nog weinig belangstelling. 
Onderwerpen als kennis over het ontwikkelen van nieuwe beoordelingssystemen, 
inclusief de juridische inbedding hiervan; het waarderen van tacit knowledge; 
het incorporeren van werkenden die niet aan de onderneming of instelling zijn 
verbonden middels een arbeidscontract, maar wel van essentieel belang voor het 
functioneren en voortbestaan van de onderneming of instelling; het ontwikkelen 
van sensing technieken zijn voor de toekomst van HRM belangrijk.

965  Zie voor het voorbeeld van IBM: (J. Strikwerda, 2012b) Het voorstel van Cap Gemini begin januari 2013 om 

de salarissen van oudere werknemers te verlagen in ruil voor baanbehoud leidde tot wisselende reacties; 

zie: http://www.nrc.nl/carriere/2013/01/08/demotie-bij-capgemini-de-reacties/

966 Zie hierover bijvoorbeeld (Mokyr, 2002)

967  Het is opvallend dat er tot op heden geen goed handboek voorhanden is dat is gewijd aan de 

geschiedenis en ontwikkeling van HRM in Nederland

968  Waarbij het van belang is meer aandacht te besteden aan een vorm van permanente, hoogwaardige 

bijscholing van HBO-docenten die ook gewaardeerd dient te worden.

HRMproefschrift DEF.indd   308HRMproefschrift DEF.indd   308 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

309

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

Het huidige arbeidsrecht vormt, evenals het stelsel van het sociale recht dat 
hiermee verband houdt (ziektewet, werkloosheidswetten, arbo) de refl ectie van 
de sociale structuur van de 20e eeuw. Dat past ook in het beginsel van de schei-
ding van kapitaal en arbeid zoals dat is vastgelegd in deel II van het Burgerlijk 
Wetboek. In het advies van de SER over ZZP-ers uit 2010 wordt voorgesteld om 
ZZP-ers te beschouwen als ondernemers. Het feit dat de moderne kenniswerkers, 
die zich in toenemende mate als ZZP-er organiseren, eigenaar is van de (persoons- 
gebonden, tacit) kennis vraagt om nieuwe juridische constructies, waarvan het 
de vraag is of deze nog onderdeel kunnen uitmaken van het arbeidsrecht. Het 
is denkbaar dat dit het midden zal moeten vinden tussen een nieuwe vorm van 
IPR, arbeidsrecht en contractrecht, aan te duiden als kennisrecht. Complicerende 
factor hierbij is dat de ontwikkeling van kennis het meest vruchtbaar lijkt te zijn als 
er sprake is van kennisdeling. Voor een deel worden er vanuit de praktijk concrete 
oplossingen voor ontwikkeld969 maar de vraag is of dergelijke constructies ook 
toepasbaar zijn buiten de creatieve en de kennissector waar ze nu veelal worden 
toegepast. In de wereld van de wetenschap zien we een verschuiving waarbij de 
kennis tot dusverre uitsluitend werd gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschrif-
ten waarvan het eigendom in handen was van commerciële uitgevers. Hierop 
komt steeds meer kritiek.

Andere eigendomsverhoudingen zullen van invloed zijn op het bestuur van de 
onderneming. Zolang de juridische onderbouwing er nog niet is zal het waar-
schijnlijk nog wel geruime tijd duren voor dit zichtbaar wordt, zeker bij grote 
ondernemingen maar bij kleinere ondernemingen, die in principe fl exibeler zijn in 
het aanpassen van de structuur, zou dit eerder het geval kunnen zijn.

Bij publieke instellingen is de noodzaak om structuurwijzigingen door te voeren 
groter. Het aantal voorbeelden van wanbeheer en mismanagement in het onder- 
wijs (Inholland, Amarantis), de zorgsector (Meavita, Philadelphia) en Woningbouw- 
coöperaties (SGBB, Rochdale, Vestia, Laurentius, Woonbron) vormen daar voor-
beelden van. De publieke discussies en verontwaardiging over de hoogte van 
de salarissen en premies van bestuurders van publieke instellingen kunnen daar 
aan worden toegevoegd. Zeker in een tijd waarin de overheid moet bezuinigen 
trekken dergelijke kwesties de nodige aandacht.

