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Woord vooraf 

Na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest als human resource manager en 

vervolgens als directeur human resources voor grote internationale organisaties, ben ik 

ongeveer vier jaar geleden overgestapt naar interim management. In deze rol streef ik 

ernaar om human resource afdelingen te ondersteunen en verder te professionaliseren. 

Mijn uitgangspunt daarbij is dat voor het bereiken van succes in organisaties, ons maar 

één medium ter beschikking staat: de mens. 

In organisaties waar ik gewerkt heb, of het nu overheid is of internationale 

ondernemingen betreft, ontdekte ik een universeel patroon in de organisatiecultuur, 

namelijk een onderbenutting van menselijke kwaliteiten. Het is mijn opvatting dat het 

vakgebied van human resource management niet alle mogelijkheden ten volle benut om 

de capaciteiten van mensen in voldoende mate te ontwikkelen, of in sommige gevallen 

zelfs maar aan te wakkeren. 

Een verklaring voor en oplossing van dit probleem beschrijf ik in mijn proefschrift ‘De 

roep om de menselijke maat’. Het is een kritische reflectie op de praktijk, waarbij ik me 

afvraag waarom er een verstoord evenwicht, oftewel een kloof is ontstaan tussen 

enerzijds de retoriek van human resource management en anderzijds de realiteit. Elk 

vakgebied kent op een gegeven moment zijn teloorgang, totdat er een aanmoediging 

komt om aandachtig te kijken naar de problemen waarmee de praktijk wordt 

geconfronteerd om zo de blinde vlekken in ons denken en handelen te herkennen, en te 

erkennen waar die problemen uit zijn voortgevloeid. 

A. Hirschman verwoordt het in zijn boek “Exit, Voice and Loyalty” als volgt: 

“Individuals, business firms, and organizations in general are subject to lapses from 

efficient, rational, law-abiding or otherwise functional behavior. Each society learns to 

live with a certain amount of such dysfunctional or misbehavior; but lest the 

misbehavior feed on itself and lead to general decay, society must be able to marshal 

from within itself forces which will make as many of the faltering actors as possible 

revert to the behavioral required for its proper functioning” (Hirschman, 1970:1). 
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Mijn studie ‘De roep om de menselijke maat’ gaat over een andere manier van hrm 

bedrijven. Een oude filmwet zegt ‘show, don’t tell’; de intenties moeten als het ware 

van het scherm spatten. Met andere woorden: niet alleen in retoriek, maar ook in 

praktijk dient hrm te laten zien dat de mens en het vakgebied ertoe doen. 

Creatieve inspiratie vind ik daarbij in de fresco van Raffaello Sanzio da Urbino (School 

van Athene, 1509-1510, Stanza della Segnatura, Vaticaan). Ik zie op deze afbeelding - 

in het kader - vier personen, die ieder hun eigen positie innemen in dialoog met de 

Griekse filosoof Socrates. Ooit sprak Socrates in Athene op markten en in gymnasia 

over zijn eigen ervaringen en zienswijze. Socrates was vooral op zoek naar kennis die 

werd verkregen door communicatie en dialoog. Op de afbeelding wordt hij omringd 

door een groepje toegewijde luisteraars, met wie hij zijn denkbeelden toetst in 

zogeheten ‘dialectische gesprekken’. Hij manifesteert zich als een horzel die door 

prikkelende vragen te stellen de ander wakker probeert te maken en ook te houden. We 

weten uit ervaring dat het stellen van vragen veel moeilijker is dan het geven van 

antwoorden, omdat we bereid moeten zijn dóór te vragen om de argumenten van de 

ander er zo sterk en overtuigend mogelijk te laten uitzien, alvorens erop te reageren 

(Gadamer, 1960). 

Waar Socrates de moeilijke kunst van vragen toepaste en de dialoog met anderen zocht, 

zo zocht Descartes de zelfreflectie in de vorm van een dialoog met zichzelf. “Ik zal nu 

mijn ogen sluiten en me terugtrekken uit al mijn zintuigen. Ik zal alle denkbeelden van 

lichamelijke dingen uit mijn gedachten verwijderen. Ik zal met mezelf gaan praten en 

mezelf dieper onderzoeken; op deze wijze zal ik trachten, beetje bij beetje, meer 

innerlijke kennis van mezelf te verwerven” (Hermans, 1995:19). Het denken en de 

zelfreflectie is volgens Descartes een zaak van de geest van de mens en vindt plaats 

door het prikkelend laten ontwaken van de eigen ratio door alle onzekere kennis en 

twijfel te verwerpen. 

De verschillende werkwijzen van Socrates en Descartes lijken op het eerste gezicht op 

gespannen voet met elkaar te staan. De ‘Dialogical Self Theory’ van Hermans (2010) 

heeft echter een brug geslagen tussen zelfreflectie als interne dialoog (tussen ik en 

mezelf), die zich voltrekt in samenhang en een externe dialoog (tussen ik en jou). In 

deze studie werk ik, hierop voortbouwend, een concept uit voor de persoonlijke 

ontwikkeling van mensen in organisaties.  
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Het vakgebied dat de mens als de vitale bron van de organisatie ziet, mag worden 

getoetst aan wat het pretendeert te zijn. Wil een reflectie en dialoog over de relatie 

tussen de theorie en praktijk van hrm concreet zijn, dan vereist dit een grondige analyse. 

Mijn studie is een kritische reflectie op zoek naar mogelijke verbanden. Ik heb daarbij 

bewust gekozen voor een analysekader dat gebaseerd is op een literatuurstudie, waarvan 

vele onderdelen gebaseerd zijn op inventarisatie van de praktijk. 

In iedere geval ben ik ervan overtuigd dat mijn studie, net als op de afbeelding van 

Raffaello Sanzio da Urbino, de zelfreflectie en de dialoog zal bevorderen. 

 

Amersfoort, februari 2012 

 

Dirk Jan Verheijen 
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1 Retoriek en realiteit 

1.1 Inleiding 

Heel wat mensen hebben het gevoel dat ze op het werk als mens niet goed begrepen 

worden. Hoewel ze vaak niet goed de vinger kunnen leggen op het ‘waarom’, voelen ze 

intuïtief wel dat er iets ontbreekt. Veelvuldig wordt in dit verband verwezen naar human 

resource management (hrm); een vakgebied dat begin jaren tachtig van de vorige eeuw 

is geïntroduceerd vanuit het inzicht dat mensen moeten worden gezien als de 

belangrijkste bron voor organisaties (Vloeberghs, 2008).Verdiep ik mij in dit vakgebied, 

dan blijkt dat er enkele decennia na de invoering van hrm een discrepantie bestaat 

tussen hetgeen hrm pretendeert te zijn en wat hrm daadwerkelijk binnen organisaties 

doet. Voor deze stelling bestaat empirische ondersteuning. Truss, Gratton, et al. (1997) 

analyseerden het hrm-beleid in acht organisaties en concludeerden dat hrm gebruik 

maakt van een zachte retoriek, terwijl hrm in werkelijkheid door werknemers werd 

ervaren als een vorm van strategische controle. “At the rhetorical level many 

organisations espouse the ‘soft’ version of human resource management that focuses on 

treating employees as valued assets and a source of competitive advantage. However, 

organizational reality appears ‘hard’ with an emphasis on the quantitative, calculative 

and strategic aspects of managing a ‘head count’ (Gill, 1999:1). 

Kortom: de retoriek spreekt over het belang van het menselijk potentieel voor 

organisaties. In de realiteit wordt het accent echter gelegd op het beheer van het 

personeelsbestand, waarbij mensen zich moeten voegen naar de logica van de 

bedrijfsvoering. 

1.2 Aanpassings- of veranderingsbeleid 

Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw legde Van Zuthem (1979) het toenmalige 

personeelsbeleid onder de loep en kwam daarbij tot de conclusie dat er sprake was van 

twee typen personeelsbeleid: aanpassings- en veranderingsbeleid. Het aanpassingsbeleid 

richt zich op de aanpassing van de mens aan de technische en economische eisen van de 

organisatie (Van Zuthem, 1979:220-222). Het kenmerkende van het aanpassingsbeleid 

is dat sociale en menselijke gezichtspunten afgeleide doelstellingen zijn en een dienende 

betekenis hebben ten opzichte van de economische doelstellingen van een organisatie. 
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Anders gezegd: sociale doelstellingen zijn afgeleide doelstellingen. Als zodanig is 

personeelsbeleid een reactief beleid. Van Zuthem is een van de eersten die wijzen op het 

aanpassend karakter van personeelsbeleid. Het gaat vrijwel altijd, zo stelt hij, om 

aanpassing van interne verhoudingen aan externe omstandigheden. Kort en bondig kan 

hiertegen - volgens Van Zuthem - een aantal bezwaren worden ingebracht. Het 

aanpassingsbeleid is te reactief en loopt te veel achter de feiten aan. Het is gericht op de 

korte termijn en kent geen eigen standpunt of eigen doelstellingen. Het 

aanpassingsbeleid kent dus geen eigen identiteit en gebeurt als het ware ‘vanuit het 

luchtledige’. 

Het veranderingsbeleid heeft daarentegen wel een eigen grondslag of identiteit en 

brengt een dynamiek op gang. Het gaat uit van de gedachte dat sociale gezichtspunten 

een waarde in zichzelf hebben en daarom moeten worden nagestreefd. Het doel is niet 

de aanpassing van de mens aan arbeid, maar het ontwikkelen van structuren waarin 

arbeid een zinvolle en verantwoordelijke bezigheid is. Sociale doelstellingen vormen in 

het veranderingsbeleid geen afgeleide, maar tenminste gelijkwaardige doelstellingen. 

Werknemerschap is hierin een predicaat van het begrip mens en niet omgekeerd. Eerst 

komt de mens - zoals hij existentieel is - en vervolgens past daarin de werknemer. 

Het onderscheid dat Van Zuthem aanbrengt maakt duidelijk dat er in zijn visie ofwel 

sprake is van conformisme aan de bestaande kaders, ofwel van een vorm van ombuiging 

van onderdrukkende kaders die de maatschappelijke vooruitgang kunnen belemmeren. 

Een voorwaarde voor dit laatste - te weten veranderingsbeleid - is dat op het niveau van 

de directie of de raad van bestuur, een eindverantwoordelijke voor het personeelsbeleid 

is opgenomen en de positie van het personeelsbeleid een zelfde status krijgt als 

bijvoorbeeld het productie- of economisch beleid. Dit was altijd een heikel punt, maar 

in de jaren tachtig wordt met de introductie van het concept van human resource 

management (hrm) aan deze voorwaarde voldaan. Daarmee volgt de formele erkenning 

dat sociale doelstellingen geen afgeleide, maar op zijn minst gelijkwaardige 

doelstellingen zijn. Dit maakt de grote omwenteling van aanpassings- naar 

veranderingsbeleid mogelijk. Kortom: het vakgebied heeft met de komst van hrm het 

punt bereikt dat aan de condities - zoals door Van Zuthem verwoord - is voldaan om het 

veranderingsbeleid gestalte te kunnen geven. Hrm vormt een volwaardig onderdeel van 

de totale beleidsvoering. Een positie waar lang en reikhalzend naar is uitgezien. 
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1.3 Hrm: kloof tussen retoriek en realiteit 

Met de introductie van hrm, in het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw, 

werd een aantrekkelijke en toekomstgerichte kijk geformuleerd op de ontwikkeling van 

het potentieel van mensen. In de jaren daaraan voorafgaand was er sprake van een 

overwegend zakelijke personeelsmanagement-benadering vanuit een ‘no-nonsense 

invulling’. Deze was weer een antwoord op de benadering die onder de noemer 

‘personeelswerk’ invulling kreeg in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Hrm - een concept dat kwam overgewaaid uit Amerika als een reactie op de sterke 

opkomst van de concurrentie uit Azië - benadrukt dat de ontwikkeling van mensen van 

strategisch belang is voor de organisatie. Vanwege dit belang maken verantwoordelijke 

managers van hrm veelal deel uit van het strategisch managementteam. Daarmee is de 

principiële discussie over de positie van het personeelsbeleid en de positionering in 

organisaties, die in de jaren zeventig begon met de komst hrm, uitgewoed (Van Zuthem, 

1979). Met de komst van hrm wordt een positieve en toekomstgerichte kijk op het 

belang van het ontwikkelen van mensen geformuleerd, hetgeen gepaard ging met 

ideologisch getinte uitspraken. Sinds die tijd is eigenlijk alle beleid en uitvoering met 

betrekking tot mensen samengebracht onder de naam hrm. 

In lijn met het beloftevolle karakter van hrm ontstonden er grote verwachtingen over de 

toepassing van de nieuwe ideologie van het menselijk kapitaal. “It is hard to find a 

recently published book or article about management that doesn’t refer to the 

importance of people. CEO’s declare in annual reports that people are their company’s 

most important asset” (Lawler III, 2008). “It is people that make the difference; the 

workforce is the most vital asset; human resources are the sole, real, sustainable, 

competitive advantage or edge” (Sisson, Storey, 2000:1). 

Het is uiteraard een positief teken dat het belang van mensen in organisaties in zowel 

literatuur als door verantwoordelijke leidinggevenden zo sterk wordt benadrukt. De 

praktijk laat echter wel een heel ander beeld zien. Enkele decennia later blijken de 

resultaten namelijk in schril contrast te staan met de ideologie van hrm. “While 

management claim the rhetoric of a new approach and a new concern for workers, the 

reality is harsher” (Guest, 1999:7). Keenoy noemt hrm “a wolf in sheep’s clothing” en 

stelt zich de vraag hoe hrm erin slaagt zich in de organisatie te kunnen handhaven. “The 

real puzzle about Hrmism is how, in the face of such apparently overwhelming 
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empirical ‘refutation’, it has secured such influence and institutional presence” (Guest, 

1999:7). Inmiddels zijn er vele artikelen over de effectiviteitsvraag van hrm verschenen 

in gerenommeerde vaktijdschriften. Ook zijn er diverse conferenties aan het thema 

gewijd (Biemans, 2007:11; Paauwe, 2007:113-117). 

Het beeld ontstaat dat hrm er niet in slaagt om het beste in mensen en organisaties naar 

boven te halen en dat de strategische positie van hrm niet heeft geleid tot 

veranderingsbeleid. 

Aan de ene kant is er sprake van sterke hrm-retoriek, waarin hrm wordt gezien als de 

beslissende strategische factor voor de resultaten van een organisatie. Aan de andere 

kant zien we de realiteit, waarin de nadruk ligt op de personeelskosten. Hrm worstelt 

met een imago- en geloofwaardigheidsprobleem. “If all the managers were to write in 

their diaries each day ‘What have I done today to make the business successful?’ would 

the personnel manager have an embarrassingly short entry to make? The answer would 

be yes” (Legge, 1995:9). “Personnel specialists are caught in a mismatch between a 

pretentious abstract model of human resource management and the reality of a 

fragmented set of activities” (Legge, 1995:10). Kluytmans (1999) spreekt over hrm in 

termen van ‘schijn’ in plaats van ‘werkelijkheid’. “Hoewel alle mensen resourceful zijn, 

blijken sommige mensen voor hrm meer resourceful te zijn voor organisaties dan 

anderen” (Kluytmans, 1999:62). 

Fousert (2007) spreekt van een vlucht van hrm in operationeel werk en bekritiseert, 

evenals Biemans (2007), de onduidelijke bijdrage van hrm aan de organisatiestrategie. 

‘Aligning human resources and business strategy’ is een belangrijk thema geworden 

(Holbeche, 2009). Alhoewel hrm en organisatiestrategie onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden, laat de praktijk een moeizame relatie zien. “Veel hr-afdelingen worstelen 

met de strategische component en het lukt ze nauwelijks om concreet te maken wat ze 

met strategisch hrm bedoelen” (Biemans, 2007:10). 

De resultaten blijven dan ook achter bij de verwachtingen. Hrm wordt er in de literatuur 

veelvuldig aan herinnerd dat er - ondanks tientallen jaren van aandringen - op dit vlak 

maar weinig vooruitgang wordt geboekt (Holbeche, 2009; Vloeberghs, 2008). Verder 

spreekt Guest (1997) over het gebrek aan interne consistentie en duidelijkheid van hrm. 

Binnen dezelfde organisatie geven verschillende managers hun eigen kleur aan de 

uitvoering van hr-beleid. Bolweg (1998) vindt hrm te eenzijdig gericht op 
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kostenbeheersing en vermindering van het personeelsbestand. “Geen woord over 

managementverantwoordelijkheden voor het voeren van een verantwoord sociaal beleid 

en het scheppen en behouden van werkgelegenheid” (Bolweg, 1998:41). 

Onderzoekers van vooraanstaande business schools, waaronder de London Business 

School, de Kingston Business School en de Cranfield School of Management, 

concludeerden in 1979 dat de tweedeling tussen retoriek en realiteit van hrm 

veroorzaakt wordt door de bestaande hrm-modellen. Deze tweedeling valt, aldus de 

onderzoekers, niet te overbruggen. “Two of the most widely adopted models of human 

resource management are the hard and soft versions. These are based on opposing views 

of human nature and managerial control strategies. The hard model is based on notions 

of tight strategic control, and an economic model of man, while the soft model is based 

on control through commitment. We argue that because these assumptions are so 

diverent, they cannot both properly be incorporated within a single model of human 

resource management” (Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern, Stiles, 1979:1). 

Het beeld ontstaat dat de ‘r(esource)-kant’ van hrm, die gericht is op het beheer van de 

personeelskosten, in de praktijk wortel heeft geschoten, terwijl de ‘(h)uman-kant’, die 

gericht is op het realiseren van de meerwaarde van mensen, de strijd in de praktijk 

verloren heeft. Dit ondanks de retoriek van hrm. De praktijk vertoont een beeld van 

toenemende verwarring en onzekerheid en leidt binnen organisaties tot onduidelijkheid 

en teleurstellingen. Er is behoefte aan een evenwichtige invulling tussen de beide 

componenten ‘human’ en ‘resources’. 

De auteurs van de business schools in het laatst aangehaalde citaat zijn van mening dat 

het vruchteloos lijkt om de zachte en harde betekenissen van hrm ook daadwerkelijk 

met elkaar te verbinden. Een controversieel aspect dat ook al in de naam zelf tot uiting 

komt. Het is het onoplosbare conflict tussen het humane en het resource karakter of, nog 

beter, het dilemma tussen ontwikkelen en benutten van menselijke vermogens. Waar het 

mij hier om gaat, is dat er blijkbaar sprake is van verschillende, moeilijk met elkaar te 

verenigen ‘ethieken’ en dat er in de praktijk onder de noemer van hrm een wisselende 

legitimering kan worden gevonden voor de verschillende activiteiten van hrm. Het lijkt 

een uitermate lastige opgave om een vakgebied dat reeds in 1954 door Drucker werd 

gezien als “a collection of incidental techniques without much internal cohesion (Legge, 

1995:10) om te buigen in een eenduidig vakgebied waarbij de humane en de 
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economische kant evenwichtig wordt ingevuld. Desondanks ben ik een andere mening 

toegedaan. Het is mijn opvatting dat de verbinding tussen human en resources, ofwel 

tussen de ‘harde’ en ‘zachte’ modellen, wel degelijk te overbruggen valt. 

Hoewel er inhoudelijk weinig valt in te brengen tegen het beeld dat door de geciteerde 

auteurs wordt geschetst, ben ik van mening dat het probleem van de kloof tussen de 

retoriek en realiteit van hrm veel dieper geworteld is dan de auteurs ons willen doen 

geloven. Eerder vermoed ik dat er in dit vakgebied een structurele kern schuilgaat die 

deze discrepantie veroorzaakt. Auteurs gaan er mijns inziens aan voorbij dat deze kloof 

zich namelijk ook al voordeed in de voorafgaande fasen van hrm, te weten 

personeelswerk en personeelsmanagement. Als oorzaak hiervoor werd veelal verwezen 

naar de ondergeschikte positie van het personeelsbeleid, een argument dat hrm nu niet 

meer kan hanteren. Het bestaan van de kloof is zorgwekkend. In de huidige wereld, 

waarin de factor mens steeds belangrijker wordt, wachten omvangrijke vraagstukken op 

een antwoord van hrm. 

Om hierop te kunnen inspelen, dient hrm echter eerst het eigen huis op orde te brengen. 

Met andere woorden: wil hrm in staat zijn de noodzakelijke vooruitgang in organisaties 

te kunnen ondersteunen, dan zal het verstoorde evenwicht tussen de ‘h’ en de ‘r’ moeten 

worden hersteld. Dit kan mogelijkerwijs tot stand worden gebracht met behulp van het 

concept van de meerstemmige zelf, ook wel het ‘dialogisch zelf’ genoemd, zoals door 

Hermans en Kempen is geïntroduceerd (Hermans, Kempen, 1993). 

In dit concept wordt afstand genomen van de rationalistische visie op de mens, die ons 

terugvoert naar Descartes. Deze invloedrijke filosoof benadrukte de centrale en 

soevereine positie van de mens en bracht een duidelijke scheiding aan tussen lichaam en 

geest. De geest, ofwel ‘het zelf’ van de mens is, aldus Descartes, één en ondeelbaar. In 

de visie van Hermans wordt ‘het zelf’ daarentegen opgevat als meerstemmig. Het zelf is 

opgebouwd uit een veelheid van ik-posities en kan verschillende posities bezetten in een 

‘imaginair landschap’. Hermans vat het zelf van de mens op als de resultante van een 

permanente, dialogische strijd tussen innerlijke stemmen, die hij ‘ik-posities’ noemt. 

Het meerstemmige zelf is als het ware een narratieve constructie. 

Het concept van de meerstemmigheid van ‘het zelf’ is methodisch onderzocht door het 

uitvoeren van een positie-onderzoek (Hermans, 2002:1-42). De methodiek is erop 

gericht om meerdere, zelfs tegengestelde, posities binnen eenzelfde persoon te 
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onderscheiden en deze in hun eigen kwaliteit aan het woord te laten, zonder dat de één 

de ander overstemt. Daarbij krijgen de verschillende posities kans om hun eigen stem te 

laten horen en hun eigen verhaal te vertellen. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is 

van meerstemmigheid: er wordt onderscheid gemaakt en ervaren tussen twee posities 

die in het leven van de geïnterviewde een centrale rol spelen. Beide posities laten in het 

onderzoek vanuit een eigen perspectief hun stem horen. De relatie tussen posities is in 

hoge mate dynamisch: de twee posities staan niet geïsoleerd naast elkaar, maar 

gedragen zich als tegenstanders van elkaar. “Ze gedragen zich als protagonist en 

antagonist in een theaterstuk” (Hermans, 2002:21). De relatie tussen de twee posities is 

ook dialogisch van aard: er vond een uitwisseling plaats op basis van een vraag-en-

antwoord spel.
1
 

In mijn studie wil ik het concept van de meerstemmige mens verbinden aan het 

probleem van hrm en onderzoeken of dit concept een bijdrage kan leveren aan het 

herstellen van de kloof die op het vakgebied van hrm is ontstaan. 

1.4 Vraagstelling 

Blijkbaar is de praktijk noch de wetenschap erin geslaagd om in al die jaren meer 

helderheid te scheppen omtrent de identiteit van dit vakgebied. De onvrede over het niet 

realiseren van de belofte van hrm is uitgegroeid tot de volgende vraagstelling van mijn 

studie: Wat is de onderliggende oorzaak van de kloof van hrm en wat kan hrm doen om 

deze te herstellen en biedt het concept van de meerstemmige mens een oplossing? 

  

                                                 

1 Neem bijvoorbeeld een (werk) situatie voor ogen waarin sterke innerlijke tegenstellingen zaten en 

probeer deze weer voor ogen te krijgen. Aan de ene kant….., aan de andere kant… Beschrijf deze als 

een ik-positie. Wat wilde je vervolgens vanuit deze ik-positie bereiken? Wat wilde je helemaal niet 

bereiken? Wat mocht er niet gebeuren?, et cetera. 
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Om deze vraagstelling te beantwoorden, richt ik mij op de volgende subvragen. 

1. Welke thema’s van het moderniseringsproces vragen om aandacht van hrm? 

2. Wat zijn de ontstaanskiemen van het vakgebied van hrm? 

3. Wat betekent het concept van de meerstemmige mens voor hrm? 

De hoofd- en subvragen zijn enerzijds verweven in de lopende tekst en worden 

anderzijds in de verschillende hoofdstukken expliciet aan de orde gesteld. 

1.5 De opbouw van de studie 

We leven in een tijd die snel verandert. Nagenoeg iedereen is het vandaag met die 

uitspraak eens. De meeste mensen denken dan wellicht in de eerste plaats aan de 

technologische ontwikkelingen met hun impact. De fundamentele wijzigingen die zijn 

opgetreden in het ‘zelf’ van de mens krijgen daarbij minder aandacht. Om de kloof die 

ontstaan is tussen de retoriek en realiteit van hrm inzichtelijk te maken, richt ik mij eerst 

op de modernisering van de samenleving en de mens. Daarna zal ik het vakgebied van 

hrm benaderen vanuit dit perspectief. Tenslotte zal ik op basis van deze bevindingen de 

verbinding maken met het concept met de meerstemmige mens. 

In hoofdstuk 2 (Modernisering) richt ik mij op de vraag: Welke thema’s van het 

moderniseringsproces vragen om aandacht van hrm? Ik beschrijf de 

moderniseringsgedachte en de daarmee verweven paradoxen. Deze paradoxen zijn goed 

te verbinden met de constatering van Anthony Giddens (1991) dat de huidige 

samenleving een appel doet op de mens om zijn zelfidentiteit te ontwikkelen. We zijn 

als mens in staat om over onszelf te reflecteren en daar bewust mee om te gaan. De 

doorvoering van reflexiviteit die de moderne samenleving al in zich draagt, dient ook 

vorm te krijgen binnen organisaties. De opdracht wordt daarmee voor hrm duidelijk. 

Een voorwaarde voor de invulling van deze opdracht is dat hrm zelf eerst orde op zaken 

stelt door een oplossing te vinden voor de gesignaleerde onbalans. 

In hoofdstuk 3 (Hrm als dynamisch proces in de tijd) richt ik mij op de vraag Wat zijn 

de ontstaanskiemen van het vakgebied van hrm? Het verstoorde evenwicht tussen de 

retoriek en de realiteit van hrm wordt door mij opgevat als een ‘blinde vlek van hrm’ 

die onderzocht moet worden en betekenis moet krijgen. Daarvoor moet hrm als 

vakgebied het besef krijgen van waar het vakgebied vandaan komt, hoe het geworden is 
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tot wat het nu is en waar het naartoe kan gaan. Ik leg de dieperliggende wortels van hrm 

bloot van waaruit duidelijk wordt dat hrm oorspronkelijk voortgekomen is vanuit het 

sociaal werk. De geschiedenis toont breuklijn tussen de overgang van personeelswerk 

naar personeelsmanagement en hrm. 

In hoofdstuk 4 (De meerstemmige mens) geef ik antwoord op de vraag Wat betekent het 

concept van de meerstemmige mens voor hrm? Op basis van literatuuronderzoek 

beschrijf ik vijf generieke ik-posities. Deze ik-posities zijn afgeleid van mensbeelden, 

die een eigen stem hebben in de meerstemmige mens en zijn existentiële, menselijke 

behoeften. 

In hoofdstuk 5 (Slotbeschouwing) verbind ik de kloof tussen de retoriek en de realiteit 

van hrm, het verstoorde evenwicht tussen de ‘h’ en de ‘r’ en de agogische knoop tussen 

emancipatie en sociale beheersing met het concept van de meerstemmige mens. 

1.6 De noodzaak van deze studie 

Mijn studie komt voort uit mijn ervaringen in verschillende organisaties met 

personeelswerk, personeelsmanagement en later hrm. Vanaf het begin van mijn 

loopbaan viel het me op dat er sprake was van een emancipatiedrang van dit - overigens 

boeiende - vakgebied; een drang om serieus genomen te worden en het vakgebied te 

willen legitimeren ten opzichte van het management. Daarbij constateerde ik dat, 

ondanks de gelijkgestemdheid van collega’s, de personeelsafdeling worstelde met de 

uitvoering van het personeelsbeleid. 

De praktijk bleek dikwijls veel weerbarstiger te zijn dan de theorie aangaf. Met enige 

regelmaat verscheen er een nota over een nieuwe opzet als gevolg van het achterblijven 

van de resultaten. Veel gehoorde aandachtspunten voor de afdeling waren: te 

operationeel, te administratief, te theoretisch, te reactief, te veel ivoren toren, te weinig 

toegevoegde waarde, et cetera. In de kritiek klonk een toon van verwijt door. Steevast 

werd ervan uitgegaan dat er een oorzakelijk verband bestond tussen het functioneren 

van de afdeling en de realisatie van het personeelsbeleid. De afdeling werd hiervoor 

verantwoordelijk gehouden. Deze verweerde zich eveneens steevast met de opmerking 

dat het management het vakgebied niet serieus nam en men de ruimte had noch de 

middelen kreeg om zich te profileren. En inderdaad werd het vakgebied bij voorbaat 

weggehouden bij belangrijke strategische besluiten. De afdeling voelde zich slechts 
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belast met de uitvoering van de personele aspecten van reeds genomen 

managementbeslissingen. 

De voortschrijdende emancipatie van het vakgebied zelf, dat wil zeggen de eigen 

positionering binnen de organisatie, loopt als een rode draad door de geschiedenis heen. 

De opmars van hrm naar de top van de organisatie heeft voor de ontwikkeling van de 

mens binnen organisaties tot nu toe niet het verwachte resultaat opgeleverd. 

Ten aanzien van de implicaties en bijdragen die mijn studie levert, zal ik drie punten 

noemen. Ten eerste maakt mijn thesis hrm bewust van het gevaar van het routinematig 

volgen van het heersend industriële paradigma. De realiteit van hrm voldoet niet meer 

in de huidige samenleving waarin hrm geconfronteerd wordt met vraagstukken waarop 

geen sluitende antwoorden meer zijn en die zich niet meer laten oplossen vanuit een 

instrumentele benadering. Om te kunnen omgaan met vraagstukken die onder meer 

gekenmerkt worden door ambiguïteit en onzekerheid, zullen er perspectieven 

ontwikkeld moeten worden waarin hrm wordt benaderd als een proces van 

betekenisgeving en zingeving. Een proces dat verder gaat en anders is dan een opvatting 

die enkel en alleen is gebaseerd op de doel-middel rationaliteit en het optimaliseren van 

het economisch nut. 

Ten tweede zijn organisaties leefwerelden waar mensen elkaar ontmoeten. De meeste 

tijd brengen we door in organisaties. Deze studie vormt een uitdaging om de kern van 

onze persoon, ons eigenlijke zelf, in te voegen in de wereld van organisaties. Als we 

naar het werk gaan, kunnen we niet thuis laten wie we zijn, net zo min als we de 

organisatie waarin we werken buiten kunnen sluiten, wanneer we thuis zijn. Wij dragen 

zowel de organisatie in onze geest, als ook het beeld van de persoon die we denken te 

zijn. Als daartussen een fit bestaat, voelen we harmonie en evenwicht. Botsen die twee 

werelden, dan voelen we ons vaak terneergeslagen en alleen. Door de meerstemmigheid 

van de persoonlijke identiteit te verduidelijken hoop ik woorden te kunnen geven aan 

hen die zich beperkt voelen en daarmee de dialoog te openen die kan bijdragen aan 

harmonie en evenwicht. 
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Ten slotte draagt mijn studie bij aan de verbetering van de communicatie met mensen in 

organisaties. Indien de mens door hrm slechts retorisch als vitale factor van de 

organisatie wordt gezien, maar het menselijk potentieel in de praktijk nauwelijks wordt 

ontwikkeld, dan is de onuitgesproken boodschap dat mensen er niet toe doen. Dit beeld 

moet nodig worden hersteld. 

1.7 In de wandelgang 

Mijn eerste leidinggevende maakte me - met behulp van de bekende metafoor van de 

ijsberg - al snel duidelijk dat de organisatie is onder te verdelen in een formeel en een 

informeel circuit. Wanneer je op de gang loopt, hoor je als personeelswerker altijd een 

notitieblok en een agenda onder de arm te hebben, zo was zijn opdracht. Mocht je in de 

wandelgang worden aangesproken en in een gesprek blijven hangen, dan suggereert dit 

dat je ergens naar op weg bent en het druk hebt. Vandaar dat ik mijn reflectiemomenten 

of intermezzo’s de titel ‘in de wandelgang’ meegeef en de suggestie van mijn 

leidinggevende nu eindelijk eens ter harte neem. Met de titel bedoel ik het vrij 

associëren met mijn toehoorders, alsof we bij een virtuele koffieautomaat staan, met een 

agenda en een notitieblokje onder de arm. 

Op de vraag van een aanwezige collega hoe de wijziging van personeelswerk naar 

personeelsmanagement en hrm nu eigenlijk vorm kreeg, kan ik antwoorden dat er met 

enige regelmaat discussies ontstonden over de toegevoegde waarde van de 

personeelsafdeling. Die op hun beurt weer werden gevolgd door rapporten over een 

nieuwe opzet, rol en werkwijze. Als gevolg van de onvrede over het achterblijven van 

de resultaten werd een veelbelovende verandering van de afdeling in het vooruitzicht 

gesteld. De strategie achter de wijzigingen was eenvoudig te doorgronden. Het begint 

met de boodschap ‘tot op het heden gaat het niet goed, in de toekomst moet en kan het 

veel beter!’ Begint een discussie vanuit een veroordeling van het gevoerde 

personeelsbeleid en wordt er naar de afdeling gekeken vanuit een deficit-bril, dan 

worden mogelijke structurele oorzaken of mechanismen die aan de basis van resultaten 

zouden kunnen liggen, niet verder onderzocht. De conclusie is immers helder. 

Het was in de praktijk veel gemakkelijker om idealistische doelstellingen te formuleren 

en in abstracte zin over het werk te filosoferen, dan om het eigen functioneren 

doorzichtig te maken en deze te ontleden. Het leek er in de jaren tachtig op neer te 

komen dat het vakgebied in haar drang tot veranderen bij voorbaat ‘het nieuwe’ al 
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omarmde, daarmee gretig afstand nam van ‘het oude’ en een vlucht voorwaarts maakte. 

Wat mij van de discussies is bijgebleven, is dat de oplossing werd gezocht in een betere 

aansluiting bij het management. De personeelsfunctie schoof steeds dichter naar de 

strategische kern van de organisatie. 

Worden er nu ook andere eisen gesteld aan het uitoefenen van de functie? 

Even nadenken. Voor velen die momenteel in organisaties op verantwoordelijke hrm-

posities zitten, vond de beroepsvorming plaats in een tijd en omgeving die heel anders 

waren dan de huidige. Het speelveld dat achter ons ligt en waarin we ons decennia 

geleden begaven, was helder. Regels waren duidelijk en structuur was onze vriend. 

Hiërarchie voorzag in context en richting; onzekerheid moest worden vermeden. De tijd 

voor het nemen van een weloverwogen besluit was mogelijk, er was vaak tijd genoeg. 

We zijn figuurlijk gesproken opgeleid om het spel te spelen in de vorm van een 

basketbalwedstrijd, met vaste spelregels en een duidelijke tegenstander. In plaats van 

het spelen van een basketbalwedstrijd bevinden we ons nu echter in een andere 

spelomgeving, die nog het meest op een wildwaterbaan lijkt. Een wildwaterbaan met 

een parcours waarin zowel managers als medewerkers zich in een kajak behendig langs 

vele obstakels dienen te manoeuvreren. 

Hoe komt het dat mensen bij hrm aankloppen om hulp, maar vaak niet serieus worden 

genomen? 

Op mijn vraag of hiervan een voorbeeld kan worden gegeven, volgt een fel betoog met 

meerdere voorbeelden. 

Iemand die om de een of andere reden niet meer mee kan in het ploegensysteem; 

werknemers die al jaren op het maximum van hun salarisschaal staan en daar 

ontevreden over zijn of medewerkers die al jaren dezelfde taken verrichten en wel eens 

iets anders in de organisatie zouden willen doen; bekwame medewerkers die de 

organisatie willen verlaten. Oudere werknemers die worden gezien als een verloren 

generatie en niet meer meetellen. Hrm zou eigenlijk gehoor moeten geven aan deze 

zaken, maar in plaats daarvan geven ze niet thuis. 

Ik besluit hier niet specifiek op in te gaan, maar een wat algemener antwoord te geven. 

Achter onvrede van mensen zit een boodschap. Deze boodschap luidt: ‘het kan zo niet 

langer meer en er is iets mis met de manier waarop we omgaan met mensen in 
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organisaties’. Mensen zijn geen mieren met rugnummers; zij willen met bezieling hun 

werk doen, willen plezier in hun werk hebben en voldaan van hun werk thuiskomen. Op 

het moment dat hrm in staat is om de werknemer te benaderen als een mens die met 

plezier naar zijn werk gaat en zich daarin volledig wil ontplooien, is een perspectief 

geschapen waarin op lange termijn de organisatiedoelen en de persoonlijke belangen 

van de mens worden geharmoniseerd. Natuurlijk blijven er altijd spanningen, maar die 

horen er gewoon bij. 

We praten al jaren over de complexiteit en de dynamiek van de samenleving, die om 

nieuwe inzichten van hrm vragen, maar waarom zien we dan maar weinig resultaat? 

Grosso modo doemt het beeld op dat hrm dagelijks de handen vol heeft aan 

administratieve regelingen en procedures: het salarisprobleem dat speelt; het akkefietje 

rondom een ontslag; het organiseren van de beoordelingsrondes, et cetera. De dag is 

verdampt zonder toe te komen aan de aandacht voor de snel evoluerende samenleving. 

Het Franse spreekwoord ‘plus ça change, plus c'est la même chose’, vrij vertaald ‘hoe 

meer alles verandert, des te meer het bij het oude blijft’, lijkt voor hrm zeker op te gaan. 
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2 Modernisering 

2.1 Inleiding 

De veranderingen in de samenleving komen volgens Van der Loo en Van Reijen (2001) 

kort en bondig gezegd op het volgende neer: “Het behoudende, statische en grijze van 

toen heeft plaats gemaakt voor de immer dynamische en uitgelaten zelfexpressie van 

nu” (Van der Loo, Van Reijen, 2001:11). Als we de auteurs volgen, dan leeft de huidige 

mens niet langer in vaste overtuigingen en automatische vanzelfsprekendheden, maar 

balanceert hij voortdurend op het snijpunt van allerlei alternatieven en mogelijkheden. 

De voortgaande modernisering van de samenleving betekent dat de samenleving in 

toenemende mate individualistischer wordt. Dat wil zeggen: een samenleving waarin 

het streven van mensen naar autonomie en onafhankelijkheid een dominant kenmerk is. 

