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COLOFON 4 Proloog 
HRD en HRM: maakt één letter een wereld van verschil?
redactie
Voorafgaand aan de artikelen geven redacteur Marcel
van der Klink en gastredacteuren Beatrice van der
Heijden en Edger Gubbels een korte introductie van het
thema: ‘HRD en HRM: maakt één letter een wereld van
verschil?’. Daarnaast geven zij hun motieven weer om
over dit onderwerp een themanummer te maken. Ze
eindigen met een beknopte introductie van de verschil-
lende bijdragen.

6 HRD, HRM en A&O-psychologie
Wat kan HRD leren van de andere twee?
Karin Sanders en Teun van Aken
HRD, HRM en A&O-psychologie zijn drie weten-
schappelijke disciplines die zich bezig houden met het
verklaren en beïnvloeden van het gedrag van medewer-
kers binnen bedrijven. Terwijl de disciplines eenzelfde
onderwerp van onderzoek kennen, is het opmerkelijk
dat er sprake is van een eigen kennisoverdracht binnen
de drie disciplines, waarbij nauwelijks gebruik wordt
gemaakt van de expertise van de andere disciplines en
waardoor ze zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen.
In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag hoe HRD
kan winnen van de andere twee disciplines op dit ter-
rein.

16 HRM en HRD: een tweeling op gespannen voet
Frits Kluijtmans
HRM en HRD delen niet voor niets twee letters van de
drie: ze zijn ontsproten aan dezelfde loot. Maar met het
klimmen der jaren neemt de spanning tussen hen toe.
De eigen identiteit wordt bevochten ten koste van de
ander. Wat is er aan de hand met deze eeneiige twee-
ling? Waarin lijken ze op elkaar en waar verschillen zij?
Auteur kijkt ook naar de wereld waarin de tweeling ver-
keert. Die biedt verklaringen waarom ze het zo moeilijk
hebben met zichzelf en met elkaar. En als wijze oom
kan auteur het niet nalaten om ook enkele adviezen aan
hen mee te geven.
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60 Kennisuitwisseling tussen HRD en HRM?
Claudia M. van der Heijde
In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de ken-
nisuitwisseling en eventuele samenwerking tussen de
vakgebieden HRD en HRM. Aan de hand van een ver-
gelijking tussen conferenties en wetenschappelijke vak-
bladen van beide vakgebieden wordt een eerste indruk
gegeven van de mate van overlap. 

14, 23, 40, 56 en 62
HRD’ers en HRM’ers over HRD en HRM
Naast artikelen bevat dit themanummer een vijftal inter-
views met HRD- en HRM-professionals die allen
dezelfde set van vragen voorgelegd kregen. Jo Thijssen,
Marianne van Woerkom, Ed van Sluis, Marlies Sche-
pens en Georges Taels geven hun mening.

64 Meer lezen over...
HRD en HRM
Marijn Alofs en Carla Lambert
Overzicht van literatuur en websites waar de lezer na het
lezen van de themabijdragen verdere informatie en ver-
dieping vindt.

67 Epiloog
HRD en HRM: gezamenlijk werken aan ieders eigen
identiteit?
Rob Poell
Welke relatie is er tussen HRD en HRM, twee vakge-
bieden die zich voor een belangrijk deel op hetzelfde
veld richten? Daartoe bekijkt auteur eerst welke aan-
dacht er in de nationale en internationale HRD- en
HRM-literatuur aan elkaars vakgebied wordt geschon-
ken. Vervolgens wordt ingegaan op hoe de diverse
auteurs in dit themanummer denken over die relatie,
waarbij auteur vooral uitvoerig stilstaat bij de opinië-
rende artikelen van Peter Schramade en Karin San-
ders/Teun van Aken. 
Poell concludeert uit dit alles dat de relatie tussen
HRD en HRM voorlopig nog wel een punt van dis-
cussie zal blijven...

25 Perspectieven op de relatie tussen HRD en HRM
Peter Schramade
In deze bijdrage verkent auteur de relatie tussen HRD en
HRM als (wetenschappelijke) disciplines. Eerst wordt
nader ingegaan op de kwestie van de marginalisering:
marginalisering van HRD ten opzichte van wie en/of
wat? Vervolgens vraagt hij zich af of het gewenst is dat
HRD aansluiting zoekt bij juist HRM. Het antwoord op
deze vraag zal ja zijn. Daarna worden verschillende aspec-
ten van de relatie tussen HRM en HRD beschouwd. Om
op basis van dit alles ten slotte te kunnen vaststellen of
we hier te maken hebben met een veelbelovende relatie.
Zal in deze relatie eerder sprake zijn van ongemakkelijke
bedgenoten of eerder van strategische partners?    

43 Van routine naar ontwikkeling
HRD en HRM in de onderwijssector
Marc Vermeulen en Marjan Vermeulen
Leraren zijn ontwikkelaars van talenten bij hun leerlin-
gen of studenten. Daartoe moeten zij zichzelf ook
voortdurend blijven ontwikkelen. Daarvoor is een perso-
neelsbeleid nodig dat gericht is op ontwikkeling en ver-
betering van het onderwijs. Een dergelijk personeelsbe-
leid is echter maar op enkele scholen in ontwikkeling, ter-
wijl dit volgens CAO-afspraken reeds op alle scholen
ingevoerd moet zijn. In dit artikel gaan auteurs in op
deze discrepantie tussen de behoefte van docenten en
afspraken op werkgeversniveau enerzijds en de heden-
daagse werkelijkheid in het onderwijs anderzijds.
Getracht wordt de discrepantie te verklaren en enkele ver-
wachtingen en randvoorwaarden worden geformuleerd
voor de ontwikkeling van HRD in de onderwijssector.

50 Op naar een integraler HR
Rob Groeneveld & Edger Gubbels
Het onderscheid tussen HRM en HRD is vooral een aca-
demische kwestie, betogen de auteurs in onderhavig arti-
kel. Het is veel zinvoller alleen van HR te spreken. Aan
de hand van twee nog lopende cases onderbouwen
Groeneveld en Gubbels hun stellingname, en elaboreren
zij wat van deze casussen kan worden geleerd. 
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Proloog

HRD en HRM: maakt één letter
een wereld van verschil

Voor u ligt een themanummer waarin de relatie tussen HRD
en HRM nader wordt verkend. De titel van dit themanum-
mer hebben we geleend van Frits Kluijtmans (2001), die ook
elders in dit themanummer zijn visie op de relatie geeft. Met
de titel willen we tot uitdrukking brengen dat HRD en
HRM veel gemeenschappelijk hebben, maar door de toe-
voeging van het vraagteken in de titel willen we aangeven
dat overeenkomsten niet altijd vanzelfsprekend zijn.

HRM en HRD delen met elkaar dat het gaat om jonge vak-
gebieden die nog volop in ontwikkeling zijn. Daarbij valt
op dat ze zich relatief autonoom ontwikkelen zonder
gebruik te maken van elkaars inzichten. In recente hand-
boeken op het terrein van HRM komt de term HRD nau-
welijks voor en ook in handboeken op het terrein van HRD
is de aandacht voor HRM vrijwel nihil. Dat is opmerkelijk
te noemen. Beide vakgebieden houden zich bezig met het
vraagstuk van het menselijk potentieel, zij het dat de instru-
menten en achterliggende theoretische kaders waarvan ze
zich bedienen verschillen. Beide vakgebieden kunnen zich
ook in een toenemende belangstelling verheugen, bijvoor-
beeld in die van het management van arbeidsorganisaties. In
een tijd waarin employability en lifelong learning gevleugel-
de begrippen zijn, neemt het belang van beide vakgebieden
aanzienlijk toe. Maar ontwikkelingen als een toenemende
internationalisering, individualisering, informatisering,
informalisering, en intensifering (Schnabel, 2000) maken
ook inzichtelijk dat alleen aandacht voor HRM of alleen
aandacht voor HRD onvoldoende is. Een kenmerk van de

bovengenoemde veranderingen is dat ze niet alleen nieuwe
kennis en vaardigheden vergen, maar dat ze tegelijkertijd
ook voorzien in nieuwe mogelijkheden om te leren.
De toekomst, zo stellen Ruona en Gibson (2004), zal om
meer en betere afstemming en samenwerking tussen HRM
en HRD vragen, binnen organisaties, binnen de professies
en de daaraan verbonden wetenschappelijke disciplines,
maar tot op heden zien we echter nog nauwelijks innige
samenwerking tussen beide vakgebieden ontstaan. 

In dit nummer wordt de thematiek van de relatie tussen
HRD en HRM behandeld vanuit verschillende perspec-
tieven.
Het artikel van Karin Sanders en Teun van Aken beschouwt
vanuit een wetenschappelijk perspectief, en dan vooral het
perspectief van de arbeids- en organisatiepsychologie, de
relatie tussen HRD en HRM. De auteurs gaan in op de
wetenschappelijke vooruitgang die tot op heden is geboekt
en zij constateren dat die vooruitgang in het vakgebied van
HRD uitermate gering is.
Frits Kluijtmans gaat vanuit zijn ervaring en expertise op het
vlak van HRM in op de vraag naar de relatie tussen HRM
en HRD vanuit het perspectief van HRM. Hij constateert
dat HRM en HRD grote overeenkomsten vertonen én op
belangrijke punten van elkaar verschillen. 
Peter Schramade gaat vanuit zijn expertise op het vlak van
HRD in op de vraag naar de relatie tussen HRD en HRM
maar dan vanuit het perspectief van HRD. Hij is erg kri-
tisch over de ontwikkeling van het vakgebied HRD. 
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Marc Vermeulen en Marjan Vermeulen gaan in hun bijdrage
in op het perspectief van de praktijk in de sector onderwijs.
Zij geven een analyse van de ontwikkelingen in deze sector
en maken daarmee inzichtelijk dat begrippen als HRM en
HRD daar in het geheel niet ingeburgerd zijn. 
Daarentegen maken Rob Groeneveld en Edger Gubbels in hun
bijdrage inzichtelijk dat in andere sectoren discussies over
HRD en HRM al achterhaald zijn en dat het er vooral om
gaat om een goed HR-beleid te ontwikkelen en te imple-
menteren. 
Dat HRD en HRM verschillende werelden zijn, kan uit de
bijdrage van Claudia van der Heijde worden afgeleid. Zij
maakte een globale analyse van hoe op conferenties en in
tijdschriften op het terrein van HRD en HRM van elkaars
expertise gebruik wordt gemaakt. 

Naast artikelen bevat dit themanummer een vijftal interviews
met HRD- en HRM-professionals die allen dezelfde set van
vragen voorgelegd kregen. We hebben bij de interviews
ervoor gekozen om professionals vanuit verschillende rollen
te bevragen, zoals manager, adviseur en wetenschapper.
Marijn Alofs en Carla Lambert hebben in de rubriek ‘Meer
lezen over..’ een aantal boeken en websites bij elkaar
gebracht die uitnodigen de thematiek van dit themanum-
mer verder uit te spitten.
In de epiloog gaat Rob Poell uitvoerig in op de bijdragen aan
dit themanummer. Hij is daarbij kritisch doch tegelijkertijd
opbouwend en hij maakt inzichtelijk dat de relatie tussen
HRD en HRM voorlopig nog wel een punt van discussie
zal blijven.

De redactie van dit themanummer bestaat uit Beate van der
Heijden, Edger Gubbels en Marcel van der Klink. Daarmee
is ervoor gezorgd dat zowel het perspectief van HRD als ook
dat van HRM in de redactie vertegenwoordigd is, alsmede
het wetenschappelijke perspectief en het perspectief van de
praktijk in arbeidsorganisaties wordt ingebracht.

Beate van der Heijden is Hoofd Research en Doctoral Pro-
grams, en Hoofd van de Vakgroep Organizational Behavi-
or bij de Maastricht School of Management. Ze is bijzon-
der hoogleraar Strategisch HRM bij de Open Universiteit
Nederland en tevens verbonden aan de Universiteit Twen-
te. Haar onderzoeksthema’s zijn loopbaanontwikkeling,
employability, en ouder worden. Heijden@msm.nl

Edger Gubbels werkt sinds 1991 voor GITP International
bv als organisatieadviseur en -ontwikkelaar, als teamcoach
en troach. Hij is voornamelijk betrokken bij organisaties in
veranderingsprocessen, waarbij het leren van organisatie,
groep en individu een belangrijke rol speelt. edger.gub-
bels@gitp.nl

Marcel van der Klink is lid van de redactie van Develop
en universitair hoofddocent bij het Onderwijstechnolo-
gisch Expertisecentrum (OTEC) van de Open Universiteit
te Heerlen. Hij voert voornamelijk projecten uit op het ter-
rein van het (informele) leren van volwassen en het beoor-
delen en waarderen van de uitkomsten van (informele)
leerprocessen. Marcel.vanderklink@ou.nl
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KARIN SANDERS EN TEUN VAN AKEN

Door een toenemende globalisatie en snelle technologische
ontwikkelingen is er vanuit arbeidsorganisaties een toene-
mende behoefte aan medewerkers die individueel of in team-
verband bereid zijn te leren (zie onder meer Reich, 2002).
Aan de andere kant zien we, door onder meer de toename in
opleidingsniveau en een toenemende individualisering, dat
medewerkers werk minder zien als een bron van inkomsten,
maar werk (willen) zien als een vorm van persoonlijke ont-
wikkeling en een plaats om nieuwe vaardigheden te leren en
kennis op te doen (zie onder meer Van Aken & Huijsmans,
2005; Robbins, 2002). 
Deze ontwikkelingen lijken op macroniveau redelijk com-
plementair: werkgevers hebben behoefte aan medewerkers
die bereid zijn te leren, en medewerkers willen in hun werk
ruimte krijgen om te leren. Op microniveau is deze com-
plementariteit minder vanzelfsprekend: werkgevers willen
dat medewerkers zich in richting A ontwikkelen, medewer-

kers willen zich juist in richting B ontwikkelen. Anders
gezegd: de doelen en verwachtingen van werkgevers en
medewerkers lopen binnen een arbeidsorganisatie niet
noodzakelijkerwijs parallel. 
Resultaten uit onderzoek leren ons dat het niet voldoen aan
de, veelal impliciete, verwachtingen van medewerkers ten
opzichte van hun leidinggevende, en van leidinggevende
ten opzichte van medewerkers tot een verstoring in de
(ruil)relatie tussen leidinggevende en medewerkers kan lei-
den (Rousseau, 1995; Tsui & Wang, 2002). Zo’n verstoring
heeft tot gevolg dat medewerkers minder betrokken zijn bij
de organisatie, minder inzet tonen, minder solidair zijn met
de leidinggevende en collega’s, en meer verzuim en verloop
vertonen (Van Emmerik & Sanders, 2004; Sanders, 2005;
Lambooij, 2005; Lambooij, Sanders, Koster & Zwiers, 2005;
De Man, 2006). Uiteindelijk leidt dit tot minder economi-
sche succes van de onderneming (Wickens, 1995), en min-
der macro-economische groei in de samenleving (Scherer &
Ross, 1990). 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD), HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) EN ARBEID EN ORGANISATIE

PSYCHOLOGIE (A&O) ZIJN DRIE WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINES DIE ZICH BEZIG HOUDEN MET HET VERKLAREN

EN BEÏNVLOEDEN VAN HET GEDRAG VAN MEDEWERKERS BINNEN BEDRIJVEN. TERWIJL DE DISCIPLINES EENZELFDE

ONDERWERP VAN ONDERZOEK KENNEN, IS HET OPMERKELIJK DAT ER SPRAKE IS VAN EEN EIGEN KENNISOVER-

DRACHT BINNEN DE DRIE DISCIPLINES, WAARBIJ NAUWELIJKS GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN DE EXPERTISE VAN

DE ANDERE DISCIPLINES EN WAARDOOR ZE ZICH ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR ONTWIKKELEN. IN DEZE BIJ-

DRAGE WORDT INGEGAAN OP DE VRAAG HOE HRD KAN WINNEN VAN DE ANDERE TWEE DISCIPLINES OP DIT TERREIN.

HRD, HRM en A&O-psychologie
Wat kan HRD leren van de andere twee?
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Gegeven deze consequenties van het niet complementair zijn
van de verwachtingen van medewerkers en werkgevers is de
toenemende belangstelling voor HRD-professionals, in de
vorm van bijvoorbeeld loopbaanadviseurs en loopbaanma-
kelaars (Van Aken & Huijsmans, 2005) niet vreemd. Daar-
naast, en mogelijk hieraan gerelateerd, zien we een toename
in de belangstelling voor HRD als wetenschappelijke disci-
pline waarin vraagstukken over het ontwikkelen van mede-
werkers en de organisatie centraal staan. HRD is echter niet
de enige discipline die zich, al dan niet gerelateerd aan de
realisatie en de effecten van trainingen, loopbanen en ont-
wikkeling, bezighoudt met de positieve en negatieve effecten
van gedragingen van medewerkers binnen een organisatie.
Naast HRD kennen HRM en A&O-psychologie het verkla-
ren en het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers als
onderwerp van onderzoek.

Terwijl de verschillende disciplines eenzelfde onderzoeks-
object kennen, wordt er opmerkelijk genoeg weinig gebruik-
gemaakt van elkaars onderzoeksresultaten. Resultaten van
onderzoek op het terrein van A&O-psychologie zijn niet of
nauwelijks terug te vinden in HRM- en HRD-tijdschriften,
en resultaten van onderzoek op het terrein van HRD zijn
niet of nauwelijks terug te vinden in HRM- en A&O-psy-
chologische tijdschriften. Als gevolg hiervan ontwikkelen de
disciplines zich min of meer onafhankelijk van elkaar. Opval-
lend is verder dat deze kloven nagenoeg afwezig zijn binnen
organisaties. Binnen organisaties werken medewerkers met
expertise op het terrein van HRM of A&O-psychologie veel-
al samen met medewerkers met HRD-expertise; soms zijn ze
zelfs alle drie in één persoon verenigd. 
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de drie weten-
schappelijke disciplines (zie ook Sanders, 2005; 2006); hier-
toe wordt allereerst ingegaan op het kenmerkende van twee
van de drie, namelijk HRM en A&O-psychologie. Daarna
wordt ingegaan op de discipline HRD en in vervolgens
wordt een tussenstand gepresenteerd. Dan wordt de vraag
beantwoord wat de winst voor HRD, als meest jonge weten-
schap van deze drie, kan zijn als ze meer gebruikmaken van
kennis, inzichten, en vaardigheden op het terrein van de
A&O-psychologie en HRM. 

In de slotparagraaf wordt een beschouwing gegeven, wordt
kort ingegaan op de vraag waarom tot op heden HRD als
wetenschap weinig tot niet gebruikmaakt van de kennis van
de andere twee disciplines, en worden enkele voorbeelden
genoemd op welke wijze HRD kan winnen van de andere
twee disciplines. Belangrijk is om vooraf op te merken dat het
bij de beschrijving van de verschillende disciplines om pro-
totypes gaat waarbij geen recht wordt gedaan aan de enorme
variatie binnen de disciplines. 

DE WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINE HRM

Binnen HRM, de laatste jaren ook wel Strategisch Human
Resource Management (SHRM) genoemd, gaat het om de
vraag hoe organisaties met behulp van HRM hun mede-
werkers zo effectief mogelijk kunnen inzetten om de pro-
ductiviteit van een organisatie te verhogen (Boxall & Pur-
cell, 2003). Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen of een
intern consistent HRM zorgt voor een toename van de
prestaties op organisatieniveau (Baron & Kreps, 1997;
Ostroff & Bowen, 2000), of HRM effectiever is als het aan-
sluit bij de organisatiestrategie, en of een bepaalde vorm
van loopbaanbegeleiding leidt tot meer gemotiveerde
medewerkers en betere rendementen. Veelal wordt hierbij
met betrekking tot HRM onderscheid gemaakt in een
zevental praktijken (zie bijvoorbeeld Delery en Doty, 1996):
werving en selectie, beoordeling, interne loopbaanmogelijk-
heden, training, beloning, baanzekerheid, en participatie in
de besluitvorming. Binnen deze rij van HRM-praktijken
kunnen de meer HRD-georiënteerde praktijken zoals inter-
ne loopbaanmogelijkheden en training worden opgemerkt.
Op de vraag of en in welke mate HRD ‘enkel’ een onder-
deel van HRM vormt, wordt in de slotparagraaf van deze
bijdrage nader ingegaan. 
In het onderzoek naar de vraag hoe HRM bijdraagt aan de
prestaties van de organisatie kunnen drie (theoretische)
benaderingen worden onderscheiden (onder meer Boxall &
Purcell, 2003; Bowen & Ostroff, 2004). 
De eerste benadering is gebaseerd op een systeem of uni-
versalistische benadering waarin de veronderstelling wordt
uitgewerkt dat de optelsom van afzonderlijke best practices
leidt tot een concurrentievoordeel voor de organisatie. Bin-
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nen deze benadering is ook de configuratiebenadering te
vinden, waarin de voordelen van de synergie van een intern
consistent HRM-systeem worden benadrukt en wordt aan-
genomen dat interne consistentie zorgt voor een toename
in het effect van de prestaties op organisatieniveau. 
Ten tweede, een strategische benadering waarin wordt
gesteld dat HRM effectief is als het aansluit bij de organi-
satiestrategie (Miles & Snow, 1994). Passende HRM-strate-
gieën leiden tot betere prestaties. Passend heeft hierbij de
betekenis van consistentie tussen HRM en de organisatie-
strategie. Deze tweede benadering is ook terug te vinden in
de ‘contingency’-benadering, waarin wordt aangenomen dat
het succes van HRM afhangt van de situatie of context
waarin ze worden gebruikt. Met andere woorden: hoe beter
HRM past bij andere factoren, zoals de omvang van de
organisatie, de omgeving en de organisatiestrategie, hoe
effectiever HRM is in termen van de prestaties van de orga-
nisatie. 
Een derde benadering is te vinden in de resource based-bena-
dering (Penrose, 1959), waarin wordt aangenomen dat
HRM niet direct leidt tot betere prestaties op organisatie-
niveau, maar wel dat HRM van invloed is op houdingen en
gedragingen van medewerkers, die op hun beurt weer de
prestaties op organisatieniveau positief beïnvloeden. Hoe
deze indirecte relaties tussen HRM en prestaties van de
organisatie te verklaren zijn, is nog steeds een vraag. Veelal
wordt in dit verband gesproken over het openen van the
black box. 
Het HRM-onderzoek valt grotendeels uiteen in twee onder-
zoeksbenaderingen: inventariserend (meer kwantitatief) en
case-study-onderzoek (meer kwalitatief). Het overgrote deel
van het HRM-onderzoek is inventariserend van aard, heeft
de vorm van empirisch gedreven survey’s, en is gericht op
het beschrijven van de situatie – bijvoorbeeld welke HRM-
praktijken doen zich binnen bepaalde bedrijven voor – en
is minder gericht op het verklaren van een bepaalde relatie.
Anderzijds wordt veel case-study-onderzoek uitgevoerd,
waarbij het te beschouwen fenomeen in de volle complexi-
teit van een unieke bedrijfscontext wordt beschreven, maar
waardoor het in zeer beperkte mate generaliseerbaar is naar
andere organisaties. 

DE WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINE

A&O-PSYCHOLOGIE

Binnen A&O-psychologie gaat het met name om het verkla-
ren van de determinanten en effecten van houdingen en
gedragingen van medewerkers. Het gaat hierbij om een scala
van houdingen, zoals betrokkenheid, bereidheid tot leren,
motivatie om carrière te maken, en van gedragingen, zoals
conflictgedrag, (kortdurend) verzuim, en inter-persoonlijk
gedrag van medewerkers. Bij het zoeken naar verklaringen
wordt veelal gebruikgemaakt van algemene (sociaal) psycholo-
gische theorieën, zoals de attributie- of de sociale-identiteits-
theorie. Kenmerkend is dat in hoge mate wordt gestreefd naar
het vinden van resultaten die te generaliseren zijn naar allerlei
typen organisaties, maar dat er nauwelijks aandacht wordt
besteed aan het toepassen van de resultaten op een concrete
organisatie met een specifieke bedrijfsvoering, cultuur, budget-
en tijdrestricties, en specifieke omstandigheden op de afzet- en
arbeidsmarkt. 
In tegenstelling tot HRM zijn er binnen A&O-psychologisch
onderzoek nauwelijks theoretische perspectieven te onder-
scheiden. Voorop staat de kwaliteit van het wetenschappelijk
onderzoek; of wel: het verklaren van het gedrag van mede-
werkers. Het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers
binnen bedrijven heeft binnen A&O-psychologie een onder-
geschikte rol. 
Het publiceren van artikelen volgens eenzelfde stramien in
hooggewaardeerde tijdschriften kan worden gezien als een
belangrijk resultaat van deze wetenschappelijke discipline
(zie Sanders, 2005). In deze artikelen worden de resultaten
van theoretisch gestuurd, empirisch onderzoek weergegeven.
Veelal zijn inconclusive results uit eerder onderzoek de aan-
leiding voor het betreffende onderzoek, of wordt veronder-
steld dat eerder gevonden effecten waarschijnlijk ook als
moderator zouden kunnen werken. In een enkel geval wordt
genoemd dat het betreffende onderwerp van onderzoek ‘(...)
may be one of the most significant human resource challenges in the
21st century’ (zie bijvoorbeeld Siegel, Post, Brockner, Fishman
& Garden, 2005), zonder dat dit wordt uitgewerkt. Het empi-
risch onderzoek is vervolgens naar wetenschappelijke nor-
men met betrekking tot validiteit, betrouwbaarheid en statis-
tiek uitgevoerd. De discussie van deze artikelen wordt over-
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heerst door ‘suggestions for future research’, waarbij wetenschap-
pers van harte worden uitgenodigd voor een vervolgonder-
zoek op dit terrein. Suggesties voor mensen in de praktijk
zijn uiterst schaars, en worden, in de gevallen dat er wel een
opmerking over wordt gemaakt, in algemene termen gefor-
muleerd. In andere woorden: de relatie met het beroepsveld
is splinterdun; laat staan dat een medewerker binnen een
P&O- of HRM-afdeling binnen een concrete organisatie ook
maar iets met deze resultaten kan.

Samenvattend kunnen we ten aanzien van A&O-psychologie
en HRM stellen dat binnen HRM de vraag naar de effectivi-
teit van HRM wordt getracht te beantwoorden waarbij expli-
ciet aandacht wordt besteed aan organisatiekenmerken, zoals
context, strategie van de organisatie, en bedrijfsvoering, maar
waarbij de vraag naar het verklaren van het gedrag van mede-
werkers veelal onderbelicht blijft. Aan de andere kant gaat
het bij A&O-psychologie om het verklaren van de determi-
nanten en effecten van gedrag van medewerkers, waarbij geen
rekening wordt gehouden met organisatiekenmerken. Het
onderzoek binnen HRM is veelal inventariserend en case-
study-achtig; het onderzoek binnen A&O-psychologie is
veelal gebaseerd op vragenlijsten, voldoet aan de eisen op het
terrein van betrouwbaarheid en validiteit, en de data worden
veelal met statistisch geavanceerde technieken verkregen. Wat
kunnen deze disciplines nu voor HRD betekenen? 

DE WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINE HRD

HRD is als wetenschappelijke discipline voortgekomen uit de
onderwijskunde en is in vergelijking met HRM en A&O-psy-
chologie een veel jonge(re) wetenschap. Opvallend is dat bin-
nen het hogere beroepsonderwijs onderwijskunde niet de
‘moeder’discipline van HRD is; hier gaat het veelal om varian-
ten die vanuit de voorlopers van de huidige ‘Personeel &
Arbeid’-opleidingen zijn ontstaan (Van Aken, 2002). Dat het
om een jonge wetenschap gaat blijkt bijvoorbeeld uit de vele
artikelen over de definiëring van het vakgebied en het onder-
werp van onderzoek (zie bijvoorbeeld de ‘special issue’ van het
tijdschrift International Journal of Training and Development,
maart, 2006), en een opsomming van onderwerpen die binnen
HRD aan de orde zouden moeten komen (Poell, 2006). 

In deze bijdrage wordt niet ingegaan op de definiëringspro-
blematiek van het vakgebied, en/of het wetenschapsgebied
het Rijnlandse of het Anglo-Amerikaanse model moet aan-
hangen (Van Aken, 2005), en/of onderzoek op het terrein
van HRD voor ‘the benefit of employees or for the benefit of orga-
nizations’ (O’Donell, McGuire, & Cross, 2006) moet zijn.
Belangrijk voor deze bijdrage is dat het binnen deze disci-
pline gaat om vraagstukken ter verklaring en ter beïnvloeding
van het leren en ontwikkelen van medewerkers binnen orga-
nisaties, en daarmee om het ontwikkelen van de organisatie
zelf. Dit kan aan de hand van formele trainingen buiten de
deur van de organisatie, maar kan ook informeel en binnen
de organisatie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een
gunstig leerklimaat. Een belangrijk aspect, en terug te voeren
op de onderwijskundige herkomst van het vak, is het ont-
werpkarakter van deze discipline. Maar ook hier, evenals bin-
nen HRM, is er binnen HRD sprake van meer dan één bena-
dering, veelal aangeduid als de ‘performance’-benadering en
de ‘leren’-benadering (Derksen, 2004; Straathof & Botke,
2003). In de eerste benadering worden mensen beschouwd
als ‘(...) organisational assets whose economic value derives from
their skills, competence, knowledge and experience’ (Harrison &
Kessels, 2004, p. 87). In deze benadering past rationeel ont-
werpen van trainingsprogramma’s als resultaat van onder-
zoek gericht op het benutten van het individuele ‘menselijke
kapitaal’ ten behoeve van het bereiken van de doelstellin-
gen van de organisatie. Beschrijvingen van deze werkwijze
zijn terug te vinden in ‘Human Performance Technology’
(Swanson & Holton, 2001). Visser en Brache (2002) duiden
deze techniek dan ook aan als ‘een praktisch model’. 
In de tweede benadering vormen de relaties tussen mensen
de focus: ‘(...) networks, together with shared norms, values and
understandings that facilitate cooperation within or among groups’
(Harrison & Kessels, 2004, p. 88). In deze benadering past
relationeel ontwerpen van trainingsprogramma’s, nu gericht
op het benutten van het gemeenschappelijke ‘sociale kapi-
taal’ ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen
van de organisatie. Hoewel we zoals hiervoor gezegd, niet
op de discussie over het Anglo-Amerikaanse en Rijnlandse
denken in willen gaan, ze zijn zeer wel herkenbaar in beide
benaderingen. 
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TUSSENSTAND 

Vanuit ons perspectief zijn in elk geval twee aspecten bin-
nen de wetenschappelijke uitoefening van HRD opmerke-
lijk: het (opnieuw) definiëren van concepten en theorieën,
terwijl bestaande concepten en theorieën binnen A&O-psy-
chologie en/of HRM aanwezig zijn; en het opstarten van
nieuwe tijdschriften en geen aansluiting zoeken bij reeds
bestaande, hooggewaardeerde en gevestigde tijdschriften.
Op beide onderdelen wordt in het navolgende ingegaan. 
Ten eerste wordt er binnen de HRD weinig tot niet gebruik-
gemaakt van bestaande inzichten, theorieën en concepten
op het terrein van leren van medewerkers. Zo vormt het
concept ‘leren’, alsmede allerlei leertheorieën onderdeel van
de psychologie, niet alleen binnen de ontwikkelings- en
onderwijspsychologie, maar ook binnen A&O-psychologie.
Hetzelfde geldt overigens voor de pedagogiek. Ook zijn
voor verschillende belangrijke concepten zoals leergedrag,
behoefte aan carrièreontwikkeling, leermotivatie binnen de
psychologie betrouwbare en gevalideerde schalen aanwezig.
In plaats van deze concepten te gebruiken wordt binnen de
HRD veelal het wiel opnieuw uitgevonden en worden soms
nieuwe namen bedacht voor concepten die in andere
wetenschappen al volop zijn onderzocht. Veelal leidt dit tot
het gebruik van niet gevalideerde en weinig betrouwbare
schalen, waardoor het enerzijds onduidelijk is wat men
eigenlijk meet, maar anderzijds leidt tot Babylonische
spraakverwarring en irritatie van wetenschappers uit meer
gevestigde wetenschappen.
Deels hieraan gerelateerd is een keuze van veel HRD-weten-
schappers om de resultaten van (HRD-)onderzoek, in de
vorm van artikelen, niet aan te bieden aan bestaande, hoog-
gewaardeerde tijdschriften, maar ‘eigen’ niet gevestigde tijd-
schriften te starten om hun werk te publiceren. Het resul-
taat is dat we nauwelijks onderzoek van HRD-wetenschap-
pers aantreffen in gevestigde A&O-psychologische en
HRM-tijdschriften als Journal of Applied Psychologie, Academy
of Management Journal, of Journal of Career Development, ter-
wijl psychologen en HRM wetenschappers wel in deze tijd-
schriften op HRD-onderzoeksterreinen publiceren. Anders
gezegd: er wordt in deze tijdschriften wel over HRD gepu-
bliceerd, maar niet of nauwelijks door HRD-wetenschap-

pers. Omgekeerd geldt ook dat A&O-psychologen en
HRM’ers nauwelijks in HRD-tijdschriften publiceren, al is
dit – gegeven de status van veel jonge HRD-tijdschriften –
wel te verklaren. Het lijkt erop alsof beide groepen weten-
schappers en beroepsbeoefenaren uitsluitend schrijven voor
de eigen gemeenschap. Het bovenstaande heeft twee, aan
elkaar gerelateerde gevolgen. In de eerste plaats zijn er wei-
nig HRD-wetenschappers met een binnen de wetenschap-
pelijke muren hoog gewaardeerd trackrecord; dat wil zeggen
veel artikelen in gevestigde tijdschriften. In een tijd waarin
meer en meer (financiële) verdeelmodellen binnen univer-
siteiten artikelen in gevestigde tijdschriften als een belang-
rijke parameter opnemen, zijn het de HRD-wetenschappers
die aan het kortste eind trekken, en zijn het vooralsnog de
psychologen, en in mindere mate de HRM’ers, met een
jarenlange traditie van sterk onderzoek en publicaties in de
‘juiste’ tijdschriften die hier financieel goed uit komen.
Gelukkig zijn er uitzonderingen – ook in Nederland – maar
ze zijn duidelijk in de minderheid. 
Een tweede gevolg is wellicht ernstiger: de stand van zaken
van zowel het niveau van de HRD-tijdschriften, als het
daaraan verbonden niveau van het onderzoek van veel
HRD-wetenschappers leidt al gauw tot de vraag: is HRD
een beroepsgroep of een wetenschappelijke discipline? Als
slotoverweging bij dit alles past een kritische noot; in de
woorden van Kosko, een Amerikaanse wetenschapsfilosoof:
‘(...) science differs from scientists. The product of science
is knowledge. The product of scientists is reputation’
(Kosko, 1994).

BESCHOUWEND: HOE KAN HRD AAN WAARDE WINNEN?

