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Samenvatting

De mondiale economie lijkt zich te bevinden in een overgangsfase tussen de 
tweede en de derde industriële revolutie. In de beginperiode van de tweede 
industriële revolutie (± 1875 - ± 1975) zijn arbeidsmarktinstituties ontstaan die als 
redelijk succesvol kunnen worden beschouwd, maar de vraag is of deze instituties 
ook adequaat zijn voor het oplossen van de vraagstukken van de economie van 
de 21e eeuw die wordt gekenmerkt door een veranderende aard van de activa 
en de productie van kennis en het toenemend belang van human capital waarmee 
een wijziging plaats vindt van de fundamenten van de economie.  De gevolgen 
hiervan voor Human Resource Management, ook wel aangeduid als personeels-
management, en als  (business-)institutie ontstaan op de fundamenten van de 20e 
eeuwse economie, vormen het onderwerp waarop dit onderzoek betrekking heeft. 

Instituties (door mensen ontworpen formele en informele regels, bedoeld om 
gedrag te reguleren) hebben tevens geleid tot specifi  eke governance modellen 
voor ondernemingen en tot vormen van de interne organisatie van de onder-
neming, naar structuur en processen, zoals bijvoorbeeld een specifi ek resource 
allocatieproces. Instituties regelen eigendom, maken contracten met een langere 
looptijd mogelijk, reduceren complexiteit in de betekenis van handelingsalterna-
tieven en vormen de context waarbinnen managers besluiten kunnen nemen in 
weerwil van niet perfecte informatie. 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop bestaande problemen effi ciënt kunnen 
worden opgelost en hoe het vakgebied HRM zich verder zou kunnen ontwikkelen 
zijn eerst de ontwikkelingen i n de Verenigde Staten (waar HRM is ontstaan) en in 
Nederland geduid. Daar de institutionele grondslagen van HRM niet zijn gefor-
muleerd binnen het vakgebied HRM maar daar buiten, namelijk in het vennoot-
schapsrecht, het arbeidsrecht en in de neo-klassieke economie zullen de institu-
tionele grondslagen van deze vakgebieden als uitgangspunt te worden gebruikt 
binnen het voorliggende onderzoek, hetgeen de wetenschappelijke distantie ten 
goede komt. 

De probleemstelling van deze studie is derhalve:
Hoe zal HRM zich ontwikkelen in de economie van de 21e eeuw als gevolg van 
institutionele en operationele ontwikkelingen in deze economie.

De theoretische grondslag van HRM alsmede de theoretische context van die 
theorie worden in hoofdstuk 2  beschreven. Een  grand theory over HRM is tot 
op heden nog niet ontwikkeld.  Theorievorming op het terrein van HRM, als 
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zelfstandige discipline, is nog in ontwikkeling maar gaat nog te zeer uit van het 
paradigma van de 20e eeuwse economie.  Over het begrip HRM bestaat geen 
eenduidige opvatting. De theoretische stroming die het meest wordt aangehangen 
is het behavioural perspective. Daarnaast wordt de resource based view of the 
fi rm (RBV) veel toegepast. De theorievorming die tot dusver is ontwikkeld rond-
om HRM biedt onvoldoende inzicht in een bredere historische ontwikkeling van 
HRM en geeft ook geen eenduidig zicht op de maatschappelijke en economische 
context waarbinnen HRM tot stand is gekomen. 

HRM theorieën kennen een aantal beperkingen. Zo houden vigerende HRM 
theorieën onvoldoende rekening met de veranderende eigendomsverhoudingen. 
In de klassieke onderneming, de Chandleriaanse Modern Business Enterprise 
(MBE), vallen de eigendomsrechten samen met de fysieke productiemiddelen 
van de onderneming. Door middel van het arbeidsrecht krijgt de leidinggevende 
zeggenschap over de werkenden in de vorm van het recht van instructie (als 
tegenhanger van aangenomen werk). Met dit recht van instructie kan de werk-
gever niet alleen bepalen wat de werknemer moet presteren (output) maar ook 
hoe de werknemer te werk moet gaan. Op basis hiervan kon Taylor’s Scientifi c 
Management worden toegepast. Taylor ging er van uit dat arbeiders van oor-
sprong zelf bepaalden op welke wijze ze hun werkzaamheden uitvoerden. Taylor’s 
theorieën hadden als doel hen deze persoonsgebonden kennis uit handen te 
nemen, te systematiseren en opnieuw te organiseren waarbij Taylor er van uit 
ging dat zowel de ondernemers als de werkenden hier uiteindelijk van zouden 
profi teren als gevolg van de grotere effi ciëncy. 

