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15 jaar lectoraat 
gedifferentieerd Human 
Resource Management 
T E K S T  |  M A R T H A  M E E R M A N

De titel van het lectoraat, gedifferentieerd Human Resource 
Management, is een vreemde combinatie van woorden. Waarom 
het woord gedifferentieerd? Mensen en menselijke hulpbronnen 
(human resources) zijn toch immers per definitie verschillend en 

managementstijlen ook. Kennelijk was de beroepspraktijk in feite eenvormig 
georiënteerd en was een lectoraat nodig om de verschillen in het vakgebied terug 
te brengen. Ik zag het punt als een uitdaging en begon een zoektocht naar hoe in 
hrm met verschil wordt omgegaan, nam besluiten hoe dat te onderzoeken, welke 
thema’s daarbij essentieel zijn en wat dat betekent voor het beroepsonderwijs. Zo 
kreeg het thema gedifferentieerd hrm een inhoud die paste in de tijdgeest en de 
kaders die de hogeschool ons bood. Ik beschrijf vijftien jaar gedifferentieerd hrm 
voor zover ik denk dat het relevant is voor nieuwe inzichten en koerswijzigingen 
in de toekomst. Onderstaand verhaal is dus geen verslag van wat we doen in het 
lectoraat maar een reflectie op het overkoepelend thema en op het onderzoek 
daarnaar zoals dat is vormgegeven in de Faculteit Business en Economie van de 
Hogeschool van Amsterdam (hva). 

Kunstwerk van Milou Hermus, speciaal gemaakt voor openbare les bij de start van lectoraat ghrm, in opdracht van hva
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bijschrift kunstwerk

Inleiding 

Het Huis van Bewaring: de regels en de praktijk
Het is rond de eeuwwisseling. In het kader van een onderzoek naar diver-

siteit bij de Justitiële Instellingen spreken we over diversiteitsbeleid met de 
directeur en met het hoofd van de personeelsafdeling van een klein Huis van 
Bewaring (hvb) in een grote stad. Beiden geven aan geen diversiteitsbeleid 
te voeren. In de betreffende stad is het arbeidsaanbod toch al gekleurd en dat 
geldt zeker voor de arbeidsmarkt waarop het Huis van Bewaring zijn peniten-
tiair inrichtingswerkers (piw’ers) werft. Ongeacht die diversiteit aan werk-
nemers hanteert de organisatie een strikte regel over het taalgebruik. Van de 
medewerkers wordt geëist met elkaar en met de gedetineerden in het Neder-
lands te communiceren. Het ministerie rekent de instelling af op beveiliging 
en een goede bejegening van de gedetineerde. De uitvoering van die taak is 
centraal vastgelegd in regels die voor iedereen gelden. 

Onze gesprekken met de medewerkers op de werkvloer geven een ander beeld. 
Om te overleven in de tamelijk harde verhoudingen op de werkvloer moeten 
alle zeilen worden bijgezet. De populatie van gevangenen verandert snel van 
samenstelling en de onderlinge spanningen langs etnische lijnen kunnen 
enorm oplopen. De piw’ers worden door de gevangenen op de proef gesteld. 
We treffen een groep uitvoerenden aan die elkaar allerlei kennis en vaardig-
heden bijbrengen om in die lastige omstandigheden de rust en een zekere 
mate van plezier in het werk te behouden. Dat zijn inzichten over culturele 
achtergronden en gewoonten en hoe daarmee om te gaan. In de isoleercel 
wordt bijvoorbeeld tegen de regels in toch een talisman meegegeven. Daar-
mee blijkt het veel uit te maken wie in welke gevallen adequaat kan optre-
den. De bedrijfstaal blijkt een mengelmoes van woorden uit tal van talen die 
hun diensten hebben bewezen, maar in crisissituaties blijkt spreken in de 
moedertaal met een gedetineerde goed te zijn voor de rust op de afdeling. De 
operationeel leidinggevende weet hiervan en juicht de samenwerking van de 
collega’s onderling toe. We ontdekten dat de beveiligers spontaan leren van 
de onderlinge omgang. Ze vertellen dat de manier om erbij te horen vooral 
bepaald wordt door de vraag of je je overeind weet te houden tegenover de ge-
vangenen, of je de ‘grappen die er nu eenmaal bij horen’ van de oudgedienden 
onder de collega’s zonder veel gemor slikt en in staat bent ook zelf dergelijke 
grappen uit te halen. Duidelijk is dat het er niet altijd politiek correct aan toe 
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gaat en dat sommige collega’s daardoor afhaken. De geïnterviewden zijn er 
trots op dat ze zich de keiharde humor eigen hebben gemaakt.1

Deze casus laat zien dat diversiteit meer inhoudt dan alleen verschillen van 
kleur waarop in het Huis van Bewaring wel of niet wordt aangestuurd. Voor 
een gedegen analyse gaat het immers juist om de kwesties die daarop van in-
vloed zijn: de sturing van centraal beleid, de kwaliteit van het primair proces, 
de rolopvatting van de direct leidinggevende en de omgangsvormen van de 
uitvoerenden. We concluderen dat de ‘kleurenblinde’ opvatting van het ma-
nagement niet in overeenstemming blijkt te zijn met de dagelijkse praktijk 
op de werkvloer. Daar wordt diversiteit onder de piw’ers juist opgemerkt en 
gebruikt. Het instellingsbeleid staat toe dat de afdeling de regelgeving naar 
eigen inzicht goeddunkt en vrij vertaalt. De uitvoerenden interpreteren de re-
gels op een manier die voor hen effectief blijkt. Het middenmanagement ziet 
dat en maakt de keuze de oplossingen voor een goede taakuitvoering bij het 
etnisch diverse team te leggen. Daarvoor moet het de harde humor accepte-
ren en toestaan dat wordt afgeweken van regels om de effectiviteit te waar-
borgen, waardoor verschillen tussen piw’ers tot hun recht kunnen komen. 

Geboorte van een lectoraat
Diversiteit, doelstellingen van de instelling, de dagelijkse praktijk in het 

team, keuzes van het middenmanagement en sociaal beleid: het zouden de 
kernelementen van gedifferentieerd hrm worden. Maar we zijn nog in 2003, 
als de opleiding hrm als een van de eerste in de Hogeschool van Amsterdam 
een aanvraag schrijft om een lectoraat in te stellen. 

Ik ben dan nog als universitair docent verbonden aan de afdeling Maatschap-
pelijke Vraagstukken en Beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
van de Vrije Universiteit, en als onderzoeker werkzaam bij inova, een advies-
bureau voor diversiteitsvraagstukken. Ik had als sociaal psycholoog bij ver-
schillende universiteiten en bij tno gewerkt. Mijn promotieonderzoek ging 
over de acceptatie van allochtonen in arbeidsorganisaties. 

In de lectoraatsaanvraag wordt gedifferentieerd hrm omschreven als ‘het 
managen van diversiteiten in populaties van werknemers tegen de achter-
grond van een grote verscheidenheid van arbeidsorganisaties in voortdurende 
verandering. Gedifferentieerd hrm merkt de diversiteiten in populaties van 
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werknemers op, signaleert de keuzes die managers maken en werkt aan de 
verfijning van hrm-beleid en instrumenten die daar het gevolg van zijn’.2 Ik 
word geselecteerd door mijn verbondenheid met de (commerciële) praktijk 
van het adviesbureau, dat werd mij althans achteraf gezegd.

Een lectoraat bestaat uit een lector en een kenniskring van onderzoekers, 
docenten en eventueel mensen uit het werkveld. De doelstelling en werkwijze 
van een lectoraat werden geformuleerd in diverse nota’s en beleidsdocumen-
ten van de Stichting Kennisontwikkeling hbo (sko). Lectoraten zouden het 
middel moeten zijn om ‘kennis’ op de hbo-agenda te houden of te krijgen en 
een onderzoekend vermogen zou onderdeel moeten zijn van de competentie 
van de hbo-professional. Het takenpakket van de lector werd samengevat met 
de woorden: curriculumvernieuwing, professionalisering van docenten, ken-
niscirculatie en kennisontwikkeling door middel van onderzoek. 

Uit een eerste evaluatieonderzoek in 2004 bleek al dat geen enkel lectoraat in 
gelijke mate aan deze taken toekwam. Meestal werd het accent op één van de 
gebieden gelegd. Keuzes werden gemaakt aan de hand van de eigen voorkeur 
van de lector, van de feitelijke situatie in de hogeschool en aan de hand van 
de externe situatie, aldus het evaluatieonderzoek.3 

Lectoren kregen een vierjarige aanstelling. De eerste lichting kon na vier jaar 
een hernieuwde aanvraag schrijven als het onderzoeksthema nog niet aan 
actualiteit had ingeboet en de lector naar behoren functioneerde. De beoorde-
ling hiervan lag in handen van de directeur van het opleidingsinstituut. Het 
sko bekeek de hernieuwde aanvraag en verstrekte, als de aanvraag werd goed-
gekeurd, vervolgsubsidie. Nadat ik zo twee termijnen had doorlopen, was het 
lectoraat ghrm een feit. 

Het is interessant te constateren dat de omschrijving van de doelstelling van 
lectoraten na vijftien jaar nog steeds geldt. Een verschil is dat ‘kennisontwik-
keling door middel van onderzoek’ nu wellicht bovenaan het rijtje staat in 
tegenstelling tot curriculumontwikkeling. Ook een verschil is dat er een veel 
sterkere verantwoording vereist wordt, die in procedures en regels is vastge-
legd. Destijds organiseerden wij na vier jaar een eigen klankbordgroep – met 
vertegenwoordigers uit het werkveld, de universiteit, docenten en studenten 
– waarin het werk van het lectoraat tegen het licht werd gehouden alvorens 
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een volgend plan te schrijven. Nu zijn er visitatie- en accreditatiecommissies 
die centraal en voor de hele hogeschool worden ingesteld en georganiseerd. 

Maar met doelstellingen en procedures komt een lectoraat niet van de grond. 
Er zijn, naast de wetenschappelijke reputatie en leidinggevende kwaliteiten 
van de lector, uiteenlopende factoren die meespelen bij de inrichting, het op-
zetten en uitbouwen van een lectoraat. De lector moet rekening houden met 
opleidingsmanagers die eigen opvattingen hebben over onderzoek, docenten 
die het ook zonder lector redden en een weerbarstig werkveld dat niet direct 
behoefte heeft aan (kritisch) onderzoek. De lector heeft een sturende maar 
zeker ook dienende taak en moet met persoonlijk charisma, goede relaties, 
tegenprestaties en onderhandelen een vooruitgeschoven positie proberen 
te verwerven in een grote instelling die bij elkaar blijft en functioneert door 
beleid, regels en goodwill. Zo, althans, heb ik dat ervaren. 