De huidige samenleving wordt afgespiegeld als een wereld vol onbegrensde 

keuzemogelijkheden, waarin individuen vrijelijk en geheel zelfstandig beslissingen 

nemen. Zelfs de menselijke identiteit, die in de traditionele opvattingen werd bepaald 

door sociale afkomst, is een nu persoonlijke keuze. “On the level of the self, a 

fundamental component of a day-to-day activity is simply that of choice” (Giddens, 

1991:80). In het moderniseringsproces wordt veelal verwezen naar een lang historisch 

proces waarin de ‘oorspronkelijke’, traditionele samenleving wordt opgevolgd door de 

moderne samenleving en vervolgens door de huidige postmoderne samenleving 

(Cornelis, 2000). Door het traditionele tegenover het moderne te plaatsen wordt de 

suggestie gewekt dat modernisering altijd ‘en bloc’ plaatsvindt. Het is maar de vraag of 

modernisering zich altijd over alle sectoren van de samenleving gelijktijdig uitstrekt of 

dat er ook de mogelijkheid bestaat van een meer partiële modernisering. Hoewel een 

opeenvolging wordt gesuggereerd, gaat het in mijn opvatting echter om twee 

maatschappijbeelden die in onze tijd naast elkaar bestaan. Om deze stelling te 

verduidelijken, zal ik in de volgende paragraaf een metafoor introduceren. Dikwijls 

helpt een metafoor om denksporen te openen en nieuwe mogelijkheden te zien. In de 

metafoor worden twee werelden tegenover elkaar geplaatst, namelijk de traditionele 

wereld van de organisatie en die van de moderne samenleving. Deze werelden moeten 

in de metafoor worden opgevat als een gedachtenconstructie om de tegenstellingen 

inzichtelijk te maken. 
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De metafoor is gebaseerd op een ‘virtuele reis’ door tijd en ruimte. De reis begint in het 

jaar 1936 in ‘Modern Times’, om uiteindelijk op de markt in Luxor, Egypte te belanden, 

in de hedendaagse tijd. 

2.2 Moderne en postmoderne tijden 

In de film Modern Times stroomt een grote groep arbeiders als een kudde schapen een 

fabriek binnen. Eén van de arbeiders is Charlie. In de film draait de camera naar de 

directeur, die aan een puzzel werkt, zich koffie laat brengen door zijn secretaresse en de 

strips in de krant leest. Via een groot scherm heeft hij een overzicht op alle delen van de 

fabriek. De directeur besluit het tempo van de lopende band steeds verder op te voeren. 

Charlie werkt aan de lopende band en probeert het verhoogde tempo bij te houden door 

met twee tangen in zijn handen met grote snelheid alle moeren aan te draaien. Plotseling 

wordt hij lastig gevallen door een vlieg. Charlie verliest zijn concentratie en veroorzaakt 

een totale chaos, tot grote ergernis van zijn collega’s. Ondanks zijn goede bedoelingen 

is Charlie - onder de woedende blikken - niet in staat de orde te herstellen. Hij krijgt het 

aan de stok met de lopende band en wanneer hij zelf op de lopende band terecht komt 

en letterlijk in de machine verdwijnt, zien we hem langs de grote tandwielen van de 

machine onverstoorbaar doorgaan met het aandraaien van bouten. 

Uiteindelijk wordt de machine in zijn achteruit gezet, waardoor Charlie door de 

machine wordt uitgespuugd. Deze samenloop van omstandigheden zorgt ervoor dat hij 

nu volledig is doorgedraaid. Hij ziet objecten in zijn omgeving aan voor bouten, die hij 

met zijn twee tangen wil aandraaien. Hij rent de straat op en valt een vrouw lastig, 

wanneer hij de knopen op haar jurk met zijn gereedschap wil aandraaien. Hij wordt door 

de politie achtervolgd en rent weer de fabriek in, waarbij hij wel eerst even stopt om de 

prikklok te bedienen. 

In zijn kantoor op de bovenste etage schakelt de directeur een tv-scherm in en via dit 

scherm geeft hij de opdracht aan zijn voorman om de productie te versnellen “Lijn 

afdeling 5, speed up!” Tijdens een korte pauze, waarin Charlie niet kan stoppen met zijn 

schokkerige bewegingen die worden veroorzaakt door het werk aan de lopende band, 

denkt hij even rust te vinden op het herentoilet. Via een big brother-scherm wordt 

Charlie door de directeur berispt en gesommeerd weer aan het werk te gaan. 
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In het kantoor van de directeur vindt nu een vergadering plaats. Er wordt naar een 

middel gezocht om de productiviteit te verhogen door de lunchpauzes te verkorten. Een 

voedingsmachine lijkt de oplossing; een apparaat dat arbeiders automatisch te eten geeft 

terwijl ze werken. Niet stoppen voor de lunch geeft een voorsprong op de concurrent. 

De voedingsmachine zal de lunchpauzes elimineren, waardoor de overhead wordt 

verlaagd en de productie wordt verhoogd. Het apparaat is een mechanische 

voedingsmachine, met een bord soep op een draaibaar plateau, een automatische 

stamper, een draaiende maïskolf en een servet op een stang. Charlie fungeert als 

proefkonijn. De draaiende maïskolf slaat op hol, het bord soep wordt omgedraaid op de 

werkkleding van Charlie, in plaats van voedsel worden er metalen bouten in zijn mond 

geschoven, een cake belandt in zijn gezicht en de servet mishandelt herhaaldelijk zijn 

mond. De directeur is niet tevreden met de demonstratie: “de machine werkt niet, het is 

niet goed, het is niet praktisch.” Hij verdwijnt weer achter zijn scherm en blijft bij zijn 

oude methode om de productie te versnellen en beveelt aan zijn voorman: “Afdeling 5, 

geef de transportband de limiet!” 

Een vervolg op de film zou het sfeerbeeld kunnen laten zien van de hedendaagse 

buitenwereld. In ‘postmodern times’ leeft Charlie in een netwerksamenleving en komt 

hij thuis van zijn werk. Autoritaire structuren zijn hier verdwenen en de maatschappij 

biedt Charlie ongekende mogelijkheden om zijn eigen identiteit vorm te geven en zelf te 

ontdekken wat voor hem in zijn leven uiteindelijk het meest waardevol is. De wereld 

van Charlie wordt beheerst door sociale netwerken, het internet, de mobiele telefoon, 

zijn sociale relaties. Hij staat thuis, in tegenstelling tot op zijn werk, eigenlijk 

voortdurend in verbinding met zijn omgeving; hij skypt en twittert er lustig op los. 

Het contrast met zijn werksituatie wordt nog groter wanneer Charlie tijdens zijn 

vakantie bijvoorbeeld in de winkelstraat van Luxor in Egypte loopt. Hier zijn de 

grenzen tussen de kooplieden en de omgeving moeilijk vast te stellen. De eigenaar van 

een in lederwaren gespecialiseerde winkel, zal op de vraag van Charlie waar hij 

bijvoorbeeld het beste een auto kan huren of een computer kan aanschaffen, 

waarschijnlijk aanbieden dat hij dit ook allemaal in zijn pakket heeft; dan wel iemand 

weet waar hij Charlie direct mee in contact kan brengen. En in no-time worden er 

allerlei activiteiten georganiseerd en geregeld via de mobiele telefoon. Charlie maakt nu 

deel uit van een nieuw sociaal netwerk. 
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Ongetwijfeld zal voor de activiteiten wel een commissie worden ontvangen, maar de 

kracht van netwerken is verbluffend. De noodzakelijke attitude voor de samenwerking 

tussen Charlie en de actoren is om elkaar te vertrouwen, elkaar als gelijkwaardige 

partners te accepteren, met daarbij een besef van ‘voor wat hoort wat’. De 

kernelementen die ten grondslag liggen aan netwerken zijn vertrouwen en 

wederkerigheid (Hooghe, 2003:36). Op basis van deze waarden slagen Charlie en de 

actoren erin een samenwerking tot stand te brengen zonder formele regelgeving. 

Op de luchthaven van Luxor lopen vele reizigers van uiteenlopende landen en culturen 

door elkaar heen, die van elkaar niet weten waar ze naartoe gaan. Van onderling contact 

is nauwelijks sprake en als dit al het geval zou zijn, is het vaak zeer oppervlakkig. 

Charlie loopt nog even langs de talrijke etalages van de verleidelijke winkels en schaft 

de laatste bestseller aan. Terwijl hij bij de gate wacht, pakt hij zijn laptop en typt nog 

snel een bericht in. Wanneer het signaal tot ‘boarding’ wordt gegeven, vertrekt hij met 

het vliegtuig naar huis. 

Na de welverdiende vakantie in Egypte komt Charlie weer terug op zijn werk. In het 

kantoor op de bovenste etage van de staalfabriek in Modern Times schakelt de directeur 

een tv-scherm in. Via dit scherm geeft hij de opdracht aan zijn voorman om de 

productie te versnellen: “Lijn afdeling 5, speed up!” 

2.3 De traditionele en de hedendaagse moderne wereld 

Beide werelden, met hun eigen taal en logica, maken deel uit van het leven. De 

traditionele wereld waarin Charlie werkt, wordt gevormd door industriële denkkaders en 

de daarmee verbonden beheersstructuren. In de hedendaagse tijd wordt Charlie gezien 

als een zelfstandig en zelfbewust individu die zelf zijn levensloop kan en moet bepalen. 

Het doen en laten van Charlie berust op zijn behendigheid om onder veranderende 

omstandigheden zijn weg te vinden tussen enerzijds de vrijheid beperkende en 

anderzijds de vrijheid genererende wereld. 

Net als Charlie wordt ook de hedendaagse mens in mijn opvatting geconfronteerd met 

deze tegenstelling. Ook de mens in de moderne samenleving beweegt als een sociale 

kameleon behendig heen en weer tussen de traditionele en de moderne werelden, die elk 

hun eigen specifieke kenmerken hebben. Daar waar hij zich in de traditionele wereld 

conformeert aan opgelegde regels en procedures, wordt hij in de moderne wereld geacht 
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onafhankelijk te functioneren. Het werken in de traditionele organisatie vereist dat hij 

zich weet aan te passen aan een onpersoonlijke sfeer, leiding kan geven aan 

ondergeschikten of leiding kan aanvaarden van bovengeschikten.
2
 De traditionele 

wereld appelleert aan individuele prestaties. “Het gaat om het succesvol, slimmer en 

handiger zijn dan anderen en alle bedreigingen van je positie zo goed mogelijk te 

weerstaan” (Kunneman, 2009:11). 

De hedendaagse samenleving appelleert daarentegen veel meer aan individuele 

zingeving, keuzevrijheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze kenmerken hebben echter 

nog onvoldoende gehoor gekregen binnen organisaties. Schnabel verklaart deze stelling 

op basis van zijn onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief individualisme. 

Historisch gezien gaat het kwantitatief individualisme aan het kwalitatief individualisme 

vooraf. Daar waar een democratische staatsvorm samengaat met een hoog ontwikkelde 

economie, heeft het kwalitatief individualisme kansen gekregen (Schnabel, 2000:19). 

Om het verschil tussen beide duidelijk te maken, is het nuttig om de belangrijkste 

kenmerken kort tegenover elkaar te zetten en te vergelijken in onderstaande tabel. 

Kwantitatief individualisme Kwalitatief individualisme 

- gelijkheid van alle mensen - vrijheid van ieder mens 

- verbondenheid met staat en wetgeving - verbondenheid met samenleving 

- legalistisch en rationeel georiënteerd - moreel en emotioneel georiënteerd 

- nadruk op mens als ‘teleenheid’ - nadruk op mens als leefeenheid 

- accent op gelijke rechten en plichten - accent op bijzondere, persoonlijke 

    kwaliteiten 

- zonder aanziens des persoons - uitgaand van de persoon 

Tabel 2.1 Kwantitatief en kwalitatief individualisme (naar Schnabel, 2000:19) 

In het kwantitatief individualisme wordt de verbondenheid tussen mensen en organisatie 

gevormd op basis van regelgeving. Het uitgangspunt daarbij is uniformiteit op basis van 

wettelijke en instrumentele grondslag. In het kwalitatief individualisme gaat het 

daarentegen om diversiteit. Dat wil zeggen: mensen de mogelijkheid te geven ten volle 

zichzelf te zijn. Verbondenheid tussen mensen en samenleving vindt dan plaats op basis 

van een affectieve en morele grondslag. De ruimte voor zelfverwerkelijking neemt toe 

en daarmee ook de pluriformiteit. 

                                                 

2
 Dit type werknemer wordt door Whyte (1956) aangeduid als ‘the Organization Man’ (Berting, 

2006:154; Van der Loo, Van Reijen, 2001:165). 
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Terwijl de samenleving in toenemende mate kwalitatief individualistisch bepaald wordt, 

vullen organisaties dit echter nog veelal kwantitatief in. Vele mensen herkennen zich 

steeds minder in het aanbod van het werk van organisaties en beleven dat als een 

ontkenning van hun individualiteit. 

Uiteindelijk zullen ook organisaties de beweging richting kwalitatief individualisme 

moeten maken. Met andere woorden: ook zij zullen zich moeten aanpassen aan de 

ontwikkelingen in de samenleving. In dit verband concludeert Ganzevoort (2003) dat 

het industriële paradigma nog altijd heersend is binnen organisaties.
3
 Het Taylorisme is 

nooit echt uit het management denken verdwenen. Met andere woorden: hiërarchie, 

beheersing en controle worden nog steeds gezien als het antwoord op de dynamische, 

chaotische en niet-volgordelijke veranderingen in de wereld waarin we leven 

(Ganzevoort, 2003, Steijn & De Witte, 1992). Kortom: de modernisering van 

organisaties loopt achter bij de ontwikkelingen in de samenleving doordat in vele 

organisaties het industriële paradigma blijft domineren. Dit wordt veroorzaakt doordat 

het industriële paradigma volgens Ganzevoort zeer krachtig en behendig is in het 

neutraliseren van de nieuwe ontwikkelingen. “Eén van de manieren waarop het 

industriële paradigma zichzelf in stand houdt, is het tolereren of zelfs aanmoedigen van 

deeloplossingen om gerezen problematiek aan te pakken” (Ganzevoort, 2003:2). 

Nieuwe visies op organisaties en management worden wel waargenomen, maar 

tegelijkertijd wordt aan oude uitgangspunten vastgehouden. Door vast te houden aan 

deze schijnbaar vanzelfsprekende uitgangspunten, ‘basic assumptions’, ontstaat er 

onvoldoende ruimte voor vernieuwing (Schein, 1985). Witvliet (2010) spreekt in dit 

verband van een ‘fixatie’ of ‘stolling’, terwijl er alle reden is om aan te nemen dat het 

industriële paradigma niet meer past in de besturingsvraagstukken van moderne 

organisaties. De toenemende complexiteit en dynamiek in de omgeving leidt tot het 

disfunctioneren van de bestaande managementaanpak en -instrumenten en leidt tot 

behoefte aan nieuwe inzichten. Daarmee komen we tot de constatering, aldus Witvliet, 

dat het management zelf onderdeel van het probleem is geworden. “Managers willen 

zich best committeren aan verandering, mits zij er maar geen gevolgen van 

ondervinden. Zij verdringen de onbespreekbare onderwerpen, die te riskant zijn om over 

                                                 

3
 Het industriële paradigma komt voort uit het scientific management denken van Frederick Taylor, 

ontstaan aan het einde van de 19
e
 eeuw, waarin organisaties in een relatief constante en helder 

afgebakende omgeving functioneerden. 
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te praten. Het is een diep ingesleten gewoonte om symptomen te bestrijden en de 

diepere, aan het systeem inherente oorzaken van problemen te negeren” (Witvliet, 

2010:13). Het is derhalve essentieel om een andere weg in te slaan. Enigszins 

gechargeerd, kunnen we stellen dat we in de eenentwintigste eeuw in een 

netwerksamenleving leven, terwijl we in organisaties daarentegen nog structuren en 

managementstijlen hanteren die uit het begin van de twintigste of zelfs nog uit de 

negentiende eeuw stammen. 

2.4 De netwerksamenleving 

Al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er in brede kring op gewezen dat 

de samenleving zich in een fundamenteel transformatieproces bevindt (Ansoff, 1985; 

Toffler, 1989). Volgens Castells wordt de modernisering voor een groot deel bepaald 

door de technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatie. 

Deze hebben vanaf de jaren zeventig ingrijpende gevolgen gehad voor de economie.
4
 Er 

is sprake van een mondiale economie in die zin, dat de kapitaalmarkt zich niets meer 

aantrekt van nationale grenzen. “A new economy emerged in the last quarter of the 

twentieth century on a world scale (Castells, 2010:77). Netwerken vormen een 

essentieel onderdeel van de nieuwe economie en zijn voor organisaties onontbeerlijk om 

stand te houden in de nieuwe economie. “Networks are spreading throughout the entire 

economy, phasing out, through competition, previous, rigid forms of business 

organization” (Castells, 2010:161). “Cooperation and networking offer the only 

possibility of sharing costs and risks, as well as keeping up with constantly renewed 

information. Networks also act as gatekeepers. Inside the networks, new possibilities 

are relentlessly created. Outside the networks, survival is increasingly difficult” 

(Castells, 2010:187). 

                                                 

4
 Castells (2010) concludeert dat de informatie- en communicatietechnologie een volslagen ander 

ontwikkelingspad volgt dan eerdere technologieën. In zijn opvatting is er sprake van een reflexieve 

ontwikkeling. Het reflexieve karakter bestaat daaruit, dat ieder product van deze technologie 

tegelijkertijd ook weer grondstof is voor nieuwe producten (informatie), waardoor een permanente 

versnelling van het innovatieproces ontstaat. Dit zelfversnellende vermogen heeft in ongeveer twintig 

jaar een nieuwe economische toestand tot stand gebracht. 
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Als gevolg van onder meer de schaalvergroting in markten, de toenemende concurrentie 

en het invoeren van nieuwe informatietechnologieën is het algemeen beeld dat de 

omgeving van organisaties turbulenter en complexer is geworden. Van organisaties 

wordt verwacht dat zij zich intern weten aan te passen aan, en elastisch meebewegen 

met de wijzigende omstandigheden. “In a dynamic, evolutionary perspective there is a 

fundamental difference between two types of organizations: organizations for which the 

reproduction of their system of means becomes their main organizational goal; and 

organizations in which goals, and the change of goals, shape and endlessly reshape the 

structure of means. I call the first type organizations bureaucracies; the second type, 

enterprises” (Castells, 2010:187). 

Het eindeloos opnieuw vormgeven aan structuur en middelen veroorzaakt een 

verschuiving op het gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden. Er ontstaan flexibele 

vormen van arbeid ter vervanging van vaste en voltijdse contracten. Een ander kenmerk 

is dat permanente ontwikkeling van mensen noodzakelijk is. Al was het maar om de wat 

Scharmer ‘de schaduwzijde van de netwerkorganisatie’ noemt, te vermijden. “Zij die 

niet over de juiste soorten kennis, vaardigheden en netwerken beschikken, worden 

sociaal buitengesloten en gepolariseerd. Het verlies van een leven lang werk en sociale 

zekerheid, zowel als het verzwakte onderhandelingsvermogen van veel arbeiders 

hebben geleid tot een hoger aantal uiteengevallen gezinnen” (Scharmer, 2011:122). 

Samenvattend wordt volgens Castells de wereld waarin wij momenteel leven in een 

bepaalde richting geduwd door de gevolgen van de mondiale economie en de daarbij 

behorende opkomst van de netwerksamenleving. 

Schnabel (2000) is het hier mee eens en voegt hier de volgende langlopende en deels 

samenhangende maatschappelijke trends aan toe: individualisering, intensivering en 

informalisering. Individualisering leidt tot verminderende afhankelijkheid en tot 

toenemende vrijheid van keuze met betrekking tot de inrichting van het eigen leven. 

Intensivering verwijst naar de veranderende dynamiek en de toenemende betekenis van 

de belevingscomponent in het moderne leven. De beleving van werk, relaties, het eigen 

leven, et cetera, staat steeds sterker in het teken van het verlangen naar een intense 

beleving en ervaring. Bij intensivering van beleving en ervaringen hoort ook een 

sterkere oriëntatie op het eigen gevoel. Het eigen gevoel wordt zo niet alleen de 

toetssteen voor wat het leven biedt, maar ook voor de kwaliteit van de omgang. 

Informalisering wordt zichtbaar in de vorm van de-institutionalisering van organisaties 
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en organisatievormen, zoals die zich vooral in de negentiende en de eerste helft van de 

twintigste eeuw hebben ontwikkeld. 

Kortom: de maatschappelijke vooruitgang wordt voortgedreven door de technologische 

en economische ontwikkelingen en tegelijkertijd is er sprake van een toenemende 

individualisering van de samenleving. Als gevolg hiervan zien we de opkomst van de 

netwerksamenleving, de mondialisering van de economie, de doorbraken op het gebied 

van informatie- en communicatietechnologie, de flexibilisering, de individualisering en 

de intensivering. Deze trends hebben een duurzaam karakter en veroorzaken 

vraagstukken die elkaar deels kunnen overlappen en zelfs tegenstrijdig kunnen zijn. In 

1967 had de Amerikaanse filosoof Churchman het over zogenaamde ‘wicked 

problems’, problemen die zich moeilijk laten afbakenen of omschrijven en onderdeel 

zijn van aan elkaar gerelateerde dilemma’s (Hundman, 2010). Deze wilde of ongetemde 

problemen hebben als kenmerk dat ze niet eenduidig gedefinieerd kunnen worden. 

Oorzaak, beloop en oplossing van deze problemen zijn niet altijd duidelijk of eenvoudig 

te achterhalen. “Every such problem interacts with other problems and is therefore part 

of a set of interrelated problems, a system of problems… I choose to call such a system 

a mess”, aldus Ackoff (1974:24). Wicked problems kunnen beschouwd worden als een 

symptoom van een ander probleem. De lange geschiedenis van wicked problems laat 

zien dat het hier om situaties gaat die zowel cognitief als sociaal complex en onzeker 

zijn. Daar blijft het niet bij. De term ‘wicked’ drukt ook uit dat de situaties moreel en 

politiek diffuus en ambigue zijn. Hiermee stuit ik op een volgend aspect van wicked 

problems. Eén van de oorzaken van het ontstaan van nieuwe wicked problems is het feit 

dat deze diffuse en ambigue situaties worden benaderd met oplossingsmethoden die 

meer en soms alleen geschikt zijn om gestructureerde problemen op te lossen. 

Indien er sprake is van het predicaat ‘probleem’, dan vindt er een automatische 

downloading plaats van ingeslepen denkkaders en methodieken (Scharmer, 2011). De 

onvermijdelijke tegenstellingen en paradoxale kanten van een wicked problem vragen 

volgens mij om een andere hrm-benadering. Er is sprake van het ‘wicked’ zijn van een 

bepaalde situatie, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de gehele professie. Met 

andere woorden: bij het vakgebied. 
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2.5 De paradoxen van de modernisering 

De maatschappelijke vooruitgang wordt voortgestuwd door enerzijds de technologische 

en economische ontwikkelingen en anderzijds door de voortgaande groei van de 

individualisering. Tezamen vormen zij de wereld waarin wij nu leven. Het gevolg 

hiervan is volgens Aardema (2004) dat de dagelijkse praktijk een vat van tegenstrijdige 

eisen is geworden. Moderne leiders moeten over vaardigheden beschikken die onderling 

vaak conflicterend lijken te zijn (Aardema, 2004). Quinn (1991) heeft het over 

‘concurrerende waarden’ en beschrijft een set van telkens twee tegenovergestelde 

waarden die elkaar in evenwicht houden. Zo wordt een manager veelal geacht een sterke 

visionair te zijn, iemand die voor de troepen uit loopt en richting aangeeft. Tegelijkertijd 

wordt er van hem verwacht dat hij naast de mensen staat, coachend leiding geeft en het 

personeel kan ‘empoweren’ (Schuijt, 2009). De aandacht voor de paradoxale kanten van 

het organiseren wijst erop dat er een andere manier van denken ontstaat over 

complexiteit van organisatievraagstukken. Het zoeken naar de ene, juiste theorie over 

leiderschap verdwijnt ten gunste van het zoeken naar de verbinding tussen verschillende 

aspecten van leiderschap
 
(Aardema, 2004). 

Het hanteren van paradoxen biedt de mogelijkheid om beide polen in hun samenhang te 

bestuderen. “Het gaat bij paradoxen niet om een simpele optelsom van verschillende 

grootheden. Het is veel meer een aanvoelen van de verwantschap dan een poging om 

twee verschillende zaken tot één terug te brengen. Het gaat om het besef van de 

onlosmakelijke verbondenheid van het bestaan. Leren leven met de paradoxale 

werkelijkheid is dan ook één van de grootste uitdagingen” (Schuijt, 2009:255). Schuijt 

wijst hier op de noodzaak voor leiders om tolerantie te ontwikkelen voor 

dubbelzinnigheden. 

Wanneer we redeneren vanuit schijnbare tegenstellingen en zoeken naar onderlinge 

verbinding, verschuift de aandacht naar de dynamiek in het vraagstuk. Wat leeft er 

werkelijk? Hoe worden de ogenschijnlijk tegengestelde zaken met elkaar verbonden? 

Dit zijn vragen die Briskin terug wil zien in het Amerikaanse bedrijfsleven. “What kills 

soul in organizations is the wish to cleave the paradox in half, to ignore one side or to 

ignore the tension between the two sides” (Briskin, 1998:239). Juist door het naast 

elkaar laten bestaan van tegenstellingen ontstaat er ruimte waaruit iets nieuws kan 

ontstaan en waarmee de bezieling van mensen wordt aangewakkerd (Aardema, 2004). 
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Vanuit de aanwijzing van Aardema en Schuijt om tegengestelde zaken naast elkaar te 

laten bestaan, te verbinden en te verzoenen, ga ik op zoek naar de spanningsvelden die 

verbonden zijn aan de modernisering. Dit heeft als gevolg dat ik mij niet slechts focus 

op de remmende invloed van het industriële paradigma of denk in termen van of-het-

één-of-het-ander, en daarmee het één opoffer voor het andere. Daarentegen zoek ik de 

paradoxen en de verbinding tussen beide polen. Zonder paradoxen die verbonden zijn 

aan het proces van de modernisering te willen relativeren (zie Van der Loo, Van Reijen, 

2001), volsta ik met het noemen van twee spanningsvelden. 

2.5.1 Individualisme versus collectivisme 

De rode draad die door het proces van de modernisering loopt, is volgens Van der Loo 

en Van Reijen een voortgaande groei van het individualisme (Van der Loo, Van Reijen, 

2001:21-22). De ideologie van het individualisme is het bewustzijn van een mens van 

zijn individuele identiteit, van het feit dat hij tot zekere hoogte meester is over zijn 

eigen lot, of althans dat behoort te zijn (Berting, 2006). Modernisering verwijst naar een 

toenemende individualisering van de samenleving. Kunneman (2009) spreekt over ‘de 

opmars van het dikke ik’, waarmee hij doelt op de onverschilligheid, de onverzadigbare 

zucht naar meer, beter en duurder, op lomp gedrag en op een dikke huid” (Kunneman, 

2009:9). 

Individualisme gaat terug naar de idealen van de Verlichters, die de bevrijding van de 

mens uit zijn heteronomie als de centrale opgave zagen voor de vooruitgang.
5
 

Individualisering staat niet synoniem met ‘de opmars van de dikke ik’, maar duidt op 

een proces dat al eeuwen aan de gang is. Een proces waarbij de mens zich steeds meer 

losmaakt uit knellende afhankelijkheidsrelaties. De toenemende individualisering is 

gestoeld op het beginsel van de autonomie van de mens. Het benadrukt de vrijheid en 

verwijst naar het vermogen van mensen om kritisch te kunnen oordelen en handelen. 

Daarbij is men wel degelijk aangewezen op het collectief. De individuele mens ziet zich 

geplaatst in een samenleving waarin hij ook afhankelijk is van anderen, van systemen 

en structuren. Vele doelen kan men slechts bereiken wanneer men deze in 

samenwerking met anderen nastreeft en zich aan anderen verbindt. “Nieuwe vormen 

                                                 

5
 De periode van de Verlichting staat in het teken van verzet tegen het ‘niet-denkende traditionalisme’. 

Er is een geloof in de kracht van het menselijk verstand. De mens wordt niet langer gezien als deel 

van een kosmische orde. In plaats daarvan ontstaat er een scheiding tussen de subjectieve mens en de 

objectieve realiteit. 
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van sociabiliteit ontwikkelen zich in multifocale netwerken van sociale relaties, 

waarbinnen wordt gecommuniceerd en allerlei soorten van informatie, diensten en 

goederen worden uitgewisseld” (Berting, 2006:12). 

Er lijkt een tegenstelling te bestaan tussen enerzijds de toename van het individualisme 

en anderzijds de behoefte van veel mensen om op één of andere wijze te behoren tot een 

collectiviteit. We constateren bijvoorbeeld dat er mensen zijn die zich gedesoriënteerd 

voelen in een sterk geïndividualiseerde samenleving en op zoek gaan naar 

mogelijkheden om aan deze behoeften uiting te geven (Taylor, 1994). 

Het individualiseringsproces heeft ertoe geleid dat mensen zichzelf steeds minder zijn 

gaan ervaren als onderdeel van een groep of collectiviteit (Van der Loo, Van Reijen, 

2001). Mensen hebben zich weten los te maken van traditionele sociale bindingen, zoals 

religie. De invloed van traditionele waarden en normen - zoals dit tot uitdrukking komt 

in allerlei richtinggevende kaders, voorgeschreven regels en ethische codes - nam 

daarmee aanzienlijk af. Tegelijkertijd werd de autonomie of zelfbepaling van het 

individu steeds belangrijker. Dit betekent dat de individuele keuzevrijheid meer centraal 

is komen te staan. De huidige samenleving wordt daarmee afgespiegeld als een wereld 

vol onbegrensde keuzemogelijkheden, waarin individuen vrijelijk en geheel zelfstandig 

beslissingen nemen. Zelfs de identiteit, die in traditionele opvattingen werd bepaald 

door de sociale afkomst, is nu een persoonlijke keuze (Giddens, 1991:80). Hoewel deze 

ontwikkelingen als gevolg van het individualiseringsproces door velen zijn bejubeld - 

het individu is immers in toenemende mate vrij en onafhankelijk geworden - wijst 

Emile Durkheim (1858-1917) op de nadelen. Durkheim voorzag dat individuen zich aan 

hun lot overgelaten zouden voelen (Van der Loo & Van Reijen, 2001:104-112). 

Van de Griend is van mening dat het spanningsveld tussen individualisme en 

collectivisme verklaard kan worden door twee krachten in de mens die met elkaar 

verbonden zijn: distantie en betrokkenheid (Wirtz, 2006:46-47). Distantie verwijst naar 

het nemen van afstand, en dus naar individualiteit. Betrokkenheid duidt daarentegen op 

een gevoel van verbondenheid. Ook Hermans (1995) gaat uit van twee krachten die 

terug te vinden zijn in de menselijke psyche. In elk mens bevindt zich een diep 

verlangen om (a) zich te handhaven en te ontwikkelen en (b) te zoeken naar eenheid en 

verbondenheid met iets of iemand anders. Dit kan gebeuren door een verbinding aan te 

gaan met anderen, door deel uit te maken van een groep, zich verbonden te weten met 
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een ideaal, et cetera. Beide krachten hebben elkaar nodig en het is de uitdaging voor het 

individu om de ene kracht niet duidelijk ondergeschikt aan de andere te laten zijn, maar 

om te zoeken naar een balans tussen beide. 

Het vraagt om reflectie om de uiteenlopende ervaringen bij elkaar te brengen (Giddens, 

1991). In beeldspraak kan deze reflectie worden gezien als een centripetale kracht. Deze 

kracht leidt volgens Hermans tot een punt waarin de uiteenlopende ervaringen bij elkaar 

worden gebracht als delen van een samenhangend geheel. Centrifugale krachten 

daarentegen stellen het zelf bloot aan situaties en ervaringen die ten opzichte van elkaar 

niet worden geordend. Deze beide krachten vullen elkaar aan. Indien er slechts sprake 

zou zijn van centrifugale krachten, dan dreigt de mens in zijn ervaringen 

gedefragmenteerd te raken. Als er alleen sprake zou zijn van centripetale krachten, dan 

zou de mens verstoken blijven van belevingen of ervaringen die samengebracht dienen 

te worden (Hermans, 2006). 

2.5.2 Economisering versus zingeving 

Een andere component van de modernisering is het marktdenken, waarin marktpartijen 

allen hun eigen belang nastreven. Het marktsysteem, zoals zich dat in de westerse 

wereld heeft ontwikkeld, is gebaseerd op de vrijheid van economisch handelen (Bostyn, 

2001). De markt is in een onderlinge concurrentiestrijd verwikkeld en noodzaakt 

organisaties tot een expansieve houding. Deze houding is voortdurend gericht op het 

ontwikkelen van nieuwe producten en dienstverlening, uitbreiding van afzetgebieden, 

verhoging van de efficiëntie en verbetering van de arbeidsproductiviteit, et cetera. Het is 

begrijpelijk dat marktgericht denken en economische motieven belangrijke drijfveren 

zijn in het bedrijfsleven. Een ondernemer die het niet belangrijk vindt om winst te 

maken, is geen lang leven beschoren. Ook in de non-profitsector, bijvoorbeeld in het 

onderwijs, de gezondheidszorg en de hulpverlening kan het marktgerichte denken in 

belangrijke mate bijdragen tot verbetering van het resultaat en de kwaliteit van de 

dienstverlening. 

Niettegenstaande het belang van marktgericht denken, wordt de laatste jaren in 

toenemende mate gewezen op het gevaar van een al te eenzijdige oriëntatie op 

financieel rendement (Klabbers, 1988). Kunneman is deze mening ook toegedaan en 

spreekt van de inperking van individuele vrijheid en persoonlijke ontplooiing door 

economische krachtenvelden (Kunneman, 2009:11). Verstraeten geeft aan dat “het 
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rationaliseringsproces zo ver is doorgedreven dat het een radicale ‘disconnectie’ heeft 

veroorzaakt. Zo is er, onder andere, een loskoppeling ontstaan tussen de wereld van de 

arbeid en de fundamentele perspectieven waardoor arbeid betekenis krijgt” (Verstraeten, 

2003:26-27). Dit verstoorde evenwicht dient volgens Verstraeten te worden hersteld 

door te reflecteren en in stilte te luisteren naar wat je ten diepste beweegt. 

Volgens Kunneman zijn we in de huidige samenleving uiteindelijk terechtgekomen in 

“een historisch nieuwe, gelaagde probleemsituatie, waarin ecologische, economische, 

politieke en persoonlijke vragen onontwarbaar met elkaar verstrengeld zijn geraakt en 

gevestigde, diep ingesleten denkkaders hun oriënterende vermogen verliezen” 

(Kunneman, 2009:13). Als alternatief voor de diep ingeslepen denkkaders en de 

desoriëntatie pleit Kunneman voor het bevorderen van zingevingsprocessen, menselijke 

betrokkenheid en morele verantwoordelijkheid (Kunneman, 2009:272). 

De rationalisering van de organisatie, waarbij criteria als doelmatigheid en 

doeltreffendheid een belangrijke rol spelen, biedt volgens velen geen ruimte voor andere 

denkwerelden die niet in de rationele denkwereld van organisaties thuis horen. Er wordt 

ook door anderen gewezen op het belang van zingeving als aandachtsgebied voor het 

managen van organisaties (Gratton, 2001; Ulrich, 2010; Mourkogiannis, 2006). 

“Succesvolle bedrijven worden gebouwd op enthousiasme en inspiratie, innovatie en 

ideeën, op het gevoel dat elk lid van de organisatie heeft voor zijn teamleden en 

collega’s, voor de doelstellingen van hun groep en voor het bestaansrecht van de 

organisatie. Neem het gevoel, de ideeën en de inspiratie weg, en een koude, lege huls 

blijft over. De bedrijfswinsten mogen torenhoog zijn, maar de emotionele reserves zijn 

uitgeput, het meer van goodwill is drooggevallen” (Gratton, 2001:85). 

Anderen, zoals Ofman (2010) en Chauvigny de Blot (2011) verbinden zingeving niet 

met de strategie van de organisatie. Deze auteurs stellen zingeving als een doel op 

zichzelf, door de waarde en het respect dat ervan uitgaat. Zij redeneren vanuit de 

gedachte dat de organisatie een spirituele entiteit is met een ziel. Er straalt levenskracht 

vanuit, genereert enthousiasme en inspireert. Ofman en Chauvigny de Blot pleiten voor 

organisaties waar het welzijn van mensen op de eerste plaats komt. 

Wat deze aangehaalde benaderingen gemeen hebben, is dat zij een andere kijk op 

mensen en organisaties weergeven, als antwoord op de veranderingen in de 

samenleving. Organisaties dienen in de huidige tijd niet meer te worden beschouwd als 
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machines, als instrumenten die rationeel ontworpen en geleid kunnen worden en waarin 

mensen zich op een rationele en voorspelbare wijze gedragen. Organisaties dienen, om 

met De Geus te spreken, opgevat te worden als een levend wezen (De Geus, 1997). 

Er zullen binnen organisaties nieuwe perspectieven ontwikkeld en gehanteerd moeten 

worden, waarin het besturen, organiseren en managen wordt benaderd als gerichte 

processen van zingeving (Witvliet, 2010:28). Het gaat daarbij om drie verschillende 

invalshoeken bij het in beeld brengen van de strategie, te weten: (a) doelmatigheid, (b) 

continuïteit en (c) zingeving (Haselhoff, 1977).
6
 

Zingeving gaat over de betekenis die we toekennen aan gebeurtenissen en 

ontmoetingen. Het is, volgens Alma, de behoefte van de mens om de wereld te kunnen 

verklaren waarin hij leeft en deze als waardevol en hanteerbaar te ervaren. Bij zingeving 

gaat het om (a) het begrijpen en verklaren van een gebeurtenis en (b) het geven van een 

eigen waardering daaraan (Alma, 2005). 

De paradox tussen economisering en zingeving is dat er sprake is van toenemende 

instrumentele rationalisering, waarbij efficiëntie, maximale prestatie, meetbaarheid, 

controle, et cetera, in de sferen van de menselijke cultuur doordringt. Tegelijkertijd 

bestaat er het verlangen van de mens om zijn innerlijke bronnen te ontdekken en zin en 

betekenis te geven aan zijn leven. 

2.5.3 De modernisering van het zelf 

De aard van het zelf verandert eveneens als gevolg van het moderniseringsproces. Als 

we Cornelis volgen, dan bezit de mens een aangeboren gevoel en de mogelijkheid om 

aan veranderingen betekenis te geven. “De ‘drive’ hierachter is het menselijk verlangen 

naar zelfontplooiing” (Cornelis, 2000:10). Zowel Dohmen als Hermans maken in het 

moderniseringsproces het klassieke onderscheid tussen de stadia van het premoderne of 

traditionele tijdperk, het moderne en het postmoderne tijdperk. 

In de premoderne of traditionele fase wordt de mens gestuurd door dogma’s waaraan hij 

moet voldoen. “Premoderne mensen waren volgers van traditionele rolpatronen. Het 

                                                 

6
 Het gaat om het gelijktijdig invullen van de drie dimensies doelmatigheid, doeltreffendheid en 

zingeving. Het negeren van een dimensie legt ook hier een zware hypotheek op het voortbestaan van 

de organisatie. Dat betekent dat een organisatie geen lange termijn bestaansrecht heeft indien zij 

zingeving kent, maar geen financiële middelen heeft om te overleven of weliswaar doelmatig en 

doeltreffend is, maar geen zingeving kent. 
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gehele maatschappelijke leven voltrok zich binnen die statische orde en de sociale 

bewegingsruimten van de verschillende klassen en soorten mensen was welomschreven 

en bepaald” (Dohmen, 2009:18). “De taak van de ethiek en de religie is om individuele 

richtlijnen te geven bij diens karaktervorming gericht op zelfbeheersing en 

zelfdiscipline” (Hermans, 2006:20). 