Wat zijn nu de lessen uit dit verhaal? Ten eerste kunnen de
A&O-psychologie, HRM en HRD als aan elkaar gerelateer-
de wetenschapsterreinen worden gezien waarbij winst te
behalen is door meer gebruik te maken van elkaars kennis.
Daarbij kan HRM ten opzichte van A&O-psychologie wel-
licht wat wetenschappelijke regie gebruiken, en kan A&O-
onderzoek ten opzichte van HRM wat contextgevoeliger
worden. HRD zou zowel de wetenschappelijke regie vanuit
de A&O-psychologie als de contextgevoeligheid van HRM
kunnen en moeten gebruiken wil het een zelfstandige
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wetenschappelijke discipline worden. Natuurlijk heeft het
wel of niet gebruik willen maken van kennis van andere dis-
ciplines ook met argumenten van existentiële aard en met
achtergrond van de wetenschappers te maken: ‘Stel je voor
dat ik gebruikmaak, of kennis neem van resultaten van een
ander type onderzoek, heb ik dan nog wel recht van
bestaan?’ In het bovenstaande betoog is gekozen om daar
geen aandacht aan te besteden. 
Van groter belang lijkt de stelling dat het bij de drie disci-
plines allereerst om onderzoeksterreinen zou moeten gaan
waar goed onderzoek wordt verricht, waarbij met geva-
lideerde en betrouwbare concepten wordt gewerkt, en waar
de data op een zorgvuldige wijze worden geanalyseerd. Of
en in welke mate HRD slechts een onderdeel van HRM is,
is in die zin dan ook minder relevant. Daarmee is tevens het
wel of niet voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde
benadering van ondergeschikt belang, maar geldt voorals-
nog dat de meeste winst voor HRD te halen is door meer
gebruik te maken van inzichten en kennis van A&O-psy-
chologie en HRM. Meer dan nu zou niet het voornaamste
resultaat van HRD-onderzoek de constatering dat ‘iets
werkt’ moeten zijn, maar zou het beantwoorden van de
vraag ‘waarom iets werkt’ op de voorgrond moeten staan
(Van Aken, 2006). Dat bij het beantwoorden van deze vraag
kennis en inzichten vanuit de andere twee disciplines te
halen zijn, moge blijken uit deze bijdrage. We illustreren dit
met enkele voorbeelden en effecten.

Vragenlijsten en modellen: het is in de HRD-praktijk, met name
in (management)opleidingen en trainingen, tamelijk gebrui-
kelijk om gebruik te maken van vragenlijsten en modellen.
Kennis van validatieonderzoek blijft in die praktijk onderbe-
nut, waardoor allerlei vragenlijsten en modellen in gebruik
blijven waarvan de houdbaarheidsdatum allang is overschre-
den (Van Aken, 2006). We noemen hier het populaire leer-
stijlenmodel van Kolb (Kolb, Rubin & McIntyre, 1971; Kolb
1984), waarvan al verscheidene keren is vastgesteld dat de
validiteit en betrouwbaarheid onder de maat is (Terpstra &
Vermulst, 1995; Giezemsan-Feyen & Henning-de Koning,
1998), terwijl het gebruik onverminderd doorgaat. Ondertus-
sen zijn er betere leerstijlentests ontwikkeld die nauwelijks

worden gebruikt (Ruijters & Simons, 2004). Ook het gebruik
van vragenlijsten die nimmer zijn gevalideerd is geen uitzon-
dering. We noemen het onder vele HRD-professionals
bekende Enneagram (Khalil, Kloosterboer, Ouendag & Ver-
waaijen, 2004). In onze ogen doet dit het imago van het
beroep geen goed en komen HRD’ers maar moeilijk aan de
bestuurstafel waar de strategische beslissingen worden geno-
men. Hun betogen zijn niet op stevig onderzoek gebaseerd,
hetgeen door topmanagement wel degelijk wordt gevraagd.

Macro-invloeden: dit leidt er mede toe dat het vakgebied wei-
nig macro-invloed heeft. ‘Opleidingen missen de boot’, lazen
wij recentelijk (Tabak & Van Beek, 2006) vooral omdat ande-
re disciplines, zoals economen en ‘finance & control’ zich
steviger funderen, al zeggen beide auteurs dat niet met zoveel
woorden. Het is merkwaardig dat in tijden van economische
malaise bezuinigd wordt op opleidingen, terwijl gedegen
wetenschappelijk onderzoek aantoont dat dit een kortzichti-
ge politiek is (Van Loo & De Grip, 2003).

Competentieontwikkeling: de grote vlucht die het fenomeen
competentieontwikkeling/management heeft genomen is
merkwaardig te noemen gegeven het feit dat van enig goed
doortimmerd onderzoek naar de effecten van het instrumen-
tarium nauwelijks sprake is. En ondertussen groeit de kritiek
op het gebruik ervan (zie o.a. Linthorst & De Waal, 2005;
Peters, 2003; Van Aken, 2005) en wordt aan de oproep tot
een andere benadering, waarin talentontwikkeling als alterna-
tief wordt geboden, nauwelijks gehoor gegeven (Schoemaker,
1994; Schoemaker, 2004; Van Aken, 1991). Volgens ons is dit
alles in belangrijke mate toe te schrijven aan de afwezigheid
van een academische en onderzoekende attitude van veel
beroepsbeoefenaren, met onder meer als gevolg dat het
beroep een sterk hype-karakter vertoont en er voortdurend
wordt gewezen op het verschijnsel dat de discipline telkens
met iets nieuws komt, waar het management niet op zit te
wachten (Havekes, 2006).

Wij hopen met dit artikel een bijdrage te leveren aan een ken-
tering in de drie besproken disciplines, hier toegespitst op
HRD.
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Jo Thijssen:

‘Discussie HRD-HRM staat alleen op 
agenda van HRD’ers’

Zou u willen beginnen met u te positioneren. Wat houdt uw werk in?
Zit u meer aan de HRD of aan de HRM-kant?
Dit eerste punt omvat eigenlijk drie componenten: positio-
nering, arbeidsinhoud en HRD/HRM-kant. 
In mijn loopbaan heb ik me aanvankelijk met diverse HR-
beleidsaspecten binnen een grote organisatie beziggehouden
en mij een flinke tijd vooral gespecialiseerd in HRD-vraag-
stukken. Na mijn promotie werd ik hoogleraar Opleiding &
Ontwikkeling Personeel bij de Universiteit Utrecht. Omdat ik
de integratie met andere HR-deelgebieden miste, heb ik het
initiatief genomen tot de oprichting van een afstudeerrich-
ting HRM, die ik uiteindelijk binnen een ander departement,
Bestuurs- en Organisatiewetenschap, kon realiseren. 
Als hoogleraar Strategisch Human Resource Management
binnen dat departement houd ik me bezig met diverse deel-
gebieden op het HR-gebied, maar vooral toch aan de perso-
neelskant, meer dan aan de arbeidskant. Dat moet ik denk ik
even uitleggen. Je kunt het gehele HR-gebied op diverse
manieren onderscheiden in deelgebieden met hun eigen
beleidspraktijken, instrumenten, etc. Grofweg onderscheid ik
twee hoofdgebieden: arbeid en personeel. 
Arbeid: HR-beleidspraktijken kunnen beogen de arbeidssitu-
atie te beïnvloeden, dat wil zeggen de effectiviteit en attractivi-
teit van arbeid te optimaliseren, d.m.v. beloning, arbocondities,
cao’s, arbeidsverhoudingen binnen afdelingen, etc. arbeids-
technische condities, medezeggenschap, etc. 
Personeel: HR-beleidspraktijken kunnen beogen het perso-
neelsbestand te beïnvloeden, dat wil zeggen de personeelsbezet-
ting kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren, d.m.v. individu-
ele competentieontwikkeling, teamontwikkeling, herplaat-
sing, in- en uitstroom, etc. 

Zo onderscheid ik vier HR-deelgebieden (er zijn meer inde-
lingen mogelijk, maar ik houd het overzichtshalve graag hier-
bij): twee deelgebieden m.b.t. arbeid en twee deelgebieden
m.b.t. personeel, resp. arbeidscondities, arbeidsrelaties, per-
soneelsvoorziening en personeelsontwikkeling. 
De facto heeft mijn werk inhoudelijk meer met personeels-
voorziening en personeelsontwikkeling te maken en minder
met arbeidscondities en arbeidsrelaties.
Als mijn positie per se zwart-wit moet worden bepaald, HRM
of HRD, dan zit ik meer aan de HRM-kant, de kant die kijkt
vanuit managementperspectief, maar dan wel management-
perspectief in brede zin: topmanagement, lijnmanagement
en selfmanagement. HRM is primair management, maar dat
hoeft niet te worden verengd tot de directe lijnmanager. 

Een stelling: HRD en HRM: het verschilt een letter maar maakt het
een wereld van verschil? Wat vindt u daarvan?
Ik heb de indruk dat vooral vanuit de HRD-hoek dit verschil
wordt benadrukt, meer dan vanuit de HRM-hoek. Door
HRM’ers wordt vaal met enig wenkbrauwfronsen gekeken
naar de status aparte die HRD-professionals en -wetenschap-
pers voor zichzelf ‘claimen’. Anders gezged: het zal eerder
voor HRD’ers een wereld van verschil zijn dan voor
HRM’ers. 

Is het verschil tussen HRD en HRM vooral een academisch debat?
Merkt u in uw praktijk iets van een verschil?
Opvallend is het vertrekpunt. De discussie over de relatie
HRM-HRD wordt doorgaans op de agenda gezet vanuit
HRD’ers, evt. HRD’ers die ook aan de HRM-kant hebben
meegedacht.
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Voor HRM’ers heeft dat debat minder prioriteit. Er wordt
minder geworsteld met contradicties en ambivalenties.
Als belangrijkste ambivalentie van nogal wat HRD-professio-
nals/wetenschappers percipieer ik, dat: 
a. zij wel vinden dat dit thema op topniveau in een organi-

satie als strategisch issue aan de orde moet komen en dat
het topmanagement en lijnmanagement op dit gebied
hun verantwoordelijkheid moeten nemen;

b. tegelijkertijd dat HRD een te belangrijk thema is om aan
managers over te laten: het denkbeeld van HRD-manage-
ment als onderdeel van management vervult menig HRD-
professional met twijfels.

Ik zie HRD als een van de HR-gebieden, niet meer of min-
der van belang dan de andere; zo zien HRD-professionals
dat niet. Ofschoon op allerlei andere HR-terreinen HR-pro-
fessionals opereren als managementadviseurs, van wie het
advies kan worden overgenomen en geweigerd, lijkt dat voor
HRD-professinals niet genoeg. Zij stellen zich vaak op als
pedagogen die niet slechts een adviserende maar ook een
opvoedkundige en (be)wakende rol hebben om ‘kinderen’ de
weg te wijzen en hun heil te ‘monitoren’. De praktijk is dat
dit gepedagogiseerd HDR-perspectief niet gedeeld wordt
door HRM-adviseurs.

Welke bijdrage kunnen HRD en HRM samen leveren aan actuele
vraagstukken, zoals het bewaken van de employability van het mense-
lijk potentieel in het kader van het huidige life-long learning denken?
Of het nu om praktijkgerichte of meer wetenschappelijk
gerichte vraagstukken gaat, ik denk dat ieder actueel employ-
ability of LLL-vraagstuk samen kan worden opgepakt: voor-
waarde is dat mensen ‘out of the box’ denken en zich ver-
diepen in het perspectief dat bij professionals met een ande-
re achtergrond bestaat. 

Nog een stelling: HRM hoort in de lijn, HRD hoort daar niet thuis.
Uw mening?
Onzin. HRM hoort bij management, net als modern HRD,
zowel bij topmanagement, lijnmanagement als selfmanage-
ment. Zeker nu in de afgelopen jaren de externe mobiliteit
steeds meer is toegenomen en het modern psychologisch

contract meer en meer realiteit is geworden, kun je niet een
‘huisje’ aanwijzen waar iets thuishoort. 

(HR)Management riekt naar beheer en controle, (HR)Development
naar ontwikkeling en progressie: dat laatste lijkt veel meer ‘appeal’
uit te stralen, hoe is dat voor u en welk effect heeft dat in uw praktijk?
Dat development riekt naar ontwikkeling zal ik bepaald niet
ontkennen: het lijkt me de best mogelijke vertaling. Het pro-
bleem dat ik heb met deze vraag is, dat ik de indruk krijg dat
met een moderne en positieve bril naar HRD wordt gekeken
(progressie) en met een traditionele en negatieve bril wordt
gekeken (beheer en controle) naar HRM. Dat zegt iets over
de preoccupatie van de vraag.  

Wat is in de voorgaande vragen nog niet aan de orde geweest maar
vindt u relevant om ter afsluiting van dit interview mee te delen aan
de lezers van ons tijdschrift?
Als de labels HRM en HRD toch als scherp onderscheiden
zwart-wit indeling worden gebruikt, waar ik eigenlijk tegen
ben, dan zijn vanuit mijn perspectief bezien HRM’ers in ster-
kere mate generalisten en HRD’ers in sterkere mate specialis-
ten. Dat geldt ook voor tijdschriften. In tijdschriften als Gids
voor Personeelsmanagement, Gedrag & Organisatie en Tijd-
schrift voor HRM schrijven HRM’ers vaker over HRD-
onderwerpen. In HRD-tijdschriften als Develop, Opleiding
& Ontwikkeling en Leren in Organisaties geldt een veel smal-
ler perspectief, per definitie vanwege de missie van deze bla-
den. Maar een missie kan worden herzien: naast single-loop
learning, bestaat er ook zoiets als double-loop learning.
Bij het continueren van de huidige praktijken komen lezers
van HRM-achtige bladen wel in aanraking met HRD-the-
ma’s en komen lezers van HRD-bladen hooguit marginaal
met verbredende HRM-thema’s in aanraking. Zo wordt de
verkokering van HRD en de onderscheiding met HRM im-
pliciet, misschien wel ongewild, aangewakkerd. 
Toch werpen vooral HRD’ers zich op als bewakers van de
brede inzetbaarheid, zie ook vraag 4. Het intrigeert me waar-
om de advocaten van de brede inzetbaarheid, de begrenzing
van hun gebied zo goed bewaken en waarom dit nooit als
topic op de HRD-agenda staat, terwijl het onderscheid
HRM-HRD wel aandacht krijgt.    
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HRD EN HRM ZIJN ALS EEN EENEIIGE TWEELING: ZE LIJKEN OP ELKAAR, MAAR DRAGEN TOCH DUIDELIJKE VERSCHIL-

LEN IN ZICH, VOORAL ZICHTBAAR VOOR HEN DIE DAGELIJKS MET DEZE TWEELING TE MAKEN HEBBEN. EN ZE

GEDRAGEN ZICH OOK VERSCHILLEND: IEDER ZIJN ZE OP ZOEK NAAR HUN EIGEN IDENTITEIT, ZEKER NAARMATE ZE

‘OUDER’ WORDEN. IN DIT ARTIKEL WORDT DE TWEELING GEOBSERVEERD EN GEEFT EEN WIJZE OOM ENKELE GOED-

BEDOELDE ADVIEZEN...

HRM en HRD
Een tweeling op gespannen voet

FRITS KLUIJTMANS

HRM en HRD delen niet voor niets twee letters van de drie:
ze zijn ontsproten aan dezelfde loot. Maar met het klimmen
der jaren neemt de spanning tussen hen toe. De eigen iden-
titeit wordt bevochten ten koste van de ander. In dit artikel
stellen we ons de vraag wat er aan de hand is met deze een-
eiige tweeling: waarin lijken ze op elkaar en waar verschillen
zij? Maar naast deze worsteling met zichzelf en met elkaar,
kijken we ook naar de wereld waarin de tweeling vandaag de
dag verkeert. Die biedt namelijk betere verklaringen waarom
ze het zo moeilijk hebben met zichzelf en met elkaar. Die
wereld vraagt namelijk andere rollen en een andere inbreng
en daar is onze tweeling nog niet echt op ingesteld. En als
wijze oom kunnen we het natuurlijk niet nalaten om ook
enkele adviezen aan hen mee te geven. Het belangrijkste
advies willen we hier al wel verklappen: met navelstaren en
onderling gekissebis is er geen toekomst voor beiden.

EEN EENEIIGE TWEELING LIJKT OP ELKAAR

Zoals reeds gezegd gedragen HRM en HRD zich als een een-
eiige tweeling die ieder op zoek zijn naar een eigen identiteit

en daarbij snel uit het oog verliezen in welke mate hun levens-
geschiedenissen identiek zijn. Wie de literatuur over HRM en
HRD raadpleegt, wordt namelijk eerder verrast door de over-
eenkomsten dan de verschillen. Een paar voorbeelden:
1. Noch HRM, noch HRD kent een heldere eenduidige

definitie (zie o.a. McGoldrick e.a., 2001; Kuchinke, 2003).
Beide domeinen zijn zoekende naar hun identiteit en naar
de grenzen daaraan. Over rollen, ambities en kerndoelen
bestaat veel discussie.

2. Zowel HRM als HRD willen zich meer strategisch posi-
tioneren, wat dat ook mag betekenen. Maar ook in hun
verdere ambities lijken ze erg op elkaar. Zo formuleren
Harrison en Kessels (2004) de volgende uitdagingen voor
HRD: integratie van HRD-strategieën met de onderne-
mings- en HR-strategie, faciliteren van culturele verande-
ring en het bouwen van een kennisproductieve cultuur;
bevorderen van kwalitatief hoogwaardige leerprocessen op
en in de werkplek en het ontwikkelen van leiderschaps- en
managerial kwaliteiten om het HRD-proces te bevorde-
ren. Dezelfde uitdagingen worden met kleine nuancever-
schillen ook voor HRM geformuleerd (zie bijv. Delery
and Shaw, 2001).
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3. Beide domeinen lijden aan het ‘Calimero-syndroom’: de
omgeving(en) waarin zij moeten werken erkennen onvol-
doende het belang van hun professionele bijdragen en
hun positie (binnen organisaties) staat voortdurend ter
discussie, zo meent men. Als gevolg daarvan steekt bij tijd
en wijle in beide domeinen een pleidooi voor verdere pro-
fessionalisering de kop op (zie o.a. Gold e.a. 2003). Op die
manier hoopt men de geringe legitimatie die men in orga-
nisaties ondervindt te versterken door het (kennis)domein
beter af te schermen.

Het is duidelijk dat HRM en HRD een levensgeschiedenis
hebben die veel parallellen vertoont. Maar kleine kinderen
worden groot en gaan dan op zoek naar hun eigen identiteit
en net als in het gewone leven is het niet ongebruikelijk om
de ander dan te gebruiken om zichzelf te profileren. Het is
duidelijk dat bij dat proces van identiteitsontwikkeling de
relatie tussen de twee spanningsvoller wordt. Daarover in de
volgende paragraaf meer.

DE TWEELING OP ZOEK NAAR DE EIGEN IDENTITEIT

Ondanks deze overeenkomsten is de relatie tussen HRM en
HRD allesbehalve vredig te noemen. HRD voelt zich ten
opzichte van HRM vooral de mindere. Zo schrijft Mankin
(2001): ‘More often than not, HRD roles are subsumed 
within the HRM or personnel; department (alsof dat een
besmette plek is) and personnel or HR directors are less like-
ly to have a training or background in HRD (alsof dat een
voorwaarde voor begrip is).’ 
Ook wordt in de vakbladen uitbundig gediscussieerd wat nu
de precieze verhouding is tussen HRM en HRD. Is HRD een
onderdeel van HRM, de kern van HRM of een geheel eigen-
standig domein? In een eerder artikel (Kluijtmans, 2001) heb
ik de verschillende relaties die in de literatuur voorkomen als
volgt beschreven en getypeerd.

a. HRD is een onderdeel (sub set) van HRM
In deze opvatting wordt HRD gezien als een van onderdelen
van HRM. Fombrun et al. (1984) zien ‘development’ naast
‘selection, appraisal en rewards’ als een van de vier generieke
functies om de ‘performance’ van eenheden en individuen te

sturen. Uit deze visie spreekt een invulling van HRD die
gerekend moet worden tot wat Van der Zee (1995) Human
Performance Technology noemt. Het is een opvatting die
vooral past bij de meer ‘harde versie van HRM’ (Storey,
1992) die bestaat uit ‘strategic interventions to secure full uti-
lisation of labour resources’. In deze betekenis ligt het accent
bij HRM op management en resources.

b. HRD is de kern van HRM
In deze opvatting klinkt de meer zachte versie van HRM
door. HRM bestaat uit: ‘strategic interventions to elicit com-
mitment and to develop resourceful humans’ (Storey, 1992).
Ontwikkeling is in deze opvatting de meest centrale activiteit
van HRM (valt daar vrijwel mee samen), omdat individuele
ontwikkeling het succes van de organisatie altijd ten goede
komt. Het is een opvatting die nogal aanslaat (en aansluit?)
bij kennisintensieve ondernemingen, waar men voor succes
sterk afhankelijk is van de kwaliteit van individuele mede-
werkers. Deze opvatting van HRD sluit het meest aan bij wat
Van der Zee (1995) Human Resource Mobilisation (afgekort
HRM) noemt: ‘de menselijke capaciteit wordt beschouwd als
de stuwende kracht achter het prestatieniveau van de onder-
neming’ (Van der Zee, 1995, blz. 126). Is het toeval dat hier-
bij zelfs het verschil van één letter tussen HRM en HRD is
verdwenen?

c. HRD is complementair aan HRM
In de vorige antwoorden is iedere spanning tussen huidige
en toekomstige eisen van de organisatie verdwenen. Bij het
derde antwoord – HRD is complementair aan HRM – is
juist deze spanning tussen heden en toekomst en tussen
individuele en organisatorische wensen het uitgangspunt.
Terwijl bij HRM het accent meer ligt op het verbeteren van
het huidige prestatievermogen, is HRD veel meer gericht
op het ontwikkelen van dat prestatievermogen in de toe-
komst. Het is een opvatting die vooral in het employabili-
tydebat hoorbaar is: de zorg voor morgen moet met de zorg
van vandaag gecombineerd worden. Het zal duidelijk zijn
dat juist dit verschil in optiek de relatie tussen HRM- en
HRD-beleid spanningsvol maakt, omdat men binnen een
gezamenlijk organisatorisch kader werkt met een andere
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focus en met een andere tijdshorizon. Terwijl HRM zich
richt op het vergroten van het prestatievermogen op de korte
termijn, werkt HRD aan de levensvatbaarheid van de organi-
satie en van het individu op de langere termijn.

De laatste opvatting spreekt ons het meest aan, omdat daar-
in enerzijds niet verloochend wordt dat zij een gemeen-
schappelijk object hebben (de human resources), maar aan de
andere kant ook erkend wordt dat de optiek waarmee ze dat
object benaderen en de tijdshorizon die daarbij in acht geno-
men wordt, nogal van elkaar verschillen. We komen daar
later nog op terug.

Het gekissebis over eigen identiteit en onderlinge verhoudin-
gen leidt echter helemaal tot niets. Het zijn discussies van en
voor professionals waarmee hooguit wat vakbladen gevuld
kunnen worden, maar die aan de (veranderende) praktijk vol-
ledig voorbij gaan. In die praktijk van arbeid, ontwikkeling
en organisatie voltrekken zich een aantal veranderingen die
voor zowel de HRM-functie als de HRD-functie van groot
belang zullen zijn. 
Op die ontwikkelingen gaan wij hieronder kort in om ten
slotte onze positie in het debat over HRM en HRD opnieuw
te bepalen.

TRENDS IN DE WERELD VAN ARBEID, LOOPBANEN 

EN ORGANISATIES

Dit artikel laat niet toe om uitgebreid in te gaan op de ont-
wikkelingen die zich momenteel in de wereld van arbeid en
organisatie voltrekken. Wie daar meer van wil weten kan het
beste kennisnemen van het boek van Van der Heijden en
Bochhah: De WERKelijkheid van morgen; zeven megat-
rends die HRM op zijn kop zetten (2006).

Het gekissebis over eigen identiteit:

discussies van en voor professionals 

waarmee hooguit vakbladen gevuld worden...

Voor ons doel kunnen wij volstaan met in te zoomen op drie
trends die rechtstreeks de positie van de HR-functies in orga-
nisaties (en daarbuiten) bepalen. Dat zijn:
a. HRM wordt steeds meer een managerial functie.
b. Loopbanen ontwikkelen zich steeds meer buiten organi-

saties om.
c. Loopbanen krijgen steeds meer een gefragmenteerd

karakter.

Ad a. HRM wordt steeds meer een managerial functie
De eerste trend, die overigens al een tijd gaande is, is dat met
de toenemende impact van human resources op de perfor-
mance van ondernemingen en instellingen de HR-functie
onderdeel uit gaat maken van de besturingsstructuur van
ondernemingen en instellingen. 
Niet alleen is dat te zien aan het groeiend aantal HR-onder-
werpen dat op de agenda van bestuurders belandt, ook
grote delen van het operationele werk verplaatsen zich van
de HR-afdeling naar het lijnmanagement. ‘HR zijn voor-
taan te belangrijk om aan een stafafdeling over te laten’ zo
merkte Paul Evans al in 1989 op (Evans e.a., 1989).
Om deze trend goed te kunnen plaatsen is een kort histo-
risch uitstapje noodzakelijk. De basisfuncties van klassiek
personeelsmanagement zijn ‘controlling and caring’ (Wat-
son, 1977). Controlling kan dan vertaald worden met per-
soneelsbeheer (administratieve en juridische aangelegenhe-
den alsmede het ontwikkelen van gedragsbeheersingsinstru-
menten zoals functiewaarderings-, beoordelings- en belo-
ningssystemen). ‘Caring’ betreft dan de typische zorgaspec-
ten die onder andere nog samenhangen met het charitatie-
ve karakter uit de beginjaren van de personeelsfunctie (Rit-
zer en Trice, 1969).

Personeelsbeleid was tot ver in de twintigste eeuw een
belangrijke ‘secundaire arbeidsvoorwaarde’ (Ten Have,
1993): het was om in termen van Herzberg te spreken voor-
al een hygiënefactor: een factor die vooral van invloed 
was op de tevredenheid van werknemers, maar nauwelijks
bijdroeg aan hun prestatie- of motivatieniveau. Sterker 
nog: op dat laatste werd ook niet gestuurd: een gering ver-
loop en een laag ziekteverzuim waren de belangrijkste KPI’s
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(Kritische Prestatie Indicatoren) voor de kwaliteit van
beleid. Het ging dus vooral om het beperken en voorkomen
van uitval van arbeid. Met de overgang van een industriële
naar de diensten- en kennisintensieve economie wordt lang-
zaam maar zeker het belang van HR groter en daarmee
neemt ook de belangstelling voor betere besturing van deze
kritische succesfactor toe. Als dat Strategisch HRM wordt
genoemd, mag dat, maar het betekent niet automatisch 
dat daardoor de status van de HR-afdeling toeneemt. 

Wat gebeurt is ‘dat het (general) management de HR-func-
tie steeds meer gaat zien als een belangrijke, maar ook nor-

male bedrijfsfunctie, waarop concepten en methoden kun-
nen worden toegepast die in andere ondersteunende func-
ties hun waarde hebben bewezen: scheiding van back office
en front office activiteiten, herontwerp van processen op
basis van efficiëntie en effectiviteitcriteria, standaardisering,
automatisering en concentratie van processen; het ontwik-
kelen van selfservice systemen en het in- en outsourcen van
processen’ (Lourens en Brughmans, 2006). Er is met andere
woorden een wat paradoxale ontwikkeling gaande: met het
belangrijker worden van de HR voor de performance van
ondernemingen en instellingen wordt de HR-afdeling meer
en meer beschouwd en behandeld als een normale onder-
steunende bedrijfsfunctie. Voor HR-afdelingen heeft dat
ingrijpende consequenties: 
1. Relatief eenvoudige beheerswerkzaamheden worden geau-

tomatiseerd, in selfservicesystemen gevat en onder verant-
woordelijkheid van het lijnmanagement geplaatst. Die
trend zie je momenteel bij ministeries en bedrijven (o.a.
ABN-Amro) waar grote aantallen uitvoerende p-functies
verdwijnen.

De creatie en destructie van banen 

volgen elkaar sneller op, de mobiliteit op de

arbeidsmarkt neemt daardoor toe.

2. Een klein deel van de HR-afdeling wordt geüpgraded 
tot een strategische denktank, waar lijnen voor de toe-
komst worden uitgezet. Wanneer het om de uitvoering
van dergelijke plannen gaat, worden rationele afwegin-
gen gemaakt of dat wel of niet in eigen huis moet gebeu-
ren.

3. Bij alle activiteiten speelt de vraag een rol welke waarde
toegevoegd wordt. Het uiteindelijke ijkpunt ligt meer en
meer eenzijdig bij de vraag: wat draagt het bij aan onze
performance en steeds minder bij de vraag of werknemers
er al of niet gelukkig(-er) van worden.

Aan dezelfde trend zal de HRD-functie blootstaan. Ook
daar zullen ontwikkelingsactiviteiten binnen organisaties
als ‘belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde’ naar de ach-
tergrond verdwijnen (met uitzondering van de activiteiten
die worden ondernomen om werknemers vitaal te houden,
zie bij trend 2). Ook daar zullen steeds meer uitvoerende
activiteiten in een vorm van partnership met derden gedaan
worden. En ook daar zal het uiteindelijke besliscriterium
om iets wel of niet te doen steeds vaker de toegevoegde
waarde aan de performance blijken te zijn.

Ad 2. Loopbanen voltrekken zich steeds meer buiten organisaties om
Als gevolg van technologische ontwikkelingen en een toe-
nemende internationale concurrentie bestaat het ver-
moeden dat de turbulentie op de arbeidsmarkt in de
komende jaren zal stijgen. De creatie en destructie van
banen volgen elkaar sneller op, de mobiliteit op de arbeids-
markt neemt daardoor toe. Een baan voor het leven zal stil-
aan verdwijnen, zo is de verwachting. Deze trend laat zich
overigens nog niet in de cijfers terugzien. De afgelopen
twee decennia is het aantal baan- en functiewisselingen vrij-
wel gelijk gebleven (ongeveer 1 op 3 werknemers in loon-
dienst wisselt tijdens zijn of haar loopbaan van baan of
functie. SCP, 2005). Maar deze cijfers zijn enigszins verte-
kend, omdat de arbeidsmarkt vergrijst en ouderen nu een-
maal minder mobiel zijn dan jongeren Gezien het groot
aantal baanwisselingen over het geheel (20% van de
beroepsbevolking) en het feit dat jongeren een grotere
mobiliteit te zien geven, is zeker ondergronds sprake van
andere verhoudingen. 
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Dergelijke veranderende loopbaantrajecten hebben vooral
voor HRD belangrijke consequenties.
1. Naast het op peil houden van competenties en het leer-

vermogen van werkenden zal de HRD-functie steeds
vaker de opdracht krijgen om de inzetbaarheid van
medewerkers in brede zin te bevorderen. In brede zin 
wil zeggen: ook voor plekken buiten de eigen organisa-
tie. Ondernemingen en instellingen hebben namelijk
enerzijds steeds meer baat bij een vitaal werknemers-
bestand dat zich flexibel aan kan passen aan veranderen-
de omstandigheden en anderzijds ook behoefte aan 
een behoorlijk niveau van verloop, zodat bij een veran-
derende vraag aan competenties men niet alleen aange-
wezen is op ombouw, maar ook tot vervanging over kan
gaan. 

2. Als gevolg daarvan zal de afstand tussen dit deel van de
HRD-functie (het inzetbaar houden van mensen) en de
organisatie groter worden. Wanneer de loopbaan zich
niet per se hoeft te voltrekken binnen de organisatie,
biedt die grotere afstand zicht op meer mogelijkheden.
In veel gevallen wordt deze vorm van loopbaancoaching
en -begeleiding zelfs uitbesteed, waardoor de afstand tot
de organisatie verder benadrukt wordt.

3. Het ontwikkelen van talenten in de breedte en het bege-
leiden van werkenden naar nieuwe loopbaanstappen
vraagt van HRD’ers een geheel eigen repertoire aan com-
petenties. Het is daarom de vraag of met de opkomst van
dergelijke activiteiten ook een nieuwe tak van sport bin-
nen HRD ontwikkeld moet worden.

4. In zijn algemeenheid zullen de meer individuele zorg-
aspecten van HRM (waartoe ik bovenstaande ook reken)
weliswaar door werkgevers gefaciliteerd worden, maar ook
vaker meer op afstand van de lopende organisatie worden
geplaatst. 

Ad 3. Van loopbaanontwikkeling naar loopbaantransities
Een nog belangrijkere trend dan de voorgaande betreft de
veranderende aard van loopbanen als gevolg van de globali-
sering van de economie, de kennisintensivering van beroe-
pen en functies en het sneller veranderen en verouderen van
competenties. In tegenstelling tot vijftig jaar geleden verto-
nen loopbanen, vooral van jongeren, steeds minder een lineair
opgaand patroon, maar vinden tijdens de levensloop een
reeks van nogal uiteenlopende transities plaats. Dit idee van
de transitionele arbeidsmarkt (Beck en Bonss, 2001) betekent
dat mensen op de arbeidsmarkt geconfronteerd zullen wor-

In een uitstekende analyse zetten Sparrow en Cooper (2003)

zich af tegen al te eenvoudige voorstellingen van zaken zoals die

gepresenteerd worden in end of jobs-theorieën aan de ene

kant en bounderless career-ideeën aan de andere kant. Die

opvattingen zijn als volgt samen te vatten.

In end of jobs-theorieën wordt vanuit de vraagkant naar arbeid

het volgende scenario geschetst: vaste banen raken hoe langer

hoe schaarser, de arbeidsmarkt zal alleen nog kortlopende

onzekere banen bieden, waardoor mensen zich voortdurend

moeten aanpassen. Men zal ondernemend moeten zijn om de

eigen inzetbaarheid op peil te houden en in de socialezeker-

heidssfeer zal steeds meer sprake zijn van eigen verantwoor-

delijkheid en gedeeld risico.

Bounderless career-theorieën daarentegen vertrekken veel meer

van de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Loopbanen voltrekken

zich volgens die theorie steeds meer in een arena waarin een

brede keuze aan werkgevers mogelijk is. Maatstaf bij die keuze is

niet zozeer loyaliteit, maar meer de vraag in hoeverre de nieuwe

loopbaanstap bij kan dragen aan verdere persoonlijke ontwikke-

ling en/of dat deze passend is bij de levensfase en stijl die men

voor ogen heeft.Traditionele grenzen als status, beroep en baan

verliezen steeds meer hun betekenis, aldus deze theorie.

Volgens Sparrow en Cooper is echter...’the situation facing

employees (..) neither as pessimistic as that portrayed in Bridges;

The End of Jobs nor as optimistic as Arthur’s The bounderyless

career.The reality will be far more mixed and complex.’ Wat zij

wel zien gebeuren is een steeds verdere afname van langdurige

bindingen tussen individu en organisatie en loopbanen van indivi-

duen die zich steeds minder in organisaties, maar over organisa-

ties heen ontwikkelen.
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den met ‘slingerbewegingen tussen voltijds en deeltijds wer-
ken, werken met kortlopende en flexibele contracten, tegen
hun wensen in niet werken, maar leren, constant bijscholen
(...) gedwongen verhuizingen (Du Bois-Reymond, 2004).
Walther en Stauber (2002) spreken ook wel wat speels van de
JoJo-isering van de levensloop. In een studie van Arthur e.a.
waar 75 respondenten tien jaar gevolgd werden, bleken deze
265 banen gehad te hebben bij 217 verschillende werkgevers.
Niet alleen was de duur van dergelijke banen kort (3-5 jaar),
maar ook de loopbaantrajecten waren minder opwaarts. Veel-
al ging het om horizontale baanwisselingen, zowel lateraal als
diagonaal, en was de reden meestal verdergaande groei- en
leermogelijkheden. Met het toenemen van het aantal transi-
ties neemt ook het aantal momenten van heroriëntatie toe en
daar liggen geheel nieuwe kansen voor HRD. Maar ook hier
situeren die zich meer buiten (of zo men wil op de grens van
organisaties) dan in de organisatie zelf. 