In de hedendaagse economie vormt kennis in toenemende mate een belangrijke 
bron van arbeid, in tegenstelling tot de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw 
toen arbeid in veel mindere mate was gebaseerd op persoonsgebonden kennis 
en vooral betrekking had op een fysieke inspanning. Door de toenemende zelf-
standigheid van kenniswerkers, die in toenemende mate hun deel van de residual 
claim opeisen, is de arbeidsrelatie fundamenteel aan het wijzigen. Pas als de 
productie van kennis een endogene factor wordt in de productiefunctie aan het 
begin van de 20e eeuw, doordat bedrijven rond 1900 hun eigen R&D-laboratoria 
opzetten, kunnen we spreken van een kenniseconomie. Deze kenniseconomie 
heeft betrekking op de exploitatie van gecodifi ceerde kennis bijvoorbeeld vast-
gelegd in patenten terwijl in de huidige, 21e eeuwse kenniseconomie de niet-
gecodifi ceerde, persoonsgebonden kennis, die binnen de totale organisatie 
wordt ontwikkeld, steeds belangrijker wordt.

Een andere beperking van HRM theorieën betreft de rol en de functie van HRM. 
De theoretische modellen (zoals de RBV) doen in feite niet meer dan aangeven 
dat er relaties zijn tussen HRM-instrumenten en HRM-strategie, dat de organisa-
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torische context van belang is, dat er sprake is van organisatorische, sociale en 
individuele effecten. Maar er is bijvoorbeeld geen sprake van een weging van de 
invloed van de afzonderlijke variabelen, de randvoorwaarden waar de variabelen 
aan moeten voldoen om een rol te kunnen spelen en de mate waarin variabelen 
afhankelijk zijn van elkaar. Gesteld zou kunnen worden dat de theorie een duide-
lijke operationalisering ontbeert, waardoor een model (dat managers behulpzaam 
is om beslissingen te nemen) om de inzet van de factor human capital te bepalen 
ontbreekt, terwijl bestaande methodes die hier wel een poging toe wagen theo-
retisch minder zijn onderbouwd.

Een laatste beperking van de fi gurerende theoretische kaders is dat deze niet 
in eerste instantie zijn gericht op de precieze werking van HRM, maar op het 
effect daarvan en wel in het bijzonder op het succes van de onderneming. De 
onderzoeksvragen kunnen derhalve niet worden behandeld met behulp van de 
vigerende theoretische modellen. Er is behoefte aan een nieuw kader waarbin-
nen bovengenoemde vraagstukken wel aan de orde kunnen worden gesteld en 
geanalyseerd. Dit nieuwe kader dient ontwikkeld te worden waarbij de eerste fase 
is het zoeken van de grondslagen van HRM.

Het leerstuk uit de economie dat hier goed bij aansluit is dat van de institutionele 
economie. Het begrip institutie staat hierin centraal. In het onderzoek wordt 
uitgegaan van het schema van Williamson waarbij een vier-lagenstructuur wordt 
aangebracht met bijbehorende tijdschalen, die het mogelijk maken om een 
historische dimensie toe te voegen aan de bestudering van HRM die tot nu toe in 
de theorievorming (vrijwel) geheel ontbreekt. De theoretische concepten die rele-
vant zijn voor de bestudering van de (hoogste) laag L 1 (de institutionele omge-
ving) komen uit de sociale wetenschappen zoals die van de tweede moderniteit 
van Ulrich Beck. De tweede laag (L 2) betreft de institutionalisering; de derde (L 3) 
de bijbehorende governance en de vierde (L 4) de operationalisering. Dit schema 
biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van de oude instituties, ontstaan 
binnen specifi eke omstandigheden, te vergelijken met de technische en andere 
omstandigheden zoals die zich voordoen in de economie van de 21e eeuw. 

Bij de zoektocht naar een nieuw theoretisch kader voor HRM is onder andere 
gebruik gemaakt van de onderzoeksmethodologie die is ontwikkeld door Glaser 
en Strauss in het kader van de idee van grounded theory. Er zijn vijf onderzoeks-
methoden toegepast: literatuurstudie, interviews, casestudies ( Akzo-Nobel, 
Cordaid, KLM-Cargo, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, TMC en het 
Ministerie van Defensie (in het bijzonder de Missie in Kandahar), (tekst-)analyse 
van het grootste discussieforum van Linkedin in Nederland: HR Community en 
het volgen van een intervisiegroep van Young Professionals van de NVP. 
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In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksresultaten weergegeven waarbij de uit-
gangspositie van de onderzoeker die is van de refl ective practioner. Hiermee 
wordt een  professional bedoeld die zijn theoretische kennis toetst aan de 
praktijk en op basis hiervan zijn theoretische concepten aanpast. Hierbij is bewust 
gekozen voor een beschrijvende, hermeneutische en niet voor een deductische 
benadering om te voorkomen dat de uitgangspunten en principes van vigerende 
theorieën en opvattingen, bewust of onbewust, te zeer een dominante rol gaan 
spelen en nieuwe opvattingen minder een kans krijgen.  