969  Zie Creative Commons, Creative Barcode
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7.2.5  Is er sprake van een paradigmawisseling van HRM en zo ja, wat zal 
het nieuwe paradigma zijn?

Een paradigmawisseling wordt ingegeven doordat verschijnselen niet meer 
kunnen worden verklaard vanuit de bestaande theorie. De bestaande theorie ont-
breekt echter althans voor zover het gaat om een alomvattende theorie die HRM 
verklaart vanuit de grondslagen. Daarnaast is de vraag of het paradigma waarop 
HRM in Nederland is gebaseerd eenduidig is of dat er sprake is van meerdere of 
samengestelde paradigma’s. 

Dit alles laat onverlet dat het meest wezenlijke kenmerk van HRM de scheiding 
betreft van kapitaal en arbeid.970 In Nederland heeft dit geleid tot een HRM dat 
de tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid zoveel mogelijk verkleint en overbrugt. 
Dit verklaart ook de ambivalentie in wetgeving en advisering. De eisen die door 
werkgevers aan een personeelsbeleid worden gesteld zijn die van harmonie, conti- 
nuïteit, mensgerichtheid en genuanceerdheid. HRM is ondergeschikt aan de centraal 
vastgestelde loonpolitiek en de mate van collectiviteit is groot. Hoewel er vanaf 
de tweede helft van de 20e eeuw sprake is van een eerste aanzet tot een grotere 
institutionalisering heeft dit vooralsnog niet geleid tot een paradigmawisseling. 

We zien in het vakgebied business administration wel de ontwikkeling van een 
feitelijke paradigma verandering in het besturen van de onderneming, in de vorm 
van de overgang naar de information based organization (als opvolger van de 
command & control organization), in de vorm van information based empower-
ment, in de vorm van de overgang van resource allocation naar resource mobi-
lization, in de vorm van budget-driven strategy execution naar cause-and-effect 
based strategy execution, in de vorm van de overgang van management by 
objectives naar management by values, etc. Die paradigmatische overgang impli-
ceert dus een paradigmaverandering voor HRM, zoals ook voor andere functies 
als management control, strategie e.d. Maar het vakgebied HRM heeft deze pa-
radigma wisseling die gaande is in de business adminstration die overigens nog 
niet duidelijk gecodfi ceerd is anders dan in case-beschrijvingen, nog niet gezien. 
Omgekeerd kan de vraag zijn welke initiatieven HRM zou kunnen nemen, gezien 
de economische rol van persoonsgebonden kennis/human capital, om tot de 
noodzakelijke institutionele en paradigmatische veranderingen te komen. Het lijkt 
er op dat in ieder geval in Nederland vanuit de discipline HRM geen initiatieven 
worden genomen richting de wetgeving, zoals geïmpliceerd door de toenemen-
de economische rol van human capital. Het is opvallend dat de analyses daarvan 
komen uit de hoek van de economie (Arrow) en corporate fi nance (Jensen).

970  Vastgelegd in Boek 2 van het BW in de artikelen 63h en 80b die bepalen dat commissarissen niet in dienst 

kunnen zijn bij de onderneming en dat indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, hetgeen 

wordt ingebracht naar economische maatstaven moet worden gewaardeerd. Het recht op het verrichten 

van arbeid of diensten niet kan worden ingebracht in de onderneming.
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Van een paradigmawisseling zal alleen sprake zijn als hiertoe een noodzaak is. 
Objectief gezien lijkt die noodzaak aanwezig: de toename van de aantallen ZZP-ers, 
de afname van de representativiteit van de vakbonden en (wellicht als gevolg 
daarvan) de geringere rol die CAO’s in de toekomst zullen spelen, gevoegd bij 
de toenemende rol die de persoonsgebonden kennis speelt bij arbeid en het 
feit dat dit niet aansluit op het vigerende paradigma van scheiding van kapitaal 
en arbeid, zouden de aanleiding kunnen vormen voor een nieuw paradigma 
van HRM. Van belang hierbij is de ondersteunende rol die opleidingen van HRM 
professionals en beroepsverenigingen of vergelijkbare netwerken hierbij zullen 
spelen. Indien er sprake zou zijn van een theoretisch kader dat deze ontwikkelin-
gen duidt en in een perspectief plaatst, zou dat de ontwikkeling van HRM kunnen 
versterken. Buiten Nederland zien we, zoals gezegd, verschillende voorbeelden 
waarbij nieuwe modellen en instrumenten worden ontwikkeld voor beoordeling 
en prestatiemanagement. In de wereld van de accountancy en de OECD zien we 
een zoeken naar nieuwe defi nities van intangible capital.