Het zijn dit soort trends die een veel grotere impact op de
verhouding tussen HRM en HRD zullen hebben dan de
worsteling met de eigen identiteit zoals we die in het begin
schetsten. We hebben in het voorgaande daar al het een en
ander over opgemerkt, maar in de slotparagraaf zullen we
deze consequenties nog eens samenvatten en ten slotte enke-
le adviezen geven.

CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Het management van human resources beweegt zich steeds
meer naar het centrum van ondernemingen en instellingen
in die zin dat HR-vraagstukken steeds vaker deel uit gaan
maken van de bestuursagenda en tot de normale taken gaan
behoren van leidinggevenden. Het verzorgend karakter van
HRM krijgt minder aandacht ten faveure van de vraag in
hoeverre activiteiten op dit terrein bijdragen aan de perfor-
mance als geheel. Dat wil overigens niet zeggen dat het
HRM-beleid van ondernemingen en instellingen minder
sociale trekken gaat vertonen, want legitimiteit van beleid is
en blijft natuurlijk ook een belangrijke randvoorwaarde.
De ontwikkeling in het HRD-domein is deels gelijk, deels
verschillend. Ondernemingen en instellingen raken enerzijds
meer en meer overtuigd van het belang van een vitale en up-

to-date HR-bestand en zijn om die reden ook bereid daar fors
in te investeren. Anderzijds neemt het geloof in langeter-
mijnbindingen en in gesloten interne arbeidsmarkten af en
zoekt men naar andere wegen om de nodige flexibiliteit van
organisatie en HR-bestand te realiseren. Onder invloed van
deze ontwikkeling beweegt HRD zich meer en meer naar het
kruispunt tussen organisatie, arbeidsmarkt en levensloop. Bij
HRD komt de focus steeds meer te liggen op het tot volle
wasdom brengen van talenten, het vitaal houden van mensen
en het zoeken naar een optimale fit tussen talenten en werk.
En dit laatste hoeft en kan ook steeds minder binnen een en
dezelfde organisatie.

Die verandering heeft ook belangrijke gevolgen voor de posi-
tionering van HRM- en HRD-afdelingen en voor de equipe-
ring van HRM- en HRD-professionals.
Het management van de HR in organisaties zal een meer
gespreid beeld te zien geven. Hoofdactiviteiten als strategie
en operationele aansturing worden opgenomen in de lijn van
organisaties. Ondersteuning vanuit stafachtige afdelingen
wordt geminimaliseerd mede omdat een deel van de onder-
steuning plaats zal vinden door selfservicesystemen. Wat
overblijft voor een HR-afdeling is signalering van trends en
vertaling daarvan in noodzakelijke bijstellingen van beleid.
Van dergelijke HR-professionals wordt een breder bedrijfs-
kundig inzicht vereist, meer dan tot nu toe de meeste van de
zittende HR-professionals in hun ransel hebben.

Mede op grond van het voorgaande zullen belangrijke delen
van de HRD-functie geoutsourced worden en overgelaten
worden aan derden. Die tendens heeft direct te maken met
de veranderde opvattingen over loopbanen: individuele
organisaties bieden hoe langer hoe minder mogelijkheden in
deze zodat het organiseren van loopbanen over organisaties
heen effectiever en efficiënter is. Bovendien wordt de eigen
verantwoordelijkheid van de werknemer voor de eigen ont-
wikkeling en inzetbaarheid groter dan voorheen het geval
was. Daarmee ontwikkelt HRD zich steeds meer in de rich-
ting van Human Talent Development: niet alleen de organi-
satie is maatgevend, integendeel zelfs, maar het individu met
zijn of haar specifieke talenten en wensen. Naast verdere pro-
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fessionalisering van coachingsvaardigheden zal kennis van de
arbeidsmarkt, van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van
mensen en van transities en de specifieke eisen die daarbij
aan individuen gesteld worden steeds belangrijker worden
om in dit veld goed te kunnen functioneren.

HRM en HRD groeien verder uit elkaar en ontwikkelen
meer en meer een eigen identiteit. Het wordt dan ook tijd dat
het onderling gekissebis gestaakt wordt en dat nieuwe uitda-
gingen waar beide domeinen zich voor gesteld zien met
beide handen worden aangegrepen.Een sterke identiteit kan
immers alleen op eigen kracht verworven worden.
Een tweede advies hangt daarmee nauw samen. Gezien het
uiteenlopen van zowel focus, tijdshorizon als vereiste com-
petenties van professionals is het wenselijk dat opleidingen
voor deze domeinen zich niet alleen qua inhoud heroriënte-
ren, maar ook een meer eigenstandig karakter krijgen. Waar-
om kennen we in Nederland nog steeds geen eigenstandige
HRD Master of Science, die onder auspiciën van de beroeps-
vereniging onderwijs en onderzoek combineert en zo bij kan
dragen aan een sterk HRD-profiel? En waarom wordt niet
voortvarend gewerkt aan de verdere verbreding van P&A-
opleidingen (HBO) in de richting van een meer sociaal-
bedrijfskundige studierichting? 

En ten slotte zouden beroepsverenigingen beide beroepen
beter moeten beschermen door de toegang tot het beroeps-
domein te reguleren en de kwaliteit van de onder haar aus-
piciën opererende professionals beter te borgen. 

Frits Kluijtmans is Universitair hoofddocent bij de faculteit
Managementwetenschappen van de Open Universiteit
Nederland.
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Marianne van Woerkom, UvT:

‘HRM en HRD hebben elkaar hard nodig’

Wat houdt uw werk in? Zit u meer aan de HRD of aan de HRM-
kant?
Binnen de Universiteit van Tilburg, Departement Personeels-
wetenschappen, ben ik universitair docent op het terrein van
HRD. Dat houdt in dat ik vakken verzorg op het niveau van
bachelor- en masteropleidingen, dat ik afstudeerders begeleid
en dat ik onderzoek doe.
Mijn positionering is dus duidelijk aan de HRD-kant, terwijl
een aantal andere docenten binnen mijn departement zich
meer op de HRM-kant richten. Eigenlijk is mijn interesse-
gebied zelfs breder dan het HRD-terrein: ik doe onder ande-
re onderzoek naar leren in relatie tot werken, en dan gaat het
dus bijvoorbeeld ook over het beroepsonderwijs. 

HRD en HRM: het verschilt een letter maar maakt een wereld van
verschil. Wat vindt u van deze stelling?
Als je kijkt naar de wetenschappelijke tradities van beide vak-
gebieden, zijn er inderdaad grote verschillen. Binnen HRD
zijn theorieën over het leren van volwassenen, het ontwikke-
len van organisaties en performance verbetering dominant.
Binnen HRM zijn economische en bedrijfskundige theorieën
dominant. Ik denk dat dit de reden is dat er zo weinig kruis-
bestuiving is tussen de twee domeinen. Het zijn twee
gescheiden werelden. En dat is jammer, want HRD kan niet
zonder HRM en omgekeerd.

Is het verschil tussen HRD en HRM dan vooral een academisch
debat? Of merkt u in uw praktijk iets van een verschil?
Inderdaad, ik vind het vooral een theoretisch verhaal. Men-
sen die op een HR- of PZ-afdeling werken, hebben vaak
helemaal geen boodschap aan dit soort discussies. Zij hou-
den zich met allerlei vraagstukken bezig; soms hebben die
een HRM-tintje, soms een HRD-geurtje, maar dat is voor
hen niet interessant. Echte opleidingsafdelingen binnen

grote organisaties hebben misschien wat duidelijker een
HRD-signatuur, maar als je bekijkt hoezeer het fenomeen
leren op de werkplek een vlucht heeft genomen de laatste
jaren, dan worden HRM-achtige kenmerken zoals manage-
mentstijl, werkplekkenmerken, organisatieklimaat en per-
formancemanagement ook steeds belangrijker in het kader
van leerprocessen. 

Welke bijdrage kunnen HRD en HRM samen leveren aan actuele
vraagstukken, zoals het bewaken van de employability?
HRD heeft een sterke focus op leerprocessen. Hoe leren
mensen op de meest natuurlijke manier? Als je kijkt naar fac-
toren die dat leren beïnvloeden, faciliteren, dan zullen die
ook vaak in de HRM-hoek zitten en heeft HRD HRM dus

Marianne van Woerkom
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nodig. Maar andersom is dat eveneens het geval: in de hui-
dige en toekomstige arbeidsmarkt zullen mensen langer moe-
ten doorwerken dan tot hun 60e jaar. Dat stelt extra eisen aan
deze mensen, maar ook aan de organisatie die hen wil behou-
den. Je zult deze mensen wel in staat moeten stellen met de
voortdurende veranderingen in de organisatie om te gaan.
En daar kan HRD weer een belangrijke rol in spelen. Zeker
gezien het feit dat een land als Nederland z’n concurrentie-
kracht vooral moet hebben van kennis en gezien de snelle
technologische, organisatorische en economische ontwikke-
lingen waar werkende mensen mee geconfronteerd worden.
HRM-mensen hebben vaak wat weinig ervaring met die ont-
wikkelkant; concentreren zich meer op het management en
beloningsverhaal, en op ‘de juiste mensen op de juiste plek’
krijgen. HRM’ers denken bij leren al snel aan de traditionele
training. HRD is dan nodig om creatieve oplossingen te
bedenken om die juiste mensen op die plekken te houden en
hen zich verder te laten ontwikkelen binnen hun langer wor-
dende carrrières.

Nog een stelling: HRM hoort in de lijn, HRD hoort daar niet thuis.
Wat vindt u daarvan?
Nee, kan ik het niet mee eens zijn. Natuurlijk is het een
luxe als je als organisatie kunt beschikken over een goed uit-
geruste HRD-staf. Maar ook als je die hebt, moet de ‘lee-
ragenda’ naar beneden in de organisatie getrokken worden.
Als je wilt dat de leermogelijkheden die je creëert, ook daad-
werkelijk benut worden, zal dat beleid breder in de organi-
satie ingebed moeten worden om kans van slagen te heb-
ben. En dat vergt dus een grote betrokkenheid van het lijn-
management.

(HR)Management riekt naar beheer en controle, (HR)Development
naar ontwikkeling en progressie: dat laatste lijkt veel meer “appeal”
uit te stralen, hoe is dat voor u en welk effect heeft dat in uw praktijk?
Voor mij gaat dat absoluut op! Ik ben ronduit gepassioneerd
over alles wat met ontwikkelen en leerprocessen te maken
heeft. Het is een boeiende materie, en het heeft ook iets posi-
tiefs, iets hoopvols. Het is toch mooi om te zien dat mensen
altijd in staat zijn – op welke leeftijd dan ook – om te leren?
En om processen te bedenken die hen daartoe in staat stellen?
Als ik aan HRM denk, dan komen woorden naar voren als
beheren, controleren, beoordelen. Dat heeft meer met het hier
en nu te maken, is minder toekomstgeöriënteerd. Performan-
ce, meetbaarheid, euro’s, dat zie ik als sterke accenten binnen
HRM. Het moge duidelijk zijn: HRD is mijn vak!

Over de Universiteit van Tilburg

De Universiteit van Tilburg bestaat sinds 1927. Momenteel telt

de UvT ruim 1.800 personeelsleden, zo’n 11.000 studenten en

zes faculteiten. Een van die faculteiten is Sociale Wetenschap-

pen, waarbinnen het departement Personeelswetenschappen

gesitueerd is. Zo’n 350 studenten volgen daar momenteel een

bachelor- premaster of masteropleiding Personeelsweten-

schappen.

Binnen het departement zijn de volgende expertisevelden

benoemd waarbinnen onderzoek wordt verricht: Arbeid &

Gezondheid, Human Resource Development, Human Resour-

ce Management, Leiderschap en Sociale Relaties & Conflict in

organisaties.
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ONLANGS VESTIGDE POELL (2006b) DE AANDACHT OP EEN KWESTIE DIE BINNEN HET VAKGEBIED HRD AL ENIGE TIJD 

WORDT ONDERKEND, MAAR WAAR WELLICHT TE WEINIG AANDACHT AAN WORDT GESCHONKEN: HET FEIT DAT HRD

ALS (WETENSCHAPPELIJKE) DISCIPLINE IN NEDERLAND ONDER DRUK STAAT. HET IS EEN GOEDE ZAAK DAT HIJ HIER

EXPLICIET DE AANDACHT OP VESTIGT EN HET INITIATIEF HEEFT GENOMEN OM VAKGENOTEN UIT TE NODIGEN EENS

OVER DEZE KWESTIE NA TE DENKEN. DAARDOOR LOPEN WE OOK MINDER HET RISICO DAT HET ONS ‘OVERKOMT’,

C.Q. STRAKS ALLEMAAL ‘OVERKOMEN’ IS.

Perspectieven op de relatie tussen 
HRD en HRM

PETER SCHRAMADE

Poell wees er onder meer op dat er minder HRD-onderzoek
plaatsvindt, dat het moeilijk is daar fondsen voor te verwer-
ven, dat leerstoelen in aantal teruglopen dan wel met andere
thema’s worden ingevuld, en dat de deelname van HRD’ers
aan de Onderwijsresearchdagen terugloopt. We zouden dit
de symptomen kunnen noemen van een zekere mate van
marginalisering van HRD als discipline. Maar wat zijn de
oorzaken? Poell noemt als een van de mogelijke oorzaken
een generatiewisseling: degenen die vanaf de jaren tachtig
HRD op de kaart hebben gezet zijn aan het einde van hun
loopbaan beland, en jongeren zouden om allerlei redenen
minder kansen hebben gekregen dan wel hebben gegrepen
om het gat op te vullen. Daarnaast wijst hij op het feit dat
het HRD als vakgebied nog niet is gelukt een eigen identi-
teit te ontwikkelen en zich te profileren, alsook dat HRD te
eenzijdig gekoppeld is geweest aan de onderwijskunde. Om
verder te komen zou HRD volgens hem meer aansluiting
moeten zoeken bij aanverwante disciplines als HRM,

bedrijfskunde, arbeids- en organisatiepsychologie en -socio-
logie, economie e.d. HRD zou meer werk moeten maken
van het integreren van inzichten uit deze diverse disciplines
tot een eigen HRD-kennisbasis, teneinde door andere toe-
gepaste wetenschappen en subsidiërende instanties serieus
te worden genomen.

Een van de disciplines waarbij HRD meer aansluiting zou
moeten zoeken is, zoals Poell aangeeft, HRM.
In deze bijdrage aan dit nummer van Develop, dat gaat over
de relatie tussen HRD en HRM, wil ik de relatie tussen HRD
en HRM als (wetenschappelijke) disciplines verkennen. Alvo-
rens dat te doen ga ik eerst nader in op de kwestie van de
marginalisering: marginalisering van HRD ten opzichte van
wie en/of wat? In hoeverre is marginalisering een probleem?
Als marginalisering een probleem is, in hoeverre zijn we als
vakbeoefenaren daar dan zelf (mede) debet aan? Met andere
woorden: in hoeverre kunnen we er wellicht zelf iets aan
doen, in hoeverre hebben we zelf in de hand of we op een
Requiem of een Revival van HRD afstevenen? En in hoever-



DEVELOP NR 4-200626

re verhoudt de kwestie van de marginalisering zich tot de
ontwikkeling van een eigen identiteit van HRD? Kortom, ik
wil eerst iets dieper ingaan op het vraagstuk van de margina-
lisering van HRD, juist ook omdat mij gevraagd is over de
relatie tussen HRD en HRM te reflecteren vanuit het per-
spectief van HRD.
Vervolgens ga ik in op de vraag of het gewenst is dat HRD
aansluiting zoekt bij juist HRM. Het antwoord op deze vraag
zal ja zijn. Daarna zal ik verschillende aspecten van de relatie
tussen HRM en HRD in beschouwing nemen: verschillen en
overeenkomsten verkennen, nagaan wat over en weer van

Los van de specifiek Nederlandse context van HRD als
wetenschappelijke discipline wil ik op een tweetal andere
zaken wijzen die in dit verband een rol spelen:
4. Wat HRD van andere disciplines overneemt, gebeurt niet

altijd zorgvuldig.
5. HRD wordt diffuser.

Ad 1. Het is HRD als vakgebied nog niet gelukt een eigen identiteit
te ontwikkelen en zich te profileren
Ik kan absoluut onderschrijven dat het HRD als vakgebied in
Nederland nog niet is gelukt een eigen identiteit te ontwik-
kelen en zich te profileren. Ik wil in dit verband wijzen op
een viertal ontwikkelingen die daarin mijns inziens een rol
spelen. 

a. Voorkeur voor of-of denken
Het is tamelijk goed aanwijsbaar, en ik heb er zelf al meer-
malen, voor sommigen wellicht tot vervelens toe, de aan-
dacht op gevestigd (Schramade 2006a), dat er hier te lande in
ons vakgebied behoorlijk vaak is en wordt gedacht in termen
van ‘of-of ’. Dit is een ‘fenomeen’ dat in Nederland binnen
HRD sterk speelt. Bij een gebrek aan ‘en-en denken’ is de
kans uiteraard groot dat het perspectief op een eigen identi-
teit een fata morgana blijft. Voorbeelden van ‘of-of denken’
die in dit verband kunnen worden genoemd liggen in de
sfeer van het vrij eenzijdig aandacht geven aan bepaalde
benaderingen die één kant van de medaille weergeven. Denk
bijvoorbeeld aan het actorperspectief, dat relatief eenzijdig
aandacht heeft gekregen van bepaalde prominente auteurs,
waaronder Van der Krogt (1995) en (zeker aanvankelijk) ook
Poell (1998), met alle waardering overigens voor de wijze
waarop zij dat als een voor HRD relevant perspectief op de
kaart hebben gezet. Denk ook aan het perspectief van de
humanistische opleidingskunde, zoals dat door Van Dellen
(2001) is gepropageerd. Of aan het sterk normatieve perspec-
tief zoals dat bijvoorbeeld door Van Aken (2005; 2006) wordt
voorgestaan. Op zich veelal prima invalshoeken om naar de
inhoud van het vak te kijken, maar bij voorkeur dan wel in
complementariteit met andere invalshoeken. In plaats van
andere benaderingen als mogelijkerwijs aanvullend te zien,
worden ze echter vaak aangegrepen om zich ertegen af te zet-

HRM en HRD: verhouden zij zich tot 

elkaar als ongemakkelijke bedgenoten of 

als strategische partners?

elkaar geleerd kan worden en ingaan op mogelijke raakvlak-
ken en gemeenschappelijke uitdagingen. Om op basis van dit
alles ten slotte te kunnen vaststellen of we hier te maken heb-
ben met een veelbelovende relatie. Zal in deze relatie eerder
sprake zijn van ongemakkelijke bedgenoten of eerder van
strategische partners?    

MARGINALISERING VAN HRD 

Ik wil hier ingaan op enkele punten die Poell (2006) te berde
brengt rond de marginalisering van HRD als wetenschappe-
lijke discipline en vervolgens zelf ook enkele punten naar
voren brengen die in mijn perceptie hierbij van belang zijn. 
In feite wijst Poell (2006) in verband met de kwestie van de
marginalisering van HRD als wetenschappelijke discipline in
Nederland op drie belangrijke zaken:  
1. Het is HRD als vakgebied nog niet gelukt een eigen iden-

titeit te ontwikkelen en zich te profileren.
2. HRD is als vakgebied te eenzijdig gekoppeld geweest aan

de onderwijskunde.
3. HRD zoekt nog te weinig aansluiting bij (inzichten uit)

andere verwante disciplines.
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ten. Daarbij komt dat we er kennelijk vaak moeite mee heb-
ben om de werkelijkheid te beschouwen in termen van duali-
teiten en om met paradoxen om te gaan. We beschouwen een
andere benadering in termen van zijn tekorten en gooien ver-
volgens de baby met het badwater weg. 

b. Sommige stromingen stellen zich buiten of boven iedere
discussie
Dat er verschillende stromingen binnen HRD zijn, is op zich
niet verkeerd. Zolang vertegenwoordigers daarvan nog met
elkaar in discussie gaan, kan een meer definitieve vorm van
marginalisering van HRD nog afgewend worden. Maar er lij-
ken soms ook wel stromingen de kop op te steken die zich
min of meer buiten of boven (kritische) discussie stellen. ‘Ze
hebben de waarheid in pacht omdat ze nu eenmaal gelijk
hebben’. In deze context gaan mijn eerste gedachten uit naar
het humanistisch perspectief binnen HRD en ook OD. 
Argyris (2005) schrijft in dit verband interessante dingen.
Zoals (116-117): ‘The problem is that those who hold the
perspective defend it by claiming there is no need for some
sort of a test that is independent of the reasoning they use to
make their claims. This is a core feature of the defensive reas-
oning mind-set, namely that they serve the primary purpose
of defending those making the claim and not the purpose of
learning, especially double-loop learning. The problem is not
with the substance of the position taken but with how it is
crafted and defended.’ Laat ik voorop stellen: ik ben geen
tegenstander van humanistische waarden. Als persoon onder-
schrijf ik er veel. Ik wil wel graag onderscheid maken tussen
waarden die personen voor zichzelf belangrijk vinden en
waarden die ten grondslag liggen aan een vakgebied. Aan
ieder vakgebied liggen ook waarden ten grondslag. Aan een
vakgebied dat tot de gedragswetenschappen behoort, zoals
HRD, liggen ook waarden ten grondslag, bijvoorbeeld de
waarde van het belang van data en de waarde van het belang
dat die data geverifieerd kunnen worden. Ik vind het een uit-
stekende zaak als bijvoorbeeld adviseurs op het gebied van
HRD duidelijk zijn over hun persoonlijke waarden, en die
hanteren om vast te stellen a. voor welke klanten zij wel en
niet willen werken, en b. wat voor soort werk zij willen doen.
Het baart me echter zorgen wanneer persoonlijke waarden

worden gebruikt om het vakgebied te definiëren, dan wel te
domineren. Je kunt niet én claimen beoefenaar te zijn van
een toegepaste sociale wetenschap én humanistische waarden
als het onderliggende geloofssysteem van die vakuitoefening
beschouwen. Dit is ook de kern van mijn standpunt in de dis-
cussie die ik voerde met Van Aken (Van Aken 2005 en 2006;
Schramade 2006a en 2006b), toen deze HRD’ers opriep
onvoorwaardelijk te kiezen voor het Rijnlandse model. Wan-
neer een HRD-adviseur er sterk van overtuigd is dat bepaal-
de humanistische waarden de juiste zijn, en die overtuiging
tot uitgangspunt van zijn werk maakt, verschuift zijn rol van

Het baart zorgen als persoonlijke 

waarden worden gebruikt om het vakgebied

te definiëren of zelfs te domineren.

die van helper naar die van pleitbezorger. In plaats van de
klant te helpen zijn doel te bereiken, wordt de klant het aan-
grijpingspunt om ‘een betere wereld te scheppen’, zoals de
adviseur die heeft gedefinieerd. Dat is vragen om gemargina-
liseerd te worden. En om aan te sluiten bij het thema van dit
nummer van Develop: een dergelijke betweterige opstelling
tref ik meer aan bij HRD- dan bij HRM-adviseurs.

c. We beweren veel, maar definiëren weinig
Deze stelling is aan de hand van bijzonder veel voorbeelden
in de HRD-literatuur te illustreren: voorbeelden in tijd-
schriftartikelen en zelfs proefschriften, waarvan de auteurs
soms heel wat hebben onderzocht maar bar weinig hebben
gedefinieerd. ‘Waar gáát dit over?’, vraag ik me meer dan eens
af. En als ik via die literatuur dan naar het vakgebied als
geheel kijk, dan vraag ik me ook af: ‘Waar gaat HRD over?’
Ik verwijs in het kort naar één recent voorbeeld. In een vraag-
gesprek dat Rob Poell (2006a) hield met Lidewey van der
Sluis, gaf de laatste een antwoord waarin zij onder meer zei:
‘Tussen leren en presteren zit, wat we niet moeten vergeten,
nog innoveren.’ In zijn algemeenheid gaat deze bewering
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niet op. Innoveren is voor lang niet iedere vorm van preste-
ren een noodzakelijke voorwaarde. De achtergrond van de
desbetreffende uitspraak laat zich echter raden bij lezing van
de daaropvolgende zin: ‘Overleven kan niet zonder innova-
tie en....’ Kennelijk was de impliciet gehanteerde definitie van
presteren ‘overleven’.
Helaas is HRD-literatuur vaak nog te veel puzzle-literatuur.
Op een bepaalde manier wel leerzaam, maar op een onnodig
omslachtige manier.

d. Als we al definiëren, dan doen we dat graag idiosyncratisch
of anderszins niet scherp genoeg
Ook auteurs die bewust met definiëren bezig zijn, zoals Van
der Krogt en Van Aken, doen dat vaak op een ‘te eigen’
manier: onnodig afwijkend van andere, bestaande omschrij-
vingen; niet scherp genoeg; de ene keer te beperkend, en
daardoor mogelijkheden voor conceptontwikkeling in de
toekomst uitsluitend, de andere keer te ‘ruimhartig’, alles-op-
één-hoop-gooiend, termen zodanig oprekkend dat ze niet
meer differentiëren.    
Bij dit alles past de kanttekening dat het niet helemaal ver-
keerd is als begrippen, conceptuele constructen, ook in ons
vak, tot op zekere hoogte een ‘open eind’-karakter hebben en
houden. Dat maakt het mogelijk – en tegelijkertijd ook wel
nodig – meer aandacht te schenken aan sensemaking (Weick,
1995). Volgens deze opvatting worden theoretische begrip-
pen geïntroduceerd en in de loop van de tijd weer aangepast
of veranderd naarmate onderzoekers en praktijkmensen nieu-
we kennis en nieuw inzicht verwerven. 

Ad 2 HRD is als vakgebied te eenzijdig gekoppeld geweest aan de
onderwijskunde 
Ik ben het absoluut met Poell eens dat HRD als vakgebied te
eenzijdig gekoppeld is geweest aan de onderwijskunde. Bij
verschillende vakgroepen Onderwijskunde is inmiddels als
aandachtsgebied verdwenen, dan wel kent een noodlijdend
bestaan. Moeten we daar om treuren? HRD zou bij Onder-
wijskunde misschien wel een heel duidelijke eigen identiteit
rond opleiden en leren hebben kunnen behouden, ter-
wijl die eigen identiteit momenteel alle kanten uitdwarrelt.
Ook staat buiten discussie dat Onderwijskunde voor HRD

altijd een belangrijke toeleverancier van inzichten zal 
blijven. Daar staat tegenover dat het vanuit Onderwijskun-
de moeilijk is en ook in de toekomst zou zijn geweest 
de juiste verbinding met de context van arbeid en bedrijf 
te maken en flexibel/dynamisch in stand te houden. Die
koppeling is tot nu toe te weinig gemaakt, waardoor de 
kans bestaat dat HRD, na loskoppeling van de Onderwijs-
kunde, in een niemandsland terechtkomt en gezien gaat
worden als ‘freischwebende Intelligenz’. Tenzij er nu
nadrukkelijker aansluiting wordt gezocht bij bijvoorbeeld
HRM.

Ad 3. HRD zoekt nog te weinig aansluiting bij (inzichten uit) ande-
re verwante disciplines
HRD zou meer aansluiting moeten zoeken bij (inzichten uit)
andere verwante disciplines. Dat ben ik met Poell eens, alleen
is het de vraag of de door hem ook voorgestane eigen identi-
teit van HRD daarmee zoveel is gediend. Het vak zal zich er
op die manier wel voor behoeden nog meer uit beeld en in
de marge te geraken. Het is maar wat we willen: vooral een
eigen identiteit of aansluiting bij (inzichten uit) andere vak-
gebieden? Ook hier gaat het waarschijnlijk om het vinden
van een goede balans. Het zou mooi zijn als we te zijner tijd

Onderwijskunde is als aandachtsgebied 

verdwenen of kent een noodlijdend bestaan.

Moeten we daarom treuren?

zowel een sterke aansluiting bij andere vakgebieden zouden
kunnen realiseren, als een sterke eigen inbreng en identiteit. 
Aansluiting is van belang als het gaat om inhoud (thema’s en
vraagstukken), terminologie en publicatiekanalen.
Als we inhoudelijk niet integraler leren denken en niet meer
met andere disciplines gaan samenwerken aan het oplossen
van vraagstukken die ertoe doen, bijvoorbeeld vraagstukken
rond innovatie, dan hebben HRD’ers een verdere marginali-
sering aan zichzelf te wijten.
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Ook qua terminologie en theoretisch kader wordt nog te vaak
geprobeerd zelf het wiel uit te vinden. In dit verband denk ik
bijvoorbeeld aan de leernetwerktheorie (LNT) die is ontwik-
keld door Van der Krogt (1995) en die door Poell (1998) in zijn
proefschrift als het ware is ‘doorontwikkeld’. Genoemde
auteurs zouden hebben kunnen aansluiten bij of tenminste
hebben kunnen refereren aan de actor-netwerktheorie (ANT).
De Franse sociologen Callon en Latour hebben in de jaren
tachtig het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de ANT
en kregen al vrij snel in brede kring navolging. Ook was aan-
sluiting mogelijk geweest bij de socialenetwerktheorie en de
methoden voor socialenetwerkanalyse zoals die binnen de
sociologie en in de organisatie- en managementwetenschap-
pen zijn ontwikkeld. Een verwijzing naar genoemde theorieën
vinden we echter niet in de LNT. Recentelijk beschreef Van der
Krogt (2006) wel de actor-netwerkbenadering. Of die benade-
ring teruggrijpt c.q. voortborduurt op de actor-netwerktheorie
en/of de socialenetwerktheorie wordt daarbij niet vermeld.  
Ten slotte zouden HRD’ers die aan vakontwikkeling doen
ook meer in niet-HRD-tijdschriften moeten publiceren.
Door van daaruit dan te verwijzen naar publicaties in HRD-
tijdschriften bevorderen we de bekendheid daarvan en daar-
mee van het vakgebied.  

Ad 4. Wat HRD van andere disciplines overneemt, gebeurt niet
altijd zorgvuldig
Veel van de ideeën die in de HRD-literatuur als ‘HRD-theo-
rie’ worden gepresenteerd, blijken in werkelijkheid voort te
komen uit andere disciplines of vakgebieden. Het is op zich-
zelf niet verkeerd om gebruik te maken van kennis uit ande-
re vakgebieden, het wiel opnieuw uitvinden is weinig zinvol.
Problematisch is wel de manier waarop dat ‘lenen’ regelmatig
gebeurt: onzorgvuldig. En dan kunnen we denken aan:
gebruik voor andere doeleinden dan bedoeld, vergeten van
de oorspronkelijke (historische) context, kritiekloos overne-
men, overnemen zonder bronvermelding of overnemen zon-
der te checken wat de oorspronkelijke bron is. Ik beperk me
hier tot twee voorbeelden van het allerlaatste. Als hoofdre-
dacteur van diverse HRD-periodieken heb ik talloze malen
auteurs moeten wijzen op meer oorspronkelijke bronnen van
allerlei ideeën en concepten rond de begrippen kenniseco-

nomie en kennisproductiviteit. Bijna altijd ging het bij die
meer oorspronkelijke bronnen om een van de vele geschrif-
ten van Peter Drucker. Hetzelfde doet zich al enige jaren voor
rond de term Nieuw Leren. Een hoogleraar en een interme-
diair instituut, beide werkend op het grensvlak van HRD en
onderwijskunde, claimen de term in de jaren negentig van de
vorige eeuw te hebben geïntroduceerd (Martens 2006). Ech-
ter, ook in dit geval is het Peter Drucker geweest die al in
1969 dit concept, uiteraard niet in zijn huidige omvattend-
heid, maar toch met een nog ongelooflijk actuele inhoud,
heeft geïntroduceerd in The Age of Discontinuity. Guideli-
nes to our Changing Society ( 313-325). 

Ad 5. HRD wordt diffuser
HRD is zo langzamerhand een waar conglomeraat van theo-
rieën, best practices en waardesystemen.
HRD is op dit moment meer een ‘ongewervelde’ dan een
‘gewervelde’. Dat wil zeggen: de interne cohesie lijkt een beet-
je zoek. De vergelijking met een ‘amoebe’ dringt zich op, iets
wat is wat het is, maar dat moeilijk op een gestructureerde
manier is te omschrijven omdat zijn structuur voortdurend
verandert. Ook de grenzen van het vakgebied worden voort-
durend verlegd.

HRD’ers die aan vakontwikkeling doen,

zouden eigenlijk ook meer in 

niet-HRD-tijdschriften moeten publiceren.

De tijd dat HRD nog te omschrijven was als het in samen-
hang met elkaar inzetten van opleiding en ontwikkeling,
loopbaanontwikkeling en organisatieontwikkeling teneinde
het functioneren van individuele medewerkers, groepen en
organisaties te verbeteren (McLagan 1989) is voorbij. Het is
waarschijnlijk nog steeds de meest geciteerde omschrijving
van HRD, maar er zijn inmiddels talloze omschrijvingen bij-
gekomen. De drie activiteitengebieden die McLagan noemde
zijn nog steeds belangrijk, maar zijn niet meer de enige. Wal-
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ton voegde in 1999 aan de drie genoemde gebieden nog per-
formanceverbetering en teamleren toe. Later volgden de
extra aandachtsgebieden elkaar in snel tempo op. Voor een
niet eens complete opsomming hiervan verwijs ik naar Tor-
raco (2005). HRM-deskundige Kluytmans was in 2001 al
‘enigszins verrast door de expansiedrift en het ambitieniveau’
dat uit de HRD-literatuur naar voren komt. Het gaat om een
territoriumdrift die zich nauwelijks laat omschrijven – zie bij-
voorbeeld ook Poells aanzet tot een canon van HRD (Poell
2006b) – en die niet bijdraagt aan een duidelijke identiteit
van HRD. 

a. wat tot de absolute kern van het vak behoort: die gebie-
den die HRD echt tot HRD maken, zonder welke echt
sprake zou zijn van een versnipperd en onsamenhangend
geheel; kortom wat HRD haar kernidentiteit verschaft, 

b. wat daaraan direct ondersteunend is, 
c. wat tijdelijk c.q. afhankelijk van heel specifieke omstan-

digheden tot het vakgebied behoort, en
d. wat nooit en te nimmer tot het vakgebied kan behoren. 
Keuzes maken betekent ook dat op bepaalde zaken wat meer
het accent zal komen te liggen en op andere wat minder, hoe
jammer dat vanuit bepaalde oogpunten ook kan zijn (no
pain, no gain). Een keuze voor aansluiting bij HRM betekent
in ieder geval dat de organisatie en het organisatiebelang een
belangrijkere context voor HRD worden dan zij gemiddeld
genomen zijn voor het totaal van de theorieën, best practices
en waardesystemen die momenteel door HRD in de meest
ruime betekenis van het woord worden omarmd. Alle pogin-
gen ten spijt om ook HRM een meerdimensioneel (Paauwe
2004) karakter te geven. 

HOE AANTREKKELIJK IS HRM ALS PARTNER VOOR HRD?

De vraag die we ons hier stellen is of HRD als discipline aan-
sluiting moet zoeken bij de HRM-discipline. Om die vraag te
beantwoorden moeten we ons ook een paar andere vragen
stellen. Hoe is het gesteld met HRM als discipline? Heeft
HRM aan HRD wel zoveel te bieden? Staat HRM er beter
op dan HRD? Is er niet sprake van twee vakgebieden die alle-
bei op zoek zijn naar erkenning en een eigen identiteit?