Uit de bestudeerde cases blijkt dat de ondernemingen en instellingen zich in een 
overgangsfase bevinden van de economie van de 20e naar de 21e eeuw en  die 
onder andere wordt getypeerd door een HRM-beleid dat goeddeels is geba-
seerd op het paradigma van de 20e eeuwse economie, namelijk de scheiding 
van kapitaal en arbeid zoals gecodifi ceerd in het vennootschapsrecht en in het 
arbeidsrecht. De thema’s die de economie van de 21e eeuw typeren komen binnen 
de cases wel voor (sensing en sensemaking, rapportage langs verschillende 
assen, een contributiegerichte beloning, individuele, arbeidsovereenkomsten op 
maat), maar het overheersende beeld van het HRM beleid is dat van de 20e eeuw 
(klassieke functiewaardering, CAO-gestuurde beloning, command and control). 
Bij geen van de cases is er sprake van een geïntegreerde aanpak tussen de 
4  niveaus uit het schema van Williamson. Gemeenschappelijk bij de meeste 
cases is de invloed van de externe omgeving.

Het beeld dat naar voren komt is dat niet gezocht wordt naar nieuwe HRM-
instrumenten die aansluiten op de institutionele veranderingen. De vraag wat 
deze institutionele veranderingen betekenen voor de organisatie van HRM wordt 
niet (duidelijk) gesteld. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van het bestaande 
HRM instrumentarium, eventueel voorzien van enkele (geringe) aanpassingen. Er 
vindt een modifi catie plaats van het functiebouwwerk, er wordt gebruik gemaakt 
van MD-programma’s, er wordt gezocht naar andere accenten in de aansturing 
door managers, de nieuwe beloningssystematiek wordt aangepast. Nieuwe HRM 
instrumenten die nauw gerelateerd zijn aan veranderende paradigma’s, waarden, 
mensbeelden, de eigendom van kennis, andere vormen van rapportage of be-
loning werden niet of nauwelijks aangetroffen, althans in een helder afgebakend 
kader. Wel is een aantal organisaties op zoek naar nieuwe rapportagevormen of 
verantwoordingslijnen.  Binnen de cases zien we deze zoektocht van low com-
mitment naar high commitment terug, veelal impliciet, waarbij de bestaande 
institutionele kaders als uitgangspunt gelden.

Het HRM-beleid binnen de onderzochte ondernemingen en instellingen is aan 
verandering onderhevig als gevolg van de veranderingen die plaatsvinden binnen 
en buiten de organisaties. De gevolgde benadering is functionalistisch waarbij 
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het denken in termen van functies centraal staat. Informatiedeling en –uitwisse-
ling spelen een belangrijke rol en ook teams worden genoemd alsmede kennis-
management. Dit zijn echter over het algemeen eerder opties dan de realiteit.
Gezien vanuit het schema van Williamson spelen de activiteiten zich vooral af op 
het niveau L3 en L4. De specifi ek Nederlandse context zorgt er voor dat de 
centrale rol die wordt gespeeld door de staat en de aanwezigheid van de 
bestaande instituties in de vorm van vakbonden en overlegkaders er toe leiden 
dat de bestaande HRM instrumenten gehandhaafd blijven. De rol van HRM als 
professional is niet duidelijk aanwezig en speelt  geen rol bij het veranderen van 
de instituties of het creëren van nieuwe instituties. De ambitie om deze rol te 
spelen is kennelijk afwezig.

Het vasthouden aan de bestaande instituties, zoals in Nederland aan het bestaande 
systeem van arbeidsverhoudingen, valt voor een deel te verklaren vanuit de path- 
dependency theorie: het bestaande veranderen, waar iedereen aan gewend is, is 
ingewikkelder dan iets nieuws te bedenken. Een dergelijke verklaring heeft echter 
het risico in zich van historisch determinisme. De institutionele verhoudingen 
en het hieraan verbonden HRM, zijn gebaseerd op de scheiding van kapitaal en 
arbeid, terwijl dit in de praktijk, als gevolg van de toenemende economische rol 
van human capital, niet meer de dominante confl ictstructuur is in de samenleving. 
Hieraan voorbij gaan kan leiden tot maatschappelijke confl icten en vertraging van 
de economische groei. Zaken als HR-analytics, het zogeheten  Nieuwe Werken en 
andere noviteiten, zijn slechts verfi jningen die de bestaande instituties bestendigen.