Incidenteel is er in de praktijk sprake van interessante nieuwe initiatieven. Zo gaat 
de zorginstelling Buurtzorg, waar 6000 mensen werken, er prat op een overhead 
te hebben van slechts 1% en alle HRM taken over te laten aan de zelfsturende 
teams. De case van TMC kent ook geen HRM afdeling. Er zijn nieuwe apps in 
ontwikkeling die bevorderen dat medewerkers zelf feed back kunnen vragen aan 
hun collega’s.971 Veel HRM activiteiten die voorheen door de onderneming zelf 
werden uitgevoerd zijn tegenwoordig geoutsourced of geautomatiseerd, veelal in 
de vorm van employee self service (ESS) systemen.

De ontwikkeling dat de werkenden in toenemende mate de instrumenten in 
handen krijgen of nemen en daarmee zelf feed back vragen, zelf met voorstellen 
komen voor contracten zoals bijvoorbeeld in het geval van de ZZP-ers, past in 
de ontwikkeling dat er weer sprake is van colocatie. Hiermee zal de rol van HRM 
veranderen waarbij niet alleen de ontwikkeling van human capital centraal zal 
staan waarbij een regiseursrol, gezien de zelfstandige positie van de kenniswerkers, 
het meest voor de hand lijkt te liggen naast het ontwikkelen van nieuwe belo-
ningssystemen en nieuwe arbeidsrechtelijke modellen. De elementen van een 
nieuw HR paradigma bestaan dan uit contributiegerichtheid, kennisdistributie en 
-waardering, mede-eigenaarschap. 

971  Zie Katch http://www.katch-app.com/. Geraadpleegd op 21 januari 2013.
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7.3 Terug naar de hoofdvraag

De vraag of de huidige arbeidsmarktinstituties adequaat zijn voor het oplossen 
van de hedendaagse arbeidsvraagstukken dient ontkennend te worden beant-
woord. Niet alleen belemmeren de huidige instituties het zicht op de verande-
rende werkelijkheid, de in Nederland gegroeide cultuur van de pacifi catie-demo-
cratie lijkt erg sterk verankerd en wordt nog steeds als leidend beginsel gevolgd. 
Het ontbreekt aan voldoende tegenwicht vanuit de beroepsgroep (die hiervoor 
nog te weinig institutioneel is ontwikkeld) en vanuit de wetenschap wordt het 
probleem nog onvoldoende onderkend waarbij het de vraag is, als deze onder-
kenning er wel zou zijn, dit wel voldoende effect zou sorteren.

In tegenstelling tot in andere landen (zoals in Scandinavië, Canada, Australië, de 
Verenigde Staten) worden in Nederland slechts incidenteel nieuwe beoordelings-
modellen of instrumenten om de contributie die medewerkers leveren aan de 
ondernemingsresultaten, ontwikkeld. Ook wordt in die landengezocht naar een 
nadere uitwerking en het meetbaarheid van intangible capital. De discussie over 
de kenniseconomie wordt in Nederland gevoerd vanuit verouderde institutionele 
modellen en wordt niet in verband gebracht met nieuwe arbeidsverhoudingen.972 
De wijze waarop de groei van de ZZP-sector wordt benaderd is illustratief. In 
plaats van het ontwikkelen van een modern, innovatief stelsel wordt ofwel de 
nadruk gelegd op dat deel van de ZZP-populatie die worden gedwongen tot 
het ZZP-erschap of ZZP-ers worden zoveel mogelijk geïncorporeerd binnen de 
bestaande wetgeving. Alleen als er sprake is van een onderkenning van het 
probleem bestaat de kans dat bestaande instituties worden aangepast of dat zich 
nieuwe instituties ontwikkelen. De kans is groot dat dit alleen het geval zal zijn als 
de noodzaak hiertoe sterk aanwezig is, bijvoorbeeld als kenniswerkers (op grote 
schaal) vertrekken naar Scandinavië973 of de Verenigde Staten of als bedrijven 
zich vestigen in landen die wel hun instituties hebben aangepast, zodanig dat de 
contributie van kenniswerkers aan het resultaat van de onderneming wel wordt 
gewaardeerd in de vorm van een belonings- en/of eigendomssystematiek.

