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Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid in het hoger onderwijs?1 

 
 

Prof.dr. Rob F. Poell 
 

Hoogleraar Human Resource Development 
Departement Personeelwetenschappen, Universiteit van Tilburg 

 

 
Organisaties worden steeds afhankelijker van kennis: kennis die bij individuele 

werknemers berust, kennis die in collectieve gedragspatronen is ingebed, kennis 
die in dienstverlenings- en productieprocessen opgeslagen zit. Het optimaal 
benutten van dergelijke kennis en het ontwikkelen van bruikbare nieuwe kennis 

is daarmee van levensbelang geworden voor het voortbestaan van organisaties. 
Veel organisaties besteden dan ook veel aandacht aan hun personeelsbeleid, 

vanuit de overwegingen dat het personeel de belangrijkste ‘drager’ is van kennis 
en dat een gericht beleid deze kennis ten bate van de organisatie kan laten 
komen. Ontwikkeling van het personeel is daarbij van eminent belang; daarvoor 

zal de organisatie voldoende mogelijkheden dienen te bieden, overigens vanuit 
welbegrepen eigenbelang. Ontwikkelingsmogelijkheden staan steevast bovenaan 

in het lijstje van redenen waarom jonge werknemers voor een bepaalde 
organisatie willen werken. Het jonge vakgebied van Human Resource 
Development (HRD) heeft zich in het afgelopen decennium opgeworpen als 

thuishaven voor de ontwikkeling van theorie, onderzoek en evidence-based 
practice rondom personeelsontwikkeling. 

 Van kennisinstellingen binnen het hoger onderwijs mag men eens te meer 
verwachten dat kennisproductiviteit en het daarvoor benodigde 
ontwikkelingsgerichte personeelsbeleid hoog op de agenda staan. Toch bestaat 

de indruk dat dit beleid, voor zover aanwezig, sterk versnipperd en weinig 
systematisch wordt gevoerd. Uiteraard wordt er veel kennis ontwikkeld (tenslotte 

de bestaansgrond voor universiteiten), maar onduidelijk is of dit dankzij dan wel 
ondanks het personeelsbeleid van de instelling succesvol is. En natuurlijk bieden 

hoger-onderwijsinstellingen veel ontwikkelingsmogelijkheden aan hun personeel, 
maar dit lijkt hem eerder te zitten in de aard van het werk dan in het gevoerde 
personeelsbeleid. Slagen deze instellingen er bovendien wel in om jonge 

werknemers aan zich te binden om dat interessante werk voort te zetten en de 
opgebouwde expertise binnenboord te houden? Het lijkt er soms eerder op dat 

het personeelsbeleid bedoeld is om mensen slechts voor kortere tijd aan de 
organisatie te koppelen. Investeren in personeelsontwikkeling lijkt dan voor 
weinigen weggelegd of wordt aan de professional zelf overgelaten. Dat is voor 

kennisinstellingen een vreemde maar ook riskante strategie. Niet alleen kan het 
primaire proces (kennisontwikkeling) er op termijn onder gaan lijden, bovendien 

wordt een belangrijke concurrentiefactor (ontwikkelingsmogelijkheden) onbenut 
gelaten.  

                                       
1 Dit artikel is een bewerking van de inaugurele rede “Personeelsontwikkeling in 

ontwikkeling: Naar een werknemersperspectief op Human Resource Development,” door 

de auteur in verkorte vorm 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 

(88 pp.) is gepubliceerd door Uitgeverij Performa te Rotterdam. 



 In dit artikel wil ik dieper ingaan op ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, 

ofwel Human Resource Development. Ik zal eerst de term HRD definiëren en 
deze vervolgens afbakenen van HRM. Ten slotte werk ik kort enkele thema’s uit 

voor verder onderzoek naar ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, waarvan ook 
kennisinstellingen in het hoger onderwijs beter kunnen worden. 
 

 
Wat is HRD? 

 
De meeste mensen brengen een groot deel van hun werkzame leven door als lid 
van een arbeidsorganisatie. Organisaties vormen, gelukkig, dan ook 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. 

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 

                                       
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, 2007 
8 Dixon, 1994; Argyris & Schön, 1996; Kasl, Marsick & Dechant, 1997; Homan, 2001 



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 

ontplooiingsmogelijkheden18. Zelfs wanneer naar individuele uitkomsten als 
tevredenheid, welzijn, stress of betrokkenheid wordt gekeken staat dit vaak in 

                                       
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; 2007 
15 Brookfield; 1986; Candy, 1991; Koopmans, 2006; Raemdonck, 2006 
16 Poell, 1998; Kwakman & Poell, 1999 
17 Van der Krogt, 2007 
18 Robinson & Robinson, 1989; Stolovitch & Keeps, 1992; Swanson & Holton, 1999; 

Schramade, 2001 



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. 

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. 
 

 
HRD in relatie tot HRM 

 
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.  

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



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.  

-resultaten21.  
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 associaties22, 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. In Nederland en de wetenschappelijk sterk dominante Verenigde 
Staten vindt over het algemeen weinig kennisuitwisseling plaats tussen HRM- en 
HRD-onderzoekers. In het Verenigd Koninkrijk, waar HRD vooral vanuit de 

management en business schools is komen opzetten, zijn beide vakgebieden in 
dit opzicht beter geïntegreerd dan in Nederland en de VS, waar HRD vanuit de 

onderwijskunde (schools of education) is ontstaan. In de opkomende Aziatische 
landen als India, Korea en Taiwan wordt HRD overigens (nog?) nauwelijks apart 
onderscheiden en sterk vereenzelvigd met HRM.  