Naast het spanningsveld van omgevingsfactoren en de persoonlijke kwalitei-
ten van een lector gaat het bij de invulling van een lectoraat natuurlijk ook 
om de thematische inhoud. In mijn openbare les in 2005 bij de aanvaarding 
van mijn lectoraat – gebaseerd op de oorspronkelijke lectoraatsaanvraag maar 
gekleurd met een eigen accent – houd ik een pleidooi voor gedifferentieerd 
hrm. Ik citeer: ‘Het lectoraat gaat over de functionele en sociale omgang van 
verschillen in populaties van werknemers en gaat over unieke en uiteenlo-
pende identiteiten van werknemers. Ghrm ziet communicatie in teams en 
in de organisatie als instrumenten om diversiteit te begrijpen en ermee om 
te gaan. Ghrm is het kleine verhaal over de ontmoeting met de ander en 
het grote verhaal van verantwoord en maatschappelijk ondernemen.’4 Waar 

 

“Gedifferentieerd hrm is het kleine verhaal over  
de ontmoeting met de ander en het grote verhaal 

van verantwoord en maatschappelijk ondernemen”  
M a r t h a  M e e r m a n  |  o p e n b a r e  l e s  2 0 0 5
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de managementstijlen in mijn verhaal minder aandacht krijgen, worden 
differentiatie en democratie in de omschrijving van ghrm expliciet genoemd, 
zoals ‘het stem geven aan groepen en individuen onder het personeel die door-
gaans niet worden gehoord’. 

Bovenstaande omschrijving van het vakgebied zou ik nu zo weer overnemen. 
De grote verscheidenheid aan populaties van werknemers gaat nu echter niet 
meer alleen over werknemers in de organisatie maar over mensen die hun 
kennis en vaardigheden op vele manieren aanbieden aan werkgevers, op-
drachtgevers of platforms. De nadruk ligt nu, in tegenstelling tot vijftien jaar 
geleden, op een verscheidenheid aan arbeidsrelaties en arbeidscontracten. In 
tegenstelling tot toen onderscheiden werkenden zich nu van elkaar door een 
vast contract, een tijdelijk contract, een 0-urencontract of geen contract. Je 
bent nu stagiair, zelfstandige, werkzoekende, vrijwilliger, bankzitter of uit-
zendkracht. De verscheidenheid aan arbeidsorganisaties bestaat nog steeds, 
alleen zijn de werkzaamheden ervan veranderd en daarmee de vraag naar per-
soneel met specifieke kennis en vaardigheden. Waar we stem wilden geven 
aan groepen onder het personeel die nauwelijks werden gehoord, geldt dat nu 
voor het stem geven aan groepen in de samenleving die onzichtbaar zijn.

 

2003 – 2008 | Een lectoraat als middel tot 
onderwijsvernieuwing 

De beginjaren stond de positionering van de lector centraal en daarmee ook 
de functie van onderzoek op een hogeschool. Althans dat bleek zo. Ik wilde 
daarentegen bezig zijn met de introductie van het thema. 

Pionieren en verbinden 
De eerste vraag die ik mij stelde was welk onderzoek we onder handen 

zouden moeten en kunnen nemen. Het lectoraat bestond immers uit alleen 
een parttime lector en drie docenten die zich voor een dag in de week zouden 
vrijmaken voor onderzoek. De voorkeuren van docenten van de opleiding hrm 
kregen van mij prioriteit bij de keuze. De verbinding met het onderwijs moest 
het lectoraat legitimiteit geven. Gelukkig kwamen de eerste week al vijf 
hrm-docenten mijn kamer binnen. Ze wilden onderzoek doen naar ‘de oudere 
werknemer’ in de arbeidsorganisatie. Wat meteen opviel was het verschil tus-

MM_DEEL1_08_DEF.indd   18 09/04/2019   11:44



T
E

R
U

G
B

L
IK

18 19

sen de betrokkenen in mogelijkheden en inzet om onderzoek te kunnen en te 
willen doen. Zo wilde de een promoveren terwijl de ander net zelf een hbo-op-
leiding had voltooid en nog nooit in aanraking was geweest met onderzoek. 

Mijn netwerk bevond zich in de ‘bubbel’, zo zouden we dat tegenwoordig noe-
men, rond etnische diversiteit in de arbeidsorganisatie. We kregen dan ook 
spontaan verschillende opdrachten om onderzoek in dat kader uit te voeren. 
Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen, vroeg ons her-
haaldelijk de diversiteit in de hbo-instelling te beschrijven en te beoordelen, 
en daarmee diversiteit op de kaart te zetten.5 Dit zogenaamde derde geld-
stroom onderzoek gaf de mogelijkheid meer docenten aan te trekken maar 
gaf ook de verplichting binnen strakke tijdslimieten een gedegen onderzoek 
neer te zetten. Dat is niet eenvoudig in een organisatie waarin docenten 
gewend zijn aan het korte cyclische ritme van onderwijs in plaats van de 
lange spanningsboog die nodig is voor het opstarten, uitvoeren en afron-
den van onderzoek. 

Hoe daarmee om te gaan? De eerste lectoren op de hogeschool vormden 
weliswaar een stevig netwerk, de omgeving waarbinnen het on-
derzoek moest plaatsvinden was nog niet op lectoren ingesteld en 
ontwikkelde zich langzaam. De hrm-lectoren in het land gingen 
zich organiseren. We bespraken het doel van onderzoek op het hbo, 
de positie van de lector en de weg die wij zouden moeten bewande-
len om dat stevig neer te zetten. De hogeschool was in Amsterdam 
verbonden met de universiteit en dat was ik persoonlijk ook. Met 
mijn benoeming op de hva kreeg ik ook een kleine aanstelling op 
het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (aias), een instituut 
dat de verbinding van beide instellingen een warm hart toedroeg. De 
academische blik op het doen van onderzoek werd daarmee gewaar-
borgd.

Een eerste opdracht voor studenten zag ik in het ontwerpen van een 
premaster opleiding. Doel was hrm-studenten die geïnteresseerd 
waren in een academische carrière te begeleiden naar de universiteit. 
Door op de hbo-opleiding al voorbereidingen te treffen en de studenten 
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Veri Wisman | Verwachting
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in aanraking te brengen met onderzoek, kon de doorstroom met een jaar wor-
den verminderd. We waren daarmee uniek in Nederland. 

Voor externe relaties organiseerden we verschillende leergangen, waaronder 
(in 2007) een over strategisch personeelsbeleid voor hrm-adviseurs van de 
gemeente Amsterdam. Op deze manier konden we ons netwerk uitbreiden en 
tegelijkertijd laten zien wat we aan kennis en mogelijkheden in huis hadden.

(g)hrm in Amsterdamse bedrijven
Docent Joop Zinsmeister – een van de eerder genoemde hrm-docenten die 

zich spontaan aangemeld hadden – had het plan op het onderwerp oudere 
werknemers te promoveren. Daarmee zou dat thema gedurende de hele peri-
ode op de agenda van het lectoraat blijven staan. Een ander belangrijk onder-
werp werd het diversiteitsbeleid. Er kwamen opdrachten van verschillende 
bedrijven en organisaties waaronder het energiebedrijf Nuon, de Belasting-
dienst, de gemeente Amsterdam en zorginstelling Vivium6. Zelf besloten we 
de beginnende loopbaan van allochtone en autochtone studenten in kaart te 
brengen. De kennis daarover is van belang voor een hogeschool die studenten 
wil opleiden voor de arbeidsmarkt in Amsterdam, zo vonden wij. De focus 
lag nu niet zozeer op hrm in organisaties maar op de werking van de arbeids-
markt voor hoger opgeleiden jongeren. Daarmee kwamen vraagstukken rond 
werving, discriminatie, selectie en socialisatie in ons vizier. Docent Hafid 
Ballafkih werkte het onderwerp op het niveau van een dissertatie uit.7

 
een hrm-monitor 

Al waren er diverse opdrachten en initiatieven, de kern van ons werk 
bestond die eerste jaren uit de monitoring van het hrm-beleid in de meer dan 
honderd stagebedrijven waaraan de derdejaars hrm-studenten verbonden 
waren. Het was mijn vurige wens om op een natuurlijke manier het doen van 
onderzoek te verbinden met de inhoud van het hrm-vakgebied en het oplei-
den van studenten. Daarvoor was een samenwerking nodig met de stagebege-
leiders. Die kwam tot stand.

De stagiairs werden op pad gestuurd met een door ons ontwikkeld instru-
ment om hrm in de organisatie waarin zij stage liepen, in kaart te brengen. 
Ze moesten informatie verzamelen over bijvoorbeeld de organisatie van de 
hrm-afdeling en de hr-instrumenten die werden ingezet. Zo werden data 
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verzameld in meer dan honderd bedrijven in de regio Amsterdam. Elke veer-
tien dagen werd, aan de hand van de respons op de vragenlijst, de stand van 
zaken van het hrm in de praktijk besproken in de les. De kwaliteit van de data 
en de diepgang van de antwoorden op de vragen werden in de les behandeld. 
De verschillen en overeenkomsten in hrm-beleid in een verscheidenheid aan 
bedrijven kwamen aan de orde. Elk jaar richtten we de focus op een speciaal 
aandachtsgebied, zoals de omgang met oudere werknemers of etnische diver-
siteit op de werkvloer. Het lectoraat verwerkte de data en maakte een onder-
zoeksverslag in de vorm van een boekje. Dat werd vervolgens aan de stagebe-
drijven toegezonden en het jaar erna in het onderwijs ingezet. ‘Ze zijn toch 
anders’ – het verslag van een onderzoek naar feiten en beelden over niet-wes-
terse minderheden in organisaties in Amsterdam – is hier een voorbeeld van.8 

Doordat de opleiding hrm jaarlijks met dezelfde stagebedrijven samenwerk-
te, zouden we, zo was de gedachte, trends kunnen waarnemen in de regio 
Amsterdam. Met de monitoring en daarmee de training van onderzoeks-
vaardigheden bij studenten en de terugkoppeling van de uitkomsten van het 
monitoronderzoek naar de opleiding, zouden we bijdragen aan een primaire 
opdracht van lectoraten: de curriculumvernieuwing van de opleiding. Als bij-
vangst zouden we ook bezig zijn met de andere taken die aan lectoraten wa-
ren opgedragen: professionalisering van de (stage)docenten, kennisontwik-
keling door middel van onderzoek en kenniscirculatie bij de stagebedrijven. 

De monitoring strandde. De opleidingsmanager zette, gesteund door enkele 
docenten en studenten, het project na een jaar voorbereiding en twee jaar 

 

“Onderzoek hoort niet op het hbo, was  
het onderliggende geluid dat we meekregen,  

en zeker geen onderzoek dat tracht een empirische 
cyclus systematisch te doorlopen”
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uitvoering stop. De vragenlijst was door ons opgesteld en de vragen kwa-
men doorgaans uit gevalideerde vragenlijsten. De opleidingsmanager vond 
daarentegen dat studenten zelf hun vragen zouden moeten formuleren. Bij 
ons stond de inhoud van het vak hrm voorop, evenals de uiteindelijke publi-
catie en het onderwijsmateriaal dat uit het onderzoek zou voortkomen. Voor 
de opleiding ging het om de didaktiek en de vaardigheid van de student om 
zelf vragen te (kunnen) stellen. Het was een grote tegenvaller, overleg liep op 
niets uit. Onderzoek hoort niet op het hbo, was het onderliggende geluid dat 
we meekregen. En zeker geen onderzoek dat tracht een empirische cyclus sys-
tematisch te doorlopen. De eerste gesprekken over de vraag ‘hoort onderzoek 
op het hbo thuis en zo ja, hoe ziet dat er dan uit?’ waren een feit. 

