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Naar een werknemersperspectief op Human Resource Development1 

 
Door Rob Poell 

 
 
Organisaties vormen een belangrijke context voor mensen om zich te 

ontplooien2. Werk kan personeelsleden een veelheid aan 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden, zowel van persoonlijke als professionele 

aard3. Toch is de aandacht voor werk als leeromgeving van relatief recente 
datum.  

Pas sinds de jaren ’90 heeft het werkterrein van bedrijfsopleidingen zich 

ontwikkeld en verbreed naar een vakgebied Human Resource Development, 
waarin werkplekleren een kernthema is4. De aandacht is daarmee verschoven 

van training, opleiding en scholing naar andere manieren waarop organisaties 
het leren kunnen vormgeven, zoals coaching, mentoring, zelfstudie, 
leerprojecten, afstandsleren, intervisie, kwaliteitscirkels, job aids, taakroulatie, et 

cetera5. Er gaan inmiddels miljarden euro’s per jaar om in de opleidings- en 
ontwikkelingsbranche, die daarmee een economische factor van formaat vormt6. 

Tevens is in het vakgebied grote belangstelling ontstaan voor het bestuderen 
van autonome leerprocessen in organisaties, die zich zonder specifieke 

interventie van wie dan ook kunnen voordoen. Daarbij wordt bijvoorbeeld 
onderzoek gedaan naar incidenteel leren, leerklimaat, collectief leren, 
leerwerkgemeenschappen, werkpleksocialisatie, leerwegen van werknemers, et 

cetera7. De analyses worden veelal op individueel niveau uitgevoerd, maar het 
leren van teams en organisaties is eveneens niet meer weg te denken uit de 

moderne HRD8. 
De verbreding is niet alleen merkbaar aan de thema’s die in het werkterrein 

centraal staan, maar blijkt ook uit de veelheid aan disciplines die het vakgebied 

inmiddels voeden. Het veld van bedrijfsopleidingen werd zowel in Nederland als 
in de Verenigde Staten nog vooral vanuit de onderwijskundige traditie 

bestudeerd. Human Resource Development is echter een multidisciplinaire 
wetenschap, die zijn inzichten ontleent aan o.a. de leerpsychologie, arbeids- en 
organisatiesociologie en -psychologie, Human Resource Management, 

organisatiekunde, bedrijfskunde, arbeidskunde, organisatieantropologie, 
andragogiek en strategisch management. 

 
Een korte definitie van HRD 

                                       
1 Dit artikel maakt gebruik van de tekst die als oratie is uitgesproken bij de openbare 

aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Personeelwetenschappen, in het 

bijzonder Human Resource Development, aan de Universiteit van Tilburg op 15 december 

2006. Het oratieboekje is te bestellen bij de uitgever: Poell, R. F. (2006). 

Personeelsontwikkeling in ontwikkeling: Naar een werknemersperspectief op Human 

Resource Development. Rotterdam: Performa. 
2 Knowles, 1990; Kessels, 1996 
3 Merriam & Caffarella, 1991; Van der Krogt, 1995; Bolhuis & Simons; 1999 
4 Marsick & Watkins, 1990; Lave & Wenger, 1991; Poell, Van Dam & Van den Berg, 

2004; Streumer, 2006; Poell & Van Woerkom, in voorbereiding 
5 Walton, 1999; McGoldrick, Stewart & Watson, 2001; Kessels & Poell, 2001 
6 Van Loo & De Grip, 2003 
7 Marsick & Watkins, 1990; Wenger, 1998; Billett, 2001; Baars-Van Moorsel, 2003; Van 

Woerkom, 2003; Van der Krogt, in druk 
8 Dixon, 1994; Argyris & Schön, 1996; Kasl, Marsick & Dechant, 1997; Homan, 2001 



 

Deze rijkdom aan theoretische perspectieven die zich met het veld bemoeien 
heeft ook een keerzijde. Het studieobject, HRD derhalve, laat zich bijzonder 

moeilijk definiëren. Het is daarom onduidelijk waar Human Resource 
Development precies voor staat. Een van de weinige punten waarover binnen de 
HRD-gemeenschap consensus lijkt te bestaan is de onmogelijkheid om een 

sluitende en breed geaccepteerde definitie van Human Resource Development te 
formuleren9. Sommige auteurs gaan nog verder en vinden dat laatste helemaal 

onwenselijk10. Mijn opvatting is dit niet, omdat een vakgebied zonder duidelijke 
identiteit weinig levensvatbaar zal blijven.  