In termen van Cornelis bevindt de mens zich in deze periode in de ‘stabiliteitslaag van 

het natuurlijk systeem’. De auteur spreekt van de ‘verborgen mens’ om aan te geven dat 

de menselijke wil en het vermogen om te leren, verborgen blijven. De individuele mens, 

maar ook de maatschappij die zich in deze laag bevindt, is op zoek naar veiligheid en 

geborgenheid. Dit vindt hij in de wereld van mythen, godsdiensten en in de 

hiërarchische verhoudingen (Cornelis, 2000). 

Hermans (2006:20-23) stelt dat de moderne fase en opvattingen over het zelf zijn 

oorsprong vinden in de Verlichting. Dit stond in het teken van verzet tegen het 

traditionalisme en de willekeur van autoriteiten. Het moderne zelf wordt gezien als 

‘zelfstandig’ en niet langer als een deel van de kosmische orde. De maatschappelijke 

processen van urbanisatie en industrialisatie hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 

van het autonome zelf, dat gericht is op de eigen ontplooiing en de behartiging van zijn 

belangen (Dohmen, 2009:20). 

Cornelis verwijst naar de moderne fase als de ‘stabiliteitslaag van het sociale 

regelsysteem’, met als kenmerk het beeld van de ‘zwijgende’ mens. In het sociaal 

regelsysteem zijn mensen wel in staat te leren, maar wat zij leren is te handelen. De 

structuur voor dat handelen wordt bepaald door de normen van het sociale regelsysteem, 

waarbij rationaliteit en wetgeving de dominante kenmerken zijn. Het sociale 

regelsysteem biedt mensen geen mogelijkheid tot zelfsturing. De mens is niet in staat 

zijn eigen waarden te volgen. Dit is kenmerkend voor het beeld van de zwijgende mens, 

die zich laat meevoeren met de stroom van regels van het sociale regelsysteem. 

Cornelis spreekt vervolgens over het communicatieve zelfsturingssysteem dat een 

reactie is op de ‘kooi van het sociaal regelsysteem’ (Cornelis, 2000). Hier hoort het 

beeld bij van de zelfsturende mens. Dit systeem ontstaat wanneer de mens ervaart dat de 

regels zijn problemen steeds minder oplossen en dat zijn pogingen om daar wat aan te 

doen vastlopen in het sociale regelsysteem. De mens vraagt om een nieuwe logica. 

Cornelis verwijst naar het belang van reflectie van de eigen ervaring als leerproces. In 
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het communicatieve zelfsturingssysteem leren mensen zelf te zoeken naar passende 

oplossingen voor hun problemen, zonder zich te laten begrenzen door de in regels 

vastliggende mogelijkheden van het sociale regelsysteem. Hierdoor kunnen mensen 

door de ontwikkeling van ervaringsleren een eigen identiteit ontwikkelen zonder 

afhankelijkheid van anderen. 

Hermans beschrijft de ontwikkeling van het zelf in de context van de postmoderne 

samenleving. In de netwerkmaatschappij zijn “de sociale relaties minder hiërarchisch en 

gestabiliseerd en meer fluctuerend, divers en gefragmenteerd dan in de industriële 

maatschappij. Als deel van een netwerksamenleving is ook de mens minder hiërarchisch 

en gestabiliseerd geworden en meer fluctuerend, divers en gefragmenteerd. Door het 

vliegwieleffect van de talloze relaties waarin het zelf terecht komt, wordt het naar alle 

kanten getrokken” (Hermans, 2006:25). De constatering dat de fragmentatie niet alleen 

uitwendig, maar ook inwendig plaatsvindt, is een radicale verandering in de evolutie 

van het zelf. Het strakke onderscheid tussen ‘het zelf’ en de ander of de omgeving is 

opgeheven. In plaats daarvan rijst het beeld van een persoonlijkheid die bestaat uit 

meerdere identiteiten (Hermans, 2002). 

2.5.4 Bevindingen 

Aan het voorgaande geef ik de volgende betekenis: we leven in een wereld waarin 

routines en instrumentalisering in toenemende mate hun vanzelfsprekendheid verliezen. 

Kennis en handelen moeten meer onderwerp van reflectie worden. Om te kunnen 

omgaan met de vraagstukken vanuit de huidige samenleving kan niet worden volstaan 

met een denkkader, dat - in termen van Cornelis - aan het sociale regelsysteem 

toebehoort. Zo staat de economische rationaliteit op gespannen voet met de behoefte 

aan zingeving, wat ook geldt voor de verhouding tussen enerzijds individualisatie en 

anderzijds het verlangen naar contact en eenheid met iets of iemand anders. Deze 

tegenstellingen laten zich goed verbinden vanuit de nieuwe logica die door Cornelis en 

Hermans worden aangereikt. Reflectie als leerproces gericht op zelfontplooiing verwijst 

naar een hogere orde. Zo heeft de verbinding van de paradox economisering versus 

zingeving vanuit het sociaal regelsysteem een catastrofaal leerproces tot gevolg, omdat 

de oplossingen worden gezocht binnen het denkkader van doel-middel-rationaliteit dat 

hiervoor geen oplossing kan aanreiken. Als gevolg hiervan ontstaan er vanuit 

economische ratio’s afgeleide vormen van zingeving. Met andere woorden: een 

instrumentele in plaats van een autonome vorm van zingeving. 
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Het moderniseringsproces is in een stadium beland dat om een ‘reflexieve wending naar 

binnen’ vraagt (Taylor, 1994; Giddens, 1991; Hermans, 2006; Verstraeten, 2003). Dit 

kan ook worden beargumenteerd vanuit het zogeheten ‘systeemdenken’. Zo stelt de wet 

‘Law of Variety’, dat “variety absorbs variety” (Beer, 1979:87). De grondstelling is dat 

de toename van complexiteit een steeds scherpere definitie van de onderdelen van het 

gehele systeem veroorzaakt. Er wordt derhalve meer variëteit en dus een steeds 

scherpere bewustwording vereist. Eén middel hiertoe is de bevordering van 

zelfdefinitie, die het individu als het ware losmaakt van de bestaande structuur en deze 

als een zelfstandige identiteit neerzet. 

Van organisaties wordt gevraagd om de mens in staat te stellen ‘de binnenkant te leren 

kennen’ en derhalve condities te creëren voor het ontwikkelen van zelfreflectie. Nu de 

ontwikkelingen in de modernisering helder zijn, zal ik de problematiek van het 

verstoorde evenwicht onderzoeken vanuit het vakgebied zelf. 

2.6 In de wandelgang 

Gewapend met een agenda en een blocnote verheug ik me op de ontmoeting met een 

aantal collega’s bij de virtuele koffieautomaat. Ik word al snel onder vuur genomen. 

Je beschrijft in dit hoofdstuk een aantal paradoxen. Waarom is dit volgens jou 

belangrijk? 

De modernisering vraagt om een oplossing. Het gaat daarbij om de verbinding tussen 

het één en het ander. In het Taoïsme geven de leermeesters hun leerlingen vaak een 

paradoxale uitspraak om zich over te bezinnen. Door hun leerlingen te trainen in 

paradoxen wordt voorkomen dat zij zich hechten aan één waarheid of zich vastklampen 

aan één overtuiging. Het Taoïsme gaat ervan uit dat het ene uit het andere kan ontstaan 

en dat een kern van het ene zich in het andere bevindt. 

Heb je een voorbeeld van een paradox? 

De vraag hoe centraal of decentraal een organisatie moet worden aangestuurd, is te zien 

als een paradox. Inherent aan centraal regelen is dat de aandacht verdwijnt voor 

specifieke situaties en uitzonderingen, hetgeen een reactie teweegbrengt op lokaal 

niveau. Andersom, naarmate een organisatie meer decentraal georganiseerd is, ontstaat 
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er wrijving over het hanteren van verschillende regels. Er ontstaat vanzelf de behoefte 

om een aantal zaken voor iedereen gelijk centraal te regelen, dus te centraliseren. 

In de klassieke opvatting wordt de vraag ‘hoe centraal of hoe decentraal’ opgevat als 

een vraag naar wat het beste is: centraal of decentraal. Is deze keuze gemaakt, dan 

probeert men aan dit principe vast te houden. Wanneer dit na een tijd niet meer blijkt te 

werken, wordt er voor het andere principe gekozen. En zo pendelen veel organisaties 

heen en weer tussen nu eens centraal en dan weer eens decentraal. Denkt men vanuit 

paradoxen, dan realiseert een directie zich hoezeer centralisatie en decentralisatie twee 

gezichten zijn van dezelfde werkelijkheid en probeert zij niet te kiezen voor de één of 

de ander. Het is de kunst om te leren zien hoe ze met elkaar verbonden zijn en hoe men 

zich kan bewegen tussen de uitersten. Paradoxen vragen niet om een keuze. Het gaat 

namelijk niet om werkelijk tegengestelde zaken, maar om zaken die met elkaar 

verbonden zijn. Vaak doen paradoxen zich voor als twee polen of uitersten waartussen 

spanning bestaat. Zo staat ‘krachtig sturen’ vaak tegenover ‘loslaten’ of ‘vertrouwen op 

de loop der dingen’. Het paradoxale is dat juist wanneer iemand durft los te laten, er 

vaak richting ontstaat (Schuijt, 2009). 

In dit hoofdstuk heb je over het belang van zingeving en ‘naar binnen keren’ gesproken, 

maar is dit wel reëel? Er wordt van ons een actie gevraagd en tijd om na te denken is er 

niet, het gaat om het doen en afdwingen dat het ook gebeurt. Het is elke dag overleven 

en daarin past geen reflectie. 

We zijn inderdaad sterk gericht op het beïnvloeden van de wereld om ons heen; op 

winstcijfers, de concurrentie, de machtsverhoudingen, de markt, et cetera. Hoewel er op 

de werkplek weinig aandacht lijkt voor de innerlijke wereld, worden de beslissingen die 

mensen nemen voor een groot deel beïnvloed door hun innerlijk. Onbewust spelen 

gevoelens en denkpatronen door in de samenwerking. Door naar binnen te kijken wordt 

zichtbaar waar men om geeft, waar men zich zorgen over maakt, wat raakt en ontroert, 

wat energie verschaft en wat de dag zin geeft. Hierdoor ontstaat het besef wat voor 

iemand werkelijk belangrijk is. Wanneer je de binnenwereld gaat verkennen, kom je 

ook minder plezierige gevoelens tegen, die je gewoonlijk verdringt. 
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In de netwerksamenleving wordt er van medewerkers verwacht dat ze flexibel zijn. 

Houdt dit ook in dat mensen, ondanks dat ze een vast contract hebben, gemakkelijker 

ontslagen kunnen worden? 

Een levenslange baan of een baangarantie is een term die bij het heersende industriële 

paradigma past. Op basis van de stabiele organisatiestructuur bestonden er in grote 

organisaties zelden misverstanden over de huidige en de toekomstige plaats van de 

mens in de organisatie. De belofte dat het een baan in vast dienstverband betrof, zorgde 

ervoor dat medewerkers gingen denken dat hun langetermijnbelangen heel nauw waren 

verbonden met die van de organisatie. In de toekomst zal baanzekerheid plaats maken 

voor werkzekerheid en houdt hrm zich bezig met mensen zodanig te ontwikkelen, dat ze 

duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om veranderingen in het huidige 

arbeidsbestel. Een nieuw arbeidsbestel tussen organisaties en mensen is gebaseerd op 

gelijkwaardige samenwerkingsrelaties. Het denken over duurzame employability vormt 

een goede illustratie van flexibilisering. Flexibilisering is niet alleen goed voor de 

organisatie, maar ook voor de mens, omdat flexibilisering meer ruimte biedt voor de 

verschillende manieren waarop mensen hun loopbaan en hun leven wensen in te richten. 

In het eerste hoofdstuk heb je geschreven dat de aandacht voor de mens dikwijls meer 

met de mond beleden wordt, dan in daden wordt omgezet. Daar ben ik het mee eens; 

natuurlijk vindt elke manager het menselijk kapitaal belangrijk. Maar als het erop 

aankomt, zijn veel leiders vooral functioneel geïnteresseerd in mensen, bijvoorbeeld 

wanneer het ziekteverzuim hoog oploopt of als het personeelsverloop toeneemt. Wat 

vind jij hiervan? 

In de laatste decennia wordt van leiders in toenemende mate een visie gevraagd. 

Medewerkers willen een manager die ergens voor staat en niet alleen op materiële 

doelen uit is. In de huidige context zijn niet alleen efficiency en doelmatigheid 

belangrijk, maar ook zaken als emotie, ideeën, waarden en zingeving. Wanneer deze 

worden onderdrukt ten gunste van bijvoorbeeld de economische doelen of vice versa, 

snijden we ons af van de wezenlijke impulsen en bestaat het gevaar van onjuist 

handelen. 
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3 Hrm als dynamisch proces in de tijd 

3.1 Inleiding 

Het verstoorde evenwicht dient te worden opgelost; tegelijkertijd worden er als gevolg 

van de modernisering nieuwe eisen gesteld aan hrm. De gesignaleerde kloof vraagt van 

het vakgebied om een ‘beweging naar binnen’. Eerst zal deze zichzelf ter hand moeten 

nemen en orde brengen, door te zien, te voelen en te begrijpen wat er gaande is. Inzicht 

is een leerproces dat begint met de ontmaskering van de vertrouwde, dagelijkse 

ordening. Biemans geeft een voorbeeld van het proces van haar eigen ontmaskering 

(Biemans, 2004:104; Wirtz, 2006:16). 

Het was een van de eerste weekeinden van mijn studie in Tibetaans Boeddhisme. De 

hele week had ik aan één stuk gewerkt in een conferentiecentrum. Die vrijdagmiddag 

was ik mijn eigen huis heel kort in- en uitgerend: vuile was van de afgelopen week snel 

in een hoek gesmeten, schone vrijetijdskleren in mijn tas gepropt, en toen weer de weg 

op naar het centrum waar de cursus werd gehouden, op twee uur rijden afstand. Ik 

leefde snel in die tijd. Het trainingsweekend maakte deel uit van een leergang: “het pad 

naar de Verlichting”. En dat was precies mijn doel, die Verlichting. Daar wilde ik heen. 

En snel, had ik me voorgenomen. Daar zat ik dan. Te luisteren naar mijn Tibetaanse 

leraar, die onderricht gaf in voorbereidende oefeningen voor de meditatie. Om 

preciezer te zijn: hij gaf het hele weekend les over het schoonmaken van de 

meditatieruimte. Wat me op vrijdagavond nog zinvol voorkwam, begon me gaandeweg 

de zaterdagavond onsamenhangend en wel erg detaillistisch voor te komen. Ik begon te 

broeden op een manier om mijn leraar duidelijk te maken dat ik meer geïnteresseerd 

was in de Verlichting dan in een grote schoonmaak. Ik bedoel: thuis lag er ook al een 

berg wasgoed, en sowieso had ik met al mijn werk toch al weinig tijd om te mediteren, 

laat staan……. 

Plotsklaps zag ik waar ik mee bezig was. Daar zat ik: in een zaal vol mensen, vast van 

plan de leraar te dwingen mijn toon aan te slaan, te zeggen wat mij goed voorkwam. En 

ik besefte dat ik dat eigenlijk steeds deed in mijn contacten met andere mensen; als ze 

niet zeiden wat mij logisch of passend voorkwam, dan stuurde ik ze wel bij of haakte 

gewoon af. Maar openstellen, ho maar. 
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Om het vakgebied te ‘ontmaskeren’ en diepgaand te leren kennen, moeten we teruggaan 

naar de ontstaansbron ervan en vervolgens de lijn van de ontwikkelingen volgen. Dit is 

geen gebruikelijke benadering in de literatuur van hrm. Daarin wordt meestal verwezen 

naar de verschillende, opeenvolgende stromingen over arbeid en organisatie.
7
 Zo begint 

in de traditionele benadering de geschiedenis van het personeelsbeleid bij de 

filantropisch getinte personeelszorg in de periode van het paternalisme (ca. 1870). Deze 

periode gaat vervolgens, via een technisch-mechanistische benadering van het 

personeelsbeleid in de tijd van het scientific management (ca. 1920), over in de fase van 

het human relations-denken (ca. 1945). Dit als gevolg van de ontdekking dat de 

productie verbeterd kan worden door aandacht te schenken aan de sociale behoeften van 

de mens. Als reactie op deze periode ontstond het revisionisme (ca. 1960). Dit hield een 

revisie in van de uitgangspunten van zowel scientific management als van human 

relations. Hieropvolgend ontstond de periode van het institutionalisme, met als 

uitgangspunt dat de organisatie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft 

(ca. 1970). Deze verantwoordelijkheid is op te splitsen in een interne en een externe 

component, namelijk de zorg voor de werkende mens en de zorg voor de maatschappij, 

zoals op het terrein van werkgelegenheid en milieu (Van Zuthem, 1979). In ca. 1980 

ontstaat hrm, dat doordringt tot de strategische kern van het ondernemen. 

Om de oorzaak van de kloof van hrm te ontdekken kies ik voor een alternatieve 

benadering en verlaat ik het klassieke spoor, door op zoek te gaan naar de bron van het 

ontstaan van hrm. 

3.2 De voorgeschiedenis van hrm 

In de andragogische literatuur wordt de voorfase van hrm, te weten personeelswerk, in 

één adem genoemd met de andere vormen van sociaal werk. Michielse ziet 

personeelswerk bijvoorbeeld als een andragogische werkvorm, waarbij het werk zich 

richt op “de opvoeding van producenten binnen en direct ten dienste van het bedrijf” 

(Michielse, 1977:12). Volgens Van Beugen is personeelswerk een antwoord op het 

aanwezige spanningsveld tussen organisatie- en individueel belang. “In de bedrijfssector 

is duidelijk het inzicht doorgebroken, dat individuele doeleinden en doeleinden van de 

organisatie verre van identiek zijn. 

                                                 

7
 Voorbeelden hiervan vinden we onder meer bij Van Dijck (1982), Kluytmans (1988), Van Aken 

(1990), Schafrat (1993), Van der Weegen (2006), Dekker (2007) en Paauwe (2007). 
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Integendeel, er is sprake van een spanningsrelatie die om sociale begeleiding vraagt, wil 

men tot gezonde intermenselijke verhoudingen komen” (Van Beugen, 1977:38-39). Het 

agogisch werk in organisaties richt zich in de visie van Michielse en Van Beugen op het 

scheppen van een organisatorisch klimaat waarin optimale werkverhoudingen tussen 

werkgevers en werknemers mogelijk zijn. Beiden spreken daarbij van een 

spanningsveld. Organisaties maken aan de ene kant gebruik van mensen om hun 

organisatiedoelen te realiseren, terwijl mensen aan de andere kant de organisatie 

gebruiken om hun persoonlijke doeleinden te realiseren. Dit spanningsveld vraagt om 

een agogische aanpak in de vorm van personeelswerk. 

Opvallend is dat in de bestaande vakliteratuur niet of nauwelijks wordt gesproken over 

de koppeling tussen hrm en zijn agogisch verleden. Omgekeerd wordt er in de literatuur 

over sociaal werk eveneens zelden gesproken over hrm als een vakgebied dat uit het 

agogisch werk is voortgekomen. Verzelen (2009) maakt hierop een uitzondering. In zijn 

boek ‘Sociaal werk: in- en uitzichten’ verwijst hij naar hrm als een vorm van sociaal 

werk, dat invulling geeft aan de economische rationaliteit. 

Verdiep ik mij in de historie van het sociaal werk, dan blijkt dat deze door auteurs op 

verschillende wijze wordt geïnterpreteerd. Zo ziet Achterhuis (1979) sociaal werk 

bijvoorbeeld als een vorm van sociale controle. Michielse (1981) is deze mening ook 

toegedaan en spreekt van een middel van de bovenliggende lagen van de bevolking om 

de ongelijke machtsverhoudingen in stand te houden. Er zijn ook opvattingen dat 

sociaal werk een uitdrukking is van solidariteit van de sterke met de zwakkere in de 

samenleving. Deze auteurs beschrijven de ontwikkeling van het sociaal werk vanuit de 

optiek van de hulpverlening (Nijenhuis, 1981; Frissen, 1984; Van Looveren, 2004; Van 

der Linde, 2008). Een beschrijving van armoede en armenzorg vanuit de optiek van de 

armen zelf vind ik terug bij Van Loo (1981) en bij Jansen (2011). Deze laatste geeft 

inzicht in de welgemeende pogingen vanuit Verlichte idealen om de onderklasse te 

verheffen door middel van verstandelijke en zedelijke opvoeding in armengestichten en 

door de armen tot werkdadigheid op te leiden. Sinds begin negentiende eeuw werden 

arme stedelingen uit heel Nederland in Drenthe ondergebracht om door landarbeid tot 

deugdzaamheid te worden aangespoord. 

Een laatste invalshoek is die van De Swaan, die de geschiedenis van het sociaal werk 

verbindt met de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De Swaan beschrijft de 
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geschiedenis aan de hand van verschillende interactieprocessen tussen partijen. “Een 

interactie tussen partijen, waarbij geen van de partijen de uitkomst voorzag of de 

uitkomst beheerste” (De Swaan, 2004:10). 

Om de ontstaansgeschiedenis van hrm te bloot te leggen zal ik de genoemde 

invalshoeken en bronnen raadplegen. In dit geval begint het pad bij hrm en loopt terug 

de geschiedenis in, via personeelsmanagement naar personeelswerk. De laatstgenoemde 

is als specialisatie ontstaan uit het maatschappelijk werk, dat weer is voortgekomen uit 

de volksopvoeding. Deze volksopvoeding was een antwoord op de armenzorg en was 

gebaseerd op Verlichte idealen. 

3.2.1 Sociale beheersing en disciplinering 

De middeleeuwse samenleving kende een tweeledige visie op het leven, met een 

onderscheid tussen een lager en een hoger leven. In het lagere leven was de mens 

gelokaliseerd op aarde, werkzaam om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. Het 

hogere en betere leven was slechts bereikbaar indien de mens erin zou slagen zijn taak 

in het aardse leven naar behoren te vervullen. Dat betekende dat hij zijn religieuze 

opdracht moest waarmaken. Armoede werd gezien als een religieuze opdracht, een 

beproeving. De mens in armoede diende zijn lot te accepteren en deze nederig te dragen. 

Daarentegen hadden de rijken de christelijke plicht om vanuit barmhartigheid de armen 

te ondersteunen. Als beide groepen zich aan de eigen verplichtingen hielden, dan zou er 

uiteindelijk een beloning in het hogere leven wachten. Met de Verlichting ontstond het 

verzet tegen het traditionalisme en de onderwerping. De mens werd geacht vrij te zijn 

en zelf zijn weg te vinden. Er heerste bij de Verlichters een optimistisch 

vooruitgangsgeloof. De mens kon uit zijn afhankelijke positie worden bevrijd door hem 

kennis en opvoeding bij te brengen (Nijenhuis, 1981). De strijd voor individuele 

vrijheid, tegen onwetendheid en bijgeloof werd met een grote zendingsdrang uitgevoerd 

(Van der Linde, 2008). Met de opkomst van de grootindustrie in de achttiende en 

negentiende eeuw ontstond een groot arbeidersproletariaat en daarmee tevens het 

arbeidersvraagstuk. 
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Arbeiders hadden een armoedig bestaan en hele bevolkingsgroepen waren in armoede 

gedompeld.
8
 Dit had zijn weerslag op de gehele maatschappij. De bestaande instellingen 

op het gebied van armenzorg en liefdadigheid waren niet toereikend; ze waren slechts 

berekend op het verhelpen van armoede van individuen en van bepaalde groepen van 

mensen; nu was echter de gehele maatschappij ontwricht. Er werden inspanningen 

gedaan om de nieuwe nood het hoofd te bieden. En zo, op basis van de ideeën van de 

Verlichting, ontstond de filantropische beweging, die voornamelijk door 

volksontwikkeling het lot van de minstbedeelden poogde te verbeteren (Frissen, 1984). 

Een voorbeeld van een initiatief van deze beweging is de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen, die in 1784 werd opgericht. “Door het stichten van plaatselijke afdelingen 

wilde de maatschappij pogen alle mensen in de gelegenheid te stellen zich te 

ontwikkelen en daardoor hun levensgeluk te vinden en de sociale gerechtigheid te 

bevorderen” (Frissen, 1984:69). Van der Linde omschrijft het doel van de Maatschappij 

als “de verheffing van de gewone man en vrouw uit armoede, onwetendheid en ziekte 

door het verspreiden van kennis en deugd onder het volk” (Van der Linde, 2008:97). 

Nijenhuis beschouwt de oprichting van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ in 

1784 als het beginpunt van de geschiedenis van de volksopvoeding in Nederland.
9
 In 

deze periode werd voor het eerst op grote schaal geprobeerd om ‘de gewone man’ op te 

voeden buiten een kerkelijk kader (Nijenhuis, 1981). Deze volksopvoeding was het 

antwoord op de armenzorg. In de oprichtingsstatuten van de Maatschappij wordt 

verwezen naar “medelijden over de staat des gemenen mans in ons vaderland”, en naar 

                                                 

8
 Stedelijk museum De Lakenhal in Leiden toonde in de tentoonstelling: “Leids Goed. De textiel in een 

Hollandse stad” (1995), de geschiedenis van de Leidse textielarbeiders. In de achttiende eeuw dreef de 

stedelijke bevolkingsgroei de prijzen van voedsel, kleding en huisvesting voortdurend op. De 

huisvesting vormde een groot probleem: Leiden barstte uit haar voegen. Grote huizen werden 

opgesplitst; twee of drie gezinnen leefden in één wooneenheid. De gezinnen bestonden gemiddeld uit 

vijf à zes personen. Zij woonden, werkten, kookten, aten en sliepen in twee vertrekken van elk drie bij 

vijf meter. De textielarbeiders maakten lange werkdagen: 's zomers 14 uur, 's winters 10 uur. 

Kinderarbeid was heel gewoon, zelfs kinderen uit andere plaatsen werden geronseld. Zo werden uit 

weeshuizen in Luik 4.000 kinderen van zes jaar en ouder geronseld, die werkdagen van 16 uur 

maakten. Besmettelijke ziekten als pestepidemieën kwamen veelvuldig voor. Er was een hoop stank, 

lawaai en vervuiling van grachtwater door de aanwezigheid van allerlei bedrijven in de 

dichtstbevolkte stadswijken. 

9
 De maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd opgericht door de doopsgezinde predikant Jan 

Nieuwenhuyzen. De maatschappij had een politiek afzijdig karakter, maar had veel leden van de 

toenmalige patriottenbeweging (Nijenhuis, 1981:12-13). 
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de nood om die gemenen man te vormen tot een nuttig lid van de maatschappij, een 

brave opvoeder en verzorger van kind en gezin (Michielse, 1989). 

De samenleving in de achttiende eeuw werd gekenmerkt door steeds grotere groepen 

mensen die niet meer in staat waren om zichzelf een levensonderhoud te verschaffen. 

De plaatselijke afdelingen van de Maatschappij werden geleid door sociaal voelende 

vrijwilligers die afkomstig waren uit de betere milieus met vooral 

‘pedagogische/andragogische bedoelingen’ (Nijenhuis, 1981). De oplossing van het 

armoedeprobleem werd gezocht in volksopvoeding, dat wil zeggen, in het bijbrengen 

van beschaving, het aanwakkeren van godsdienstzin, het bevorderen van een huiselijk 

leven, et cetera. Uit geschriften blijkt hoezeer de gegoede burgerij de armoede zag als 

gevolg van negatieve persoonlijke kwalificaties. “De ellende van het volk is een gevolg 

van onzedelijkheid van de armen; van ondeugden als luiheid, lichtzinnigheid, 

gemakzucht, gebrek aan verantwoordelijkheid voor de kinderen”. Bij de gegoede 

burgerij leefde dan ook de opvatting dat armoede een opvoedingsprobleem was; de 

mens die in armoede leefde moest worden opgevoed tot burgerlijke deugden als 

verantwoordelijkheid, arbeidzaamheid, zuinigheid, netheid en huiselijkheid (Michielse, 

1989:56). 

De Maatschappij van Weldadigheid combineerde armenzorg en volksontwikkeling met 

het verrichten van gedwongen arbeid. Zo werden er gestichten voor vondelingen en 

wezen opgericht. Voor bedelaars waren er ofwel gestichten, ofwel strafkoloniën 

bedacht, afhankelijk van hun arbeidsmoraal. Deze instellingen hadden als doel de armen 

te verheffen tot een hogere beschaving en tot arbeidszin op te leiden (Jansen, 2011). 

De armoede werd bestreden met agogische middelen, binnen starre maatschappelijke 

verhoudingen. Nederland was in de achttiende en negentiende eeuw een 

standenmaatschappij, waarin geboorte bepalend was voor iemands status, positie en 

sociale kansen. Vanouds lag de politieke macht bij de adel, de patriciërs en bij 

vooraanstaande families uit de gegoede burgerij. Deze elites beheersten de gang van 

zaken en werden vertegenwoordigd door “de stedelijke regenten en de landheren, hecht 

verbonden met de hervormde kerk” (De Swaan, 2004:109). 

Geschrokken door de Franse revolutie, zag de elite de toenemende armoede als een 

grote bedreiging voor de maatschappelijke verhoudingen. Met name in de jaren 

negentig van de achttiende eeuw beheerste deze angst voor een mogelijke opstand het 
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denken van de gegoede burgerij. Zo spreekt een Amsterdamse magistraat in 1793 over 

de mens die in armoede leeft en over de dreigende situatie: “Graauw of eigentlyk 

gemeen, onvatbaar voor zeedelyke en godsdienstige indrukken. Tot nu toe hebben wy 

het gemeen in orde gehouden, maar het groeit tegen den druk aan”. Verder spreekt hij 

van “de Nood der Armen, als het Gevaar voor het agtbaarste gedeelte der Natie, welk of 

door zynen nyveren arbeid, of uit de vrugten zyner bezittingen bestaat, die tot op den 

hoogsten top geklommen zijn” (Van Loo, 1981:30). 

Uit angst voor een opstand zag de gegoede burgerij maar één antwoord, namelijk nóg 

meer volksopvoeding om de armen deugd en discipline bij te brengen. De Groningse 

hoogleraar Hofstede de Groot sprak op 8 maart 1848 over een verandering van de 

maatschappelijke toestand, als gevolg van de Franse revolutie die de verhouding ‘onzer 

burgerij en onzer geringere medemensen’ had omgekeerd. “De Franse revolutie heeft de 

mens ‘vrij’ gemaakt van alle feodale beperkingen, bindende verhoudingen en de arbeid 

tot vrije arbeid gemaakt” (Michielse, 1977:13). 

Hofstede de Groot vreesde vooral de sociale en politieke gevolgen.
10

 Hij stelde voor de 

‘vrij verklaarde armenklasse’ (‘arm’ stond gedurende de negentiende eeuw synoniem 

voor ‘arbeider’) zodanig op te voeden, dat zij ‘hare vrijheid niet misbruikt tot het genot 

van dierlijke uitspatting, maar gebruikt tot het verkrijgen van menschelijke beschaving’. 

Daarom stelde hij voor een ‘Algemeen Patronaat der gegoeden over de geringen’ in te 

voeren om “den oorlog die dreigt uit te barsten van de armen tegen de rijken, te 

verhoeden” (Michielse, 1977:14). Het voorstel van Hofstede de Groot om alle arbeiders 

onder het patronaat van de gegoede burgerij te plaatsen, kwam dus voort uit angst voor 

een opstand. 

Naast de angst voor revolutie speelde bij de bestuurders van de armeninstellingen het 

welbegrepen economisch eigenbelang van de bezittende klasse. Grote groepen arbeiders 

op het land, in de bouw of in de haven hadden te maken met periodieke werkloosheid. 

                                                 

10
 De angst voor de revolutionaire dreiging heeft geleid tot de vernieuwing van de grondwet in 1848. 

Willem II is naar zeggen ‘in één nacht’ van ‘zeer conservatief, zeer liberaal’ geworden en gaf 

Thorbecke opdracht om met een ontwerp van een nieuwe grondwet te komen. Uitgangspunt van de 

grondwet, die onder meer was bedoeld om revolutie te voorkomen, was bovenal het idee dat burgers 

niet langer als onderdanen dienden te worden beschouwd, maar als staatsburgers. Het kiesrecht was 

echter gekoppeld aan de bijdrage van mannen vanaf 23 jaar aan de belasting. “Het kiesrecht was 

toegekend aan ruim 80.000 mannen op een bevolking van drie miljoen Nederlanders in 1851” 

(Dijstelbloem, 2010:60). 
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Als arbeiders zouden wegtrekken of van de honger zouden verzwakken, dan was er een 

probleem op het moment dat de arbeidsmarkt weer zou aantrekken. Bestuurders van de 

armeninstellingen, die zelf vaak afkomstig waren uit de handel, kenden de belangen die 

op het spel stonden. Zij zagen in dat het wegtrekken van een groep werklozen een ramp 

voor de economie zou zijn. Door aan gezonde, werkloze arbeiders steungeld te geven, 

probeerden de armbestuurders een arbeidsreserve in stand te houden. Het eigenbelang 

bij het verlenen van steungeld blijkt wel uit de noodkreet van de armbestuurders om 

deze vooral niet af te schaffen. “Wij ijzen van dit denkbeeld en schrikken voor de 

gevolgen, want honderden zullen dan bedroefd, mistroostig, ja, misschien wanhopig 

worden en deze honderden hebben duijzenden met hen in rang en stand gelijk, die zich 

hunnen zaak of ongeluk aantrekken. En weg is dan alle ondergeschiktheid; alle verbond; 

achting en liefde voor de regering, ja voor allen, die zij regt of te onregt van de oorzaak 

van hun ongeluk meenen te moeten houden” (Van der Linde, 2008:26). 

Aan de oorzaken van de armoede werd, kortom, in de eerste helft van de negentiende 

eeuw weinig of niets anders gedaan dan het inzetten van agogische middelen. De staat 

hield zich afzijdig van de armenzorg en beschouwde dit als het probleem van kerken en 

charitatieve instellingen. 

De gegoede burgerij kreeg halverwege de negentiende eeuw steeds meer oog voor het 

arbeidersvraagstuk en voor de mogelijkheden om armen aan zich te binden door 

aalmoezen te verstrekken. De grote groep armen bleek namelijk een reservoir te zijn van 

potentiële arbeiders, consumenten, politieke aanhangers, kerkgangers, et cetera. Om de 

mogelijkheden van de armenzorg te kunnen benutten, waren collectieve afspraken onder 

de gegoede burgerij nodig. Want niet iedere elite kon de eigen bedreigingen afweren die 

van de armen uitgingen, en evenmin kon iedere gegoede burger afzonderlijk de door de 

armen geboden potentiële mogelijkheden aangrijpen (De Swaan, 2004). 

Bij de gegoede burgerij ontwikkelde zich het besef van een groepsbelang. In het 

gezamenlijk optreden tegen de armoede zag men de noodzaak van een disciplinerende 

houding tegenover de armen. Het ging om het effect dat de gift sorteerde op de armen. 

Een werkelijk barmhartig gevoel voor de armen zou zich eerder moeten uiten in 

onthouding van steun, tenzij men zich door onderzoek op de hoogte had gesteld wat het 

resultaat van hulp zou kunnen zijn. De gegoede burgerij was van mening dat men bij het 

verlenen van armenzorg vooral het verstand moest laten spreken en dat men vooral 
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methodisch en berekenend moest optreden. Men moest de armen niet geven waar ze om 

vroegen, maar ze geven wat ze werkelijk nodig hadden. En wat ze nodig hadden was 

opvoeding en discipline om te werken, aangespoord door de vrijwilligers van het Nut. 

En zo veranderde de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen haar statuten. In het jaar 

1885 werd het industrieel belang gediend door “de veredeling van volksbegrippen en de 

verheffing van het arbeidsvermogen als van de levensstandaard der werklieden” 

(Nijenhuis, 1981:31). Door grondig onderzoek van elk individueel geval, door 

persoonlijke omgang van beschaafde vrijwilligers met de armen en door samenwerking 

tussen alle armbesturen zou materiële ondersteuning niet tot pauperisme hoeven te 

leiden. Het arbeidsvermogen van de armen zou hier juist door worden bevorderd. Alleen 

bruikbare en welwillende armen kwamen voor steun in aanmerking. Het voornaamste 

bewijs van hun welwillendheid was het aanvaarden van werk met de daarbij behorende 

voorwaarden. Waren zij hiertoe niet bereid, dan werd verdere steun geweigerd. 

Samenvattend zien we dat het Verlichtingsideaal - de bevrijding van de mens uit zijn 

ondergeschiktheid - zich heeft verbonden met de volksopvoeding. Deze had ten doel 

onrust te voorkomen middels sociale beheersing en - uit economisch belang - potentiële 

arbeiders middels disciplinering geschikt te maken én te houden. De armoedebestrijding 

ging uit van het individueel schuldmodel en bestempelde de armen als onaangepast aan 

de normen van de samenleving. De retoriek van de bevrijding van de mens uit zijn 

onderschikking betekende in realiteit een verandering van het tekortschietende individu 

door opvoeding, negatieve sanctionering en disciplinering. 

Alleen die armen die voldeden aan het profiel van geschiktheid en welwillendheid 

kwamen in aanmerking voor de armenzorg. Eventuele materiële tegemoetkomingen 

werden gekoppeld aan opvoedingscriteria. Tot ver in de twintigste eeuw was het 

verkrijgen van steun dus geen recht, maar een gunst. Alleen zij die vooruit wilden en 

konden, kwamen voor een materiële vergoeding in aanmerking; “geen steun dan na 

diepgaand onderzoek” (De Regt, 1982:644). 
11

 De gegoede burgerij ervaarde de 

                                                 

11
 Elke beslissing over een financiële ondersteuning moest beginnen met een grondig onderzoek naar de 

situatie van de aanvrager; naar de samenstelling van het gezin, de verdiensten van de gezinsleden, de 

inkomsten uit andere bronnen, eventuele schulden, het schoolgaan der kinderen en de fysieke en 

morele toestand van de gezinsleden. Deze gegevens verkreeg men in gesprekken met man en vrouw, 

maar moesten geverifieerd worden bij werkgevers, buren, familieleden, onderwijzers en bij wie verder 

maar inlichtingen konden geven (De Regt, 1982:644). 
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maatschappelijke context als bedreigend. Om de gevestigde orde in stand te houden, 

werd de dreiging gepareerd door de eigen groepsnormen en waarden krachtig te 

cultiveren en dwingend op te leggen. De methode van sociale beheersing en 

disciplinering werd toegepast als een middel om de angst van de gegoede burgerij te 

reduceren (Van de Griend, 1983, Wirtz, 2006). 

3.2.2 Emancipatie en beroepsvorming 

Begin negentiende eeuw ontwikkelde zich in Nederland een industriële samenleving. 

Stoommachines namen de economie op sleeptouw en de daaruit voortvloeiende 

industrialisatie veranderde de Nederlandse steden ingrijpend. De bevolking van de 

steden groeide snel, maar de nieuwe fabrieksarbeiders leefden echter vaak, zoals 

vermeld, onder erbarmelijke omstandigheden en sociale ellende. 

Er was alom sprake van honger, woningnood en kinderarbeid.
12

 In de tweede helft van 

de negentiende eeuw kreeg de armoede de omvang van een ‘sociale quaestie’. De Staat 

hield zich niet langer afzijdig. Sociaal-liberale politici begonnen te beseffen dat de 

overheid een taak had om de sociale kwestie op te lossen door middel van wetgeving. 

De oplossing werd niet meer alleen gezocht in opvoedkundige werkzaamheden, maar 

ook in een meer structurele aanpak van het armoedeprobleem, door het bevorderen van 

sociaaleconomische veranderingen en sociale zekerheid. Het ging daarbij om sociale 

wetgeving voor risico’s die het leven van de arbeiders konden ontwrichten, zoals 

invaliditeit, ouderdom, ziekte, werkloosheid, et cetera. 

