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HET TOENEMENDE BELANG VAN HUMAN CAPITAL
Met de krimpende beroepsbevolking en het tekort aan mensen om het werk te doen in de 

toekomst, is iedereen op de arbeidsmarkt hard nodig. Daarom is investeren in human capital nog 
nooit zo belangrijk geweest. Maar wat houdt dit precies in? Hoe kun je dit als bedrijf organiseren? 
En hoe staat het met de Human Capital Agenda’s die sinds het kabinet Rutte I (2010) centraal staan 

in het topsectorenbeleid?
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Het toenemende belang van human capital

HUMAN CAPITAL THEORY

Human Capital Theory (1964) is de klassieker van econoom Gary Stanley Becker waarin hij stelt dat 
investeren in iemands opleiding en training op hetzelfde neerkomt als een investering in machines 
en apparatuur. 

 
Het idee van human capital
De term human capital wordt toegeschreven aan Arthur Pigou (1877-1959) en bestond dus al voordat Becker zich erover boog. Pigou 
omschreef human capital als de vermogens en kwaliteiten die een werknemer productief maken. Kennis is hiervan het belangrijkste, 
maar andere factoren – van een gevoel voor punctualiteit tot iemands gezondheidstoestand – spelen ook een rol. Becker verbreedde 
het begrip: “It is the mixture of skills, knowledge, experience, habits and personality in each of us that can be put to productive 
use”. Derhalve betekenen investeringen in human capital vooral investeringen in educatie en ontwikkeling; maar andere zaken, zoals 
een gezond eetpatroon of de waarden die door ouders worden meegegeven, zijn eveneens van belang. Investeringen in human capital 
zijn doorgaans gunstig, net zoals investeringen in fysiek kapitaal (bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe fabriek of het upgraden van 
computers) voor een organisatie dat ook meestal zijn. De toegevoegde waarde (aan de economie, aan organisaties) van goedopgeleide 
personen is over het algemeen hoger dan die van mensen met weinig of geen opleiding.

Juist doordat Becker’s analyses zo veel omvatten,  
hebben ze in de 21ste eeuw nog steeds veel te bieden

Een en ander lijkt vanzelfsprekend; in de tijd van Adam Smith constateerden economen al dat productie niet alleen afhing van 
machines, maar ook van menselijke kwaliteiten. Maar tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw, toen Becker voor het eerst de relatie 
tussen onderwijs en inkomen onder de loep nam, werd er weinig aandacht besteed aan de manier waarop die menselijke vermogens 
onderwerp konden zijn van economische theorie of overheidsbeleid. In plaats daarvan zagen economen menselijke arbeid vooral als 
een ongedifferentieerde massa arbeiders en zij scheerden daarmee alle geschoolde en ongeschoolde werkers over één kam. 

Als er al werd nagedacht over een onderwerp als opleiding, dan was dat vooral in pessimistische zin. Zo wees Pigou erop dat er een 
tekort aan geschoolde werknemers was. De reden was volgens hem dat bedrijven hun personeel geen vaardigheden wilden leren, 
omdat ze bang waren dat deze dan vervolgens ingelijfd zouden worden door concurrenten.

WIE IS GARY BECKER?
Becker werd op 2 december 1930 in Pottsville (Pennsylvania) geboren. Deze Amerikaanse econoom en hoogleraar aan 
de universiteit van Chicago pionierde met de toepassing van economische analyses op menselijk gedrag, waarvoor hij 
in 1992 de Nobelprijs voor Economie won. Zijn onderzoek naar human capital werd door het Nobelcomité beschouwd 
als zijn opvallendste bijdrage aan de economische wetenschappen. Hij overleed in Chicago (Illinois) op 3 mei 2014. Als 
zoon van ouders die nooit verder waren gekomen dan de tweede klas van de middelbare school maar bij wie thuis 
volop werd gediscussieerd over politiek, wilde Becker niets liever dan de structuur van de maatschappij doorgronden. 
In de colleges van Milton Friedman aan de universiteit van Chicago, waar Becker in 1955 zijn bachelor haalde, maakte 
hij kennis met de analytische kracht van de economische theorie. Hij studeerde verder en ging na zijn promotie aan de 
slag bij het National Bureau of Economic Research. Daar werkte hij mee aan een onderzoeksproject waarmee de op-
brengsten van scholing moesten worden berekend. Deze ogenschijnlijk simpele vraagstelling deed hem beseffen dat 
nog niemand het concept van human capital had uitgediept. In de jaren daarna ontwikkelde hij een volwaardige theo-
rie die hij steeds verder uitwerkte. Uiteindelijk kon zijn Human Capital Theory worden toegepast op vraagstukken die 
voorheen als ‘niet-economisch’ werden beschouwd.