Daarmee is het nog niet eenvoudig geworden om een goede definitie van HRD 

te geven. Ik ben echter nog steeds tamelijk gecharmeerd van de vierwoordige 
ondertitel van het leerboek dat ik in 2001 met mijn collega Joseph Kessels mocht 

redigeren: “Human Resource Development – Organiseren van het leren”11. Voor 
mij geven die vier laatste woorden de essentie van HRD aan, met dien verstande 
dat zowel de term organiseren als het begrip leren breed dienen te worden 

opgevat. Leren zie ik als het ondernemen van zichtbare en/of mentale 
activiteiten die leiden tot een verandering in de persoonlijke actietheorie van 

werknemers12. Hun actietheorie stuurt het handelen op basis van de 
achterliggende waarden, normen en overtuigingen die zij erop nahouden13.  

Organiseren is in mijn visie het aanbrengen van een zekere samenhang in de 
activiteiten die werknemers ondernemen14. Dat kunnen anderen (bv. 
leidinggevenden, staffunctionarissen, collega’s) doen, echter de samenhang kan 

ook door werknemers zelf worden aangebracht15. Ik heb het bewust over ‘een 
zekere mate’ van samenhang, om aan te geven dat het wat mij betreft in veel 

gevallen niet nodig is om leeractiviteiten sterk te systematiseren of zelfs te 
formaliseren16. Wat vooral van belang is voor werknemers is dat zij zelf 
betekenis (en daarmee samenhang) kunnen geven aan hun werk, de 

ontwikkelingen daarin, en de activiteiten die relevant zijn voor hun eigen 
ontwikkeling17. 

Uit de discussies die ik in de afgelopen jaren o.a. met mijn collega’s van het 
departement Personeelwetenschappen heb gevoerd is mij duidelijk geworden dat 
velen zich afvragen wat er nu eigenlijk zo belangrijk is aan dat leren. Ik zal geen 

uiteenzetting gaan geven over de vele en steeds snellere veranderingen die ons 
in economisch, technologisch, demografisch en organisatorisch opzicht lijken te 

overspoelen. Het staat buiten kijf dat organisaties om daarop te kunnen inspelen 
(en anticiperen) voortdurend met leerprocessen op alle niveaus te maken 
krijgen.  

De waartoe-vraag is waarschijnlijk eerder ingegeven door het corporate 
organisatieperspectief waarmee men naar HRD (en HRM) kijkt. Overigens zijn er 

binnen de HRD-wereld vele auteurs die zich drukker maken over de prestatie van 
werknemers en hun bijdrage aan ‘de organisatiedoelen’ dan over hun 

                                       
9 Weinberger, 1998; Ruona & Roth, 2000; McLean & McLean, 2001; Short, Bing & 

Kehrhahn, 2003 
10 Lee, 2001 
11 Kessels & Poell, 2001 
12 Van der Krogt, 1995; Van der Sanden, 2001 
13 Argyris & Schön, 1978; 1996 
14 Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998; Van der Krogt, 1995; in druk 
15 Brookfield; 1986; Candy, 1991; Koopmans, 2006; Raemdonck, 2006 
16 Poell, 1998; Kwakman & Poell, 1999 
17 Van der Krogt, in druk 



ontplooiingsmogelijkheden18. Zelfs wanneer naar individuele uitkomsten als 

tevredenheid, welzijn, stress of betrokkenheid wordt gekeken staat dit vaak in 
het teken van de bijdrage die dergelijke individuele opbrengsten leveren aan 

team- en organisatieprestaties. Op zichzelf is dit een legitieme bekommernis, 
tenslotte mag een organisatie iets terug verlangen voor de mogelijkheden die zij 
haar werknemers biedt. Men kan zich natuurlijk afvragen of mensen er zijn om 

organisaties gelukkig te maken of eerder andersom. Ik ben van mening dat de 
ontplooiing, zowel persoonlijk als professioneel, die mensen aan hun werk 