Over de reden van de staatsinbreng en de opkomst van de sociale wetgeving is De 

Swaan (2004) duidelijk. “De sociale zekerheid was niet zozeer de verworvenheid van de 

georganiseerde arbeidersklasse, en evenmin het resultaat van een kapitalistische 

samenzwering om de arbeiders te pacificeren” (De Swaan, 2004:21). Bij de 

totstandkoming van de sociale zekerheid speelde namelijk een gemeenschappelijk 

belang van zowel politici, ondernemers en vakbondsleiders. De negentiende-eeuwse 

armenzorgers met hun opvoedkundige en disciplinerende taak hadden de arbeiders 

                                                 

12
 Als men werk had, waren de arbeidstijden 10-15 uur per dag, zes dagen per week. “De gemiddelde 

levensduur was in 1850 ongeveer 35 jaar en circa één op de vier kinderen stierf voordat het één jaar 

oud was. Uit cijfers blijkt dat het loon ontoereikend was om in het levensonderhoud te voorzien. Voor 

de arbeidersklasse van 1850 betekende dit, dat zij voor een groot deel (gemiddeld 20%) aangewezen 

was op de liefdadigheid. Zeker ten tijde van werkloosheid, ziekte, ouderdom” (Van Loo, 1981:25). 
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namelijk geleerd om te sparen en zo voor hun eigen toekomst te zorgen. De arbeiders 

zetten voor het beheer van spaargelden onderlinge fondsen op voor de bescherming bij 

ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Onder de arbeiders was een vorm van 

bijstand ontstaan, die omvangrijke vormen begon aan te nemen. “Onderlinge 

verzekeringsarrangementen dekten aan het eind der negentiende eeuw 40% van de 

bevolking” (De Swaan, 2004:153).
13

 

De staat ging zich steeds meer bemoeien met de werving van de kleinschalige fondsen 

om meer nationale reikwijdte te realiseren en formele regels te ontwerpen aan de hand 

waarvan de aanspraken op uitkering gedefinieerd konden worden. Door wettelijke 

dwang werd een verplichte verzekering opgelegd tegen de risico’s van 

inkomstenderving als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en 

ouderdom. Hierdoor werd zo een wettelijk opvangsysteem gecreëerd voor mensen die 

uit de boot vielen. De premieheffingen vonden plaats door inhoudingen op het loon. Het 

beheer werd gedaan door bureaucratische organisaties. 

Een gelijktijdige ontwikkeling was die van de bevordering van de deskundigheid en de 

emancipatie van de vrijwilligers. De bevolking leefde in bittere armoede en vrouwen 

werden achtergesteld. Tegen deze achtergrond voelde een aantal vrouwen uit de 

gegoede burgerij zich geroepen om hier iets aan te doen.
14

 Voor hen werd sociaal werk 

een vorm van eigen emancipatie. Vrouwen moesten in hun opvatting niet langer 

werkloos toezien. Het sociaal werk werd een uitgebreid werkterrein waar vrouwen hun 

talenten konden ontplooien en zich maatschappelijk konden inzetten (De Regt, 1982).
15

  

                                                 

13
 Corruptie, fraude en vriendjespolitiek waren in de kleine fondsen geen uitzondering. Bovendien 

werden de fondsen vaak verlamd door onderling wantrouwen en eindeloze conflicten (De Swaan, 

2004:154). 

14
 Mercier was een van deze sociaal bewogen vrouwen. Zij noemde liefdadigheidswerk de schakel 

waarmee de vrouw uit de hogere standen haar huiselijk leven aan het openbare leven had verbonden. 

Als oprichtster van sociale instellingen creëerde zij een arbeidsterrein voor vrouwen van haar stand en 

droeg tegelijkertijd bij aan de verheffing van arbeiders. Zij begon rond 1870 te publiceren over sociale 

verbetering, het feminisme en het maatschappelijk werk. In 1887 nam zij het initiatief tot oprichting 

van de eerste volkskeuken in de Amsterdamse Jordaan. Mercier heeft ook een belangrijke rol gespeeld 

in de discussies over het woningvraagstuk, die uiteindelijk leidden tot de Woningwet van 1901. Zij 

werd een van de grondleggers van het maatschappelijk werk in Nederland. 

15
 Bijvoorbeeld: Alette Jacobs, Marie Muller-Lulofs, Emilie Knappert, Hélène Mercier, Jeltje de Bosch-

Kemper, Anna Reynvaan, Johanna van Nes, Elisabeth Boddaert, Janetta Joncker-Clauzer. 



49 

Al snel groeiden de problemen de liefdadigheid en de goedwillende charitatieve 

vrouwen dusdanig boven het hoofd, dat beroepsscholing noodzakelijk werd “voor 

socialen arbeid, opdat hij naar den eisch worde verricht, deugdelijke en ernstige 

voorbereiding onmisbaar moet worden geacht; een voorbereiding, die deels een 

wetenschappelijk karakter dragen moet, omdat 't aankomt én op algemeene 

sociologische ontwikkeling en op bekendheid met velerlei wetgeving én op 

geschiedkundige bestudering van verschillende vraagstukken” (citaat van Kerdijk, in 

Van Gent, 1982:38). In 1899 werd de eerste beroepsopleiding voor het sociaal werk 

opgericht: de Opleidingsinrichting voor Sociale Arbeid, de latere School voor 

Maatschappelijk Werk in Amsterdam, voorloper van de Sociale Academies. 

De School voor Maatschappelijk Werk hield zich met onderwijs in hulpverlening en 

volksontwikkeling bezig. Er waren vijf werksoorten: opzichterschap van 

arbeiderswoningen, armenzorg, Toynbeewerk
16

, zorg voor kinderen in tehuizen en 

opzichterschap in fabrieken en werkplaatsen (Van der Linde, 2008). In moderne termen 

zijn dit de werkterreinen van het maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, 

sociaalpedagogische hulpverlening en personeelswerk. In de jaren zestig van de vorige 

eeuw werden deze werkterreinen in aparte afdelingen aan de Sociale Academies 

onderwezen. In 1960 werd in een brochure ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van 

het Amsterdamse Sociaalpedagogisch Instituut een overzicht gegeven van de functies 

die werden vervuld door de eerste groep afgestudeerden. “Het maatschappelijk werk, de 

kinderbescherming, het opbouwwerk, het sociaal en cultureel vormende werk en 

personeelsafdelingen van bedrijven, diensten, instellingen” werden als de sectoren 

genoemd, waarin zij hun werkzaamheden uitoefenden (Van Gent, 1982:52). 

3.2.3 Sociaal werk: schakel tussen kapitalisme en welzijn 

Elementen die uit de geschiedschrijving kunnen worden gelicht, zijn de verklaringen die 

worden gegeven voor de agogische activiteiten: (a) emancipatie van de mens vanuit 

Verlichtingsidealen, (b) charitatieve bedoelingen van vrijwilligers en (c) bescherming 

van economische belangen van de heersende elite. Enerzijds wordt de aandacht voor 

volksopvoeding gezien als een uiting van de opkomst van nieuwe, Verlichte ideeën en 

de opkomende welwillende aandacht voor het welzijn van de mens. Anderzijds maakt 

                                                 

16
 Ontwikkelingswerk in volksbuurten genoemd naar de initiatiefnemer Arnold Toynbee, die zijn 

studenten stimuleerde om vrijwilligerswerk te doen. 
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volksopvoeding en het bijbehorend disciplinerings- en beschavingsoffensief deel uit van 

burgerlijke machtspolitiek. Er was in de achttiende eeuw sprake van een grootschalige 

strategie, waarbij “de lagere klassen werden bestookt met moraliserende vertogen over 

hun ondeugden en met allerlei corrigerende interventies waarmee de burgerij direct vat 

op hen had” (Michielse, 1989:55). 

Het maatschappelijk probleem dat men te lijf wilde gaan was niet zozeer de armoede, 

als wel de armen zelf. De armenzorg maakte deel uit van een disciplineringsstrategie 

waarin armoede gedefinieerd werd als een individueel probleem dat kon worden 

opgelost door opvoeding. De disciplinaire technieken werden in de negentiende eeuw 

door de vrijwillige filantropen uitgewerkt tot een vorm van sociale beheersing. “De 

technologie bestond uit permanent toezicht over de armen, tot in de intimiteit van hun 

dagelijks leven, het onderzoeken en documenteren van het individu; moralisering en tot 

slot de individualisering van de armen” (Piessens, 2008:45). Aan dit citaat kan ‘het 

aanbrengen van onderscheid in de groep armen’ worden toegevoegd. Het onderscheid 

tussen de goedwillende en bruikbare armen ten opzichte van de niet-goedwillenden en 

onbruikbaren. 

De hedendaagse vormen van agogisch werk hebben hun wortels in deze armenzorg. 

Michielse (1977) heeft dit uitgewerkt in de these van het dubbelkarakter van de 

andragogische werkvorm. “Het andragogische werk vervult noodzakelijkerwijze een 

functie voor het kapitalisme, maar is tegelijkertijd van belang voor de ontwikkeling van 

de arbeidersklasse, die binnen kapitalistische verhoudingen moet leven” (Michielse, 

1977:35). Het agogisch werk scharniert tussen het economisch en het welzijnsbelang. 

Anders gezegd: het agogisch werk vervult een verzoenende rol middels sociale 

beheersing en disciplinering en tegelijkertijd een emancipatieve rol vanuit een 

maatschappijvisie. 

3.2.4 De Januskop van de personeelsfunctie 

Ik ben met reuzenstappen door het verhaal van de armenzorg en de volksopvoeding 

gegaan, waarbij het dubbelkarakter van het sociaal werk aan de oppervlakte is gekomen. 

Uit de andragologische voorgeschiedenis van hrm blijkt dat personeelswerk een 

gemeenschappelijke stam heeft met agogische werksoorten, zoals maatschappelijk en 

sociaal-cultureel werk. Daarbij gaat het om twee kiemen die aan de basis liggen: (a) 

sociale beheersing en (b) emancipatie. Deze kiemen zijn geëvolueerd met de 
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ontwikkeling van het vakgebied en vormen de genen van personeelswerk en daarmee 

ook die van hrm. De kiemen vragen volgens Van Zuthem (1979) om een duidelijke 

keuze en stellingname van het vakgebied voor ofwel aanpassings- dan wel 

veranderingsbeleid. Deze stellingname leidt volgens Kluytmans echter tot een 

schijnvertoning, aangezien emancipatie en welzijnsactiviteiten slechts bedoeld zijn om 

de beheersing van het gedrag van mensen in organisaties mogelijk te maken. 

“Because the personnel specialist is, in the final analysis, an agent of the employer he 

cannot be concerned with employee welfare, or social justice per se. He is, however, 

forced to be concerned with such issues in practice because ignoring them will lead to 

the eventual ineffectiveness of formally rational techniques as low morale sets in, 

industrial conflicts break out, labour turnover increases dangerously or, ultimately, a 

potentially revolutionary situation results from the general disaffection of labour” 

(Watson, 1977:55 in Kluytmans, 1999:102). 

Dit citaat verwijst naar de bijzondere verstrengeling tussen sociale beheersing en 

emancipatie. Aangezien het belang van de economische rationaliteit de 

emancipatorische bedoelingen overstijgt, is er in de opvatting van Kluytmans altijd 

sprake van sociale beheersing. Deze gedachte sluit niet aan bij de agogische kiemen van 

het beroep. Beheersing en emancipatie zijn namelijk in elke agogische interventie 

gelijktijdig aanwezig. Ook al wordt de interventie ingezet vanuit een 

beheersingsperspectief, in het agogisch handelen is er door de wederzijdse beïnvloeding 

sprake van emancipatorische effecten (Nijk, 1972; Donkers, 1993). 

Sociale beheersing en emancipatie moeten volgens Giddens (1989) niet vanuit twee 

verschillende perspectieven worden verklaard. Giddens spreekt bijvoorbeeld over 

‘dualiteit van structuren’. Structuren zijn niet alleen dwingende kaders voor het 

menselijk handelen, maar veeleer kaders die mogelijkheden scheppen. Structuren 

kunnen alleen bestaan omdat zij doorlopend worden geactualiseerd door mensen. Dat 

betekent dat ze door interacties ook kunnen worden bijgesteld. Elke interactie houdt dus 

tevens de mogelijkheid van verandering en daarmee vooruitgang in. Het menselijk 

gedrag wordt bepaald door structuren en in cultuur vastgelegde denkkaders. Die zelfde 

structuren zijn op hun beurt weer het product van handelende mensen. Weliswaar is de 

invloed van structuren en culturen op het menselijk handelen groot, maar daar staat 
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tegenover dat diezelfde individuen deelnemen aan het proces, waardoor de structurele 

en culturele arrangementen zich op den duur kunnen wijzigen.
17

 

Desaurt (1984) voegt hieraan toe dat de mens beschikt over een eigen vrije wil en 

verantwoordelijkheid om kaders wel of niet te accepteren. “Het is voor het psychisch 

zelfbeleven zo, alsof we allemaal worden geboren in een huis waar we niet uit kunnen, 

maar binnen dat huis zijn we vrij de eigen inrichting daarvan aan te brengen en zelfs het 

een en ander aan het huis te verbouwen. Het huis representeert de grenscondities waar 

wij niet overheen kunnen, maar daarbinnen wilsvrijheid hebben, waarbij we 

verantwoordelijk zijn voor onze keuzes en daden” (Dessaur, 1984:325). 

De dualiteit tussen sociale beheersing en emancipatie is als volgt te omschrijven. 

Sociale beheersing is gericht op onderschikking aan heersende structuren. Emancipatie 

is erop gericht om binnen die structuren veranderingen tot stand te laten komen. De 

dualiteit tussen beide maakt duidelijk dat er een spanningsveld bestaat. Enerzijds staat 

de sociale controle en beheersing ten dienste van economische en politieke belangen. 

Anderzijds kan emancipatie worden gebruikt om mensen te activeren bij de 

ontwikkeling van hun handelingsbekwaamheid binnen de structuren, hetgeen kan leiden 

tot hervormingen. Het dubbelkarakter van beheersing en emancipatie behoort tot de 

kern van het agogisch werk (Nijk, 1972). Met Nijk spreek ik van een ‘agogisch 

spanningsveld’ tussen beheersing en emancipatie. 

Het agogisch spanningsveld tussen sociale beheersing en emancipatie is terug te vinden 

in de personeelsfunctie, waarin het spanningsveld zich als het ware heeft verstrengeld 

tot een Januskop. Beheersing en emancipatie verhouden zich in de personeelsfunctie tot 

elkaar als ware het twee gezichten die elk een verschillende richting uitkijken. Bij het 

uitoefenen van de personeelsfunctie wordt verondersteld dat de beroepsuitoefenaar met 

dit spanningsveld kan omgaan. Ter verduidelijking: bij het gezicht van ‘sociale 

beheersing en disciplinering’ kan de personeelsfunctie zich rekenen tot de kant van het 

management en het organisatiebelang. Bij het tegenovergestelde gezicht gaat het om het 

welzijnsbelang van het individu. Niet zelden is er sprake van een belangenconflict 

                                                 

17
 Een belangrijk sociologisch vraagstuk betreft de verhouding tussen ‘structure’ (maatschappij) en 

‘agency’ (individuele actie/handelen). Anthony Giddens beweerde dat agency en structure als een 

bestaande dualiteit moet worden gezien die met elkaar in relatie staat. De twee zijn niet te scheiden en 

komen voor in alle vormen van menselijke activiteit. 
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tussen organisatie en medewerker, waardoor de personeelsfunctie als in een spagaat 

tussen partijen kan komen te staan. Het heen en weer bewegen tussen de twee gezichten 

vraagt om een heldere rolafstemming tussen partijen. 

In de volgende paragrafen richt ik mij op de ontwikkeling van personeelswerk naar 

personeelsmanagement en hrm. Hierbij stel ik mij de volgende vraag: hoe gaat het 

vakgebied om met de dualiteit van sociale beheersing en emancipatie? Met deze vraag 

als uitgangspunt hoop ik erachter te komen wat nu eigenlijk de oorzaak is van het 

ontstaan van de kloof tussen de retoriek en de realiteit van hrm. 

3.3 Personeelswerk: samen tegen de onderdrukking 

In de jaren zeventig ontwikkelde het beroep van personeelswerk zich als agogisch 

werkveld met als doel “het optimaal sociaal functioneren van mensen in dienst van een 

arbeidsorganisatie te bevorderen” (De Bont, 1979:1). Kenmerkend voor personeelswerk 

is het methodisch verantwoord handelen van de personeelswerker, dat vormgeeft aan de 

agogische relatie tussen de personeelswerker en de hulpvrager (het cliëntsysteem). Het 

startpunt van de agogische relatie ligt in de formulering van de hulpvraag van het 

cliëntsysteem. 

De formulering van de hulpvraag voltrekt zich door middel van probleemdefiniëring of 

behoeftenarticulatie en rolverduidelijking van de personeelswerker. Wat zijn nu de 

specifieke behoeften, wensen, vragen én mogelijkheden van het cliëntsysteem; wat 

wordt er van de personeelswerker verwacht? Hoe verhoudt dit tot zijn eigen rol en 

taakopvatting? 

Personeelswerk is een agogische interventie, waarbij het belangrijk is dat de cliënt zich 

herkent in zijn geformuleerde behoeften en de personeelswerker voldoende 

aanknopingspunten vindt voor de methodische begeleiding. De agogische interventie 

begint in de probleemanalyse; op welke wijze kan datgene waarvan de cliënt zich niet of 

slechts ten dele bewust is, op de één of andere manier worden gearticuleerd. 

De probleemanalyse is geen eenmalig proces waarbij het niet-bewuste in één stap 

bewust gemaakt wordt, en waarbij het niet-gearticuleerde in één beweging gearticuleerd 

wordt. Zowel de cliënt als de personeelswerker zijn zich er bij de start van het proces 

namelijk niet of in onvoldoende mate van bewust welke behoeften, vragen, wensen of 

mogelijkheden er in het geding zijn. Beiden proberen derhalve gezamenlijk, al zoekend 
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en experimenterend, behoeftenpatronen (vragen, wensen, verwachtingen, opvattingen) 

te concretiseren. De formulering van de hulpvraag is een iteratief proces, dat 

noodzakelijkerwijs vorm krijgt op basis van een dialogische interactie tussen betrokken 

partijen. 

De personeelswerker dient de relatie met de cliënt zodanig vorm te geven dat de cliënt 

vertrouwen in de deskundigheid van de personeelswerker heeft. Dit vertrouwen kan 

vanzelfsprekend pas ontstaan wanneer de cliënt volledig participeert in het proces, met 

andere woorden, wanneer de cliënt ook daadwerkelijk gesprekspartner is. 

De fase van de behoeftenarticulatie wil dus dat wat latent speelt, manifest maken. 

Daarvoor is ruimte nodig om wensen of behoeften en de eigen beleving op het spoor te 

komen. De personeelswerker en cliënt staan met hun eigen levensbeschouwing, hun 

eigen drijfveren en hun persoonlijke vaardigheden op de voorgrond. In personeelswerk 

werd uitgegaan van twee essentieel geachte waarden: (a) zelfbeschikkingsrecht, of met 

andere woorden, mensen geven zelf richting aan hun leven en (b) zelfbepaling; de mens 

dient niet te worden gedwongen of te worden verleid tot beslissingen die hij niet zelf wil 

nemen.
18

 

Personeelswerk is gericht op het vergroten van de handelingsbekwaamheid van mensen, 

waarbij de principes van zelfbeschikking en zelfbepaling zoveel mogelijk tot hun recht 

moeten komen. 

Het ontwikkelen van de dialoog is een voorwaarde om zicht te krijgen op de behoeften, 

wensen en vragen als startpunt van een interventieproces. In dit proces beïnvloeden 

intrapsychische en interpersoonlijke factoren elkaar over en weer. Het intrapsychische 

heeft betrekking op het proces dat zich binnen een persoon voltrekt, terwijl het 

interpersoonlijke duidt op de interactie die plaatsvindt tussen de cliënt, zijn sociale 

omgeving en de professional. De interventie van de personeelswerker kan leiden tot 

nieuwe interacties en tot het ontstaan van nieuwe behoeften, waardoor de organisatie 

zich van binnenuit ontwikkelt. 

                                                 

18
 “Mensen dienen steeds gezien te worden als doel-subject en niet als middel, zoals administratieve, 

financiële of technische middelen” (De Bont, 1979:133). 
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Tot slot heeft het gevoerde personeelsbeleid pas resultaat wanneer deze ook op de 

specifieke omstandigheden van de doelgroep is afgestemd. De professional moet zich 

daarvoor in de specifieke context van de doelgroep verdiepen en op basis daarvan zijn 

werkwijze afstemmen. Hij moet in staat te zijn om aansluiting te vinden met de ander en 

in te spelen op wat er tijdens het proces gebeurt, zijn plannen om te gooien, het geijkte 

pad te verlaten en te kunnen experimenteren. Deze werkwijze vraagt van de 

personeelswerker onder meer dat hij, naast goede communicatieve vaardigheden, ook 

gemakkelijk kan en durft in te spelen op wat zich aandient. 

Na hun opleiding aan de Sociale Academie gingen personeelswerkers - gewapend met 

kennis, sociale vaardigheden en thema’s als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, 

zelfbepaling en bewustwording - de strijd aan met de praktijk, teneinde de nodige 

veranderingen en hervormingen in organisaties te realiseren. 

3.4 Het verhaal van de Sociale Academie 

Eind jaren zestig en zeventig liepen Sociale Academies voorop in de maatschappelijke 

ontwikkelingen. De opleidingen vormden een maatschappelijke voorhoede. Wat er 

binnen de academies gebeurde, werd sterk beïnvloed door de beweging van 

democratisering en politisering die Nederland overspoelde vanaf het einde van de jaren 

zestig. Het was een strijd tegen totalitaire denkwijzen en politieke systemen. Een 

bekende oproep daartoe kwam van Milikowski. In zijn boek “Lof der onaangepastheid” 

(1961) stelde hij dat het maatschappelijk leed onder mensen juist door de 

maatschappelijke verhoudingen werd veroorzaakt en dat dáár iets aan gedaan moest 

worden. Deze visie en soortgelijke, meestal marxistische, maatschappijopvattingen 

zorgden ervoor dat het beeld van het agogisch werk, dat als smeerolie voor het 

kapitalisme werd gezien, werd verworpen. De personeelswerker ging, in de strijd voor 

een menswaardiger bestaan, naast de verdrukten staan. 

De traditionele gezagsverhoudingen stonden op instorten. In het onderwijs waren de 

studenten personeelswerk zelf de regisseurs geworden van hun eigen ontwikkeling, 

terwijl de rol van de docent het midden hield tussen die van faciliteerder en 

vormingswerker. Zoals de personeelswerker naast de onderdrukten ging staan, zo stond 

de docent naast de student, was hij nabij en solidair. Docenten en studenten 

solidariseerden zich met nieuwe emancipatiebewegingen en onderdrukten, zoals 

vrouwen, homo’s, bijstandsmoeders, gastarbeiders, vluchtelingen, werklozen, et cetera. 
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De Sociale Academie had, naast onderwijs voor de beroepspraktijk, een 

maatschappelijke missie. Het laat zich raden dat het Ministerie van Onderwijs hier niet 

op zat te wachten. In 1968 werden de Sociale Academies onder de wet op het voortgezet 

onderwijs gebracht en kregen ze te maken met lestabellen die door het ministerie waren 

vastgesteld. Lestabellen en klassikaal of frontaal onderwijs werd geïdentificeerd met 

sociale beheersing en disciplinering en dit stond haaks op ‘de pedagogie der 

onderdrukten’ die in de opleidingen werd beoefend. Het personeelswerk was gericht op 

vooruitgang, op bewustwording en sociale actie. Personeelswerk moest politiserend 

zijn; tegen maatschappelijk onderdrukkende instituties en vóór de emancipatie van de 

onderdrukte arbeider. 

Een goed voorbeeld hiervan was Sociale Academie de Horst, die in de jaren zestig en 

zeventig uitgroeide tot een symbool van het progressieve welzijnswerk. De Horst werd 

een democratisch laboratorium waar studenten en docenten samen de dienst uitmaakten. 

De opleiding werd het toonbeeld van geëngageerd en maatschappijkritisch sociaal werk. 

In de Telegraaf van 13-12-1971 verscheen een artikel waarin een zeer ongeruste 

minister van onderwijs, Ch. van Veen, van de directie van de Academie de Horst wilde 

weten “wat er was overgebleven van het oorspronkelijk protestants christelijk onderwijs 

en in hoeverre er sprake was van een alternatieve academie op basis van de theorieën 

van Marx” (Van der Linde, 2005). 

Ook de katholieke Sociale Academie in Den Haag kende haar roerige tijden met onder 

meer een bezetting van het schoolgebouw door studenten. Studenten hadden een docent 

voorgedragen voor de opleiding Opbouwwerk, maar hij bleek van communistische 

signatuur te zijn. De katholieke directie accepteerde de voordracht niet. De studenten 

waren het niet eens met deze afwijzing en er volgde een bezetting van het 

schoolgebouw (van 6 tot 31 oktober 1975). De directie werd naar huis gestuurd. 

Lange tijd heeft deze bezetting de opleiding een zeker stempel gegeven. In de praktijk 

werd die ook na de bezetting nog wel onderstreept, bijvoorbeeld op het moment dat een 

onderwijsinspecteur de dagopleiding bezocht om de uitvoering van de lestabel te 

controleren. Er ontstond een conflict, waarop de inspecteur door docenten en studenten 

pardoes de deur wordt uitgezet, met stoel en al (Abbinga, 2009). Deze acties pasten 

binnen het tijdsbeeld waarin het onderwijs binnen de Sociale Academies grotendeels 
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door haar eigen core values werd bepaald en deze voor de buitenwereld goed werden 

afgeschermd.
19

 

3.4.1 Personeelswerk weinig succesvol 

Het agogisch spanningsveld drukte de uiterst verwarrende situatie uit waarin veel 

personeelswerkers zich begin jaren zeventig bevonden. Op Sociale Academies hadden 

zij het marxisme en de strijdvaardigheid ontdekt om de mens zoveel mogelijk te 

bevrijden van zijn machteloosheid en onderschikking binnen organisaties. 

De maatschappelijk recalcitrante houding van studenten personeelswerk sloot weliswaar 

aan bij de ideologie van de opleiding, maar over het geheel genomen was er in de 

praktijk bij werkgevers weinig animo voor deze insteek. In de ogen van werkgevers 

verwijderden het personeelswerk en de Sociale Academies zich veel te ver van wat er 

vanuit economische belangen in het werkveld nodig was. Het beroep van 

personeelswerk was dan ook weinig succesvol en al snel lieten de personeelswerkers 

hun maatschappijkritische idealen los. Als verklaring hiervoor werden argumenten 

aangevoerd, zoals het gebrek aan een duidelijke positionering binnen de organisatie. 

Volgens Mok (1973:25) is het succes van een beroep te verklaren op basis van de 

volgende drie legitimeringsgronden: 

(a) kennis: dit geldt vooral wanneer de kennis exclusief is, slechts na een uitgebreid 

scholingsproces verkregen kan worden en van bijzondere betekenis is voor het 

realiseren van de doelstellingen van een organisatie; 

(b) agogische actie: de beoefenaren houden bij het uitoefenen van hun 

beroepsactiviteiten rekening met de vragen en behoeften van hun directe afnemers 

van hun diensten; 

(c) macht: de beroepsgroep ontleent macht aan het feit dat men een relatie onderhoudt 

met leden die behoren tot een dominante klasse. 

Een hoge mate van professionalisering doet zich voor wanneer een beroep deze drie 

legitimeringsgronden weet te benutten. Wanneer personeelswerk aan de drie criteria van 

                                                 

19
 De eigen identiteit werd niet zomaar ondergeschikt gemaakt aan formele doelstellingen en 

overheidsregels. Van buitenaf opgelegde overheidseisen die niet overeenkwamen met de interne 

werkwijze werden door de leiders van de academies geherformuleerd of simpelweg niet uitgevoerd. 
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Mok wordt getoetst, dan kom ik tot de volgende bevindingen. Kennis en vaardigheid 

zijn vooral gebaseerd op het agogisch handelen van de personeelswerker. De kennis en 

vaardigheid waren binnen organisaties niet onomstreden; met name de vraag wat het 

agogisch handelen van de personeelswerker bijdraagt aan de realisatie van de primaire 

doelstellingen van de organisatie was vaak onderwerp van discussie. De taakgebieden 

van de personeelsfunctie, zoals het bewaken van arbeidsvoorwaarden, werving en 

selectie, functiebeschrijving en -waardering, opleiding en training, kunnen binnen 

organisaties door niet-personeelswerkers worden overgenomen. In de praktijk 

identificeerde het personeelswerk zich in toenemende mate met het management. Dat 

wil zeggen dat het management uiteindelijk werd gezien als de afnemers van hun 

diensten. Om de werkzaamheden te legitimeren werd aansluiting gezocht bij het 

verantwoordelijk management waaraan macht en status werd ontleend. 

Kortom: personeelswerk is er niet geslaagd om in de praktijk de twee kiemen in het 

agogisch spanningsveld met elkaar te verbinden. Retoriek en realiteit van 

personeelswerk zijn ver uit elkaar gegroeid. In de theorie en de opleiding domineerde 

het gezicht van het welzijn en de emancipatie, terwijl in de praktijk het gezicht van de 

sociale beheersing en disciplinering overheerste. Om de personeelsfunctie te 

legitimeren, werd aansluiting gezocht bij het management belang. Er was een drang om 

aan te tonen dat ook personeelswerkers in staat waren om geld te verdienen voor de 

organisatie. 

Bij de ommezwaai van emancipatie naar sociale beheersing speelden ook de 

maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Mede als gevolg van de economische crisis 

aan het begin van de jaren tachtig, vervloog de euforie van het agogisch werk. In de 

ontnuchtering werden sociaal werkers betiteld als zachte heelmeesters en werden ze het 

mikpunt van hoon en spot. Na de publicaties ‘Nieuwe Vrijgestelden, de opkomst van 

het spijkerpakkenproletariaat’ (Vuijsje, 1977) en ‘De markt van welzijn en geluk’ 

(Achterhuis, 1979) nam het enthousiasme voor het ideologische karakter van het 

personeelswerk ook snel af. Personeelswerkers werden weggezet als ‘professionals op 

geitenwollen sokken, met vaag en wollig taalgebruik’. Er was volgens Van der Lans 

(2004) maar één manier mogelijk om aan de karikatuur van het softe en ineffectieve 

karakter van het personeelswerk te ontsnappen en dat was door er radicaal en definitief 

afstand van te nemen. Deze gelegenheid deed zich voor met de opkomende ideologie 
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van new public management (Noordegraaf, 2004). Personeelswerk veranderde in 

personeelsmanagement en profileerde zich als zakelijk no-nonsense management. 

3.5 Personeelsmanagement 

Eind jaren zeventig verscherpte de economische rationaliteit zich, met als gevolg dat er 

met andere ogen naar het personeelsbestand werd gekeken. “Scherpe kostenbewaking, 

doorlichting van kwantiteit en kwaliteit van werknemers, daar waar mogelijk herzien 

van arbeidsvoorwaarden en alleen investeren in opleidingen die voor de organisatie van 

belang zijn” (Paauwe & Van Breukelen, 2007:34). De werknemer wordt zo efficiënt 

mogelijk ingezet in het arbeidsproces. Alle franje moest worden verwijderd. Het 

personeel wordt als een kostenpost en productiefactor gezien. 

De begrippen ‘welzijn’ en ‘emancipatie’ verdwenen uit het vocabulaire van 

personeelsmanagement. Er was minder aandacht voor individuele behoeften en minder 

oog voor kwetsbare groepen en emancipatieve vraagstukken. De mens werd een 

productiefactor die via beloning te motiveren is. De mens is een kostenpost, waaruit het 

maximale rendement dient te worden gehaald (Tissen, 1991). 

Met de overgang van personeelswerk naar personeelsmanagement verdween het belang 

van de agogische relatie en het methodisch handelen. De taakgebieden waren in 

vergelijk met personeelswerk daarentegen niet veranderd. Het betrof nog steeds 

activiteiten op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel, personeelsplanning, 

functiemanagement, beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding 

(Kluytmans, 1990). Personeelsmanagers richtten zich bij voorkeur op korte-

termijnactiviteiten die een onmiddellijk bedrijfsresultaat kenden, zoals 

kostenbeheersing. Pragmatisme, no-nonsense, zakelijkheid en korte-termijnresultaten 

waren de nieuwe sleutelwoorden van het personeelsmanagement. De legitimatie voor 

personeelsmanagement werd gevonden in de verzakelijkingstendensen die alom in de 

maatschappij aanwezig waren. 

Zo ontstond er kritiek op de verzorgingsstaat in Nederland. Deze kritiek vond in de 

jaren tachtig bijvoorbeeld zijn weerklank in een marktgericht overheidsbeleid. Dit ging 
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gepaard met een terugdringing van de collectieve sector- en staatsbemoeienis.
20

 Er werd 

gekozen voor een zakelijke aanpak. Ideologische discussies werden ondergeschikt 

gemaakt aan oplossingsgericht en efficiënt bestuur. De zakelijke mentaliteit van de jaren 

tachtig verruilde het primaat van de politiek voor dat van de economie. Niet de politiek, 

maar de bedrijfskundige modellen en theorieën vormden steeds vaker het gezicht van de 

overheid. 

De regering nam de ‘zakelijke benadering’ van het particuliere bedrijfsleven over en 

stimuleerde privatisering, verzelfstandiging van overheidsonderdelen en marktwerking. 

Met andere woorden: een nieuwe zakelijkheid.
21

 De privatisering en verzelfstandiging 

van de uitvoerende taken van openbaar bestuur werden gestimuleerd vanuit de 

managementfilosofie van new public management (Noordegraaf, 2004). New public 

management staat voor meer marktconforme bedrijfsvoering van overheidsorganisaties. 

Kernwoorden zijn parallel aan die van het bedrijfsleven: “korte hiërarchische lijnen, 

klantgerichtheid, kostenbewaking, sturing op output, efficiency, meting van output en 

planning en control” (Kapteyn, 2001:253). 

Bestuurders probeerden greep en controle te krijgen op processen door zoveel mogelijk 

de processen in smart criteria en meetbare eenheden uiteen te leggen. De introductie van 

bedrijfskundige systemen, het delegeren van de uitvoering aan diegenen die dicht op de 

praktijk zitten, zou moeten leiden tot een meer doelmatige en effectieve uitvoering van 

publieke taken. Om dit te bewerkstelligen, zette de overheid tevens in op de 

privatisering en verzelfstandiging van staatsbedrijven.
22

 Ook werd de nadruk gelegd op 

de invoering van zelfbeheer bij ministeries, door overheveling van functies op het 

gebied van personeelsbeleid naar zelfstandige delen van de overheid. Bovendien werd 

een begin gemaakt met de regionalisering en verzelfstandiging van de politie en met de 

afslanking van het militaire apparaat door de invoering van een beroepsleger. Tenslotte 

was er sprake van een overdracht van veel uitvoerende rijkstaken aan lagere overheden. 

                                                 

20
 De kabinetten Lubbers (1982-1994) stelden groot vertrouwen in het rapport van een adviescommissie 

onder leiding van oud-Shell-voorman G. Wagner voor een nieuw industrieel elan met daaraan 

gekoppeld een marktconform optreden van de overheid. 

21
 “Vergaderingen waren zakelijk en ministers behoefden niet langer ‘thuis’ te zijn op het terrein van 

hun ministerie, maar vooral managementcapaciteiten te hebben” (Smit-Kroes, 1991:270). 

22
 Bijvoorbeeld het loodswezen, NS, PTT, Postbank en KPN. 
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In grote steden was sprake van decentralisatie, uitbesteding of privatisering, zoals op het 

gebied van welzijn en zorg. 

Samenvattend stond het economisch belang van de organisatie voorop. 

Personeelsmanagement was erop gericht om organisaties in staat te stellen doelmatiger, 

sneller en efficiënter in te spelen op de behoefte van de markt. Met de opkomst van 

personeelsmanagement werd echter niet alleen een nieuwe fase ingeluid, maar werd ook 

de band met het agogisch werkveld verbroken. De verzakelijking leidde tot een meer 

nadrukkelijke sociale beheersing in organisaties. Ook het personeelsmanagement 

slaagde er niet in om een verbinding te maken tussen de dualiteit van sociale beheersing 

en emancipatie. Laatstgenoemde werd genegeerd en niet meer relevant geacht. 

Met de komst van personeelsmanagement verdween het agogisch spanningsveld uit 

beeld en koos het vakgebied voor het zakelijk organisatiebelang. Zo verdwenen ook de 

agogische interventie, de dialoog en het proces van de behoeftenarticulatie. Dit was 

immers overbodig geworden aangezien nu alleen het belang van het financieel resultaat 

telde en de mens als een productiefactor en een kostenpost werd gezien. 

Met de keuze voor sociale beheersing en conformisme aan de economische 

doelstellingen verwijderde personeelsmanagement zich van de interne leefwereld van de 

mens. De verbinding met deze leefwereld was één van de pijlers van het methodisch 

handelen van de personeelswerker. Hierbij neemt men de leefwereld van de ander als 

uitgangspunt. Het is een vraaggerichte aanpak die een flexibele opstelling vereist van de 

uitvoerende professional. Dit in tegenstelling tot het aanbodsgericht denken vanuit 

personeelsmanagement, waarin de eisen vanuit de economische orde worden opgelegd. 

De consequentie was dat personeelsmanagement zijn interventies of activiteiten liet 

bepalen door de eisen van de organisatie, in plaats van deze af te stemmen op de 

behoeften van de medewerker vanuit zijn eigen leefwereld. De leefwereld van mensen 

werd ingekleurd door personeelsmanagement. Personeelsmanagement vulde in welke 

behoeften de mens uit zijn eigen leefwereld wel en welke hij niet mocht aanspreken. 

Deze werden als het ware voorgeprogrammeerd. 

Op basis van Mok’s legitimeringsdimensies verstevigde het personeelsmanagement ten 

opzichte van personeelswerk zijn eigen positie in de organisatie. Kennis en vaardigheid 

vragen in de context van new public management om bedrijfskundige kennis, kennis 
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van arbeidsrecht en sociale wetgeving, et cetera. Het accent lag daarbij bijvoorbeeld niet 

meer op persoonsvaardigheden zoals inlevingsvermogen, coaching en counseling. In de 

agogische actie richtte personeelsmanagement zich als onderdeel van het 

managementproces op vragen en behoeften van het management, waar ook de macht en 

legitimering aan werd ontleend. Door het kiezen voor sociale beheersing en het 

uitsluiten van het emancipatieve kant werd voorbijgegaan aan de gevoels- en 

belevingswereld van mensen in organisaties. 

Tot zover de ontwikkelingen van personeelsmanagement. De vraag die blijft, is: hoe is 

het vandaag de dag; oftewel: hoe zit dat met hrm? 