Het boek Human Capital Theory van Becker verscheen in de jaren zestig. Door alle ontwikkelingen in die tijd begon onderwijs toen 
meer en meer de aandacht te trekken van economen, en Becker was een van hen. Voor de Tweede Wereldoorlog werd onderwijs altijd 
al belangrijker gevonden voor de hogere middenklasse, maar vanaf de jaren vijftig was een ‘echte’ opleiding ook weggelegd voor de 
brede middenklasse – vanaf hun vroege jeugd tot late tienerjaren en zelfs tot na hun twintigste, mede mogelijk gemaakt door de stijging 
van het gemiddelde gezinsinkomen.

In de jaren zestig en zeventig werd het voortgezet onderwijs meer en meer toegankelijk voor specifieke groepen, vooral vrouwen. Een 
formele opleiding won zo geleidelijk aan waarde. Een universitaire graad werd belangrijk om een relatief goed betaalde baan te krijgen. 
Die stond voor zekere analytische vaardigheden, creativiteit en het vermogen om informatie te lezen, te interpreteren en toe te passen. 
Juist vanwege deze verandering met betrekking tot de waarde van onderwijs, werd het concept van human capital halverwege de 
twintigste eeuw ontwikkeld en al snel erkend.

Verbreding van de theorie
De Human Capital Theory kon ook worden toegepast op thema’s die verder gaan dan het persoonlijk en organisatierendement van 
scholing. Het idee was om een krachtige variabele te ontwikkelen waarmee mede verklaard kon worden waarom sommige landen het 
beter deden dan andere. De theorie wierp licht op de vraag waarom men in arme landen geneigd was om – in de organisatiecontext – 
paternalistischer te werk te gaan, met voorzieningen als slaapzalen en kantines: daar plukte de productie immers direct de vruchten 
van uitgeruste, goed gevoede werkers. Ook verklaarde de theorie de enorme toename in het aantal vrouwelijke studenten rechten, 
bètawetenschappen en economie sinds de jaren vijftig: de automatisering van veel huishoudelijke taken betekende dat een vrouw meer 
kon investeren in het opbouwen van een carrière. Daarnaast gaf de theorie een verklaring voor de kleinere gezinnen in welvarende 
landen: als meer scholing noodzakelijk is, moeten ouders meer investeren in elk kind, waardoor het hebben van eengroot gezin 
kostbaar wordt. Maar elke theorie die zoiets probeert te verklaren, kan rekenen op weerstand. Bij veel critici gingen de nekharen 
overeind staan bij Becker’s marktlogica, die mensen leek te reduceren tot koude, berekenende machines. Het gedachtegoed van Becker 
laat echter vooral het belang van onderwijs zien en geeft werknemers een centrale plaats in de economie.
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Sommige sociale wetenschappers wierpen tegen dat Becker het belang van leren overdreef. De reden dat educatie van belang is, is niet 
omdat het kennis zou ontsluiten, aldus deze critici, maar omdat het iets zegt over de mensen die naar de universiteit zijn geweest – 
namelijk dat deze gedisciplineerd zijn en doorzettingsvermogen hebben. Echter, wetenschappelijk onderzoek laat zien dat studenten 
vooral bezig zijn om nieuwe kennis te verwerven. Becker zelf hamerde voortdurend op zijn onderzoeksresultaten waaruit bleek dat een 
kwart van de inkomensstijging per persoon in Amerika tussen 1929 en 1982 te danken was aan de toename van scholing. Veel van de 
overige 75 procent, zo hield hij vol, was het resultaat van moeilijker te meten investeringen in human capital, zoals leren op de 
werkplek en een betere gezondheid. Als bewijs van de waarde van investeringen in human capital – en vooral in het opbouwen van 
onderwijssystemen – verwees hij ook graag naar de successen van Aziatische economieën als Zuid-Korea en Japan, waar ze weinig 
andere hulpbronnen hadden dan hun bevolking.