kunnen ontlenen voor velen een nastrevenswaardig doel op zich is. Daarom vind 
ik het legitiem en belangrijk om onderzoek te doen naar de manieren waarop 
werknemers zich kunnen ontwikkelen en hoe organisaties hen daartoe in staat 

kunnen stellen. Om die mogelijkheden vervolgens te optimaliseren is inzicht in 
autonome leerprocessen bij individuele werknemers, teams en organisaties als 

geheel cruciaal. Ondanks de nadruk op individuele ontplooiing is het functioneren 
van de organisatie eveneens een belangrijke overweging, al is het maar omdat 
een organisatie die beter gaat functioneren (ook als dat los staat van 

leerinterventies) voor individuele werknemers vaak een aangenamere 
werkomgeving oplevert. 

 
Een uitgebreidere definitie van HRD 

 
Daarmee tekenen zich de contouren af van een definitie van HRD die wat langer 
is dan vier woorden, maar ook beter aangeeft waarover we het hebben. Human 

Resource Development vat ik dan op als het organiseren van individuele en 
collectieve leerprocessen gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling 

van werknemers alsmede het functioneren van de organisatie als geheel. Het 
onderliggende idee is dat werknemers die door hun organisatie gefaciliteerd 
worden om zich te ontplooien er vervolgens (en tegelijkertijd) ook belang bij 

hebben om bij te dragen aan het succes van die organisatie. Tenslotte kan een 
kwijnende organisatie haar werknemers over het algemeen weinig 

ontwikkelingsmogelijkheden bieden, waarmee haar aantrekkingskracht voor 
velen is verdwenen. Deze gedachtegang vindt ondersteuning in de literatuur over 
high-commitment work practices, waarin een belangrijke plaats is ingeruimd 

voor het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden19. Veel empirische studies 
hebben inmiddels laten zien dat er een verband is tussen het aanbieden van 

dergelijke werkpraktijken en de prestatie van de organisatie, waarbij het voor 
onze discussie niet eens zo relevant is hoe de causaliteit precies verloopt20. 
 

Tot dusverre heb ik vooral laten zien waar Human Resource Development in mijn 
ogen voor staat. Ik heb daartoe de ontwikkeling van opleiden naar leren 

geschetst, van training naar HRD, en ik heb in mijn definitie het primaat gelegd 
bij de ontplooiing van werknemers. Als hoogleraar HRD verbonden aan een 
departement Personeelwetenschappen (ofwel HRM) wil ik vervolgens de relatie 

tussen HRD en HRM expliciet aan de orde stellen. Ik eindig daarna met een 
overzicht van de onderzoeksthema’s die mij voor de komende periode de moeite 

waard lijken. Daarin staat het werknemersperspectief op HRD centraal. 

                                       
18 Robinson & Robinson, 1989; Stolovitch & Keeps, 1992; Swanson & Holton, 1999; 

Schramade, 2001 
19 Huselid, 1995; Tsui, Pearce, Porter & Tripoli, 1997; Pfeffer, 1998 
20 Wright, Gardner, Moynihan & Allen, 2005 



HRD in relatie tot HRM21 

 
Human Resource Development (HRD) en Human Resource Management (HRM) 

zijn twee verschillende vakgebieden, die zich voor een belangrijk deel op 
hetzelfde veld richten. Beide kijken naar de arbeidsrelatie tussen werknemers en 
werkgevers, HRM echter meer vanuit de optiek van het positioneren van de 

juiste mensen op de juiste plaats, en HRD meer vanuit het ontwikkelen van die 
mensen en die plaats. Daarmee is eigenlijk meteen al aangegeven hoezeer beide 

met elkaar verbonden zijn, of in ieder geval zouden moeten zijn. Mensen goed 
kunnen positioneren in een bepaalde werkcontext veronderstelt al gauw een 
vorm van ontwikkeling, zeker naarmate flexibiliteit en dynamiek in de omgeving 

van de organisatie toenemen. Van de andere kant geredeneerd is professionele 
ontwikkeling zonder aandacht voor de posities van mensen in die context 

eveneens moeilijk voorstelbaar.  
In de organisatiepraktijk lopen HRM en HRD dan ook veelal door elkaar, onder 

een veelheid van benamingen die lang niet altijd duidelijk maken met welke 

beroepsgroep deze mensen zich nu identificeren. Ook kennen beide vakgebieden 
de nodige gemeenschappelijke kenmerken:  

- ze zijn relatief jong als (toegepaste) wetenschappelijke discipline; 
- beide zijn voortgekomen uit concrete praktijkvelden (resp. 