3.6 De opkomst van hrm 

Legge (1995) beschrijft de opkomst van hrm als een gevolg van de ontwikkelingen in 

de Aziatische landen, waar hoogwaardige technologie wordt gecombineerd met 

goedkope arbeid. De wereldwijd toegenomen concurrentie dwong ook Amerikaanse en 

Europese organisaties zich hierop te richten. Dit betekende: meer innovatie, flexibiliteit, 

kostenverlaging, kwaliteitsverbetering, verhoging van de productiesnelheid, et cetera 

(Legge, 1995). Als antwoord op de sterk toegenomen concurrentie ontwikkelde zich - 

onder aanvoering van de Amerikaanse business schools - een verandering in het denken 

over mens en organisatie. Het is van strategisch belang om de menselijke capaciteit zo 

optimaal mogelijk te ontwikkelen en te benutten. Hrm wordt gezien als het juiste 

concept om te reageren op de toegenomen ‘global competition’. 

Wetenschappers zijn het er niet over eens of hrm moet worden gezien als een nieuwe 

stroming dan wel als een strategische vorm van personeelsmanagement (Nijs, 2000). Er 

zijn echter wel enkele opmerkelijke verschillen tussen het klassieke 

personeelsmanagement en hrm. Het grootste verschil is niet de inhoud van de 

activiteiten, maar de positionering in de organisatie. Er is een koppeling tussen hrm en 

de organisatiestrategie. Deze is noodzakelijk omdat de concurrentiepositie van 

organisaties steeds afhankelijker wordt van goede en goed opgeleide medewerkers. Bij 

personeelsmanagement wordt de verantwoordelijkheid voor de personeelsfunctie 

gedelegeerd aan de personeelsmanager en zijn de taken uitvoerend van aard: het gaat 

om de praktische invulling van een werving- en selectieprocedure, het regelen van een 

opleiding, het organiseren van functioneringsgesprekken, et cetera. 



63 

Bij hrm zijn het de lijnmanagers die voor hrm verantwoordelijk zijn. De hrm-theorie 

stelt dat de lijnmanager, naast zijn operationele verantwoordelijkheid, ook de 

verantwoordelijkheid draagt voor hr-activiteiten, zoals selectie, beoordeling, 

loopbaanbegeleiding en ontwikkeling van zijn directe medewerkers. Hrm neemt de rol 

op zich van coach van de lijnmanager en van facilitator (Biemans, 2007). In wezen is 

het grote verschil tussen hrm en personeelsmanagement, dat het topmanagement nu zelf 

de verantwoordelijkheid neemt voor het managen van de factor mens en arbeid. 

Zoals gezegd, onderscheidt hrm zich van personeelsmanagement door met name zijn 

strategisch karakter en door zijn strategische positionering (zie onderstaande tabel). 

Human Resource Management Personeelsmanagement 

- managementkarakter 

- integratie van hrm-activiteiten 

- strategisch perspectief 

- de mens is een investering 

- beheerskarakter 

- op zichzelf staande activiteiten 

- operationeel perspectief 

- de mens is een kostenpost 

Tabel 3.1 Hrm versus personeelsmanagement 

De term ‘hrm’ legt de nadruk op het feit dat mensen in organisaties worden gezien als 

human resources, en ook op dezelfde manier moeten worden beheerd. Er dient in 

mensen net zo te worden geïnvesteerd als in andere resources, zoals machines, 

gebouwen, kapitaal en grondstoffen (Becker, 1964). Ondersteund door de human capital 

theorie, is het de doelstelling van hrm om de waarde en de uniciteit van het menselijk 

kapitaal te verhogen en deze te benutten. 

In de retoriek lijkt het er echter op dat aan de ontwikkeling van mensen vorm wordt 

gegeven vanuit de gedachte dat in alle mensen moet worden geïnvesteerd. De realiteit 

laat echter zien dat hrm niet door humane, maar door economische motieven wordt 

geïnspireerd. De veronderstelling is namelijk dat de human capital benadering van de 

mens de beste garantie biedt voor het succes van de organisatie. Dat betekent dat 

organisaties in dát menselijk kapitaal investeren dat de meest toegevoegde waarde heeft 

voor het verstevigen van de concurrentiepositie. Dit heeft als gevolg dat (a) hrm niet het 

beste uit de mens in de organisatie haalt omdat er bepaalde categorieën mensen worden 

uitgesloten en dat (b) er in vele organisaties een combinatie wordt aangeboden van hrm 

en personeelsmanagement tezamen. 
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Organisaties van professionals, zoals advocatenkantoren en consultancy bureaus, 

trachten hrm vanuit de human capital theorie te realiseren voor de professionals, terwijl 

zij personeelsmanagement aanwenden voor het ondersteunend personeel (Van Otterlo; 

Dijkstra, 2006:75-76). Dit leidt tot een vorm van duwen en trekken aan medewerkers 

vanuit verschillende referenties. Ter verduidelijking: praktische problemen ontstaan 

indien verschillende belonings- en beoordelingssystemen of faciliteiten worden 

toegepast die leiden tot een gevoel van achterstelling bij de groep die er relatief 

bekaaider afkomt, veelal het gros van de medewerkers. 

3.6.1 De Europese versus de Amerikaanse visie op hrm 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen hard en zacht hrm (Storey, 1992; 

Vloeberghs, 2008; Van Otterlo & Dijkstra, 2006). De harde versie van hrm wordt 

gebruikt in de context van personeelskosten. Zo is het uitrekenen van het 

personeelsverloop en de daaraan gerelateerde kosten een voorbeeld van hard hrm. Bij 

zacht hrm zijn de problemen minder goed gedefinieerd en wordt er gedacht in termen 

van het vergroten van de betrokkenheid van het personeel bij de organisatie. Een 

voorbeeld is de vraag hoe het personeel het beste gemotiveerd kan worden; of het 

analyseren van demotivatie van werknemers. De aanname van het zachte hrm-model is 

dat aansturing van het personeel tot stand komt door betrokkenheid van het personeel 

bij de doelen van de organisatie. Volgens het harde model komt de aansturing van het 

personeel tot stand door beheersinstrumenten en strakke controle over de uitvoering. 

Uit empirisch onderzoek onder bedrijven in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat er vaak 

sprake is van een hrm-beleid dat zowel zachte als harde elementen bevat, maar dat 

harde elementen wel vaak de boventoon voeren (Vloeberghs, 2008). Het onderscheid in 

hard en zacht hrm is terug te vinden in de vooraanstaande Amerikaanse hrm-modellen. 

Ik zal drie toonaangevende modellen van hrm toelichten. Twee modellen stammen af 

van Amerikaanse business schools van waaruit ze ontwikkeld zijn. Eén model is het 

Michigan-model (Fombrun et al.,1984), dat als de harde variant van het hrm-model 

wordt genoemd (Legge, 1995). Het andere model is het Harvard-model (Beer et al., 

1984), dat als de zachte variant geldt. Het Europese model is het Resource-based model 

(Paauwe, 1994). Hoewel hrm in Europa veelal voortvloeit uit principes die vanuit de 

Amerikaanse denkmodellen geïmporteerd zijn, kan er toch gesproken worden van een 

aparte Europese stroming (Paauwe, 1995). Zo is een onderscheid gemaakt op het gebied 
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van het arbeidsbestel. Europa kent een grote mate van regulering op het gebied van de 

arbeidsvoorwaarden. De interne arbeidsverhoudingen en -omstandigheden zijn voor een 

belangrijk deel gebaseerd op nationale wet- en regelgeving (Wet op de 

ondernemingsraden, Arbowet, nationale cao’s, et cetera). De hrm-modellen beschrijven 

de belangrijkste aandachtsgebieden ieder op hun eigen wijze. 

Het Michigan-model 

beloning

prestatieselectie

ontwikkeling

beoordeling

Figuur 3.1 Het Michigan-model van hrm (naar Fombrun, Tichey, Devanna, 1984) 

Het Michigan-model (Fombrun,1984) benadrukt dat hr-systemen afgestemd dienen te 

zijn op de strategie van de organisatie. Dit om problemen in uitvoering - als gevolg van 

verouderde hrm-systemen - te voorkomen. De belangrijkste hr-systemen zijn: selectie, 

beoordeling, ontwikkeling en beloning. Deze systemen dienen zo op elkaar te worden 

afgestemd dat ze een bijdrage leveren aan de verhoging van de prestaties. Consistentie 

is nodig om mensen in organisaties eenduidige signalen te geven welk gedrag gewenst 

en beloond wordt dat - in dit model - tot een verhoogde focus en prestatie zal leiden. 

Inconsistenties zullen daarentegen aanleiding geven tot verwarring, onduidelijkheid en 

ongenoegen. 
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Het Harvard-model

belangen van de 

stakeholders

- aandeelhouders

- maatschappij

- management

- medewerkers

- overheid

- vakbonden

situationele factoren

- kenmerken personeel

- organisatiestrategie

- organisatiecultuur

- arbeidsmarkt

- technologie

- wettelijk kader 

beleidsdomeinen

- hr-stroom

- beloningssystemen

- werknemersinvloed

- werksystemen

resultaten

- competentie

- betrokkenheid

- congruentie

- effectiviteit

lange-termijn gevolgen

- individueel welzijn

- effectiviteit van de

organisatie

- maatschappelijk

welzijn

Figuur 3.2 Het Harvard-model (naar Beer, Spector, Lawrence, Mills, Walton, 1984) 

Dit model beklemtoont dat de relatie tussen organisatiestrategie en het formuleren van 

hrm-beleid complexer is dan het Michigan-model ons wil doen laten geloven. Waar het 

Michigan-model vooral de systeemkant benadrukt, staat voor Harvard het realiseren van 

betrokkenheid van mensen met de organisatiedoelen centraal. De onderliggende visie is 

dat hrm-beleid gericht op betrokkenheid van de medewerker bij de inrichting van het 

werk zal leiden tot betere economische prestaties. 

In het model zien we dat de invulling van hrm wordt bepaald door a) belangen van 

stakeholders en b) situationele factoren. De inhoud van hrm is gerelateerd aan vier 

beleidsdomeinen. Elk domein vertegenwoordigt een aantal taken waarover een beleid 

moet worden ontwikkeld in lijn met de gekozen strategie. Het eerste domein is het 

managen van de hr-stroom: de in-, door- en uitstroom van personeel. Het tweede 

domein is dat van beloningssystemen, waaronder loopbaanmanagement; het uitzicht 

bieden op een carrièrepad. Het derde domein is dat van het organiseren van 

werknemersinvloed. Het vierde domein is dat van de werksystemen. Hier gaat het om 

invloed van mensen op de structuur van de organisatie en de uitvoering van het werk. 

Voorbeelden hiervan zijn: zelfsturende teams, kwaliteitskringen, verbeterteams, et 

cetera. 
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Zoals het model laat zien, is de veronderstelling dat adequate invulling van de 

beleidsdomeinen zal leiden tot resultaten op het gebied van competentie, betrokkenheid, 

congruentie met de strategie en kosteneffectiviteit. Op de lange termijn leiden zij tot een 

hoger niveau van welzijn of welbevinden, een betere effectiviteit van de organisatie en 

verhoging van het maatschappelijk welzijn. 

Als men bovenstaande uitleg van het model vergelijkt met die van het Michigan-model, 

valt op dat er een grotere nadruk wordt gelegd op de bijdrage en de rol van mensen. 

Waar het Michigan-model redeneert vanuit de bedrijfsstrategie en er expliciet van 

uitgaat dat mensen zich aan de eisen van deze strategie dienen aan te passen, wordt 

volgens het Harvard-model ruimte geboden voor invloed van mensen op het terrein van 

de inrichting van de organisatie. 

Het derde model is het Resource-based model voor hrm (Paauwe, 1994).  

Het Resource-based model 
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Figuur 3.3 De human resource-based theory of the firm (Paauwe, 1994) 

Naast de twee externe dimensies onderscheidt Paauwe een intern krachtenveld, de 

bestuurlijk-organisatorische erfenis. Dit oefent invloed uit op de speelruimte van de 

dominante coalitie in de organisatie. Hrm-processen worden bijvoorbeeld mede bepaald 
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door keuzen die in het verleden zijn gemaakt. De drie dimensies gelden als variabelen 

die van invloed zijn op de vormgeving van hrm-processen. Paauwe toont met het begrip 

‘speelruimte’ aan dat de inhoud van hrm-processen onderdeel vormt van een breder 

politiek spel, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Naast vakbonden en 

werkgeversverenigingen spelen ondernemingsraden, aandeelhouders en de overheid een 

rol. Het is dus niet zo dat de dominante coalitie geheel naar eigen inzicht invulling kan 

geven aan de vormgeving van hrm. 

3.6.2 Reflectie op de modellen 

Hrm wordt geconfronteerd met verschillende modellen die qua uitgangspunten en 

inhoud zelfs recht tegenover elkaar staan. Hieruit leid ik af dat er geen 

overeenstemming bestaat over wat nu wel of niet aangemerkt kan worden als hrm. Er 

wordt gesproken van een ‘managementconcept’. Zo beweren de auteurs van het 

Harvard-model (Beer e.a., 1984) dat hun studie niet meer dan de pretentie heeft om 

managers van een algemeen denkraam te voorzien en spreken dan ook van een ‘map of 

territory’ en niet van een theorie van hrm. Het is bedoeld om het management te 

attenderen op het belang van de menselijke factor en hen te inspireren tot het 

ontwikkelen van een proactieve strategie op dit gebied. Kortom: hrm is een denkraam 

om managers tot een ander soort van handelen te stimuleren. Er is dus geen sprake van 

een ‘hrm-theorie’, maar eerder van een conceptueel kader. Het model van ‘de human 

resource based theory of the firm’ is - in termen van Paauwe - “een poging om de 

verschillende perspectieven vanuit zowel de diverse managementbenaderingen als de 

uiteenlopende disciplines tot hun recht te laten komen” (Paauwe, 1998:25). 

Het Michigan-model spreekt van vijf sleutelinstrumenten van hrm en legt de nadruk op 

de noodzaak dat, wil de concurrentiepositie niet worden aangetast, de prestatie van 

iedere medewerker dient te worden opgevoerd. Dit principe vereist dat kwalificaties van 

iedere werknemer volledig moeten aansluiten op de geformuleerde taken en normen 

zoals door het management zijn uitgestippeld. Wie door welke oorzaak dan ook over 

kwalificaties beschikt die na verloop van tijd minder aansluiten op de geformuleerde 

taken en niet in staat is zich opnieuw aan te passen, raakt zijn baan kwijt. De nadruk ligt 

op de aanpassing van de eigenschappen van de werknemers aan strategische doelen. De 

mens wordt geacht prestatiegericht te zijn. Voor zover er problemen zijn met 

achterblijvende prestaties van de organisatie wordt de oorzaak gelegd in het falen van 

de gehanteerde hr-instrumentaria: selectie, beoordeling, beloning en ontwikkeling. Hrm 
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is in dit model de administratieve engineer die hr-systemen beheert en aanpast aan de 

eisen van het strategisch management. 

Het Harvard-model spreekt van werknemersinvloed als middel om betrokkenheid te 

stimuleren. Dit model lijkt sterk aan te sluiten bij de human relations benadering.
23

 

Hoewel er in dit model aandacht wordt gegeven aan het belang van betrokkenheid, gaat 

het ook hier om aanpassing van de medewerkers aan de normering van het management. 

In dit model is hrm de sociaal technoloog die medewerkers plooit in de richting die het 

management voor de organisatie wenselijk acht. 

Het ‘human resource-based theory of the firm’ van Paauwe is gericht op de 

krachtenvelden die invloed uitoefenen op de vormgeving van hrm. De kracht van het 

model is mijns inziens dat het universeel toepasbaar is, dat wil zeggen, voor meerdere 

bedrijfstakken of landen. De toepassing van scl in het model biedt de mogelijkheid om 

de maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar hrm. Met name de s- en c-

componenten van deze dimensie verwijzen naar de mogelijkheid om de modernisering 

van de samenleving en het zelf naar beleid te vertalen. Theoretisch gezien geeft dit 

model inzicht in de wijze waarop de hr-strategie gestalte krijgt. De vertaling van de 

dimensies zal echter vooral worden bepaald door de invulling van de dominante 

coalitie. Hier legt het model de vinger op de zere plek. De leden van de dominante 

coalitie delen een machtspositie, hetgeen in de praktijk veelal leidt tot convergentie van 

denkbeelden, vergelijkbaar met het ‘sterke-mannenparadigma’ (Witvliet, 2005).
24

 Ook 

hier geldt dat hrm de verstoorde evenwichten dient te herstellen, wil er een balans 

komen tussen ‘pmt’ en de maatschappelijke en culturele elementen van ‘scl’. 

  

                                                 

23
 De human relations benadering heeft oog voor het feit dat de werknemer door meer factoren wordt 

beïnvloed dan alleen door financiële prikkels of fysieke werkomstandigheden. (…) De mens blijkt 

behoefte te hebben aan aandacht, erkenning, respect, contact en relaties. Deze behoefte blijkt een 

sterke motivator te zijn (Van Aken, 1991:63). 

24
 Het sterke-mannenparadigma heeft Robinson Crusoe als voorbeeld voor het prototype van de self 

made man die zijn eigen wereld schept. Het benadrukt gevoelens van trots en eigenwaarde en een ‘dit 

lossen wij wel op-mentaliteit’. 
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3.7 De blinde vlek van hrm 

Scharmer (2011) laat zien dat iedereen een blinde vlek heeft waardoor veel zaken fout 

gaan. De oorzaak ligt volgens hem in het feit dat we wel weten hoe een proces verloopt 

(of moet verlopen), maar vaak niet weten wat de bron is van waaruit het proces is 

ontstaan. Dit heeft mij ertoe gebracht om de blinde vlek van hrm te onderzoeken door 

terug te gaan naar de bron van hrm. Hierbij ben ik tot onderstaande constateringen 

gekomen. 

(a) De geschiedenis van hrm verwijst naar een agogisch verleden. Er ligt een 

breuklijn in de overgang van personeelswerk naar personeelsmanagement. Deze 

breuklijn heeft zich voortgezet in hrm en veroorzaakt het verstoorde evenwicht 

tussen de ‘h’ en de ‘r’, met als gevolg de kloof tussen de ideologie en de realiteit. 

(b) De strategische positie van hrm heeft geleid tot een inkapseling van hrm in de 

systeemkant van de organisatie. Met de permanente aandacht voor de eigen 

positionering heeft het vakgebied haar oorspronkelijke agogische doelen 

verloochend. Door emancipatie als een kernonderdeel van het vakgebied uit te 

sluiten is hrm de aansluiting bij het moderniseringsproces kwijtgeraakt. 

(c) De maatschappelijke context van handelen is buiten beeld geraakt. Het perspectief 

van de maatschappelijke vraagstukken kan niet meer worden overzien en leidt tot 

een op sociale beheersing gerichte focus met als gevolg meer regelgeving, meer 

procedures, et cetera. Hrm kan daardoor niet anders dan herhalen wat het reeds 

deed. Het interactie- en handelingspatroon van hrm heeft een repeterend karakter 

gekregen. Daarmee is de ontwikkeling van: (a) de mens, (b) de organisatie en (c) 

het eigen vakgebied tot stilstand gekomen. 

(d) Door uitsluitend een aanpassingsbeleid te voeren, veronachtzaamt hrm de 

veranderende context. Mens en maatschappij worden hierdoor losgemaakt van 

hun ontwikkeling. Hrm trivialiseert de mens tot ‘resource’ en daarmee uiteindelijk 

ook zichzelf en zal een steeds groter risico lopen zelf een oorzaak te zijn van 

personele problematiek. 

(e) De roep als gevolg van de modernisering om reflectie, zingeving en 

zelfontplooiing, et cetera past niet in het instrumentele denkkader van hrm. Het 

gaat in de wereld van hrm om een vreemde omkering: werknemer schap wordt als 
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predicaat van het begrip ‘mens’ gezien, in plaats van omgekeerd. In termen van 

Fowler: “Human beings are ends in themselves and not means, so the intrinsic 

value of every human being is important” (Fowler, 1999:214). 

3.8 Terugblik 

Om de gevolgde lijn kort samen te vatten ga ik terug naar het beginpunt van mijn 

dissertatie. Hrm werd gelanceerd vanuit zeer gerenommeerde Amerikaanse business 

schools die pleitten voor een strategische her- en opwaardering van dit beleidsgebied. 

Sterker nog: er werd niet alleen gesteld dat werknemers met hun potentieel en 

kwaliteiten een belangrijke ‘asset’ zouden zijn, maar dat zelfs het gehele succes van een 

onderneming afhankelijk kan zijn van de wijze waarop het management met zijn 

werknemers omgaat. Kortom: hrm werd gelanceerd als een belangrijk, zo niet het 

belangrijkste strategische aandachtsgebied. De komst van hrm was beloftevol. Helaas 

blijkt de praktijk echter wel heel ver achter te blijven bij de belofte. Er mag derhalve 

terecht gesproken worden van een ‘kloof tussen retoriek en realiteit’. Een ander aspect 

betreft het tweeslachtige karakter van hrm dat ook al in de naam zelf tot uiting komt. 

Zoals al eerder opgemerkt, is het een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict tussen het 

humane en het resource karakter. Met andere woorden: tussen het ontwikkelen en 

benutten van menselijke vermogens. Dit dilemma is volgens enkele auteurs van de 

business schools niet met elkaar te verenigen (Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern, 

Stiles, 1979:1). 

Mijn stelling is dat de kloof niet alleen is gerelateerd aan specifiek hrm, maar in de 

geschiedenis van het gehele vakgebied wordt aangetroffen. Ook in vroegere tijden was 

er al sprake van een kloof tussen woord en daad. Als conclusie van dit hoofdstuk blijkt 

dat de kloof wordt veroorzaakt door de onbalans tussen sociale beheersing en 

emancipatie. De noodzakelijke paradox tussen emancipatie en sociale beheersing is 

door hrm losgelaten, waardoor er fixatie is ontstaan op sociale beheersing. Daarmee is 

hrm in verval geraakt. Om te kunnen omgaan met de vraagstukken vanuit de 

modernisering zal de paradox, en daarmee het reflectie- en veranderingsvermogen van 

hrm moeten worden hersteld. 
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3.9 In de wandelgang 

Bij de virtuele koffieautomaat, in bezit van de gebruikelijke attributen, wil ik mij 

verdiepen in de vragen en de leefwereld van mijn toehoorders. 

De eerste vraag die ik krijg, is of ik het allemaal niet wat luchtiger kan houden. 

In termen van personeelswerk zou een gepaste reactie op deze vraag zijn: wat bedoel je 

met deze vraag? of: wat had je er zelf van gedacht? Laat ik deze introductie overslaan 

en proberen met een metafoor te antwoorden. 

De verandering van personeelswerk naar personeelsmanagement en hrm roept 

associaties op met het werkend leven van Charlie in ‘Modern Times’. Charlie is in korte 

tijd achtereenvolgens fabrieksarbeider, havenwerker, nachtwaker in een warenhuis, 

kelner en zanger. Telkens raakt hij op de één of andere wijze in een hachelijke situatie 

verzeild, totdat hij uiteindelijk zijn beroep heeft gevonden als zanger. De film eindigt 

met het beeld waarin Charlie, genietend van zijn vrijheid, samen met zijn geliefde de 

zonsopgang tegemoet wandelt. Uiteindelijk een ‘happy end’, maar het heeft Charlie 

nogal wat moeite gekost om te ontdekken waar hij nu eigenlijk het best op zijn plaats 

was. De vraag die in mij opkwam bij het zien van deze film was: ‘waar wordt de onrust 

in het werkende leven van Charlie nu door veroorzaakt’? We zien hem van de ene in de 

andere chaos belanden, zonder dat hij grip op zijn eigen situatie heeft. Er is een 

disharmonie tussen de uitstraling van de sympathieke zwerver en de effecten van zijn 

gedrag. De onrust van Charlie komt mijns inziens voort uit het gegeven dat hij zich 

geen raad weet met de geïndustrialiseerde wereld en de autoriteiten waar hij mee te 

maken krijgt en ervoor op de vlucht gaat. Dit veroorzaakt het chaotisch gedrag en de 

hachelijke situaties en bezorgt Charlie vooral de nodige kopzorgen. Er is dus een 

onderliggende oorzaak voor zijn gedrag. 

Net als Charlie kent ook het beroepenveld veel onrust. Dit blijkt bijvoorbeeld al uit de 

vele naamswijzigingen: personeels- en salarisadministratie, personeelszaken, 

personeelswerk, personeel & organisatie, personeelsmanagement en hrm. De onrust is 

een kenmerk van het vakgebied en blijft niet begrensd tot personeelswerk en 

personeelsmanagement, maar duikt ook weer op bij hrm. Is het aannemelijk dat de 

onrust wordt veroorzaakt door een constante factor, die in de ‘genen’ van het vakgebied 

is ingebouwd? Deze onrust wordt veroorzaakt doordat er tot nu toe geen antwoord is 
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gevonden op de dualiteit tussen beheersing en emancipatie. Nu werken 

personeelsmanagement en hrm slechts aan het aanpassen van mensen aan economische 

doelen. Dit is nu een verkeerde keuze geweest omdat de samenleving om zowel 

beheersing als ook emancipatie vraagt. Wat dat betreft was personeelswerk in theorie 

verder, omdat het meer aansloot bij de belevingswereld van mensen. Nu staan deze 

werelden tussen hrm en de mensen vaak los van elkaar. 

Stel, een medewerker heeft een samenwerkingsconflict met zijn collega. Zijn 

leidinggevende heeft hem, tegen zijn zin, overgeplaatst naar een andere ploeg. Hoe lost 

hrm dit op? 

(Hmm…, even achterdocht en nadenken over het antwoord, want de casus kan nog wel 

eens betrekking hebben op de persoon zelf. Ik besluit gewoon naar eer en geweten te 

antwoorden). 

Onrust in een groep collega’s zijn kleine veranderingen die niet worden beschouwd als 

de kern van hrm. Zij behoren niet tot de strategische vragen van de organisatie. Hier 

gaat het om grote ‘wat-vragen’ en is er weinig aandacht voor de kleine ‘hoe-vragen’. 

Hrm probeert algemene antwoorden te geven en minder in te gaan op de specifieke 

gebeurtenis. Bijvoorbeeld door te vertellen dat het belangrijk is om goed samen te 

werken en dat de leidinggevende verantwoordelijk is voor zijn beslissing en dat in de 

andere ploeg ook leuke mensen zitten. Hoe zou een personeelswerker dit doen? In ieder 

geval door met de partijen afzonderlijk verkennende gesprekken te voeren om helder te 

krijgen wat de belevingen zijn bij het samenwerkingsprobleem. Vervolgens zou hij bij 

de leidinggevende ook zijn rol en handelwijze evalueren, om van hieruit een proces van 

begeleiding te starten, op basis van probleemdefiniëring en behoeftenarticulatie. In ieder 

geval krijgen alle betrokkenen ruimschoots aandacht en tijd om te reflecteren op de 

vraag van de personeelswerker: wat vind je er zelf van? 

Hoe zit het dan nu met die emancipatie van het vakgebied? Je zegt dat eerst de 

vrouwelijke vrijwilligers eind negentiende eeuw het sociaal werk als middel hebben 

gezien om zichzelf te emanciperen. Het vrijwilligerswerk is onder meer daardoor 

omgezet in beroepswerk. Er kwam een eigen academie. Toen het een beroep was 

geworden, heeft men er alles aan gedaan om het belang ervan in organisaties aan te 

tonen. Dit is uiteindelijk ingezien en gehonoreerd met de strategische positie. En nu 

weer een nieuwe emancipatie? 
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Dit is wel een mooie kwinkslag, maar ik doel nu niet op de emancipatie van het 

vakgebied of de positie in de organisatie. Ik bedoel de emancipatie van de mens in de 

organisatie. Dit wordt noodzakelijk als gevolg van de ontwikkelingen in de 

maatschappij. Het is mijn stelling dat door de breuk met het agogisch werkveld, de 

aandacht voor de mensen is verdwenen. 

Ligt de breuk in de overgang van personeelswerk naar personeelsmanagement, waarin 

er een switch plaatsvond van het agogisch naar het economisch motief? 

Ja, het vakgebied heeft de overgang als vanzelfsprekend geaccepteerd. Dat menselijke 

gedragingen de drijvende krachten zijn achter economische processen is duidelijk, maar 

dat wil niet zeggen dat het managen van de mens vanuit een economisch perspectief ook 

het doel van hrm moet zijn. De geschiedenis laat zien dat de verschuiving naar het 

economisch principe zich vrij snel en mogelijk zelfs onbewust heeft voortgezet. 

Misschien is er wel sprake geweest van het zogenaamde ‘kikkereffect’. Wanneer 

kikkers in een pan met water worden geplaatst waarvan de temperatuur telkens iets 

wordt verhoogd, worden ze in slaap gesust. Maar hoe het ook zij, de authenticiteit van 

de mens is uit het hr-systeem gehaald en deze moet zo goed als het kan weer terug. 

Liggen er voor jou overeenkomsten tussen de werkwijze van de liefdadigheidsvereni-

gingen ten tijde van de armenzorg en hrm? 

Ja, een aantal, maar ik zal me beperken tot wat me spontaan te binnen schiet. In theorie 

beoogt hrm objectief te zijn, rechtvaardig en gelijke behandeling te waarborgen voor 

alle mensen binnen de organisatie. Echter, net als in de tijd van de armenzorg wordt er 

een ideaal beeld gecreëerd, waaraan de mens dient te voldoen. Nu gaat het niet meer om 

de bruikbare en gedisciplineerde mens die in armoede leeft, maar om de ideale 

werknemer met kenmerken als ‘goed presteren, grote wendbaarheid, zelfredzaamheid 

en blakend van het zelfvertrouwen’, et cetera. In de praktijk heeft hrm weinig te bieden 

voor hen die niet aan dit beeld voldoen, of die onder aan de ladder werkzaam zijn. 

Vanuit hun perspectief is hrm dus helemaal niet zo rechtvaardig of objectief. 

Mensen zijn afhankelijk van hrm, net zoals de armen afhankelijk waren van de 

armenzorg. Hrm bepaalt veelal wie een baan krijgt, wie uiteindelijk op de ontslaglijst 

komt, wie voor opleiding en training in aanmerking komt en ga zo maar door. De 

vrijwilligers van de armenzorg hadden een soortgelijke positie. 
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Dan is er nog een overeenkomst voor wat betreft het ‘eigen-schuld-model’ en ‘dikke-

pech-model’. Bij ontslagprocedures wordt de indruk gewekt dat het individu zelf de 

schuldige is, dan wel is de buitengesloten mens spijtig genoeg het slachtoffer geworden 

van de krimpende markt, kostenbesparingen, et cetera. Naar mijn weten wordt er zelden 

gemeld dat het verantwoordelijk management te weinig heeft gedaan aan de 

ontwikkelingen van mensen en dat de draconische maatregelen van collectief ontslag 

het gevolg zijn van falend beleid. 
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4 De meerstemmige mens 

4.1 Inleiding 

Terugverwijzend naar mijn vraagstelling is inmiddels vast komen te staan dat de kloof 

wordt veroorzaakt door de onbalans tussen sociale beheersing en emancipatie. De 

nadruk op sociale beheersing leidt tot instrumentalisatie, wat vervolgens de ‘r’ van hrm 

uitvergroot ten koste van de ‘h’. Door emancipatie uit te sluiten is hrm de aansluiting 

met de modernisering kwijtgeraakt. Om die reden is er inmiddels sprake van een 

‘gestagneerd hrm-systeem’. Om de aansluiting te herstellen met de modernisering zal 

het reflectie- en veranderingsvermogen moeten worden hersteld. Dit zal vervolgens 

leiden tot een evenwichtige balans tussen sociale beheersing en emancipatie, met een 

verwacht herstel van het verstoorde evenwicht tussen ‘h’ en ‘r’ en daarmee de kloof 

tussen retoriek en realiteit reduceren. 

In dit hoofdstuk probeer ik vanuit het concept van de meerstemmige mens een brug te 

slaan naar de wereld van hrm en daarmee het reflectie- en veranderingsvermogen van 

hrm te herstellen. Het concept hierbij is de meerstemmige mens. In de moderne 

psychologie wordt het ‘zelf’ veelal voorgesteld als iets interns, iets dat zich afspeelt 

onder de huid van de mens. De dialoog wordt dan gezien als iets externs dat zich 

afspeelt in de communicatie tussen verschillende mensen. Hermans (2002, 2010) 

herkent een samenhang tussen het zelf en de maatschappij en vergelijkt processen zoals 

die zich afspelen tussen mensen onderling, met de processen binnen het zelf van één 

persoon. De theorie is gebaseerd op het dialogische zelf, ook wel het ‘meerstemmige 

zelf’ genoemd. 

Het meerstemmige zelf gaat uit van een meerstemmige identiteit. Met andere woorden: 

het bestaat uit verschillende ik-posities die alle hun eigen karakter hebben en elk een 

eigen verhaal te vertellen hebben, met een eigen perspectief op de gebeurtenissen 

(Hermans, 2010). 

In dit hoofdstuk onderzoek ik de vraag: Wat betekent het concept van de meerstemmige 

mens voor hrm? Met andere woorden: is het mogelijk om vanuit dit concept al die 

verstoorde evenwichten te herstellen en wel op een dusdanige manier dat tegelijkertijd 

het reflectie- en veranderingsvermogen van hrm wordt hersteld? 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(wereld)
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Het zelf fungeert als een ‘mini-organisatie’; een organisatie met betekenisvolle stemmen 

die wachten tot ze worden geactiveerd. Om de vraag te kunnen beantwoorden, zal ik 

onderzoeken welke generieke ik-posities, ofwel collectieve stemmen in de mens, 

gehoord willen worden. 

4.2 Het meerstemmige zelf 

“Wie was ik in werkelijkheid? Ik moet herhalen: ik was een mens met meerdere 

gezichten. Op vergaderingen was ik serieus, enthousiast en overtuigd; onder mijn naaste 

kameraden was ik tartend en vinnig; bij Markéta was ik cynisch en krampachtig geestig; 

en alleen (als ik aan Markéta dacht) was ik radeloos en van streek als een schooljongen. 

Was dat laatste gezicht soms de ware? Neen. Al die gezichten waren echt” (Verstraeten, 

2003:28). 

Dit citaat refereert aan iemand die verschillende emoties ervaart en beseft dat deze 

emoties tot dezelfde persoon behoren. Naast de innerlijke emoties of verschillen zijn er 

ook ik-posities die gekoppeld zijn aan rollen, zoals in een fragment uit de film Modern 

Times, waarin Charlie op zijn gemak op straat loopt. 

Er komt een zwaar met hout beladen vrachtauto de bocht om, die zijn rode vlag verliest. 

Behulpzaam raapt Charlie de vlag op en begint ermee te zwaaien om de aandacht van de 

chauffeur te trekken. Tegelijkertijd komt er achter Charlie een grote groep 

demonstranten de hoek om lopen, die protestleuzen met zich meedragen. Zonder dat 

Charlie zich ervan bewust is, loopt hij, druk zwaaiend met zijn vlag, aan het hoofd van 

de protestmars. Een paar seconden later doemen politieauto’s op, waarop iedereen, 

inclusief Charlie, op de vlucht slaat. Omdat Charlie een vlag draagt, wordt hij door de 

politie beschouwd als de leider van de mars. Hij wordt ingerekend en afgevoerd in een 

overvalwagen (zie Hermans, 2006:13). In dit filmfragment zien we dat Charlie telkens 

in een andere positie wordt gebracht, die alle deel uitmaken van zijn persoonlijke 

geschiedenis van die dag. Charlie als ‘behulpzame voorbijganger’, Charlie als ‘leider 

van de protestmars’ en Charlie als ‘arrestant’. Deze verschillende posities functioneren 

relatief onafhankelijk van elkaar, maar zijn wel onderling met elkaar verbonden. De 

hoofdrolspeler is namelijk Charlie zelf. 

In dit filmfragment zien we Charlie dus in diverse ik-posities. Als we Charlie zouden 

vragen om bewust stil te staan en vanuit iedere ik-positie naar de werkelijkheid te 
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kijken, zijn ervaringen erbij te verwoorden en aan te geven welke betekenissen hij 

hieraan verleent, dan zouden we met Charlie hierover in dialoog kunnen treden. Vragen 

als: welke beelden riep de situatie op; wat waren je intenties; welke persoonlijke 

ontwikkelingskansen liggen hierin; wat zou je graag willen zien; welke daaraan 

gerelateerde vragen dienen zich dan aan?, et cetera. Charlie ‘springt’ in zijn gedachten 

als het ware van de ene naar de andere ik-positie, waarmee hij in een interne dialoog 

verwikkeld is. 

In de theorie van het dialogische zelf komen twee begrippen bij elkaar: het zelf in de lijn 

van James en de dialoog in de lijn van Bakhtin.
25

 “In James’s view “the I is equal to the 

‘self-as-knower’ and continuously organizes and interprets experiences in a purely 

subjective manner. The Me is identified by James as the ‘self-as-known’ or the 

‘empirical self” (Hermans, 1995:15). James ziet de relatie tussen het zelf en de 

omgeving als een vloeiende overgang tussen wat de persoon als ‘ik’ en ‘mij’ 

beschouwt. In de opvatting van James strekt het zelf zich uit tot al die personen en 

zaken in de omgeving die de persoon benoemt als ‘mijn’ of ‘van mij’. Dit betekent dat 

specifieke personen en zaken die de persoon beschouwt als ‘van mij’ ook tot het zelf 

behoren en er deel van uitmaken. “The self is not an entity, closed off from the world 

and having an existence in itself, but, rather, extended towards specific aspects of the 

environment (Hermans, Kempen, 1993:44). 

De ‘ander’ wordt in de theorie van het dialogisch zelf gezien als ‘an other I’. Met andere 

woorden: de ander - voor zover deze behoort tot de subjectieve wereld van de persoon - 

is vertegenwoordigd in het zelf. “The self is social, and can act ‘as if’ it were an other 

person as one of the positions the ‘I’ can occupy. The other person may or may not be 

the actual perspective of another person: it could be an imaginary person or an imagined 

point of view of another person” (Hermans, 2002:17). De theorie van het dialogisch zelf 

doorbreekt daarmee de opvatting dat ‘het zelf’ iets is dat afgesloten is van de 

buitenwereld of tegenover de ander is geplaatst. 

                                                 

25
 Een andere inspiratiebron van de theorie van het dialogisch zelf is de narratieve psychologie. De 

theorie gaat uit van de gedachte dat de verhalen die mensen over zichzelf vertellen voortkomen uit 

specifieke ik-posities (b.v. het ik als kind, het ik als professional of het ik als avonturier) die in de 

ruimte en in de tijd een positie in nemen ten opzichte van andere ik-posities. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Narratieve_psychologie
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Bakhtin heeft de grondslag gelegd voor een nieuw genre in de literatuur, dat beschreven 

wordt als de polyfone (meerstemmige) roman. In de polyfone roman worden 

verschillende gezichtspunten belichaamd door evenzovele personages die verwikkeld 

zijn in onderlinge dialogische relaties. 

4.2.1 Bakhtin’s concept 

Voor Mikhail Bakhtin is taal een levend proces van stemmen die we horen wanneer we 

met elkaar in gesprek zijn. Er zijn ook stemmen die in het proces doorklinken doordat 

we woorden gebruiken die anderen voor ons ook al hebben gebruikt of die zeggen wat 

anderen ook al hebben gezegd. Wanneer we dus een gesprek tussen verschillende 

stemmen willen begrijpen, dan moeten we voorbij gaan aan de indruk dat het spreken 

begint en eindigt bij de persoon die aan het woord is. 

Wanneer iemand spreekt of schrijft, iets zegt - Bakhtin noemt dit ‘utterance’ of 

taaluiting - dan is er volgens Bakhtin meer aan de hand dan zomaar een sprekend 

individu. Personen kunnen niet afgesneden worden van hun sociale context. Uitspraken 

gaan voort op uitspraken van anderen en drijven mee met een bepaalde sociale taal. 