Net zoals HRD, heeft ook HR c.q. HRM het regelmatig moei-
lijk zich te verkopen als een specifieke discipline en een
beroepsveld dat toegevoegde waarde kan leveren. Dat was heel
vroeger al het geval, en dat is tot op de dag van vandaag nog
steeds zo.
Toen HR nog door het leven ging als Personnel Administra-
tion, wat het in sommige bedrijven overigens nog steeds is,
schreef Drucker (1954) in zijn bekende boek The Practice of
Management een hoofdstuk onder de titel ‘Is Personnel
Management Bankrupt?’. Daarin opende hij een paragraaf
getiteld ‘What Has Personnel Administration Achieved?’ met
de volgende passage:

‘HRD is Jack of all trades, master of none:’

Van alle markten thuis, maar 

daardoor nergens echt goed in.

Het is natuurlijk de vraag of HRD een duidelijke identiteit
moet nastreven. Voor klanten van HRD’ers wellicht niet, als
HRD’ers maar goed werk afleveren waarmee zij als klant
geholpen zijn. Voor de ontwikkeling van HRD als vakgebied
en haar status ten opzichte van andere wetenschappelijke dis-
ciplines wellicht wel. Ieder vakgebied c.q. iedere professie
moet natuurlijk steeds in ontwikkeling zijn en nieuwe moge-
lijkheden en nieuwe (aanpalende?) terreinen verkennen,
gevoed door zowel externe (brede maatschappelijke) ontwik-
kelingen als interne ontwikkelingen (bijvoorbeeld in werk-
processen of de behoeften van actoren die daarin werkzaam
zijn). Je kunt daarin echter ook doorschieten, alles voor ieder-
een willen zijn. ‘Jack of all trades, master of none.’ Van alle
markten thuis, maar daardoor nergens echt goed in zijn. Alles
open laten, waar bijvoorbeeld Lee (2001) een voorstander
van is. Ik denk dat het tijd is eens pas op de plaats te maken
en dat leidende instituties binnen het vak daarin het voor-
touw moeten nemen. Internationaal, maar zeker ook in
Nederland, waar er op universiteiten steeds minder mens-
kracht op wordt gezet bij een zich almaar uitdijend vakge-
bied. Zij zouden tentatief kunnen aangeven:
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‘The limitations of Personnel Administration are not hard to
perceive. They are indeed admitted by most of the people in
the field – at least by implication. The constant worry of all
personnel administrators is their inability to prove that they
are making a contribution to the enterprise. Their preoccu-
pation is with the search for a “gimmick” that will impress
their management associates. Their persistent complaint is
that they lack status. For personnel administration – using
the term in its common usage – is largely a collection of inci-
dental techniques without much internal cohesion. Some wit
once said maliciously that it puts together and calls “person-

(2006): ‘Wetenschappers moeten het mysterie van P&O
beter ontrafelen.’ Hier kunnen wetenschappers weer tegen-
over stellen dat minder dan 1% van de HR-managers regel-
matig academische HRM-literatuur leest (Rynes, Brown &
Colbert, 2002). Op het gebied van HRD zal dat niet veel
anders zijn. De vraag die hier gesteld kan worden is of
wetenschappers daar niet zelf mede schuldig aan zijn: wel-
licht hebben zij eerder in hun HRM-opleidingen voor die-
zelfde praktijkmensen wel te weinig aandacht besteed aan
het belang van het bijhouden van ontwikkelingen in het
vakgebied.   

Waar Poell (2006b) waarschuwt voor een dreigende margina-
lisering van HRD, stelt Strikwerda (2006) dat de HR-manager
is ‘gemarginaliseerd tot manager van rituelen’: veel HRM-
taken zijn geautomatiseerd, geoutsourced of overgenomen
door managers en medewerkers zelf. Een fenomeen waar ook
Hammonds (2005) op wees in zijn spraakmakende Why we
hate HR. Zijns inziens resteert HR (waaronder hij duidelijk
ook HRD schaart!) een meer strategische rol: het vergroten
van de reputatie en het intellectueel kapitaal van de onder-
neming. Probleem hierbij is volgens hem: HR is goed in de
meer administratieve en operationele taken, en absoluut niet
toegerust voor een meer strategische rol. Hoe, zou ik zeggen,
van deze bedreiging een kans te maken? Ligt daar niet een
mooie uitdaging voor HRM en HRD gezamenlijk?  

Al met al lijkt het vrij duidelijk dat zowel HRD als HRM
heel wat aan toegevoegde waarde en bijpassende reputatie
heeft te winnen. Dat roept de vraag op of deze twee discipli-
nes, die er beide ‘zo slecht voor staan’, hun heil wel bij elkaar
moeten zoeken, om daardoor – met hun respectieve beroeps-
groepen – meer toegevoegde waarde te gaan leveren en daar-
mee hun reputatie op te vijzelen. 
Om die vraag te beantwoorden zouden we naar hun over-
eenkomsten en verschillen kunnen kijken, naar hun raak-
vlakken en naar hun respectieve sterktes en zwaktes. Aan de
hand daarvan kunnen we dan proberen vast te stellen op
welke gebieden HRM en HRD zouden kunnen samenwer-
ken, wat ze van elkaar zouden kunnen leren, en waar ze
elkaar zouden kunnen versterken.

‘HR is goed in de meer administratieve 

en operationele taken, en absoluut niet 

toegerust voor een strategische rol.’

nel management” all those things that do not deal with the
work of people and that are not management.’

Uit recent onderzoek van de Economist Intelligence Unit
(2006) onder 555 topmanagers, waaronder 226 bestuursvoor-
zitters, bleek dat directeuren en managers overal ter wereld
hun HRM-afdeling een dikke onvoldoende geven. Van alle
disciplines in de organisatie zou de personeelsafdeling het
slechtst functioneren. Slechts een kwart (26%) geeft de HR-
functie een goede beoordeling.  
IntermediairPW maakte op 26 juni 2006 gewag van een
soortgelijk onderzoek van Accenture, met zo mogelijk nog
teleurstellender uitkomsten: maar 11% van de managers is
tevreden over de HR-functie, en maar 10% over het oplei-
dingsbeleid.  

In bovengenoemde gevallen gaat het steeds om de P&O-
praktijk die aan kritiek onderhevig is.
Maar P&O’ers in het werkveld stellen op hun beurt weer kri-
tische kanttekeningen bij de bijdrage van HRM als weten-
schappelijke discipline aan de praktijk. Leijten in Visser
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HRM EN HRD: VERSCHILLEN, MAAR OOK 

OVEREENKOMSTEN 

Kluytmans (2001) noemt als een van de verschillen tussen
HRM en HRD dat bij HRM het accent ligt op het verbete-
ren van het huidige prestatievermogen, terwijl HRD veel
meer gericht is op het ontwikkelen van dat prestatievermogen
in de toekomst. We zouden kunnen zeggen dat HRM in deze
optiek een meer beheersmatig karakter heeft, een connotatie
die wel past bij de elementen in de human resource cycle
(Fombrun e.a. 1984) niet zijnde Development, te weten:
Selection, Appraisal en Rewards. Hierop voortbordurend
zou je kunnen zeggen dat HRM meer gericht is op ‘exploita-
tion’ en HRD meer op ‘exploration’.

liggen. De gezamenlijke strategische bijdrage betreft enerzijds
het ondersteunen van het uitvoeren van de organisatiestrate-
gie (reactief), anderzijds het mede creëren van toekomstige
strategische alternatieven (proactief) (Brockbank 1999;
Swanson & Torraco 1994). 

Een (dubbel) probleem bij het verkennen en dus ook bij het
identificeren van de overeenkomsten en verschillen tussen
HRM en HRD is dat men het binnen HRM niet helemaal
eens is over wat er wel en niet onder valt, en dat er, zoals aan-
gegeven, binnen HRD zelfs sprake is van een ware identi-
teitscrisis. Wat verschillen en overeenkomsten zijn hangt
momenteel dus voor een deel af van de visie welke men erop
nahoudt ten aanzien van de inhoud en de grenzen van de
respectieve vakgebieden.
Ruona en Gibson stellen in dit verband: ‘It’s not wise for the
fields to entirely blur into each other. However, the similari-
ties and differences between them must be consciously
explored and made more transparent. Each field must beco-
me more conscious of its essential defining qualities, get 
clearer about its unique contributions around people in orga-
nizations, and identify specific areas in which synergy
between HRM, HRD and OD is necessary. We must conti-
nue to define and distinguish the more specialized fields
while also creating interdependence, synergy, and pliable
boundaries’ (Ruona & Gibson p. 61).
Dat wil ik graag onderschrijven. De volgende vraag is dan:
waar liggen die mogelijkheden tot samenwerking en synergie?   

MOGELIJKE RAAKVLAKKEN TUSSEN HRM EN HRD

Kluytmans (2001) stelt dat in de theorievorming omtrent
HRM en HRD drie soorten relaties tussen deze vakgebie-
den/functionele domeinen naar voren komen:
• HRD is een onderdeel of deelverzameling van HRM

‘Fombrun e.a. (1984) zien development naast selection,
appraisal en rewards als één van de vier generieke functies
om de performance van eenheden en individuen aan te
sturen. In hun Human Resource Cycle staat alles in het
teken van prestatiesturing en dienen de vier generieke
functies in samenhang ingezet te worden om prestaties te
verbeteren.’

HRD, HRM en OD moeten samenwerken

om een meer strategische bijdrage aan de

organisatie te kunnen leveren.

Beide ontlenen hun bestaansrecht aan de organisatorische
verbanden waarbinnen ze worden uitgeoefend, aan de waar-
de die ze (kunnen) toevoegen aan de bedrijfsprocessen
(Kluytmans, 2001).

Ruona en Gibson (2004) hebben onlangs de historische ont-
wikkelingslijnen van HRM, HRD en OD in kaart gebracht,
geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Er is sprake van drie
werkvelden die min of meer onafhankelijk van elkaar zijn
‘opgegroeid’, maar ook veel onderlinge verwantschap verto-
nen. Om een meer strategische bijdrage aan de organisatie te
kunnen leveren zouden zij meer moeten samenwerken. Zij
zouden ook op een vernieuwende manier moeten nadenken
over hoe zij zich tot elkaar kunnen verhouden om toege-
voegde waarde te kunnen leveren. 
Ruona & Gibson zien HR als een meta-professie, een paraplu
die aan meerdere werkvelden onderdak zou kunnen verle-
nen. De raakvlakken tussen de respectieve werkvelden zou-
den daarbij meer op strategisch dan op operationeel niveau
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• HRD is de essentie van HRM
In de opvatting die stelt dat HRD de essentie is van HRM
staat HRM voor ‘strategic interventions to elicit commit-
ment and to develop resourceful humans’ (Storey 1992).
‘Ontwikkeling wordt dan de meest centrale activiteit van
HRM (valt daar vrijwel mee samen), omdat individuele
ontwikkeling het succes van de organisatie altijd ten goede
komt. Het is een opvatting die nogal aanslaat (en aan-
sluit?) bij kennisintensieve ondernemingen, waar men
voor succes sterk afhankelijk is van de kwaliteit van indi-
viduele medewerkers.’ 

• HRD is complementair aan HRM
HRD richt zich vooral op het toekomstige prestatiever-
mogen, HRM vooral op het huidige. Deze spanningsvol-
le relatie vraagt het uiterste van HRD- en HRM-profes-
sionals om samen steeds naar optimale oplossingen te
zoeken. De zorg voor morgen moet steeds gecombineerd
worden met de zorg van vandaag. Dat kan alleen als zij
niet blijven hangen in eigen professionele standpunten en
posities, aldus Kluytmans. 

Ik zou hier de volgende twee soorten van relaties tussen
HRD en HRM aan toe willen voegen:
• HRD is zeker geen onderdeel van HRM

Eigenlijk verwijst Kluytmans daar zelf ook naar waar hij
stelt dat men als HRD ook op zoek is naar een geheel
eigen positie in het bedrijfsspel. ‘HRD is zeker geen
onderdeel of deelverzameling van human resource
management (HRM), maar een eigenstandige functie,
gericht op het ondersteunen van “the process of conti-
nuous personal development and lifelong learning which

is no longer orchestrated – or indeed funded in totality by
the employer” (Walton, 1999: 69)’. Werknemers nemen
inderdaad hun ontwikkeling steeds meer in eigen hand,
laten die steeds minder door HRM bepalen.

• HRD is ten dele in ieder geval geen onderdeel van HRM
In plaats van wat Walton hierover schrijft (zie boven), zou
je ook kunnen stellen dat HRD voor een deel in ieder
geval geen onderdeel is van HRM, omdat HRD, in de
meest ruime betekenis die eraan wordt gegeven, zich – in
tegenstelling tot HRM – buiten bedrijven kan afspelen
(denk onder andere aan Adult & Vocational Education) . 

Zoals gezegd liggen de raakvlakken tussen de respectieve
werkvelden meer op het strategische dan op het uitvoerende
niveau. Op uitvoerend niveau is vooral sprake van werk voor
specialisten die ‘hun ding doen’.
Brockbank (1999) introduceerde in dit verband een interes-
sant en relevant model, zie figuur 1. 
Aan de hand van dit model laat Brockbank onder andere
zien dat de focus van HR(M) en haar activiteiten in de loop
van de tijd is gegaan van overwegend operationeel-reactief
naar operationeel-proactief, vervolgens naar strategisch-reac-
tief, en ten slotte naar strategisch-proactief. Maar uiteraard
kunnen activiteiten op alle vier de genoemde gebieden in
principe van belang blijven, dan wel afhankelijk van tijd en
omstandigheden opportuun zijn. In het geval van operatio-
neel-reactieve activiteiten moeten we denken aan die HR-
activiteiten die nodig zijn voor het effectief functioneren van
een organisatie op dagelijkse basis en die beantwoorden aan
kortetermijnbehoeften die vanuit de organisatie zelf zijn
opgekomen c.q. geformuleerd. Bij operationeel-proactieve

Reactief Proactief

Strategisch Ondersteuning van de strategie Scheppen van toekomstige strategische 

alternatieven

Operationeel Toepassen van de grondbeginselen Verbeteren van de grondbeginselen

Figuur 1: Dimensies van concurrentievoordeel van HR-activiteiten (Brockbank 1999)
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activiteiten kan men denken aan activiteiten waarbij actief
wordt ingespeeld op actuele business issues en waarbij wordt
gewerkt aan de continue verbetering van operationele zaken.
Strategisch-reactieve activiteiten betreffen de ondersteuning
van de uitvoering van langetermijnstrategieën en het ontwik-
kelen van culturele en technische vermogens die nodig zijn
voor succes c.q. concurrentievoordeel op lange termijn. Hier-
voor zijn competenties nodig als een goed ontwikkelde ken-
nis van de business en bekwaamheden op het gebied van ver-
andermanagement. Bij strategisch-proactieve activiteiten gaat
het om zaken als het vergroten van het verander- en innova-
tievermogen van de onderneming, het anticiperend inspelen
op fusie- en overnameprocessen, het signaleren en identifice-
ren van sociale trends die van invloed zijn op de toekomsti-
ge businesskansen, het creëren van het human capital dat
nodig is om op eisen van en kansen op de markt in te kun-
nen inspelen, het ontwikkelen van strategische competenties,
strategische alternatieven en nieuwe businessmogelijkheden,
en het bouwen aan een organisatiecultuur waarin radicale
innovatie mogelijk is. Hiervoor zijn vaak geïntegreerde, ‘sys-
temische’ interventies nodig, die vragen om geïntegreerde
HR-kennis; niet alleen om meesterlijke specialistische kennis,
maar ook om kennis over hoe je die verschillende soorten
specialistische kennis op elkaar kunt laten aansluiten.   

Vanwege de noodzaak van geïntegreerde interventies en geïn-
tegreerde oplossingen, is het van groot belang dat HRD en
HRM, althans op strategisch niveau, onder een gemeenschap-
pelijke paraplu verder optrekken. Daarbij kunnen ze tegelijker-
tijd veel van elkaar leren. HRM van HRD en HRD van HRM. 
Ruona & Gibson (2004) doen in dit verband een oproep
meer in elkaars tijdschriften en magazines te publiceren (als
HRD’ers publiceerden zij zelf hun verhaal in Human
Resource Management).

WAT HRD EN HRM VAN ELKAAR KUNNEN LEREN

Het faciliteren en managen van (cultuur)verandering, van-
ouds een primaire competentie binnen HRD c.q. OD, is een
van de meest benadrukte competenties in een recente studie
naar HR-competenties (Brockbank & Ulrich 2003). Op dit
punt kan HRM wellicht leren van HRD/OD. 

HRD kan op haar beurt weer leren van het vele onderzoek dat
binnen HRM is gedaan naar de relatie tussen HR-strategieën,
ondernemingsstrategie en ondernemingsperformance.
De theorievorming rond het vormen en uitvoeren van HRM-
strategieën (zie voor een overzicht Paauwe 2004) lijkt verder
ontwikkeld dan die rond het vormen en uitvoeren van HRD-
strategieën. Het is niet zo dat er veel algemene wetmatigheden
zijn ontdekt, want HRM-systemen blijken behoorlijk idiosyn-
cratisch te moeten zijn en afgestemd te moeten worden op de
bedrijfsspecifieke situatie (Paauwe 2004, p. 33). Maar de facto-
ren die een rol spelen bij het vormen van HRM-strategieën en

HRM-onderzoek naar de relatie tussen 

HR-strategieën, ondernemingsstrategie en 

-performance: HRD kan ervan leren

-praktijken (welke configuratie werkt wanneer) lijken beter in
kaart gebracht te zijn dan de factoren die een rol spelen bij het
vormen van HRD-strategieën en -praktijken. Ook bevatten
recente HRM-modellen (zie bijvoorbeeld het model van Paau-
we, gebaseerd op zijn Contextually Based Human Resource
Theory, 2004, p. 90 e.v.) verschillende theoretische perspectie-
ven, die als het ware met elkaar worden geïntegreerd: actie-
theorie, systeemtheorie, contingentietheorie, institutionele
benaderingen en ‘resource-based view’. Daarmee lijkt het erop
dat men binnen de HRM-discipline goed weet om te gaan met
dualiteiten. Een evenwichtigheid die ik binnen de HRD-disci-
pline te vaak jammerlijk mis. Daarnaast kan HRD veel leren
van de sowieso bredere, meer bedrijfskundige optiek van waar-
uit veel HRM’ers werken.
Daartegenover staat helaas dat veel factoren binnen HRM-
onderzoek, waaronder de factor opleiding & ontwikkeling,
complete black boxes blijven. Het is in dit verband ook niet
vreemd dat de hoofdstukken over opleiding & ontwikkeling
in leerboeken over HRM meestal geschreven zijn door
auteurs die HRD-specialist zijn. HRM en HRD blijken in
verschillende opzichten niet zonder elkaar te kunnen!
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GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Je zou kunnen zeggen dat de ultieme opdracht van zowel de
HRM-functie als de HRD-functie in ondernemingen is: het
vergroten van het human capital en het social capital van
die ondernemingen. Twee stromingen binnen de manage-
ment- en organisatiewetenschappen die daarover, alsook
over de onderlinge beïnvloeding van Human en Social
Capital, interessante inzichten proberen te ontwikkelen zijn
de ‘Resource-Based View’ (RBV) en de ‘Social Capital
Theory’, ook wel geduid als het ‘Social Capital Perspective’
(SCP).

Resource-Based View
De Resource-Based View (RBV) van de onderneming heeft
zijn wortels binnen het domein van Strategisch Manage-
ment, en krijgt al enige tijd ruim aandacht binnen HRM, en
sinds kort ook binnen HRD (zie onder meer Payne & Cher-
mack 2005). De RBV ziet human resources als een vitale
bron van organisatiecompetenties en concurrentievoordeel
(Paauwe 2004, p. 29).  
De drie kernvragen waarom het draait in de RBV van de
onderneming (zie onder meer Payne & Chermack 2005)
zijn: 
1. Heeft de onderneming de noodzakelijke bronnen om

haar missie uit te voeren?
2. Heeft de onderneming ook ‘superieure’ resources?
3. Worden deze ‘superieure’ resources ook beschermd door

een of ander mechanisme dat hun verspreiding over de
hele sector voorkomt?

Wat zijn de implicaties van deze vragen voor HR-professio-
nals in de desbetreffende onderneming? Als het antwoord
op deze vragen, waar het gaat om human resources, neen is,
dan kan het om een kwantitatief tekort (workforce volume) of
een kwalitatief tekort (expertise) gaan. In beide gevallen zijn
er twee mogelijkheden om het probleem op te lossen: het
vereiste volume of de vereiste expertise inhuren of deze ont-
wikkelen. Inhuren behoort in principe tot het HRM-
domein, ontwikkelen tot het HRD-domein. In werkelijk-
heid liggen de grenzen niet zo scherp, en is het probleem
ook een stuk complexer.

Paauwe (2004, p. 52) stelt dat in de RBV de nadruk ligt op
het verwerven van duurzaam concurrentievoordeel door het
effectief en efficiënt benutten van de resources van een orga-
nisatie. Bovendien stelt hij dat concurrentievoordeel door
mensen alleen bereikt/gecreëerd kan worden door vermo-
gens/competenties die a. waardevol, b. zeldzaam, c. niet vol-
ledig te imiteren en d. niet volledig vervangbaar zijn. Is er een
mooiere uitdaging voor HRM en HRD tezamen ervoor te
zorgen dat deze vermogens voor de onderneming a. worden
verworven, geaccumuleerd en behouden, b. worden gemobi-
liseerd en ontwikkeld, en c. ook daadwerkelijk worden ge-

De ultieme opdracht van zowel HRM

als HRD in ondernemingen: het vergroten

van human capital en social capital.

bruikt, aangewend, effectief ingezet? Het is te simpel om te
stellen dat a vooral een taak is voor HRM, b vooral een taak
is voor HRD, en c wellicht een taak is voor het manage-
ment, dat op de eerste plaats daartoe de gelegenheid dient
te bieden, en op de tweede plaats medewerkers dient te sti-
muleren en te motiveren. Eerder zal sprake zijn van een
ingewikkeld samenspel, waarvoor de betrokken HR-partijen
bij voorkeur zelf ook waardevolle, unieke, niet te imiteren
en niet te substitueren competenties zouden moeten ont-
wikkelen. Over het algemeen zal daarbij sprake zijn van een
langdurig proces. We weten eigenlijk nog maar heel weinig
van hoe bedrijven een en ander klaarspelen, en welke rol
HR-partijen daarin precies spelen. Om maar te zwijgen van
hoe bedrijven zonder HR-functies dat doen. Zoals veel
bedrijven in het MKB. En zoals Semco, waar mensen hun
eigen arbeidsvoorwaarden regelen en iedereen zelf verant-
woordelijk is voor zijn eigen loopbaan en opleiding. Semler
in Haijtema (2006): ‘Een democratische organisatie is niet
iets wat je van de ene op de andere dag besluit en regelt. Het
is een langdurig proces omdat de conditionering van men-
sen heel sterk is.’   
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Er zijn nog de nodige problemen binnen de RBV op te los-
sen. Er is sowieso sprake van een aantal vraagstukken, dilem-
ma’s, dualiteiten, spanningsvelden waar de betrokkenen mee
om moeten leren gaan. Zo geeft de RBV niet specifiek aan
hoe een onderneming de human resources die zij nodig heeft
om een concurrentievoordeel te behalen moet ontwikkelen
of ondersteunen (Delery 1998, p. 290). Er is ook nauwelijks
onderzoek beschikbaar dat de processen beschrijft waardoor
HRM-systemen de belangrijkste intermediërende variabelen
beïnvloeden die uiteindelijk van invloed zijn op de perfor-
mance van de onderneming (Paauwe, 2004, p. 55). Daarnaast
impliceert de RBV dat we moeten leren omgaan met een
diversiteit aan vormen van human capital en manieren waar-
op deze elkaar beïnvloeden. Want: de kerncompetenties (en
dus niet alle competenties) van een onderneming moeten
zeldzaam, niet te imiteren en niet te substitueren zijn (Bar-
ney 1991). Er zal daardoor steeds meer sprake zijn van een
driedeling onder werknemers: een binnenste kern van werk-
nemers met unieke kenmerken, bijzondere kennis en vaar-
digheden, die ervoor zorgen dat ze niet te imiteren en te ver-
vangen zijn; een cirkel daarbuiten van ‘werkbijen’ die gemak-
kelijk vervangbaar zijn; en daarbuiten weer een cirkel van
niet-standaard werknemers: freelancers, inhuur- en oproep-
krachten, zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel), interim-
managers e.d. 
Daarnaast is een niet te onderschatten vraagstuk de eigen-
domskwestie: kan een onderneming wel human capital
‘bezitten’? Is ‘human capital’ niet eerst en vooral het eigen-
dom van de werkende zelf, die zelf bepaalt waar en voor wie
hij of zij dit kapitaal inzet? 

Een andere kwestie betreft de relatie tussen human en social
capital. De RBV legt de nadruk op de waarde van het human
capital, met name de uniciteit ervan. Aangenomen wordt wel
dat deze uniciteit van het human capital mede bepaald wordt
door de uniciteit van het sociaal kapitaal van de onderne-
ming en haar werknemers. Een interessante vraag die hierbij
rijst, is in hoeverre dat het geval is. Alsook: in hoeverre kun-
nen HRM en HRD een rol spelen c.q. elkaar vinden in het
(gezamenlijk) versterken van dat sociaal kapitaal? In ieder
geval lijkt het erop dat een lange adem nodig is om een en

ander aan unieke resources tot stand te brengen. Barney
(1991) spreekt in dit verband van unieke historische condities
als factor die ervoor zorgt dat resources (waaronder human
resources) niet volledig te imiteren zijn. Elders (1995) refe-
reert hij aan het concept path dependency. Ook sociaal kapi-
taal zal een rol spelen in deze unieke configuratie van human
resources van een onderneming. In de vorming van sociaal
kapitaal ligt een tweede uitdaging voor de samenwerking tus-
sen HRD en HRM.

Social Capital Perspective 
Het concurrentievoordeel van ondernemingen is in grote
mate afhankelijk van het aantrekken, behouden en ontwik-
kelen van human capital. De mate van uniciteit van het HR-
beleid – binnen bedrijfskundige, sociaal-culturele en institu-
tionele kaders, en rekening houdend met verschillende
belanghebbende partijen – speelt in dit verband een belang-
rijke beïnvloedende rol. Deze uniciteit kan in gunstige zin
worden beïnvloed door ook het sociaal kapitaal van de
onderneming in kaart te brengen, te ‘beheren’ en te ontwik-
kelen. Social capital is mede van invloed op human capital.
Maar ook andersom is het human capital van invloed op het
social capital. Volgens Adler & Kwon (2002) zou deze
invloed zelfs beter onderzocht moeten worden: het human
capital van individuen is volgens hen een verwaarloosd
gebied binnen het ‘Social Capital Perspective’ (SCP).
Het begrip social capital is behoorlijk complex. Het kent ver-
schillende definities en onderverdelingen. Het voert te ver
om daar in dit verband over uit te weiden. 
Adler & Kwon (2002) definiëren social capital als: ‘the good-
will available to individuals and groups. Its source lies in the
structure and content of an actor’s social relations. Its effects
flow from the information, influence and solidarity it makes
available to the actor.’  
Vanuit de Social Capital Theory, dan wel het SCP onder-
zoekt men, onder andere door methoden voor de analyse
van sociale netwerken, de middelen / mechanismen waar-
door actoren a. toegang krijgen tot resources in sociale struc-
turen en b. deze weten te mobiliseren. 
Sociaal kapitaal is daarmee een belangrijk tool of manage-
ment waarmee strategie geïmplementeerd kan worden (Shi-
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pilov & Danis, 2006). Een belangrijke onderzoeksvraag is
onder welke omstandigheden sociaal kapitaal welke invloed
heeft op de performance van de onderneming. Het antwoord
lijkt mede afhankelijk van het soort sociaal kapitaal waar het
om gaat. Daarbij is onder meer het onderscheid van belang
tussen het ‘bonding’-, het ‘bridging’-en het ‘linking’-perspec-
tief. Afhankelijk van soort en omstandigheden kan sociaal
kapitaal veranderingen, teamwork en kenniscreatie bevorde-
ren dan wel verhinderen. 
Al met al lijkt het fenomeen sociaal kapitaal vooralsnog meer
vragen op te roepen dan te beantwoorden. De vraag: ‘Hoe
kunnen human en social capital in samenhang worden ver-
worven respectievelijk ontwikkeld?’ is dus al helemaal niet
gemakkelijk te beantwoorden.

Auteurs die HRD’ers en HRM’ers in de praktijk op weg kun-
nen helpen effectieve interventies te identificeren en daarbij
de juiste hefbomen te vinden, zijn onder andere: Cross &
Parker (2004), Gladwell (2000), Stephenson (2006) en Walker
Laird (2006). 

TOT SLOT

Ik heb in deze bijdrage eerst een kritische beschouwing
gewijd aan wat wel de marginalisering van HRD wordt
genoemd. Naar mijn opvatting is momenteel van een zekere
marginalisering absoluut sprake. Voor een deel zijn HRD’ers
– en dan bedoel ik met name zij die gezichtsbepalend zijn in
de ontwikkeling van het vak – daar zelf debet aan. Dat bete-
kent dat zij ook zelf het tij kunnen keren, waardoor we met
HRD niet per se op een requiem aansturen, maar ook een
reveille en revival kunnen beleven. Een van de dingen die
HRD daartoe kan doen is aansluiting zoeken bij andere dis-
ciplines, en met name bij HRM. 

Kan HRD bij een samenwerking met HRM haar eigen iden-
titeit bewaren, c.q. in ere herstellen? In mijn perceptie is dat
mogelijk. Veel HRM-studies beschouwen HRD als een black
box, HRM-auteurs betreden het terrein van HRD nauwelijks,
HRD lijkt voor HRM haast terra incognita. Het exploreren
en exploiteren van dat gebied, met name op operationeel
niveau, lijkt HRM graag aan HRD over te laten. 

We hebben in deze bijdrage de (mogelijke) relatie c.q.
samenwerking tussen HRD en HRM langs verschillende
invalshoeken verkend. Al met al zullen we, parafraserend
op Purcells ‘Business strategies and human resource manage-
ment: uneasy bedfellows or strategic partners?’ (Purcell, 2004),
moeten afwachten wat het antwoord wordt op de vraag
‘HRM en HRD: ongemakkelijke bedgenoten of strategische 
partners?’ Ik heb er echter goede hoop op dat HRM en
HRD als (wetenschappelijke en toegepaste) disciplines met
behoud van eigen identiteit (strategische) partners kunnen
worden. Er zou mijns inziens veel verloren gaan als HRD
als vakgebied óf ‘dood’ verklaard zou worden óf voortijdig
volledig geïntegreerd zou worden in HRM. Verdere diffe-
rentiatie komt voor een eventuele integratie. Van belang bij

HRD; we hoeven niet per se op een 

requiem aan te sturen, maar kunnen ook

een reveille en revival gaan beleven.

HRD lijkt belangrijker dan HRM als het gaat om het ont-
wikkelen van uniek human en social capital. Echter ook goed
management en beheer, goed rentmeesterschap is van belang
bij het omgaan met deze vormen van nieuw kapitaal.
Zeker is dat sociale netwerken grote invloed hebben op het
leren van en in organisaties, en ook op het behoud, de crea-
tie en de distributie van hun kennis (zie onder meer Storberg
2004). Wat kan in dit verband de rol zijn van HRD’ers en
HRM’ers? 
Ze kunnen bijdragen aan het ontstaan van sociale netwerken,
deze coachen en faciliteren, ze in contact brengen met ande-
re netwerken enz. Ook kunnen zij op basis van netwerkana-
lyses in organisaties problemen signaleren en kansen in het
vizier krijgen, op basis waarvan vervolgens HR-interventies
kunnen worden gepleegd als: overplaatsen, coachen of met
elkaar in contact brengen van mensen. Interventies die op
alle leden van een werkgemeenschap focussen of juist op een
select gezelschap van ‘geboren makelaars’.    
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de na te streven samenwerking is te zoeken naar creatieve
en geïntegreerde oplossingen die recht doen aan relevante
spanningsvelden, paradoxen en dualiteiten in beider werk-
gebied.

Vanwege de nogal fundamentele vraagstelling heb ik me in
deze bijdrage voor een belangrijk deel gericht op HRD-theo-
retici. Tips aan hen zijn verspreid over dit artikel te vinden.
HRD-practici zou ik met het oog op samenwerking met
HRM willen adviseren:
1 Het eigen HRD- en het gezamenlijke HR-werk door te

lichten aan de hand van het model van Brockbank
(figuur 1).

2 Bij de ontwikkeling van menselijk en sociaal kapitaal ook
rekening te houden met en te anticiperen op de mogelijk-
heden om dit kapitaal in hun organisatie a. effectief aan te
wenden, en b. te behouden en te ‘beheren’.

3 Een abonnement te nemen op een van de volgende prak-
tijkgerichte HRM-tijdschriften: Personeelbeleid, Gids voor
Personeelsmanagement of HR Strategie.

4 Een abonnement te nemen op een van de volgende bui-
tenlandse wetenschappelijke HRM-tijdschriften: Human
Resource Management, Human Resource Management Review,
Human Resource Management Journal, of International Jour-
nal of Human Resource Management. 

Drs. P.W.J. Schramade is directeur van Schramade Perfor-
mance Development (www.schramade.nl) en hoofdredacteur
van Holland Management Review en het Handboek Effectief
Opleiden.
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Ed van Sluis, GITP:

‘Van strategie naar realiteit’

Wat houdt uw werk in? Zit u meer aan de HRD of aan de HRM-
kant?
Ik werk al zo’n tien jaar bij GITP. Momenteel ben ik Direc-
teur Vestigingen Nederland. Mijn werk bestaat dus vooral uit
‘managen’, maar het HRM/HRD-beleid behoort daar ook
toe. Bovendien ben ik van huis uit A&O-psycholoog, en heb
mij in het verleden veel beziggehouden met zaken als assess-
ment en aannamebeleid.
GITP houdt zich op P&O-gebied voornamelijk bezig met
HRD. Ik bedoel daarmee dat we als basis, als uitgangspunt
nemen de ontwikkeling van ons personeel, en van daaruit de
bijdrage aan de organisatie proberen te optimaliseren. We kij-
ken sterker naar de proceskant van het personeelsbeleid dan
naar de systeemkant. 
Daarbij moet ik wel zeggen dat er binnen GITP sprake is van
een golfbeweging. Er zijn tijden geweest dat we veel HRM-
vraagstukken aanpakten, zoals beloningsbeleid. Momenteel
ligt het accent meer op Management Development en de
implementatie ervan. Ik noem dat ‘Van strategie naar reali-
teit’: eerst uitdenken wat je wilt bereiken, en dan vervolgens
de acties ondernemen om dat te realiseren en duurzaam in te
bedden in de organisatie.
Ook bij onze klanten worden we het meest ingeschakeld voor
HRD-achtige opdrachten. Vaak komen we in beeld bij een
klant op het moment dat een businessstrategie bijna af is.
Dan moet de HR-strategie echter nog doordacht en uitge-
voerd worden: men moet de mensen in de organisatie mee-
krijgen met de bedachte beleidsuitgangspunten, en dat blijkt
een vak apart.

