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ONDERZOEK

HRD-activiteiten, houd je ze binnenshuis of besteed je ze juist 

uit? Fungeert HRD als linking pin binnen een organisatie of wordt 

het gezien als kernactiviteit? Welke motieven bepalen de keuze 

voor het binnenshuis houden of juist outsourcen van HRD? 

Bevindingen vanuit een kleinschalig onderzoek.

Literatuur en praktijk wijzen erop dat organisa-
ties steeds vaker overgaan tot het uitbesteden van 
HR-activiteiten, waaronder ook HRD-activitei-
ten. HRD speelt een grote rol in het succes van 
veel organisaties en is daarnaast een van de meest 
uitbestede HR-activiteiten (Galanaki, Bourantas 
& Papalexandris, 2008). Uitgebreid literatuuron-
derzoek naar de redenen en motieven waarom 
organisaties HRD al of niet uitbesteden, is echter 
beperkt (Delmotte & Sels, 2005; Stroh & Tree-
huboff , 2003). 
In dit artikel willen we deze redenen en motie-
ven meer boven water krijgen. Eerst zullen en-
kele bevindingen vanuit de literatuur worden 
toegelicht. Daarna volgt de beschrijving van een 
kleinschalig praktijkonderzoek dat we hebben 
uitgevoerd. Ter afsluiting komen enkele aanbe-
velingen voor HRD-professionals aan bod.

HRD als kernactiviteit?
In de verschillende onderzoeken die zijn gedaan, 
worden meerdere motieven naar voren gebracht 
om HRD uit te besteden. Zo noemen Deviney & 
Sugrue (2004), Hall & Torrington (1998), Lawler, 
Ulrich, Fitz-Enz & Madden (2004), en Richman 
& Trondsen (2004) kostenreductie, gebrek aan 
intern vermogen, en upgrading van de trainings-
functie als belangrijke redenen voor organisaties 
om over te gaan tot uitbesteding van HRD. 
De grootte van een organisatie speelt eveneens 
een rol. Kleinere organisaties lijken volgens on-
derzoek eerder geneigd om HRD uit te besteden. 
Hierbij kan een rol spelen dat kleinere organisaties 

vaak niet over de middelen in eigen huis beschik-
ken om een optimaal HRD-beleid aan te bieden 
(Gilley, Greer & Rasheed, 2004). Hierover zijn de 
meningen verdeeld; uit onderzoek van Delmotte 
& Sels (2005) blijkt juist dat grotere organisaties 
meer uitbesteden dan kleinere organisaties. 
Het uitbesteden van HRD kan fi nanciële voorde-
len met zich meebrengen. Uit onderzoek van Gil-
ley e.a. (2004) en van Stroh & Treehuboff  (2003) 
blijkt kostenbesparing dé grootste reden te zijn om 
HRD-activiteiten uit te besteden. Door schaalvoor-
deel zou er meer kwaliteit tegen lagere kosten kun-
nen worden geleverd. Daarnaast zou het beheersen 
van de kosten door uitbesteding ook eenvoudiger 
moeten zijn. De kosten voor HRD worden op deze 
manier meer voorspelbaar, alles is immers contrac-
tueel gespecifi ceerd (Gilley e.a., 2004). 
Ook uit strategisch oogpunt worden voordelen 
verwacht van uitbesteding. Wanneer HRD is uit-
besteed, kan een organisatie zich beter richten op 
de kernactiviteiten en zit HRD op de plek waar 
de expertise nodig is. Vraag blijft dan echter: be-
hoort HRD niet tot de kernactiviteiten? Activi-
teiten die tot de kern van de organisatie behoren, 
kunnen namelijk weer het best binnenshuis wor-
den gehouden (Gilley & Rasheed, 2000; Giley e.a., 
2004; Lepak, Bartol & Erhardt, 2005; Stroh & 
Treehuboff , 2003). Wanneer de regie uit handen 
is, kan gebrek aan controle ontstaan. Ook is enige 
twijfel op zijn plaats over de vraag of een extern 
bureau in staat is om een optimaal beeld van de 
organisatie(cultuur) te refl ecteren en met de 
beste oplossingen te komen. 
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HRD: specifi ek of generiek?
Om te achterhalen hoe er in de praktijk binnen 
organisaties zelf wordt gedacht over het wel of 
niet uitbesteden van hun HRD-activiteiten, is er 
door het People Management Centre van Tilburg 
University een kleinschalig onderzoek gedaan 
onder een diverse samenstelling van zeven be-
drijven (zie kader voor een verantwoording van 
de onderzoeksmethode).