Personen spreken via de stemmen van anderen waardoor iemands woorden altijd 

verbonden zijn met die van anderen. Bakhtin spreekt hier van heteroglossia: “The 

authentic environment of an utterance, the environment in which it lives and takes 

shape, is dialogized heteroglossia, anonymous and social as language, but 

simultaneously concrete, filled with specific content and accented as an individual 

utterance” (Bakhtin, 1981:272). Wanneer we spreken, leggen we daarin niet alleen onze 

eigen accenten, maar ook de positie en positionering van waaruit we spreken: “All 

words have the ‘taste’ of a profession, a genre, a tendency, a party, a particular work, a 

particular person, a generation, an age group, the day and hour. Each word tastes of the 

context and contexts in which it has lived its socially charged life; all words and forms 

are populated by intentions” (Bakhtin, 1981:293). 

Dit betekent dat, wanneer we met elkaar in gesprek zijn, we niet slaafs de taal van de 

ander moeten volgen en aannemen wat er gezegd wordt. Het woord in de taal wordt 

slechts van ‘zichzelf’ wanneer een spreker er zijn eigen intenties aan kan verbinden. 

Bakhtin ziet taal als datgene wat mensen met elkaar verbindt en legt nadruk op 

dialogische aspecten van de taal. Iedere taaluiting krijgt pas zin in de context van de 

relatie met andere personen. Ervaring, beleving en waarneming zijn door dialoog 
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onderwerp van reflectie en middel tot ontsluiting van de werkelijkheid. Dialogiseren 

veronderstelt in de betekenis van Bakhtin de creatie van gemeenschappelijke 

betekenissen aan de werkelijkheid. Wanneer Bakhtin spreekt van een dialoog, dan 

bedoelt hij twee of meer van elkaar te onderscheiden posities en dubbelstemmigheid. 

Wanneer twee gesprekspartners zich volkomen op dezelfde lijn bevinden en elkaar 

slechts aanvullen en niet tegenspreken, noemt Bakhtin dit een monoloog. Bakhtin legt 

de nadruk in een dialoog op wat hij benoemt ‘actief begrijpen’. 

“Het passieve begrijpen voegt niets nieuws toe aan het te begrijpen woord. Het is een 

vorm van begrijpen die het woord slechts herhaalt of reproduceert. Het actieve 

begrijpen daarentegen, brengt door het te begrijpen woord te laten versmelten met de 

nieuwe horizon van de verstaander een reeks van complexe onderlinge relaties, 

harmonieën en dissonanties met het te begrijpen woord tot stand, het verrijkt het woord 

met nieuwe elementen” (Bakhtin, in Ten Holter, 2010:70). 

Wanneer twee personen aan het spreken zijn, worden verschillende sociale talen met 

elkaar vermengd en tegenover elkaar geplaatst. Er ontstaat een dialoog van talen die een 

dialoog is van: “...social forces perceived not only in their static co-existence, but also a 

dialogue of different times, epochs and days, a dialogue that is forever dying, living, 

being born: co-existence and becoming are here fused into an indissoluble concrete 

unity that is contradictory, multi-speeched and heterogeneous” (Bakhtin, 1981:365). 

Bakhtin beschrijft in het idee van polyfonie, dat meerstemmigheid betekent, hoe talen 

zich vermengen. Hij gaat uit van een gelijkwaardige relatie tussen de verteller en 

personages, waarbij hij refereert aan het begrip ‘polyfonie’ uit de muziek, het 

samenklinken van twee of meerdere zelfstandige stemmen. Met dit begrip ‘polyfonie’ 

doelt Bakhtin op gelijkwaardige stemmen. 

De taak van een polyfone auteur bestaat in deze uit het scheppen van de mogelijkheid 

waarin betrokkenen met elkaars visie in contact komen. De auteur of verteller 

organiseert het verhaal, maar onthoudt zich van zijn macht om zijn eigen waarheid op te 

leggen aan de betrokkenen en plaatst zich daarmee op gelijke voet met de personages uit 

het verhaal; een finaal eindoordeel van bovenaf wordt dan ook vermeden. Dit alles om 

te zorgen dat verschillende gezichtspunten een eigen plaats krijgen en in interactie met 

elkaar kunnen treden. In de dialoog wordt de ander erkend als iemand met verschillende 

gezichtspunten, het subject heeft de ander daarbij nodig om zichzelf te zien. In andere 
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woorden: “I cannot become myself without another, I must find myself in another by 

finding another in myself, in mutual reflection and mutual acceptance” (Bakhtin, 

1984:287). 

De ‘polyfone roman’ vormt een inspiratiebron voor de theorie van het dialogisch zelf. 

“In de polyfone roman worden verschillende gezichtspunten belichaamd door 

evenzovele personages die verwikkeld zijn in onderlinge dialogische relaties. Ze zijn 

zover verzelfstandigd dat ze losstaan van hun schepper (de auteur), en het eens of 

oneens met hem kunnen zijn. Elk personage vertegenwoordigt een eigen standpunt en is 

niet ondergeschikt aan een overkoepelend denksysteem van één alomvattende auteur” 

(Bohlmeijer, 2007:300). 

4.2.2 Tussenstap 

Zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, zijn mensen in de huidige 

samenleving op zoek naar hun ‘diepste innerlijkheid’. De theorie van het dialogisch zelf 

gaat uit van de gedachte dat er sprake is van meerdere ik-posities die onderling met 

elkaar in verbinding staan, waartussen dialogische relaties kunnen worden gelegd. Deze 

‘ik-posities’ functioneren relatief onafhankelijk van elkaar, maar zijn anderzijds nauw 

met elkaar verbonden in een soort dialogisch netwerk. In de innerlijke dialoog variëren 

de verschillende ik-posities in de kracht van hun stem. 

Onder de relaties die tussen de verschillende ik-posities kunnen bestaan, zijn er twee 

van bijzonder belang, namelijk de monologische en de dialogische relaties. Bij 

monologische relaties zijn ik-posities (of stemmen) in het zelf zo dominerend, dat ze 

andere ik-posities niet aan het woord laten en niet bereid zijn om te luisteren. 

Dialogische relaties ontstaan als de verschillende ik-posities wel bereid zijn naar elkaar 

te luisteren en elkaar antwoord te geven vanuit hun eigen perspectief en vanuit hun 

specifieke ervaringen. De krachtigste stemmen zijn prominent aanwezig, kunnen de 

dialoog gedurende lange tijd domineren en zijn vaak dominant in het contact van de 

mens met zijn omgeving en daarmee sterk bepalend voor de inkleuring van de situatie. 

Met andere woorden: de ik-positie die een mens het vaakst geneigd is te kiezen, kan 

worden beschouwd als de meest machtige of prominente, waarbij zij vaak andere 

posities opzij schuift en domineert. De vraag die ontstaat is welke ik-posities van de 

mens worden nu onderdrukt door de dominante stem van de homo economicus. Welke 

ik-posities moeten ‘vanuit de onderdrukkende situatie’ een stem krijgen, waardoor er 



82 

een interne en externe dialoog op gang komt. Het onderscheid dat aangebracht wordt in 

ik-posities die zijn verbonden aan een karakterkenmerk of verbonden aan een rol, is 

voor mij niet bruikbaar. Binnen de vraagstelling ben ik op zoek naar generieke ik-

posities die behoren tot de identiteit van de mens. Ik gebruik daarvoor mensbeelden die 

binnen de context van mens en organisatie een rol spelen en van nature verankerd liggen 

in de mens. 

In totaal beschrijf ik in de volgende paragrafen vijf ik-posities. De eerste is de rationele 

mens, afgeleid uit het mensbeeld van de homo economicus. De tweede is de 

zinzoekende mens. Hierbij behoort het mensbeeld van de homo significans. Vervolgens 

de ambachtelijke mens, die gevormd wordt vanuit het mensbeeld van de homo faber. De 

vierde ik-positie is de spelende mens vanuit het mensbeeld van de homo ludens. De 

laatste wordt gevormd door de homo volens, de willende mens. In metaforische zin 

krijgen de ik-posities een eigen stem om de dialogische relaties tussen de ik-posities 

mogelijk te maken. De generieke ik-posities en de interne en externe dialoog geven de 

mogelijkheid om ‘naar binnen te keren’ in de vorm van zelfreflectie en daarmee de 

zelfidentiteit te bevorderen. 

4.3 Ik-als-rationele-mens 

De positie van ik-als-rationele-mens streeft naar eigen welzijn en dit geeft ook 

kernachtig weer wat rationaliteit eigenlijk betekent (Decorte, 1989:64). De invulling 

van welzijn hangt af van het sociaaleconomisch verband waarvan de mens deel 

uitmaakt. Zo werd welzijn in de middeleeuwen of premoderne tijd gezien als een 

geestelijk goed. De middeleeuwse mens hanteerde een primitive waarin de theologische 

waarheid en rationaliteit de zekerheid boden voor genadevolle gaven in het volgende 

leven. 

In de periode van de Verlichting won een andere betekenis van welzijn terrein. De 

filosofische stroming die daarbij hoorde, was de ‘zoektocht naar de rede’ van Descartes. 

Deze zoektocht naar de rede moest een einde maken aan alle metafysische 

veronderstellingen. Descartes beschouwde welzijn of, beter gezegd, rationaliteit als een 

activiteit van de mens zelf die plaatsvond vanuit de menselijke rede. 

“Decartes begint aan alles methodisch te twijfelen, vindt zijn eerste zekerheid in het 

fameuze ‘ik denk dus ik ben’, en besluit hieruit dat alle verdere zekerheden aan 
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hetzelfde criterium van zekerheid zullen moeten beantwoorden” (Decorte, 1989:66). De 

enige betrouwbare kennis is de rationele kennis en daarvan bij uitstek de mathematische 

kennis. “Het kwantitatief bepaalbare, meetbare en berekenbare wordt als het essentiële 

en kennis relevante aspect van de natuur beschouwd” (Jones & Jacobs, 2007:416). 

De opkomst van de industrialisatie in de negentiende eeuw veranderde de betekenis van 

rationalisatie wederom. Rationalisatie werd gelijk gesteld met materiële welvaart. 

“Rationaliteit werd een economische rationaliteit, waarbij geld de universele parameter 

is” (Bosteyn, 2001:177). Vervolgens heeft de doelstelling materiële welvaart als het 

economisch motief van rationaliteit zich geëvolueerd tot een behoefte van de mens. De 

materiële behoeften van de mens geldt als algemeen economisch principe. Met andere 

woorden: er trad een verschuiving op richting de subjectivering van het economisch 

doel. “In het algemeen kan men zeggen dat aanvankelijk de economische doelstelling 

op de voorgrond stond, terwijl men later de wijze handelen meer en meer economisch is 

gaan zien, zonder dat men zich van het diepgaand onderscheid steeds voldoende bewust 

is geweest” (Bosteyn, 2001:177). 

Hiermee komt de homo economicus in beeld. Er worden aan de mens identieke 

gedragsmotivaties toegekend, ongeacht of de mens nu medewerker, producent, 

consument of belastingbetaler is. De mens wordt gezien als een homo economicus, het 

beeld van een rationeel wezen dat slechts naar eigen economisch gewin streeft door 

rationeel te handelen en te kiezen voor eigenbelang. 

Mensen verschijnen in rationele processen slechts als dragers van deze drijfveer: ‘alles 

wat de mens doet, doet hij om er zelf beter van te worden’. Bij het maken van keuzes, 

om zijn behoeftes te kunnen bevredigen, zal de homo economicus zich laten leiden door 

het opstellen van een financiële kosten-batenanalyse. Hierbij wordt verondersteld dat 

alles te mathematiseren valt en dat er gelijkwaardigheid bestaat tussen alle individuele 

voorkeuren. Decorte is daarover zeer uitgesproken. “Er is geen enkele garantie dat 

mensen anders zullen handelen dan op volslagen egoïstische wijze; niemand kan van 

iemand anders iets goeds verwachten. Het is de toestand van oorlog van allen tegen 

allen” (Decorte, 1989:68). Eigenbelang en het eigen ego staat centraal, wil domineren 

en botst daarbij op andere ego’s die dat ook willen, aldus Decorte. 

De homo economicus is altijd bezig met het maximaliseren van zijn ‘nut’ (Maris & 

Jacobs, 1997). Zou de mens een keuze worden gegeven, dan zou hij de optie nemen met 
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het hoogste verwachte nut. Aan het eind van de jaren zeventig was economische 

rationaliteit niet alleen algemeen geaccepteerd, maar het begon ook effect te hebben op 

het dagelijkse leven. 

Kortom: de onderliggende assumptie van het beeld van de homo economicus is de 

veronderstelling dat mensen keuzes maken door kosten en baten af te wegen met het 

oog maximalisatie van eigen gewin. De gedachte uit de economische wetenschap dat 

mensen slechts gemotiveerd worden door geld en door de mogelijkheid om winst te 

maken, heeft geleid tot het ontwikkelen van voorspellende modellen van menselijk 

gedrag. “Sociologist and political scientists have tried to build theories around the idea 

that all action is fundamentally rational in character and that people calculate the likely 

cost and benefits of any action before deciding what to do. This approach to theory is 

known as rational choice theory” (Scott, 2000:1). 

Naar voorbeeld van het economisch model ziet de rationele keuzetheorie sociale 

interactie als een economisch proces. “The economic principles are relevant to all 

problems of choice. (…) It is my belief that economic analysis is essential in 

understanding much of the behaviour traditionally studied by sociologists, 

anthropologists, and other scientists. (…) I believe that what most distinguishes 

economics as a discipline from other disciplines in the social sciences is not its subject 

matter but its approach. I contend that the economic approach is uniquely powerful 

because it can integrate a wide range of human behavior” (Becker, 1976, in Bostyn, 

2001:178). 

Om een sociale interactie beter vergelijkbaar te maken met een economische actie, 

worden de beloningen en straffen herbenoemd tot kosten en baten. Op die manier zijn 

acties te motiveren als het streven naar een wenselijk evenwicht tussen de kosten en 

baten. Een interactie zal voor het individu pas winstgevend zijn als er minder kosten dan 

baten zijn. Wanneer de interactie voor een individu verliesgevend is, zal deze zich 

terugtrekken en op zoek gaan naar alternatieve interacties. Zo betekent prestatiebeloning 

een stimulatie om een bepaald gedrag te vertonen. 

De rational choice theory stelt dat individuen gemotiveerd worden door behoeften die 

hun voorkeur genieten. Daarbij wordt verondersteld dat individuen steeds de kosten en 

baten van potentiële handelingen tegen elkaar afwegen om uiteindelijk die handeling te 

kiezen waarbij ze het nut voor zichzelf willen maximaliseren. Een andere 
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veronderstelling is dat behoeften van mensen niet significant van persoon tot persoon 

verschillen, en door de tijd heen ongewijzigd blijven. Men gaat uit van de mens als 

homo economicus: er geldt voor alle mensen daarbij een identieke gedragsmotivatie, 

ongeacht het individu. 

De ‘human capital theory’ van Becker (1976) is een voorbeeld van de subjectivering 

van de economie. Persoonlijke kenmerken krijgen een economische betekenis, zoals 

houding, kennis, kwalificatie en vaardigheden. Dit menselijk kapitaal wordt bepaald 

door erfelijke aanleg, onderwijs, levensloop, et cetera. De human capital theory 

beschouwt de vorming en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal vanuit 

economisch oogpunt. 

De ik-als-rationele-mens is een economisch wezen, dat wil zeggen, gericht op de 

bevrediging van zijn behoeften op efficiënte en rationele wijze. Hij wordt daarbij 

gedreven door eigenbelang. Hij kiest voor die behoefte waarvan hij denkt dat die het 

meeste nut zal opbrengen. Daarvoor worden voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. 

De uitgangspunten zijn helder, de mens als een homo economicus hecht enkel en alleen 

waarde aan hetgeen hem persoonlijk gewin oplevert. 

4.4 Ik-als-zinzoekende-mens 

De ik-als-zinzoekende-mens ontleent zijn betekenis aan de homo significans. De 

aangeboren wil tot zingeving is op zoek naar zijn bestemming ofwel zijn unieke zelf. 

Frankl beschrijft het als volgt: “Het streven naar de zin van het leven is de primaire 

motivatiekracht waarover een mens beschikt” (Frankl, 2009:123). Net zo min als de 

mens zonder voedsel kan, kan hij zonder zingeving. Die zin openbaart zich in de dingen 

die een mens onderneemt, de idealen en waarden die hij in zijn leven wil realiseren. 

Ieder ogenblik in het leven heeft een unieke zin die door de persoon in die specifieke 

situatie ontdekt kan worden. 

De mens is een zinzoeker. Mens-zijn is een gegeven én een opgave. Mensen bezitten het 

vermogen tot zelfverwerkelijking en streven naar levensvervulling. Zij zijn door hun 

handelen in staat richting te geven aan hun eigen ontwikkeling, in staat tot bewuste 

zelfbepaling, en hebben een zekere bekwaamheid tot zelfbesturing (Marcoen, 2006). 

In de opvatting van Marcoen (2006) is het leven één grote ontwikkelingsgang en één 

groot leerproces. Er wordt niet alleen een verklaring gezocht voor wat er gebeurt, maar 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rede
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het moet ook op zijn waarde en betekenis worden geschat en door het betrokken 

individu van een interpretatie worden voorzien. Dit vraagt om zelfdistantie, ofwel om 

het vermogen om afstand te nemen van biologische, psychische en sociale factoren. Dit 

afstand nemen van zichzelf is in de visie van Frankl een essentiële kwaliteit van de 

mens. Het zoeken naar zingeving is de reflectie op de vraag: welke kwaliteiten heb ik 

gekregen en op welke wijze kan ik met die kwaliteiten een bijdrage aan mijn werk 

leveren? Zowel organisaties als individuen kunnen zich bezighouden met de 

zingevingsvraag. 

Naast het vermogen om afstand te nemen, bezitten mensen het vermogen om boven 

zichzelf uit te stijgen; “het voorbij onszelf verlangen naar iets dat meer omvat dan 

onszelf” (Wijsbek, 2009:8). 

De mens-als-zinzoeker verdraagt, aldus Frankl, geen zinloosheid in zijn leven. Wordt de 

‘wil tot zingeving’ ontkend, dat ontstaat er een existentieel vacuüm. Dit vacuüm 

manifesteert zich vooral in de vorm van verveling, waarbij de mens niet meer weet wat 

hij wil en weinig oog heeft voor de zin van het eigen bestaan. “In plaats daarvan wenst 

hij zich te gedragen zoals anderen zich gedragen of wel te doen wat anderen van hem 

verlangen” (Frankl, 2009:133). Het existentiële vacuüm manifesteert zich dikwijls 

onder diverse maskers en vermommingen. Soms wordt de gefrustreerde wil tot 

zingeving vervangen door een verlangen naar macht of het verlangen naar geld. In 

andere gevallen wordt de wil tot zingeving vervangen door de wil tot lust. 

De mens dient in zijn visie te worden uitgedaagd om zijn wil tot zinzoeken te activeren, 

want “de mens heeft geen behoefte aan een homeostase, maar aan geestelijke dynamiek 

in een polair spanningsveld” (Frankl, 2009:132). 

Frankl gaat ervan uit dat het leven onder alle omstandigheden zin heeft, dat iedereen 

zinvolheid wenst, en dat de mens in alle omstandigheden vrij is om te kiezen voor zin. 

Zonder deze vrijheid komt men niet toe aan beslissingen waar men zelf achter staat. Het 

is de vrijheid van de mens om stelling te nemen; om tegenover zichzelf te gaan staan en 

op te treden, letterlijk boven zichzelf uit te stijgen en daar een mening over te hebben. 

Een mens wordt pas werkelijk mens, aldus Frankl, als hij zich tot de dimensie van de 

vrijheid verheft. In deze (geestelijke) dimensie maakt hij zelf die keuze. Tenslotte komt 

het erop aan dat men zijn keuzes in praktijk wil brengen en in de uitvoering daarvan de 
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verantwoordelijkheid neemt. ‘Als je weet waarvoor je leeft en je hebt de moed eruit te 

leven, heeft je leven zin, wat je ook meemaakt’, ontdekte Frankl. 

In zijn boek ‘Meaning of Life’ ordent de psycholoog Baumeister zingevingsprocessen. 

Mensen hebben behoefte aan zingeving, kennen betekenis toe aan zichzelf en de dingen 

om hen heen en hebben taal nodig om zin uit te drukken. Betekenis is meestal 

gestructureerd in een netwerk van ideeën en relaties en is vaak afhankelijk van een 

context (Baumeister, 1991:20). Baumeister stelt dat mensen er behoefte aan hebben te 

ervaren dat hun leven op de een of andere manier zinvol is. Hij stelt dat er een aantal 

zinbehoeften te onderscheiden is. “A basic assumption of this book is that people have a 

need for life to make sense in certain ways. They can be described as needs for 

meaning. Four basic needs for meaning can be suggested: purpose, value, efficacy, and 

self-worth. A person who is able to satisfy these four needs will probably feel that his or 

her life has sufficient meaning. A person who has not satisfied them is likely to feel a 

lack of meaning” (Baumeister, 1991:29). 

De eerste behoefte is de behoefte aan doelgerichtheid (purpose). Mensen willen hun 

gedrag en handelingen in het kader van een doel kunnen plaatsen, waardoor het leven 

letterlijk een bedoeling of, beter gezegd, een perspectief heeft. Mensen willen ervaren 

dat hun gedragingen en de gebeurtenissen in hun leven juist, goed en gerechtvaardigd 

zijn (justification). De behoefte aan ‘greep te hebben op het eigen leven’ (efficacy) 

vormt de derde behoeftecategorie. Mensen willen het idee van hanteerbaarheid en 

controle hebben over datgene wat ze doen. Het behalen van doelen en het overwinnen 

van uitdagingen geeft een gevoel van grip op het leven. De vierde zinbehoefte betreft de 

behoefte aan eigenwaarde (self-worth). Mensen hebben een positief zelfbeeld nodig. In 

de praktijk neemt deze behoefte veelal de vorm aan van het vinden van manieren om 

zich beter te voelen (Baumeister, 1991). 

Samenvattend is zingeving een vorm van levenskunst. Verschillende menselijke 

processen, zoals betekenisgeving, waardering en zelfwaardering, samenwerking, 

zelfbepaling of vrijheid worden tot een min of meer samenhangend geheel geordend 

(Coene, 2008). Zingeving kan niet los worden gezien van de subjectieve betekenis die 

de persoon eraan geeft. Het is van belang om na te gaan wat de mens zelf voelt en 

beleeft bij bepaalde thema’s omdat dit niet alleen wijst naar de zin van ervaringen, maar 

ook met wat hij meemaakt en de manier waarop hij dit verwerkt. De daadwerkelijke 
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betekenis voor individuen “krijgt gestalte in de ontwikkeling van hun unieke 

levensverhaal en hangt samen met de ‘existentiële slotsom’ waartoe ze op cruciale 

punten in hun levensloop komen: is het leven dat ik leid de moeite waard om zo te leven 

en zal het aan het slot daarvan de moeite waard zijn geweest?” (Kunneman, 2009:245). 

De essentie van de ik-als-zinzoekende-mens is dat deze ik-positie op zoek is naar de zin 

in zijn leven door zelf betekenis en zin te geven aan zijn werk. Mensen hebben een 

diepgewortelde behoefte zich als mens te ontwikkelen en iets bij te dragen aan de 

organisatie of gemeenschap waar zij deel van uitmaken. Het is het ontdekken van het 

‘unieke zelf’. Mensen willen ervaren dat hun werk zin heeft als hun dagelijkse 

activiteiten passen bij doelen die zij zich zelf hebben gesteld en/of waarden die zij 

nastreven. Het gaat er bij de ik-als-zinzoekende-mens om dat hij zich niet alleen fixeert 

op zichzelf, maar zich ook afvraagt voor wie of wat men leeft en de verbinding met het 

meer omvattende ervaart en zich verbonden voelt; vanuit een levenskunst. 

4.5 Ik-als-ambachtelijke-mens 

De constatering dat mensen zin zoeken in werk is niet altijd vanzelfsprekend geweest. 

Werken en leven waren één, werken was, net als ademen, absoluut nodig om te 

overleven. Het verrichten van arbeid was nodig om in levensonderhoud te kunnen 

voorzien. De oude Grieken keken ronduit neer op arbeid en zagen fysieke arbeid als iets 

minderwaardigs, dat maar aan slaven en vrouwen moest worden overgelaten. Arbeid 

werd negatief beoordeeld omdat het noodzakelijkheid is om te leven en afbreuk doet 

aan menselijke vrijheid. Arbeid hield zich met de materie bezig en was daarom ook iets 

voor lagere wezens. Hiertegenover stond voor de oude Grieken het zoeken naar de 

waarheid. Vrije burgers hadden hun handen vrij van arbeid en hielden zich met de 

hogere zaken bezig, zoals filosoferen en het bedrijven van politiek (Arendt, 2009). 

Ook in de arbeidsdeling, als gevolg van de industrialisatie, gold arbeid, en zeker 

loonarbeid, als minderwaardig. “De westerse beschaving heeft een diepgeworteld 

probleem met het verband tussen hand en hoofd, met de erkenning van vakmanschap” 

(Sennett, 2008:18). 

De verheffing van arbeid is onder meer begonnen bij Marx, die arbeid beschouwde als 

het “hoogste wereld scheppende vermogen van de mens” (Arendt, 2009:94). De mens 

maakt dingen en het denken van mensen is afhankelijk van wat ze doen. Met andere 
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woorden: de mens is wat het maakt. De positie ik-als-werkende-mens is afgeleid van het 

mensbeeld van de homo faber, dat letterlijk ‘de mens als maker en vervaardiger van 

werktuigen’ betekent. 

“In de wereld van de homo faber heeft alles een zeker nut, dat wil zeggen, moet kunnen 

worden aangewend als hulpmiddel voor het tot stand brengen van weer iets anders” 

(Arendt, 2009:140). Zo vindt er een verbetering plaats door herschikking van de natuur. 

Aan dode materie wordt door bewerking iets toegevoegd, namelijk de personaliteit van 

de bewerker, waardoor de materie meer waard wordt. “Slechts de homo faber is 

werkelijk de heer en meester omdat hij meester over zichzelf is en over wat hij doet” 

(Arendt, 2009:131). 

Volgens Marx schept de homo faber zijn producten in vrije arbeid. Marx’s houding 

tegenover arbeid kent een tweeslachtigheid. Enerzijds is in zijn opvatting arbeid een 

door de natuur opgelegde dwang en de meest productieve activiteit van de mens. 

Anderzijds streefde Marx naar de verlossing van de mens uit de slavernij van de arbeid. 

“Pas wanneer de arbeid is afgeschaft, kan het ‘rijk van de vrijheid’ in de plaats treden 

van het rijk van de dwang” (Arendt, 2009:96). Om de homo faber te typeren, maakt 

Arendt een onderscheid tussen het verrichten van arbeid, werken en handelen. 

Onder arbeid verstaat Arendt de activiteit die nodig is om de vraag van het menselijk 

lichaam in stand te houden. “Arbeiden is de activiteit die correspondeert met het 

biologische proces van het lichaam: geboorte, groei, verval. De zorg voor eten en 

drinken, voor de gezondheid van het lichaam” (Arendt, 2009:15). 

Het zwoegende werk op het land, de altijd terugkerende huishoudelijke taken. De 

oneindige arbeidscyclus die behoort bij het leven zelf. Er moet eten geproduceerd 

worden, mensen moeten verzorgd worden, al deze primaire dingen om te zorgen dat het 

eigen voortbestaan gegarandeerd is, en dat de wereld en de medemens op een bepaalde 

manier verzorgd wordt en in conditie blijft. Arbeid is iets dat we moeten blijven doen. 

Arbeid vloeit direct voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van het lichaam. 

De noodzaak hiertoe hebben wij gemeen met dieren. Juist de noodzaak tot arbeid maakt 

dat mensen lijken op de dieren, want ook dieren moeten arbeiden voor hun eten. 

Om deze redenen verwijst Arendt dan ook naar de arbeider als de ‘animal laborans’. Het 

arbeidende dier is veroordeeld tot sleur en onderworpen “aan de noodzakelijkheden van 
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zijn eigen leven” (Arendt, 2009:130-131). Om te kunnen leven moet de animal laborans 

de goede dingen van de natuur ontnemen en deze consumeren, om zich te weren tegen 

de natuurlijke processen van groei en verval. De animal laborans hunkert slechts naar 

overvloed en geluk met als gevolg “dat onze gehele economie reeds tot op grote hoogte 

een economie van verspilling is geworden, waarin alle dingen even snel moeten worden 

opgesleten en weggeworpen als ze zijn geproduceerd” (Arendt, 2009:122). 

In onze moderne cultuur is het verrichten van arbeid de dominante vorm geworden. In 

de fabrieksarbeid - zoals in Modern Times - is Charlie slaaf van het ritme van de 

machine. Hij neemt deel aan het productieproces om in zijn onderhoud te kunnen 

voorzien. De vrucht van zijn inspanningen is een loon, een consumptiegoed met een 

korte levensduur. “De inspanning van het arbeiden bevrijdt de arbeidende dier nooit van 

de noodzaak zich die inspanning telkens weer opnieuw te getroosten, en blijft dus een 

door de natuur opgelegde eeuwige dwang” (Arendt, 2009:95). 

Werken is iets anders dan het verrichten van arbeid, dit is van een andere orde. In het 

werk worden duurzame producten gefabriceerd, zoals gebruiksvoorwerpen, artistieke 

voorwerpen, gebouwen en monumenten. Dat zijn scheppingen van de mens die als het 

ware tegenover hem staan. Zij vormen zijn wereld. Hier heeft de mens zijn stempel op 

gedrukt. Specifiek voor werk is het gebruik van gereedschappen en werktuigen. 

Werk plaatst ons buiten de natuur, in een eigengemaakte omgeving van dingen, huizen, 

wegen, in de wereld. Werk, dat is wat de beeldhouwer doet, of de vioolbouwer, die op 

ambachtelijke wijze een viool bouwt. Dat heeft niets te maken met het onderhouden van 

het menselijk lichaam. Natuurlijk moet ook de vioolbouwer leven, en moeten de violen 

dus worden verkocht. Maar het gaat de vioolbouwer toch in eerste instantie om de viool. 

Hij wil iets moois maken, iets blijvends, en hij zal er veel vreugde aan beleven wanneer 

het hem gelukt is. Werk is dus iets heel anders dan sisyfusarbeid. Werk kan wél af 

komen. Je kunt tevreden en trots naar het resultaat van de inspanningen kijken: dit is 

mijn viool, of dit is mijn boek. Zoals in de werkplaatsen, de gilden van de 

middeleeuwse edelsmeden, de ateliers van makers van muziekinstrumenten zoals 

Antonio Stradivari, laboratoria waarin meesters onderwijs geven aan leerlingen. De 

emotionele beloning is het gevoel van bekwaamheid en trots, net zoals bij de 

kathedraalbouwers, pottenbakkers, vioolbouwers, instrumentenmakers, zilversmeden, 

musici, rietdakdekkers en nog veel meer vaklieden. 
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Maar het allerhoogste is toch altijd de derde vorm, het handelen. Handelen is volgens 

Arendt de enige activiteit die tussen mensen plaatsvindt, zonder bemiddeling van de 

natuur of materie. Het is de politieke activiteit van spreken, overtuigen, dingen in 

beweging zetten. Niet in arbeid of werk, maar in het handelen vindt de mens zijn 

bestemming als mens. “Pluraliteit is de conditie van het menselijk handelen, omdat wij 

allen eender, dat wil zeggen, menselijk zijn in die zin, dat niemand ooit gelijk is aan 

iemand anders die ooit heeft geleefd, leeft of zal leven” (Arendt, 2009:16). 

Wie handelt, doet dit niet uit routine, zoals bij arbeid, maar uit eigen initiatie en 

bezinning. Arendt wijst op de noodzaak van zinvol werk - als een scheppingsproces - 

dat zelfrespect voedt en inhoud kan geven aan het gevoelens van plezier en trots, door 

samen te werken en in die samenwerking te kunnen bespreken waar men mee bezig is. 

De homo faber bezit het vermogen om datgene wat hij doet te plaatsen in een groter 

geheel. Gelijk aan kathedraalbouwers hun minutieuze en harde inspanningen ervaren als 

onderdeel van een project dat het individuele overschrijdt (Verstraeten, 2003:65). 

De ik-als-ambachtelijke-mens wordt gedreven door het verlangen om het werk goed uit 

te voeren omwille van het werk zelf en er persoonlijk iets aan toe te voegen. De 

beloning is intrinsiek; een gevoel van trots en bekwaamheid. Het draait bij de ik-als-

ambachtelijke-mens vooral om passie voor zijn werk, toewijding en het streven naar 

zelfverbetering. De ik-als-ambachtelijke-mens is in die zin homo faber omdat hij zich 

‘heer en meester’ voelt over zijn werk. 

4.6 Ik-als-spelende-mens 

In het spelen, zoals we dat vooral van kinderen kennen, valt op dat spelen zich kenmerkt 

door een eigen ernst en spelvreugde. De speler wordt als het ware in het spel 

opgenomen. De inzet van het spel is het spel goed spelen. Elementen als genot, spel, 

cultuur en schoonheid komen voort uit het mensbeeld van de homo ludens, ofwel de 

spelende mens. 

De Duitse filosoof-dichter Schiller (1759-1805) heeft in zijn brieven over de esthetische 

opvoeding van de mens onder meer het belang van het spel benadrukt. “De mens speelt 

alleen, indien hij in de volle betekenis van het woord mens is, en hij is alleen dan geheel 

mens, indien hij speelt” (Schiller, 2009:brief 15). In de filosofie van Schiller zijn 

problemen op te lossen indien ze worden benaderd via het probleem van de esthetiek, 
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omdat vrijheid van geest alleen via schoonheid van het spel kan worden bereikt. Op de 

vraag hoe een balans kan worden gevonden tussen de rationaliteit en de mens, 

antwoordt Schiller met ‘door te spelen’. In de rationaliteit wordt de fantasie namelijk 

niet meer geprikkeld en gestimuleerd.  

Schiller spreekt van twee driften van de menselijke psyche. De eerste is de ‘stofdrift’, de 

drang van de mens om de wereld te ervaren en het eigen bestaan te voelen. De stofdrift 

gaat uit van het fysieke bestaan van de mens en streeft ernaar de mens binnen de 

grenzen van de tijd te plaatsen en tot materie te maken. De tweede is de ‘vormdrift’, de 

drang die voortkomt uit de menselijke natuur, die streeft naar het onveranderlijke en 

tijdloze (Schiller, 2009:brief 12). Daar waar de stofdrift een individuele relatie met de 

fysieke wereld wil bewerkstelligen op een bepaald moment in de tijd, daar claimt de 

vormdrift een oneindige doorwerking. De zintuiglijke stofdrift wil veranderen, wil dat 

de tijd inhoud heeft. De vormdrift wil daarentegen dat de tijd juist wordt opgeheven, dat 

er geen verandering is. 

Schiller stelt dat de mens ingeklemd zit tussen deze twee driften. Het is nu de kunst om 

deze driften - die elkaar aanvullen - te laten samengaan. De drift waarin beide driften 

samenkomen, wordt door Schiller speeldrift genoemd. Een mens dient niet alleen 

geregeerd te worden door stof- of vormdrift. De speeldrift is het midden van deze twee 

driften en brengt zowel de stof- als vormdrift samen en houdt deze in spanning. In het 

spel is de mens in staat om zich tegelijkertijd bewust te zijn van zijn vrijheid en zijn 

rationaliteit, waardoor de speeldrift de mogelijkheid voor de mens om zichzelf te 

kennen creëert. 

Blijft één van beide driften echter overheersen, dan blijft de mens onbevredigd, 

gefragmenteerd en slaafs, met andere woorden: niet vrij. Het is juist de vrijheid van de 

mens die Schiller nastreeft, omdat een wereld van vrije mensen een morele wereld 

oplevert. Als de stofdrift voortbrengt wat de vormdrift wil ontvangen en andersom, is de 

mens vrij, omdat hij niet langer handelt uit een plicht, maar omdat zijn handelen 

samenvalt met zijn wil. De spelende mens weet zijn gevoelsmatige en vrije kant te 

verbinden met zijn rationele kant. 

Iemand die een belangrijke - zo niet de belangrijkste - bijdrage heeft geleverd aan het 

debat over de culturele betekenis van het fenomeen ‘spel’, is de Nederlandse historicus 

Huizinga. De mens is volgens Huizinga te karakteriseren als homo ludens: de mens is 
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een spelende mens. Huizinga laat zien dat cultuur zelf wezenlijk uit spel bestaat. “Spel 

is ouder dan cultuur, want het begrip cultuur, hoe onvoldoend omschreven het ook mag 

zijn, veronderstelt in ieder geval al een menschelijke samenleving, en de dieren hebben 

niet op de mensch gewacht om hen te leeren spelen” (Huizinga, 2008:28). 

Huizinga noemt spel ‘bewustzijn van blijde verpoozing buiten de eischen van het 

gewoone leven’ (Huizinga, 2008:235). In het spel gaat het om een tijdelijke 

onderbreking met een eigen strekking. Spel heeft geen ander doel dan het spel goed te 

spelen. Het staat buiten het gewone leven, dat wil zeggen, “buiten het proces van 

onmiddellijke bevrediging van nooden en begeerten. (…) Het schuift zich daartusschen 

als een tijdelijke handeling, die in zichzelf afloopt, en verricht wordt om de bevrediging, 

die in die verrichting zelf gelegen is” (Huizinga, 2008:36). 

Omdat spel buiten de werkelijkheid staat, kan men namelijk de consequentie van een 

handeling al spelend verkennen en daarmee toetsen of het geoorloofd is. Werk en spel 

hebben wel degelijk een gemeenschappelijk terrein.
26

 Volgens Huizinga zorgde de 

industrialisatie ervoor dat de volwassenen hun speelgoed wegdeden; moderne arbeid 

was dodelijk ernstig. Naar zijn mening verliezen volwassenen iets essentieels van hun 

denkcapaciteit wanneer rationaliteit overheerst; ze verliezen de ongeremde 

nieuwsgierigheid die optreedt bij het spel. 

Samenvattend beschrijft Huizinga de eigenschap van het spel als een ongedwongen 

handeling of activiteit, die zich voltrekt binnen tijd en ruimtelijke grenzen en die 

verloopt volgens vrij gekozen, maar daarna verplichtende regels. Het doel is de activiteit 

zelf en de activiteit gaat gepaard met een gevoel van spanning en vreugde en het 

bewustzijn dat het spel anders is dan het gewone leven. 

Hans Georg Gadamer bouwt voort op Huizinga’s spelbegrip (Gadamer, 2006). Hij 

plaatst zijn onderzoek in het perspectief van het oude vormingsideaal: Bildung, dat hij 

                                                 

26
 Bij zijn erepromotie aan de Rotterdamsche Handelshoogeschool getuigde Dr. A.F. Philips: ‘Van mijn 

intrede in de N.V. af, werd het een wedstrijd tusschen de technische en commercieele leiding, om 

elkaar de loef af te steken. De een trachtte zooveel te fabriceeren, dat hij meende, dat de commercieele 

leiding het niet aan den man kon brengen, terwijl de ander zooveel probeerde af te zetten, dat de 

fabriek geen gelijken tred zou kunnen houden met den verkoop, en deze wedstrijd is blijven bestaan; 

dan is de een voor, dan behaalt de ander de overwinning” (Huizinga, 2008:232). 
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uitlegt als: “the properly human way of developing one’s natural talents and capacities” 

(Gadamer, 2006:xii). Anders dan bijvoorbeeld een blik op een kunstwerk in een 

museum benadrukt Gadamer de meer esthetische beleving van het spel. 