HRD en HRM: het verschilt een letter maar maakt een wereld van
verschil. Wat vindt u van deze stelling?
Nee, daar kan ik het niet mee eens zijn. Ik wil HRD en HRM
graag positioneren op dezelfde schaal. Kijk, je kunt natuur-

lijk de verschillen tussen HRD en HRM beklemtonen,
maar naar mijn idee doe je de organisatie daar geen plezier
mee. Veel beter is het om de relatie tussen beide vakgebie-
den te benadrukken.
Natuurlijk zijn er verschillen, die hebben vooral te maken
met de historie: HRM is al een oud begrip, HRD is relatief
nieuw. Daarbij gaat HRM meer uit van de organisatiebe-
hoefte, en HRD meer van de de gedachte dat de organisa-
tie gemaakt wordt door de mensen die er werken. 
De ontwikkeling van je personeelsbeleid is dan afhankelijk
van hoe je als organisatie tegen je eigen ontwikkeling aan-
kijkt: je kunt van buiten naar binnen kijken (o.a. Poorter),
dan is vooral belangrijk wat de klant vraagt en hoe de markt
zich ontwikkelt. Daaraan wordt de organisatiestrategie aan-
gepast. Anderzijds kun je ook van binnen naar buiten kij-
ken (o.a. Wrighter): wat kun je zelf, wat zijn je sterke pun-
ten als organisatie? Van daaruit ontwikkel je een (resources-
based) bedrijfsstrategie.

Over GITP

GITP wil het toonaangevende adviesbureau zijn voor de bestu-

ring van de interactie tussen mens en organisatie. GITP laat

zich hierbij leiden door zijn klanten, vakkennis, maatschappelij-

ke ontwikkelingen en de wetenschap. Dit betekent dat GITP

maatschappelijk en wetenschappelijk geïnspireerde inzichten

ontwikkelt aan zowel de mens- als de organisatiekant.Waarbij

de samenhang tussen die twee dimensies altijd voorop staat.

GITP is een internationale onderneming, met eigen vestigingen

in België en Frankrijk en samenwerkingsverbanden met lokale

partners in o.a. Groot-Brittannië, Italië, Polen, Scandinavië,

Spanje en Zwitserland.
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Zelf ben ik een groot voorstander van interactieve processen:
dus niet alleen van binnen naar buiten kijken of andersom,
maar beide invalshoeken in je beleid betrekken. Het is mach-
tig mooi om allerlei innovatieve producten of diensten te
ontwerpen, alleen: als er geen markt voor is, dan leidt dat
niet tot het gewenste succes. En andersom: alleen maar reage-
ren op marktontwikkelingen maakt je geen koploper.
In GITP proberen we zichtbaar te maken welke competenties
en kwaliteiten er liggen binnen de organisatie, en stemmen
die af op onze businessstrategie. 

Welke bijdrage kunnen HRD en HRM samen leveren aan actuele
vraagstukken, zoals het bewaken van de employability?
Momenteel gebeurt er een heleboel in de maatschappij waar
HRD en HRM een belangrijke rol kunnen spelen. Ik noem
bijvoorbeeld de voortschrijdende individualisering: werkne-
mers zijn bewuster bezig met zelfsturing, eigen ontplooiing,
kiezen voor een bepaalde carrrière. Daarnaast leiden organi-
saties in toenemende mate een wat vluchtiger bestaan: part-
nerships, allianties en samenwerkingsvormen worden steeds
belangrijker. Beide ontwikkelingen leiden er onder andere toe
dat werknemers niet meer 40 jaar bij dezelfde baas zitten: de
arbeidsmobiliteit neemt enorm toe.
Deze veranderingen, op individueel gebied en op organisa-
tiegebied, dwingen ons tot andere keuzes. Als bedrijf dat ‘ver-
stand heeft van mensen’ is onze visie dat je als organisatie je
mensen zodanig zou moeten begeleiden in hun carrière, dat
je hen in staat stelt om vanuit hun eigen kracht veranderin-
gen tegemoet te treden.
Die visie van GITP maakt dat ons klantenbestand langza-
merhand aan het veranderen is: waren het vroeger alleen de
HR-mensen die wij bedienden, tegenwoordig komen ook
individuele werknemers bij ons met ontwikkelingsvraagstuk-
ken. Zaken als persoonsgebonden opleidingsbudgetten wer-
ken daar natuurlijk in positieve zin aan mee. Ook vanuit de
overheid doet men aan stimulering van ‘leven lang leren’, dat
zie je bijvoorbeeld terug in de opleidingsbudgetten voor
docenten.
Ik zie dan een mooi toekomstbeeld voor me: als je geboren
wordt, is er niet alleen kinderbijslag voor je beschikbaar, maar
ook een opleidingsbudget. Een soort leerrechten. Op die

manier kun je als individu in ontwikkeling scholing of ande-
re ontwikkelingsvormen inkopen op de momenten en
manieren die bij jou passen... ach, dat zal nog wel even
duren. Maar het zou een goede zaak zijn.

Nog een stelling: HRM hoort in de lijn, HRD hoort daar niet thuis.
Wat vindt u daarvan?
Nee, niet mee eens. Ook HRD vind ik bij uitstek horen bij
de rol van de manager. Het is toch de manager die met de
medewerker discussieert over diens persoonlijke ontwikke-
ling? Natuurlijk is het prima als de manager daarin onder-
steund wordt door systemen, signaleringen en instrumen-
ten. De primaire verantwoordelijkheid voor de ontwikke-
ling van medewerkers ligt echter altijd bij het lijnmanage-
ment!

Ed van Sluis
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De vraag is dan wel: kunnen managers dat? Mijn mening
daarin is, dat als bepaalde managers daar niet goed in zijn, je
niet ‘dan maar’ moet kiezen voor een andere manier van
organiseren. Nee, dan moet je zorgen dat die managers wel
competent worden! En in het ergste geval: zet een ander
manager neer. Natuurlijk is het zo dat managers niet alle rol-
len die ze hebben evengoed kunnen vervullen, dat zou een
onmogelijke opgave zijn. Het is prima als lijnmanagers voor
bepaalde zaken als coaching anderen inschakelen die daar
meer verstand van hebben. Maar nogmaals: de procesverant-
woordelijkheid ligt bij de manager!

(HR)Management riekt naar beheer en controle, (HR)Development
naar ontwikkeling en progressie: dat laatste lijkt veel meer “appeal”
uit te stralen, hoe is dat voor u en welk effect heeft dat in uw praktijk?
Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. De huidige tendens
is natuurlijk dat steeds meer naar het individu en zijn/haar
ontwikkeling gekeken wordt. Het is leuker om te praten over
de eigen mogelijkheden tot ontwikkeling, dan over systemen
en instrumenten. Dat geldt ook binnen GITP. Ik kan als
beleidsman systemen en procedures bedenken wat ik wil, maar

de professionals binnen GITP worden daar niet warm van.
Het devies bij ons is: luister naar de wensen van je mensen,
en onderneem daar actie op, binnen de mogelijkheden van
de businessstrategie. Daar varen zowel de managers als de
werknemers wel bij. Alhoewel, we merken wel dat ondanks al
die pogingen om werknemers te boeien en te binden, ze toch
wel eens weglopen als alle kansen gegrepen zijn. Dat is dan
spijtig en daar heb je last van als organisatie. Maar je moet
jezelf in elk geval niet kunnen verwijten dat je niet alles
gedaan hebt om ze te houden.

Wilt u verder nog iets kwijt over de verhouding tussen HRM en
HRD?
Ik wil nogmaals benadrukken dat het bij HRD/HRM gaat
om de balans, om de verbinding tussen de twee. Het gaat in
de hedendaagse maatschappij – hoe modieus die termen
ook zijn – niet alléén om ontwikkeling en uitdaging; maar
óók om de prestatie. Alleen als HRM en HRD de handen
ineen slaan, kan een mooie brug tussen corporate en indi-
vidu geslagen worden, met de best mogelijke uitkomsten
voor beiden.
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LERAREN ZIJN ONTWIKKELAARS VAN TALENTEN BIJ HUN LEERLINGEN OF STUDENTEN. ALLEEN AL DOOR DE SNELLE 

VERANDERINGEN IN DE LEERLINGENPOPULATIE EN DE MAATSCHAPPELIJKE VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN

HET ONDERWIJS ZOU HET VAK VAN LERAAR SNEL MOETEN VERANDEREN EN ZOUDEN LERAREN – OM AL DIE VERAN-

DERINGEN BIJ TE KUNNEN BENEN – ZICHZELF IN EEN BEHOORLIJK TEMPO MOETEN ONTWIKKELEN. DE ONTWIKKE-

LING VAN DE ONTWIKKELAARS IS DUS AAN DE ORDE. IN DIT ARTIKEL WILLEN WE INGAAN OP HOE DE ONTWIKKE-

LING VAN DOCENTEN IN DE ALLEDAAGSE ONDERWIJSPRAKTIJK GESTALTE KRIJGT.

Van routine naar ontwikkeling
HRD en HRM in de onderwijssector

MARC VERMEULEN EN MARJAN VERMEULEN

Over de ontwikkeling van docenten valt het nodige te zeg-
gen. Uit een onlangs landelijk uitgevoerde survey via internet
onder de beroepsgroep van leraren (werkzaam in het basis-
onderwijs tot en met de universiteit) valt de tevredenheid en
de ontevredenheid van docenten op. Enerzijds voelen
docenten zich bijzonder betrokken bij de uitvoering van het
primaire proces: het werken met leerlingen/studenten, en zij
zijn hierover erg tevreden. Anderzijds hechten docenten veel
belang aan de schoolorganisatie, het personeelsbeleid de
arbeidsvoorwaarden en de ontwikkel- en scholingsmogelijk-
heden binnen het docentschap, maar op deze aspecten geven
zij aan dat ze erg ontevreden zijn met de huidige gang van
zaken. 

Meer in detail: leraren willen een personeelsbeleid dat gericht
is op ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Uit
diverse onderzoeken, zoals de monitor naar het Integraal Per-
soneelsbeleid (in het onderwijs doorgaans aangeduid als IPB-
monitor), weten we dat een dergelijk personeelsbeleid maar

op enkele scholen in ontwikkeling is, terwijl dit volgens
CAO-afspraken reeds op alle scholen ingevoerd moet zijn. 
In dit artikel gaan we in op deze discrepantie tussen de
behoefte van docenten en afspraken op werkgeversniveau
enerzijds en de hedendaagse werkelijkheid in het onderwijs
anderzijds. We zullen trachten de discrepantie te verklaren en
vervolgens formuleren we enkele verwachtingen en rand-
voorwaarden inzake de ontwikkeling van HRD in de onder-
wijssector.

ONTWIKKELING VAN DE ONDERWIJSSECTOR

Op deze plaats schetsen we in vogelvlucht de ontwikkeling
van de onderwijssector op het vlak van organisatie en beleid.
We streven niet naar een volledig en gedetailleerd overzicht
maar willen met enkele ‘pennenstreken’ een beeld van de
ontwikkeling schetsen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd onderwijs een belangrijk
hulpmiddel voor de economische ontwikkelingen (human
capital). Maar ook werd het onderwijs een belangrijk instru-
ment om sociaal-culturele ontwikkelingen te sturen. Emanci-
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patie werd een belangrijke doelstelling van het onderwijs,
niet in de laatste plaats omdat de eerste helft van de twintig-
ste eeuw geleerd had wat voor een enorm effect sociale uit-
sluiting kan hebben op samenlevingen. De maatschappelijke
belangstelling voor onderwijs nam enorm toe en er was spra-
ke van een heel actief onderwijsbeleid, culminerend onder
onderwijsminister Van Kemenade die in zijn Contourennota
het ideaal van de Middenschool uitwerkte. Een belangrijk
gevolg van de grote maatschappelijke belangstelling voor het
onderwijs was dat velen zich met het onderwijs gingen

ke sector. Dat vormt de start voor allerlei discussies over dere-
gulering. Onderwijs is een van de sectoren waarover Geel-
hoed het ruim twintig jaar geleden (!) al had. De sector was
overgereguleerd en dat stond een doeltreffend en doelmatig
aanbieden van onderwijs in de weg. Negen jaar later komt de
commissie Toekomst Leraarschap (ook wel commissie Van
Es, 1993) met een scherpe analyse van wat er mis is met lera-
ren in Nederland. Het komt erop neer dat de professionele
autonomie van de docent in het klaslokaal feitelijk leidt tot
vereenzaming en aantasting van de professionaliteit. 

Wanneer we nu na deze verkenning in vogelvlucht de balans
opmaken, dan zien we dat er momenteel naar gestreefd
wordt om scholen meer ruimte te geven om een eigen beleid
te ontwikkelen. Docenten worden aangesproken om zich
minder op te stellen als professionals die sterk voorgestructu-
reerde, routinematige taken uitvoeren. De leraar van de toe-
komst is een intellectueel die in hoge mate verantwoordelijk
is voor zijn eigen professionele handelen en die bereid is daar
te allen tijde verantwoording over af te leggen. Althans, zo
zou het moeten worden. De praktijk is echter weerbarstiger.

WEERBARSTIGE PRAKTIJK

De weerbarstigheid van de praktijk willen we illustreren aan
de hand van een drietal problemen: de schaalvergroting, de
rol van de Haagse politiek en de kwaliteit en het imago van
de professie van leraren.

Om de deregulering mogelijk te maken is er sprake van een
zeer forse schaalvergroting in het onderwijs. Zo zijn er onder-
wijsinstellingen met vele duizenden studenten en vaak een
paar duizend personeelsleden. De Haagse Mondriaangroep,
een regionaal opleidingscentrum, heeft bijna 2.000 medewer-
kers in dienst die onderwijs verzorgen voor ruim 30.000
deelnemers. De grootste werkgever in het Nederlandse
onderwijs vinden we in het voortgezet onderwijs, waar een
bestuur verantwoordelijk is voor het onderwijs in ca. 50 scho-
len met bijna 60.000 leerlingen, en met (in fte’s) zo’n 6.000
werknemers en een exploitatie van 350 miljoen euro. 
De meningen over de effecten van deze schaalvergroting
lopen uiteen. Enerzijds hoort dit bijna inherent bij deregule-

Gevaarlijke chemie: leraren in isolement 

in hun klas die elders bedachte richtlijnen

proberen na te leven.

bemoeien, niet alleen in de politiek, maar ook in het beleid
en in de onderwijsverzorging. Zo nam het aantal ambtenaren
op het onderwijsdepartement gestaag toe en groeide ook het
aantal circulaires, richtlijnen en normen waarmee scholen en
leraren werden geconfronteerd.

Onderwijs is al sinds mensenheugenis een aangelegenheid
waarbij het principe van klassikale organisatie wordt gehan-
teerd. Sinds de invoering van het schoolbord werden leerlin-
gen op leeftijd en capaciteit in homogene groepen geordend
en stond er een leraar voor de klas die tamelijk vrij is hoe in
de klas les te geven. Combineren we dit nu met het hiervoor
geschetste beeld van toenemende regeldruk, dan zien we de
contouren van een gevaarlijke chemie die in de jaren tachtig
van de vorige eeuw ontstond: leraren in isolement in hun
klas die elders bedachte richtlijnen proberen te hanteren en
na te leven.

In het laatste kwart van de vorige eeuw zijn er twee belang-
rijke momenten wat betreft de ontwikkeling van de besturing
van onderwijs. Ten eerste komt in 1984 de Commissie Geel-
hoed met een scherpe analyse van de regeldruk in de publie-



DEVELOP NR 4-2006 45THEMA HRD EN HRM

ring. Deze grote organisaties kunnen de nodige politieke
invloed ontwikkelen en hebben in potentie de mogelijkheid
om een eigen innovatiebeleid te voeren. Er staat tegenover
dat er grote bureaucratieën gegroeid zijn. Scholen zijn
gegroeid en de aansturing daarvan verliep en verloopt niet
zonder problemen. De van oudsher als uitvoeringsorganen
van de overheid gepositioneerde onderwijssector ontwikkelt
vanaf de jaren tachtig een bij deze opdracht passende profes-
sionele bureaucratie. Van de schoolleiding werd in de oude
situatie vooral administratieve uitvoering en coördinatie ver-

vernieuwen. Dat dit in een groot aantal gevallen geen geldig
excuus is, blijkt wel uit de toenemende variatie tussen scho-
len in hun onderwijskundig beleid en hun HRM-beleid: het
kan dus blijkbaar wel!

Een derde probleem ligt in de kwaliteit van leraren en het
imago van het werken in het onderwijs. Onderwijs trekt – net
als andere publieke sectoren – mensen aan die niet heel sterk
ondernemend van aard zijn. Een groot deel van de leraren
die nu bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs werken, heb-
ben in de jaren zeventig gekozen voor het onderwijs, onder
andere om op die manier maatschappelijke veranderingen na
te streven. Deze oriëntatie, gecombineerd met de lange duur
van hun verbintenis aan de school, maakt een initiatiefrijke
habitus niet al te voor de hand liggend. In het basisonderwijs
komt daar nog bij de sterke feminisering van het beroep. Het
overgrote deel van de leraren is vrouw en combineert werk
met zorg in de privésfeer. Net als in andere beroepen waarin
zelfstandig handelen, interactie en communicatie centraal
staan (denk aan maatschappelijk werkers) ligt ook in het
beroep van docent het gevaar van burn-out vaak op de loer. 
Er is sprake van ‘additional workers’ die maar een beperkte
betrokkenheid bij de schoolorganisatie kennen. Het voor-
gaande impliceert geen verwijt en doet niet af aan de vaak
grote pedagogische betrokkenheid van mensen die voor de
klas staan. Alleen vormen ze met elkaar een beroepsgroep die
kenmerken heeft die eerder tenderen richting deprofessiona-
lisering dan dat ze bijdragen tot professionalisering van de
beroepsgroep. Dat wordt vervolgens ook waargenomen door
hen die overwegen het beroep van docent te kiezen. 
Het imago van de sector heeft ook te lijden onder, al dan niet
terechte, vermoedens over de dalende kwaliteit van de
instroom in het lerarenberoep. Zo loopt het aandeel Pabo-
studenten met een vwo-vooropleiding terug en stijgt het aan-
tal Pabo-studenten met mbo als vooropleiding. 

VAN PERSONEELSBEHEER NAAR PERSONEELSBELEID

De geschiedenis van het personeelsbeleid in het onderwijs
loopt van personeelsbeheer (administratieve uitvoering op
schoolniveau, beleidsontwikkeling op overheidsniveau), via
personeelszorg (uitvoering van enkele onderdelen zoals scho-

Er blijven voortdurend ‘Haagse prikkels’

naar de scholen komen, soms over tamelijk

onbenullige details.

wacht. Deze functie werd meestal bekleed door een doorge-
groeide leraar. Een sterke schaalvergroting, de invoering van
lumpsum financiering en marktwerking en een beperking
van de mogelijkheden om sociale zekerheid (wachtgeld) cen-
traal af te wentelen maakt dat schoolorganisaties erg in de
beheerslijn zijn gaan sturen. De mogelijkheden om de onder-
wijsorganisatie inhoudelijk te profileren lijken gering, of wor-
den doorgaans door de betrokkenen als gering ervaren.

Een tweede probleem is dat de overheid het onderwijs toch
niet echt los laat of kan laten. Onderwijs is een belangrijke
sector in de samenleving en de politieke druk om bepaalde
doelen te realiseren blijft groot. Daardoor blijven er voort-
durend ‘Haagse prikkels’ naar scholen komen, soms over
tamelijk onbenullige details. Het gevolg is dat scholen zich
nog steeds gecontroleerd of gedirigeerd voelen en op onder-
delen nog beperkt zijn in hun autonomie. Daarbij speelt een
rol dat die ervaren beperking soms niet eens meer op feiten
gebaseerd is. Scholen, directeuren en leraren zijn al zo lang
aan regulering gewend dat ze er op voorhand van uitgaan dat
allerlei initiatieven ‘toch niet mogen van Den Haag’. Dat
wordt vaak als een excuus aangewend om maar niet te veel te
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ling en ontwikkeling, maar geen beloningsbeleid en secun-
daire arbeidsvoorwaarden) naar HRD (door verplichte invoe-
ring van integraal personeelsbeleid in 2005), waarin school-
specifiek personeelsbeleid ingevoerd dient te worden gericht
op competentieontwikkeling en functiedifferentiatie. In de
onlangs ingevoerde Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO)
wordt bijvoorbeeld geregeld dat docenten 10% van hun
werktijd moeten besteden aan professionele ontwikkeling.
De onderwijsinspectie heeft de taak er bij de schoolbesturen
op toe te zien dat deze tijd ook daadwerkelijk aan professio-
nalisering wordt besteed. 
Kortom, de omslag naar scholen die over een eigen beleids-
voerend vermogen beschikken, inclusief de mogelijkheden
om een bijpassend personeelsbeleid te voeren, is dus van zeer
recente datum. Van belang is om op te merken dat deze
omslag op initiatief van de overheid heeft plaatsgevonden.
De invoering van het personeelsbeleid is derhalve eerder te
typeren als een instrumentele invoering: omdat het moet van
de overheid en niet omdat de sector daarin uit zichzelf de
meerwaarde of noodzaak van inziet. 
Uit een recent onderzoek onder scholen in primair en voort-
gezet onderwijs die in het kader van een pilot IiP (Investors
in People) invoeren, blijkt dat de meeste scholen veel meer
dan de vooraf afgesproken termijn van twee jaar nodig heb-
ben om te voldoen aan alle indicatoren om hun IiP-keurmerk
te behalen. De scholen die meedoen waren bij de start van de
pilot niet als doorsnee-school te bestempelen. Gemiddeld
genomen waren de scholen in de pilotgroep verder gevorderd
met de invoering van een integraal personeelsbeleid dan de
gemiddelde school in ons land. 
Momenteel zijn we bezig met het maken van een rapport
over hoe scholen werken aan het verkrijgen van het IiP-keur-
merk. De rapportage ronden we dit jaar nog af, maar hier vol-
gen alvast enkele indrukken. Wat we alvast willen signaleren
is dat voor de scholen in de pilotgroep het werken met IiP
betekent dat ze leren om systematisch na te denken over ont-
wikkeling, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid,
dat ze het personeelsbeleid (de ontwikkeling van mensen op
individueel, team- en organisatieniveau) leren te borgen en
dat ze leren hoe het onderwijspersoneel te betrekken bij de
vormgeving van het personeels- en het organisatiebeleid. 

Kortom het professioneel ontwikkelen en uitvoeren van
organisatiebeleid (inclusief HRM/HRD) binnen organisaties
in het onderwijsveld zal nog een aantal slagen moeten maken
alvorens we kunnen spreken van moderne arbeidsorganisa-
ties, waarin er sprake is van een wisselwerking tussen organi-
satieontwikkeling en de ontwikkeling van het menselijk
potentieel binnen die schoolorganisatie. 
Dit proces vergt tijd en er zijn vele omstandigheden aan te
voeren waarom dit tijd vergt. Het heeft te maken met een
overheid die niet altijd een consequente politiek voert ten
aanzien van het onderwijs, met een maatschappelijk mid-
denveld waar vele spelers een eigen agenda kennen en met de
beroepsgroep van leraren die (als tamelijk ongeorganiseerde
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professie) nauwelijks een rol speelt in dit proces. Ook speelt
het gemis aan expertise binnen scholen een rol. Tot slot kan
niet onvermeld blijven dat een lange weg afgelegd moet wor-
den om een uitvoerende organisatie te transformeren in een
organisatie die zelfsturing en beleidsontwikkeling hoog in
het vaandel heeft en werkt met een zelfbewuste beroepsgroep
die oog heeft voor de eigen professionele ontwikkeling. 

HOE NU VERDER?

Gras gaat niet harder groeien door aan de sprietjes te trekken,
leert een oude volkswijsheid. Scholen hebben vermoedelijk
vooral tijd nodig en er lijkt ook sprake te zijn van stadia die
doorlopen moeten worden: het personeelsbeheer is inmiddels
ingevoerd, personeelsmanagement nog nauwelijks en develop-
ment ligt nog een aantal straten verder. 
Kortom HRM is in aantocht, maar HRD is nog niet echt in
het vizier verschenen! 
Hieronder geven we tot slot wat overwegingen weer om de
ontwikkeling richting HRD te bespoedigen.
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Scholen moeten zich nog steeds aan erg veel regels houden
op het gebied van bevoegdheden, arbo, toetsing etc. Het zou
een interessant experiment zijn om te kijken wat er gebeurt
met het HRM/HRD-beleid op het moment dat scholen bij-
voorbeeld onder hetzelfde regime worden gebracht als bedrij-
ven. In het hoger onderwijs worden daar inmiddels de eerste
experimenten mee uitgevoerd. Omdat scholen langdurig
ingesponnen zijn in bestaande regelsystemen, weten we dom-
weg niet wat een school aan regelvrijheid aan kan en wat de
consequenties zijn voor het HRD-beleid. Experimenten op
dit vlak zijn zeer welkom, waarbij we overigens niet terug
moeten schrikken voor het mislukken van experimenten.
Ook (juist) van fouten kun je veel leren.
Dergelijke vernieuwingen van werkprocessen vergen tijd,
gaan met weerstanden gepaard en brengen onzekerheden
met zich mee. Een belangrijke belemmering zou wel eens
kunnen zijn dat docenten al behoorlijk op hun tenen lopen
om de bestaande routines uitgevoerd te krijgen. Sowieso zijn
docenten niet zo vernieuwingsgezind: ze zijn immers niet
geselecteerd op en gesocialiseerd in ondernemerschap, risi-
co’s nemen etc. Een aantal vernieuwingsprojecten zijn min-
der gelukkig verlopen en het gemopper hierover is luid hoor-
baar. Deze mislukkingen worden wellicht ook gekoesterd als
argument om rust in de sector te bepleiten. In onze optiek is
rust iets wat niet bij onderwijs past en gaat het erom mensen
te ondersteunen in het omgaan met onrust.

Ook op het niveau van het onderwijsbestel is het zoeken naar
nieuwe evenwichten. Het ministerie moet positie bepalen en
veel duidelijker maken waar nu precies de beleidsvrijheid van
scholen uit bestaat. Bonden en werkgevers moeten een nieu-
we werkwijze ontwikkelen die vrijheid aan de individuele
scholen en de leerkrachten daarbinnen biedt. De werkgevers-
organisaties zijn zich aan het hergroeperen (er groeit nu bij-
voorbeeld één organisatie voor werkgevers in het voortgezet
onderwijs). Ook op dit niveau is het belangrijk dat de groei
van schoolbesturen geen autonoom proces wordt omdat het
nu eenmaal zo loopt maar dat de schaalgrootte efficiënt is in
relatie tot de doelen en de opdracht van de school. Leraren
zijn nog weinig op grond van hun professionaliteit georgani-
seerd, anders dan dat dit bijvoorbeeld bij medici, architecten

of accountants het geval is. In het politieke speelveld zijn
leraren als beroepsgroep geen partner in de beleidsontwikke-
ling. Werkgevers zijn dat inmiddels wel. De versterking van
een dergelijke organisatievorming van de beroepsgroep van
leraren kan een belangrijke rol spelen bij de herprofilering
van het beroep en de professionele ontwikkeling van de
beroepsgroep in zijn geheel.

Zoals we hierboven hebben geschetst, zijn er een aantal ont-
wikkelingen die medebepalend zijn voor hoe het HRM- en
HRD-beleid uiteindelijk in scholen wordt vormgegeven. Het
is nog te vroeg om momenteel conclusies te trekken, maar
vast staat dat de tijd van louter personeelsbeheer achter ons
ligt. Hoe dan ook: de toekomst is aan HRM en HRD!
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IVA, Universiteit Tilburg en verbonden aan Interactum, fede-
ratie van lerarenopleidingen in het basisonderwijs.
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HET ONDERSCHEID TUSSEN HRM EN HRD IS VOORAL EEN ACADEMISCHE KWESTIE, BETOGEN DE AUTEURS IN ONDER-

HAVIG ARTIKEL. HET IS VEEL ZINVOLLER ALLEEN VAN HR TE SPREKEN. AAN DE HAND VAN TWEE NOG LOPENDE CASES

ONDERBOUWEN GROENEVELD EN GUBBELS HUN STELLINGNAME, EN ELABOREREN ZIJ WAT VAN DEZE CASUSSEN

KAN WORDEN GELEERD. DE AUTEURS SLUITEN AF MET EEN AANTAL STELLINGEN. ‘HR MOET WORDEN GEÏNTEGREERD

IN DE LIJN VAN DE ORGANISATIE, EN NIET ‘HET SPEELTJE’ ZIJN VAN EEN P&O-AFDELING. DAN GAAT HR NAMELIJK NIET

OVER MANAGEMENT OF ONTWIKKELING MAAR OVER DIE P&O-AFDELING ZELF.’

Op naar een integraler HR

ROB GROENEVELD & EDGER GUBBELS

Enige tijd terug stond een er opmerkelijke oproep op
www.managementsite.net, een vaak gefrequenteerde website
door (HRM-)managers. Ene Justus de Broeckenaere, een
pseudoniem, kondigde de oprichting aan van de Stichting
Slachtoffers Competentiemanagement. Deze stichting zou
de belangen van mensen behartigen wier competenties zijn
gevat in profielen en competentiemanagement een halt pro-
beren toe te roepen middels voorlichting. ‘De feiten wijzen
uit dat al veel medewerkers van bedrijven ten prooi zijn
gevallen aan competentiemanagement. Wanneer bent u aan
de beurt?’
De auteur bedoelde deze oproep in eerste instantie als grap,
maar wel één met serieuze ondertoon, zo leert telefonische
navraag. ‘In mijn werk word ik vaak geconfronteerd met ach-
tergelaten ruïnes door competentiemanagement. Veel werk-
nemers vormen ondergrondse sympathisantenclubjes die
zich afzetten tegen het management en de te voeren target-
gesprekken en skill assessments. In het bijzijn van hun meer-
deren spreken zij daar uiteraard niet over. Dat is immers
nadelig voor je toekomst. Maar ik geloof dat de verantwoor-
delijke managementlagen niet op de hoogte zijn van de

gevolgen van hun beleid. Het management prijst zich rijk
met de zegeningen van competentiemanagement, terwijl de
kloof tussen manager en medewerker daardoor juist alleen
maar groter wordt.’
De Broeckenaere kreeg onvoldoende reacties om het door-
zetten van zijn stichting te rechtvaardigen. ‘Ik wilde weten in
hoeverre werknemers bereid waren te praten over negatieve
ervaringen met competentiemanagement. Twee mensen wil-
den serieus donateur worden. Mogelijk is de barrière nog te
groot om daadwerkelijk actie te ondernemen tegen het
gevoerde beleid van de werkgever. Maar het wordt tijd dat de
werknemer zich weer gewoon bezig houdt met datgene waar-
voor hij is opgeleid. De manager kan zich dan richten op stu-
ring en facilitatie. Het zou mij niet verbazen wanneer com-
petentiemanagement zijn langste tijd heeft gehad.’ (*)

INLEIDING

Als lezer van dit vakblad hoeven we u dat eigenlijk niet meer
uit te leggen: human resources management (HRM) legt het
accent vooral op beheersmatige en controlerende aspecten
bij medewerkers zoals (ziekte)verzuim, functioneren, beoor-
delen en belonen, human resources development (HRD) is
veelal gericht op de persoonlijke ontwikkeling van medewer-
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kers. Er zijn vakgenoten die dat onderscheid ‘een academi-
sche kwestie’ vinden en liever van één HR spreken. Dat heeft
ook onze voorkeur. Zowel HRM- als HRD-afdelingen hou-
den zich immers bezig met mensen die moeten presteren in
organisaties. Verantwoordelijke managers moeten hun men-
sen de gelegenheid geven zich te ontwikkelen dat ze nu én in
de toekomst de beoogde prestaties leveren. Dat beide ogen-
schijnlijke werelden wel eens botsen, bijvoorbeeld wanneer
HRD invulling wil geven aan persoonlijke ontwikkelplannen
in het kader van competentiemanagement terwijl (de afde-
ling) HRM daarvoor geen budget wil of kan vrijmaken, hoeft
op deze plaats geen betoog.
Competentiemanagement, het woord valt wederom, is stra-
tegisch gezien een HRD-activiteit bij uitstek. Doel daarvan is,
zoals Hamel en Prahalad (1990; 1994) het concept introdu-
ceerden, verbinding te leggen tussen de strategische doelen
van een organisatie en de daarvoor vereiste ambities, compe-
tenties en talenten van medewerkers. Met competentie-
management zou de ontwikkeling van individuele medewer-
kers hand in hand gaan met de ontwikkeling van de organi-
satie zelf.
Ook in dit geval blijkt de praktijk vaak weerbarstiger dan de
theorie. De nadruk ligt bij competentiemanagement vaak
eenzijdig op prestaties van individuele medewerkers (Groe-
neveld, 2004; Gubbels & Van Sluijs, 2004). Organisaties wil-
len te snel resultaat zien, en hebben te weinig oog voor con-
textuele factoren die van invloed zijn op prestaties en
gewenste gedragsveranderingen van medewerkers op de
lange(re) termijn. Kortetermijndenken botst met een vrucht-
bare toepassing van HRD-beleid. 
Werden – zoals met wel meer concepten uit de management-
literatuur – de zegeningen aanvankelijk dan ook luidkeels
bejubeld, de Stichting Slachtoffers Competentiemanagement
aan het begin van ons artikel illustreert dat competentie-
management allang niet meer louter positieve reacties ople-
vert. Het invoeren ervan blijkt vaak na het opstellen van
competentieprofielen te stokken bij het navenante en
gewenste gedrag van leidinggevenden en medewerkers.
Vanuit onze praktijkvoering als organisatieadviseur, HR-con-
sultant en managementcoach gaan wij in dit artikel in op de
relatie tussen HRM en HRD. We willen reflecteren op wat

wij zien in de praktijk: of het nu gaat om HRM, HRD of
competentiemanagement, activiteiten en initiatieven op die
terreinen stokken vaak. Oorzaken daarvan zoeken we in het
niet zelden vergeefse streven naar beheersbaarheid, en in het
louter richten op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
zonder die te voeden dan wel bij te sturen vanuit de strategie
van de organisatie of afdeling. Een voorbeeld van die
beheersbaarheid in combinatie met persoonlijke ontwikke-
ling zijn de persoonlijke ontwikkelplannen, kortweg POP.
Deze zijn de laatste jaren en masse ingevoerd bij diverse orga-
nisaties. Ze ontketenen vaak een korte ´motivatiepush´ bij
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medewerkers (‘ja!, we mogen melden wat we graag willen
ontwikkelen!’). Echter, niet zelden verwordt een POP tot een
bureaucratische sessie (plan eindigt in de la), zonder veran-
kering vanuit de beoogde organisatieontwikkeling. Wat kun-
nen we, op basis van recente ervaring, zeggen over wat wijs-
heid is en wat niet? Een ander motief is een geschreven bij-
drage leveren aan innovatie en ontwikkeling binnen ons vak.
Onze aanpak is als volgt. We beschrijven twee nog lopende
cases: een industrieel bedrijf dat een duurzame verandering
nastreeft, en een overheidsinstelling die competentiemanage-
ment probeert in te voeren met behulp van HRM en HRD.
Beide casussen beschouwen we kritisch. We sluiten af met
een aantal stellingen die hopelijk prikkelen tot discussie.