Hoe moeten we nu aankijken tegen de relatie HRD-HRM? Schramade vult in 
het themanummer een driedeling van Kluijtmans23 aan met twee andere 

mogelijkheden, waardoor we uit vijf opties kunnen kiezen24: 
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). 
Verlichte managers zouden wel eens kunnen kiezen voor optie 2: HRD als kern 
en nastrevenswaardig ideaal binnen het brede HR-veld. Eigenlijk gaan optie 4 en 

5 in dezelfde richting. Auteurs op het gebied van strategisch HRD, zoals Yorks en 

                                       
21 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 (2006b). 
22 Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar enige jaren geleden het Chartered 

Institute for Personnel and Development –CIPD– is ontstaan. 
23 Kluijtmans, 2001 
24 Schramade, 2006 



Walton, neigen eveneens naar deze opvattingen25. Veel HRM’ers zitten bij optie 

1. Optie 3 lijkt mij echter de meest realistische en perspectiefrijke opvatting. 
Weliswaar zal het ontwikkelingsperspectief binnen het HR- en strategisch beleid 

van organisaties steeds belangrijker gaan worden, wat pleit voor optie 2, 
tegelijkertijd denk ik dat het productiever zal zijn om vanuit optie 3, HRD en 
HRM als elkaar aanvullende disciplines, te gaan werken. Dat wil zeggen, 

kapitaliseren op de overeenkomsten tussen beide, ieder met voorlopig behoud 
van eigen identiteit (voor zover identificeerbaar)26. Of, om een voor mij 

inmiddels legendarische uitspraak van Jim Stewart te parafraseren27: “Er bestaat 
niet zoiets als een eigen HRD-identiteit. Er bestaat niet zoiets als een eigen HRM-
identiteit. En ze zijn verschillend.” 

 
 

Perspectieven 
 
In dit artikel heb ik duidelijk willen maken dat de ontwikkeling van werknemers 

een groot goed en een cruciaal richtpunt voor het (niet alleen HRD- of HR-) 
beleid van organisaties is28. Dit geldt eens te meer voor kennisinstellingen in het 

hoger onderwijs. Deels stoelt mijn stelllingname op ideële overwegingen, maar er 
spelen eveneens strategisch-economische overwegingen: organisaties die de 

werkomgeving over langere tijd onvoldoende inrichten op 
ontwikkelingsmogelijkheden, innovatievermogen en kennisproductiviteit van hun 
werknemers lopen een cruciaal concurrentievoordeel mis29. 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 ontwikkelingsprocessen30. Er is echter 

grote behoefte aan meer en beter onderzoek op dit nog relatief onontgonnen 
terrein. Voor de komende tijd staan wat mij betreft onderzoek, theorie- en 

instrumentontwikkeling rondom vier thema’s centraal.  
1. Leerwegen en leerstructuren op de werkplek; we ontwikkelen diagnose-

instrumenten om vast te stellen welke ontwikkelingsmogelijkheden 

organisaties hun werknemers aanbieden (leerstructuren) en op welke 
wijzen zij daaruit een voor hun betekenisvolle ontplooiingsroute (leerweg) 

creëren. 
2. Strategieën van werknemers, managers en HRD’ers in verschillende 

organisaties en beroepsgroepen; we modelleren de verschillende manieren 

waarop actoren middels leerprocessen hun belangen proberen te 

                                       
25 Walton, 1999; Yorks, 2005 
26 Hierin volg ik Schramade (2006). 
27 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.” 
28 Zie ook Marsick & Watkins (1990), Bierema (1996), Kessels (2001), Billett (2001), 

Yorks (2005), Bruining (2006), Van der Krogt (2007). 
29 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. 
30 Zie ook Kwakman & Poell (1999). 



behartigen, teneinde meer inzicht te krijgen in de ‘leerarena’ die elke 

organisatie is.  
3. Team- en organisatieleren in relatie tot individueel leren; hierbij gaat het 

om de antecedenten, processen en uitkomsten van collectief leren. 
Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is meer dan het bevorderen van 
individueel leren, echter hoe organisaties team- en organisatieleren 

kunnen bevorderen is empirisch nog weinig ontgonnen terrein.  
4. De relatie tussen leren en bredere HR-praktijken en –uitkomsten; we 

hanteren daarbij een brede definitie van performance, waarin naast 
werkprestaties ruimte is voor welzijn, werktevredenheid, betrokkenheid, 
stress en productiviteit. Welke invloed heeft leren op dergelijke 

uitkomsten? En hoe ligt precies de relatie tussen leren en andere HR-
praktijken (selectie, beoordeling, taakontwerp, etc.)? 

 
Met de instrumenten, modellen en bevindingen uit bovengenoemd onderzoek 
kunnen (kennisintensieve) organisaties hun voordeel doen als het om het 

bevorderen van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid gaat. Dan zal dit thema 
wel eerst serieus op de agenda van kennisinstellingen moeten komen. Met het 

verduidelijken van het begrip HRD en van de relatie met HRM hoop ik hieraan 
een bescheiden bijdrage te hebben geleverd. Naar ik stellig verwacht zullen veel 

hoger-onderwijsinstellingen de uitdaging wel moeten aannemen. 
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