Een toneelstuk kan worden beschouwd als een spel waarbij één van de wanden die het 

spel afschermen van de omgeving doelbewust verwijderd wordt, zodat het spelen tot 

een voorstelling wordt. Kenmerkend voor een toneelspel als voorstelling is het feit dat 

de toeschouwers nu deel gaan uitmaken van de voorstelling. In de beleving raakt hij 

tijdelijk zichzelf kwijt, om zich daarna vernieuwd te hervinden. Het spel ondergaat een 

metamorfose; het wordt een schepping (‘ein Gebilde’), en wel een schepping die ons 

iets te leren heeft. 

Gadamer benadrukt het eigen en persoonlijke karakter van de ervaring. Denk ter 

vergelijking aan het moment dat een orkest inzet. Dat is ook het moment waarop het 

publiek zich als het ware ‘in de muziek’ begeeft en de dagelijkse realiteit los laat. 

“...The absolute moment in which a spectator stands is both one of self-forgetfulness 

and of mediation with himself. What rends from himself at the same time gives him 

back the whole of his being” (Gadamer, 2006:125). Hier wijst Gadamer op het 

transformatieve van de esthetische ervaring. We vergeten onszelf, waardoor er ruimte 

ontstaat voor nieuwe ervaring. Vervolgens komen we weer terug bij onszelf, maar nu 

inclusief het nieuwe en het andere. Dat is het proces dat verwijst naar vorming, ofwel 

Bildung. Zo gaat dit ook met de musicus zélf, die speelt. “The player himself knows 

that play is only play and that it exists in a world determined by the seriousness of 

purpose. Play fulfills its purpose only if the player loses himself in play” (Gadamer, 

2006:102-103). 

Gadamer verwijst naar de bijzondere positie van de spelers in het spel en de wisseling 

met het publiek. “A complete change takes place when play as such becomes a play. It 

puts the spectator in the place of the player. He - and not the player - is the person for 

and in whom the play is played” (Gadamer, 2006:109). Deze wisseling in perspectief is 

een belangrijk element in spel dat is opgepakt door de wetenschappers die zich 

bezighouden met spelsimulatie (Klabbers, 2006). 

In een spelsimulatie interacteren de deelnemers met elkaar in een gesimuleerde 

omgeving, op grond van vooraf opgestelde regels. Door hun interacties en beslissingen 
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bootsen zij een praktijksituatie na en creëren daarbinnen een bepaalde toekomst. De 

spelers vertonen in hun spel authentiek gedrag. Mensen kunnen zich ontwikkelen op 

basis van reflectie op het gedrag in het spel. Hoe de deelnemers zich gedragen in het 

spel, is helemaal afhankelijk van henzelf. Dit proces is kinderen van nature gegeven. In 

de vorm van spel creëren kinderen een eigen wereld waarin ze spelen. “Spelen is voor 

jonge kinderen de enige manier om zich het leven eigen te maken: door te spelen 

verkennen ze hoe de omgeving zich tot hen verhoudt” (Van der Aalsvoort, 2009). Spel 

neemt een vanzelfsprekende plaats in bij de ontwikkeling van mensen. 

De ik-als-spelende-mens is gericht op spelen en staat voor vieren, plezier, creativiteit en 

ontwikkeling. Spel spreekt aan en raakt ons. De spelende mens is gericht op het 

spelproces zelf en beleeft er plezier aan. De homo ludens eert het leven en zijn werk 

door het spel goed te spelen. Of het spel goed gespeeld wordt, of het leven goed geleefd 

wordt, is belangrijker dan het één of andere bereikbare eindresultaat. Anders gezegd: 

het spelen is geen middel tot een doel, maar spel heeft een doel in zichzelf. 

4.7 Ik-als-willende-mens 

De positie van ik-als-willende-mens is het product van de huidige samenleving. De 

modernisering verwijst naar een toenemende individualisering en afname van invloed 

van traditionele verbanden. De kern van individualisme is het bewustzijn van de mens 

van zijn individuele identiteit; van het bewustzijn van het feit dat hij tot op zekere 

hoogte meester is over zijn eigen lot, of althans dat behoort te zijn. Individualisme kent 

verschillende facetten. Zo is er sprake van een bepaalde autonomie die de vrijheid van 

de mens benadrukt. Het verwijst naar het vermogen om kritisch te oordelen en te 

handelen. Er is ook sprake van een bepaalde mate van onafhankelijkheid. Dit heeft te 

maken met de keuzevrijheid van de mens in bijvoorbeeld het aangaan van sociale 

relaties. Onafhankelijkheid heeft te maken met het vermogen zich als onafhankelijk 

persoon te handhaven onder een veelheid van soms conflicterende omstandigheden. 

Individualisme impliceert in het algemeen zelfbeheersing en handelen op basis van 

eigen oordeel en kritische analyse. De drive verbinden met de individualisering is de 

vrije wil. 

De mens in de huidige samenleving onderscheidt zich doordat hij vrij wil zijn, 

onafhankelijk van bevoogding door kerk, politieke partij of werkgever; hij wil de baas 

zijn over zijn eigen bestaan. Willende mensen laten zich niet door anderen de wet 
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voorschrijven. Ze hebben er geen behoefte aan dat personen en instanties zich meer dan 

strikt noodzakelijk is met hun leven bemoeien. Ze willen zelf uitmaken wat ze denken 

en doen. Het gaat vooral om het kunnen kiezen in vrijheid (Vuyk, 1990). 

Deze ik-positie verwijst naar de opvatting dat de mens vóór alles een wezen is dat 

gekenmerkt wordt door zijn wil: de mens als homo volens. De hedendaagse mens laat 

zich niet langer de wet voorschrijven, maar geeft zijn levensscript naar eigen believen 

vorm. De homo volens is te vertalen als ‘de willende mens’; deze leeft “...niet langer 

vanuit vaste overtuigingen en automatische vanzelfsprekendheden, maar balanceert 

voortdurend op het snijpunt van allerlei alternatieven en mogelijkheden” (Van der Loo 

en Van Reijen, 2001:13). 

De ik-als-willende-mens wil in vrijheid zijn levensstijl kiezen en uitmaken of en zo ja, 

welke sociale relaties hij kiest, met welke partner hij zijn bestaan wil delen, of hij 

kinderen wil, al of niet wil werken en hoe hij zijn vrije tijd wil doorbrengen. 

Uiteindelijk bepalend bij al deze keuzen is of hij het wil. En wat hij wil, is vóór alles 

variatie. “De willende mens kenmerkt zich hierdoor dat hij nu eens dit en dan weer dat 

wil. Soms in een kostuum lopen, dan weer in een trui en jeans; actief zijn in de politiek, 

op de beurs speculeren, strijden voor het milieu, joggen, romantisch tafelen, tv kijken, 

mediteren. Alles kan voor de willende mens - in alle mogelijke combinaties” (Vuyk, 

1990:12). 

De huidige samenleving prikkelt de ik-positie van de willende mens. Daar zijn 

verklaringen voor. Ten eerste verschijnt de samenleving in een chaotische vorm. Deze 

chaos kan slechts worden overwonnen wanneer de mens erkent dat de gebeurtenissen in 

het leven geen dingen op zichzelf zijn, maar het product van de wil tot macht. Slechts 

de mens die bij zichzelf de wil erkent en zich door deze wil laat leiden, is in staat 

nieuwe waarden te scheppen en daardoor de chaos te bedwingen. Een andere verklaring 

geeft Vuyk: “Volgens Heidegger zijn we geworpen in een wereld die we evenmin als 

onszelf, zelf hebben gekozen. Anderzijds wordt de menselijke zijnswijze erdoor 

gekenmerkt dat het een mogelijk-zijn is. De mens is niet ‘af’, hij moet zich nog 

voortdurend realiseren. Daartoe is een standvastige openheid vereist ten aanzien van de 

mogelijkheden die de mens is. Slechts dan leeft de mens eigenlijk” (Vuyk, 1990:99). 

Dit verwijst naar willen in de betekenis van ‘het op zich nemen van wat op je toekomt, 

in het besef dat het ook anders had kunnen zijn’. De moderne mens is een willende 
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mens. Deze bepaling kan begrepen worden als een poging op een verantwoorde wijze 

met de toevalligheid van het bestaan te leven. 

Een willend mens zijn betekent niet dat we ons bestaan kunnen beheersen, maar het 

brengt wel een structuur aan in een bestaan waarin de chaos en doelloosheid 

voortdurend op de loer liggen. Het resultaat daarvan is dat we een reeks toevallige 

gebeurtenissen vormgeven. De vraag blijft: waarom kunnen mensen in de huidige 

samenleving willende mensen genoemd worden? Vuyk onderscheidt daarvoor vier 

aspecten van willen (Vuyk, 1990:11-28). Ten eerste is er sprake van 

keuzemogelijkheden en willen betekent dan het maken van bewuste keuzen. Het tweede 

aspect is vrijheid; willen is dan gebruik maken van de ruimte om je eigen gedrag te 

bepalen. Oorzakelijkheid is het derde aspect; het bestaan van mensen wordt in hoge 

mate gevormd door de wil van mensen. “Zij ervaren zichzelf als de oorzaak van zeer 

veel van wat er gebeurt, niet alleen van wat ze doen, maar zelfs ook van wat hen 

overkomt” (Vuyk, 1990:25). Het vierde aspect is nauw gerelateerd aan het derde, 

namelijk het nemen van verantwoordelijkheid voor handelingen die je zelf hebt gewild. 

Aan deze aspecten wil ik een vijfde toevoegen. Willen geeft aan mensen een eigen 

identiteit. Deze identiteit staat voor de keuze verantwoordelijkheid voor wat de persoon 

doet en wat hij niet doet. De ik-als-willende-mens is gericht op de erkenning van zijn 

eigen subjectiviteit en autonomie, met andere woorden, de wil voor erkenning, dat als 

een geboorterecht van mensen kan worden getypeerd. 

De ‘ik-als-willende-mens’ onderscheidt zich doordat hij de baas wil zijn over zichzelf, 

zeker in zijn vrije tijd. Deze positie laat zich niet de wet voorschrijven. Willen impliceert 

zelf uitmaken wat ik denk of doe. Willen impliceert vrijheid in het maken van bewuste 

keuzes. De willende mens wil in vrijheid zijn eigen levensstijl kiezen en zijn eigen lot 

bepalen. Willen veronderstelt verantwoordelijkheid nemen voor je handelingen en 

zelfdiscipline. 

4.8 Dialoog en monoloog 

De meerstemmigheid van de mens laat zien dat er sprake is van meerdere te 

onderscheiden ik-posities binnen eenzelfde persoon. Het is belangrijk om deze ik-

posities in hun eigen kwaliteit aan het woord te laten, zonder dat de ene positie de 

andere volledig overstemt. In mijn opvatting is het agogisch spanningsveld tussen 
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sociale beheersing en emancipatie in feite een dialogische uitwisseling tussen de 

verschillende ik-posities. 

De meest prominente en machtige ik-positie is die van de ik-als-rationele mens. Door de 

fixatie op de homo economicus krijgt de ik-als-rationele-mens alle aandacht en worden 

de stemmen van de overige ik-posities naar de achtergrond gedrukt of zelfs de mond 

gesnoerd. Door het ontbreken van een dialogische uitwisseling tussen de ik-posities en 

het vasthouden aan één dominante ik-positie, is er sprake van rigiditeit in het hr-

systeem. In de praktijk domineert de positie van de ik-als-rationele-mens. 

Dit betekent dat er, figuurlijk gesproken, aan mensen wordt gevraagd om, wanneer zij 

naar het werk gaan, de homo ludens, de homo significans, de homo faber en de homo 

volens thuis te laten. Zo lang dit gebeurt, worden de andere stemmen niet gehoord en 

houden mensen het knagend besef dat zij slechts een productiemiddel zijn en voelen zij 

zich niet gekend. In organisaties die bestuurd worden vanuit de ik-als-rationele-mens 

wordt de identiteit van de mensen als het ware ingesnoerd. ‘Alsof een stuur is vastgezet 

als bij een stuurslot’. 

Het lukt de ik-als-rationele-mens echter niet om de overige ik-posities blijvend te 

onderdrukken. Dit komt omdat de overige ik-posities emotioneel verankerde stemmen 

zijn, die zich wel tijdelijk naar de achtergrond laten drukken, maar niet duurzaam 

verdwijnen. Na een periode van ogenschijnlijke vrede komen de andere stemmen aan de 

oppervlakte. De meerstemmigheid wordt zelfs nijpend, wanneer we als persoon in korte 

tijd door de netwerksamenleving worden uitgedaagd om verschillende ik-posities in te 

nemen, terwijl we in organisaties worden gedwongen om vanuit één ik-positie te 

handelen. Laat ik duidelijk zijn: het is niet gewenst dat één stem als winnaar 

tevoorschijn komt en de andere stemmen onderdrukt. Het naast elkaar bestaan van 

verschillende stemmen of posities werkt verrijkend ten opzichte van slechts één positie. 

Het concept van het meerstemmige zelf maakt inzichtelijk dat de twee gezichten van de 

Januskop - sociale beheersing en emancipatie - niet als vriend of vijand tegenover elkaar 

staan, maar elkaar wederzijds goed aanvullen. Het zijn verschillende ik-posities, die met 

elkaar in onderling dialoog moeten en kunnen staan. 

Om de emancipatie te bevorderen moet de monoloog van de ik-als-rationele-mens 

worden gereduceerd. Dit gebeurt door tegenwicht te bieden vanuit de andere ik-posities, 

die elk een eigen karakter en gevoelskwaliteit hebben. De vijf ik-posities zijn van 
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belang voor het proces van bevordering van zelfidentiteit. De meerstemmigheid van de 

mens en de geconstateerde vijf ik-posities vormen in mijn opvatting de bouwstenen 

voor het dichten van de kloof tussen de retoriek en de realiteit van hrm. Om de vijf 

posities een creatief gezicht te geven, verwijs ik naar de dialoog zoals in het 

onderstaande deel van de fresco van Raffaello Sanzio da Urbino wordt afgebeeld. 

 

De vijf ik-posities in de fresco van Raffaello Sanzio da Urbino (School van Athene, 

1509-1510, Stanza della Segnatura, Vaticaan – zie voorkant. 

In het volgende figuur geef ik aan hoe de vijf ik-posities in relatie staan tot het zelf. 

spelende 

mens

zinzoekende

mens

zelf

willende

mens

ambachtelijke 

mens

rationele 

mens

 

Figuur 4.1 Het meerstemmige zelf met daarin de vijf generieke ik-posities 
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4.8.1 Het ontwikkelen van meerstemmigheid 

Modernisering verlangt het bevorderen van zelfidentiteit. Dit vraagt om de ontwikkeling 

van meerstemmigheid door dialogische uitwisselingen tussen de ik-posities te 

stimuleren. In de samenleving is het nodig dat mensen met elkaar overleggen om tot een 

afstemming te komen; ditzelfde geldt ook voor de innerlijke wereld van de mens tussen 

de ik-posities (Hermans, 2006). Het beeld van de meerstemmige mens hoort bij de 

reflexieve mens. Deze ontpopt zich als gevolg van de toenemende dynamiek in de 

netwerksamenleving. De werkelijkheid is te complex om nog via sociale beheersing 

gehanteerd en begrepen te worden, aldus Cornelis (2000). “We moeten onze logica 

herzien, anders gaan denken, want de rationaliteit, die we in de vroegere leerprocessen 

hebben geleerd, is uit zichzelf statisch en verbonden met regelsystemen, die door hun 

logische aard onveranderlijk zijn. Nu hebben we kennis nodig waarbij de regels er niet 

toe doen” (Cornelis, 2000:664). Passen we enkel en alleen de regelgeving aan ten 

behoeve van een werkelijkheid die steeds complexer en dynamischer wordt, dan leidt 

dit slechts tot nog meer instrumentalisering en controle. 

De meerstemmige mens handelt op basis van zelfinzicht en dialoog. Indien hrm zich 

weet te onttrekken aan de zelf opgelegde, ordende greep van instrumentalisatie, dan valt 

er voor het vakgebied nog heel wat te ontdekken. Wat wil en verwacht de 

meerstemmige mens nu eigenlijk? Vanuit de aangevoerde ik-posities kunnen 

bijvoorbeeld elementen worden afgeleid zoals economische opbrengst van de eigen 

inspanning, plezier en creativiteit in het werk, zich kunnen ontwikkelen, in het geheel 

een zekere mate van zingeving ontdekken en vooral eigen keuzen kunnen maken. 

Omdat we allemaal verschillen, levert dat een voor ieder werkend mens unieke mix aan 

verwachte opbrengsten op. Dat betekent ook dat de zwaartepunten per medewerker 

kunnen verschillen en dat het belangrijk is om te weten hoe het er per medewerker 

voorstaat. Normaal gesproken vindt een dergelijke reflectie plaats binnen het systeem 

van functioneringsgesprekken. In het volgende voorbeeld zal deze methodiek worden 

vergeleken met het concept van de meerstemmige mens. 

4.8.2 Een voorbeeld 

Demmke (2007) toont in onderzoek aan dat veel hrm-systemen en -instrumenten op den 

duur een eigen leven gaan leiden en door managers noch medewerkers worden 

gewaardeerd. Een voorbeeld hiervan zijn de functioneringsgesprekken. “Performance 

appraisals are perceived as necessary chores in the everyday administrative life. Neither 
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the superiors nor the employees were interested in the appraisals. However, this lack of 

interest derived from different reasons. Whereas the one group did not wish to conduct 

evaluations, the other group did not wish to be evaluated. In many cases, the appraisals 

had no consequences and no effects on the work conditions of personnel” (Demmke, 

2007). 

Het functioneringsgesprek zou dé jaarlijkse gelegenheid moeten zijn om uitgebreider 

van gedachten te wisselen met de leidinggevende over het werk en over de wijze 

waarop de huidige functie wordt vervuld. Ook is het de bedoeling dat persoonlijke 

loopbaanmogelijkheden tegen het licht worden gehouden, dat bekeken wordt waar 

sterke en zwakke punten liggen en dat wordt aangegeven of er behoefte bestaat aan 

extra opleiding. Het onderzoeksresultaat duidt erop dat het systeem van 

functioneringsgesprekken niet meer bijdraagt aan het oorspronkelijk doel van het 

ontwikkelen en vergroten van de inzetbaarheid (employability) van mensen in 

organisaties. Gesprekken hebben weinig diepgang, formulieren worden als een 

automatisme ingevuld. “Het is te vaak een rituele dans, waarbij men aan de oppervlakte 

blijft doordat partijen sociaal wenselijke antwoorden geven. Een weinig prikkelend 

gebeuren. Na de rituele dans kan men weer een jaar verder. Niet alleen de gemiddelde 

medewerker kijkt net zo weinig uit naar het gesprek als naar een tandartsbezoek, voor 

de chef geldt dat vaak evenzeer. Die heeft vaak helemaal geen zin om kritiek te spuien 

en ziet op tegen de papieren rompslomp die eruit voortkomt. Hetzelfde geldt voor de 

medewerkers van de afdeling personeelszaken, die bergen formulieren moeten 

verzamelen en verwerken” (Jansen, 2008).
27

 

Het wordt vaak het ‘afvinken’ van een voorgedrukt formulier, wat op zich het op gang 

brengen van een dialoog in de weg staat. Dit hele ritueel, de mythe die in stand 

gehouden wordt, de sociaal wenselijke antwoorden en wat dies meer zij, duid ik aan met 

de term ‘gestolde lava’, zoals afgebeeld in het volgende figuur. 

                                                 

27
  Artikel “Neem zelf het heft in handen”, De Stentor (Jansen, 2008). 
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Figuur 4.2 Gestolde lava versus het ontlokken van de dialoog 

Vele medewerkers in organisaties voelen zich niet behandeld als belangrijk en hebben 

het gevoel dat hun talenten, hun kennis en ervaring onvoldoende begrepen en benut 

worden. In mijn opvatting komt dit omdat er geen contact wordt gemaakt met de 

meerstemmigheid van de mens, waardoor de gehanteerde instrumenten niet adequaat 

worden ingezet. Persoonlijke ontwikkeling krijgt vorm wanneer er contact wordt 

gemaakt en een dialoog wordt ontwikkeld met de verschillende ik-posities. 

Dit kan door bijvoorbeeld in het functioneringsgesprek de dialoog te ontlokken door te 

vragen of de gesprekspartner zich kan inleven in de ik-posities en vanuit iedere positie 

vragen te beantwoorden omtrent ervaringen in verleden, heden en toekomst. 

Bijvoorbeeld: “Was er iets in je verleden dat van groot belang of van grote invloed was 

en dat nu nog in je werk een belangrijke rol speelt?”; “Is er in je huidige werk iets dat 

van groot belang of van grote invloed is”?; “Verwacht je in je toekomst iets dat van 

groot belang of van grote invloed zal zijn in je werk?”, et cetera. De vragen doen dienst 

als ontlokker, waarbij de gesprekspartner deskundig is voor zijn eigen verhaal en 

verslaglegging en hrm deskundig is voor de methodiek. In die zin zitten partijen als 

gelijkwaardigen om de tafel. Vervolgens leggen de uitkomsten de basis voor 

opleidingsplannen, coaching, et cetera. 
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Hieronder geef ik een ander voorbeeld van een toepassing van het meerstemmige zelf, 

dat zowel in individueel als in teamverband kan worden toegepast. Ik stel me daarbij als 

doel de effectiviteit, doelmatigheid en zingeving te bevorderen door dialogische relaties 

tussen de ik-posities te ontwikkelen, zodat het ik flexibeler kan worden in relatie tot de 

omstandigheden waarin het verkeert. Dit kan op de volgende wijze: 

(a) de generieke ik-posities worden aan de deelnemer of deelnemers aangeboden. 

Desgewenst kunnen de deelnemers deze posities aanvullen of uitbreiden; 

(b) de posities worden in een matrix tegen elkaar uitgezet; 

(c) een ieder wordt gevraagd een inschatting te maken van de mate waarin in zijn 

beleving een bepaalde ik-positie naar voren komt (op een positieve dan wel 

negatieve wijze). 

De deelnemers concentreren zich op elke ik-positie en geven een inschatting aan op een 

schaal van nul tot vijf.
28

 De matrix van ervaren ik-posities (rijen) en deelnemers 

(kolommen) wordt gevuld met scores. Hieruit kan de prominentie van een bepaalde 

positie worden afgeleid. 

Deze procedure geeft mogelijkheden om ik-posities kwantitatief te analyseren, zodat de 

overeenkomsten en verschillen van de verschillende posities kunnen worden vergeleken 

binnen een individu, of in vergelijking tussen individuen en afdelingen. De 

kwantitatieve gegevens kunnen worden beschouwd als uitnodigingen of ontlokkers voor 

een dialoog tussen hrm en de gesprekspartners. Deze dienen de resultaten van een 

interpretatie te voorzien. Bijvoorbeeld: “Wat maakt dat de stemmen die een bijdrage 

zouden kunnen leveren aan het beter functioneren van ons team in de kiem gesmoord 

worden, terwijl deze stemmen op een ander toneel van ons leven wel duidelijk 

doorklinken?”; Wat kunnen wij als team doen om de gesmoorde stemmen uit te nodigen 

op het zakelijk toneel?”; Welke stemmen willen we verder ontwikkelen in het hr-

beleid?” (zie ook Groeneveld; Zomer, 2003) 

Afwijkende en verstoten stemmen kunnen zo benut worden voor een beter functioneren 

van het team; deze stemmen - die in het privéleven wel en in het werkende leven niet tot 

                                                 

28
 Deze schaal kent de volgende scores: 0 = helemaal niet, 1 = een beetje, 2 = in enige mate, 3 = vrij 

sterk, 4 = sterk, 5 = zeer sterk. 
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uiting worden gebracht - worden nu uitgenodigd om op het zakelijk toneel te 

verschijnen. 

Samenvattend kan een persoon met deze methodiek ontdekken of een bepaalde ik-

positie overheersend is, tegengesteld aan, of gezamenlijk met andere posities optreedt. 

Alle interpretaties geven veel aanleiding tot dialoog. Vanuit iedere ik-positie kan de 

persoon een verhaal over zijn eigen werk vertellen en welke ik-positie het daaraan 

gerelateerd gedrag bij elk teamlid oproept. 

Bespreking van de gegevens met de teamleden maakt het mogelijk de verschillende ik-

posities in het team uit te nodigen tot een dialoog met elkaar, waarbij ook de 

waarderingen van de verstoten stemmen aan bod komen. Men kan nieuw gedrag 

uitproberen, waardoor er in het team betere dialogische verhoudingen tussen de 

stemmen ontstaan en een cultuurverandering dichterbij wordt gebracht. 

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Er zijn vele mogelijkheden om het concept van het 

meerstemmige zelf toe te passen in hrm-instrumenten: als interventietechnieken 

(Boonstra, 2006; Van den Berge, Wortelboer, 2002); in beleidsformulering (Klabbers, 

1988). Om leiding en invulling te geven aan bovenbedoelde ontwikkelingsprocessen, 

geldt dat binnen hrm en managementteams een nieuwe dialogische verhouding moet 

ontstaan als meerstemmig team. Dan pas kan er sprake zijn van een zich emanciperende 

organisatie. 

4.8.3 De ik-posities als derde positie 

Organisaties kunnen worden opgevat als een sociaal systeem dat bestaat uit mensen van 

wie de interacties op elkaar betrekking hebben. Minimaal bestaat een sociaal systeem 

uit twee personen. Maken meerdere personen deel uit van het systeem, dan zien we het 

zich ontvouwende netwerk snel in complexiteit toenemen en ons bevattingsvermogen te 

boven gaan (Weick, 1979). 

In de netwerksamenleving maken we deel uit van allerlei interacties, die op hun beurt 

onderdelen en bouwstenen zijn van tal van andere en deze bevatten de kleefstof om uit 

te groeien tot collectieve structuren. Een voorwaarde is wel dat er sprake is van een 

drie-stappencyclus in het interactiepatroon. Weick introduceert daarvoor het begrip 

‘dubbele interactie’. Hiermee wordt de kleinste eenheid van sociale processen 

aangeduid. Er is sprake van een dubbele interactie, waarin een sequens zit van drie 
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handelingen; “an action by actor A evokes a specific respons in actor B, which is then 

responded to by actor A” (Weick, 1979:89). 

Een actie van A leidt tot reactie bij B (interactie), die weer een reactie bij A uitlokt 

(dubbele interactie). In de tweede en derde stap van elke cyclus komen keuzemomenten 

voor. Zo kan de andere persoon de inhoud van de input van persoon A accepteren, 

weigeren dan wel bijstellen, en nadat hij dit heeft gedaan, kan de eerste persoon 

aanvaarden of afwijzen wat de ander heeft gedaan (Weick, 1979:115). 

Het is aannemelijk dat organisaties in stand worden gehouden met een redelijk niveau 

van frictie tussen de componenten. Soms vallen ze uit elkaar omdat de dubbele 

interacties desintegreren. Soms bouwen ze wrijvingen op en verminderen de 

zelfsturingscapaciteiten van de sociale systemen. 

Dubbele interacties, die de mogelijkheid in zich hebben om zich te ontwikkelen, 

eroderen tot het niveau van interacties. Het element van zelfsturing en reflectie, dat in 

principe beschikbaar is, raakt buiten beeld. Actoren kunnen hun doen en laten niet meer 

door andere ogen bezien, waardoor hun vermogen tot veranderen uitgeput raakt. 

Actoren kunnen daardoor niet anders dan herhalen wat ze reeds deden; hun 

interactiepatroon heeft een repeterend karakter gekregen en de ontwikkeling is tot 

stilstand gekomen (Witvliet, 2010). 

Het herstellen van de dubbele interactie kan door het derde element in de interactie te 

herstellen. Door te reflecteren en een dialoog te starten vanuit de verschillende ik-

posities kunnen A en B met elkaar communiceren en reflecteren op eerder gedrag aan 

de hand van de verschillende ik-posities. Door heen en weer te bewegen tussen de 

verschillende ik-posities bestaat de mogelijkheid dat de zelfsturing van de dubbele 

interacties wordt hersteld. 

4.9 In de wandelgang 

Bij de virtuele koffieautomaat staan al een paar toehoorders te wachten. 

Wat is er nu gebeurd met de eenvoudige literatuur met als leidraad, haal het beste uit 

medewerkers omdat dit in het belang van medewerker en organisatie is? Gewoon 

lijstjes als: vertrouw je mensen, geef je mensen verantwoordelijkheid, train je mensen 

en….. laat iedereen meedelen in de winst! Gewoon simpel, iedereen begrijpt dat en alle 
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problemen zijn opgelost. Nu worden we met een boodschap geconfronteerd dat mensen 

meerstemmig zijn en meerdere ik-identiteiten gehoord willen worden. 

Ik begrijp de opmerkingen….. al ben ik van mening dat deze aspecten ook ter sprake 

komen in dialoog met de meerstemmige mens. Waar ik echter van overtuigd ben, is dat 

een organisatie innerlijke stemmen die verbonden zijn met de kern van de mens, 

negeert. Dat moet je niet willen en niet toelaten als je in je retoriek van het vakgebied 

het belang van de mens binnen de organisatie verwoordt. In feite komt dit neer op het 

niet inwisselen van de belofte van de toenemende individuele vrijheid ofwel 

emancipatie. De individuele meerstemmigheid wordt steeds meer ondergeschikt 

gemaakt aan de logica van de bureaucratie en rationele organisaties. Hrm hanteert het 

proces van voortdurende aanpassing op werknemers, maar beïnvloedt daarmee ook het 

privéleven. Ook de aan hrm gerelateerde dienstverlening zoals uitzendbureaus, werving- 

en selectiebureaus spreken dezelfde taal als hrm. De emancipatie die het concept van de 

meerstemmigheid op gang brengt, gaat niet zozeer over een verbeterde positie van de 

mens op de arbeidsmarkt, maar in veel grotere mate over de verandering van normen en 

waarden. 

Als ik het allemaal goed heb gehoord, heb je zo’n honderd bladzijden nodig gehad om 

mij te vertellen dat de stem van de sociale beheersing het woord voert en de stem van 

emancipatie de onderliggende partij is. Zo is het tot vandaag gesteld met hrm. De 

dominante innerlijke stem dwingt de andere stem in een bepaalde richting, terwijl de 

andere stem niet krachtig genoeg is om de stem in een tegenovergestelde richting te 

duwen. Een monoloog is het resultaat. De stem van emancipatie heeft hulp nodig, 

verkeert in een teruggetrokken stadium en vertoont weinig activiteit. Er lijkt maar één 

weg om de dwangmatigheid van de stem van de sociale beheersing tegen te gaan en dat 

is door de andere kant weer een stem te geven. Zo kan er in het kader van de 

meerstemmigheid opnieuw dualiteit tussen sociale beheersing en emancipatie ontstaan. 

Is dat een goede samenvatting? 

Hmmm, in de kern lijkt het daar wel op neer te komen. Het is in ieder geval van belang 

om de interne en externe dialoog te herstellen om daarmee de meerstemmigheid van 

hrm en mensen te bevorderen, als antwoord op de modernisering van onze samenleving. 
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Ik zie onze hrm-afdeling dit niet zomaar doen. 

Het stelt inderdaad andere eisen aan hrm. Zo zal hrm meer communicatief getraind 

moeten worden in het hanteren van de dialoog. Goed luisteren is daarbij van groot 

belang. Hrm is nu niet meer ‘de alwetende kenner’, maar ook zelf een deelnemer van 

een dialogisch zoekproces dat bepaald wordt door de gesprekspartners. Maar even 

terug, ook voor mensen verandert er veel. Wanneer je kennis opdoet in dialoog betekent 

dit tegelijkertijd dat er geen weg meer terug is naar een oude situatie. Zo kunnen in een 

dialoog vragen ter sprake komen zoals: “Wat verbindt mij met de missie van de 

organisatie?”; “Wat wil ik eigenlijk zelf halen uit mijn medewerker-zijn bij deze 

organisatie?”; “Is dit louter economisch of heb ik zelf een doel dat ik middels mijn werk 

wil realiseren?”, et cetera. 

Is meerstemmigheid niet hetzelfde als schizofrenie? 

Deze vraag kan ik beantwoorden met een citaat van Hermans (2002:30-32). “Bij 

schizofrenie is er sprake van verarming of afwezigheid van betekenisvolle dialogische 

relaties”. Zo is er geen dialoog mogelijk, omdat de ik-posities als het ware leeg zijn. 

Men bevindt zich als het ware in een primitief verlaten landschap, waaruit variatie, 

levendigheid en bewegingen voor een groot deel zijn verdwenen.” Een andere vorm is 

een kakofonie aan ik-posities. Er zijn zoveel ik-posities en zoveel onnavolgbare 

sprongen, dat een zinvolle dialogische opbouw niet tot stand kan komen. Er zijn zo vele, 

onverwachte positiesprongen, dat het moeilijk is er een verhaallijn in te ontdekken. 

Wat is het verschil tussen logische en dialogische relaties? 

Een mooie vraag, want er is inderdaad een verschil tussen logische en dialogische 

relaties. De laatste zijn namelijk ruimtelijk van aard en de eerste niet. Mensen 

communiceren vanuit verschillende ruimtelijke posities en dit maakt dat hun uitspraken 

nooit geheel met elkaar samenvallen. Het volgende voorbeeld laat dit goed zien. Als 

twee mensen in de wandelgang met elkaar in gesprek zijn en de één zegt ‘plezier in je 

werk maakt gelukkig’ en de ander geeft als antwoord ‘plezier in je werk maakt 

gelukkig’, dan gaat het om twee uitspraken die identiek zijn aan elkaar. De twee 

uitspraken vallen geheel met elkaar samen en laten geen enkel verschil zien. Dialogisch 

gezien zijn ze echter verschillend, omdat ze afkomstig zijn uit de monden van twee 
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sprekers die zich op verschillende plaatsen in de ruimte bevinden. Vanuit dialogisch 

standpunt gezien is er geen sprake van identiteit, maar van het met elkaar eens zijn. 

De tweede uitspraak is afkomstig van iemand anders en geeft een bevestiging van de 

eerste uitspraak. Dit element van bevestiging en de gevoelskwaliteit die daarin zit, was 

niet aanwezig in de eerste uitspraak. De uitspraak van de eerste spreker was immers 

geen bevestiging, maar een opening van een gesprek. Het dialogisch karakter wordt nog 

duidelijker als we er bijvoorbeeld ook de intonatie, de aarzeling of de 

gezichtsuitdrukking bij betrekken. 

Ik vind de wereld van hrm maar saai, het is zo voorspelbaar…. 

Dit is niet mijn opvatting, maar ik ben het met je eens dat hrm wel iets van saaiheid 

heeft gekregen. Het ontwikkelen van mensen kan een rijk, intens, en zelfs swingend 

proces zijn. Dit behoort echter tot het verleden. Hrm-denkbeelden zijn vooral gericht op 

voorspelbaarheid, hanteerbaarheid, beheersbaarheid en controleerbaarheid. Het 

gedachtegoed van hrm, alsmede het daarbij horende instrumentarium smoren elke vorm 

van swing in de kiem. Ik hou van swing in processen, analoog aan de swing zoals we 

die kennen uit de jazz. Swing is niet te beheersen; ze hangt niet af van de gespeelde 

noten, ze hangt nergens van af; ze is er of ze is er niet. De musici kunnen haar wel 

oproepen door zich zo op te stellen dat het zou kunnen swingen. Men begint te spelen 

en luistert aandachtig. Men wacht tot het er is en dan begint het pas echt. Mijn studie is 

ook een verkenning van het gedachtegoed van hrm, op zoek naar plaatsen waar swing 

verloren is gegaan. 

Ik besluit de informele sessies op de wandelgang te beëindigen en stel voor om een 

platform te organiseren waarin ieder zijn verhaal kan vertellen over de beleving van de 

‘swing’. 

  



109 

5 Slotbeschouwing 

5.1 Inleiding 

Mijn studie is een kritische reflectie op de gegroeide praktijk van hrm en beoogt 

hypothese-genererend te zijn voor aanvullend onderzoek. Ik heb bewust gekozen voor 

een analysekader dat gebaseerd is op een literatuurstudie, met vele onderdelen die 

afkomstig zijn uit de inventarisatie van de praktijk. Gelet de resultaten van hrm zijn we 

in een situatie beland die maar weinigen als ideaal ervaren. Derhalve stelde ik in dit 

theoretisch onderzoek twee hoofdvragen: Wat is de onderliggende oorzaak van de kloof 

tussen retoriek en realiteit van hrm en wat kan hrm doen om deze kloof te herstellen? 

Deze hoofdvraag heb ik onderverdeeld in drie subvragen: Welke thema’s van het 

moderniseringsproces vragen om aandacht van hrm? Wat zijn de ontstaanskiemen van 

het vakgebied van hrm? Wat betekent het concept van de meerstemmige mens voor 

hrm? 

Bij dit onderzoek kunnen we twee sporen of processtappen onderscheiden, die elkaar 

aanvullen. Aan de ene kant is dit de verkenning, beschrijving en de verklaring van de 

verschijnselen. Het is een vorm van ongebonden zoeken naar verbanden. Daarbij past de 

term ‘ontvouwing’. Ik heb in deze studie het probleem van hrm ontvouwd en drie 

onbalansen gesignaleerd, die onderling aan elkaar zijn gerelateerd. Vervolgens heb ik de 

weg geopend voor een nieuw concept van hrm, waarin het evenwicht tussen zowel het 

humane als het resource karakter van hrm niet alleen kan worden hersteld, maar 

waarmee zij ook met elkaar kunnen worden geïntegreerd. Door het bevorderen van het 

eigen reflectie- en veranderingsvermogen zal hrm haar positie kunnen herstellen. Het 

concept van de meerstemmige mens en de bijbehorende dialogen openen daartoe de 

mogelijkheden. 

5.2 Bevindingen 

Subvraag 1. Welke thema’s van het moderniseringsproces vragen om aandacht van 

hrm? 

Het moderniseringsproces dat zich in de samenleving voltrekt kent een gelijktijdige 

beweging van toenemende economische rationalisatie en vraag naar zingeving. 

Tegelijkertijd speelt een beweging van een steeds ‘subjectiever’ en autonoom wordend 
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individu en een behoefte zich te willen verbinden met iets of iemand anders. In beide 

paradoxen ligt de verbinding dat mensen op zoek zijn naar zingevingskaders. In de 

huidige fase van de modernisering is de mens op zoek naar reflectie en zelfidentiteit. 

Hieraan geef ik de volgende betekenis: we leven in een wereld waarin het denken over 

mens en organisatie is veranderd en waarin routines en instrumentalisering in 

toenemende mate hun vanzelfsprekendheid verliezen. Kennis en handelen moeten meer 

onderwerp van reflectie worden. Om te kunnen omgaan met de vraagstukken vanuit de 

huidige samenleving kan niet worden volstaan met denkkaders die op de functionele 

rationaliteit en controle zijn ingesteld en die deze oude patronen blijven herhalen. De 

invloed van de modernisering vraagt om nieuwe inzichten van hrm. 

Subvraag 2. Wat zijn de ontstaanskiemen van het vakgebied van hrm? 