Overeenkomstig de bevindingen bij de cases ligt bij de bestudeerde discussies 
op het internetforum, gezien de onderwerpen, de nadruk op de niveau’s L 3 en 
L 4. Ook hier komen de onderwerpen terug waaruit kan worden opgemaakt dat 
de deelnemers op zoek zijn naar een nieuw evenwicht (waarbij het management-
vraagstuk prominent aanwezig is) tussen high en low commitment, echter ook 
hier vormen de bestaande institutionele kaders het uitgangspunt. De onderwerpen 
overziend blijkt dat de actualiteitswaarde hoog is en dat de nadruk ligt op opera- 
tionele vraagstukken. In die zin komen de bevindingen overeen met hetgeen 
is aangetroffen bij de cases. Slechts een enkele keer komt een onderwerp op 
het niveau L 1 aan de orde. Een opvallende uitzondering vormt het onderwerp 
‘mensbeelden’ hoewel de discussie hierover ook vanuit een operationele vraag 
werd gestart: van waaruit zijn de achterliggende gedachten en veronderstellingen 
van modellen, werkvormen en tools ontstaan?

Het beeld dat uit de voorbeelden van de intervisiegroep naar voren komt is dat 
van jonge HR professionals die hun werk serieus nemen, maar regelmatig worden 
geconfronteerd met ondernemingen en instellingen waar bepalen codes en ge-
dragspatronen worden gehanteerd die ze (nog) niet kennen en waar ze (soms) on-
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zeker van worden. In veel gevallen leidt het er toe dat ze van baan veranderen (alle 
deelnemers van de groep hebben inmiddels een andere functie). Zeker gezien de 
kleine aantallen waar we over spreken, kunnen hier geen verreikende conclusies 
aan worden verbonden. Het gaat hier echter wel om een groep die gedurende 
langere tijd (twee jaar) is gevolgd en zich meer dan gemiddeld onderscheidt van 
de gemiddelde startende HRM-er. 

Er zijn in het onderzoeksmateriaal geen gevallen aangetroffen van organisaties 
waaruit blijkt dat HRM zich goed bewust is van haar rol in de veranderende eco-
nomie en daar, middels de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, op anticipeert. 
In plaats van het jonge talent te behouden, te ontwikkelen en de kans te geven 
moeten zij zich aanpassen aan de organisatie. Dat verkleint de kans op innovatie 
en verandering. 

De verzamelde data laten een beeld zien van HRM in Nederland dat zich er zeer 
van bewust is dat zich een aantal fundamentele veranderingen voordoen binnen, 
alsmede in de context van de ondernemingen en instellingen en dat HRM iets 
aan moet met deze veranderingen. Dat HRM zelf, als gevolg hiervan, zal moeten 
veranderen, bijvoorbeeld ten aanzien van de functie, taken, rol en organisatie 
wordt niet gethematiseerd. Het vigerende institutionele kader wordt als uitgangs-
punt genomen en daarbinnen mogen veranderingen plaats vinden. De kwestie 
waar de knelpunten het grootst zijn lijkt het management van de onderneming. 
In de zoektocht van low committment naar high committment die valt waar te 
nemen bij alle cases maar ook binnen de discussiegroep, lijkt het management in 
de weg te zitten bij het formuleren van nieuwe grondslagen. Terwijl het manage-
ment van de ondernemingen van HRM juist een leidende rol zou moeten, of 
kunnen, hebben bij deze zoektocht. Omdat de professionaliteit van HRM, zoals 
eerder gedefi nieerd, binnen HRM in Nederland weinig is ontwikkeld, is de kans 
klein dat HRM hier leidend in zal zijn. Dat aan de noodzakelijke voorwaarden (een 
herziening van het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht) om te komen tot het 
formuleren van nieuwe grondslagen van HRM (nog) niet is voldaan, hoeft geen 
excuus te vormen voor HRM om te wijzen op of te pleiten voor een dergelijke 
noodzakelijke herziening.

De ontwikkeling van de interne organisatie van de MBE wordt beschreven in 
hoofdstuk 4. De vraag hierbij is welke wisselwerking vastgesteld kan worden 
tussen de personeelsfunctie, het ontstaan van de MBE en welke contextuele fac-
toren bij de ontwikkeling (vormgeving, doelen, functie, scope) van de personeels-
functie een rol hebben gespeeld. Daarnaast is de vraag welke instituties hierbij 
een rol hebben gespeeld.