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

- ze kennen geen eenduidige afbakeningen voor het eigen vakgebied;  

- ze opereren evenwel op het snijvlak van arbeid, organisatie en personeel;  
- ze kennen vertegenwoordigers van zowel meer economische benaderingen 

als meer humanistische benaderingen;  
- ze worstelen op gezette tijden met hun identiteit en bestaansrecht;  
- ze proberen dit laatste nogal eens te verhelpen door de strategische 

pretenties van hun domein flink op te schroeven;  
- ze slagen hierin vooralsnog maar in zeer beperkte mate, getuige de 

geluiden die uit veel directiekamers opstijgen over de bijdrage van HR (en 
dan vaak nog in de operationele rol) aan de bedrijfsvoering c.q.  
-resultaten22.  

Ondanks de vele gemeenschappelijkheden liggen de (academische) disciplines 
HRM en HRD in veel opzichten toch ver uit elkaar. Beide vakgebieden kennen 

eigen tijdschriften, eigen conferenties, eigen toonaangevende wetenschappers, 
eigen opleidingen, eigen professionele associaties23, eigen manieren van doen. 
Dat zou niet zo problematisch zijn als er volop sprake was van kruisbestuiving en 

uitwisseling tussen beide vakgebieden. Die zien we echter maar zeer 
mondjesmaat.  

 
HRD als essentie of complementair aan HRM? 
 

                                       
21 Een veel uitgebreidere analyse van deze relatie is te vinden in een themanummer van 

het vakblad Develop over de relatie HRD-HRM (Poell, 2006b); delen uit mijn epiloog zijn 

overgenomen voor het onderhavige artikel 
22 Zie Schramade (2006) voor enige empirische onderbouwing, maar ook Walton (1999); 

Biemans (1999); McCracken & Wallace (2000); Tjepkema, Stewart, Sambrook, Mulder, 

Ter Horst & Scheerens (2002); Poell & Van der Krogt (2006c). 
23 Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar enige jaren geleden het Chartered 

Institute for Personnel and Development –CIPD– is ontstaan. 



Hoe moeten we nu aankijken tegen de relatie HRD-HRM? Kluijtmans maakte 

hiertoe ooit een driedeling, welke onlangs door Schramade werd uitgebreid tot 
vijf opties24: 

1. HRD is een deelgebied van HRM; 
2. HRD is de essentie van HRM; 
3. HRD is complementair aan HRM (tot zover Kluijtmans); 

4. HRD is zeker geen onderdeel van HRM; 
5. HRD is deels geen onderdeel van HRM (de toevoegingen van Schramade). 

Er valt zeker veel te zeggen voor optie 2: HRD als kern en nastrevenswaardig 
ideaal binnen het brede HR-veld. Mijn overtuiging is dat het 
ontwikkelingsperspectief binnen het HR- en strategisch beleid van organisaties 

steeds belangrijker zal gaan worden. Eigenlijk gaan optie 4 en 5 in dezelfde 
richting. Auteurs op het gebied van strategisch HRD, zoals Yorks en Walton, 

neigen eveneens naar deze opvattingen25. HRM’ers zitten meestal bij optie 126. 
De meeste HRD’ers zullen kiezen voor optie 3, waarschijnlijk de meest 
realistische en perspectiefrijke opvatting: HRD en HRM als elkaar aanvullende 

disciplines beschouwen. Dat wil zeggen, kapitaliseren op de overeenkomsten 
tussen beide, ieder met voorlopig behoud van eigen identiteit (voor zover 

identificeerbaar)27. Of, om een voor mij inmiddels legendarische uitspraak van 
Jim Stewart te parafraseren28: “Er bestaat niet zoiets als een eigen HRD-

identiteit. Er bestaat niet zoiets als een eigen HRM-identiteit. En ze zijn 
verschillend.” 
 

Wat moeten we onderzoeken binnen HRD? 
 

