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HR GAAT NIET MET DE TIJD MEE 

Nederlandse HR-afdelingen praten wel de hele dag over vernieuwing, maar in werkelijkheid missen 

ze de boot van de derde industriële revolutie. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek 

van Peter Blok aan de UvA. 

Nog nooit is de factor human capital zo belangrijk geweest in de economie, maar het vakgebied HRM 

is er nog steeds gebaseerd op dat arbeid een ingekochte commodity is. Als gevolg van het ontstaan 

van de kenniseconomie, vormt kennis de belangrijkste grondslag van arbeid. Het belangrijkste 

verschil met arbeid als een commodity is dat kennis, in het bijzonder de persoonsgebonden kennis,  

het eigendom is van de werkenden. 

 De actualiteit van Blok’s proefschrift wordt dramatisch onderstreept door een artikel in The 

Economist van 2 november 2013 en ook het FD van 9 november 2013, waaruit blijkt dat het aandeel 

van de lonen in het BNP daalt, waarmee dus ook de factor human capital onderbetaald wordt.  

 HRM afdelingen lopen het risico  gemarginaliseerd te worden  doordat er niet gewerkt wordt aan 

een vernieuwing van dit vak op institutioneel niveau.  

Het onderzoek, waarbij zowel gebruik is gemaakt van een klassieke case study als van een analyse 

van social media,  heeft betrekking op Human Resource Management (HRM), een 

arbeidsmarktinstitutie  ontstaan in de beginperiode van de tweede industriële revolutie. HRM is de 

moderne variant van personeelsmanagement. Aan de hand van zes case studies (AkzoNobel, 

Cordaid, Defensie (i.h.b. de missie in Uruzkan), KLM, Ministerie van Binnenlandse Zaken en TMC), 

een analyse van het HRM Linkedin netwerk HR Community en het volgen van een intervisiegroep van 



young professionals van de beroepsvereniging voor HRM-adviseurs (NVP) wordt geconcludeerd dat 

HRM zich (nog) niet bewust is van de veranderde grondslagen en de problemen van de moderne tijd 

tracht op te lossen met de instrumenten die zijn ontstaan in de vorige eeuw. Zoals ook wordt gesteld 

in het recente WRR rapport: Naar een lerende economie, voldoen de bestaande instituties op het 

terrein van de arbeid (SER, CAO’s, vakbonden) niet langer en vormen zij een obstakel voor de 

noodzakelijk innovatie, ook op het terrein van de arbeid. 

 

 