De stageperiode van negen maanden werd teruggebracht tot een half jaar, on-
der het mom van uniformering van opleidingen binnen de hva. Er bleek geen 
tijd meer voor een collectieve, systematische en mogelijk kritische bevraging 
van het vakgebied in de stageperiode. Dat onderdeel werd aan de individuele 
begeleider overgelaten. 

Reflectie 
Het ging, zoals gezegd, in de eerste periode vooral om de positionering 

van lectoraten. Niet alleen de opleidingsmanager en sommige docenten maar 
ook de top van de hva had daar nog geen beeld bij. Met mijn collega-lectoren 
op de hva werd de discussie met het College van Bestuur gestart. Na vier jaar 
werd op hogeschoolniveau steeds duidelijker verwoord dat een onderzoekende 
houding en het doen van onderzoek onderdeel zouden moeten uitmaken van 
het curriculum van alle opleidingen. 

We werden niet structureel toegelaten tot de besprekingen rond het onder-
wijs. Bijdragen aan de curriculumvernieuwing zat er dus niet echt in. Na 
de gebeurtenissen rond de monitoring besloten we dan ook meer afstand te 
nemen tot het formele onderwijs. We zouden de aandacht vestigen op de 
professionalisering van docenten om via die weg een toegang te krijgen tot 
het onderwijs. 

Een onderdeel van de professionalisering van docenten is hen te stimuleren 
tot het doen van promotieonderzoek. Promoties zijn belangrijk: ze zorgen 
voor het op de kaart zetten van kwalitatief goed hbo-onderzoek en voor pu-
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blicaties – en daarmee voor de positionering van het lectoraat. Ze breiden het 
netwerk uit naar academici op het vakgebied. Met vierjarig promotieonder-
zoek kiest een lectoraat voor stabiliteit van het onderwerp van onderzoek en 
voor specialisatie. 

De keuze om prioriteit te geven aan de professionalisering van docenten 
leidde helaas tot minder contact met studenten. Dat konden we voor onszelf 
rechtvaardigen met het succes van de premaster opleiding. Helaas is die op-
leiding in 2019 afgebroken vanwege budgettaire problemen.

 

2008-2012 | Kennisuitwisseling en strategische planning 

Een enkel lectoraat op een eigen onderwerp is te klein om op zichzelf te staan. 
Het verwerven en uitvoeren van onderzoek vraagt een minimum aan formatie 
en ondersteuning om enigszins zichtbaar te zijn.

Op eigen benen naar een gezamenlijk kenniscentrum 
Voor het verwerven van kennis over hrm is toegang tot bedrijven nodig. 

Na de gedwongen beëindiging van de monitoring via vragenlijsten van stagi-
airs legden we zelf contact met individuele bedrijven. We waren goed in het, 
samen met bedrijven, formuleren van een opdracht die voor beide partijen in-
teressant genoeg was. Over de resultaten van dat onderzoek organiseerden we 
altijd bijeenkomsten met vakgenoten. Het waren hoogtepunten. Zo was er 
een bijeenkomst na het onderzoek bij de Belastingdienst waar de betrokkenen 
van de dienst aanwezig waren, de beroepenveldcommissie (hoofden hrm van 
diverse bedrijven die de inhoud van de hrm-opleiding in de gaten houden), en 
ter zake deskundigen van de betrokken universiteiten. We vergaten studen-
ten uit te nodigen… We hielden inleidingen en er werd gerefereerd. Inhoude-
lijk was het bijzonder en intens, met soms een hoog abstractieniveau. Maar 
de organisatie van de bijeenkomsten kostte veel tijd. Lectoraten werden op 
secretarieel en organisatorisch gebied niet ondersteund. We twijfelden dan 
ook over de kosten-batenverhouding van deze wijze van kennisdeling en over 
de impact. Wat hadden dergelijke bijeenkomsten immers van doen met de 
primaire doelstelling van de hogeschool: goed onderwijs voor studenten?
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Het doen van onderzoek in bedrijven en de uitwisseling van kennis daarover 
begonnen met elkaar te schuren. Het onderzoek leverde ons weliswaar veel 
kennis op over ghrm maar een kritische blik die een publicatie soms met zich 
meebracht, werd ons bepaald niet altijd in dank afgenomen. Het ene bedrijf 
wilde niet praten over de resultaten en een ander vroeg om geheimhouding 
van de resultaten, wat in strijd is met openbaar en wetenschappelijk onder-
zoek. Er speelde nog iets anders. Voor interessante vragen moest het lectoraat 
meedingen met het aanbod van commerciële adviesbureaus. Ons hva-logo 
was, in vergelijking met de uitstraling van die bureaus, niet altijd ‘sexy’ 
genoeg. De vraag werd dus: hoe kunnen we interessant onderzoek doen en er 
ook vrijelijk over publiceren? Het waren de pioniersjaren van raak, toen nog 
een fonds voor het hbo om onderzoek met brede consortia te co-financieren.9 
We zouden een zogeheten raak pro aanvraag indienen, een mogelijkheid die 
toen voor het eerst geboden werd. 

De opleiding hrm ging inmiddels de fusie aan met andere economische 
opleidingen tot een domein Economie en Management. Ik kreeg collega-lec-
toren en een echt secretariaat ter ondersteuning. Er kwamen projectleiders. 

De kenniskring tijdens jaarlijks uitje
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Van het een kwam het ander en het kenniscentrum carem werd geboren. 
Elke lector kreeg opleidingen toebedeeld. Ik was vanaf nu verantwoordelijk 
voor de opleidingen bedrijfskunde en hrm. We runden het centrum met zijn 
allen, van onderop. De verschillende bijbehorende taken werden verdeeld: de 
een ontfermde zich over de positionering van onderzoek en over promovendi, 
de ander vertegenwoordigde ons in de diverse gremia van de hva en ik was 
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van het centrum en de professio-
nalisering van docenten rond onderzoeksvaardigheden. 

Professionalisering van docenten en promovendi als doelstelling van lectora-
ten ligt bij uitstek op het bord van een hrm-lectoraat, zo was mijn redenering. 
We ontwikkelden samen met aias een leergang voor beginnende promovendi 
om hen te scholen in onderzoeksvaardigheden en hen de essenties bij te bren-
gen van het schrijven van een eerste paper voor het proefschrift. De leergang 
duurde negen maanden en werd feestelijk afgesloten met peerreview- en 
beoordelingssessies door collega-lectoren en de promotoren van de cursisten. 
De leergang was bedoeld voor de hele Hogeschool van Amsterdam. Er hebben 
twee jaargangen gedraaid – daarna stokten helaas de aanmeldingen van pro-
movendi. De hva Academie (elk zichzelf respecterend bedrijf heeft een eigen 
academy of university) en hva-domeinen wilden eigen leergangen organise-
ren en collega-lectoren wilden voor de scholing van hun promovendi liever 
aansluiten bij onderzoeksscholen van de universiteiten. Zij zagen de specifie-
ke problemen van hva-promovendi, afkomstig uit het docentencorps, over het 
hoofd. Een leergang alleen voor promovendi van het toenmalig domein Eco-
nomie en Management werd als een te kostbare exercitie terzijde geschoven. 
Net als bij het stopzetten van het monitoring-project moesten we opnieuw 
accepteren hoe een door ons enthousiast opgezet initiatief tot stilstand kwam.

Tegenover de tegenslagen stonden gelukkig ook successen. We gingen elk jaar 
met onze resultaten van onderzoek naar een internationaal wetenschappelijk 
Human Resources Development congres. Kenniskringleden en individuele 
docenten gingen mee. Dat culmineerde in 2008 in een groep van achttien 
docenten van de opleiding hrm die zich met verschillende auto’s naar het 
Franse Lille begaven. Zelfs de opleidingsmanager had een paper ingeleverd. 
Terug in Amsterdam deden de docenten verslag van de sessies die zij hadden 
bezocht. Dergelijke ervaringen zorgden ervoor dat we geïnspireerd voortgin-
gen met ons werk.
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Carem breidde uit en werd ingebed in de faculteit en hogeschool. Carem 
en de daaraan verbonden lectoraten draaiden mee met alle andere centra, 
opleidingen en afdelingen binnen de hva. We werden getraind en gevormd, 
bedachten eigen visies en doelstellingen waarbij we ons moesten gaan ver-
houden tot de algemene visies op onderzoek en onderwijs die centraal werden 
geformuleerd. De lectoren van de faculteit moesten samen een onderzoeks-
programma schrijven. 

Ook het lectoraat ghrm breidde uit. Er kwamen meer promovendi en kennis-
kringleden, we kregen meer tijd om onderzoeksplannen op te stellen en sub-
sidies te werven. Er kwam aandacht voor onderzoek in het onderwijscurricu-
lum en de lectoraten werden meer zichtbaar op de hogeschool. Met alle eisen 
van buitenaf, in combinatie met de primaire taken van een lectoraat, moest 
ik met regelmaat schakelen tussen de rol van professionele onderzoeker, een 
leider met visie en een manager die ‘de tent runt’. 

De wortels van een ghrm onderzoeksprogramma
De expertise die we binnen het lectoraat ghrm hadden opgebouwd middels 

onderzoek naar diversiteit en strategisch personeelsbeleid, leidde tot het op-
zetten van twee grote onderzoeksprojecten. Ze zouden later de wortels blijken 
te zijn van waaruit zich in de loop der tijd een programma zou ontwikkelen.

diversiteit in teams
Na onze onderzoeken naar cijfers en beleidsnotities over diversiteit op 

hogescholen wilden we de diepte in met dit onderwerp. We waren benieuwd, 
met Zestor en het nsvp die het onderzoek financieel ondersteunden, hoe 

 

“Professionalisering van docenten en  
promovendi als doelstelling van lectoraten ligt  
bij uitstek op het bord van een hrm-lectoraat,  

zo was mijn redenering”

MM_DEEL1_08_DEF.indd   26 09/04/2019   11:44



T
E

R
U

G
B

L
IK

26 27

docenten omgingen met de multiculturalisering van het middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs.10 We vroegen ons af welke invloed een diverse studen-
tenpopulatie heeft op de opvattingen van docenten en het curriculum. We 
stelden een onderzoeksplan op en gingen aan de slag. We ondervroegen team-
leiders en docenten van zwarte, witte en gemengde populaties studenten in 
verschillende opleidingen in het economisch en maatschappelijk domein 
van het hbo en mbo in Amsterdam.11 De resultaten uit de interviews werden 
voorgelegd aan de elf teams waarbinnen de docenten functioneerden. We 
zagen deze manier van werken als een methode van (actie)onderzoek om het 
gesprek over het onderwerp op gang te brengen of te houden. Gesprekken in 
teams bleken een goede manier om te onderzoeken in hoeverre opvattingen, 
twijfels en ideeën van individuen stand houden in de context van een team. 