Samenvatting
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De kiem van het ontstaan van grote  ondernemingen lag  in de opkomst van de 
spoorwegen en de telegraaf in de Verenigde Staten, waardoor er grote markten 
ontstonden, in combinatie met de kapitaalsintensieve zware industrie, die om 
schaalvoordelen vroeg. Omdat deze groei gepaard ging met een tekort aan 
arbeidskrachten, werden deze op grote schaal geïmporteerd,voor een belangrijk 
deel uit Europa.

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

Vanaf het midden van de vorige eeuw vindt een aantal veranderingen plaats 
waarvan de meest essentiële is de  rol van informatie, die in belang toeneemt 
plus het feit dat immateriële activa, in het bijzonder human capital, van groter 
economisch belang worden.  Was de MBE in het bijzonder gericht op de exploi-
tatie van fysieke activa en het behartigen van de belangen van de investeerders, 
de 21e  eeuwse  onderneming zal zich moeten concentreren op het meest kostbare: 
het menselijk kapitaal. Ondernemingen en de actoren die daarbinnen een rol 
spelen richten zich op die stakeholders waar ze van afhankelijk zijn en dat waren, 
ultimo, de kapitaalbezitters. In de economie van de 21e eeuw worden de kaarten 
anders geschud en zullen de belangen en daaruit voortvloeiende machtsposities 
veranderen. Dit vraagt om een herdefi niëring en -overweging van de instituties 
die hierbij een ondersteunende rol spelen. De bestaande instituties sluiten niet 
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meer (geheel) aan op de nieuw ontstane vraagstukken. Intangible assets nemen 
niet alleen toe in belang, maar interessanter nog is het gegeven dat de kennis 
persoonsgebonden en voor een deel tacit is. Dit roept  de vraag op of instituties 
die zijn ontwikkeld in de economie van de 19e en de 20e eeuw zoals de Intellec-
tual Property Rights (IPR), arbeidsrecht, vennootschapsrecht nog wel een even 
centrale en sturende functie kunnen vervullen in de economie van de 21e eeuw 
zoals dat het geval was in de vorige eeuw. Een ander gevolg zal zijn dat gezocht 
zal moeten worden naar nieuwe arbeidsverhoudingen waarbij de eigendoms-
vraag een van de belangrijkste is. Het verschil met de ‘oude’ economie is dat de 
grenzen (van kennis en van eigendom) niet meer zo eenvoudig zijn te defi niëren. 
Niet alleen zijn dus nieuwe instituties nodig als instrument om onzekerheden te 
kunnen reduceren, maar de vraag is hierbij wel of het gangbare karakter van insti-
tuties niet aan herziening toe is. In plaats van arrangementen waarbij een langer 
tijdsperspectief veelal het uitgangspunt is zouden pragmatische en fl exibeler con-
structies aan belang kunnen toenemen. Van de drie typen controlmechanismen die 
door Ouchi worden genoemd (markt, bureaucratie en clan) is de clan waarschijn-
lijk erg kansrijk. Communities als Facebook, Linkedin, Ebay, Creative Commons, 
Kickstarter, Car2Go etcetera fungeren in feite al als zodanig. Te verwachten valt 
dat kenniseigendom in de onderneming van de 21e eeuw sowieso een belangrijke 
ontwerpfactor zal worden. De vraag is of de ontwikkeling van nieuwe instituties 
niet te laat komt en het gevaar ontstaat dat niet pragmatische maar opportunis-
tische oplossingen de overhand zullen krijgen. 

De these die in hoofdstuk 5 wordt ontwikkeld, aan de hand van zeven transfor-
maties rond het thema arbeid, is dat aard, rol en positie van betaalde arbeid in 
de samenleving, binnen organisaties en in het leven van het individu meerdere 
ingrijpende transformaties heeft ondergaan, in het bijzonder in het laatste kwart 
van de twintigste eeuw, maar dat de functie van HRM zich niet overeenkomstig 
die transformaties heeft mee getransformeerd. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van Penrose’ theory of the fi rm alhoewel deze 
theory of the fi rm niet uitgekristalliseerd, noch eenduidig is. Penrose ging er van 
uit dat een onderneming bestaat uit de bestuurlijke eenheid van planning  en 
een bundeling van een aantal productiemiddelen. De opvattingen van Penrose 
hebben geleid tot de Resource Based View (RBV) of the fi rm. De RBV beschouwt 
kennis, van medewerkers, weliswaar als een productiemiddel dat van belang is 
voor het productievermogen van de onderneming, maar legt vooral de nadruk op 
het aspect van concurrentievoordeel: in welke mate kan de specifi eke combinatie 
van productiemiddelen van een onderneming onderscheidend zijn ten opzichte 
van andere ondernemingen. Dat kennis een onlosmakelijk onderdeel kan zijn van 
arbeid wordt in de beschouwingen van de RBV niet meegewogen. 