Zoals in het eerste deel van dit artikel duidelijk is geworden vind ik de 
ontwikkeling van werknemers een groot goed en een cruciaal richtpunt voor het 
(niet alleen HRD- of HR-) beleid van organisaties29. Deels uit ideële 

overwegingen, maar zeker ook vanuit strategisch-economische overwegingen: 
organisaties die de werkomgeving over langere tijd onvoldoende inrichten op 

ontwikkelingsmogelijkheden, innovatievermogen en kennisproductiviteit van hun 
werknemers lopen een cruciaal concurrentievoordeel mis30. Bovendien is mijn 
ervaring dat het een stuk eenvoudiger wordt om verschijnselen als bv. 

‘weerstand’ tegen organisatieverandering, ‘disfunctionele’ organisatieprocessen, 
‘gebrekkige betrokkenheid’ op de werkvloer, en ‘ongemotiveerde’ werknemers, 

te begrijpen en te verklaren vanuit een kader dat (primair) oog heeft voor de rol 
en het belang van werknemers bij leer- en ontwikkelingsprocessen31. Er is echter 

                                       
24 Kluijtmans, 2001; Schramade, 2006 
25 Walton, 1999; Yorks, 2005 
26 Poell, 2006b 
27 Hierin volg ik Schramade (2006). 
28 Professor Jim Stewart, voorzitter van het University Forum for Human Resource 

Development (UFHRD) sloot een debat over Europese en Amerikaanse perspectieven op 

HRD tijdens de internationale conferentie van 2002 in Edinburgh af met de volgende 

woorden: “There is no such thing as a European perspective on HRD. There is no such 

thing as an American perspective on HRD. And they are different.” 
29 Zie ook Marsick & Watkins (1990), Bierema (1996), Kessels (2001), Billett (2001), 

Yorks (2005), Bruining (2006), Van der Krogt (in druk). 
30 Vergelijk Watkins & Marsick (1993), Harrison & Kessels (2004), en Yorks (2005). Naast 

het individuele en organisatiebelang kennen we overigens ook nog zoiets als de Lissabon-

agenda. 
31 Zie ook Kwakman & Poell (1999). 



grote behoefte aan meer en beter onderzoek op dit nog relatief onontgonnen 

terrein. Ik beperk me in dit artikel tot twee centrale thema’s32. 
Het eerste belangrijke onderzoeksthema voor de nabije toekomst is dat van 

leerwegen en leerstructuren op de werkplek. Wie de ontplooiing van werknemers 
centraal wil stellen moet in ieder geval inzicht verwerven in de leeractiviteiten die 
zij in (en buiten!) organisaties ondernemen en daarnaast in beeld krijgen welke 

leermogelijkheden die organisaties hun (kunnen) bieden33. Daartoe zijn 
respectievelijk de concepten leerweg en leerstructuur geschikt.  

De leerweg van individuele werknemers is een centraal gegeven in 
(onderzoek naar) het leren binnen organisaties. Onder de leerweg van een 
werknemer versta ik in navolging van Van der Krogt het samenstel van 

leerrelevante werk- en leerervaringen die deze in relatie tot een organisatie 
opdoet en die in die samenhang betekenis voor hem hebben34. De leerweg is dat 

onderdeel van zijn gehele leerloopbaan dat zich in een organisatie afspeelt en 
relevant is voor zijn professionele ontwikkeling35. Het is een continu proces dat 
vooral door de werknemer zelf wordt vormgegeven, overigens lang niet altijd zo 

expliciet. Het is cruciaal dat de betekenis die de werknemer zelf toekent aan zijn 
leerweg leidend is voor het begrip, dus niet datgene wat de organisatie, het 

management, HRD of HRM belangrijk vindt (hoewel het eerste vrijwel nooit 
volledig los zal staan van het laatste).  

Leerstructuren zijn de relatief stabiele kenmerken van het leernetwerk die in 
de loop der tijd uit het organiseren van leerprocessen zijn ontstaan. Ze bestaan 
bv. uit de materiële voorzieningen voor opleiding en ontwikkeling, de taken en 

verantwoordelijkheden rond leren en ontplooiing, en de mogelijkheden die 
werknemers hebben om begeleiding te krijgen bij werkplekleren36. 