We ondervonden dat het thema diversiteit veel oproept in teams. Sommi-
ge docenten heetten ons welkom, een klein aantal werd boos als we erover 
begonnen en sleepte het team mee, tegenstellingen werden verscherpt. 
Slechts enkele docenten hadden passie voor het onderwerp en organiseerden 
zich rond het thema. Conclusie van het onderzoek was dat docenten over 
diversiteit niet leren in een georganiseerd leerproces maar eerder van wat zij 
dagelijks tegenkomen in de klas, en van toevallige ontmoetingen met colle-
ga’s en studenten. Opvattingen over diversiteit zien ze als een persoonlijke 
kwestie, ze tonen verlegenheid om over het onderwerp in het team te praten. 
Er bestaan nauwelijks doelstellingen of collectieve veronderstellingen over de 
juiste manier van handelen in divers samengestelde klassen. Dat geldt ook 
voor het voorbereiden op de – gezien de samenstelling van de huidige bevol-
king en het type opleiding waar wij ons onderzoek verrichtten – multiculture-
le beroepspraktijk waarvoor de elf teams hun studenten opleiden: een visie op 
multiculturaliteit ontbreekt daarin. 

Wij ontdekten dat de uiteenlopende opvattingen over diversiteit uiteindelijk 
over de ideologische taak van het onderwijs gaan. Dat diversiteit niet los staat 
van het primaire proces en van wat de docenten beschouwen als de doelstel-
lingen van goed onderwijs, dat we in ons onderzoek diversiteit daarom ook 
niet meer moesten zien als een losstaand onderwerp maar in relatie met het 
primaire proces. We leerden, ten slotte, dat teams vaak een sociaal construct 
zijn in het onderwijs, waar het feitelijk gaat om een verzameling van los-
staande individuen.
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vervangen en vernieuwen

Vanuit onze kennis over oudere werknemers en strategische personeels-
planning deden we al eerder exploratief onderzoek in zes bedrijfssectoren 
naar het vervangen en vernieuwen van werknemers. Hoe bedrijven omgaan 
met de kwalitatieve en kwantitatieve vervangingsvraag en de behoefte aan 
personeel als antwoord op de uitstroom van oudere werknemers, interesseer-
de ons in hoge mate. Het ging om het dilemma hoe de eerste golf babyboo-
mers te vervangen, vaak uitstekende vakmensen, en tegelijkertijd ruimte te 
creëren om nieuwe kennis aan te trekken.12

Het bleek een buitengewoon relevant vraagstuk waar we graag een breed 
onderzoek aan wilden wijden. Naar aanleiding van de resultaten en het 
inmiddels opgebouwde netwerk diende het lectoraat dan ook begin 2009 een 
voorstel in bij raak onder de titel ‘De vervangingsvraag: de crisis voorbij’. 
Doel was te komen tot structurele oplossingen voor de vervangingsvraag 
in regionale en sectorale coalities van bedrijven, in samenwerking met het 
onderwijs in de Amsterdamse regio. Het was de bedoeling zicht te krijgen op 
een integrale en duurzame aanpak van de vervangingsvraag in een tijd dat er 

NSvP-bijeenkomst over onderzoek naar diversiteit in organisaties
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sprake was van een financiële crisis. Het idee kwam voort uit een consortium 
van bedrijven en overkoepelende organisaties uit de sectoren bouw, havenlo-
gistiek en zorg. Wij schreven samen met Paul de Beer van het Amsterdams In-
stituut voor Arbeidsvraagstukken van de uva het onderzoeksplan. In gemeen-
schappelijke sessies met de bovengenoemde bedrijven en sectoren wilden we 
een antwoord op de vraag hoe met de groeiende vervangingsvraag om te gaan 
en hoe bedrijven in dit proces ondersteund konden worden. 

Het project werd helaas door raak afgewezen, om voor ons op dat moment 
onduidelijke redenen. Een afwijzing hoort bij het spel. Toch was het een 
tegenslag en ook jammer, omdat er een netwerk aan het ontstaan was met 
uiteenlopende deelnemers die het gezamenlijk belang van het onderwerp 
inzagen. Dat netwerk viel nu uiteen. Het hele project had veel tijd en ener-
gie gekost. Ik besloot er niet nog meer energie in te steken en zag ervan af in 
beroep te gaan tegen het besluit. 

Reflectie 
Kennis uitwisselen gaat over het grote verhaal van woorden in publicaties 

en over het kleine verhaal van de ontmoeting in eigen kring. De bijeenkom-
sten met bedrijven rond het thema vervangingsvraag op de hogeschool, de 
gezamenlijke bezoeken aan congressen: het waren hoogtepunten. 

De lectoraten binnen carem kregen steeds meer vorm. De opdracht was 
afzonderlijk zichtbaar te zijn maar ook samen een onderzoeksprogramma 
te vormen. Dat bleek bijna onmogelijk. Het economisch veld is breed en 
onderzoeksperspectieven en lectoren verschillen: ze kunnen ‘meegaand’ de 
economische praktijk beschrijven of juist vanuit een kritische blik analyseren 
wat de gevolgen zijn van dat economisch handelen. Ondanks de verschillen 
probeerden de lectoren toch samen in carem aan de eisen te voldoen die van 
buitenaf werden gesteld. 

De financiering van onze projecten en dus de onderzoekscapaciteit blijft een 
punt van aandacht. Het ging en gaat vaak over het binnenhalen van kleine 
opdrachten van afzonderlijke bedrijven. Kleine opdrachten vragen relatief 
veel lectoraatstijd en leiden maar moeizaam tot publicaties in algemene 
tijdschriften. Grote opdrachten behoeven ‘bedenktijd’ voor de ontwikkeling 
van zinvolle vragen en vergen de organisatie van een netwerk van bedrijven. 
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De investering in de voorbereiding tot een aanvraag is vaak even groot als het 
geld dat ermee wordt verkregen bij goedkeuring. Ik had besloten raak achter 
me te laten maar ging wel op zoek naar nieuwe grote verbanden. In de periode 
die hierna aanbrak, zouden deze ook gerealiseerd worden.

Lectoraten zijn er voor kennisontwikkeling maar ook om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden van studenten. Die 
verschillende doelstellingen kunnen soms met elkaar botsen. Een voorbeeld 
vinden we bij het actie-onderzoek naar diversiteit in docententeams. Dat on-
derzoek draagt bij aan kennisontwikkeling, docenten zijn geïnteresseerd in de 
resultaten van dat onderzoek. Het is echter geen onderwerp dat interessant is 
voor een curriculum hr of bedrijfskunde, en aan de uitvoering van het onder-
zoek kunnen geen studenten deelnemen. Er mogen immers geen fouten ge-
maakt worden in de uitvoering, daarom vraagt dergelijk onderzoek senioriteit. 
Het probleem van de vervangingsvraag was daarentegen uitermate geschikt 
om studenten aan mee te laten doen. Deelname van studenten vraagt veel crea-
tiviteit om het onderzoek hanteerbaar te maken en studenten een rol te geven. 

Nog éénmaal het pijnpunt raak. Wat ik destijds niet wist (en niet kon we-
ten), is dat de boeiende gesprekken die we toen voerden in het consortium 
van bedrijven en organisaties de basis zouden vormen voor ons werk nu. Toen 
ontstonden ideeën die later naadloos zouden aansluiten bij de ontwikkeling 
van het ‘House of Skills’ (zie hieronder), een project dat probeert de wonden te 
likken van ondoordacht hrm-beleid in de crisisjaren.

 

2012 – 2017 | Zoeken naar verbinding door een 
onderzoeksprogramma

De wortels die in de voorgaande periode gepoot waren, liepen uit. Ook ging 
de noodzaak te komen tot grotere verbanden voor een groot deel in vervulling. 
We gingen ons organiseren en sloten aan bij zogeheten speerpunten: facul-
teitsoverstijgende thema’s waarop het onderzoek van de hva zich richt.

Aan de slag op de hogeschool 
Onze missie rond de professionalisering van docenten was met het weg-

vallen van de leergang voor promovendi niet van de baan. De leergang werd 
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verschoven naar bijeenkomsten voor docenten en examencommissies, met 
als thema de rol van onderzoek bij het schrijven van een scriptie. Het on-
derwerp werd het specialisme van een van de kenniskringleden. Met hem 
organiseerden we een leergang voor hen die betrokken zijn bij de afstudeerfa-
se van studenten, en een andere voor degenen die in het curriculum verant-
woordelijk zijn voor het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden. De docen-
ten kregen van ons begeleiding bij de uitvoering van eigen onderzoek.i Carem 
nam de organisatie op zich. Het werd een belangrijk ‘product’ waardoor niet 
alleen docenten uit het eigen domein maar ook anderen ons kenniscentrum 
wisten te vinden. 

We waren met deze leergangen niet alleen geïnteresseerd in docenten die zich 
met de komst van lectoraten steeds meer moesten verdiepen in onderzoek, 
juist het onderzoekend vermogen en een onderzoeksmatige manier van wer-
ken van andere professionals dan docenten kregen onze interesse. Om daar-
mee ervaring op te doen, begeleidden we de hrm-afdeling van het domein 
Opvoeding en Onderwijs van de hva. We leerden hen onderzoek doen naar 
een vraagstuk dat hen in het eigen hr-domein bezighield. Eenzelfde methode 
hanteerden we met de leidinggevenden van de projectleiderspool van de hva. 
Het promotietraject van Luca Lopes de Leao Laguna zou hieruit voortkomen.

de organisatie van speerpunten en de gevolgen ervan
Om het onderzoek op de hva te concentreren, werd besloten tot het instel-

len van zogeheten speerpunten. Deze speerpunten zijn faculteitsoverstijgend 
en multidisciplinair. Het domein Economie en Management was niet echt ac-
tief bij de speerpunten betrokken. Het onderwerp hrm of, breder getrokken, 
het thema Arbeid kon ik bij geen van de speerpunten onderbrengen. Ik wilde 
me echter wel aansluiten bij een groter verband en voorzag dat de speerpun-
ten belangrijker zouden worden dan het domein toen verwachtte.

Het speerpunt Urban Management, waar een collega-lector van het domein 
Economie en Management al aan verbonden was, kwam nog het meest in 
de buurt. Urban Management richt zich op de aanpak en het bestuur van 
grootstedelijke vraagstukken. Problemen op de stedelijke of regionale ar-
beidsmarkt, zoals destijds geformuleerd in de raak-aanvraag, vormen een 

i Zie III.3
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vraagstuk dat past binnen dit speerpunt. We konden vanuit ghrm de keuze 
voor dit speerpunt verantwoorden met de redenering dat de huidige flexibele 
werknemer niet meer in maar steeds meer tussen organisaties werkzaam is. En 
waar we in het personeelsbestand van hogescholen en de bedrijven waarmee 
wij contact hadden, nauwelijks (etnische) diversiteit aantroffen, zou diver-
siteit op de regionale arbeidsmarkt meer een gegeven zijn. Onze kennis over 
de arbeidsmarkt zou hrm in bedrijven en instellingen voeden en we zouden 
vraagstukken aanpakken waarvan de resultaten ook relevant zouden zijn voor 
de opleiding bedrijfskunde. Met Urban Management zouden we wel expli-
ciet kiezen voor mensen met een lage vooropleiding en een laag inkomen. 
Hun positie en mogelijkheden, en niet die van de gevestigde hoogopgeleiden 
vormen immers vaak een probleem en zijn daarmee een grootstedelijk vraag-
stuk.

Na vele gesprekken werd de knoop doorgehakt en mochten we een onder-
zoeksvoorstel schrijven voor een vierjarig onderzoek voor de stadsdelen 
Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost. De thema’s in het voorstel betroffen 
meedoen in de samenleving, de participatiesamenleving in de praktijk en 
wijkeconomie. Goedkeuring van ons voorstel – met de bijbehorende begroting 
– zou betekenen dat de onderzoekers bij het lectoraat aan het werk konden 
blijven. De kenniskring stelde zich solidair op, ook al was duidelijk dat aan-
sluiting bij het speerpunt ertoe zou leiden dat we moeite zouden moeten doen 
ons niet te verwijderen van de (traditionele) opleidingen bedrijfskunde en 
hrm. 