Op de vraag welk percentage van de totale HRD-
activiteiten binnen het bedrijf wordt uitbesteed, 
werd wisselend gereageerd. Er waren zowel orga-
nisaties die aangaven veel uit te besteden (± 80%) 
als organisaties die nauwelijks HRD-taken uitbe-
steden (± 10%), zoals Tabel 1 laat zien. Hierin is 
onderscheid gemaakt in generieke (organisatie-
overstijgende) HRD-activiteiten en specifi eke 
(taak-/organisatiegebonden) HRD-activiteiten. 
Generieke HRD-activiteiten zijn vooral gericht 
op employability van de werknemers (vaak uit-
mondend in een erkend certifi caat of diploma), 
wat uiteindelijk leidt tot een verhoogd kwali-
teitsniveau van het werknemersbestand; meer 
lange termijn en primair individugericht dus. 
Specifi eke HRD-activiteiten zijn vooral gericht 
op een directe verbetering van de taakuitoefening 
of van het functioneren van de organisatie; meer 
korte termijn en primair organisatiegericht. Er 
kwam uit het onderzoek geen duidelijke voor-
keur naar voren welke HRD-activiteiten het 
meest worden uitbesteed. Van de HRD-activitei-
ten die werden uitbesteed was gemiddeld 40% 
generiek en 45% specifi ek. 

Motieven tot HRD-outsourcing 
Respondenten is gevraagd twee lijsten met mo-
gelijke redenen voor wel of niet uitbesteden van 
HRD-activiteiten te scoren op een vierpunts-

schaal. Dat heeft geleid tot meerdere antwoor-
den, samengevat in Tabel 2.

Kwaliteitsverbetering en gebrek aan intern vermo-
gen kwamen als belangrijkste redenen naar voren 
voor organisaties om over te gaan tot uitbesteding 
van HRD. ‘Bepaalde HRD-activiteiten zijn voorbehou-
den aan externe organisaties die meer specialistische 
kennis in huis hebben’, aldus een van de responden-
ten. Een andere respondent sloot hierbij aan met 
de opmerking ‘Ieder zijn business, ieder zijn vak!’ 
Verder werd buiten de voorgegeven opties als reden 
genoemd dat de organisatie objectiever bekeken 
wordt wanneer men HRD uitbesteedt. ‘Vreemde 
ogen dwingen. Door HRD-activiteiten uit te besteden, 
wordt er vanuit een neutraler perspectief tegen de 
 organisatie aangekeken’, aldus een van de reacties.
Ook de mogelijkheid om fl exibeler in de kosten te 
zijn, werd als belangrijke reden aangehaald. Wan-
neer de kosten/opbrengsten-verhouding van een 
HRD-activiteit uit balans raakt, kan men eenvou-
diger en sneller besluiten om deze HRD-activiteit 
te stoppen of te minderen. ‘Je kunt als het ware een 
safety inbouwen rond je vaste HRD-kosten.’

HRD als linking pin
Aan de andere kant hebben organisaties ook hun 
redenen om HRD-activiteiten juist welbewust 
binnenshuis te houden. Deze zijn samengevat in 
Tabel 3.

Zo zijn er organisaties die aangaven dat het in 
huis houden van HRD-activiteiten voordelen 
heeft bij het opbouwen van een intern netwerk. 
Afdelingen binnen organisaties zijn vaak verko-
kerd en HRD-personen hebben vaak juist meer-
dere koppelingen binnen een bedrijf. Op die ma-
nier kunnen zij als linking pin fungeren tussen 
verschillende afdelingen. Verder werd aangege-
ven dat het gebruikmaken van het intern vermo-
gen belangrijk is: ‘Wij kennen de organisatie van 
binnen en van buiten, in tegenstelling tot een externe 
HRD-provider.’ 
Ook zijn er organisaties die bang zijn dat ze bij 
outsourcing een te algemeen en niet organisatie-
specifi ek HRD-programma krijgen aangeboden. 
Aangehaald werd dat een outsourcing-proces een 
statisch proces is, waarbinnen weinig ruimte ligt 
voor dynamiek en continue aanpassingen aan de 
marktwerking. Zo gaf een van de bedrijven de 

Praktijkonderzoek over ‘Inhouse of 
uitbesteden van HRD-activiteiten’
Via het netwerk van het People Management Centre van Tilburg Uni-
versity zijn zeven bedrijven geselecteerd, te weten twee bedrijven uit de 
sector banken en verzekeringen, een uit de detailhandel, een gemeente, 
een bedrijf in de gezondheidszorg, een onderwijsinstelling en twee 
bedrijven uit de sector overige dienstverlening. Deze bedrijven zijn tele-
fonisch geïnterviewd door middel van een vooraf opgestelde vragenlijst 
met zowel open als gesloten vragen. Vragen naar de redenen van bedrij-
ven om hun HRD wel of niet uit te besteden stonden hierin centraal. 
Per organisatie is gesproken met een of twee personen. De gesproken 
personen binnen de bedrijven hadden diverse functies, waaronder be-
drijfsmanager, director learning and development, senior vice president 
global HR development, leadership development manager Benelux, 
hoofd learning & development, en director company specifi c programs. 
Enige tijd na de dataverzameling is een rondetafel georganiseerd, waarbij 
de deelnemende bedrijven de uitkomsten met elkaar bediscussieerden 
onder leiding van het People Management Centre. Ook de uitkomsten 
van deze discussie zijn gebruikt voor dit artikel.