Leerstructuren geven een niet onbelangrijk deel van de context aan waarin 
werknemers hun leerweg vormgeven; het zijn de expliciete 
ontplooiingsmogelijkheden die de organisatie hun kan bieden, naast de kansen 

die het primaire proces en HRM hun geeft voor groei en professionele 
ontwikkeling. Meer inzicht in leerstructuren kan organisaties helpen om hun 

leernetwerk beter af te stemmen op het werknemersbestand; individuele 
werknemers kunnen er baat bij hebben omdat het hun helpt te reflecteren op de 
context van hun leerweg en mogelijke alternatieven binnen hun blikveld kan 

brengen. 
 Het tweede centrale onderzoeksthema vormen de verschillende 

strategieën van werknemers, managers en HRD’ers. Werknemers, managers, 
HRD’ers en andere (bv. externe) actoren hanteren ieder vanuit eigen belangen, 
posities en opvattingen hun eigen strategieën om leerwegen en leerstructuren te 

beïnvloeden met het oog op door hun gewenste uitkomsten. De organisatie 
wordt derhalve als een arena gezien, waarin verschillende actoren strijden, 

samenwerken en onderhandelen om schaarse (leer-)middelen te bemachtigen.  
Welke actoren en strategieën dominant zijn varieert per organisatie. In 

machine-bureaucratische organisaties is het management de dominante actor, 

dat vervolgens stafdiensten zoals opleiders inzet om het beleid te vertalen naar 
leerprogramma’s (m.n via training en instructie). In platte teamorganisaties zijn 

                                       
32 Naast ‘leerwegen en –structuren’ en ‘actorstrategieën’ werk ik in mijn oratie ook de 

thema’s ‘team- en organisatieleren’ en de ‘relatie van leren met met bredere HR-

praktijken’ uit. 
33 Van der Sluis & Poell, 2002; 2003 
34 Van der Krogt, 2007 
35 idem 
36 Vergelijk bv. Kessels (1996), Tjepkema (2003), Van Lakerveld (2005). 



uiteraard de teams zelf dominant; leren en werken in deze collectieven gaat 

samen middels probleemoplossing. In professionele organisaties is de professie 
de dominante actor, via haar beroepsbeoefenaren; door te participeren in 

innovatie leren deze en passen hun werk aan nieuw ontwikkelde 
(wetenschappelijk gefundeerde) inzichten aan. In ondernemende organisaties is 
de individuele werknemer dominant en derhalve verantwoordelijk voor het 

organiseren van zijn eigen werk, leren en loopbaan.  
Uit eerder onderzoek37 bleek dat in het krachtenspel dat actoren met elkaar 

spelen (aangezien organisaties nooit precies beantwoorden aan een ideaaltype) 
managers in hun handelen inderdaad een voorkeur hadden voor strategieën die 
in de richting gingen van de machineorganisatie. Werknemers bleken in hun 

handelen een voorkeur te hebben voor strategieën die het leren in de richting 
van de professionele organisatie brachten (waar zij organisatieoverstijgende 

competenties kunnen verwerven!). Opleiders, ten slotte, gaven aan (vanuit hun 
eigen professionele discipline?) eigenlijk een voorkeur te hebben voor het 
probleemoplossende leren dat samenging met de teamorganisatie; zij kregen in 

hun handelen echter alleen een poot aan de grond als zij zich conformeerden aan 
de strategie van het management (dus richting de machineorganisatie – middels 

training en instructie)38. 
 

Tot slot 
 
In dit artikel heb ik HRD gepositioneerd als een zelfstandige discipline naast 

HRM, die zich richt op het ontwikkelen van mensen en organisaties. Ik heb een 
pleidooi gehouden voor het benadrukken van het werknemersperspectief in 

vraagstukken van leren, opleiding en ontwikkeling. Dit perspectief vertaalt zich in 
de centrale onderzoeksthema’s die ik naar voren heb geschoven: individuele 
leerwegen van werknemers, de leerstructuren waarvan zij gebruik maken en de 

strategieën die zij (naast andere actoren) daarin hanteren. Organisaties zullen 
werknemers meer en meer aan zich proberen te binden door betere 

ontwikkelingsmogelijkheden te bieden dan de concurrentie. Dan wordt het hoog 
tijd om meer vanuit het perspectief van werknemers naar 
ontwikkelingsvraagstukken te kijken. Daaraan heb ik met dit artikel een aanzet 

willen geven. 
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