Maatschappelijke betekenis
Becker’s academische uitingen leidden zelden tot een vorm van beleidsvoorschrift, maar hij had wel invloed via zijn 
populairwetenschappelijke publicaties – een maandelijkse column in Businessweek vanaf de jaren tachtig en zijn blog in latere jaren. 
Daarin sprak hij onder meer van ‘foute ongelijkheid’ en ‘goede ongelijkheid’ (wat tegenwoordig niet zo chic meer is). Hoge salarissen 
voor artsen en professionals in technologie en ICT bevorderen de keuze voor deze relatief moeilijke disciplines en daarmee de 
kennisontwikkeling op dit vlak. Vanuit dit perspectief draagt ongelijkheid bij aan human capital. Dat was voor hem een vorm van goede 
ongelijkheid. Slechte ongelijkheid was voor hem de situatie in arme gezinnen, waar de ouders hun kinderen niet goed kunnen 
onderhouden en waar die kinderen weinig scholing krijgen. Deze ongelijkheid drukt het human capital, waardoor niet alleen de 
betrokkenen slechter af zijn, maar ook de samenleving.

Human capital staat centraal in de organisatie, zeker in de 21ste eeuw

Transfer naar de 21ste eeuw
Onderwijs en ontwikkeling hebben in de 21ste eeuw nog steeds een economische functie. Sinds jaar en dag bestaat het idee dat iemand 
zonder diploma nooit iets zal bereiken, ook al zijn er voorbeelden van mensen met ongeëvenaard succes die hun studie nooit hebben 
afgerond – neem Bill Gates, Mark Zuckerberg en Steve Jobs. Een jaar onderwijs heeft voor zowel het individu als de samenleving 
jaarlijks een gemiddelde opbrengst van 10 tot 17 procent. Dat percentage is echter wel afhankelijk van de arbeidsmarkt waarop iemand 
zich beweegt: de ene vraagt om beter opgeleiden dan de andere. Wie is afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit of hogeschool 
verdient momenteel 1,6 keer zo veel als iemand die alleen een middelbare schooldiploma heeft. Onderwijs volgen is dus nog steeds 
profijtelijk in economische zin, al wordt dat in de Scandinavische landen bijvoorbeeld steeds minder; daar verdient de hoogopgeleide 
nog maar 1,3 keer zo veel als de laagopgeleide.

De relatie tussen scholing en welvaart
Onderwijs draagt onmiskenbaar bij aan de economische groei van een land, maar de relatie ertussen is niet altijd even goed te duiden. 
De economie van Indonesië bijvoorbeeld, een land dat pas laat begon te investeren in onderwijs, groeit veel harder dan die van de 
Filippijnen, waar al veel eerder fors ingezet werd op educatie. Argentinië afgezet tegen Brazilië geeft hetzelfde beeld: het Argentijnse 
onderwijsbeleid is veel beter, maar de groei in Brazilië is al enkele jaren hoger. Er zijn ook Europese voorbeelden. Zwitserland heeft 
een ijzersterke economie, maar een van ’s werelds laagste percentages hoogopgeleiden. De voormalige Sovjetlanden hebben 
daarentegen een historisch hoog opleidingsniveau, zeker in de exacte vakken, maar een zeer zwakke economie. Het betreft dus een 
complexe relatie, maar er zijn genoeg aanwijzingen dat de impact van onderwijs op de economie samenhangt met de ontwikkelingsfase 
van een land. De eerste sterke groei van een aantal Aziatische landen kwam op gang door lage lonen in combinatie met een grote 
export. Zodoende kon in het land zelf gespaard worden en het kapitaal worden gebruikt voor schaalvergroting en mechanisatie. Pas in 
de volgende ontwikkelingsfase, toen kwaliteit belangrijker werd dan kwantiteit, begon het onderwijs een duidelijke rol te spelen. Voor 
de meeste westerse en een groeiend aantal Aziatische landen is slimmer werken nu de belangrijkste bepalende factor. Ook dat lukt niet 
zonder opleiding waarbij de kwaliteit van het onderwijs de meest cruciale factor is en dus niet eens zozeer de organisatie van dat 
betreffende onderwijs, en zelfs niet het behalen van de bijbehorende diploma’s (het civiele effect).