CASUS 1: EEN INDUSTRIEEL BEDRIJF

Een industrieel bedrijf heeft een forse downsizing achter de
rug. Een kwart van het personeel – zeshonderd medewerkers –
mag blijven. Buitenlandse investeerders vinden dat het
bedrijf in de huidige vorm een goede positie heeft. Vanwege
geldgebrek en andere prioriteiten is jarenlang niet geïnves-
teerd in de ontwikkeling van medewerkers. De directie wenst
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een gedegen MD-programma om in die leemte te voorzien.
Er wordt twee jaar uitgetrokken om een duurzame verande-
ring te bewerkstelligen.
De strategische ambities van de driemansdirectie zijn als
volgt: een niche vinden, internationale positionering, aan-
trekkelijk worden voor potentiële kopers. De markt vraagt in
toenemende mate om flexibiliteit en klantgerichte oplossin-
gen. Dit maakt het noodzakelijk de werkprocessen meer in
samenhang en in hun onderlinge afstemming te besturen.
Om die ambities waar te maken moet er meer synergie tus-
sen medewerkers onderling en tussen afdelingen komen. 
De verbinding tussen de medewerkers moet dus gestimu-
leerd. Dat stelt andere eisen aan besturing en leiderschap. In
plaats van afdelingen moeten managers werkprocessen run-
nen om de synergie te bevorderen. Daartoe moeten ze bui-
ten gebaande paden treden en hun zone van comfort verla-
ten, ze zullen risico’s moeten (durven) nemen; een taak voor
de directie is te zorgen voor het benodigde vertrouwen. Dat
zal ook het middenmanagement moeten bieden aan hun
medewerkers. Een empathisch leider die synergie propageert,
hamert niet alleen op omzet of productiegegevens.
Aan de basis van het MD-programma staan een set compe-
tenties die bepalend zijn voor het met succes oplossen van
deze managementopgaven en voor de verschillende manage-
mentrollen in de organisatie. Deze competenties zijn afgeleid
van de strategische uitdagingen waarvoor de fabriek zich
gesteld ziet. De directeuren moeten onder meer een visie ont-
wikkelen en uitdragen, omgevingsbewust zijn, de vertaalslag
kunnen maken naar de managementlaag onder hen. Die
managers moeten op hun beurt die visie kunnen uitdragen
naar hun medewerkers, kunnen samenwerken, collectief en
individueel feedback kunnen geven, projectgroepen kunnen
leiden Dit is het ‘nieuwe’ en voor het realiseren van de stra-
tegische doelstellingen noodzakelijke gedragsrepertoire van
de leiding van de firma.
Langs deze set van competenties worden ontwikkelingspro-
gramma’s opgezet. De vorderingen van deze inspanningen
worden gevolgd en bijgestuurd met een nieuw op competen-
ties en resultaten gericht beoordelingssysteem. Zo is het ont-
wikkelingsproces onderdeel van de managementpraktijk.
Een andere manier van werken, zoals in dit geval de strategie

van meer synergie, lokt angst, weerstand en twijfels uit (Ten
Have, 2002; Ten Have & Ten Have, 2003). Daarom wordt een
intensief ontwikkelingsprogramma opgesteld dat leren op
verschillende niveaus stimuleert: individudeel, binnen teams
en groepen, en op het niveau van de organisatie als geheel.
De competenties worden vertaald in een intensief oplei-
dingsprogramma dat specifieke leiderschapsvaardigheden
moet versterken: plannen en organiseren, sturen op resulta-
ten, vergroten van de communicatieve wendbaarheid, con-
tracteren van samenwerkingsafspraken. Ook de vorming van
een nieuwe leiderschapshouding komt ruimschoots aan bod.
Zo zijn er samenwerkingsoefeningen en simulatiegames in de
Ardennen gehouden. Die daagden managers uit om uit hun
oude gedrag te komen en nieuw gedrag te laten zien dat past
bij de moderne besturing van de fabriek en het daarbij
gewenste leiderschap. Oud gedrag leidde bij deze games tot
nare gevolgen zoals een nat pak in de Ourthe, of enorme ver-
tragingen en angstige situaties. Lieten managers daarentegen
nieuw leiderschap en gewenste samenwerking zien, zoals het
zoeken naar onderlinge afhankelijkheid en synergie of het
meervoudig tegen situaties aankijken, dan verliepen de oefe-
ningen vlekkeloos. Dan ontstonden het vertrouwen en de
veiligheid om juist dat nieuwe, gewenste gedrag te tonen. Dat
besef heeft voor enorme mindshifts en attitudeveranderingen
gezorgd. 
In een module projectmanagement is bovendien aandacht
besteed aan het runnen van specifieke verbeterprojecten in
de fabriek zelf. Met de topveertig van de organisatie zijn vijf
noodzakelijke projecten vastgesteld waar winst is te halen én
synergie kan worden bevorderd. Daarvoor zijn functionele
teams samengesteld om bijvoorbeeld de samenwerking tus-
sen afdelingen onderhoud, engineering en productie beter te
laten verlopen.
Leren vindt zo dus op drie niveaus plaats: op individueel,
groeps- en organisatieniveau. De leerprocessen worden als
het ware de fabriek ingetrokken om zo direct mogelijk aan te
kunnen sluiten bij de concrete, alledaagse praktijk. Feedback
op elkaars gedrag en handelen is bij dit alles essentieel. In de
Ardennen is geleerd elkaar aan te spreken op verantwoorde-
lijkheid; managers alleen krijgen weinig tot niets voor elkaar.
Persoonlijke ontwikkelplannen, vormen van peer to peer-feed-
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back (180° en 360° feedback) en een redactie-achtige omge-
ving op Intranet ondersteunen dit leerproces in de fabriek
extra. De driemansdirectie krijgt een intervisietraject ter
ondersteuning voor de te managen cultuuromslag.

Beschouwing
Het voorbeeldige van deze casus is de integrale aanpak op
individueel, afdelings- en organisatieniveau; pas dan kunnen
collectieve gedragspatronen veranderen. Het gaat hier niet
om ‘het speeltje’ van de P&O-afdeling. Managers kunnen
medewerkers wel willen veranderen. Maar als de context niet
verandert, dan verandert gedrag hooguit tijdelijk. Bovendien
neemt deze directie de tijd. De verandering gaat volgens het
trekkersmodel; er kan en mag worden bijgestuurd indien
nodig, er wordt niet rigide vastgehouden aan een vooraf
opgesteld stappenplan, maar wel vastgehouden aan het
gewenste einddoel. Deze directie lijkt zich te realiseren dat

veel veranderingen helemaal niet zo ‘beheersbaar’ verlopen
als men graag zou willen maar veel ‘chaotischer’, juist ook op
HR-gebied (vgl. Zuijderhoudt et al. 2002). HRD lijkt hier
HRM in te halen.
Een ander noemenswaardig aspect is dat het HRD-denken
uit de conferentieoorden is gehaald en weer is teruggebracht
naar het werkproces in de fabriek zelf. Daar moet het immers
gebeuren, daar moet de gewenste synergie zich gaan uitbeta-
len. Op deze wijze leert men ter plekke, en dat stimuleert
tevens innovatie.
Nadeel is dat competenties heel erg op gedrag zijn gericht.
Competenties komen juist tot leven in dialoog tussen mensen.
Mensen zeggen niet tegen elkaar: ‘jij moet iets aan je compe-
tentie besluitvaardigheid doen’, maar eerder iets in de trant van
‘neem eens een besluit’, ‘sta op je strepen’, ‘vertegenwoordig
onze afdeling eens beter in het MT’. In feite gaat het dan over
rollen, die zijn doorgaans ook meer herkenbaar. En mensen

Ontwikkelingsprogramma dat leren op verschillende niveaus stimuleert: individudeel, binnen teams en groepen, en op het niveau van de organisatie als

geheel.
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spreken elkaar gemakkelijker aan op rollen dan op competen-
ties. De staf bezigt vooral competentietaal: HRM over vereis-
te, HRD over te ontwikkelen competenties. De lijn praat
evenwel liever over rollen zoals die van teamspeler, ambassa-
deur, netwerker, of ondersteuner (zie Gubbels en Homminga
(2006) voor de relaties tussen rollen en competenties).
Er is bij deze casus dan ook nog veel winst te halen door
meer aan te sluiten bij de taal van de werkvloer, zeker in ter-
men van feedback. In oefeningen in de Ardennen ontstaan er
wel gedeelde metaforen (‘dit lijkt wel een vlot’, ‘dit doet den-
ken aan die touwbrug’). Maar die gedeelde betekenissen (vgl.
Wierdsma, 1999) moeten vooral juist in concrete situaties in
de fabriek ontstaan.

CASUS 2: EEN OVERHEIDSINSTELLING

De overheid wil landelijk van hoog tot laag competentie-
management invoeren bij haar instellingen op provinciaal
niveau. Bij één specifieke afdeling doen zich interessante din-
gen voor. Een aantal werknemers daar – de verstrekkers – houdt
zich bezig met het verstrekken van vergunningen die maat-
schappelijk gezien grote gevolgen kunnen hebben (denk aan
hoe het olieconcern omgaat met het lozen in de sloot, of de
uitbreiding van de plaatselijke autosloperij die grenst aan moes-

Op intranet staan allerlei vragenlijsten, de door HRM
gemaakte instrumenten. Daarmee wordt nagegaan of mensen
zich ontwikkelen op de gewenste competenties. Sterker, de
betreffende medewerkers dienen met hun management zoge-
heten SMART-afspraken te maken over de ontwikkeling van
die competenties: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resul-
taatgericht, Tijdgebonden. Met andere woorden: wat zacht is
(gedrag), moet hard worden gemaakt (resultaat). De vraag is
gerechtvaardigd of een SMART-methode, voortkomend uit
het bedrijfsleven en in eerste instantie bedoeld om concrete
(harde) resultaten te meten, ook van toepassing kan zijn op
gedrag en competenties. Men koos er bij de overheid even-
wel voor omdat het gedrag anders niet ´grijpbaar´ en contro-
leerbaar zou zijn.
In SMART-termen vereist het systeem wat betreft resultaat-
gerichtheid dat een handhaver bijvoorbeeld tien keer bij een
bepaald bedrijf op bezoek gaat binnen een vastgesteld tijds-
bestek, om na te gaan of het zich aan de regels houdt. Dat
legt het systeem op. Een verantwoordelijk manager contro-
leert vervolgens of een medewerker zich aan dat aantal
houdt. Zo niet, dan kan de chef, en met hem de afdeling
HRM, vraagtekens zetten bij een salarisgroei of een opleiding
die de medewerker het jaar erop wil volgen. Dat heet op com-
petentie(s)(groei) beoordelen en belonen, terwijl HRD juist
de ontwikkeling en mogelijke groei van de medewerker pro-
pageert.
Bij een vereiste competentie als ‘eigen verantwoordelijkheid’
wringt zo’n Angelsaksische, op beheersing en controle
gestoelde benadering (Brouwer en Moerman, 2005). Een
manager zou bijvoorbeeld ook een gesprek kunnen hebben
met een handhaver. Op basis van diens ervaring kan in
samenspraak worden overlegd met welk bedrijf het wel eens
mis zou kunnen gaan, om vervolgens daar de energie op te
richten.
Die manager kan ook stimuleren dat handhavers en verstrek-
kers op de afdeling meer met elkaar in gesprek gaan (compe-
tentie samenwerken!): ‘toen jij twee jaar terug voor dat bedrijf
een vergunning uitschreef, wat was toen je indruk? Mijn
indruk is dat het bedrijf zich niet (meer) zo strikt aan de
regels houdt.’ Dat maakt medewerkers niet alleen meer ver-
antwoordelijk en proactiever, de betrekking bij het feitelijke

De staf bezigt vooral competentietaal:

HRM praat over vereisten, HRD over te 

ontwikkelen competenties.

tuinen). Andere collega’s – de handhavers – buigen zich over
de vraag of instanties zich wel aan de wettelijke regels houden
en al dan niet hun bestaande vergunning mogen houden. Voor
beide functies zijn verschillende competenties vereist.
De afdeling HRM (HRD is daar onderdeel van) ondersteunt
het proces van invoeren van competentiemanagement met
instrumenten. Het ´echte werk´, namelijk het bespreken van
effectief functioneren en beoordelen en ontwikkelen van
gedrag, dat doet volgens afspraak de lijn.
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werkproces is directer. Er ontstaat meer ruimte voor eigen ini-
tiatief. Medewerkers worden zo niet alleen ‘afgerekend’ of ze
al dan niet tien keer een bedrijf hebben bezocht omdat de
functiecompetentie dat nu eenmaal vereist. De handhavers
en verstrekkers worden in hun professionele rol aangespro-
ken en gestimuleerd tot overleg, samenspraak en teamwer-
ken, met daarbij ruimte voor eigen invulling. De manager
wordt coach in plaats van controleur of voorschrijver. Profes-
sionals worden zo meer in hun waarde gelaten.
Deze instelling heeft een maatschappelijke taak die ons allen
aangaat. Als medewerkers zich proactiever mógen inzetten
voor die taak, doen bijna vanzelf andere competenties
opgeld zoals ‘samenwerken’, `overleggen over een gezamen-
lijke aanpak’. Als eigen verantwoordelijkheid daadwerkelijk
wordt gestimuleerd, handelen medewerkers niet vanuit een
functiecompetentie maar vanuit een werkprocescompeten-
tie. Zo komen die competenties bovendien tot leven in rol-
gedrag.
Bij deze overheidsinstellingen moet competentiemanage-
ment van hoog tot laag worden ingevoerd. Hoogopgeleide
werknemers hebben doorgaans meer begrip van de invoering
van een dergelijk ‘talig’ systeem, los van de mogelijke beknot-
ting van dat systeem. Er werken bij deze instelling evenwel

geïnstrumenteerd. Niet iedereen in deze instelling kan bij-
voorbeeld met een pc werken, er werken analfabeten en bui-
tenlanders die moeite hebben met de Nederlandse taal. Die
medewerkers blijken beter te worden bereikt wanneer ze wor-
den aangesproken op herkenbaar, al dan niet effectief gedrag,
identificeerbare rollen of op zo’n competentie als samenwer-
ken in hun eigen belevingswereld. Als het gaat over samen-

Invoering van competentiemanagement 

leunt sterk op de ondersteuning van HRM,

bijvoorbeeld via het Intranet.

ook diverse medewerkers die beduidend lager zijn opgeleid.
Die kunnen zich van een gewenste competentie als ‘coöpera-
tief gedrag’ veel minder voorstelling maken dan wanneer die
competentie ‘samenwerken’ heet, laat staan dat ze zich een
voorstelling kunnen maken van zo’n abstract woord als com-
petentiemanagement.
De invoering van competentiemanagement leunt bovendien
sterk op de ondersteuning van HRM, bijvoorbeeld via het
Intranet. Op die manier is competentiemanagement sterk

Competentiemanagement met een sterke

hang naar controle en beheer is vrijwel altijd

gedoemd te mislukken.

werken in de keuken van het bedrijfsrestaurant, over de
afstemming tussen chauffeurs van de dienstauto’s of over het
overleg bij de reproductieafdeling, dan begrijpen die mede-
werkers prima wat samenwerken betekent, alsook wat het
geven van feedback over die samenwerking inhoudt.

Beschouwing
Het invoeren van competentiemanagement is te beschouwen
als een HRD-activiteit bij uitstek: mensen moeten worden
ontwikkeld om zo de organisatie te ontwikkelen. Deze instel-
ling maakt de invoering ervan evenwel tot een HRM-activi-
teit: een systeem dat medewerkers controleert en beheert. Zo
schept HRM afstand voor HRD, en gaan de ontwikkeling
van individuele medewerkers en die van de organisatie niet
meer hand in hand.
De invoering van competentiemanagement met een sterke
hang naar controle en beheer is bij vrijwel alle organisaties
gedoemd te mislukken, zo is onze overtuiging. De lijn wil die
invoering beheersbaar houden, en daarbij ondersteund wor-
den door de staf (HRM). De kans op een instrumentele exer-
citie is groot, dan wel dat HRD gouden bergen belooft in ter-
men van talentontwikkeling. De kunst is HR veel meer te
integreren in de lijn van de organisatie, en minder ‘technisch’
en ‘mathematisch’ te maken door de verantwoordelijkheid en
bewaking ervan aan een P&O-afdeling te geven.
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Een andere, meer algemene les is dat aansluiten bij de bele-
vingswereld en de taal van medewerkers lager in de organisa-
tie aanzienlijk meer draagvlak creëert voor de invoering van
competentiemanagement. Dat doet een meer abstracte trai-
ning, opgezet vanuit een formele, hiërarchische rolverdeling
en vaak geïnitieerd door HRM, beduidend minder. Aanslui-
ten bij ieders belevingswereld vereist oprechte interesse in
werkprocessen en meer participatief onderzoek, juist ook van
consultants.

BESLUIT

We kiezen voor een HR-beleid dat is geïntegreerd met de
businessstrategie: HR-beleid dat hieruit voortspruit en deze
ook voedt. Daarvoor is nodig dat het denken over HR-the-
ma’s geplaatst wordt in een tijds- of ontwikkelingsperspectief.

specifieke HR-behoeften van units daarbinnen slaat zeker
de plank mis. 
Naast de integratie met de businessstrategie en de afstem-
ming met de ontwikkelingsfase van de organisatie(onderde-
len) willen we wijzen op nog een ander belangrijk punt:
investeren in de ontwikkeling van de organisatie vraagt om
het investeren van de ontwikkeling van mensen. En omge-
keerd: ‘ontwikkelde’ mensen vragen om een zich ontwikke-
lende organisatie! Het rendement van individuele leerpro-
cessen staat of valt bij het vermogen van de organisatie en
van samenwerkingsverbanden daarbinnen om nieuwe capa-
citeiten te benutten. Individuele ontwikkeling zonder
groeps- of organisatieontwikkeling is ten dode opgeschre-
ven. HR moet zich daarom integraal richten op die drie
niveaus en koppelt individuele ontwikkeling aan ontwikke-
lingen op groeps- en organisatieniveau. Zo gaan mensont-
wikkeling en organisatieontwikkeling samen.
We schreven al dat innovatie gepaard moet gaan met oog
voor het goede. Het is belangrijk om stil te staan bij de con-
serverende krachten in de organisatie en deze niet af te
doen met ‘weerstand’. ‘Oud’ gedrag dat veranderd of ont-
wikkeld moet worden, is namelijk tot dan toe veelal
beloond. Het is vaak te beschouwen als de slimste oplossing
die mensen kunnen vinden om hun werk goed te doen. Die
beloning is niet zozeer gebeurd met een incentive, maar
komt vaak tot stand door het vermijden van angst of het
vinden van waardering en aandacht op andere plaatsen dan
dat het management verwacht. Een organisatie die bijvoor-
beeld andere vormen van samenwerking of leiderschap
nastreeft, zal de waardering die oude gedragspatronen ople-
veren moeten omzetten in beloningen voor nieuwe gewens-
te gedragsvormen. 
Om organisaties in beweging te krijgen wordt vanuit HR
vaak competentiemanagement – als deus ex machina – te
voorschijn getoverd. Het invoeren van instrumenten op dit
terrein zonder oog te hebben voor wat we hiervoor schet-
sten, is gedoemd te verzanden in bureaucratie en wordt
spoedig afgedaan als het speeltje van P&O. Mede om dat te
voorkomen moet HR worden geïntegreerd in de lijn van de
organisatie. Het moet de taal zijn van medewerkers en lei-
dinggevenden (vergelijk Fruijtier, 2003, 2005). Ontwikkelin-

Succesvol HR-beleid wordt gekenmerkt 

door een evenwichtige aandacht voor beheers-

en ontwikkelingsaspecten.

Hierbij zijn vragen aan de orde als ‘waar komt de organisa-
tie vandaan’, ‘wat voor verleden heeft de organisatie’, ‘wat is
kenmerkend aan de huidige situatie’ en ‘welke krachten spe-
len in rol in het conserveren van de status quo’. Beant-
woording van deze vragen moet plaatsvinden in het licht
van de strategische ambities alsook de besturings- en
managementfilosofie van de organisatie. En dat gaat verder
dan het meer traditionele denken in structuren en functies.
Succesvol HR-beleid wordt gekenmerkt door een evenwich-
tige aandacht voor beheers- en ontwikkelingsaspecten en
koppelt innovatie aan behoud van het goede. Dit impliceert
ook dat in bepaalde ontwikkelingsfases van de organisatie
en eenheden daarbinnen (!) veel beheersmatiger moet wor-
den nagedacht, terwijl dat beheersmatige denken in innove-
rende fases juist meer moet worden losgelaten. HR-beleid
dat uniform over de organisatie wordt uitgespreid zonder
daarbij rekening te houden met de ontwikkelingsfase en
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gen op dit terrein zijn bijvoorbeeld het spreken in rollen en
concrete bijdragen. Die taal creëert meer een gemeenschap-
pelijk referentiekader. Verder is het belangrijk dat compe-
tentiesystemen gebed zijn in een cultuur waarin het geven
van feedback aan elkaar (in functioneringsgesprekken of
binnen de reguliere samenwerking) vanzelfsprekend is
(Groeneveld 2004).
Resumerend: HRD-beleid zal pas echt strategische waarde
krijgen als dat beleid voortkomt uit de strategische uitda-
gingen voor de organisatie en onderdelen daarvan en deze
strategie van de organisatie omgekeerd ook voedt. De vert-
aling van dat beleid moet concrete betekenis krijgen op
individueel en op teamniveau. Ontwikkelings- en beheers-
perspectief moeten beter in evenwicht zijn. Nu stagneert
HRD in de praktijk vaak omdat HRD te veel los staat van
de strategie, dan wel omdat de nadruk te eenzijdig op
beheersmatige aspecten of op louter ontwikkelingsaspecten
is gericht. Belangrijk is dat HR oog heeft voor de verschil-
lende ontwikkelingsfasen waarin onderdelen van de organi-
satie zich kunnen bevinden en bescheiden is in het afdwin-
gen van uniformiteit. HR is van de lijn en niet van P&O.
Verder is het wijs met respect te onderzoeken wat mensen
beweegt in het vertonen van ‘oud gedrag’ en dit niet af te
doen als weerstand. Vaak zitten achter dat gedrag verborgen
beloningen die beter met inzicht en wijsheid kunnen wor-
den omgezet als incentives voor nieuwe gedragsvormen. 
Ons pleidooi: staak de (academische) kwestie HRM en/of
HRD, sluit HR aan op de businessstrategie, heb respect
voor het verleden van de organisatie en haar ontwikkelings-
fase, koppel individuele ontwikkeling aan groeps- en orga-
nisatieontwikkeling en onderzoek wat mensen echt
beweegt. Dan hoeft ook niemand meer het idee op te vat-
ten de Stichting Slachtoffers Competentiemanagement
nieuw leven in te blazen.

Drs. Rob Groeneveld is senior organisatieadviseur en
managementcoach. 

Drs. Edger Gubbels, msm, is senior organisatieadviseur,
teamcoach en troach. Beiden zijn verbonden aan GITP
International BV.
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Marlies Schepens, Unilever:

‘HRD hoort in de lijn!’

Wat houdt uw werk in? Zit u meer aan de HRD of aan de HRM-
kant?
Binnen Unilever Nederland ben ik actief als HR-directeur bij
de vestiging Research & Development in Vlaardingen, hier
houden we ons bezig met innovaties en het ontwikkeling van
producten op de midden en lange termijn voor het Unilever-
concern. Er werken zo’n 950 mensen in Vlaardingen, het
grootste gedeelte daarvan op het onderdeel Foods. Als HR-
directeur heb ik twee rollen: op de eerste plaats ben ik busi-
ness partner voor het Foods Research deel, daarnaast ben ik
voor HR eindverantwoordelijk voor de Vlaardigen-site. Dit
laatste betekent OR-zaken, een bijdrage leveren aan de ont-
wikkeling en implementatie van het Unilever HR-beleid. Een
druk bestaan, maar met een team van zeven HR-managers is
het interessant en uitdagend om te doen...
In mijn functie zijn zowel HRD als HRM van belang. Ik
vind ze, hoe verschillend ook, onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Als HR-directeur ben ik voortdurend bezig met de
mensen binnen mijn organisatie en hun ontwikkeling
(HRD), maar de managementkant van HR (HRM, dus de
systemen en instrumenten) is evengoed belangrijk: dat zie ik
als voorwaardenscheppend: als de dagelijkse operationele
kant van het personeelsbeleid niet op orde is in Vlaardingen,
frusteert dit mensen en staat het hun performance en ont-
wikkeling in de weg. 

HRD en HRM: het verschilt een letter maar maakt een wereld van
verschil. Wat vindt u van deze stelling?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik zie HRD vooral als de
discipline die een visie ontwikkelt op het de ontwikkelen van
de organisatie en de medewerkers die hier werken. Deze visie
staat dus niet op zichzelf maar is afgeleid van de strategie van
het bedrijf. En HRM is in mijn optiek dan de discipline die
zorgt dat die visie gerealiseerd en georganiseerd wordt. Bin-

nen Unilever gebruiken we overigens niet de termen HRM
en HRD, maar respectievelijk HR-transactioneel (denk aan
zaken als Pay-roll , organiseren van trainingen en het recruit-
mentproces) en HR-transformationeel (Performance manage-
ment, organisatie-ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling).
In het HR-beleid van Unilever vindt een verschuiving plaats
naar de HRD-kant. Unilever heeft recent besloten dat het
transactionele deel van HR wordt uitbesteed aan een derde
partij. 

Nog een stelling: HRM hoort in de lijn, HRD hoort daar niet thuis.
Wat vindt u daarvan?
Eigenlijk wil ik dat omdraaien! Het is zo’n beetje mijn dag-
taak om in te laten zien dat hun medewerkers hun grootste
goed zijn, hun kostbaarste asset. Dat het voor hun dus
essentieel is dat zij nadenken waar ze met hun afdeling heen
willen en over wat dit vraagt van de medewerkers (indivi-
dueel en als team) nu en in de toekomst. Dan kom je al snel
op onderwerpen als ontwikkeling en motivatie. Steeds
opnieuw zullen managers zich de vraag moeten stellen:

Over Unilever

Unilever is een internationale organisatie op het gebied van

Voeding en Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging. Het

bedrijf is actief in meer dan 100 landen overal ter wereld. In

Nederland brengt Unilever (circa 4.700 medewerkers) een uit-

eenlopend assortiment producten op de markt onder beken-

de merknamen als Hertog, OLA, Becel, Bertolli, Blue Band,

Calvé, Knorr, Lipton, Unox, Axe, Cif, Dove en Omo. Jaarlijks

passeren zo’n twee miljard Unilever-producten de kassa,

omgerekend circa vijf miljoen per winkeldag.
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waar wil ik heen, wat is daarvoor nodig en hoe ga ik daar
komen. Maar niet alleen de individuele managers proberen
we daarvan te overtuigen; ook het managementteam moet
een sterke focus hebben op de ontwikkeling van de organi-
satie en onlosmakelijk die van de mensen. Het nieuwe lei-
derschap is voor mij: hoe haal je het beste uit jezelf en uit
je mensen. 
En ten slotte: ook de medewerkers zelf moeten bij deze dis-
cussie betrokken zijn.. Zij moeten zich eigenaar voelen van
hun eigen ontwikkeling en de leidinggevende uitdagen om
hier samen over na te denken en hier tijd en geld voor vrij
te maken!
Zo werkt R&D bijvoorbeeld veel met secondments (stages
van +_ 6 maanden) binnen andere, meestal buitenlandse
onderdelen van Unilever. Dat werkt heel goed als ontwik-
kelinstrument. Voor de manager is het niet altijd even leuk
om een medewerker tijdelijk kwijt te raken, maar voor de
toekomst van die medewerker en voor Unilever is het
belangrijk om het medewerkers te laten werken in projecten
buiten hun eigen vertrouwde werkplek. Ook hier is het van
belang dat er na dit secondment een plan van medewerker
en leidinggevende ligt hoe deze ervaring optimaal benut
gaat worden.
Mijn conclusie is dus: HRD moet in de lijn verankerd zijn.
HRM (systemen en processen) moet vervolgens ondersteu-
nen hoe die ontwikkelen concreet gestalte kan krijgen, en
dat hoeft naar mijn idee niet door de lijn opgezet te wor-
den; zij moeten hier op een simpele wijze gebruik van kun-
nen maken. 

(HR)Management riekt naar beheer en controle, (HR)Develop-
ment naar ontwikkeling en progressie: dat laatste lijkt veel meer
‘appeal’ uit te stralen, hoe is dat voor u en welk effect heeft dat in
uw praktijk?
Ja, ben ik het wel mee eens. Natuurlijk heeft HRD meer
appeal. Toch merk ik dat er bij veel HR-managers een soort
koudwatervrees bestaat. Veel van hen zijn ronduit enthou-
siast over HRD, maar ze zijn bang om stappen in die richting
te ondernemen. Het HRD-vakgebied is natuurlijk ook veel
minder concreet, veel meer gericht op de lange termijn en
veel minder routinematig. En dat brengt wel wat gevoelens

van onveiligheid mee. Ga er maar aan staan; heb je je altijd
met beloningssystemen en werving & selectieprocessen
beziggehouden, moet je ineens met het lijnmanagement in
gesprek gaan over lange termijn organisatiedoelstellingen,
het leiderschap dat daarvoor nodig is en de ontwikkeling en
wellicht verandering in gedrag en kennis die dat van mede-
werkers zal vragen.
Met mijn team ga ik binnenkort een tweetal dagen ‘op de hei’
zitten om over de verandering die dit vraagt van HR te dis-
cussiëren, en om die koudwatervrees weg te nemen. 

Veel HR-managers zijn ronduit enthousiast

over HRD, maar ze zijn bang om stappen in

die richting te ondernemen.

Wilt u verder nog iets kwijt over de verhouding tussen HRM en
HRD?
Binnen Unilever weten we allemaal dat we de HRD-kant op
moeten, maar er moet ook nog een hoop gebeuren. We zijn
deze verandering gestart vanuit de overtuiging dat het de
beste weg is om als HR waarde toe te voegen aan de orga-
nisatie. Dit besluit wordt ondersteund door ontwikkelings-
programma’s voor HR zelf , zodat zij hun nieuwe rol kun-
nen spelen, zowel op strategisch, team-, als individueel
niveau. 
Wij (als HR-afdeling van Research & Development) probe-
ren die omslag vooral te maken door de HR-managers te
ontwikkelen, zeg maar ‘om te tunen’, en dus niet door
meteen HRD-specialisten van buiten aan te nemen. 
Om deze verandering in HR te ondersteunen bestaat sinds
een aantal jaar de Unilever HR Academy, die trainingen
voor HR-managers biedt. Daarnaast worden momenteel
zogenoemde Expertiseteams opgezet rond specifieke onder-
werpen, zoals performance management, leiderschap etc.
Dit zijn wereldwijde teams die de HR-businesspartners
moeten gaan voeden met het nieuwe HR-brede gedachte-
goed. 
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IN DEZE BIJDRAGE WORDT EEN BEELD GESCHETST VAN DE KENNISUITWISSELING EN EVENTUELE SAMENWER- 

KING TUSSEN DE VAKGEBIEDEN HRD EN HRM. AAN DE HAND VAN EEN VERGELIJKING TUSSEN CONFERENTIES 

EN WETENSCHAPPELIJKE VAKBLADEN VAN BEIDE VAKGEBIEDEN WORDT EEN EERSTE INDRUK GEGEVEN VAN DE 

MATE VAN OVERLAP.

Kennisuitwisseling tussen HRD en HRM?

CLAUDIA M. VAN DER HEIJDE

HRM beslaat natuurlijk een breder veld dan HRD, in de
zin dat hier niet alleen de ontwikkeling maar ook de allo-
catie van personeel van belang is (zie bijv. Van Loo & De
Grip, 2003). HRD dient naast nieuwere vormen van leren
(b.v. self-directed learning, team-based learning, etc) steeds
meer rekening te houden met de context en aspecten van
het HRM-beleid om zich te vergewissen dat nieuwe vormen
van leren ook daadwerkelijk effectief zullen zijn.

KENNISUITWISSELING VIA CONFERENTIES

Ruona & Gibson (2004) beschrijven HRM en HRD en Orga-
nizational Development (OD) als onderdelen van een toe-
komstig HR, waarbij de overlap tussen HRD en HRM steeds
groter wordt. Zij schetsen de ontwikkeling dat zowel HRM en
HRD steeds meer een strategische rol op zich gaan nemen
naast de meer operationele rol die zij al en nog steeds vervul-
len met betrekking tot de human resources in de organisatie.
Beide auteurs beschrijven vier oorzaken die in de nabije toe-
komst voor convergentie van HRM, HRD en OD zorgen:
1 de nadruk op human resources als belangrijke factor voor

organisatiesucces;
2 focus op hele systemen en geïntegreerde oplossingen;
3 strategische afstemming en impact;
4 de noodzaak voor organisaties hun potentieel voor veran-

dering te vergroten. 

Volgens Ruona & Gibson (p. 58): ‘De sleutel tot een behen-
dige workforce lijkt een waarachtige focus op leren op indi-
vidueel-, groeps- en organisatieniveau te zijn, en het ontwik-
kelen van holistische organisatie-systemen die het leren naar
unieke en strategische kerncompetenties vertalen.’

Het aanpassen en anticiperen op snelle veranderingen in de
omgeving vereist de ‘ontwikkeling van een holistisch systeem’.
Dat betekent dat de vakgebieden steeds meer samen moeten
gaan werken en elkaars ontwikkelingen bij moeten houden. 

De vraag is dan interessant in hoeverre deze ontwikkeling
reeds zichtbaar is. In hoeverre wisselen de beide vakgebieden
HRM en HRD reeds kennis uit en wat is de mate van samen-
werking? Om hier zicht op te krijgen beschrijf ik in mijn bij-
drage wat hierover op drie recente HRD/ HRM-conferenties
viel op te merken. Deze drie conferenties zijn: de internatio-
nale AHRD conferentie in Columbus Ohio, februari 2006
(AHRD staat voor Academy of Human Resource Develop-
ment), De Europese AHRD-conferentie die afgelopen mei in
Tilburg werd gehouden en de conferentie van het HRM net-
work in Enschede in Nederland, 2005.

CONFERENTIES VERGELEKEN

Vanzelfsprekend zijn de drie conferenties niet geheel vergelijk-
baar. De schaal van de conferentie, het publiek dat ze trekken,
alsmede de conferentiematerialen die beschikbaar zijn, variëren
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nogal. Voor dit artikel staat van de AHRD-conferentie te Ohio
een cd-rom met de full papers ter beschikking, die het moge-
lijk maakt in de papers zelf te zoeken naar de term HRM. Van
de Europese AHRD-conferentie staat een boek met abstracts
ter beschikking (Poell, 2006). Het HRM network geeft een pro-
gramma uit, met thema’s en titels van papers. Alhoewel er ver-
schillen zijn, geven de beschikbare gegevens voldoende hou-
vast om een globale vergelijking te maken van de conferentie-
onderwerpen. Wat hieronder wordt gerapporteerd, moet voor-
al beschouwd worden als een eerste vingeroefening om te kij-
ken welke aandacht er op de drie conferenties is voor het ande-
re vakgebied.