Naast de speerpunten kwam in die tijd het idee op een hva-breed Programma 
Ondernemerschap te ontwikkelen. We hadden binnen het lectoraat ghrm 
nog geen aandacht gegeven aan het ‘grote verhaal van verantwoord en maat-
schappelijk ondernemen’ zoals ik dat had verwoord in mijn openbare les in 
2005. Het Programma Ondernemerschap bood een uitgelezen kans sociaal 
ondernemerschap op de kaart te zetten. 

Drie onderzoeksthema’s
Drie thema’s van onderzoek, waaraan het merendeel van de kennis-

kringleden deelnam, gaven de doorslag voor een focus binnen het lectoraat 
ghrm. Leren en ontwikkelen waren de concepten die de onderzoekthema’s 
zouden verbinden.
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 diversiteit en studiesucces 
Het onderzoek naar diversiteit in docententeams had geleid tot een be-

langrijke constatering: bestudeer diversiteit niet als geïsoleerd fenomeen 
maar in relatie tot het primair proces; voor docententeams is dat het onder-
wijsproces. Dat betekent dat gekeken wordt naar de relatie tussen diversiteit 
in het docententeam en bijvoorbeeld het studiesucces van studenten, een 
belangrijke doelstelling van het primair proces.

En zo geschiedde. We deden onderzoek naar diversiteit en studiesucces in het 
onderwijs onder 25 hbo-docententeams in Amsterdam en Rotterdam. Een 
belangrijke conclusie was dat er onderscheid te maken is tussen docenten die 
niet kunnen en hen die niet willen bijdragen aan het betrekken van diversi-
teit bij het streven naar een hoger studiesucces. De eersten hebben het naar 
eigen zeggen veel te druk en de laatsten zien het niet als hun taak. Een in 
onze ogen te grote groep docenten wijst naar het management, dat docenten 
qua tijd niet in staat stelt hun taak naar behoren te vervullen. Docenten wij-
zen echter ook naar studenten die volgens hen zelf verantwoordelijk zijn voor 
het eigen succes. 

Er kwamen verschillende publicaties uit het onderzoek voort13, evenals het 
idee van de Proeftuinen (waarover later meer). Onze belangrijkste aanbeve-
ling was dat docenten, los van managementsdirectieven, ook zelf verant-
woordelijkheid kunnen nemen waar het gaat om diversiteit en studiesucces. 
Ze moeten meer ruimte krijgen maar ook nemen om dat doel te realiseren. 
Waar we constateerden dat docententeams maar al te vaak bestaan uit een 
verzameling losse individuen, namen we ons nu voor middels actieonderzoek 
de ruimte in het team te creëren om gezamenlijk de professionele dialoog te 
voeren.

participatie en wijkeconomie 
Het onderzoek in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West, voortgekomen 

uit onze aansluiting bij het speerpunt Urban Management, was breed van op-
zet. Het uitgangspunt waren vraagstukken op de arbeidsmarkt in het stads-
deel. Welke bijdrage kunnen mensen die van een minimuminkomen moeten 
rondkomen, leveren en aan welke vraag naar arbeid vanuit het bedrijfsleven 
zouden ze kunnen voldoen? We begonnen met de betreffende bewoners. 
We bezochten, samen met meer dan honderd tweedejaars studenten van de 
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hrm-opleiding, dertig focusgroepen van bewoners en vroegen hen in groeps-
verband hoe het met ze ging: wat ze zoal deden in het dagelijks leven, wat 
hen onderscheidde van anderen en hoe ze ondersteund werden of zouden 
willen worden. Na de bijeenkomst werden de deelnemers individueel geïnter-
viewd door de studenten.

Uit de gesprekken bleek dat de behoeften van de ruim driehonderd mensen 
die wij spraken over meer gaan dan alleen een zeker bestaan. Ze vragen een 
hoger inkomen, dat hen in staat kan stellen een normaal leven te leiden. Het 
inkomen dat zij ontvangen door het verrichten van betaald werk of vanuit een 
uitkering is nauwelijks voldoende om de vaste lasten van het leven in Am-
sterdam te kunnen betalen. Vooral mensen die geen werk hebben, ontberen 
sociale contacten en een goed netwerk. Zij willen goed werk dat bij hun situ-
atie en levensverhaal past, ondanks een niet altijd sluitend cv of onvoldoende 
werkervaring. Zij hebben behoefte aan realistische contracten met voldoende 
arbeidsuren om van het salaris te kunnen leven en beschermd te worden. Ze 
willen als mens behandeld worden en gelijk zijn aan iedereen. Discriminatie 
op de arbeidsmarkt blijft een plaag die hen te vaak overkomt. Ze hebben be-
hoefte aan onderwijs, waar ze vaak het geld niet voor hebben. Een leven lang 
leren is voor hen een ver-van-hun-bed-show. Sommigen van hen willen niet 
alleen meedoen door te werken, maar spreken de behoefte uit om hun een 
stem te geven en een ander debat te voeren over participatie in de samenle-
ving. Een stem die het gevoel minderwaardig te zijn, vervangt. Zij vragen van 
de overheid hen te helpen om uit hun bestaande situatie te komen.14

Wij vroegen het bedrijfsleven op deze conclusies te reageren, met het doel 
te achterhalen hoe het eraan kan bijdragen om die behoeften te realiseren.15 
Enkele commerciële bedrijven worstelen met de wijze waarop sociale en 
economische doelen samen kunnen gaan. Onder het mom van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen hebben ze dan een enkele persoon met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst. Inclusief werkgeverschap duurzaam 
inbedden in de organisatie vraagt tijd en inspanning. Sociale ondernemingen 
zijn daar meer op gericht en zijn dat ook meer gewend. Groei, en het oplossen 
van een maatschappelijk vraagstuk gaan daar hand in hand; het ene komt 
voort uit het andere, ze kunnen niet zonder elkaar. Het realiseren daarvan 
gaat niet altijd vanzelf. In Nieuw-West kwamen we sociale ondernemingen 
tegen die worstelen met de wijze waarop ze bestuurd worden en waarop ze de 
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maatschappelijke en financiële opbrengst zouden moeten kunnen beheren 
om succesvol een bijdrage te kunnen leveren. Om echt iets te betekenen en te-
gemoet te komen aan de behoeften van de bewoners zoals hierboven beschre-
ven, bleek vaak een bemiddelaar nodig. 

Zowel bedrijven als bewoners vragen ondersteuning van de overheid, zo luid-
den de conclusies van beide onderzoeken. Maar voordat we konden onder-
zoeken welke rol de overheid zou willen spelen, werden de stadsdelen opge-
heven. Het contract werd na twee jaar eenzijdig opgezegd. Onderzoek naar 
de mogelijke rol van de overheid werd naar het stedelijke niveau getild. Het 
Experiment met de Bijstand werd geboren.ii

Nog net voor de opheffing van de staddelen kregen we vanuit stadsdeel Zuid-
oost de vraag onderzoek te doen naar de wijkeconomie.16 Minder grootschalig 
dan in Nieuw-West, maar wel meer in samenwerking met gemeenteambte-
naren, onderzochten we met een vijftal studenten van de opleiding bedrijfs-
economie wijkondernemingen, bewonersinitiatieven en sociale ondernemin-
gen. Samen waren we op zoek naar de vraag hoe wijkeconomie vorm krijgt 
in dit stadsdeel. Het ministerie van Economische Zaken definieert wijkeco-
nomie als ‘het volledig benutten van de economische potenties van een wijk 
en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de economische 
vitaliteit en de leefbaarheid van een wijk’. De ambtenaren in Zuidoost vullen 
de term op een eigen wijze in. Zo is er een groep die wijkeconomie uitdrukt 
in financieel-economische termen en kijkt wat centraal geformuleerd beleid 
doet in een wijk, anderen kijken vooral vanuit een sociaal perspectief en ne-
men de bewoners als uitgangspunt.

In beide stadsdelen was de ruilrelatie die we met de groep opbouwden es-
sentieel. Mensen zouden, zo redeneerden we, niet zomaar met ons in ge-
sprek gaan. We besloten een tegenprestatie aan te bieden als onderdeel van 
de methode van onderzoek. Als wij een gesprek mochten voeren met de 
desbetreffende groep, mochten zij ons een gunst vragen en als dat in onze 
mogelijkheden lag, was de deal gesloten. De studie van uiteindelijk twintig 
buurtgroepen laat zien wat er zoal gebeurt in de diverse etnisch mono- en 
multiculturele groepen en laat vooral ook de verschillen zien. Maar de belang-

ii Zie II.8
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rijkste overeenkomst was dat centraal gevoerd overheidsbeleid niet werkt. De 
groepen winkeliers, vrijwilligsters in de zorg, sociaal ondernemers of koks 
zouden het uitgangspunt moeten zijn, en niet de beleidskaders van de over-
heid. De aan ons gevraagde tegenprestatie rekenden wij ook tot de opbreng-
sten van het onderzoek. Zo wilden de ondernemers hulp bij het maken van 
een businessmodel – studenten bedrijfskunde kwamen te hulp. Winkeliers 
en de koks van de World of Food vroegen om het op orde brengen van hun 
financiële administratie – de studenten bedrijfseconomie stonden klaar. Een 
vrouwengroep vroeg om beschikbare kinderopvang – onze studenten liepen 
met hun kinderen de avondvierdaagse.

 sociaal ondernemerschap
Onze participatie in het Programma Ondernemerschap leidde ertoe dat 

wij gingen nadenken over sociaal ondernemerschap. Wat is het, wie noemen 
zich sociaal ondernemer en waar hebben deze ondernemers behoefte aan? 
Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of 
dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk probleem willen 
oplossen. Geld is daarbij eerder een (ruil)middel dan een doel om een maat-
schappelijk doel te verwezenlijken.17 Bij het onderzoek naar sociaal onderne-
merschap maakten we gebruik van zogeheten leernetwerken. In een leernet-
werk wisselen mensen kennis uit en delen ze met elkaar concrete ervaringen, 
effectieve strategieën en wensen. Gezien het belang dat wij in het lectoraat 
hechten aan leren was deze manier van kennisuitwisseling buitengewoon 
leerzaam. Maar wat we vooral leerden van het thema was het zoeken naar op-
lossingen. In nog veel grotere mate dan door gesprekken te voeren in en met 
teams drukte het programma sociaal ondernemerschap ons op het feit dat er 
alternatieven bestaan en mogelijk zijn. De canon van kritische literatuur die 
we tot dan toe lazen in de kenniskring, werd aangevuld met literatuur over 
oplossingen en alternatieven voor bestaande bedrijfsvoering en hrm. 

Reflectie
Het inbedden van het lectoraat ghrm in een groter geheel bleek lastiger 

dan ik gedacht had. We konden met het thema Arbeid bij geen enkel speer-
punt terecht – toch vreemd voor een faculteit Business en Economie en voor 
een hbo-instelling die studenten tracht op te leiden voor de arbeidsmarkt. 
Persoonlijk lijkt mij een speerpunt Arbeid toch niet vreemd in een wereld 
waar de positie van werkenden, ook die van de hoger opgeleiden, aan veran-
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dering onderhevig is en waarbij de richting waarin die verandering gaat op 
zijn minst onzeker is. 