Op basis van de onderzoeksgegevens kan worden geconcludeerd dat de 21e 
eeuw een gedifferentieerd scala van HRM-functies en rollen zal vertonen. Een ge-
deelte zal blijven zoals het is en gebruik blijven maken van de bestaande instru-
menten. Dit zal het geval zijn in die sectoren die niet te maken hebben met de 
druk om te veranderen en waar generalistische, gecodeerde kennis belangrijker is 
dan tacit knowledge en arbeid als commodity zal worden beschouwd. In een aantal 

972  Zie bijvoorbeeld de wijze waarop het MKB wordt gestimuleerd

973   De emigratie naar Zweden lijkt de laatste tien jaar toe te nemen maar het ontbreekt aan de juiste 

informatie om vast te stellen of er sprake is van een positief migratiesaldo. Of het hier kenniswerkers 

betreft is niet bekend.
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sectoren, waar de druk om te innoveren zich wel voordoet vanwege concurrentie 
(zoals in de creatieve sector) of waar sprake is van krapte op de arbeidsmarkt is 
de kans groter dat zich nieuwe HR instrumenten zullen ontwikkelen (TMC is hier 
een voorbeeld van). Dit zal vooral het geval zijn binnen die sectoren waar sprake 
is van specialisatie van arbeid en waar de kennis persoonsgebonden is. Een van 
de sectoren waar zich op onderdelen op korte termijn opvallende ontwikkelingen 
voordoen is de sector onderzoek.

Het gelijktijdig naast elkaar voorkomen van de verschillende institutionele verhou-
dingen kan leiden tot verwarring en confl ict omdat aan oude instituties in ope-
rationele zin zal worden vastgehouden (de Nederlandse arbeidsverhoudingen, 
wetgeving, de SER), terwijl de grondslagen van die instituties geërodeerd zijn of 
in hun tegendeel zijn gaan verkeren.

Wil Nederland zijn koers en positie vinden in de kennis economie van de 21e 
eeuw, zal gewerkt moeten worden aan daarop gerichte institutionele vernieu-
wing. Een probleem hierbij is dat de vernieuwing uiteindelijk institutioneel moet 
worden vertaald (in wet- en regelgeving) door dezelfde actoren die nu onderdeel 
uitmaken van ‘de regulerende elite’. Teulings houdt in 1996 een pleidooi voor het 
vasthouden aan het corporatistische model omdat dit tot dan toe succesvol was, 
met name op macro-economisch terrein.974 De vraag is of de zich wijzigende insti-
tutionele economische grondslagen niet zouden moeten leiden tot een herzie-
ning van het corporatistiche model al was het alleen al vanwege de veranderende 
relatie tussen werknemers en werkgevers en de afnemende rol van de overheid.
Daarnaast speelt dat het vernieuwen van de institutionele grondslagen van de 
ondernemingsgewijze voortbrenging, en daarmee ook van HRM, een internationaal 
vraagstuk is. Ondermeer zal nodig zijn om de dominantie van het huidige denken 
over corporate governance te wijzigen. Ook zullen vernieuwingen nodig zijn in de 
internationale boekhoudregels, immers deze staan de activering van investeringen 
in immateriële activa in de weg en daarmee investeringen in kennis. 

Gegeven de institutionele afhankelijkheid van HRM kan HRM zich niet zelfstandig 
transformeren binnen de kenniseconomie.

