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daarbij eerder remmend dan faciliterend, aangezien beantwoording van vragen tijd vergt. 

Kennisontwikkeling vergt (ook) een intrinsieke aansturing. 

 

In een vervolgonderzoek zijn we momenteel bezig het ontstaan van kennisvragen tijdens 

innovatieprocessen en de faciliterende rol van de bedrijfsexterne kennisinfrastructuur 

daarbij nader te onderzoeken. Hiertoe zijn casestudies uitgezet in vier bedrijfstakken bij 

telkens een innovatief en een "late-adopting" bedrijf. Met name de positie van regionale 

opleidingscentra voor beroepsonderwijs staat in die cases centraal: onder welke condities 

kunnen ROC's een substantiële bijdrage leveren aan innovatieprocessen op bedrijfsniveau. 

Op basis van het eerste onderzoek zijn modellen ontwikkeld, die in de tweede fase zullen 

worden beproefd. Landelijke kennisontwikkeling, sectoraal innovatiebeleid, regionale 

kennisinstellingen en innoverende bedrijven vormen de vier hoekpunten van het analyse-

model. Leernetwerken en efficiënt werkende informatiekanalen worden gezien als de 

belangrijkste verbindingen tussen die hoekpunten. 

In het eerste onderzoek lag het zwaartepunt van de analyse bij het hoekpunt regionaal 

kenniscentrum, in het tweede onderzoek zal dat verschuiven naar het hoekpunt bedrijf. De 

analyses zullen echter gericht blijven op conclusies ten aanzien van de kennisinfrastructuur 

op regionaal niveau: op welke wijze kunnen kennisinstellingen innovatieprocessen op 

bedrijfsniveau faciliteren door proactief kennis te maken voor moeilijk voorspelbare 

kennisvragen? 
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Ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Development (HRD) 
 

M.A. Vermeulen, J.N. Streumer & M.R. van der Klink, Universiteit Twente 

 

Uitgangspunt voor dit literatuuronderzoek wordt gevormd door een survey-onderzoek onder 

opleidingsfunctionarissen, dat vorig jaar is uitgevoerd bij de vakgroep 

Curriculumtechnologie in samenwerking met het blad Opleiding & Ontwikkeling. Dit 

inventariserend onderzoek had als doel het in kaart brengen van de organisatorische, 

technologische en opleidingskundige ontwikkelingen die de komende jaren zullen optreden 
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en de consequenties hiervan voor HRD. Dit onderzoek is tevens gebaseerd op een eerder 

survey-onderzoek van de ASTD. De vraag rees in hoeverre de geconstateerde 

ontwikkelingen uit beide onderzoeken ondersteund worden door publicaties in vakbladen. 

Er is dan ook besloten om een literatuuronderzoek uit te voeren om de ontwikkelingen op 

het gebied van HRD te inventariseren. Gekozen is voor het verzamelen van trendartikelen, 

die een overzicht bieden van meerdere organisatorische, technologische en/of 

opleidingskundige ontwikkelingen en hun impact op HRD. De centrale vraagstelling bij dit 

onderzoek luidt als volgt: 

 

Wat zijn de ontwikkelingen die van invloed zijn op Human Resource Development in 

organisaties in de tijdsperiode 1992 - 1996? 

Dit literatuuronderzoek is als volgt opgebouwd: allereerst heeft er aan de hand van een lijst 

van relevante tijdschriftartikelen een selectie plaats gevonden van die artikelen, die een 

beeld geven van voornoemde ontwikkelingen. Hierna heeft een eerste selectie plaats 

gevonden op basis van de frequentie waarmee de ontwikkelingen zijn genoemd. De aldus 

geselecteerde ontwikkelingen zijn vervolgens in tabellen geplaatst, waarin is aangegeven de 

aard van de ontwikkeling, de frequentie waarmee de ontwikkeling is gesignaleerd, de 

auteurs die erover hebben gepubliceerd, de tijdschriften waarin de artikelen zijn geplaatst, 

het publicatiejaar en tenslotte de aard van het artikel (survey, beschouwend etc.). Dit heeft 

geleid tot de volgende selectie: 

 

Organisatorische ontwikkelingen: 1. Veranderingsmanagement; 2. Vormgeving van organi-

saties; 3. Nadruk op teams; 4. Globalisering.  

Technologische ontwikkelingen:1. Informatiesnelweg; 2. Computernetwerken; 3. Multi-

media toepassingen.  

Opleidingskundige ontwikkelingen: 1. Eigen verantwoordelijkheid werknemers voor leren 

en loopbaanontwikkeling; 2. Just-in-time leren; 3. Meer opleiden met behulp van 

technologie. 4. Leren wordt performance gericht. 