De bron van hrm verwijst terug naar de geschiedenis van het agogisch werk. Het 

agogisch werk kent een dubbelkarakter dat uitgedrukt wordt in de term agogisch 

spanningsveld tussen sociale beheersing en emancipatie. Dit spanningsveld is terug te 

vinden in de januskop van de personeelsfunctie. Met de overgang van personeelswerk 

naar personeelsmanagement en vervolgens hrm is de balans in het agogisch 

spanningsveld verstoord. Zowel personeelsmanagement als hrm leggen in realiteit een 

sterk accent op sociale beheersing vanuit gewoontepatronen in denken en handelen die 

overeenkomen met doel-middel-rationaliteit. Er is geen overeenstemming over wat nu 

wel of niet aangemerkt kan worden als hrm. Hrm wordt geconfronteerd met 

verschillende scholen en modellen die qua uitgangspunten en inhoud soms tegenover 

elkaar staan. Een ander aspect betreft het inherent tweeslachtige gehalte van hrm dat 

ook in de naam zelf tot uiting komt, namelijk het conflict tussen het humane en het 

resource karakter. Hrm is in de praktijk meer gericht op de r(esource) en minder op de 

(h)uman. Dit gaat ten koste van het kernonderdeel emancipatie en verstoort daarmee het 

agogisch evenwicht. 

Nu als gevolg van de modernisering eisen worden gesteld op het gebied van 

zelfreflectie en zelfontplooiing, dient hrm zich los te maken van de bestaande 

denkkaders. Hrm heeft de aansluiting met de modernisering voor wat betreft 

maatschappij en mens verloren. Door de focus te leggen op de interne organisatie vanuit 

het perspectief doel-middel-rationaliteit heeft hrm een repeterend karakter gekregen. 

Daarmee is de ontwikkeling van zowel de mens, de organisatie als het eigen vakgebied 
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tot stilstand gekomen. Om de aansluiting te herstellen zal het reflectie- en 

veranderingsvermogen van hrm moeten worden hersteld. Praktische kennis en 

impliciete inzichten moeten meer en meer onderwerp worden van reflectie. De dialoog 

met de mens is daarbij een belangrijke inhoudelijke uitdaging, zodat in samenspel de 

opbouw van een evenwichtig hrm kan plaatsvinden. 

Subvraag 3. Wat betekent het concept van de meerstemmige mens voor hrm? 

In mijn ogen is de mens een rationeel, spelend, zingevend, ambachtelijk en willend 

wezen dat zijn verantwoordelijkheid wil nemen en onderdeel wil uitmaken van een 

groter geheel, maar dat ook ruimte nodig heeft om tot ontplooiing te komen. Dit zonder 

daarbij de economische rationaliteit en de humane aspecten uit het oog te verliezen. 

Met andere woorden: op het moment dat de vijf ik-posities met elkaar in dialoog zijn, 

zal ook het evenwicht tussen de ‘h’ en de ‘r’ worden hersteld. De dialoog tussen de ik-

als-rationele-mens (r) versus de overige ik-posities die een ‘h’-perspectief in zich 

hebben, zal een positieverandering tot stand brengen. Op het moment dat alle posities 

worden gehoord en in dialoog worden betrokken, zal er ook congruentie ontstaan voor 

hrm. 

Kortom: de kracht van de meerstemmige mens bestaat daaruit dat de verschillende 

stemmen elk een eigen karakter kennen. Het proces van betekenisverlening vanuit de 

verschillende ik-posities heeft een narratieve structuur. De gebeurtenissen kunnen op 

zo’n manier onderling worden verbonden dat nieuwe, betekenisvolle structuren worden 

ontwikkeld. De constructie van het narratief ligt ingebed in een concrete, sociale 

interactie waarin de mens zijn verhaal vertelt. 

Uit lopend onderzoek in drie verschillende contexten, waarin ik de vijf beschreven ik-

posities toets, kan ik zonder meer concluderen en beargumenteren dat de empirie de vijf 

ik-posities in hoofdlijnen onderscheidt.
29

 Een korte aanwijzing laat zien dat de vijf ik-

posities en hun potentie worden herkend. De ik-als-rationele-mens wordt het meest 

geassocieerd met de positie in de organisatie. Wat daarbij opvallend is, is dat deze ik-

positie vaak meer appelleert aan negatieve gevoelens, terwijl de andere ik-posities 

                                                 

29
 Verdere details en resultaten ten aanzien van het betreffende onderzoek naar de herkenning van de ik-

posities binnen drie verschillende contexten zal ik verwoorden in een aparte publicatie. 
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eerder gepaard gaan met meer positieve gevoelens. De ik-als-rationele-mens en de 

andere posities lijken elkaars tegenpolen te zijn. Uit de voorlopige uitkomsten van het 

onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. De vijf generieke ik-

posities maken inderdaad deel uit van het zelf. Vanuit elke positie kan het ‘ik’ een eigen 

verhaal vertellen. Er is sprake van tegengestelde posities, te weten de ik-als-rationele-

mens ten opzichte van de vier andere ik-posities. Tezamen worden deze vijf echter zo 

dicht bij elkaar gebracht dat men in zijn gedachten heen en weer kan bewegen tussen de 

verschillende posities. Deze bewegingen zijn dialogisch van aard en bevorderen de 

ontwikkeling van zelfidentiteit. 

Door de relatieve autonomie van de verschillende posities te erkennen, is het in principe 

mogelijk om iets van de ervaringsrijkdom van de mens expliciet te maken, met aandacht 

voor de verschillen, contrasten en contradicties die aan deze ervaringswereld eigen zijn. 

Het is zelfs mogelijk dat er in de beleving van de ik-posities verschuivingen gaan 

optreden. Zo kan de dominantie van een ik-positie zich wijzigen of een verschuiving 

plaatsvinden in de beleving van de rangorde van de ik-posities. Een ik-positie die een 

tijd op de achtergrond aanwezig is geweest, kan weer worden geactiveerd. Dat betekent 

dat de onevenwichtigheid tussen sociale beheersing en emancipatie kan worden hersteld 

door de eigenheid van de vijf generieke ik-posities te respecteren en in dialoog te 

betrekken. De vergeten dimensies worden opnieuw benoemd en gewaardeerd. Op deze 

wijze wordt vanuit een herwaardering van de persoonlijke identiteit ook de kloof tussen 

retoriek en realiteit van hrm hersteld. 

De dialoog tussen de vijf generieke ik-posities en hrm draagt bij aan het ontwikkelen 

van zelfidentiteit en leidt tot zelfontplooiing. Er zijn vele vormen denkbaar waarin het 

werken vanuit deze ik-posities binnen de organisatie kunnen worden toegepast 

(bijvoorbeeld van beleidsformulering tot individuele coaching). Een belangrijke 

voorwaarde is wel dat het bevorderen van meerstemmigheid is ingebed in een agogische 

relatie. Met andere woorden: een wederkerige relatie, waarbij betrokkenen een zekere 

vrijheid hebben om zichzelf te zijn. 

De algemene conclusie is dat de kloof tussen de retoriek en de realiteit van hrm 

voortkomt uit het verstoorde evenwicht tussen h(uman) en r(esources) dat ontstaan is 

vanuit een onbalans tussen emancipatie en sociale beheersing. Dit kan worden hersteld 

met het concept van de meerstemmige mens waarin de afzonderlijke ik-posities (ik-als-
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rationele mens, ik-als-zinzoekende-mens, ik-als-spelende-mens, ik-als-ambachtelijke-

mens en ik-als-willende-mens) met elkaar in dialoog zijn. 

5.3 Betekenis voor hrm 

De spanningsvelden van hrm laten zich goed verzoenen vanuit het concept van de 

meerstemmige mens. Op het moment dat hrm de mens benadert vanuit de vijf 

verschillende ik-posities ontstaat er op lange termijn harmonie tussen de 

organisatiedoelen en de persoonlijke ontplooiingsbehoeften. Er zullen altijd een paar 

spanningspunten blijven, maar die horen er gewoon bij en die worden in de dialoog 

opgelost. 

Het in balans brengen van sociale beheersing en emancipatie betekent voor hrm dat zij 

oude collectieve denkpatronen zodanig opnieuw vormgeeft, ombuigt en transformeert, 

dat deze aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid. Hrm kan de nieuwe werkelijkheid 

als het ware naar zich toe trekken, door te werken vanuit het perspectief van de ‘zich 

ontluikende toekomst’ oftewel ‘presencing’.
30

 De Theorie U van Scharmer (Scharmer, 

2011) geeft diverse voorbeelden, alsmede een methode. 

Er wordt van hrm een nieuwe en diepere aandachtsstructuur gevraagd, waarin volgens 

Scharmer de intelligentie van de open geest, het open hart en de open wil worden 

aangesproken. De geest opent zich als hrm werkelijk bereid is zijn eigen 

vooronderstellingen niet langer voor juist en vanzelfsprekend te houden, maar datgene 

te ontdekken dat voordien niet zo voor de hand lag. Dit is het begin van een leerproces. 

Het herkennen van iets nieuws leidt echter niet noodzakelijkerwijs tot een andere 

manier van handelen. Om dat te bewerkstelligen, is er een dieper niveau van aandacht 

nodig - een niveau dat mensen in staat stelt buiten hun traditionele ervaringen te stappen 

en werkelijk voorbij het verstandelijke te voelen (open hart). “Wanneer mensen 

beginnen te ‘zien’ wat voordien onopgemerkt was gebleven én hun eigen aandeel zien 

in het in stand houden van het oude, waarbij het nieuwe geen kans krijgt of wordt 

ontkend, pas dan begint de dam te breken” (Scharmer, 2011:18). 

                                                 

30
 Het woord ‘presencing’ is een vermenging van de Engelse woorden ‘presence’ en ‘sensing’. Presence 

refereert zowel naar onze eigen aanwezigheid, als aan die van de toekomst. Sensing betekent 

aanvoelen, dus in combinatie met elkaar duidt de term ‘presencing’ op het aanvoelen van en ons met 

onze volle aanwezigheid afstemmen op het hoogste toekomstige potentieel” (Scharmer, 2011:37). 
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Om dit te bereiken moeten we drie vijanden bedwingen die de toegang tot de diepere 

territoria kunnen versperren. De eerste vijand blokkeert de toegang tot de open geest - 

de voice of judgement - de stem van (ver)oordelen. Pas wanneer we erin slagen deze 

(ver)oordelende stem het zwijgen op te leggen, zullen we in staat zijn vorderingen te 

maken op het pad naar onze ware creativiteit en aanwezigheid. De tweede vijand 

verspert de weg naar het open hart. Het is deze voice of cynism - de stem van het 

cynisme - die ons aanzet tot allerlei emotionele bewegingen waarmee we ons 

distantiëren van ons doel: de toegang vinden tot het open hart. De derde vijand, de voice 

of fear - de stem van de angst - belet ons de toegang tot de open wil. Angst tracht ons 

ervan te weerhouden los te laten wat we hebben en wie we zijn. 

De confrontaties met deze stemmen en de overwinning ervan toont de diepste essentie 

van leiderschap: het oude ‘zelf’ loslaten om plaats te maken voor het nieuwe ‘zelf’. Pas 

dan zijn we in staat een nieuwe wereld binnen te stappen die pas vorm begint aan te 

nemen wanneer we de angst voor en het cynisme en de veroordeling over het onbekende 

achter ons hebben gelaten. 

5.4 Acht punten van bezinning voor hrm 

1. De professionaliteit van hrm zal zich moeten richten op het vinden van een balans 

tussen sociale beheersing en emancipatie, dat wil zeggen, op economische en 

sociale doelstellingen. Ruimte voor ontwikkeling van mensen verdwijnt bij het 

gebruik van vooropgestelde rationele normen waaraan een ieder moet 

beantwoorden. Eerder dient er een reactie te komen dat de individu vanuit zijn 

meerstemmigheid en eigen variëteit wordt benaderd. Dat wil zeggen dat bestaande 

hrm-instrumenteria die gebruikt worden, zoals functioneringsgesprekken, 

competentieprofielen, ontwikkelingsprogramma’s, et cetera herijkt dienen te 

worden vanuit het concept van de meerstemmige mens. 

2. De strategische gebondenheid van hrm is een autoriteitsgebonden positie en past 

niet bij hrm. De strategische positie leidt slechts tot conformering aan de 

dominante managementnormen en tot een comfortzone. Wanneer hrm deze 

autoriteit opgeeft, ontstaat er een sociale ruimte waarin de dialoog met mensen in 

de organisatie kan worden bevorderd. Hrm dient opzij te stappen uit het 

machtscentrum van de organisatie en over te gaan naar een dialoog op basis van 

gelijkwaardigheid. De ontwikkeling van mensen vraagt om een transparante 
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dialoog en om democratische ruimte om meerdere stemmen aan het woord te 

laten. Dit vraagt van hrm om een organisatie-onafhankelijke positie. 

3. Het verstoorde evenwicht tussen de h(uman) en de r(esources) en het agogisch 

spanningsveld van emancipatie versus sociale beheersing laten zich herstellen 

middels dialogische relaties tussen de ik-als-rationele-mens, de ik-als-zingevende-

mens, de ik-als-spelende-mens, de ik-als-ambachtelijke-mens en de ik-als-

willende-mens. Dit model bevordert de zelfreflectie en -ontplooiing van zowel de 

mens als hrm en legt daarmee de basis voor een nieuw hr-beleid. 

4. Hrm moet zich bewust zijn van de regels van een goede dialoog en moet deze in 

de praktijk hanteren. Voorbeelden hiervan zijn (a) erkennen dat misverstand eigen 

is aan elke vorm van dialoog; (b) een raakvlak creëren waarin dialogen van 

mensen samenkomen; (c) rekening houden met machtsverschillen die grenzen 

stellen aan de mogelijkheden van de dialoog; (d) een bewustzijn van de 

wederkerigheid van de dialogische relatie. 

5. Hrm moet ruimte en een goede sfeer faciliteren. Dit is van belang omdat sfeer niet 

tot slechts één ik-positie beperkt blijft, maar zijn uitstraling ook heeft op alle ik-

posities. Een opwaartse beweging van de sfeer bevordert de ‘ruimte’ en tilt als het 

ware de vijf ik-posities naar een hoger niveau. Ruimte kan worden gecreëerd door 

bijvoorbeeld platforms, waar het mogelijk is met elkaar in contact te treden. Hrm 

moet niet slechts gericht te zijn op de eigen organisatie, maar op het niveau 

werken dat de eigen organisatie overstijgt. 

6. In de theorie van hrm is de lijnmanager naast zijn operationele taken ook 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de hr-activiteiten op zijn afdeling. Deze 

tendens werkt contraproductief en dient ter discussie te worden gesteld. Als 

gevolg van het overwicht van de economische drang tot efficiency en overleving 

is er immers veelal geen plaats voor de meerstemmige identiteit van mensen 

binnen organisaties. De organisatie is aldus beperkt in haar diepgang om gehoor te 

geven aan de meerstemmige identiteit van de mens. Om deze reden is het van 

belang om de verantwoordelijkheden ten aanzien van efficiency en creatie van 

aandeelhouderswaarde, et cetera, af te splitsen van de verantwoordelijkheid voor 

het ontwikkelen van de ik-posities. Eerder is er sprake van duaal leiderschap, 
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waarin het leidinggevend management zich richt op de eigen bedrijfsvoering en 

hrm zich ontfermt over de ontwikkeling van de ik-posities. 

7. Gegeven de dringende problematiek op het gebied van de arbeidsmarkt, het 

belang van blijvende inzetbaarheid, flexibele arbeidsvoorwaarden, 

kennisontwikkeling, et cetera, lijkt hrm een passieve toeschouwer. Hrm 

verkondigt de waarden en opties van gisteren en biedt geen uitzicht op morgen. 

8. De drang van het vakgebied om zich ten opzichte van het management te 

bewijzen naar baan- en verdienvermogen heeft geleid tot een inkapseling van hrm 

in de systeemkant van de organisatie. Hrm heeft het pluche van de directie 

opgezocht en deze  ook gekregen. Met de permanente aandacht voor de eigen 

positionering heeft het vakgebied haar oorspronkelijke agogische doelen echter 

verloochend. Door zelfopgelegde beperkingen en remmingen binnen de optiek 

van sociale beheersing trivialiseert hrm de mens en uiteindelijk daarmee ook 

zichzelf.  
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Slotwoord 

Mensen die individualistischer en zelfbewuster worden, vragen om meer erkenning, 

vertrouwen, respect en zingeving. Het leidinggevend principe van de toekomst moet dus 

gezocht worden in een benadering die op deze waarden rust. Het probleem van vele 

organisaties is dat zij deze erkenning of dit respect niet kunnen bieden omdat zij nog te 

veel volgens de oude principes functioneren. Dit vraagt om een nieuwe hrm-benadering 

die uitgaat van het concept van de meerstemmige mens. 

De vraag naar ‘het wezen’ van de mens behoort tot de oudste vragen van de filosofie. 

Het gaat daarbij niet om een empirische beschrijving van eigenschappen van de mens, 

maar om de vraag wat de mens nu precies tot mens maakt. Mensbeelden leggen de 

nadruk op een menselijke eigenschap die bij uitstek kenmerkend wordt geacht. In de 

ogen van Adam Smith is de mens een homo economicus, in de visie van Victor Frankl 

een homo significans. Hannah Arendt ziet de mens als homo faber; Johan Huizinga 

schreef zo’n driekwart eeuw geleden over de homo ludens. Friedrich Nietsche en Martin 

Heidegger filosofeerden over de homo volens. Al deze beelden zijn gevormd tot 

generieke ik-posities, die een stem hebben gekregen in de meerstemmige mens. De vijf 

ik-posities zijn de ik-als-rationele-mens, de ik-als-zinzoekende-mens, de ik-als 

ambachtelijke mens, de ik-als-spelende-mens en tenslotte de ik-als-willende-mens. 

Hrm heeft de taak om de dialoog tussen de ik-posities te herstellen en daarmee de 

meerstemmige mens terug te brengen in het systeem. Dat betekent onder meer (a) het 

loslaten van de beperkingen en remmingen die aan de ik-als-rationele-mens zijn 

opgelegd. De rationele positie legt sterke beperkingen op aan de sociale werkelijkheid 

en dwingt de mens in een strak keurslijf. Door de uitsluitend eenzijdige benadering 

trivialiseert hrm de meerstemmige mens en uiteindelijk ook zichzelf; (b) de keuze voor 

de meerstemmige mens biedt meer bewegingsvrijheid, staat dichter bij de 

ervaringswereld van de mens en betekent een verrijking. Aan de andere kant verhoogt 

het echter ook de onzekerheid. Dit betekent dat het controlemechanisme van de sociale 

beheersing moet worden omgezet in de uitdaging om het handelingsrepertoire van 

mensen te vergroten; (c) wezenlijk aan het nieuwe hrm zal zijn, dat deze zal moeten 

leiden tot het vergroten van het reflectieve, zelfrefererend vermogen van mensen en een 

vergrote diversiteit van het handelen van de mens. 
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Op het moment dat hrm in staat is om de werknemer te zien als een meerstemmige 

mens die met plezier naar zijn werk gaat en zich daarin volledig wil ontplooien, is een 

perspectief geschapen waarin op lange termijn de organisatiedoelen en de persoonlijke 

belangen van de mens worden geharmoniseerd. Niet alleen in de ideologie, maar ook in 

de praktijk. Natuurlijk blijven er altijd spanningen, maar die horen er gewoon bij. 
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Samenvatting 

In de jaren zeventig brandde er een discussie los over de positie en functie van het 

personeelsbeleid binnen organisaties. Van Zuthem (1979) wijst op het sterk aanpassend 

karakter van personeelsbeleid. Het gaat vrijwel altijd om aanpassing van mensen aan 

economische omstandigheden. Er is zelden sprake van een veranderingsbeleid waarin 

maatschappelijke vraagstukken worden vertaald naar organisaties. Deze situatie lijkt 

zich te wijzigen met de komst van human resource management (hrm). Een wijziging 

die de altijd al veel geplaagde personeelsfunctie nieuw elan lijkt te geven en de weg lijkt 

te openen voor het gewenste veranderingsbeleid. 

Aan het begin van de vorige eeuw werd de opzet van de bedrijfsvoering in organisaties 

beheerst door Tayloristische begrippen, zoals mechanisatie, standaardisatie en 

coördinatie. Management bestond vooral uit leidinggeven, opdrachten laten uitvoeren 

en controleren. We leven nu een andere samenleving die gekenmerkt wordt door 

globalisering, diversiteit en individualisering. Organisaties krijgen te maken met 

vraagstukken waarop geen sluitende antwoorden meer bestaan en die zich niet meer 

laten oplossen vanuit klassieke, verticale en hiërarchische benaderingen. 

Het proces van modernisering of maatschappelijke vooruitgang kan worden opgevat als 

een proces van toenemende individuele vrijheid overeenkomstig het oude 

Verlichtingsideaal. Het autonome individu neemt zijn lot in eigen handen, 

voortvloeiend uit de aard van de postmoderne mens, die zijn bestaansgrond in zichzelf 

tracht te vinden. 

Dit proces vraagt van organisaties om een veranderingsbeleid dat een verbinding weet te 

leggen tussen de paradoxen collectivisme versus individualisme en de paradoxen 

economisering versus zingeving. Giddens (1991) stelt in zijn theorie dat de mens zich 

als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen heeft ontpopt als een reflexieve 

instantie die in staat is vorm te geven aan het eigen leven. Voortbouwend op deze 

zienswijze laten de paradoxen van de modernisering zich goed verbinden door een 

veranderingsbeleid dat gericht is op het bevorderen van zelfidentiteit. Mensen zijn geen 

voorgeprogrammeerde machines, maar hebben het vermogen om zichzelf te sturen aan 

de hand van waarden en doeleinden die ze zelf waardevol vinden. Het bevorderen van 
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deze zelfregulerende vermogens van mensen op basis van het ontwikkelen van 

zelfidentiteit van mensen binnen organisaties, sluit goed aan bij de retoriek van hrm. 

In deze retoriek wordt gesteld dat mensen de belangrijkste bronnen voor organisaties 

vormen en dat de ontwikkeling van mensen noodzakelijk is voor de versterking van de 

strategische positie van de organisatie. In de praktijk blijkt hrm echter niet in staat om 

deze retoriek ook in realiteit te kunnen omzetten. Er is eerder sprake van een 

toenemende kloof tussen de retoriek en realiteit van het vakgebied van hrm. Deze kloof 

komt onder spanning te staan vanwege de voortgang van het moderniseringsproces in 

de samenleving en het uitblijven van een passende reactie van organisaties. 

Om de oorzaak van deze kloof op te sporen is het noodzakelijk om meer helderheid te 

scheppen over de kern van het vakgebied. Een constatering is dat er een structurele kern 

schuilgaat in elke fase van de ontwikkeling van het vakgebied. Een historische 

rondgang naar de ontwikkeling van hrm verwijst met name naar de achttiende eeuw. 

Hrm vindt zijn oorsprong in de agogische hulpverlening en wel heel specifiek in de 

armenzorg. Wanneer we terugkijken naar de achttiende eeuw, dan valt op dat de zorg 

voor het welzijn hoofdzakelijk in handen was van een kleine groep sociaal bewogen 

vrijwilligers uit de hogere kringen, die werkten vanuit Verlichtingsidealen of 

charitatieve bedoelingen. Tegelijkertijd werden de werkzaamheden ingezet vanuit de 

bescherming van economische belangen van de heersende elite. Het agogisch werk 

scharniert tussen het economisch en het welzijnsbelang. 

In de loop van de tijd heeft de liefdadigheid zich ontwikkeld tot een beroep, 

ondersteund door een beroepsopleiding met nieuwe methoden van werken. Deze 

methoden waren vooral geënt op het agogisch handelen en het veranderen en verbeteren 

van probleemsituaties. Een kenmerk van de agogische werkvorm is de aanwezigheid 

van het spanningsveld tussen emancipatie en sociale beheersing. 

Naast maatschappelijk werk en opbouwwerk is er ook een specifieke agogische 

werkvorm die zich richt op organisaties: personeelswerk. In de praktijk zien we in 

enkele decennia een verschuiving plaatsvinden van personeelswerk naar 

personeelsmanagement, naar hrm. De laatstgenoemde heeft zich ontwikkeld langs de as 

van sociale beheersing, waarmee de dualiteit tussen sociale beheersing en emancipatie 

niet werd erkend. Dit is niet verwonderlijk, aangezien personeelswerker en 

personeelsmanagement deze dualiteit reeds in de praktijk terzijde hadden geschoven. 
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Hoewel hrm in de retoriek wel degelijk naar emancipatie verwijst, gelden in de realiteit 

sociale beheersing en onderwerping. 

Nu de modernisering vraagt om een veranderingsbeleid dat gericht is op het bevorderen 

van de zelfregulatie en zelfidentiteit van mensen in de organisatie, staat hrm op 

achterstand. Een belangrijke voorwaarde om de kloof te dichten, is om te beginnen met 

het dichten van de kloof tussen retoriek en realiteit. Hiertoe dient hrm eerst het eigen 

huis op orde te brengen. De eerste stap is het demystifiëren van retorische uitspraken 

van de hrm-theorie. Hrm wordt beoordeeld op de eigen retoriek, op wat hrm bedoelt te 

zijn. Uit een beschrijving van de theorie en de belangrijkste hrm-modellen blijkt dat 

hrm in vergelijking met het klassieke personeelsbeleid een meer strategisch karakter 

kent. De richting van de aanpassing blijft echter gelijk: mensen worden aangepast aan 

de veranderende omstandigheden, hetgeen ten koste gaat van de emancipatie van de 

mens. 

Zoals het moderniseringsproces aantoont, is de vooruitgang niet alleen een proces van 

materiële vooruitgang, maar brengt gelijktijdig ook een proces van geestelijke en 

ethische ontwikkeling met zich mee. Dit wordt door de huidige drang van hrm naar 

instrumentele rationalisatie onvoldoende opgepakt. Het gaat meestal om het invoegen 

van mensen in bestaande processen en structuren. De mens wordt daarbij niet als mens 

gezien, maar als productiefactor. 

Het negeren van het spanningsveld tussen sociale beheersing en emancipatie 

veroorzaakt de toenemende kloof tussen de retoriek en realiteit. De modernisering 

vraagt om een veranderingsbeleid dat gericht is op het bevorderen van het proces van 

zelfidentiteit van mensen in organisaties. Met andere woorden: het 

moderniseringsproces vereist een herstel van de dualiteit tussen sociale beheersing en 

emancipatie. 

Deze dualiteit laat zich herstellen door een veranderingsbeleid dat aansluit bij het 

concept van de meerstemmige mens. In dit concept wordt de identiteit van de mens 

gevormd door autonome ik-posities die met elkaar in een dialogische relatie staan. 

Voortbouwend op de meerstemmige identiteit van de mens zijn er vijf generieke ik-

posities gedefinieerd op basis van vijf mensbeelden. De grondgedachte is dat deze ik-

posities kunnen bijdragen tot een ervaring van eenheid en authenticiteit en tot een 

gevoel van ‘dicht bij zichzelf te zijn’. Zij leggen daarmee een basis voor de 
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ontwikkeling van zelfidentiteit van mensen in organisaties. Deze ik-posities zijn de ik-

als-rationele-mens, afgeleid van de homo economicus; de ik-als-zinzoekende-mens, 

afgeleid van de homo significans; de ik-als-ambachtelijke-mens, afgeleid van de homo 

faber; de ik-als-spelende-mens, afgeleid van de homo ludens en tenslotte de ik-als-

willende-mens, afgeleid van de homo volens. Het ontwikkelen van zelfidentiteit kan 

worden bevorderd door de dialoog tussen deze vijf ik-posities. Dat wil zeggen: tussen 

doelmatigheid en doeltreffendheid, zingeving, creativiteit, vakmanschap en 

zelfbepaling. 

Reflectie kan plaatsvinden door van buitenaf naar de ik-posities te kijken, door als het 

ware heen en weer te bewegen tussen de posities. Van hrm wordt gevraagd om de ik-

posities in een dialogische relatie met de gesprekspartner te openen en deze ik-posities 

tot ontwikkeling te brengen. De verschillende posities dienen te worden samengebracht 

in een dialogische relatie en tot een eenheid te worden gesmeed. 

Dit stelt bijzondere eisen aan de relatie tussen hrm en het betrokken individu. Een 

relatie die getypeerd kan worden als een ‘dialogische relatie’. Een relatie die beoogt om 

de mens ‘dicht bij zichzelf te laten zijn’. Het is niet zo dat er ergens in de diepte van de 

mens een ruimte is die slechts geopend dient te worden om de ware kern te ontdekken. 

Die kern zal naar alle waarschijnlijkheid nooit gevonden worden (Cornelis, 2000). Met 

andere woorden: de ontwikkeling van zelfidentiteit leidt niet tot een pasklaar antwoord, 

maar vormt een dialogisch proces, waarbij de gesprekspartners medebepalend zijn voor 

de inhoud van het proces. Het gevoel van dicht bij zichzelf te zijn, is het resultaat van 

een ontwikkelingsproces dat bestaat uit een combinatie tussen interne en externe 

dialogen tussen de verschillende vijf ik-posities waarin de authenticiteit van de 

werkende mens gevonden wordt. 

Het veranderingsbeleid, zoals verwoord door Van Zuthem, vraagt niet om een 

strategische positionering van hrm, maar om een wezenlijke andere relatie tussen hrm 

en mensen binnen de organisatie. Kern hiervan is de dialogische relatie. Deze relatie 

brengt specifieke verwachtingen, die niet alleen een ordening aanbrengen, maar ook hun 

beperkingen met zich meebrengen. Een kenmerk van een dialogische relatie is dat de 

opvatting van hrm wel als een beginpunt, maar niet als eindpunt kan fungeren. 

Betrokken partijen laten zich namelijk door de ander wederzijds beïnvloeden. Dit 

gebeurt door expliciet elementen op te nemen en te verwerken uit de input van de ander. 
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Het onderhouden van dialogische relaties vraagt om niet al te grote machtsverschillen 

en onderling vertrouwen. 

De vijf generieke ik-posities vormen het fundament voor de ontwikkeling van mensen. 

Deze ontwikkeling van meerstemmigheid dient in relatie te worden gebracht met de 

noodzakelijke veranderingen in het arbeidsbestel. Het huidige bestel is gebaseerd op het 

principe van een ruil-, gezags- en samenwerkingsrelatie en staat op gespannen voet met 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het traditionele controle- en gezagsprincipe en 

de daaraan gekoppelde baangarantie dienen plaats te maken voor het principe van 

werkgarantie. De ontwikkeling van dialogische relaties ter bevordering van de 

zelfidentiteit en het aspect van werkgarantie vragen van hrm een niet-

autoriteitsgebonden positie in te nemen. De autoriteitsgebonden positie heeft slechts 

geleid tot verkokering en versmelting van hrm met de systeemkant van de organisatie. 
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Summary 

In the 1970s, a heated debate arose about the position and function of personnel policies 

in organizations. Van Zuthem (1979) pointed out how personnel policies were 

determined predominantly (if not virtually entirely) by technical and economic 

considerations - and could therefore be characterized as ‘adjustment policies’. In 

general, personnel policies rarely took the form of ‘change policies’, whereby the 

dynamics of society were (somehow) ‘translated’ and reflected in organizations. 

The basically economy-driven character of personnel policies seemed to change with 

the arrival of Human Resource Management (HRM). The new philosophy of personnel 

management looked very promising, providing new impetus to the field of personnel 

management and improving the reputation of a profession much plagued by criticism. 

HRM opened up the way to modifying personnel adjustment policies to the desired 

change policies. 

At the beginning of the last century, the principles of management where dominated by 

Taylorist concepts such as mechanization, standardization and hierarchical coordination. 

Management - in accordance with these industrial concepts- was mainly considered to 

be a matter of managing people by enforcing the adjustment of standards and enforcing 

coordination and control. 

Our contemporary society is characterized by globalization, diversity and 

individualization. Organizations find themselves faced with questions to which there are 

no conclusive answers, and with problems that cannot be solved with the help of 

traditional concepts like those lying at the basis of Taylor’s hierarchical coordination. 

The process of modernity may be considered to be a process towards the emergence of 

an individualized society, in accordance with the old ideals of the Enlightenment. The 

process of modernity requires change policies that succeed in forging a connection 

between the paradoxes of individualism versus collectivism and of economization 

versus the need to experience life as meaningful. Giddens (1991) argues that the self has 

become a reflexive project, sustained through a narrative self-identity. The identity of 

the self presupposes reflexive awareness and self-consciousness. These are qualities that 

the individual is conscious of. The development of a sense of self-identity within 
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organizations links up well with the precepts of HRM. These precepts are centered 

round the importance attached to people. According to HRM, people are the company’s 

most important asset and stimulating their development is necessary to strengthen the 

organization’s strategic position. 

In practice, however, when it comes to the realization of these precepts, most companies 

downplay the importance of people. Unfortunately, the contrast between the basic tenets 

of HRM and the results shown by personnel management (carrying the name HRM and 

thus perceived as representing its tenets) is one of the major contributing factors to the 

credibility gap HRM is currently facing. One cannot profess to be acting in accordance 

with the guiding principles of HRM, stressing the importance of people, while at the 

same time showing an increasing disregard for people’s needs. 

In order to detect the cause of this gap it is necessary to create more clarity by analyzing 

the roots of the HR-profession. On closer observation, it turns out that there is a 

structural core hidden in each stage of development of the field. An overview of the 

history of HRM shows that it is rooted in welfare strategies in the eighteenth century. It 

is here that the profession finds its origin in a welfare strategy meant to provide agogic 

support to relieve the emerging structural poverty. Looking back to the eighteenth 

century, we notice that the concern for welfare was largely in the hands of a small group 

of socially conscious and concerned volunteers from the upper class, whose support 

derived from the ideals of the Enlightenment or was prompted by charitable 

considerations. At the same time, however, these activities served to protect the 

economic interests of the ruling elite. The agogic support as a welfare strategy thus 

oscillates (as far back as the eighteenth century already oscillated) between economic 

and welfare aspects. 

Since the eighteenth century, poverty reduction has lain at the heart of the welfare 

development policy. Over time, supported by educational training and working 

methods, welfare and caring developed into a profession of qualified social workers. 

The agogic framework was based on methods, on a professional approach, on agogic 

skills, et cetera. One of the characteristics of welfare work is the tension between social 

control on the one hand and emancipation on the other. Social workers are skilled 

navigators in providing service across these boundaries. 
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Social workers are employed in a variety of settings, one of which is community work. 

Another specialization of social work is personnel work. The history of personnel work, 

personnel management and HRM reflects the tension between the two potentially 

incompatible orientations of what might be called ‘the social control approach’ and ‘the 

emancipation approach’. The field developed along the axis of social control, as a 

consequence of which the duality between social control and emancipation for a long 

time remained unrecognized. Since, in practice, the field of personnel work and 

personnel management had effectively pushed this duality aside (and in fact simply 

disregarded it), this is not surprising. Although the basic tenets of HRM are about social 

change and empowerment, and the rhetoric typical of the field actually promotes these, 

stressing the importance of emancipation, reality shows a different picture, which is that 

the true aim of HRM is to keep the employee adjusted to work by dominating social 

control and subjugation. 

Now that the ongoing developments in modernity require change policies aimed at 

promoting people’s self-regulation and self-identity in organizations, HRM as it is 

practiced today finds itself at a disadvantage. In order to catch up, an important 

condition is to start closing the gap between rhetoric and reality. For this purpose, HRM 

needs to put its own house in order. The first step is to demystify the rhetorical 

statements of HRM theory. HRM is to be evaluated on its own rhetoric, on what it 

professes to be. 

The description of the theory and the main HRM models show that in comparison with 

classical personnel policies, HRM has a more strategic character. However, the 

direction of the adjustment remains the same: people are being adapted to changing 

circumstances, to the detriment of the emancipation of man. 

As the process of modernity shows, progress is not merely a process of economic or 

material progress, but at the same time also a process of spiritual and ethical 

development. Material progress is meaningful only when it is in balance with social 

ethics. In HRM’s dominant drive for economic growth and instrumentation, the process 

of modernity is effectively narrowed down to material progress only. As a consequence, 

the development of human values and social ethics is neglected. This means that 

modernity is seen as a process of adjusting humans to existing processes and structures. 

People are not seen as human beings, but as resources. 
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The widening gap between rhetoric and reality is caused by ignoring the tension 

between social control and emancipation. 

The process of modernity requires change policies aimed at promoting the process of 

people developing self-identity in organizations. In other words, the process of 

modernity requires a restoration of the duality between social control and emancipation. 

This duality can be restored by change policies that are consistent with the concept of 

human beings’ multi-voiced identities. In this concept, a person’s identity is formed by 

autonomous I-positions that are related to one another in a dialogic relationship. 

Building on the multi-voiced identities, five generic narrative I-positions have been 

defined based on five ‘models of man’ distinguished with regard to metaphysical views 

of human nature. The rationale is that these I-positions may contribute to an experience 

of unity and authenticity and to a sense of "being true to oneself". They thus lay a 

foundation for people developing self-identities in organizations. These I-positions are 

the I-as-rational-man, derived from the homo economicus, the I-as-sense-seeker, 

derived from the homo significans, the I-as-craftsman, derived from the homo faber; the 

I-as-playing-man, derived from the homo ludens, the I-as-willing-man, derived from the 

homo volens. The development of self-identity may be encouraged by the dialogue 

among these five I-positions, i.e., between efficiency and effectiveness, meaning, 

creativity, professionalism and self-determination. 

Reflection can take place by looking at the I-positions from the outside, by shifting back 

and forth among the positions, as it were. HRM will be asked to open up the I-positions 

in a dialogic relationship with the employee and to develop them. The various I-

positions need to be brought together into a dialogic relationship and to be forged into a 

unity. 

This process requires a specific focus on the particular relationship between HRM and 

the individuals involved. A relationship that can be characterized as a ‘dialogic 

relationship’. This relationship emphasizes the exploration of the different I-positions in 

the self, based on the main features of a good dialogue. “There is no single area, 

somewhere deep down inside man, which only needs to be opened in order to discover 

the true core of our identity. This core will most likely never be found” (Cornelis, 

2000). In other words, the development of self-identity does not lead to a pat answer, 

but creates a dialogic process in which the interlocutors codetermine the content of the 
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process. The feeling of being close to one’s self is the result of a development that 

consists of a combination of internal and external dialogues between the five different I-

positions in which the authenticity of the working man is found. 

The change policies as referred to by Van Zuthem, rather than requiring a strategic 

positioning of HRM, require the realization of a dialogic relationship between HRM and 

employees in the organization. This relationship implies particular expectations which 

not only provide structure, but which at the same time are bounded by limitations. One 

of the characteristics of a dialogic relationship is that the view of HRM can function as 

a starting point, but that it does not represent a final position. All the parties involved 

will let themselves be influenced by the others. This is done by explicitly incorporating 

elements from the other person’s input and to process these. Maintaining dialogic 

relations requires mutual trust and -preferably also- positions of equal authority. 

The five generic I-positions constitute the foundation for the development of man. This 

development of multiplicity of voices in the self should be brought into relation with the 

necessary changes in the labor market policy. The current system is based on the 

principles of an exchange, custody and cooperation relationship, and is at odds with 

developments going on in the labor market. The traditional control and authority 

principle and the associated job security must give way to the principle of work security 

instead. The development of dialogic relations to promote self-identity and the aspect of 

work security require HRM to take up a more independent position, not bound to the 

authority of the management. The current position, which is bound to the management, 

has only led to compartmentalization and fusion of HRM with the systems of the 

organization. 
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