Maar landen kunnen nog verder gaan. In Singapore bijvoorbeeld is de ontwikkeling van human capital intussen de nationale hoeksteen. 
Op grond van ambities en economische ontwikkelingen wordt de strategie voortdurend aangepast. Als de overheid bijvoorbeeld besluit 
om meer farmaceutische bedrijven aan te trekken, wordt er meteen goedkope bedrijfsgrond beschikbaar gesteld, komen er fiscale 
voordelen, staat er een onderzoek naar de infrastructuur klaar én wordt het curriculum voor biologie op de basisschool geïntensiveerd.
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Vanuit de industriële revolutie hebben kapitaal en de materiële aspecten van de organisatie altijd centraal gestaan. Becker helpt ons 
herinneren dat echter zonder de mens er geen organisatie bestaat. Human capital staat centraal in de organisatie, zeker in de 21ste 
eeuw waarin steeds meer dienstverlenende organisaties het economisch landschap bepalen. Organisaties veranderen van hiërarchieën 
naar sociale netwerken; kapitaal verschuift van land naar mensen en innovatie (Kessels & Keursten, 2001).

Innovatie
De hiervoor genoemde ontwikkelingen, tezamen met technologie en digitalisering, doen de vraag naar nieuwe kwalificaties en 
competenties van werknemers toenemen. Innovatie is van groot belang om concurrerend te blijven in een snel veranderende wereld. Het 
wordt steeds belangrijker dat werknemers voortdurend blijven leren en hun werk zien als een serie leerervaringen waarin continue 
reflectie en verbeteringen een essentieel onderdeel zijn van het werk. Dat betekent dat niet alleen specifieke competenties veranderen, 
maar ook dat het steeds belangrijker wordt om algemene (generieke) competenties te hebben, zoals 21st century skills (Stoffers, 2017).

Onderwijs is van groot belang en laat mensen leren, reflecteren en helpt hen te bouwen aan een netwerk waarin leren centraal staat. 
Daarnaast geeft onderwijs ons de mogelijkheid om leervermogen te ontwikkelen, dat in de beroepspraktijk kan worden toegepast en 
een wezenlijke component vormt van het werk van mensen. Het gedachtegoed van Becker wijst ons telkens op het belang van 
onderwijs en leren in de context van de organisatie.

 
Hedendaagse betekenis voor Nederland: Human Capital Agenda’s
Sinds het kabinet Rutte I (Rutte & Verhagen, 2010) heeft Nederland een topsectorenbeleid waarin Human Capital Agenda’s (HCA’s) 
centraal staan (Verhagen, 2011). Topsectoren zijn terreinen waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen (zoals universiteiten 
en onderzoekscentra) wereldwijd uitblinken. Kennisinstellingen werken samen met bedrijven en de overheid aan nieuwe kennis en 
innovatie, internationalisering en human capital om op hun gebied te excelleren. De kritieke succesfactor voor hun (economische) 
groei is human capital. Er is grote behoefte aan talentvolle werknemers, en elke topsector heeft daarmee zijn eigen HCA. 

Voor een goede aansluiting tussen opleiding en de almaar sneller veranderende arbeidsmarkt is een goede samenwerking tussen 
relevante stakeholders van belang. Een en ander blijkt succesvol, gezien de vele stages, beurzen, (onderzoeks) projecten, living labs, 
excellentieprogramma’s et cetera. Volgens de topsectoren kan de Nederlandse kenniseconomie niet zonder deze wisselwerking tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Het is dan ook echt een wisselwerking: enerzijds krijgen studenten nieuwe inzichten, anderzijds krijgen 
onderzoekers inspiratie uit hun ervaringen met studenten. 

Elke topsector heeft zijn eigen HCA: een geoperationaliseerd plan van aanpak voor investeringen in competenties en kwalificaties van 
huidige en toekomstige werknemers. In al deze agenda’s is niet alleen een analyse opgenomen van de sectorspecifieke behoefte aan 
menselijk kapitaal, maar ook een sectorale visie op en wederzijdse afspraken met het onderwijs – van vmbo tot wo – om die 
investeringen daadwerkelijk tot stand te brengen.