De vraag is of de recente trend om oplossingen te zoeken op het operationele vlak 
(zoals het meten van human capital, HR analytics, ROI) tot structurele resultaten 
zullen leiden gezien het feit dat immateriële activa niet als zelfstandig fenomeen 
economisch gewaardeerd kan worden. Dit is ook daarom maatschappelijk van 
belang omdat zolang de institutionele context niet wordt aangepast het ook on-
mogelijk is om een juiste grondslag voor bonussen te defi niëren, immers bepaalde 

974  (Teulings, 1996)
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bonussen zijn in feite dividend op ingebracht kapitaal in de vorm van kennis, 
maar zolang daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat is een juiste waardering 
niet mogelijk, maar is het ook niet mogelijk onderscheid te maken tussen bonus-
sen als incentive op ingebracht kapitaal in de vorm van kennis, en bonussen die 
in feite gewoon rent seeking zijn. 

7.4 Discussie

Onderzoek beschrijft de stand van zaken van een bepaald onderwerp op een be-
paald moment en identifi ceert nieuwe mogelijkheden die nog niet operationeel 
zijn. Ook al is in het onderhavige onderzoek getracht de ontwikkeling van HRM 
te beschrijven, blijft het verslag een statisch element in een dynamisch proces. 
De relatief willekeurige keuze van zes cases is beperkt en de vraag is of zes 
geheel andere ondernemingen en instellingen een andere beeld zouden hebben 
gegeven. Dat is denkbaar hoewel het beeld dat vanuit de cases wordt gegeven 
niet lijkt af te wijken van het beeld dat opdoemt aan de hand van de analyse 
van de forumdiscussie, de andere waarnemingen en de vakliteratuur. Ook kan 
de vraag gesteld worden waarom niet actiever is gezocht naar voorbeelden van 
HRM of HRM adviseurs die exponenten zijn van een nieuw HRM? Dit had gekund 
maar een dergelijke aanpak zou geen beeld hebben opgeleverd van de actuele 
stand van zaken van HRM over de hele linie. Soms worden eigentijdse stromingen 
binnen HRM zoals Het Nieuwe Werken, HRM analytics, gedifferentieerd HRM en 
dergelijke wel beschouwd als exponenten hiervan. 

Er zijn nog meer beperkingen aan dit onderzoek die er toe leiden om de conclusies 
met de nodige voorzichtigheid te hanteren. Zo heeft de codering van de inter-
views zijn zwaktes. De vooronderstelling van de gehanteerde wijze van codering 
is dat alle geïnterviewden hetzelfde bedoelen als ze een bepaald begrip hante-
ren.975 Dit is niet voor alle begrippen even relevant. De exacte duiding van een 
begrip als aannamebeleid, jaarcontract of uitzendbureau kan verschillen maar de 
betekenis zal over het algemeen duidelijk zijn. Andere begrippen zoals functie, 
leiderschap, resultaten zijn in veel sterkere mate polyinterpretabel. Er is van uitge- 
gaan dat er , grosso modo, sprake is van enige eenduidigheid bij het hanteren 
van dergelijke begrippen. Voorzichtigheid blijft hier echter geboden. Op de beper- 
kingen van het gebruik van (vak-)taal is gewezen. Nadere, taalkundige, analyses 
van hetgeen door geïnterviewden gezegd en bedoeld overstijgen het bestek van 
dit onderzoek maar zouden kunnen leiden tot andere conclusies. Ook is gewezen 
op de beperkingen van de gender-aspecten van het onderzoek naar HRM. 

975   Dezelfde vraag kan overigens gesteld worden bij veel kwantitatief onderzoek dat veelal is gebaseerd op 

surveys waarbij dezelfde vraag aan de orde is maar waar dit vraagstuk niet altijd uitputtend aan de orde 

wordt gesteld.
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Hoe belangrijk de genoemde nuanceringen en mogelijke aanvullingen op dit 
onderzoek ook zijn, aan de conclusie dat een herbezinning op de grondslagen 
van HRM noodzakelijk is blijft onverkort van kracht. De sleutel voor de ontwik-
keling van een vorm van HRM die beter aansluit op de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen binnen de economie dan de bestaande instituties, ligt waarschijn-
lijk bij de toekomstige generaties en hier zou het (hoger) onderwijs een niet te 
onderschatten rol bij kunnen spelen; wellicht nog meer dan de beroepsgroep 
hoewel ook hiervoor geldt dat er sprake zou moeten zijn van en/en in plaats van 
of/of. 
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