Maar los van de problemen van aansluiting in een groter geheel: in de periode 
2012 – 2017 hebben we veel relevant onderzoek verricht. De rol van docenten-
teams in de organisatie van de hogeschool en in het onderwijs is inmiddels 
‘in’. We leverden een bijdrage door het uitdragen van een visie over studiesuc-
ces en diversiteit in hbo-land, gebaseerd op uitvoerig onderzoek. De meeste 
kenniskringleden hielpen met de groepsgesprekken en een enkele student 
liep stage. Het werd een voorbeeldstudie, ook omdat we de ruimte namen om 
verschillende publicaties te schrijven, van uiteenlopend niveau en geschikt 
voor verschillende doelgroepen. 

Inhoudelijk sloten de thema’s participatie, wijkeconomie en sociaal onderne-
merschap nauw op elkaar aan door een op mensen gerichte hrm-opvatting. 
Dat is nodig: het vak hrm gaat steeds meer over procedures en steeds minder 
over de inhoud van werk en over de mensen die dat moeten uitvoeren. hrm 
is een naar binnen gekeerd vak geworden. Op de arbeidsmarkt is veel ken-
nis aanwezig over mens en arbeid maar die vindt nauwelijks haar weg naar 
de burelen van hr-stafafdelingen. Een leven lang leren, een decennia-oud 
hr-thema, speelt zich niet alleen af binnen de muren van de onderneming 
maar juist ook daarbuiten. Selectie, duurzame inzetbaarheid en diversiteit 
staan in nauwe wisselwerking met de omgeving. We beseften dat met boven-
staande thema’s werkgevers en werknemers een sleutelrol in het onderzoek 
speelden, meer dan de staf van een hr-afdeling. Die stafafdeling, gesteund 
door het vakgebied, zou duidelijker moeten kiezen een visie te ontwikkelen 
hoe beide partijen te ondersteunen. De onderzoeksthema’s dragen in ieder 
geval bij aan het kritisch onder de loep nemen van de bedrijfsprocessen waar 
het in de opleiding Bedrijfskunde over gaat. 

De drie beschreven onderzoeksthema’s verbonden de leden van de kennis-
kring omdat ze de mogelijkheid boden samen tot een gemeenschappelijke vi-
sie op het vakgebied bedrijfskunde en hrm te komen. Dat leidde er ook toe dat 
we in de uitvoering van onderzoek altijd op elkaar konden rekenen als dat no-
dig was. De gesprekken in de kenniskring gingen verder over de methode van 
onderzoek. Het ging, naast de verzameling van kwantitatieve data, ook om de 
actieve rol van de onderzoekers bij het onderzoek onder docententeams, het 
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actie-element in het onderzoek in de wijken, waarin we de deelnemers niet 
alleen uitvoerig ondervroegen maar ook vanuit een ruilprincipe een tegen-
prestatie leverden, en het inzetten van leernetwerken, zoals in het onderzoek 
naar sociaal ondernemerschap.

 

2017 – heden | Een nieuw onderzoeksprogramma 

Met de drie thema’s van onderzoek als uitgangspunt schreven we een nieuw 
onderzoeksprogramma: ‘Nieuwe arbeidsrelaties in en rond het bedrijf in de 
21ste eeuw’. hrm wordt nu breed opgevat. Het gaat eerder om mensen – en 
dat behelst meer dan alleen hun resources – in de samenleving: in relatie tot 
werk, participatie en onderwijs. Gezondheid, waaronder werkdruk, zou in 
dat programma niet misstaan. 

Arbeidsrelaties in de 21ste eeuw 
Met onderzoek naar professionele teams praten we over doel, samenwer-

ken en inzet van professionele kennis en ervaring in een bedrijf of instelling: 
het is de arbeidsrelatie in het primaire proces. Met sociaal ondernemer-
schap wordt nagedacht over alternatieve doelstellingen voor die bedrijven en 
instellingen, met aandacht voor het bestuur ervan. Met de bewoners uit de 
stadsdelen wordt de arbeidsrelatie verlegd naar de omgeving buiten de muren 
van bedrijven en instellingen. Diversiteit in organisaties is een uitgangspunt 
geworden en geen object van onderzoek meer.18 Leren kan binnen een bedrijf 
plaatsvinden, in teams en tussen bedrijven in leernetwerken. 

De opleidingen herkennen zich niet direct in het nieuwe programma. De 
opleiding bedrijfskunde wil dat we meer de businesstaal spreken. Sociaal 
ondernemerschap en wijkeconomie komen niet in het curriculum voor, dat 
curriculum is georganiseerd naar bedrijfssectoren. De opleidingen willen 
vraagstukken rond verandermanagement onderzoeken. Wij weten echter dat 
echt grote onderzoeksprojecten in bedrijven op dit onderwerp niet aan ons ge-
gund worden. Er lopen veel verandermanagers op de markt rond. Wij hebben 
geen ‘toegevoegde waarde’, zoals dat in die kringen wordt genoemd. Voor de 
kruimels zijn echter altijd studenten en handjes nodig en die liggen natuur-
lijk altijd voor het oprapen. De opleiding hrm onderschrijft de onderwerpen 
wel maar vindt dat we (te) veel aandacht geven aan de lager opgeleiden. Het 
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huidige hrm-curriculum is gericht op hoger opgeleiden. Ook daar krijgen we 
geen structurele plek toegedeeld. We mogen voor ons onderzoek natuurlijk 
altijd gebruik maken van de studenten van de opleidingen, het curriculum 
biedt daar ruimte voor. 

Deze opstelling stelt ons weer voor een dilemma. Ondanks alle obstakels 
besluiten we door te gaan met het binnenhalen van onderzoek op de terreinen 
waar we goed in zijn, onderzoek waarmee we echt iets te melden hebben, in 
velden die aansluiten bij de interesse van individuele docenten en studenten. 
Het besef dringt door dat we studenten die zich in hun afstudeerfase bevin-
den steeds meer binden aan de onderzoeken. Ik constateer dat we met studen-
ten en docenten werken en niet met opleidingen. 

Voortbouwen met een brede blik 
Enkele onderzoeken passeren nu de revue die model staan voor de nieuwe 

koers. Ze genereren middelen om kwalitatief goed werk te leveren waardoor 
het lectoraat zich ook de komende jaren positioneert. Het zijn langlopende 
projecten en gebaseerd op een stabiel netwerk. Het ene project sluit meer aan 
bij de bestaande opleidingen dan het andere maar wij zijn ervan overtuigd 
dat het de thema’s van de toekomst zijn. Daarom besteden we in dit boek veel 
aandacht aan de inhoudelijke kant van die projecten. Voor enkele projecten 
op deze plaats, voor andere in de delen ii en iii.

jobs of the future19 
In opdracht van de Amsterdam Economic Board gingen we bij werkgevers 

langs met de vraag: Hoe zien de banen van de toekomst eruit en over welke 
competenties moeten werknemers beschikken om dat werk te kunnen uitvoe-
ren? Is dit vraagstuk een onderdeel van jullie businessplan? We gingen met de 

 

“Het lectoraat zou meer de  
businesstaal moeten spreken” 

o p l e i d i n g s m a n a g e r  b e d r i j f s k u n d e
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Board in zee, in de veronderstelling dat zo'n vraag zeker zou aansluiten bij de 
interesse van de opleidingen en van de hva als geheel. Samen met 30 hrm-stu-
denten en enkele bedrijfskundigen in spe bezochten we 135 werkgevers en 
hrm-business partners in 95 bedrijven in de zorg, financiële dienstverlening 
(banken, verzekeraars en beleggers), bouw en onderhoud, hospitality (hotels 
en toerisme), onderwijs (basisscholen, een universiteit en een hogeschool), 
retail (levensmiddelen, kleding, warenhuizen en detailhandel) en industrie. 

Alle werkgevers zeggen dat technologische ontwikkelingen grote verande-
ringen zullen veroorzaken. Echter, voor de ene werkgever betekenen tech-
nologische veranderingen het verdwijnen van grote groepen (laaggeschoold) 
personeel en het aantrekken van enkele technisch specialisten. Voor andere 
bedrijven daarentegen worden technische ontwikkelingen in verband ge-
bracht met slimme bedrijfsprocessen, nieuwe producten, andere dienstverle-
ning en een mondige klant. De kenmerken van het nieuwe personeel dat die 
taken moet vervullen zijn dan niet altijd even duidelijk. Voor het business-
model zijn technologische ontwikkelingen onafwendbare trends maar over de 
competenties die daarvoor nodig zijn, is niet nagedacht. Slechts een enkele 
werkgever doet dat wel. 

De nadruk wordt gelegd op vaardigheden. Kennis is alom aanwezig, aldus 
de werkgevers, en het is de kunst om deze te ontsluiten voor de organisatie 
en met elkaar te verbinden. Sociale vaardigheden worden node gemist: de 
vaardigheid om samen te werken en de klant goed te bejegenen. Daarnaast 
noemen de werkgevers een open en flexibele houding die werknemers nodig 
hebben om zich continu en snel aan te kunnen passen aan de vereisten van de 
nieuwe tijd. En zo wordt van alle huidige werknemers verwacht dat zij over 
kennis en vaardigheden beschikken om technische ontwikkelingen in het 
eigen vakgebied bij te houden en de ontwikkelingen over de volle breedte te 
kennen. Van het personeel van de toekomst wordt verwacht dat het flexibel 
kan omgaan met wisselende interne bedrijfsprocessen. 

Op alle niveaus wordt een tekort aan personeel verwacht, wat als bedreiging 
wordt ervaren. Die bedreiging heeft een fundamenteel andere verschijning 
voor verschillende soorten bedrijven. Sommige hebben moeite met het vin-
den van specialistisch technisch personeel. Er zijn ook werkgevers die behoef-
te hebben aan werknemers die überhaupt voor hen willen werken, het gaat 
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dan om een hoge vraag naar arbeid en een lage vraag naar nieuwe competen-
ties. Daartegenover staan werkgevers die te maken hebben met een kwalita-
tief arbeidsmarktvraagstuk. Bij hen is er een lage vraag naar arbeidscapaciteit 
en een hoge vraag naar specialistische medewerkers met nieuwe competen-
ties. Een enkele werkgever heeft te maken met een vervangingsvraagstuk. 
Het gaat dan om het vervangen van werknemers die met pensioen gaan of 
om andere reden het bedrijf verlaten. Het oplossen van de vervangingsvraag 
vraagt niet naar nieuwe competenties. Het viel ons op dat veel werkgevers een 
personeelsstrategie hanteren die het beste past bij dit vervangingsvraagstuk, 
terwijl proactief personeelsbeleid, gericht op toekomstige ontwikkelingen, 
aan de orde zou moeten zijn. Op een enkele grote organisatie na leggen de 
meeste werkgevers, als het om oplossingen gaat, de bal bij de overheid en bij 
het onderwijs. Opmerkelijk vonden we dat ondanks bezettingsproblemen alle 
werkgevers uitgaan van ’een flexibel personeelsbestand’. 