% Outsourcing HRD Frequentie
80% 2
90% 1
65% 1
20% 1
10% 1

Tabel 1. Mate waarin HRD-outsourcing plaatsvindt 
binnen de organisatie
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volgende reactie: ‘Omdat we veelal company-speci-
fi eke HRD-programma´s maken, is het bij het ont-
werp zeer belangrijk om als organisatie een hele dikke 
vinger in de pap te houden. Bij uitbesteden loop je het 
risico dat je een te algemeen HRD-programma krijgt 
aangeboden, dus iets wat meerdere bedrijven krijgen 
aangeboden.’ Ook zijn sommige bedrijven van me-
ning dat HRD de kern van HR is en daarom in ei-
gen huis gehouden moet worden, met name als 
het gaat om bijvoorbeeld managementontwikke-
ling, talentmanagement, cultuurontwikkeling en 
strategiemanagement. Men vindt het erg belang-
rijk uiteindelijk zelf over strategische kwesties te 
kunnen beslissen. Een andere organisatie reageer-
de als volgt: ‘De core van HR is HRD. Tegen uitbeste-
den kijken wij heel voorzichtig aan. Mensen zijn de 
kern van het bedrijf, daarom moet HRD een kerntaak 
zijn. Er kan voor HRD-activiteiten wel worden sa-
mengewerkt met externe partijen, maar de kern moet 
in huis gehouden worden. Het vakinhoudelijke ge-
deelte van HRD kan wel worden uitbesteed, maar de 
regie moet altijd in eigen handen worden gehouden.’ 
Verder kwamen redenen als kostenreductie en 
directe beschikbaarheid naar voren om HRD niet 
uit te besteden. ‘Hoofdzakelijk door de economische 
situatie moeten organisaties het met steeds minder 
gaan doen en zullen ze - om kosten te drukken - HRD 
eerder in eigen huis houden.’

Kijkend naar de toekomstig te verwachten ten-
dens voor het al of niet uitbesteden van HRD, 
kwamen wisselende reacties naar voren. Zo zag 

een organisatie outsourcing als een soort van 
slingerbeweging: ‘We begonnen met heel weinig 
outsourcing, maar op dit moment besteden we bijna 
alles uit op het gebied van HRD. Na een tijdje kom 
je daar toch weer van terug; het is moeilijk om de 
HRD-processen snel, fl exibel en dynamisch aan de 
marktwerking te houden wanneer het is uitbesteed. 
Bovendien is de realiteit vaak anders dan wat je in 
een outsourcing-contract hebt afgesproken. Wan-
neer je HRD in eigen huis houdt, heb je zelf toch wat 
meer zicht op de werkelijke uitkomsten.’ Daarnaast 
verwachten sommige organisaties in de komen-
de jaren minder uit te besteden vanwege de eco-
nomische situatie, omdat het - om kosten te 
drukken - gunstiger is HRD in eigen huis te hou-
den.
Aan de andere kant waren er ook organisaties 
die juist aangaven te verwachten meer te gaan 
uitbesteden de komende jaren. Zij geven aan de 
kosten en opbrengsten van HRD juist beter in 
balans te kunnen houden wanneer dit wordt 
uitbesteed: ‘Op deze manier kunnen we ervoor 
zorgen dat onze vaste HRD-kosten niet te groot wor-
den’, aldus een HRD-specialist van een van de 
organisaties.