Resultaten vergeleken
In tabel 1 zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven.
Als we de onderwerpen bestuderen van de conferenties, blijkt
geen van beide vakgebieden de ander een prominente plaats
toe te kennen binnen zijn eigen vakgebied. Op de conferen-
tie van het HRM network (The value of HRM?!) wordt niet
verwezen naar HRD, en op de AHRD conferentie in Colum-
bus Ohio, 2006, komt slechts in één van de circa 200 papers
van de conferentie HRM als titelwoord voor. Daarnaast
wordt er een sessie ‘Relating HRD to HRM’ georganiseerd.
Bij het bestuderen van de thema’s die centraal stonden op de
conferentie van het HRM network, valt op dat er geen grote

Tabel 1: Een vergelijking van thema’s op de drie conferenties

AHRD Columbus ‘06 HRM network ‘05 AHRD Tilburg ‘06
Thema’s Thema’s Thema’s

Change; Change/ mergers and
acquisitions; ethics

HRM & sustainability
Learning;Training & Development;

Workplace learning
learning in organizations;

Leadership; leadership competence
Leadership & management 
development

Performance; Strategic HRD HRM and Performance Performance improvement

Mentoring/social support; Social Support HRM and social capital
Corporate social responsibility & social 
dialogue

Career & professional development;
HRM and life time work Employability, skills & training

Career Development;

Theorizing research to practice;
HRM and the changing HR-function The practice of HRD

theorizingHRD

Work/life issues; e-learning/online 
HRM and new forms of work

learning/distance education; diversity;

Researching HRD; innovative applications
Theoretical & methodological issues 
in HRD

International HRD

HRM and industrial /employment 
relations

HRM and labor market mobility
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rol is weggelegd voor de thema’s ‘leren en ontwikkeling’. Wel
is er het symposium ‘HRM en sustainability’. Hierbij wordt
verder gekeken dan korte termijn organizational effectiveness
dat grotendeels gedefinieerd wordt in termen van financiële
uitkomsten, en heeft als doel ‘het bereiken van huidig succes
zonder daarbij toekomstige belangen op te geven’ (Boudreau
& Ramstad, 2005). Dit doel impliceert leren en ontwikkelen.
Een belangrijke vraag is of in het vakgebied van HRM vol-
doende beseft wordt in welke mate dit leren en ontwikkelen
(op alle niveaus en door alle stakeholders) van belang is voor
sustained competitive advantage van bedrijven.
Uit de thema’s van de AHRD conferenties kunnen we opma-
ken dat er in het HRD-vakgebied voldoende aandacht wordt
besteed aan de vier punten die door Ruona & Gibson (2004)
worden aangedragen als oorzaak voor convergentie van HRM,
HRD en OD.

1 Het in toenemende mate centraal staan van mensen voor
organisatiesucces vinden we terug bij beide AHRD-confe-
renties alsmede het HRM network. Bij beide is veel aan-
dacht voor human capital (kennis, vaardigheden, experti-
se) en social capital, alsmede de link daarvan met organi-
satiesucces en loopbaanontwikkeling.

2 Een mooi voorbeeld van de focus op hele systemen en
geïntegreerde oplossingen, is de keynote van Monica Lee,
‘Locating HRD from a holistic perspective’ op de Europe-
se AHRD-conferentie, waarin zij onder andere aandacht
besteedt aan de relatie tussen HRD en disciplines die aan
HRD bijdragen zoals HRM, onderwijskunde en manage-
ment (Poell, 2006). 

3 Bij beide AHRD-conferenties alsmede het HRM network
is aandacht voor strategische afstemming en impact. Bij
beide conferenties is de onderlinge afstemming van HR-

Tabel 2 Een vergelijking van thema’s in de vakbladen

HRD in 
HRM-tijdschriften HRD in titel abstract/keywords HRD in tekst Totaal

Human Resource Management Journal

- 1990-1999 1 - - 1

- 2000-heden 1 2 - 3

Human Resource Management

- 1990-2000 - - - -

- 2001-heden 1 -- 1

The International Journal of HRM

- 1990-2000 - - - -

- 2001-heden 1 - - 1

HRM in 
HRD-tijdschriften HRM in titel abstracts/keywords HRM in tekst Totaal

Human Resource Development Quarterly

- 1990-1999 - - - -

- 2000-heden 1 - 3 4

Human Resource Development International

- 1998*-1999 - - - -

- 2000-heden 1 5 - 6

Human Resource Development Review

- 2002-heden** 1 1 2 4

* gestart in 1998       ** gestart in 2002
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practices en de afstemming daarvan op de algehele
bedrijfsstrategie en bedrijfsprestatie aan de orde. Kernbe-
grippen en resultaten moeten tevens meetbaar zijn
(impact). Aandacht wordt aldus besteed aan het meten
en/of het ontwikkelen van instrumenten. 

4 Change is een thema dat vaker terugkeert bij de AHRD in
Columbus Ohio, 2006, waar onder andere aandacht wordt
besteed aan het multi-dimensionele karakter ervan (indi-
vidueel, groeps-, organisatieniveau). Daarnaast zijn inte-
ressante thema’s: de rol van organisatiecultuur voor ver-
andering en het voorkómen van stagnatie van leerproces-
sen gedurende overnames, fusies, en reorganisaties.

VAKBLADEN VERGELEKEN

Nog een mogelijkheid om de mate van kennnisuitwisseling
tussen HRD en HRM vast te leggen is bij vooraanstaande
HRM- en HRD-tijdschriften op zoek te gaan naar verwijzin-
gen naar elkaars vakgebied. Hiertoe kijken we bij een aantal
kwalitatief hoogwaardige HRM- en HRD-tijdschriften, hoe
vaak het ene vakgebied naar het andere vakgebied verwijst,
ofwel in de titel, het abstract of in de tekst zelf. De resultaten
van deze vergelijking staan weergegeven in tabel 2. Bij de uit-
gekozen tijdschriften lijkt het erop dat in de bestudeerde
HRD-tijdschriften iets meer verwezen wordt naar het veld van
HRM dan andersom. Voorts verwijzen beide vakgebieden
naar elkaars literatuur, maar HRD-vakbladen vaker naar
HRM-vakbladen dan andersom. In zekere zin is dit logisch
omdat HRM nu eenmaal een veel breder gebied beslaat. Bij
de bestudeerde tijdschriften blijkt vanaf circa 2000 een inte-
resse en bemoeienis met elkaars vakgebied te bespeuren.

CONCLUSIE

Geconcludeerd mag worden dat belangrijke hedendaagse the-
ma’s door het vakgebied HRD aan de orde worden gesteld.
Wel is nog meer een focus op hele systemen en geïntegreerde
oplossingen (HRD én HRM) noodzakelijk. Hiervoor is een
intensivering van de samenwerking tussen beide vakgebieden
gewenst. Het zou zinvol zijn als de uitwisseling van kennis tus-
sen de beide vakgebieden nog uitgebreider wordt onderzocht.
Met name HRD-expertise met betrekking tot verschillende
leervormen, leerniveaus en leerprocessen zal een belangrijke

schakel kunnen vormen binnen zo’n geïntegreerde oplossing.
Het zal vruchtbaar zijn voor HRD-professionals om vaker in
HRM-vakbladen te publiceren, zich te verdiepen in de
HRM-thematiek, en andersom vaker HRM-professionals uit
te nodigen hun bijdrage te leveren aan specifieke HRD-the-
manummers. 
In zekere zin is het een kwestie van netwerken, buiten het
eigen bekende netwerk om. Dit zal niet altijd even gemakkelijk
zijn omdat professionals uit beide vakgebieden in eerste
instantie natuurlijk niet elkaars taal spreken en zich bedienen
van verschillende paradigma’s en onderzoeksmethoden, maar
hier valt toch zeker veel winst te behalen voor het intensiveren
van de kennisuitwisseling tussen beide vakgebieden. 

Claudia M. van der Heijde is Universitair Docent aan de
Faculteit der Economische wetenschappen en de Bedrijfs-
kunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij doet onder-
zoek op het gebied van Human Resources en diversiteit.
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Georges Taels, GITP:

‘HRM verschuift in richting HRD’

Wat houdt uw werk in? Zit u meer aan de HRD of aan de HRM-
kant?
Sinds 15 jaar werk ik, tegenwoordig als managing director
international business development, bij GITP in Antwer-
pen, België. Naast mijn HR-werk houd ik me sinds twee,
drie jaar projectmatig bezig met het internationale beleid
bij GITP, zit daarvoor in een aantal clubs.
Het werk bij HR concentreerde zich voorheen vooral op de
harde selectievraag: wie is er geschikt voor een functie en
waar halen we die mensen vandaan (vooral extern). Dat
betekende mensen selecteren, assessments, beoordelingen
etc. Ik merk echter dat er een sterke verschuiving plaatsvindt
binnen GITP naar de interne kant: de eigen mensen worden
in toenemende mate beschouwd als het kapitaal en de
kracht van de ondernemering. Dat heeft als gevolg dat de
focus meer gericht is op het ontwikkelen van het eigen
kader: managers worden intensief begeleid in hun loopbaan
d.m.v. persoonlijke ontwikkelplannen en individuele
coaching. Talentmanagement heeft de laatste jaren veel
meer aandacht gekregen binnen GITP, ook noodgedwon-
gen: de demografische ontwikkelingen dwingen ons aan-
dacht te hebben voor hoe we het aanwezige talent binnen
de onderneming kunnen behouden en verder ontwikkelen. 
Conclusie: mijn bezigheden bevinden zich dus formeel
vooral op het terrein van HRM, maar verschuiven langza-
merhand steeds meer richting HRD.

HRD en HRM: het verschilt een letter maar maakt een wereld
van verschil. Wat vindt u van deze stelling?
Ik kan daar alleen maar op antwoorden dat dat onderscheid
in Vlaanderen niet zo speelt. De term HRD kom ik nog niet
zo vaak tegen. HRM is natuurlijk een bekende term in het
Nederlands zowel als in het Frans, en HRD is dat minder.
We hebben ooit het plan gehad om HRD als aparte disci-

pline te implementeren in onze onderneming, maar daar
bleek totaal geen behoefte aan. Toch bedrijven we wel dege-
lijk HRD; de thema’s waarmee onze HR-managers zich
bezighouden schuiven nadrukkelijk op richting HRD,
alleen benoemen zij ze niet als HRD-gerelateerd.
Het is voor mij een beetje een academisch debat: what’s in
a name? Je moet kijken naar wat er werkelijk gebeurt in de
onderneming. Het HRD-beleid van GITP is een reflectie
van wat zich in de organisatie, in de omgeving in het alge-
meen en onze klanten in het bijzonder afspeelt. GITP is een
grote, internationale onderneming, waar HR zeer sterk in
de lijn verankerd is. En dat is ook nodig, want als er geen
draagvlak in de lijn is, komt er niks van de grond.

Welke bijdrage kunnen HRD en HRM samen leveren aan actuele
vraagstukken, zoals het bewaken van de employability?
Een grote bijdrage! Beide disciplines hebben elkaar daarin
hard nodig. In grote organisaties als de onze moet nage-
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Over GITP

GITP wil het toonaangevende adviesbureau zijn voor de bestu-

ring van de interactie tussen mens en organisatie. GITP laat

zich hierbij leiden door zijn klanten, vakkennis, maatschappelij-

ke ontwikkelingen en de wetenschap. Dit betekent dat GITP

maatschappelijk en wetenschappelijk geïnspireerde inzichten

ontwikkelt aan zowel de mens- als de organisatiekant.Waarbij

de samenhang tussen die twee dimensies altijd voorop staat.

GITP is een internationale onderneming, met eigen vestigingen

in België en Frankrijk en samenwerkingsverbanden met lokale

partners in o.a. Groot-Brittannië, Italië, Polen, Scandinavië,

Spanje en Zwitserland.



dacht worden over wie wat doet: wat doet corporate, wat
doet lokaal; wat doet HR en wat doet de lijn? De HR-afde-
lingen binnen GITP zijn de laatste tijd afgeslankt, maar wel
verrijkt in kennis; men wordt meer bij het beleid betrokken,
is partner in business. Een belangrijk onderdeel van de taak
van HR is momenteel het inbedden van het HR-beleid in
de lijn. De HR-managers spelen daarbij een supporterende,
faciliterende rol, wat onontbeerlijk is voor het functioneren
van de lijn. Lijnmanagers kunnen het niet alleen, denken
vaak ook te geïsoleerd (alleen het eigen eiland), dan lopen
zaken als talentmanagement, managen van diversiteit en
dergelijke vast. Ik heb zelfs meegemaakt dat lijnmanagers –
uit angst hun beste krachten te verliezen – een medewerker
slechter beoordeelden dan deze feitelijk presteerde! HR kan
dan een afdelingsoverstijgende rol spelen, want de HR-pro-
fessionals hebben een organisatiebreed overzicht en weten
wie waar het best tot zijn/haar recht komt. 
De keuze die GITP heeft gemaakt voor action learning als
voornaamste ontwikkelinstrument, vraagt ook een grote
betrokkenheid van het lijnmanagement: er moet in de dage-
lijkse werkzaamheden van werknemers ruimte zijn voor
experiment, voor oefenen. De goede lijnmanagers weten
dat dat nodig is, maar niet iedereen heeft daar de compe-
tenties voor. 

(HR)Management riekt naar beheer en controle, (HR)Develop-
ment naar ontwikkeling en progressie: dat laatste lijkt veel meer
‘appeal’ uit te stralen, hoe is dat voor u en welk effect heeft dat in
uw praktijk?
In mijn ogen is het meer dan appeal alleen: het gaat niet om
de schoonheid van het concept. Het is bittere noodzaak om
te investeren in de goede mensen, en die zijn momenteel
niet makkelijk te krijgen en moeilijk te behouden. Zaken als
vergrijzing, the war of talent, zijn echt een actueel thema.
Het Vlaamse deel van België is iets verder in het ontwikke-
len van initiatieven op dit terrein dan het francofone deel;
daar is het beleid wat meer autoritair en paternalistisch.
Hoewel de zorg voor mensen daar wel degelijk sterk aanwe-
zig is. Alleen wordt soms wat te veel gestuurd en te weinig
gekeken naar de eigen ontwikkelingsmogelijkheden en -
wensen van werknemers.

In Nederland wordt over dit soort concepten erg veel
gepraat. De Vlamingen zijn wat dat betreft wat meer prak-
tisch ingesteld, en ook wat behoudender. Men kijkt eerst
naar wat werkt in de branche, en is dan wel volop bereid om
nieuwe ontwikkelingen over te nemen. 

Wilt u verder nog iets kwijt over de verhouding tussen HRM 
en HRD?
Ik zie HRD nog te weinig als een apart, zorgvuldig gepland
proces, en dat is jammer. Thema’s spelen wel, alleen nog wat
te ad hoc. Daarin is er voor HRD’ers nog een wereld te win-
nen, maar dan zullen ze de taal van de lijn moeten leren spre-
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Lijnmanagers beoordelen – uit angst hun

beste krachten te verliezen – een 

medewerker soms slechter dan zou moeten.

ken. Bovendien moeten ze de effecten kunnen aantonen van
hun interventies: werkt coaching, welke zichtbare effecten
heeft een bepaalde training op de werkvloer? Dat is een zwak-
te van het huidige HR-beleid.
Aan de andere kant moet het topmanagement ook stappen
zetten. Elk bedrijf weet tegenwoordige wel hoe belangrijk het
Human Capital is. In een due diligence bij overnames en
fusies wordt daar echter nooit over gepraat, dat is toch raar?
Human accounting is nog veel te weinig ontwikkeld, de kop-
peling met de strategie van ondernemingen is er wel, maar
kan nog veel verder uitgewerkt worden.
Ook bij GITP moet er nog veel gebeuren op het gebied van
HRD. HRD (met de nadruk op het ontwikkelaspect), com-
petentiemanagement (beheer van competenties) en perfor-
mance management (het realiseren van doelstellingen) moe-
ten naast elkaar bestaan in de organisatie en als complemen-
tair gezien worden. Vragen als: valt alles te ontwikkelen, en
in welke mate? Welke rol spelen leerstijlen? Dat zijn nog
onontgonnen gebieden. Ik ben dan ook niet bang dat mijn
baan binnenkort overbodig wordt!
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Meer lezen over...

HRD en HRM

stand van zaken van personeelsmanagement, planning en
sturing van personeelsstromen, het motiveren van en richting
geven aan medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers
en organisaties, en recente thema’s zoals competentie-
management, diversiteit, leeftijdsbewust personeelsbeleid en
e- HRM.
Het boek is in eerste instantie bedoeld voor hbo- en wo-stu-
denten, maar wordt steeds vaker ook gebruikt door leiding-
gevenden, OR-trainers en HR-professionals zelf. Elk hoofd-
stuk wordt afgesloten met vragen, opdrachten en gerichte
literatuurverwijzingen, die de mogelijkheid geven tot verdere
verdieping. 

Gerard H.M. Evers (2005)

De toegevoegde waarde van HRM: recente evaluatie-

methoden, -instrumenten en -technieken 

Methoden, technieken & analyses voor personeelsmanagement,

afl. 81, 2005, p. II.1.1.5-601/622 

Gerard Evers geeft in dit artikel HR-professionals zicht op
de recente mogelijkheden om de effecten van hun beleid
goed te monitoren en evalueren. Daarmee sluit hij aan bij
de groeiende wens om de toegevoegde waarde van bedrijfs-
processen beter in beeld te brengen. Evers schetst de
bestaande evaluatiemethoden en -instrumenten op HRM-
gebied vanuit drie globale invalshoeken: human resources
accounting, indexen, kengetallen en ROI’s, en de relatie
tussen HRM en performance. Vier concrete methoden
toetst hij aan de praktijk van alle dag om zo de mogelijkhe-
den en moeilijkheden ervan aan te duiden. Evers conclusie:
‘Einddoel is om de waarde van menselijk kapitaal voor een
organisatie zichtbaar in beeld te brengen, maar er lijkt nog
een lange weg te gaan.’

LITERATUUR

Hans van der Heijden en Saliha Bochhah (2006)

De WERKelijkheid van morgen: zeven megatrends die

HRM op zijn kop zetten 

Alphen aan den Rijn: Kluwer

Het fenomeen werk is sterk aan het veranderen door zeven
belangrijke trends: digitaler, grenzelozer, pluriformer, onze-
kerder, verantwoordelijker, vitaler en ondernemender. De
auteurs – werkzaam bij de Rabobank – illustreren deze
trends allereerst aan de hand van talloze heldere voorbeel-
den. In het tweede deel van het boek formuleren zij een
aantal vragen over de gevolgen die elke trend voor de rela-
tie tussen werkgever en werknemer, en daarmee voor HRM
kan hebben. Antwoord op die vragen bieden de auteurs
niet; dat kan per organisatie verschillen, zo is hun redene-
ring.
De WERKelijkheid van morgen biedt met zijn keur aan
bronnenmateriaal, van websites tot krantenkoppen en van
interviews tot wetenschappelijke rapporten, een doorwrocht
en tegelijkertijd uiterst leesbaar inzicht in de belangrijke
HRM-thema’s van vandaag en morgen.

Frits Kluytmans (2005)

Leerboek personeelsmanagement 

Groningen:Wolters-Noordhoff

24 experts schrijven 23 hoofdstukken in het Leerboek perso-
neelsmanagement. Gezamenlijk leggen zij verbanden tussen
de instrumenten, strategieën en visies op personeelsmanage-
ment. Het boek kent vijf delen: de geschiedenis en actuele
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Etienne Commissaris, Mark Nijssen en Ludwig Hoeksema (2005)

Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2005/2006 

Haarlem:VNU Business Publications 

Onmisbaar in een tijd van benchmarking en prestatiemeting
is dit rapport, dat Berenschot en IntermediairPW samenstel-
den op basis van de beleidsgegevens van meer dan honderd
Nederlandse organisaties. Het geeft een uitgebreid overzicht
van belangrijke ken- en stuurgetallen, zoals opleidingsbud-
getten, de bezetting van de personeelsafdeling, HR-budget-
ten en de samenstelling van het personeelsbestand. Alles hel-
der weergegeven in tabellen en grafieken. Van belang is
tevens de actuele stand van zaken die het rapport biedt met
betrekking tot HR-instrumenten als competentiemanage-
ment en beloningssystemen, en trends zoals shared services
centers, het meetbaar maken van HRM, uitbesteding van
HR-taken, e-HRM en diversiteitsmanagement. 

Rob van den Berg (red.) (2004)

Brugboek personeelsmanagement 

Den Haag:Academic Service

Dit boek biedt een prima inleiding in het brede domein van
het P&O-vak. Wat houdt het vak in, wat moet een perso-
neelsfunctionaris allemaal kunnen, wat zijn de laatste en
meest relevante ontwikkelingen en hoe bepalen in- en exter-
ne factoren de HR-prioriteiten? Vragen die door een team
deskundige auteurs in tien hoofdstukken worden beant-
woord. 
Het brugboek kiest voor een integrale aanpak. Personeels-
instrumenten en -activiteiten komen niet alleen in specifieke
hoofdstukken aan de orde, maar worden ook door de rest
van het boek heen behandeld als de samenhang dat vereist.
Praktijkvoorbeelden en werkschema’s alsmede onderwerps-
verwijzingen en literatuurreferenties zorgen voor een helder
inzicht in de theorie en de praktijk van het personeelsvak. In
de eerste plaats bedoeld voor P&O-studenten, is het boek
ook geschikt voor leidinggevenden en professionals die wil-
len weten wat personeelsmanagement inhoudt. 

Michiel J.R. Schoemaker (red.) (2005)

Jaarboek Personeelsmanagement 2006 

Alphen aan den Rijn: Kluwer

Het Jaarboek Personeelsmanagement geeft jaarlijks inzicht in
de algemene markt- en trendcijfers op de belangrijkste vakge-
bieden binnen personeelsmanagement. Het onderscheidt
daarbij: arbeidsmarkt, werving en selectie, performancema-
nagement, belonen, ontwikkelen van medewerkers, arbeid en
gezondheid, en de P&O-functie.
Daarnaast snijdt het Jaarboek Personeelsmanagement tel-
kens een speciaal en actueel thema aan. Dit jaar is dat waar-
degedreven personeelsmanagement: zijn organisatiewaar-
den terug te vinden in het reguliere personeelsmanage-
ment?
De jaarlijks terugkerende thema-indeling en de gedegen
marktcijfers bieden de lezer een goede en interessante moge-
lijkheid tot vergelijking. Door zijn overzichtelijke presentatie
is het Jaarboek Personeelsmanagement tevens een nuttig
naslagwerk.

Rob Vinke (2005)

HRM voor de toekomst: op weg met de menselijke maat

Zwolle: Netwerkpers

‘Wat is de agenda voor HRM en hoe brengen we die agenda
tot werkelijkheid?’ Dat is het kernthema van Rob Vinkes
boek HRM voor de toekomst. 
Nyenrode-hoogleraar en consultant Vinke gaat aan de hand
van negen vragen op zoek naar de toegevoegde waarde van
HRM. De nadruk legt hij op hoe HRM bij kan dragen aan
primaire bedrijfsprocessen en evenzeer aan de strategie en het
succes van een organisatie. 
Vinke acht ‘de menselijke maat’ en de ‘wederkerigheid tussen
organisatie en medewerkers’ centrale voorwaarden voor de
kans van slagen in de hedendaagse netwerkeconomie. Met
behulp van voorbeelden uit zijn eigen consultancypraktijk
ontwikkelt hij een interessante visie op de hedendaagse rol
van HRM.
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Vakliteratuur over personeelsmanagement

www.managementsite.net

Inhoudelijke diepgang, actualiteit en prikkelende stellingna-
mes gaan veelal samen in de artikelen op managementsite.net.
Na gratis aanmelding ontvouwt zich een keur aan boeiende
vakliteratuur, instrumenten en praktijkcases over management,
personeel en organisatie. Recensies en interviews informeren
over de laatste trends. De site biedt professionals tevens een
platform voor het uitwisselen van ervaringen en delen van
praktische kennis. Gerenommeerde auteurs zorgen voor kwali-
teit, de zoekfunctie voor voldoende toegankelijkheid. 

Praktische informatie voor managers en P&O’ers

www.managersonline.nl

Veel praktische informatie is te vinden op managersonline.nl:
korte checklists, testjes voor managementkwaliteiten en voor-
beelden van contracten en juridische documenten, zoals free-
lancerovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen en
getuigschriften. De site bevat tevens veel achtergrondartike-
len. Vacaturerubriek en boekentips ontbreken ook hier niet.
Actuele thema’s, bijvoorbeeld over HRM of consultancy,
komen aan bod in de speciale nieuwsrubriek.

Actueel nieuws over HRM-thema’s

www.hrmnieuws.nl

Het laatste nieuws op HRM-gebied treft u aan op deze site.
Met specifieke aandacht voor thema’s als loopbaanontwik-
keling, e-HRM en arbeidsvoorwaarden. U kunt zich gratis
abonneren op een e-mailnieuwsbrief met berichten uit 
relevante kranten en tijdschriften. De optie Uitgebreid zoe-
ken bevat de mogelijkheid in het nieuwsarchief te grasdui-
nen.

Deze rubriek is samengesteld door: Marijn Alofs en Carla
Lambert, informatiespecialisten bij GITP International bv.

WEBSITES

Vakblad Intermediair PW

www.intermediairpw.nl

Wie up-to-date wil blijven op het gebied van personeel en
organisatie moet beslist deze site van het blad Interme-
diairPW in zijn favorieten opnemen. Die geeft uitvoerige
informatie op bijna alle deelterreinen van het personeelsvak,
van belonen en beoordelen tot opleiding en training. Met
nieuws, achtergrondartikelen en jurisprudentie, een agenda
met trainingen en congressen, en een P&O-vacaturebank. 

De Vraagbaak voor personeel, management en organisatie

www.devraagbaak.nl

De Vraagbaak is een literatuurdatabank op het gebied van
personeel, management en organisatie, verbonden aan het
documentatiecentrum van De Baak, Management Centrum
VNO-NCW. Voor een jaarabonnement van  169 kunt u er
onbeperkt zoeken naar actuele en relevante vakliteratuur.
Alle tijdschriftartikelen zijn bondig samengevat. Wilt u een
artikel helemaal lezen, dan kunt u dat voor een paar euro
direct downloaden. 

Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en 

Organisatieontwikkeling

www.nvp-plaza.nl

De website van de NVP is vooral bedoeld voor de leden van
de vereniging. Die vinden er informatie over ontwikkelingen
in het vakgebied, de gevolgen daarvan voor de P&O-profes-
sional en verenigingsnieuws. Niet-leden kunnen er terecht
voor de in samenspraak met Stichting van de Arbeid opgestel-
de NVP-sollicitatiecode, die een zorgvuldige behandeling van
sollicitanten waarborgt, en de NVP-gedragscode, bestemd voor
zelfstandige P&O-professionals. Vrij toegankelijk zijn tevens
een overzicht van opleidingen, seminars en congressen. 
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Epiloog

‘HRD en HRM: gezamenlijk werken aan 
ieders eigen identiteit?’

ROB POELL

In deze Develop is de vraag aan de orde naar de relatie tus-
sen twee verschillende vakgebieden die zich voor een belang-
rijk deel op hetzelfde veld richten: Human Resource Deve-
lopment (HRD) en Human Resource Management (HRM).
Beide kijken naar de arbeidsrelatie tussen werknemers en
werkgevers, HRM meer vanuit de optiek van het positione-
ren van de juiste mensen op de juiste plaats, HRD meer van-
uit het ontwikkelen van die mensen en die plaats. Daarmee
is eigenlijk meteen al aangegeven hoezeer beide met elkaar
verbonden zijn, of in elk geval zouden moeten zijn. Mensen
goed kunnen positioneren in een bepaalde werkcontext ver-
onderstelt al gauw een vorm van ontwikkeling, zeker naar-
mate flexibiliteit en dynamiek in de omgeving van de orga-
nisatie toenemen. Van de andere kant geredeneerd is profes-
sionele ontwikkeling zonder aandacht voor de posities van
mensen in die context eveneens moeilijk voorstelbaar. 
In de organisatiepraktijk lopen HRM en HRD dan ook veel-
al door elkaar, onder een veelheid van benamingen die lang
niet altijd duidelijk maken met welke beroepsgroep deze
mensen zich nu identificeren. Ook kennen beide vakgebie-
den de nodige gemeenschappelijke kenmerken: 
• ze zijn relatief jong als (toegepaste) wetenschappelijke dis-

cipline;
• beide zijn voortgekomen uit concrete praktijkvelden (resp.

personeelsadministratie en opleiding) en vervolgens flink
uitgedijd en multidisciplinair geworden; 

• ze kennen geen eenduidige afbakeningen voor het eigen
vakgebied; 

• ze opereren evenwel op het snijvlak van arbeid, organi-
satie en personeel; 

• ze kennen vertegenwoordigers van zowel meer economi-
sche benaderingen als meer humanistische benaderin-
gen; 

• ze worstelen op gezette tijden met hun identiteit en
bestaansrecht; 

• ze proberen dit laatste nogal eens te verhelpen door de
strategische pretenties van hun domein flink op te
schroeven; 

• ze slagen hierin vooralsnog maar in zeer beperkte mate,
getuige de geluiden die uit veel directiekamers opstijgen
over de bijdrage van HR (en dan vaak nog in de opera-
tionele rol) aan de bedrijfsvoering c.q. -resultaten (zie de
bijdrage van Schramade in dit themanummer en Walton,
1999; Biemans, 1999; McCracken & Wallace, 2000; Tjep-
kema, Stewart, Sambrook, Mulder, Ter Horst & Schee-
rens, 2002). 

Ondanks de vele gemeenschappelijkheden, en dit wordt door
veel van de auteurs in dit themanummer naar voren
gebracht, liggen de (academische) disciplines HRM en HRD
in veel opzichten toch ver uit elkaar. Beide vakgebieden ken-
nen eigen tijdschriften, eigen conferenties, eigen toonaange-
vende wetenschappers, eigen opleidingen, eigen professione-
le associaties (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk,
waar enige jaren geleden het Chartered Institute for Person-
nel and Development – CIPD – is ontstaan), eigen manieren
van doen. Dat zou niet zo problematisch zijn als er volop
sprake was van kruisbestuiving en uitwisseling tussen beide
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vakgebieden. Die zien we echter maar zeer mondjesmaat,
zoals de bijdragen in dit themanummer duidelijk maken. 
In Nederland en de wetenschappelijk sterk dominante Ver-
enigde Staten vindt over het algemeen weinig kennisuitwis-
seling plaats tussen HRM- en HRD-onderzoekers. In het
Verenigd Koninkrijk, waar HRD vooral vanuit de manage-
ment en business schools is komen opzetten, zijn beide vakge-
bieden in dit opzicht beter geïntegreerd dan in Nederland
en de VS, waar HRD vanuit de onderwijskunde (schools of
education) is ontstaan. In de opkomende Aziatische landen
als India, Korea en Taiwan wordt HRD overigens (nog?)
nauwelijks apart onderscheiden en sterk vereenzelvigd met
HRM. 
Bij het bestuderen van de kernliteratuur die binnen beide
vakgebieden wordt geproduceerd (en geconsumeerd) wordt
al snel duidelijk hoe weinig er sprake is van integratie tussen
HRM en HRD. In dit kader is het interessant om eens wat
preciezer te kijken welke aandacht HRM-handboeken nu
geven aan HRD en andersom.

HRM IN DE HRD-HANDBOEKEN?

Eerst heb ik enkele HRD-handboeken gescreend op hun
belangstelling voor HRM. Om de hand meteen in eigen
boezem te steken, in Kessels & Poell (2001) wordt geen aan-
dacht besteed aan HRM als zodanig, hoewel enkele bijdra-
gen wel ingaan op de bredere HR-problematiek. Bergenhe-
negouwen, Mooijman & Tillema (1998) nemen een kort
hoofdstuk over HRM op. Van der Zee & Van Gent (2001)
besteden nog de meeste aandacht aan HRM. Het boek
begint met een geheel eerste deel gewijd aan HRD als per-
soneelsvraagstuk, met hoofdstukken over de P&O-functie,
over HRM vs. HRD, en over prestatiebeoordeling. Toch
zou het overdreven zijn om te stellen dat er in de Neder-
landse HRD-literatuur veel aandacht wordt besteed aan
HRM.
Dat is niet veel anders in de Amerikaanse HRD-literatuur,
waar misschien nog wel minder uitwisseling met HRM-ken-
nis plaatsvindt. Twee prominente HRD-auteurs, Swanson &
Holton (2001), geven in hun invloedrijke ‘Foundations of
Human Resource Development’ geen enkele verwijzing naar
HRM of zelfs personeelsmanagement. Voor hen zijn de pij-

lers van HRD psychologie, economie en systeemtheorie.
Ook Russ-Eft, Preskill & Sleezer (1997) besteden in hun
overzichtsbundel helemaal geen aandacht aan HRM. Dat-
zelfde geldt voor Gilley, Eggland & Gilley (2002), hoewel
we daar in elk geval een hoofdstuk over performancema-
nagement tegenkomen. Een interessante uitzondering in de
VS is Yorks (2005), die tracht een integratie te bewerkstelli-
gen tussen (in genoemde volgorde) HRD, strategisch
management (zijn eigen achtergrond) en HRM. De indruk
bestaat niettemin dat de Amerikaanse HRD-discipline tot
nu toe vooral bezig is geweest zich los te maken van zijn
praktische wortels in het Training & Development-veld,
zonder zich veel te bekommeren om de raakvlakken met de
managementdiscipline in bredere zin of met HRM.
In de Britse HRD-literatuur ligt het opnieuw anders. Ste-
wart & McGoldrick (1996), een van de eerste omvattende
handboeken op HRD-gebied, hebben het in hoofdstuk 1
meteen over de ‘HRM-HRD Nexus’. De twee vakgebieden
zijn volgens hen gescheiden maar complementair, terwijl
beide niet als onderdeel van de ander kunnen worden
beschouwd. HRM- en HRD-interventies maken vaak deel
uit van een geïntegreerd proces en moeten derhalve eerder
worden bekeken in relatie tot elkaar dan als concurrenten.
Overigens is voor Stewart en McGoldrick wel duidelijk dat
de conceptuele basis, literatuur en tradities in beide vakge-
bieden verschillen. Andere Britse auteurs als Walton (1999)
en Wilson (2005) voegen expliciete HRM-hoofdstukken toe
aan hun HRD-handboeken, merendeels ter positionering
van HRD tegenover HRM. Ook Sadler-Smith (2006) ziet
HRM als strategische context voor leren en ontwikkeling.
Interessant is de Brits-Nederlandse co-productie van Harris-
on & Kessels (2004), die een krachtig pleidooi houden voor
integratie van HRM en HRD in het perspectief van kennis-
productiviteit. Opvallend is dan weer dat het Indiase HRD-
handboek van Rohmetra (2005) slechts geringe aandacht
besteedt aan HRM. 
Al met al is er in de Britse HRD-literatuur redelijk wat
belangstelling voor HRM, in de Nederlandse handboeken
al heel wat minder, en in de Amerikaanse kernpublicaties
nauwelijks. Hoe zou het andersom zitten, met de aandacht
binnen HRM voor HRD?
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HRD IN DE HRM-HANDBOEKEN?