Dat werkgevers haast unaniem spreken over een flexibel personeelsbestand 
komt door wetgeving waarin dit onderwerp aan de orde is. Politieke en econo-
mische ontwikkelingen worden verder nauwelijks genoemd, hoewel we daar 
expliciet naar vroegen. Werkgevers leggen de invloed van beleid en/of eco-
nomie buiten zichzelf, de eigen rol komt minder expliciet naar voren. Som-
migen steken hun kop in het zand. Want in de toekomst gaat het natuurlijk 
niet alleen om de veranderingen in het eigen bedrijf, waar slimmerds algo-
ritmes ontwikkelen en waar sociaal vaardigen de klanten kunnen winnen en 
vasthouden. Elk bedrijf stuurt zelf, maar staat ook in een samenleving en is 
afhankelijk van hetgeen daar gebeurt. 

De grote maatschappelijke ontwikkelingen die de een tegemoet treedt, de 
ander ontkent of waar deze zich niets van aantrekt, hebben ook betrekking 
op de leefwereld van mensen. Een belangrijke ‘job of the future’ is en blijft 
natuurlijk het ouderschap waarbinnen vaders en moeders van vlees en bloed 
de kinderwagens voortduwen. Het ontbreken van dit onderwerp was de kri-
tiek op onze te smalle onderzoeksvraag, die werd ingegeven door een sterke 
scheiding tussen werk en leefwereld. 

transities op de arbeidsmarkt 
Twee langdurende onderzoeksprojecten zijn verbonden met het hva-speer-

punt Urban Management. Zo is daar het House of Skills (hos), een initiatief 
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van de gemeente Amsterdam waarin verschillende partijen op de arbeids-
markt zich inzetten voor een nieuwe en regionale arbeidsmarkt. Het project 
stelt zich ten doel mensen met een lagere of middelbare beroepsopleiding zich 
bewust te laten zijn van hun opgebouwde skills binnen de beroepen waartoe 
ze zijn opgeleid of die ze nu uitoefenen, en ze vervolgens te trainen en te mat-
chen aan nieuwe werkgevers als dat nodig blijkt. 

Door de kennis die we inmiddels op dit gebied hadden opgebouwd, konden 
wij naadloos bij een dergelijk idee aansluiten. We kregen het verzoek binnen 
een maand onderzoeksvragen en praktijkprojecten in te dienen die binnen 
het House of Skills zouden passen. Alle kenniskringleden bedachten een 
onderzoeksvraag in het kader van de arbeidsmarkt voor mbo-opgeleiden. Vijf 
van de tien konden doorgaan en zijn nu nog aan de gang; enkele projecten 
worden in het volgende deel besproken.iii Wij hadden de inhoudelijke exper-
tise rond het vraagstuk, de mensen van het speerpunt Urban Management 
zetten hun kennis over het managen van grote maatschappelijke vraagstuk-
ken in. Ze hielpen bij het schrijven van de subsidieaanvraag.

Daarnaast is er het Experiment met de Bijstand, een Amsterdams initiatief 
waarbij mensen met een bijstandsuitkering meer vrijheid krijgen bij het 
zoeken naar werk, of juist meer begeleiding. Het zat al jaren in het vat, als 
vervolg op de projecten in Nieuw-West en Zuidoost. Er was echter uitgebreide 
politieke besluitvorming nodig op landelijk niveau en in de gemeenteraad 
om een veldexperiment te kunnen uitvoeren. Het vroeg een zeer lange adem 
maar het is gelukt. Wij doen gedurende vier jaar onderzoek naar de effecten 
van dit project.iv 

Sociaal ondernemerschap groeit en bloeit. Er komt een minor Sociaal Onder-
nemerschap waarvoor studenten uit alle opleidingen mogen kiezen, er is een 
onderwijscase geschreven over Tony Chocolonely: het succes, de transparan-
tie en de samenwerking op de werkvloer. En we proberen het concept ‘open 
hiring’ van de sociale onderneming Greyston in Nederland te verwezenlij-
ken.v

iii Zie II.3, II.4, II.5, II.6 
iv Zie II.8 en III.4
v Zie II.2
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proeftuinen
Het onderzoek naar teams heeft een eigen plek gekregen binnen het lec-

toraat, onder leiding van persoonlijk lector Daniël van Middelkoop, onder de 
naam Proeftuinen. In dat onderzoek is het team het knooppunt van waaruit 
professionalisering bestudeerd wordt. De structuur van de organisatie waar-
binnen de teams functioneren, wordt altijd meegenomen.vi Zoals eerder 
gezegd, verdiepen de onderzoekers zich in het functioneren van de teams in 
relatie tot het primaire proces. In het geval van het onderwijs werd over stu-
diesucces in het hoger onderwijs zelfs een boek geschreven.20 Dat thema ligt 
in het onderwijs voor de hand. Het wordt ingewikkelder maar ook uitdagen-
der om met teams van zorgmedewerkers de doelen van de thuiszorg onder de 
loep te leggen, wellicht in samenwerking met een lector Zorg. Of om met een 
techneutenteam van een energiebedrijf de toekomst van de energietransitie 
bloot te leggen en te kijken wat die transitie betekent voor het eigen beroep of 
voor de eigen skills. 

vi Zie III.2

Docenten en studenten bij de start van het Amsterdamse Experiment met de Bijstand

MM_DEEL1_08_DEF.indd   43 09/04/2019   11:44



M
E

N
S

&
M

A
R

K
T

44 45

Reflectie op het lectoraat en de impact ervan

Het hele verhaal tot nu toe overziend, komt het woord tijd het eerste bij mij 
op. Er is tijd nodig om onderzoek op het hbo in te bedden, blijvend vorm te 
geven en te bestendigen. Er is ook tijd nodig om onderzoeksideeën tot was-
dom te brengen, ze te vertalen naar adequate vraagstellingen en een netwerk 
te bouwen om de juiste data te kunnen verzamelen. Ik heb vijftien jaar de tijd 
gehad om het lectoraat ghrm vorm te geven. Alle ontwikkelingen en gebeur-
tenissen van de afgelopen vijftien jaar overziend, welke conclusies kunnen 
we trekken? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, ga ik terug naar 
de start van het lectoraat. Wat waren de doelstellingen en in hoeverre zijn die 
gerealiseerd? Ik constateer, in lijn met de onderzoeksresultaten van sko in 
2004, dat geen enkel lectoraat aan alle taken toe komt, ook het mijne niet. 

De oorspronkelijke doelen
Lectoraten moesten, zo stond in de omschrijving van het takenpakket voor 

lectoren, zich richten op curriculumvernieuwing, professionalisering van do-
centen, kenniscirculatie en kennisontwikkeling door middel van onderzoek. 
We laten ze voor ghrm de revue passeren.

curriculumontwikkeling
In het curriculum bij de opleidingen hrm en bedrijfskunde – waarvoor 

ik de verantwoordelijke was – zijn onderzoekslijnen geïmplementeerd. Elke 
student krijgt in elk studiejaar te maken met onderzoek. De programma’s 
zijn tot stand gekomen door centraal beleid en ingevuld door docenten van de 
kenniskring, aangevuld met collega’s van de opleiding. Onderzoek doen is zo 
ook onderdeel geworden van het afstuderen. Studenten formuleren een on-
derzoeksvraag in het kader van de praktijkopdracht die bedrijven hun geven. 
Het gesprek over onderzoek op het hbo is een feit. 

Een inhoudelijke bijdrage aan het curriculum is nauwelijks geleverd. De op-
leidingen vernieuwen ook zonder lectoraat. Wij hebben geen positie verwor-
ven in de opleiding. Uitkomsten van onderzoek zijn alleen bij toeval gebruikt 
– en dat is jammer. Een lectoraat zou verantwoordelijk moeten zijn voor 
inhoudelijke vakken waarvoor het de expertise heeft opgebouwd. De lector en 
de promovendi zouden een kernvak moeten verzorgen in het eerste jaar. Onze 
kennis circuleerde via de docenten die onderdeel vormden van lectoraat en op-
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leiding. Dat is natuurlijk fantastisch maar voor werkelijke impact nemen er 
dan te weinig docenten deel aan het onderzoek van het lectoraat. We werkten 
veel samen met studenten. Zij bezaten de creativiteit om afzonderlijke vak-
ken of hun afstuderen te plaatsen binnen de onderzoeken die bij het lectoraat 
aan de orde waren. De inhoudelijke doelstelling van onderwijs en onderzoek 
hebben elkaar nog niet gevonden. 

Het project Jobs of the Future en ons onderzoek naar de arbeidsmarkt voor 
hoger opgeleiden zou natuurlijk een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan 
de inrichting van opleidingen en het onderwijs in het algemeen. Maar de 
hogeschool is een zeer trage arbeidsmarktmachine en de inhoudelijke betrok-
kenheid van hogerhand is gering. Lectoraten en de kennis die daar circuleert 
zijn, althans waar het mijn lectoraat betrof, geen structurele informatiebron 
voor de stafafdelingen van de instelling.

 
professionalisering van docenten

Het lectoraat heeft op het gebied van professionalisering van docenten 
zijn steentje bijgedragen, zeker ook met de ontwikkeling van diverse leergan-
gen. Ik ben tevreden over het leren ‘on the job’ in de kenniskring. Een enkel 
kenniskringlid heeft de volle rit van vijftien jaar meegedaan, de meesten 
waren minimaal vijf jaar betrokken. Een enkeling vertrok vrijwillig, anderen 
waren niet weg te branden en zagen de combinatie onderwijs – onderzoek als 
kern voor het werk van een goede docent. Vijftien jaar lang heb ik elke maand 
uitgezien naar de discussies in de vergadering van de kenniskring. Uiteinde-
lijk zijn twee docenten gepromoveerd en de promotie van drie docenten staat 
gepland voor het studiejaar 2019-2020.

 
kenniscirculatie

Kennisverspreiding en -circulatie heeft altijd een centrale rol gespeeld in 
het lectoraat. Het ging om de overdracht en circulatie in kleine kring. De ken-
niskring als ontmoetingsplaats had een doel, moest ook vechten om waarde-
ring, en kwam gezamenlijk tot mooie vergezichten. Dat smeedde een band. 

De verbinding met andere lectoraten kreeg soms de vorm van een mooie ont-
moeting maar een gezamenlijk doel ontbrak vaak. Dat doel ontbrak niet in 
het speerpunt Urban Management. Daar was het probleem dat er als het ware 
verschillende talen gesproken werden, vanuit verschillende wetenschappe-
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lijke disciplines. De noodzaak aandacht te besteden aan hrm en Arbeid was 
overduidelijk maar om die onderwerpen in het speerpunt te incorporeren, 
bleek een moeizame weg. Maar het moment waarop besloten werd samen 
het House of Skills inhoud te geven, zal ik niet snel vergeten. Er ontstond 
een dusdanige chemie dat de rijke en diverse achtergrond van mensen sa-
mensmolt en een ongekende energie teweeg bracht. Ik ervoer aan den lijve de 
schoonheid van diversiteit in een team en wat dit teweeg kan brengen. 