HUMAN CAPITAL THEORY

21ST CENTURY SKILLS
Het World Economic Forum (2018) onderkent in haar rapportage over The Future of Jobs de belangrijkste competen-
ties en rollen voor de 21e eeuw. Enerzijds betreft het competenties op het vlak van nieuwe technologieën, het met 
behulp van techniek en digitalisering opnieuw vorm kunnen geven van een functie. Anderzijds betreft het human 
skills, zoals creativiteit, kritisch kunnen denken, overtuigingskracht, onderhandelingsvaardigheden, veerkracht, 
flexibiliteit, emotionele intelligentie en het vermogen om complexe problemen op te lossen. Voor wat betreft de 
rollen is er een toenemende vraag naar data-analisten, software- en applicatieontwerpers en specialisten op het vlak 
van e-commerce en social media. Het zijn allemaal rollen die nadrukkelijk gebaseerd zijn op, en nog eens versterkt 
worden door, technologie. Competenties om in de toekomst functies succesvol te kunnen vervullen, zullen bovendien 
aanzienlijk veranderen. Het World Economic Forum voorspelt dat de komende jaren maar liefst 42 procent van alle 
benodigde competenties aanzienlijk zullen wijzigen. 
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VOORBEELD VAN EEN TOPSECTOR MET HCA: SMART INDUSTRY

Productietechnologieën veranderen drastisch en meer en meer is er sprake van een 
voortdurende integratie van ICT in de keten van ontwerpen, fabriceren en distribueren. 
Nederland heeft de ambitie om daarop in te spelen omdat het mondiaal veel en nieuwe 
kansen biedt, derhalve is Smart Industry aangewezen als topsector. Met Smart Industry 
wordt bedoeld geavanceerde digitalisering en verweving van apparaten, productie-
middelen en organisaties (het Internet of Things), waardoor er sprake is van nieuwe 
manieren van produceren en nieuwe businessmodellen. De gevolgen van Smart Industry 
voor de maakindustrie zijn drastisch, met name voor de werknemers. Bedrijven zullen in 
de nabije toekomst verregaande en andere eisen stellen aan hun werknemers. Dit heeft 
niet alleen consequenties voor het initiële onderwijs, er zal vooral geïnvesteerd moeten 
worden in de levenlang-leren trajecten van werkenden. De Smart Industry Human 
Capital Agenda 2018-2021 kent de volgende vier actielijnen:

1. Genereren van leerrijke werkomgevingen
Het versterken van een leercultuur binnen en rondom bedrijven maakt dat werk nemers 
zich nieuwe competenties en kwalificaties eigen kunnen maken, daarbij kunnen werk-
nemers op deze manier bijdragen aan productieverbetering en new business creation. 
Een en ander wordt samen met branches en O&O-fondsen vormgegeven. 

2. Van elk Fieldlab een SkillsLab maken
Technologische ontwikkelingen in Fieldlabs renderen het beste als werknemers  
effectief met deze nieuwe technologie kunnen werken. Derhalve is de ontwikkeling van 
vaardigheden een essentiële component van elk Fieldlab. Praktijkleren staat hierbij 
centraal. 

3. Verankeren van Smart Industry in het initiële beroepsonderwijs
Het is van groot belang dat de toekomstige beroepsbevolking voorbereid is op Smart 
Industry. Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt hierbij een essentiële rol. 
Voor Smart Industry is de combinatie ICT en techniek van belang, aangevuld met 
domeinen zoals economie en organisatiekunde. Inmiddels hebben al een behoorlijk 
aantal mbo- en hbo-instellingen, maar ook universiteiten, programma’s aangepast en 
nieuwe opleidingen opgezet. 

4. Mensgerichte technologie
Mensgerichte technologie maakt moeilijke taken gemakkelijker en kan ervoor zorgen  
dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven in Smart Industry. Belangrijk is de 
samenwerking van mens en technologie, waarbij de slimme technologie de mens fysiek 
en cognitief ondersteunt. Technologie biedt nieuwe mogelijkheden, waarbij de inzet van 
de werknemer én de performance (productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit) centraal staan. 
Voorbeelden van technologieën die mensen fysiek en cognitief ondersteunen zijn  
collaboratieve robots en operator supportsystemen (zoals projectie, Hololens, Google 
Glass en operator apps).