Als HRD-onderzoeker heb ik het veld in de afgelopen 15 jaar
zien verschuiven en uitbreiden van opleiden naar leren en
van training naar HRD. Dan word je eerlijk gezegd niet zo
vrolijk van het doorbladeren van HRM-handboeken op zoek
naar de aandacht die ze besteden aan HRD. Slechts enigszins
chargerend kun je stellen dat dergelijke kernpublicaties uit
het HRM-vakgebied over het algemeen een hoofdstuk 17
bevatten dat ‘Training’ heet en waarin de inzichten die

zijn zes zinnen over informeel leren (p. 194). Gomez-Mejia,
Balkin & Cardy (2001) hebben eveneens één soortgelijk
hoofdstuk over opleiding, plus een ander over loopbaanont-
wikkeling, evenals het sterk economisch getinte Baron &
Kreps (1999). Mondy & Noe (2005) komen met een deel 4
onder de titel HRD, bestaande uit een hoofdstuk over oplei-
ding met een appendix over loopbaanontwikkeling en een
hoofdstuk over prestatiebeoordeling. Uitgebreide aandacht
wordt besteed aan verschillende typen trainingsmethoden,
net als bij Cascio (1998) die vanuit een behavioristische leer-
opvatting een hoofdstuk besteedt aan opleidingsontwerp en
een aan de implementatie en resultaatmeting van opleidin-
gen.
Toch zijn er ook wel HRM-handboeken te vinden die wat
meer aandacht besteden aan HRD. Zo presenteren Beard-
well, Holden & Claydon (2004) zowel een hoofdstuk over
leren en ontwikkeling (weliswaar sterk cognitief gericht), als
een hoofdstuk over de organisatie van HRD in zijn nationa-
le (Britse) context, als een hoofdstuk over managementont-
wikkeling. Uiteraard met veel aandacht voor opleiding, maar
ook voor strategie, lerende organisaties, Investors in People,
en zelfs het beroepsonderwijs. Price (2004) besteedt aandacht
aan action learning (p. 323-326) in een hoofdstuk over veran-
derstrategieën, daarnaast een heel hoofdstuk over HRD en
een over leren in organisaties. Het boek biedt een aardig
overzicht, maar geeft toch relatief veel aandacht aan oplei-
ding in zijn uitwerking van HRD en leren. Pinnington &
Edwards (2000) komen met een hoofdstuk over leren en ont-
wikkeling, met enige aandacht voor lerende organisaties en
organisatieleren. Hun invalshoek is meer psychologisch en
tegelijk gekoppeld aan businessdoelen.
Twee HRM-handboeken geven naar mijn mening een rede-
lijk geïnformeerd overzicht van de stand van zaken binnen
HRD (voor zover mogelijk binnen het bestek van een breder
georiënteerde tekst). Ten eerste dat van Pilbeam & Corbridge
(2002), met een hoofdstuk over HRD en een over organisa-
tieontwikkeling, overigens beide geschreven door dezelfde
auteur (Amal El-Sawad, een Britse onderzoekster met wortels
in de HR-praktijk). Ten tweede dat van Torrington, Hall &
Taylor (2002), dat een deel 5 bevat over ontwikkeling,
bestaande uit vijf korte hoofdstukken over strategische aspec-

In opkomende Aziatische landen als 

India, Korea en Taiwan wordt HRD (nog?)

nauwelijks apart onderscheiden.

bedrijfsopleiders in de jaren tachtig hebben opgedaan (zie
bijv. Romiszowksi, 1981; Robinson & Robinson, 1989; Mul-
der, 1992) nog eens handzaam worden samengevat. Dan
hebben we het over zaken als taakanalyse, behoefteonder-
zoek, opleidingsontwerp, didactische maatregelen, transfer-
bevordering, opleidingsevaluatie, en effectiviteit. Overigens
zijn dit nogal altijd bruikbare inzichten, maar in specifieke
settings en met niet al te overspannen verwachtingen over de
resultaten. Met uitzondering van een aantal recentere HRM-
handboeken (in Nederland bijv. Kluijtmans, 2006) is de term
HRD, evenals de meeste termen geassocieerd met leren
(lerende organisatie, informeel leren, teamleren, organisatie-
leren, leren op de werkplek, zelfgestuurd leren) nauwelijks
terug te vinden binnen HRM-kernpublicaties.
Laten we eens een aantal van die boeken op een rijtje zetten.
Bowin & Harvey (2001) presenteren een hoofdstuk over
opleiding en een hoofdstuk over management- en organisa-
tieontwikkeling, sterk gebaseerd op de opleidingskundige
inzichten uit de jaren tachtig, zonder verwijzing naar de term
HRD. Cornelius (2001), Rees & Porter (2001) en Dessler
(2003) nemen ieder slechts één soortgelijk hoofdstuk op over
opleiding, hoewel de eerste daarbinnen een kort paragraafje
wijdt aan de lerende organisatie en de laatste om precies te
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ten, competenties, leren en ontwikkeling, loopbaanontwikke-
ling, en (opvallend genoeg) presenteren. Jammer alleen dat in
de index bij HRD staat: ‘zie T&D’.

HRD IN ANDERE HRM-KERNPUBLICATIES?

Ook is het interessant om naar een aantal HRM-publicaties
te kijken die zich niet zozeer als handboek presenteren maar
wel bijzonder invloedrijk zijn binnen het HRM-veld. Opval-
lend is dat de term HRD daarin schittert door afwezigheid,
maar dat er wel degelijk allerlei noties te vinden zijn die bin-
nen HRD eveneens voorkomen of in elk geval niet zouden
misstaan. Zo besteden Boxall & Purcell (2003) precies één
bladzijde aan opleiding (p. 143-144), maar doen hun ideeën
over strategie en HR wel sterk denken aan opvattingen over
organisatieleren zoals van bijvoorbeeld Yorks (2005). Legge
(2005) geeft evenmin verwijzingen naar HRD (of zelfs maar
naar opleiding), maar besteedt wel verfrissend veel aandacht
aan machtsvraagstukken binnen HRM, met een aantal kriti-
sche noties over de lerende organisatie als interessante uit-
komst. En ten slotte mijn UvT-collega Jaap Paauwe (2004),
die in zijn boek over HR en performance geen specifieke aan-
dacht geeft aan HRD of opleiden, maar in zijn visie op de
arbeidsrelatie en de gewenste uitkomsten van HR wel veel
raakvlakken lijkt te hebben met zaken die veel HRD’ers
nauw aan het hart liggen: duurzaamheid, investeren in werk-
nemers, de morele verantwoordelijkheid van bedrijven, het
stakeholders-perspectief, de legitimiteit van organisatiebe-
leid, het implementeren van innovaties, organisatieverande-
ring en strategie(her)bepaling, enzovoort.
Door een welwillende onderzoeker zou de conclusie kunnen
worden getrokken dat er in de HRM-literatuur meer aan-
dacht aan het ontstaan is voor HRD en leren, zonder dat
altijd in die termen te benoemen overigens. Toch moet je,
ook zonder in cynisme te vervallen, constateren dat de bulk
van de HRM-literatuur zich beperkt tot dat deel van de
HRD-canon dat reeds in de jaren tachtig onder de vlag van
Training & Development was uitgekristalliseerd. De inzichten
die vanaf de jaren negentig binnen HRD zijn ontwikkeld
over werkplekleren, collectief leren, zelfsturend leren, leerpo-
tentieel van arbeid, communities of practice, et cetera, die de
opleidingskundige invalshoek behoorlijk in de schaduw heb-

ben gesteld, zijn nog nauwelijks in de HRM-literatuur door-
gedrongen. Veelal kijkt HRM nog naar HRD als een deel-
praktijk ‘opleiding’ naast de vele andere HR-instrumenten als
werving, selectie, beoordeling, beloning, enzovoort. 
Gelukkig zijn er ook veel raakvlakken te benoemen tussen
HRM en HRD, die door verscheidene onderzoekers worden
herkend en uitgewerkt. En dat geldt ook voor de auteurs die
hebben bijgedragen aan deze Develop.

OVEREENKOMSTEN OF VOORAL VERSCHILLEN?

Welke lessen zijn uit dit themanummer te trekken over de
relatie tussen HRD en HRM, en welke implicaties heeft dit
met name voor HRD? 
Het eerste dat opvalt is dat eigenlijk alle auteurs zich in hun
bijdrage uitspreken voor een toenadering tussen beide vakge-
bieden. Wellicht is dit primair een signaal dat beide verwan-
te disciplines zich nog tamelijk ver van elkaar ophouden,
zoals Van der Heijde in haar wederzijdse analyse van confe-
rentiepapers en vakbladen constateert. Kluijtmans moet tot
zijn spijt opmerken dat HRM en HRD elkaar maar moei-
zaam kunnen vinden, ondanks de vele overeenkomsten die
deze eeneiige tweeling voor buitenstaanders vertoont. Ver-
meulen & Vermeulen laten zien hoezeer HRM en HRD
beide nog in de kinderschoenen staan binnen de onderwijs-
sector. Sanders & Van Aken maken vooral melding van de
losstaande kennisontwikkeling binnen elk afzonderlijk
domein (aangevuld met de A&O-psychologie), waardoor de
vakgebieden weinig van elkaars specifieke expertise mee krij-
gen. Schramade laat zijn pleidooi voor strategisch partner-
schap tussen HRM en HRD evenzeer inspireren door de
constatering dat beide disciplines te weinig met elkaar doen.
En ook uit de verschillende interviews komt naar voren dat
er nog een wereld te winnen valt voor beide vakgebieden
(hoewel de overheersende gedachte interessant genoeg voor-
al lijkt te zijn dat HRD kan profiteren van aansluiting bij
HRM).
Waaruit bestaan dan de verschillen en overeenkomsten tus-
sen HRD en HRM? Daarop geven de auteurs in dit thema-
nummer verschillende antwoorden, die overigens merendeels
al in het eerste deel van mijn epiloog zijn verwerkt. Ik haal er
hier nog een aantal interessante uit. Heel opvallend vond ik
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het interview met Marlies Schepens, HR-directeur van de
afdeling Research & Development van Unilever. Zij geeft aan
HRD als visieontwikkeling op leren in de organisatie te zien
en HRM als de implementatie daarvan. Bovendien consta-
teert zij in de praktijk een verschuiving naar de HRD-kant.
Net als Ed van Sluis, Directeur Vestigingen Nederland bij
GITP, vindt zij dat HRD meer aantrekkingskracht heeft dan
HRM. Zijn Vlaamse collega Georges Taels ziet ook al een
verschuiving naar HRD optreden. Het interview met de Til-
burgse HRD-onderzoekster Marianne van Woerkom staat
eveneens in het teken van de toenadering tussen HRM en
HRD, maar net als d e andere auteurs in dit themanummer
signaleert zij niet zo duidelijk als de geïnterviewde praktijk-
mensen dat HRD aan belang wint ten opzichte van HRM.
Als dat inderdaad zo is, en dat valt nog maar te bezien, zal
de expertise ontwikkeld binnen HRD over enige tijd meer
gevraagd worden vanuit de directiekamers dan tot nu toe het
geval is geweest.
Interessant vond ik Kluijtmans’ conclusie dat HRM zijn ver-
zorgend karakter zal moeten inleveren ten behoeve van een
grotere oriëntatie op prestaties (alsof die twee elkaar uitslui-
ten). HRD zou juist meer gaan draaien om talentontwikkeling,
vitaliteit en de afstemming van mensen en hun werk. Daarbij
verwacht hij dat HR als geheel vooral een signalerende functie
krijgt en trends zal gaan vertalen naar ander beleid. In mijn
ogen zou HR daarmee echter op de stoel van het management
gaan zitten (wat ook andere HR-strategieauteurs wel parten
speelt, bijv. Yorks, 2005) en de vraag is of de toekomst van HR
daarmee nu zoveel gebaat is. Misschien moet HR zich veeleer
toeleggen op het zo goed mogelijk adviseren van beslissers
over de personele gevolgen die hun besluiten zullen hebben
en op het begeleiden van de ermee gepaard gaande verande-
ringsprocessen. Daar zit wat mij betreft de eigen meerwaarde
die HR organisaties kan bieden.
Schramade neemt de conclusie van Ruona & Gibson (2004)
over dat HRD en HRM (en OD) historisch gezien dezelfde
ontwikkeling doormaken van operationeel naar strategisch
gericht. Vermeulen & Vermeulen lijken daarentegen juist te
impliceren dat HRD de volgende stap is na personeelsbeheer
en personeelsmanagement/HRM. Naar mijn mening zijn er
wel wat meer kanttekeningen te plaatsen bij de toenemende

strategische oriëntatie van HRM en HRD. In het (normatie-
ve) denken binnen beide vakgebieden is genoemde tendens
zeker waarneembaar, maar Schramade geeft zelf al aan dat
allerlei onderzoek laat zien dat de organisatiepraktijk een
stuk weerbarstiger is. Zoals ik elders al eens eerder heb
betoogd is het risico aanwezig dat HR(D) zich overschreeuwt
in zijn strategische pretenties, wat juist tot een tegengesteld
effect zal leiden wanneer deze niet kunnen worden waarge-
maakt (Poell, Scheurer & Tjepkema, 2002). De enige manier
om serieus te worden genomen aan de directietafel is door
concreet de meerwaarde te laten zien van datgene wat je goed
kunt c.q. wat realistisch gezien op niet al te lange termijn te
ontwikkelen is. Yorks (2005) presenteert hiertoe onder de
noemer ‘opportunistic advocacy’ een aantal behartenswaardige
voorstellen. Laten we daar dan als vakgebied onze collectie-
ve energie in steken.

PROBLEMEN VAN HRD?

Twee bijdragen aan deze Develop verdienen wat mij betreft
een uitvoeriger reactie vanwege de belangrijke discussiepun-
ten die zij opwerpen; die van Schramade en die van Sanders
& Van Aken. Om met de laatste te beginnen, Sanders & Van
Aken zijn van alle auteurs in dit themanummer waarschijn-
lijk het meest pessimistisch over HRD. Zij signaleren een
lange reeks van problemen: 
1. de HRD-discipline communiceert (zoals reeds opgemerkt)

weinig met HRM en A&O-psychologie (en andersom).
2. HRD- (en HRM-)onderzoek laat zich weinig gelegen lig-

gen aan wetenschappelijke criteria van validiteit, betrouw-
baarheid en generaliseerbaarheid, zoals A&O wel doet.

3. er is binnen HRD veel strijd over wat de dominante
benaderingen, theorieën en zelfs grenzen van het vak zijn.

4. HRD vindt het wiel steeds opnieuw uit, omdat men geen
kennis neemt van wat A&O en HRM aan relevante exper-
tise in huis heeft.

5. HRD probeert zijn eigen kennisdomein (tijdschriften,
verenigingen, conferenties) te vormen zonder aansluiting
bij gevestigde wetenschappelijke domeinen.

6. het kwaliteitsniveau van HRD-onderzoek is laag.
7. mede daardoor komen HRD’ers niet aan de directietafel

van bedrijven terecht.
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Het eerste probleem (weinig uitwisseling) is wederzijds en
verdient het, zoals alle auteurs in dit themanummer onder-
schrijven, om te worden aangepakt. Ik hoop dat dit thema-
nummer en mijn inaugurale rede (Poell, 2006a) hieraan in elk
geval een bijdrage leveren. Hetzelfde kan worden gezegd over
het vierde probleem (negeren van HRM/A&O-expertise). Nu
heeft HRD in elk geval in Nederland en de Verenigde Staten
natuurlijk zijn basis in de onderwijskunde. Naar het zich laat
aanzien zit HRD midden in het proces van losmaking uit de
moederschoot. Het lijkt mij dan beter om eerst nog een tijd-
je verder te werken aan het ontwikkelen van een eigen iden-
titeit dan meteen bij je eerste vriendje in te trekken. 
Vandaar misschien ook het vijfde probleem dat Sanders &
Van Aken signaleren (eigenstandigheid nagestreefd door
HRD). Zou A&O-psychologie echter ooit tot zijn volle was-
dom zijn gekomen als het zich nooit had losgemaakt van
(door sommigen hoger aangeslagen disciplines als) sociale psy-
chologie of cognitieve psychologie? Daarbij klinkt het net alsof
HRD-onderzoekers geen pogingen doen om in gevestigde
HRM- en A&O-bladen te publiceren en alsof dat uiterst een-
voudig is. Van beide weet ik inmiddels dat het niet waar is. De
pogingen stranden nogal eens op uiteenlopende opvattingen
over de kwaliteit van onderzoek, over wetenschapsopvattingen
en over domeinafbakeningen. ‘Gevestigde tijdschriften’ zijn
deels ook tijdschriften met gevestigde belangen.
Daarmee komen we aan het tweede en zesde probleem van
Sanders & Van Aken (het vermeende gebrek aan kwaliteit van
HRD-onderzoek). Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat
het beter kan (zie mijn eigen kritieken in Poell, 2006b), maar
op dit punt schieten de auteurs echt te ver door. Het klopt dat
er tot nu toe over het algemeen van minder geavanceerde sta-
tistische procedures gebruik wordt gemaakt in vergelijking met
A&O-onderzoek. Ook wordt er meer kwalitatief onderzoek
gedaan, waarvoor overigens breed onderschreven richtlijnen
bestaan om de kwaliteit te garanderen (bijv. Miles & Huber-
man, 1994; Wester, 1995; Strauss & Corbin, 1998; Yin, 2003),
en is de generaliseerbaarheid nogal eens beperkt. Geloof 
me, ik zou zelf ook liever twintig jaar verder zijn en als rela-
tief gesetteld vakgebied met meer gestandaardiseerde instru-
menten naar meer specifieke relaties tussen cruciale variabe-
len kijken. Zolang dat tenminste de contextafhankelijkheid

van het door mij bestudeerde fenomeen geen geweld aandoet.
Op dit moment is het jonge vakgebied van HRD echter nog
niet zover dat er consensus bestaat over de vraag wat precies
de cruciale variabelen zijn (pakweg voor het succesvol laten
zijn van een organisatieverandering). Evenmin is compleet
duidelijk welke relaties vanzelfsprekend centraal moeten
staan (zeg op individueel niveau, op teamniveau, op organi-
satieniveau, of juist tussen alledrie niveaus?). En inderdaad,
veel concepten die in dit soort onderzoek veelbelovend lij-
ken zijn nog niet goed geoperationaliseerd. De enige manier
om over twintig jaar iets bereikt te hebben in dit opzicht is
echter om ermee aan de slag te gaan. En dan levert kwalita-
tief onderzoek met minder generalisatiemogelijkheden bij
deze stand van zaken heel wat meer op dan het grootschalig
gebruik van bestaande schalen die net iets anders meten dan
wat relevant is voor de vraagstelling. 

ZIT ER VOORUITGANG IN?

Een mooi voorbeeld van een combinatie van beide onder-
zoeksstrategieën is het onlangs afgeronde promotieonder-
zoek van Berings (2006). Zij ontwikkelde en valideerde op
basis van kwalitatieve studies een gestandaardiseerd meet-
instrument voor werkplekleerstijlen, waarmee verpleegkundi-
gen zicht kunnen krijgen op wat en hoe zij in hun werk leren.
Het ook door Sanders & Van Aken verfoeide instrument van
Kolb wordt hiermee in de schaduw geplaatst, althans qua
betrouwbaarheid, validiteit en relevantie. Waar het naar mijn
mening om gaat in deze discussie is dat er vooruitgang in de
kennisontwikkeling van een vakgebied zit, en dat is zo bin-
nen HRD, met de aantekening dat het uiteraard nooit kwaad
kan om naar aanpalende gebieden te kijken voor bruikbare
inzichten en instrumenten. 
Overigens kwamen bij een uitgebreide vergelijking van bijna
300 HRD-artikelen uit HRD-tijdschriften en HRD-artikelen
uit gerenommeerde management- en psychologietijdschrif-
ten weinig verschillen naar voren in theoretische perspectie-
ven en methodologische praktijken (Poell & Wasti, 2005;
Wasti & Poell, 2005)1. Wat wel veel uitmaakte was of het ging
om Europese of Amerikaanse tijdschriften (zie ook Metsers,
2006): in de Verenigde Staten werd vooral kwantitatief HRD-
onderzoek gepubliceerd en onderzoek met relatief weinig
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aandacht voor context, terwijl HRD-artikelen uit Europese
tijdschriften zowel meer kwalitatief gericht als meer context-
gevoelig bleken. Voor een deel heeft de ‘kwaliteits’discussie
dus ook iets te maken met de wetenschappelijke normen die
kennelijk wederzijds van de Atlantische Oceaan gelden, waar-
bij het Amerikaanse model over het algemeen (althans in
Nederland) als dominant en nastrevenswaardig wordt
beschouwd, terecht of niet.
Ik wil nog even doorgaan op het punt van Sanders & Van
Aken dat HRD het wiel steeds opnieuw uitvindt, terwijl ook
binnen (A&O-)psychologie kennelijk inzichten, theorieën en
concepten op het terrein van leren van medewerkers bestaan,
aangevuld met relevante en gevalideerde meetschalen voor
die concepten. Omdat ik het jammer vond dat bij deze pas-
sage in hun artikel geen referenties stonden heb ik de auteurs
hierom verzocht. Teun van Aken stuurde me een onder-
zoeksrapport waaruit blijkt dat er vraagtekens moeten wor-
den gezet bij de betrouwbaarheid en validiteit van veelge-
bruikte instrumenten als het Enneagram, Belbin’s teamrol-
len, en de Myers-Briggs Type Indicator2. Aardig om te lezen,
maar vooral om te zien welke schalen je beter niet kunt
gebruiken om zaken rond ‘leren’ te meten.

BACK TO THE 70S?

Karin Sanders stuurde me een aantal referenties van in haar
ogen bruikbare publicaties (Hilgard & Bower, 1975; Hintz-
man, 1978; Rachlin, 1976; Estes, 1975; Krantz, Atkinson,
Luce, & Suppes, 1974). Opvallend daarbij was dat het zonder
uitzondering gaat om behavioristische en met name cogniti-
vistische theorieën en concepten van zo’n dertig jaar geleden,
die ‘leren’ opvatten als gedragsmodificatie (Rachlin, 1976),
conditionering (Estes, 1975), of mathematische processen
(Krantz, Atkinson, Luce, & Suppes, 1974), en zich richten op
zaken als het geheugen en het bewustzijn (Hilgard & Bower,
1975; Hintzman, 1978). Niet onbelangrijk uiteraard, maar
wat men hiermee precies beter kan begrijpen (laat staan ver-
klaren of sturen) als het gaat om werkplekleren, organisatie-
verandering, teamleren, et cetera, ontgaat mij ten enenmale.
Er valt zeker het nodige aan te merken op het constructivis-
tische gedachtegoed dat inmiddels tamelijk dominant is
geworden in het HRD-veld, maar om terug te keren naar cog-

nitivistische of zelfs behavioristische benaderingen lijkt mij
weinig productief. 
Ik blijf zitten met de vraag welke concepten en bijbehorende
meetschalen uit de A&O-psychologie nu zo bruikbaar zijn
voor het HRD-gebied. De grote uitdaging voor HRD is om
inderdaad valide en betrouwbare instrumenten te ontwikke-
len die voldoende oog hebben voor de organisatiecontext
waarin leerprocessen plaatsvinden. En als we daar kennis uit
de psychologie, onderwijskunde, pedagogiek, antropologie,
sociologie, politicologie of anderszins voor kunnen gebrui-
ken, dienen we dat niet na te laten.
Daarmee komen we aan het zevende probleem dat Sanders
& Van Aken signaleren: HRD komt mede als gevolg van het
niveau van zijn onderzoek niet aan de bestuurstafel van
bedrijven terecht. Dat dit nog weinig gebeurt klopt en geldt
helaas ook voor HRM. Ik ben er echter niet meteen van over-
tuigd dat dit komt door gebrek aan goede surveys. Evenmin
weet ik of A&O wel aan de directietafel wordt genood, en zo
ja, of dat dan is vanwege zijn solide wetenschappelijke repu-
tatie. De auteurs geven in hun bijdrage zelf in elk geval aan
dat de relatie met het toepassingsveld bij A&O ‘splinterdun’
is.
Laten we tot slot nog even terugkeren naar het vierde pro-
bleem, de strijd binnen HRD over wat de dominante bena-
deringen en theorieën zijn. Die strijd herken ik en vind ik
tamelijk logisch binnen een jong, zich ontwikkelend vakge-
bied. Ik ben geneigd die voortdurende discussie ook gezond
te vinden, goed voor de innovatie van het vak zogezegd, als
het tenminste het niveau van ‘gekissebis’ overstijgt en ver-
bonden wordt met empirische onderzoeksresultaten. En dat
is helaas niet altijd het geval.
Mijn conclusie is dat Sanders & Van Aken een aantal terech-
te problemen rond de kennisontwikkeling binnen en tussen
HRD, HRM en A&O-psychologie signaleren, maar dat zij
tezeer de gang van zaken binnen A&O als richtinggevend
c.q. ideaal voor de huidige HRD (en HRM) voorstellen. Hun
betoog is niet van arrogantie gespeend en problematiseert
onvoldoende waarom HRD en HRM zijn/doen zoals ze nu
zijn/doen. Overigens moet het op zichzelf als winst worden
beschouwd dat de discussie over de grenzen en overlap tus-
sen de vakgebieden nu eens expliciet wordt gevoerd. 
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IS HRD ZELF SCHULD?

De tweede bijdrage in dit themanummer die speciale aan-
dacht verdient is die van Schramade. Hij probeert op posi-
tief-kritische wijze te kijken naar de relatie tussen HRD en
HRM en de implicaties daarvan voor HRD. En daar komt
hij een heel eind mee. Hij constateert een dreigende (ver-
dergaande) marginalisering van HRD in Nederland en
onderschrijft een aantal disciplinegerelateerde oorzaken die
ik daar zelf eerder voor aandroeg (Poell, 2006b). Bovendien
vult hij die aan met twee andere oorzaken, die mij te onder-
schrijven lijken: wat HRD overneemt van andere discipli-
nes gebeurt niet altijd zorgvuldig (hoewel we daarin niet
alleen staan) en HRD wordt steeds diffuser. 
Vervolgens laat hij zien hoezeer HRM en HRD vergelijk-
baar zijn op belangrijke aspecten en behandelt hij de ver-
schillen (die in deze epiloog al aan de orde zijn geweest).
Hij stelt dat beide vakgebieden het nodige van elkaar kun-
nen leren en bespreekt twee stromingen binnen het
managementdenken die HRD en HRM nader tot elkaar
zouden kunnen brengen (de Resource Based View of the Firm
en het Social Capital Perspective). Hij concludeert dat beide
disciplines meer op elkaar betrokken moeten worden, maar
ook aan hun eigen profilering en identiteit moeten blijven
werken. Schramades discussiepunten en voorstellen vind ik
zeer de moeite waard. Desalniettemin een aantal bedenkin-
gen en kanttekeningen bij zijn verder behartenswaardige
betoog.

De voorkeur voor ‘of-of ’ denken die Schramade signaleert
bij HRD (maar niet bij HRM, terwijl Sanders & Van Aken
dat daar ook zagen) is herkenbaar. Ik weet alleen niet of
auteurs dit doen om zich tegen elkaar af te zetten, zoals
Schramade beweert, of om hun eigen visie aan te scherpen.
Het gaat vaak om behoorlijk tegengestelde paradigma’s, ver-
bonden met disciplinaire achtergronden en zelfs levensop-
vattingen van de verschillende auteurs. Die zet je niet zo
eenvoudig opzij. Voor een deel proberen auteurs zo in mijn
ogen bovendien een zekere hegemonie te verwerven binnen
een anderszins diffuus terrein. Het streven naar het gebruik
van meerdere complementaire benaderingen dient echter
zonder meer te worden onderschreven. 

Op vergelijkbare wijze lees ik Schramades opmerking dat veel
auteurs ‘onnodig afwijkende’ terminologie gebruiken om
hun visie over te dragen. Het gaat hier om een voortdurende
afweging die je moet maken als je in fenomenen geïnteres-
seerd bent die eerder nog niet (goed) zijn omschreven (waar
we er na de paradigmaverschuiving van opleiden naar leren
de nodige van hebben). Kies je voor nieuwe termen die pre-
cies uitdrukken wat je bedoelt maar voor anderen onbekend
zijn? Of neem je bestaande termen en heb je er vrede mee dat
mensen daar allerlei zaken onder verstaan die je niet bedoelt
of relevant vindt? Een goede middenweg lijkt me om het eer-
ste te doen en vervolgens een expliciete verbinding te maken
tussen het nieuwe concept en bestaande termen die het alle-
maal net niet zijn.

Het ontwikkelingsperspectief zal binnen 

het HR- en strategisch beleid van organisaties

steeds belangrijker worden.

Onduidelijk is hoe we de opmerking van Schramade dat veel
zaken die voor HRD-theorie doorgaan feitelijk uit andere dis-
ciplines komen, moeten rijmen met de constatering van San-
ders en Van Aken dat HRD te weinig gebruikmaakt van ande-
re vakgebieden. Ik denk overigens dat Schramade gelijk heeft
en dat HRD’ers, zoals hij stelt, daarin onzorgvuldig kunnen
zijn. Wellicht komt dit door een gebrek aan historisch besef
van de wortels van ons brede vakgebied? Misschien is het de
eclectische neiging die samengaat met de afwezigheid van één
dominant paradigma? Of zou het de toch vrij sterke praktijk-
focus binnen het vak zijn? Een sterkere inbedding van de
HRD-praktijk in wetenschappelijke inzichten (en opleidingen)
zou in dit opzicht, zoals Kluijtmans in zijn bijdrage al voor-
stelde, voor verbetering kunnen zorgen.

EEN MEER GEDIFFERENTIEERDE HRD-CANON?

Schramades laatste punt, dat HRD diffuser wordt, klopt. Hij
merkt daarbij op dat uitgebreide beschrijvingen van wat er
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allemaal bij hoort, zoals de eerste aanzet tot een HRD-canon
die ik op verzoek van de redactie van Opleiding & Ontwik-
keling maakte (Poell, 2006b), niet echt bijdragen aan de iden-
titeit van het vakgebied. Toch was mijn intentie wel dat het
overzicht die functie zou hebben, althans de discussie die
erover zou ontstaan (en ziehier). Overigens was mijn poging
niet bedoeld als vorm van ‘territoriumdrift’, zoals Schramade
veronderstelt, maar als beschrijving en ordening van de the-
ma’s die je tegenkomt als je met een beperkte set HRD-tref-
woorden toonaangevende tijdschriften (HRD- en mainstre-
am management- en organisatiebladen) screent. De aanspo-
ring die hij geeft om tentatief te formuleren wat de absolute
kern van HRD is, wat deze direct ondersteunt, wat soms
ertoe behoort, en wat er zeker niet bij hoort, bevalt me ech-
ter wel. Overigens vond ik het jammer dat hij zelf geen voor-
zet geeft; Schramade mag wat mij betreft zeker tot een ‘lei-
dende institutie’ binnen de HRD worden gerekend!
Hoe zou ik die vier vragen dan beantwoorden? Voor mij is de
kern van HRD het organiseren van individuele en collectie-
ve leerprocessen gericht op de persoonlijke en professionele
ontwikkeling van werknemers alsmede het functioneren van
de organisatie als geheel. Deze definitie omvat naar mijn
mening de volgende inhoudsdomeinen: individueel leren
(inclusief prestatieverbetering), collectief leren (inclusief stra-
tegisch HRD), management- en loopbaanontwikkeling,
opleiding en (professionele) ontwikkeling. In drie woorden
zou je dit kunnen samenvatten als leren, opleiding en ont-
wikkeling. 
Direct ondersteunend daaraan zijn voor mij de volgende
inhoudsdomeinen: HRD-hulpmiddelen (bijv. mentoring,
coaching, e-leren) en bredere HR-praktijken (bijv. selectie,
beoordeling, competentiemanagement, employability, ken-
nisproductiviteit). Wat er afhankelijk van specifieke omstan-
digheden bij kan horen (Schramades derde categorie) kan ik
eerlijk gezegd niet zo gemakkelijk aangeven; dat kan een
heleboel zijn. En hetzelfde geldt voor zijn intrigerende laat-
ste categorie: wat nooit of te nimmer bij HRD kan horen.
Het anticyclische voortplantingsgedrag van de Zuid-Sicili-
aanse fruitvlieg lijkt me hiervoor zeker in aanmerking te
komen, maar Schramade zal ongetwijfeld doelen op thema’s
die wat dichter bij het HRD-veld staan. 

Ik neig ernaar niet zozeer met een lijst van thema’s te komen
(die zou weer erg lang worden), maar het antwoord te zoeken
in het perspectief waarmee organisatiethema’s worden bestu-
deerd. Als daarbij ontwikkeling en/of leren geen enkele rol
spelen lijkt het me lastig c.q. zinloos hen binnen HRD te
plaatsen. Dus bijvoorbeeld leiderschap op zichzelf niet, maar
leiderschapsontwikkeling wel; teamwork op zichzelf niet,
maar teambuilding wel; et cetera.
Over de uitslag kan overigens gecorrespondeerd worden met
de jury ...

HRD ALS ESSENTIE OF COMPLEMENTAIR AAN HRM?

Blijft nog één kwestie van gewicht over en dat is hoe we nu
moeten aankijken tegen de relatie HRD-HRM. Schramade
vult in zijn bijdrage Kluijtmans’ bekende driedeling (2001)
aan met twee andere mogelijkheden, waardoor we uit vijf
opties kunnen kiezen:
1. HRD is een deelgebied van HRM;
2. HRD is de essentie van HRM;
3. HRD is complementair aan HRM (tot zover Kluijtmans);
4. HRD is zeker geen onderdeel van HRM;
5. HRD is deels geen onderdeel van HRM (de toevoegingen

van Schramade).
Uit de interviews met praktijkmensen in dit themanummer
zou je de conclusie kunnen trekken dat er veel te zeggen valt
voor optie 2: HRD als kern en nastrevenswaardig ideaal bin-
nen het brede HR-veld. Eigenlijk gaan optie 4 en 5 in dezelf-
de richting. Auteurs op het gebied van strategisch HRD,
zoals Yorks (2005) en Walton (1999), neigen eveneens naar
deze opvattingen. HRM’ers zitten meestal bij optie 1, zoals
ik eerder in deze epiloog liet zien. De meeste auteurs in dit
themanummer kiezen voor optie 3, waarschijnlijk de meest
realistische en perspectiefrijke opvatting. 
Mijn eigen overtuiging is dat het ontwikkelingsperspectief
binnen het HR- en strategisch beleid van organisaties steeds
belangrijker zal gaan worden, wat pleit voor optie 2. Tegelij-
kertijd denk ik dat het productiever zal zijn om vanuit optie
3, HRD en HRM als elkaar aanvullende disciplines, te gaan
werken. Dat wil zeggen, kapitaliseren op de overeenkomsten
tussen beide, ieder met voorlopig behoud van eigen identi-
teit (voor zover identificeerbaar)3. Of, om een voor mij
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inmiddels legendarische uitspraak van Jim Stewart te parafra-
seren4: ‘Er bestaat niet zoiets als een eigen HRD-identiteit. Er
bestaat niet zoiets als een eigen HRM-identiteit. En ze zijn
verschillend.’

Rob Poell is hoogleraar HRD aan de Universiteit van Til-
burg. Daarnaast is hij redacteur van Develop.

Noten
1 Arzu Wasti is een Turkse collega met een Organizational

Behavior-achtergrond, werkzaam aan Sabanci University,
Istanbul. Dataverzameling werd uitgevoerd door een UvT-
afstudeerder en een postdoc van Sabanci University.

2 Het rapport werd op 12 oktober 2006 geraadpleegd en is
te vinden op www.perco.be/leadership/pdf/Betrouwbaar-
heid_en_validiteit_van_theorien_en_tests.pdf.

3 Hierbij volg ik de aanbeveling van Schramade in dit the-
manummer. In mijn oratie (Poell, 2006a) werk ik dit idee
wat concreter uit in een onderzoeksagenda voor de
komende jaren.

4 Professor Jim Stewart, voorzitter van het University
Forum for Human Resource Development (UFHRD)
sloot een debat over Europese en Amerikaanse perspectie-
ven op HRD tijdens de internationale conferentie van
2002 in Edinburgh af met de volgende woorden: “There is
no such thing as a European perspective on HRD. There
is no such thing as an American perspective on HRD.
And they are different.”
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Leren van oudere werknemers 

De maatschappelijke en economische vaststellingen zijn bekend:

langer werken en dus steeds meer oudere werknemers die actief
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de tewerkstelling van oudere werknemers?
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Erkennen van Verworven Competenties (EVC)

EVC is een belangrijk instrument voor lifelong learning. Hoe moet

je EVC ontwerpen en inzetten om te zorgen dat het voldoet

aan wensen en belangen van werknemers, arbeidsorganisaties en

opleidingsinstituten?
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