 

Vervolgens zijn de geselecteerde ontwikkelingen nader bestudeerd. In hoofdlijnen levert dit 

de volgende informatie op: 

 

‘Veranderingsmanagement’, de eerste van de vier organisatorische ontwikkelingen, moet 

ertoe bijdragen dat organisaties zich kunnen handhaven in een steeds complexer en 

dynamisch wordende omgeving. De onzekerheid van werknemers die hierbij ontstaat kan 

worden gereduceerd door expliciet aandacht te besteden aan loopbaanontwikkeling. 

‘Vormgeving van organisaties’, heeft betrekking op fusies, herstructureringen, 

inkrimpingen en/of flexibilisering. Veranderingen in vormgevingsaspecten van organisaties 

leiden veelal tot andere rollen, taken en bevoegdheden van werknemers. Dit vraagt om 

opleidingen. ‘Nadruk op teams in organisaties’ leidt tot meer ‘empowerment’ van 

werknemers. Opleiden is hierbij van essentieel belang: goed gekwalificeerd personeel 

functioneert optimaal in zelfverantwoordelijke teams, waardoor een lerende organisatie kan 

ontstaan. Tenslotte, ‘globalisering’, het in toenemende mate op wereldwijde schaal opereren 

van organisatie, hetgeen stringente eisen stelt aan de communicatievaardigheid van 

organisaties en hun leden en aan het verzamelen, gebruiken en uitwisselen van informatie in 
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en tussen organisaties. Globalisering leidt ook tot veranderingen in de opleidingsfunctie. Zo 

stelt de thematiek van de diversiteit van werknemers en het leren omgaan met 

communicatie- en informatienetwerken nieuwe eisen aan werknemers. 

 

De eerste technologische ontwikkeling, ‘de informatiesnelweg’, biedt zowel vanuit een 

organisatorisch gezichtspunt, door een betere beschikbaarheid van informatie, als vanuit 

een opleidingskundig gezichtspunt, door meer zelfgestuurd opleiden en werkplekopleiden 

met behulp van moderne media, veel voordelen voor organisaties. ‘Computernetwerken’ 

leiden tot betere opslag-, creatie- en ophaalmogelijkheden van informatie. Net als bij de 

informatiesnelweg heeft dit èn organisatorische voordelen, iedereen heeft toegang tot grote 

hoeveelheden informatie, èn opleidingskundige voordelen, door de mogelijkheid van 

alternatieve bezorgingsmogelijkheden van trainingen. ‘Multimedia toepassingen’ maken 

leren niet alleen aantrekkelijker, maar zorgen ook voor simulatiemogelijkheden voor aan te 

leren vaardigheden. 

 

‘Een toenemende mate van verantwoordelijkheid van werknemers voor leren en 

loopbaanontwikkeling’ (de eerste opleidingskundige ontwikkeling) heeft als gevolg dat de 

organisatie hierop moet worden afgestemd. ‘Just-in-time leren’ stelt werknemers in staat 

om zelf hun leerprocessen en loopbaanontwikkeling te structureren. ‘Opleiden met behulp 

van technologie’ leidt tot een toenemende implementatie van ‘just-in-time’ ondersteunende 

systemen zoals netwerken en kennis-databases. Bij de laatste opleidingskundige 

ontwikkeling komt in organisaties een steeds grotere nadruk te liggen op 

functioneren/performance van de organisatie, processen en werknemers. Dit heeft tot 

gevolg dat leren meer performance-gericht wordt. De consequentie voor 

opleidingsafdelingen hiervan is dat de opleidingsfunctionaris een meer ondersteunende en 

begeleidende rol gaan vervullen dan voorheen. 

 

Met betrekking tot de eerdere twee survey-onderzoeken waarop dit literatuuronderzoek 

voortbouwt, kan geconcludeerd worden dat daarin over het algemeen dezelfde 

ontwikkelingen aan de orde worden gesteld. Verschillen kunnen worden geconstateerd ten 

aanzien van de indeling van ontwikkelingen in hoofd- en subcategorieën. Het feit dat dit 

gebeurt illustreert de aanwezigheid van complexe verbanden tussen de ontwikkelingen. 

Hierop zal tijdens de presentatie verder worden ingegaan. 

 

De meeste artikelen dateren uit de periode 1994-1996. Daarnaast blijkt dat er in de periode 

1992-1996 nauwelijks verschuivingen hebben plaats gevonden ten aanzien van het belang 

en de inhoud van de ontwikkelingen. Tenslotte kan worden vermeld dat de meeste artikelen 

van beschouwende aard zijn en dat het merendeel afkomstig is uit zogeheten ‘field of 

practice’-tijdschriften. Geconcludeerd kan worden dat er over het algemeen nog weinig 

empirisch onderzoek is gedaan naar deze ontwikkelingen. 

 

 