Voor thema’s die alle topsectoren raken, zoals het opleiden en aantrekken van talentvol 
personeel, is door vertegenwoordigers van elke topsector samen met werkgevers-
organisatie VNO-NCW enkele jaren geleden een overkoepelende Human Capital  
Roadmap 2016-2020 opgesteld. Die Roadmap, waarmee sinds mei 2015 wordt gewerkt, 
kent een drietal actielijnen: onderwijs en innovatie; een leven lang ontwikkelen;  
vaardigheden, digitalisering en robotisering.
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Een leven lang ontwikkelen
Met de krimpende beroepsbevolking en het tekort aan 
mensen om het werk te doen in de toekomst, is iedereen 
op de arbeidsmarkt nodig. Onderwijs en training maken 
het mogelijk om het beste uit mensen te halen. Iedereen 
zou de mogelijkheid moeten krijgen om het gehele 
onderwijsproces te doorlopen. Maar ook gedurende de 
beroepsloopbaan is een leven lang ontwikkelen van groot 
belang. Het is een (gedeelde) collectieve ambitie dat onze 
competenties blijven aansluiten bij alle veranderingen om 
ons heen en dat iedereen waarde kan blijven toevoegen 
op de arbeidsmarkt. Organisaties zouden werknemers de 
gelegenheid moeten bieden om zich te ontwikkelen, zowel 
formeel middels scholing als informeel op de werkplek. 
De overheid heeft daarnaast in het regeerakkoord van 
2017 de individuele leerrekening geïntroduceerd. Dit 
geeft iedereen de kans in zijn of haar werkende leven te 
blijven doorleren. Waar in het verleden de aandacht 
vooral op het collectief lag, verschuift dit nu naar het 
individu en diens mogelijkheden om het collectief te 
versterken, zowel in de organisaties als in de gehele 
economie.

Tot slot
Een van de hedendaagse majeure vraagstukken in Nederland betreft de energietransitie, en op welke manier deze gerealiseerd kan 
worden. In het advies van het Sociaal-Economische Raad (SER, 2018) over Energietransitie en werkgelegenheid is er ruime 
aandacht voor de vormgeving van de betreffende Human Capital Agenda. Benadrukt wordt het belang van de HCA waarbij deze onder 
meer aangesloten is op de beleidsinstrumenten die werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk kunnen inzetten. Om de 
transitie voor elkaar te krijgen, pleit de SER voor een HCA waarbij het (blijven) leren van mensen, voor werkenden en organisaties, 
toegankelijk en vanzelfsprekend wordt gemaakt. Ook deze illustratie laat zien dat het werk van Becker van groot belang is geweest en 
nog steeds een grote actualiteitswaarde heeft.

Deze whitepaper is een samenvatting van het hoofdstuk
‘Human Capital Theory’ uit het boek Canon van HRM.
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Waar komt talentmanagement vandaan? Wat is duurzaam HRM? Welke 
ontwikkelingen zijn te zien in motivatietheorieën? En in strategisch HRM? 
Wat houdt employability in? Op deze en tal van andere vragen gee�  deze 
Canon van HRM antwoord. 

Twee krachtige kernvragen vormen het uitgangspunt. (1) Zoals wij 
vandaag de dag denken over human resource management, waar komt dat 
gedachtegoed vandaan? En (2): Welke concepten en theorieën liggen daaraan 
ten grondslag? Meer dan zestig auteurs – voornamelijk wetenschappers uit 
Nederland en Vlaanderen – hebben samen in totaal vij� ig hoofdstukken 
geschreven waarmee antwoord wordt gegeven op deze vragen. 
In elk hoofdstuk staat één theorie (met de grondlegger) centraal. Sommige 
theorieën vinden hun oorsprong in de psychologie, andere in de economie 
of de sociologie. De theorieën worden telkens in hun tijd geplaatst, wat 
zichtbaar maakt hoezeer ze signs of a time zijn. Ook wordt duidelijk 
hoezeer HR-theorie en -praktijk met elkaar verweven zijn. Deze Canon 
van HRM laat daarnaast zien dat in de loop der jaren de dominantie van 
de theorievorming vanuit de VS wordt doorbroken en dat vrouwen meer 
en meer een belangrijke plaats innemen in de wetenschapsontwikkeling. 

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich – op welke 
manier ook – met het vakgebied bezighoudt. Het richt zich tot professionals, 
wetenschappers en studenten met een hart voor HRM, vroeger, nu en naar 
de toekomst toe.
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