HRD in de toekomst
Wat betekent dit alles nu voor de inrichting van 
HRD in de toekomst? Het is opvallend dat in dit 
onderzoek met zo’n kleine steekproef, de 
 variëteit in alle opzichten naar voren komt. De 
meningen omtrent het wel of niet uitbesteden 

Redenen HRD in
eigen huis te houden

Niet of nauwelijks 
(1)

Enigszins
(2)

Belangrijk
(3)

Zeer cruciaal 
(4)

Gem. SD

Intern netwerk / communi-
catie opbouwen

0 0 2 4 3,67 0,52

Specifi eke behoeften orga-
nisatie

0 1 0 4 3,60 0,89

Intern vermogen opbouwen 0 2 0 4 3,33 1,03
Beter ontwerp 
HRD-programma’s

1 0 4 1 2,83 0,98

Minder nodig om ROI van 
HRD te tonen

2 1 2 0 2,00 1,00

Onafh ankelijkheid van 
HRD-provider

3 2 1 0 1,67 0,82

Tabel 3. Mate van belangrijkheid van redenen waarom organisaties HRD niet outsourcen

ONDERZOEK

Redenen voor
outsourcing HRD

Niet of nauwelijks 
(1)

Enigszins
(2)

Belangrijk
(3)

Zeer cruciaal 
(4)

Gem. SD

Kwaliteitsverbetering 0 2 4 1 2,86 0,69
Gebrek aan intern vermogen 1 1 3 2 2,86 1,07
Toegang tot best practices/talent 1 1 5 0 2,57 0,79
Meetbaarheid 1 1 5 0 2,57 0,79
Kostenreductie 2 2 0 3 2,57 1,40
Tijdigheid 1 3 3 0 2,29 0,76
Focus op kerntaken 2 2 2 1 2,29 1,11
Minimalisering kapitaalkosten 2 3 1 1 2,14 1,07
Upgraden van HRD-functie 3 1 3 0 2,00 1,00

Tabel 2. Mate van belangrijkheid van redenen waarom organisaties HRD outsourcen
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waren allerminst eenduidig. Door het beperkte 
karakter van het onderzoek is het niet mogelijk 
in te gaan op defi nitieve factoren die deze 
 variëteit verklaren. 
In dit onderzoek is de verwachting naar voren 
gekomen dat moderne technologische ontwik-
kelingen een steeds grotere rol gaan spelen bin-
nen HRD. Zo zullen zaken als e-coaching, talent-
spotting en e-learning een grotere rol gaan 
spelen. Naar verwachting wordt de aandacht 
voor HRD de komende jaren alleen maar groter. 
Door de huidige marktontwikkelingen en de 
kenniseconomie lijken strategisch HR-beleid, 
opvolgmanagement en duurzame inzetbaarheid 
steeds belangrijker te worden. Dit vereist blij-
vend investeren in de ontwikkeling van het per-
soneel en maakt de aandacht voor HRD alleen 
maar groter. Over de vraag of HRD daadwerkelijk 
anders ingericht zal worden, zijn de meningen 
verdeeld, zoals dit kleinschalige onderzoek al liet 
zien. Elke organisatie zal zichzelf moeten bezin-
nen op de vraag welke HRD-activiteiten het 
beste inhouse kunnen blijven en welke kunnen 
worden uitbesteed, aan de hand van de overwe-
gingen zoals we die in dit artikel hebben ge-
schetst.

Toch kunnen uit het onderzoek wel enkele al-
gemene lessen voor de praktijk van het al dan 
niet outsourcen van HRD worden getrokken. 
Interne HRD’ers lijken vooral waarde te kunnen 
toevoegen voor de organisatie als ze binnen het 
bedrijf de verbindingsfunctie vervullen. Bij-
voorbeeld door organisatiedoelen en leren dui-
delijk te koppelen en verschillende betrokkenen 
met elkaar in verbinding te brengen. Ze moeten 
daartoe goed bekend zijn met ‘de business’ van 
de organisatie en weten wat er speelt onder 
mensen, zodat de HRD-activiteiten daarbij op-
timaal aansluiten. Externe HRD-aanbieders 
kunnen als buitenstaander juist meerwaarde 
hebben als ze een hoog kwaliteitsniveau kun-
nen leveren in vergelijking met interne HRD’ers. 
Ook het meenemen van input en inzichten ‘van 
buiten’ (frisse geluiden, ervaringen in andere 
bedrijven, etc.) is potentieel zeer waardevol. 
Uiteraard is het wel belangrijk om je als buiten-
staander goed te verdiepen in de specifi eke or-
ganisatiecontext, om de HRD-activiteiten goed 
te laten aansluiten.

Tot slot: in de kenniseconomie spelen aspecten 
als snelheid, actuele kennis en creativiteit een 
grote rol om als organisatie een competitieve en 
succesvolle rol in te kunnen nemen. In de hui-
dige en toekomstige kenniseconomie lijkt intel-
lectueel kapitaal een grotere rol te spelen dan 
fi nancieel kapitaal als basis voor een succesvolle 
strategie. Optimale ontwikkeling van werkne-
mers is cruciaal voor organisaties (Bartlett & 

Ghoshal, 2002). Door slimme keuzes te maken 
als het gaat om HRD uitbesteden of zelf doen, 
kan een bedrijf het verschil maken. •
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