Samenvatting

HRMproefschrift DEF.indd   352HRMproefschrift DEF.indd   352 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

353

De Knowledge Based View of the Firm (KBV), die voortbouwt op de RBV, brengt 
het element kennis in als drager van de waarde van en waardecreatie door de 
onderneming, waarmee kennis een belangrijker rol wordt toegedicht dan het 
geval is bij de RBV. De KBV gaat er van uit dat kennis een centrale bron is voor 
het concurrentievoordeel. Arrow benadrukt eveneens het belang van kennis en 
informatie, vergelijkbaar met sommige opvattingen van de KBV: “What is the role 
of the fi rm in standard economic theory? It is a locus of knowledge, as embodied 
in a production possibility set”. 
De kennis die in de defi nitie van Arrow de onderneming vormt, is op uiteen-
lopende wijze gecodeerd: in machines, patenten, werkvoorschriften, software, 
systemen, procedures, routines, maar voor een belangrijk deel ook in managers 
en medewerkers in de vorm van ongecodifi ceerde, persoonsgebonden kennis 
(tacit knowledge).

Een van de gevolgen van de opkomst van de moderne arbeidsorganisatie was 
het ontstaan van wat Marx aanduidt als vervreemding: de scheiding van eigen-
dom, zeggenschap en het recht op de economische waarde van de inzet van dat 
eigendom respectievelijk die uitgeoefende zeggenschap . Dit heeft er toe geleid 
dat werkenden hun autonomie geleidelijk zagen afnemen. In de 19e eeuw veran-
derde ook de status van de ambachtsman. Parallel aan dit proces zien we, als een 
tegengestelde beweging, de opkomst van een aantal instituties die, als het ware 
een beschermende schil vormden rondom arbeid zoals vakbonden, werkgevers-
organisaties, de Hoge Raad van Arbeid, de Wet op de Bedrijfsraden en de Wet 
op de CAO. In de 20e eeuw was er lange tijd sprake van een evenwichtssituatie. 
Dit veranderde echter vanaf het eind van de 20e eeuw. De aard en organisatie van 
de arbeid, de wijze waarop organisaties worden vorm gegeven, de rol die arbeid 
speelt in het leven van de mens en het toenemend belang van, met name, de 
niet gecodifi ceerde kennis binnen de arbeid,  hebben er toe geleid dat er steeds 
meer barstjes ontstaan in het bouwwerk van de arbeidsinstituties. Het lijkt er op 
dat deze niet langer het antwoord vormen op de hedendaagse en zeker niet op 
de toekomstige problemen voor zover we deze althans kunnen waarnemen en 
voorspellen.

De ontwikkeling van de arbeid in de 20e eeuw is voor een groot gedeelte 
bepaald door de industriële ontwikkeling en heeft geleid tot een proces van 
toenemende desintegratie van arbeid, kapitaal en kennis, dat wil zeggen deze 
drie elementen zijn niet langer verenigd binnen een persoon. Dit is een geleide-
lijke ontwikkeling die al eerder, vanaf de 11e eeuw, een aanvang nam maar werd 
versterkt en versneld als gevolg van de eerste en tweede industriële revolutie. 
De scheiding van kapitaal, kennis en arbeid is hiervan het gevolg. Het organisa-
torische vehikel waarbinnen dit vorm kreeg was de MBE. Het gevolg hiervan was 
dat arbeid werd beschouwd als een commodity die werd ingekocht. 
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Op het institutionele niveau heeft zich in de Westerse wereld in de 20e eeuw een 
stelsel ontwikkeld van wet- en regelgeving op nationaal niveau (L 2) dat in hoge 
mate is beïnvloed vanuit de institutionele ontwikkelingen in de Verenigde Staten 
en die moeten worden beschouwd als reactie op de maatschappelijke ontwikke-
lingen: zowel politiek (WO I, de angst voor het communisme) als wat betreft de 
ontwikkeling van waarden (normloosheid als gevolg van de migratie naar de VS). 
In tegenstelling tot het desintegrerende karakter van de arbeid had het ontstaan 
van deze instituties juist een sterke integrerende werking. De instituties waren 
gericht op het voorkomen van sociale onrust en het verenigen van werkgevers en 
-nemers.  In het Verdrag van Versailles uit 1919 werd hier ook expliciet naar verwe-
zen en dit leidde tot oprichting van de ILO die, zeker in Europa, een belangrijke 
rol heeft gespeeld bij het vorm geven van de arbeidsmarktverhoudingen.