De belangrijkste ontwikkeling – waarop het lectoraat overigens geen in-
vloed had – in het grote verhaal van kennisdeling is de verwachting dat open 
acces publiceren de norm gaat worden voor universiteiten en hogescholen, 
alle regels en richtlijnen van uitgeverijen ten spijt. Het is een enorme door-
braak. Waar een belangrijk doel van ons werk publiceren was, moest dat in 
tijdschriften die docenten en het werkveld niet lezen. Daar gaat nu hopelijk 
verandering in komen. 

Sprekend over de verspreiding van kennis: er zijn nu, in tegenstelling tot 
2004, de sociale media die een heel eigen dynamiek kennen en communicatie 
is als vakgebied cruciaal geworden. De communicatiespecialist van carem 
zet onze onderzoeken online en appt dat er weer wat moois aankomt van het 
lectoraat. De door ons opgedane kennis wordt zo voor een ieder toegankelijk. 
Of die toegankelijkheid effectief is, hebben we niet onderzocht.

 
kennisontwikkeling 

De vraag naar onze bijdrage aan nieuwe kennis kunnen we niet zelf beant-
woorden, dat moeten anderen doen. De redacties van tijdschriften deden dat 
door onze uitkomsten van onderzoek te publiceren. Opdrachtgevers deden dat 
door ons een nieuwe opdracht te geven of te vragen voor grote onderzoekspro-
jecten, maar soms deden ze dat ook niet. Een selectie van studenten en docen-
ten doet dat door mee te willen werken aan de onderzoeken die we uitvoeren. 
De bijdrage van onze kennis op school is daarmee niet structureel ingebed, 
maar afhankelijk van individuen. 

De kennis die wij ontwikkeld hebben in de loop der jaren heeft geleid tot het 
programma ‘Nieuwe arbeidsrelaties in en rond het bedrijf in de 21ste eeuw’. 
Met dat programma wordt weer nieuwe kennis ontwikkeld: over de bijdrage 
die mensen kunnen leveren, de skills en competenties die zij kunnen inzetten 
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en het profijt dat de arbeidsorganisatie en de samenleving daarvan hebben. 
Met het onderzoek leveren we nog steeds een bijdrage aan het kleine verhaal 
van de ontmoeting met een diversiteit aan mensen in Amsterdam en het 
grote verhaal van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die kennis zou 
structureel moeten terugkeren in het curriculum en incidenteel op de hele 
hogeschool, als daar door ontwikkelingen in de buitenwereld aanleiding toe 
is. De kennis en niet alleen de onderzoeksvaardigheden die lectoraten bren-
gen, zijn immers onderdeel van de identiteit van een hogeschool. In tegen-
stelling tot hetgeen gebeurde in 2004 is de vraag niet meer of onderzoek thuis 
hoort op de hogeschool maar is nu de vraag welk onderzoek en welke kennis een 
bijdrage kunnen leveren aan de huidige en toekomstige samenleving. 

De daad bij het woord voegen
Misschien geen rode draad en ook geen conclusie, maar in ieder geval een 

belangrijk kenmerk van onderzoek vanuit het lectoraat ghrm is, dat we niet 
alleen naar de buitenwereld keken maar ook in de spiegel. De positie van 
docenten op het hbo was een van de onderwerpen waarbij wij de blik op de 
eigen situatie richtten. Zo hielden wij ons niet alleen bezig met de profes-
sionalisering van docenten, ook de flexibele contracten van de hbo-docent 
vormden op een gegeven moment een punt van aandacht. Toen docenten 

De kenniskring ghrm
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in 2014 nog maar voor drie maanden benoemd werden – onder het mom van 
‘fluctuerende studentenaantallen en bezuinigingen’ – besloten wij onze pro-
fessionele kennis in de ring te werpen. We schreven een openbare brief naar 
de centrale p&o afdeling en onze eigen faculteitsdirectie. De directie had ons 
eerder expliciet gevraagd mee te denken met beleidsbeslissingen en hier lag 
voor ons een mooie kans dit in praktijk te brengen. Het gezamenlijk schrijven 
bleek een goede oefening en droeg bij aan de teamvorming in de kenniskring. 
In de brief betoogden wij dat uit onderzoek gebleken was dat professionals 
drie jaar nodig hebben om zich een beroep in de praktijk eigen te maken, en 
dat dit dus ook voor docenten gold. We toonden begrip dat er voor sommige 
onderdelen soms externe mensen ingehuurd moesten worden maar vonden 
dat flexwerk hier niet onder viel. Naar aanleiding van de brief kregen we een 
uitnodiging tot gesprek met de eigen directie en enthousiaste opmerkingen 
van de centrale hr-afdeling. Zij zagen de brief als een ondersteuning van hun 
werk. Docenten van de opleiding wilden meer van dergelijke initiatieven. De 
extreme flexibiliteit van toen bestaat niet meer. De hva is geen koploper of 
kritisch denker in het bedenken van alternatieven maar houdt zich vast aan 
bestaande wetgeving. 

In de spiegel kijken: het is leerzaam en soms ook pijnlijk te constateren hoe 
de ideeën en opvattingen over hrm die wij in publicaties ventileren al dan 
niet gerealiseerd worden in de eigen praktijk van de kenniskring. 

Mensen een veilige en stabiele omgeving bieden, het is een centraal gegeven 
in hr-beleid. Wanneer we dat op onze eigen situatie betrekken, betekent het 
dat onderzoekers niet te lang moeten werken op tijdelijke contracten of an-
derszins kortstondig bij het lectoraat betrokken zijn. Vooral onervaren onder-
zoekers die het vak moeten leren zijn erbij gebaat de mogelijkheid te krijgen 
langdurig alle kneepjes van dat vak te leren. Ook het vak van onderzoeker 
vraagt na een adequate vooropleiding een oefentijd van drie jaar om op een re-
delijk niveau te kunnen functioneren. Een stabiele omgeving voor de ervaren 
onderzoeker laat kennis bezinken en geeft de kenniskring smoel. Zekerheid 
voor de eigen mensen realiseren kost veel tijd in een onderwijsinstelling die 
zich als een marktpartij wil gedragen. Maar het lukte ons meestal wel.

Diversiteit in het onderzoekersteam wat betreft leeftijd, etniciteit, geslacht 
en overtuiging: het is het uitgangspunt van goed personeelsbeleid. Er is veel 
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tijd en energie gestoken om een ideaal team te formeren. Onderzoekers met 
en zonder migratieachtergrond waren aanwezig, docenten van de interna-
tionale opleiding die zich interesseerden voor interculturele communicatie, 
konden bij ons een plaats krijgen. Gepensioneerden, stagiairs, mannen en 
vrouwen: we konden het realiseren en vonden elkaar. Wat ons het meeste 
moeite kostte in de kenniskringvergaderingen, was omgaan met het verschil 
in kennis en vooropleiding van de deelnemers. Zo kon het, door verschil van 
mening, tussen mensen met een sociologische of psychologische vooroplei-

ding nogal eens tot wrijving leiden. En docenten zonder academische oplei-
ding, maar groot gebracht in de hrm-praktijk, en juristen haakten vaak af. 
Degenen die analytisch en kritisch konden schrijven, zouden blijven – een lo-
gisch gevolg in een kring van onderzoekers die publicaties moeten opleveren. 

Niet alle doelen van een lectoraat zijn zo duidelijk als publicaties die je kunt 
tellen. Als leidinggevende had ik last van verschillen in samenwerking. Zo 
zijn er onderzoekers die, als het erop aankomt, de formele relatie benadruk-
ken en anderen die graag informeel en als team opereren. Ik heb geleerd dat 
het geven van prioriteit aan een mooie teamopbouw continu aandacht en dus 
ook tijd vraagt en dat echt bezig zijn met diversiteit niet altijd mogelijk is. 
Dat wisten we ook al uit eigen onderzoek. 

De laatste jaren verschoven de prioriteiten, de aandacht voor diversiteit 
verslapte – in ons onderzoek en ook in het team. Bovendien was tijdens de 
crisisjaren diversiteit ’uit’ en waren de opleidingen er niet in geïnteresseerd. 
Om voldoende geld binnen te halen, werd de druk op het lectoraat enorm. 
Diversiteit en werkdruk gaan niet samen. Daar kwam bij dat de lector – ik-
zelf dus – zou vertrekken en het team onzeker werd over de toekomst. In die 
situatie kunnen nauwelijks risico’s genomen worden, een uitgangspunt van 

 

“Leren en ontwikkelen is de kern van het vak  
en de ambitie van onderzoekers”
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diversiteit. Daarom moet ik constateren dat mijn lectoraat na vijftien jaar nu 
bestaat uit een variëteit aan academisch gevormde, witte mannen tussen de 
dertig en vijftig, met een enkele uitschieter in leeftijd naar boven, met een 
vrouwelijke leidinggevende. De psychologen ontbreken, ze hebben vaak een 
andere visie op de arbeidsmarkt, evenals de mensen met een migratieach-
tergrond. Gelukkig is er nu toch een gepromoveerde vrouwelijke psycholoog 
toegetreden. Ik schrijf die laatste zin met volle overtuiging maar tegelijk 
verafschuw ik die: ik hoorde het te vaak van bedrijven die met zo’n zin hun 
diversiteitsbeleid proberen te vergoelijken. We waren ons bewust van deze 
ontwikkelingen in de kenniskring maar konden geen kant op. Ik denk inmid-
dels dat diversiteit niet gaat over de omgang met mensen uit verschillende 
categorieën. Diversiteit gaat om mensen die echt anders zijn dan jij en daar-
mee om de vaardigheid daarmee te kunnen omgaan en de tijd te nemen voor 
datgene wat schuurt. We moeten oppassen met de gedachte dat het zo fijn 
zou zijn dat de nieuwe onderzoeker ‘past’ in het team. Diversiteit betekent de 
tegenspraak opzoeken. 

Leren en ontwikkelen is de kern van het vak en de ambitie van onderzoekers. 
Onderzoekers leren hun leven lang. Loopbaanontwikkeling en daarmee car-
rière maken in de onderzoekerswereld op het hbo is een ander verhaal. Het 
kan alleen door te promoveren en, mijns inziens, de verantwoordelijkheid te 
nemen voor het binnenhalen, plannen en afronden van goed onderzoek. Het 
zijn belangrijke voorwaarden om hoofddocent te worden of persoonlijk lector. 
In een lectoraat van gemiddeld twaalf parttime onderzoekers zijn die formele 
plaatsen niet in overmaat beschikbaar. Op zich zou dat niet erg mogen zijn. 
Voordeel van een grote instelling is immers de mogelijkheid van een diver-
siteit aan loopbanen en mobiliteit. Maar juist daar ontbreekt het aan in de 
omgeving van het lectoraat. De hva als instelling is opgedeeld in kleine en 
soms minuscule eenheden, waarvoor allemaal dezelfde regels van de grote 
instelling gelden. Maar een gelijke behandeling van ongelijke grootheden 
leidt tot ongelijke uitkomsten, dat weten we uit onderzoek. Personeelsbeleid 
decentraliseren naar een klein team in een reusachtige organisatie is inte-
ressant maar alleen als die kleine eenheid dan ook zelf regels mag maken en 
uitvoeren. Ik ben er niet in geslaagd dit onderwerp adequaat en systematisch 
uit te werken en een kritische beschouwing hierover het licht te laten zien. 
Ik hoop dat onderwerp nog eens op te pakken. Ik zal er, nu ik mijn lectoraat 
neerleg, in ieder geval de tijd voor hebben.
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