De transacties van de arbeid die vanaf het eind van de 20e eeuw plaats vinden,  
laten een toenemend integratieproces zien: werkenden krijgen geleidelijk weer 
meer zeggenschap over hun eigen arbeid en zijn ook (onder andere als gevolg 
van het hogere opleidingsniveau) beter in staat om zich onafhankelijker op te stel-
len, ook tegenover werkgevers. De verwachting van auteurs als Nauta, Gratton 
en Beck is dat de keuze van het individu bij het vinden van werk zal toenemen en 
dat de beleving van arbeid een andere inhoud zal krijgen. De groei van het aantal 
ZZP’ers in Nederland gedurende de laatste 10 jaar lijkt dit te ondersteunen.

De meest vergaande transformatie van arbeid is de toename van de kenniscom-
ponent van de arbeid in combinatie met het feit dat de tacit-aspecten van de 
kennis belangrijker worden en dat deze kennis, per defi nitie, persoonsgebonden 
is. Kennis is dus niet langer een in te kopen commodity maar een intangible asset 
waar een onderneming gebruik van kan maken. Arbeid wordt hiermee ook weer 
meer embedded. Op het institutionele vlak zien we (in Nederland) op nationaal 
niveau een verzwakking van bepaalde instituties: vakbonden verliezen aan legi-
timiteit en onderlinge coherentie; de SER staat in toenemende mate onder druk 
evenals het stelsel van sociale zekerheid. Van een discussie binnen deze instituties 
over de zich wijzigende grondslagen lijkt echter geen sprake te zijn. Van belang 
is dat nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van ZZP’ers, vanuit de bestaande 
instituties worden benaderd in plaats dat nieuwe instituties worden gecreëerd. 
Het lijkt alsof het nieuwe karakter van de arbeid onvoldoende wordt onderkend 
en dat de huidige referentiekaders leidend zijn voor de bestudering van nieuwe 
fenomenen.

Beschouwen we deze ontwikkelingen aan de hand van het schema van Williams-
on dan ontstaat het  beeld dat er sprake is van een re-integratie van arbeid, 
kapitaal en kennis, hetgeen een terugkeer lijkt naar de periode van voor het indus-
triële tijdperk maar wezenlijk anders is. De transities van arbeid die zich hebben 
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voorgedaan leiden er toe dat een aantal zaken er wezenlijk anders voor staat: 
Informatie/kennis is als productiefactor meer persoonsgebonden. De autonomie 
van werkenden is groter dan in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw en dat 
betekent onder andere dat de betekenis en de rol van bepaalde instituties, die 
in de 20e eeuw een belangrijke ondersteunende (en tevens een behoudende) rol 
hebben vervuld, zoals vakbonden, aan het veranderen is.

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

De betekenis voor HRM van de geschetste ontwikkelingen is vergaand. Omdat 
de grondslagen van HRM zijn ontwikkeld in de 20e eeuw, evenals de instituties 
waar HRM gebruik van maakt of onderdeel van uitmaakt (arbeidswetgeving, 
vakbonden, functiewaarderingssystemen, beloningssystemen), zijn deze op den 
duur niet langer goed bruikbaar. Dit wordt het meest pregnant zichtbaar in de 
bankensector. De beloningsmodellen zijn toe aan herziening. De huidige belo-
ningssystemen vinden hun grondslag in het extended expectation model van 
Vroom dat is gebaseerd op individualisme (en het behaviorisme) en veronderstel-
len een relatie tussen individuele inspanningen, die leiden tot bepaalde prestaties 
die een nagestreefde beloning opleveren. Het door Haslam ontwikkelde model 
sluit beter aan bij de bredere range van motivaties die zich, naar het zich laat 
aanzien, zal aandienen.

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

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

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. Op een aantal essentiële onderdelen wijkt (de ontwik-
keling van) HRM in Nederland af van die in de Verenigde Staten. Het recht op 
instructie en de hieraan nauw gerelateerde systematiek van functiebeschrijving en 
–waardering is één van de kenmerken van het Amerikaanse HRM. 
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De operationalisering hiervan vond in de Verenigde Staten 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: onderwijs en een professionele beroepsgroep en 
een beroepsorganisatie ontbraken in de eerste helft van de 20e eeuw. Wel ont-
wikkelde 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 (L2) en de operationalisering (L 4). Er lijkt sprake te zijn van een ambi-
valente institutionalisering die zich uit in uitstel (van wetgeving en advisering), de 
discrepantie tussen wetgeving en de toepassing daarvan (de kinderwet van 
Van Houten) en de halfslachtig uitgevoerde geleide loonpolitiek. 

Deze institutionele ontwikkeling heeft er niet toe bijgedragen dat HRM zich 
heeft ontwikkeld als een sterke institutionele factor die op niveau L 2 en L 3 een 
veelbetekenende 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 verschuiven. 
Voor WO II was de HRM-er tamelijk onzichtbaar. Dit wordt voor een deel veroor-
zaakt door het feit dat personeelsaangelegenheden veelal werden uitgevoerd 
door organisatie-adviseurs  maar ook door de in 1928 opgerichte Stichting voor 
Psychotechniek. Na WO II verschijnt de HRM-er meer in beeld en dan voorname-
lijk als uitvoerder van centraal (dus boven ondernemingsniveau), via CAO’s vast-
gestelde arbeidsvoorwaarden en functiewaarderingssystemen. De zichtbaarheid 
neemt nog meer toe als er vanaf de jaren zestig sprake is van een beroepsoplei-
ding en een beroepsvereniging maar tot een professionele beroepsgroep heeft 
dit vooralsnog niet geleid.

De kern van de verandering is dat arbeid tot nu toe, in de neo-klassieke economie, 
werd beschouwd als een commodity die door de onderneming werd ingekocht. 
Daarmee maakte de factor arbeid geen deel uit van de onderneming. De ver-
wachting is dat, ten gevolge van de grotere rol die persoonsgebonden, niet 
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gecodifi ceerde (tacit) kennis speelt in het waardecreatieproces van de onderne-
ming, 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.
Deze ontwikkeling raakt het fundament van het systeem van arbeidsverhoudingen 
zoals zich dat in de twintigste eeuw heeft ontwikkeld: de in het vennootschaps-
recht en in het arbeidsrecht vastgelegde scheiding van kapitaal en arbeid.  Dit 
kan verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor de arbeidsrelaties, maar 
ook voor de sociale en politieke verhoudingen waaronder het systeem van corpo-
rate governance en daarmee ook voor de grondslagen van HRM.

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 
hieraan) over Human Resource Management. De taal waarin HRM nu zowel in 
praktisch-normatieve zin als in wetenschappelijk analyserende zin wordt be-
schreven 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 bestaande theorie over het algemeen is gericht op de vraag wat HRM op-
levert voor de onderneming in operationele zin en niet is gericht op de richting-
gevende betekenis van HRM en nog nauwelijks is gericht  op onderzoek naar de 
grondslagen van HRM op meta-niveau.

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 omvattend operationeel model 
ter bepaling van de inzet van HRM en de opbrengst daarvan voor de onder-
neming. Om te komen tot een theoretisch bouwwerk dat geschikt is als analyse-
kader voor ‘eigentijds’ HRM dat past bij de vraagstukken van deze tijd, zal eerst 
meer inzicht moeten worden verkregen in de grondslagen van HRM. 

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 veranderende 
werkelijkheid, de in Nederland gegroeide cultuur van de pacifi catie-
democratie 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 onderkenning er wel zou zijn, dit wel voldoende effect zou sorteren.
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In tegenstelling tot in andere landen (zoals in Scandinavië, Canada, Australië, 
de Verenigde Staten) worden in Nederland slechts incidenteel nieuwe beoorde-
lingsmodellen of instrumenten om de contributie die medewerkers leveren aan 
de ondernemingsresultaten, ontwikkeld. Ook wordt gezocht naar een nadere 
uitwerking en meetbaarheid van intangible capital. De discussie over de kennis-
economie wordt in Nederland gevoerd vanuit verouderde institutionele modellen 
en wordt niet in verband gebracht met nieuwe arbeidsverhoudingen. 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 dat wordt 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 ontwik-
kelen. De kans is groot dat dit alleen het geval zal zijn als de noodzaak hiertoe 
heel groot is, bijvoorbeeld als kenniswerkers (op grote schaal) vertrekken naar 
Scandinavië of de Verenigde Staten of als bedrijven zich vestigen in landen die 
wel hun instituties hebben aangepast, zodanig dat de contributie van kennis-
werkers 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 zal vertonen. Een gedeelte zal blijven 
zoals het is en gebruik blijven maken van de bestaande instrumenten. Dit zal het 
geval zijn in die sectoren die niet te maken hebben met de druk om te veranderen 
en  generalistische, gecodeerde kennis belangrijker is dan tacit knowledge en 
arbeid als commodity zal worden beschouwd. In een aantal sectoren, waar de 
druk om te innoveren zich wel voordoet vanwege concurrentie (zoals in de crea-
tieve 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 kenniseconomie van de 21e 
eeuw, dan zal gewerkt  moeten worden aan daarop gerichte institutionele 
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vernieuwing. Een probleem hierbij is dat de vernieuwing uiteindelijk institutio-
neel 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. De vraag is of de zich 
wijzigende institutionele economische grondslagen niet zouden moeten leiden 
tot een herziening 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 internatio-
naal vraagstuk is. Het zal ondermeer 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 richting de kenniseconomie.  
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