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Voorwoord

Rob Poell en Joseph Kessels
Het verschijnen van deze derde editie van het Handboek Human Resource Development markeert een bijzonder moment in de ontwikkeling van ons HRD-vakgebied, dat – in lijn met zijn onderwerp van studie – voortdurend in beweging
blijft. Twintig jaar geleden presenteerden we de eerste editie van deze omvangrijke verzameling teksten rond onderzoek en werkpraktijken met betrekking
tot opleiden, leren en ontwikkeling van volwassenen in de context van hun
werk. Tien jaar geleden verscheen de tweede, stevig herziene editie. De belangstelling voor vraagstukken die samenhangen met leren en werken is in de tussentijd alleen maar verder toegenomen. In de moderne kenniseconomie valt
het nieuwe werken niet te begrijpen en te organiseren zonder de voortdurende
aandacht voor leren. Voor ons als redacteuren is het daarom wederom een voorrecht om het HRD-vakgebied in kaart te mogen brengen, in samenwerking met
een groot aantal prominente auteurs uit het Nederlandse taalgebied.
Waar het oorspronkelijke handboek uit 2001 ‘slechts’ 27 hoofdstukken bevatte
van in totaal 35 auteurs, leidde de herziening in 2011 tot een uitbreiding naar
30 hoofdstukken waaraan in totaal 43 auteurs hun medewerking verleenden.
Destijds bevatte de tweede editie 16 volledig nieuwe hoofdstukken en 14 hoofdstukken uit de eerste druk die grondig herzien en geactualiseerd waren. De
huidige derde editie uit 2021 omvat een zo mogelijk nog ingrijpender herziening en update: ze omvat maar liefst 45 hoofdstukken van in totaal 85 auteurs.
Niet meer dan 7 hoofdstukken zijn door dezelfde auteurs geactualiseerde versies van hun bijdrage uit 2011 (bijvoorbeeld ontwikkelen van bekwaamheden
tijdens het werk, effectiviteit van opleiden, en ontwerpprincipes voor leren
in innovatiepraktijken). Nog eens 7 hoofdstukken betreffen een thema dat in
de tweede editie al was vertegenwoordigd, maar ditmaal door andere auteurs
is uitgewerkt (bijvoorbeeld leren voor een beroep, assessment in HRD, en
transfer van training). De overige 31 hoofdstukken vertegenwoordigen nieuwe
thema’s waarvan wij denken dat ze in 2021 thuishoren in een handboek HRD
(bijvoorbeeld duurzaam innoveren, leren en veranderen in open praktijken,
krachtgericht coachen, leren over grenzen van verschillende contexten heen,
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gespreid leiderschap als ontwikkelingsstrategie, online leren in organisaties,
en learning analytics). In de epiloog zullen we een nadere duiding proberen te
geven aan de ontwikkeling van ons vakgebied over de afgelopen twintig jaar,
zoals de verschillende en verder uitdijende inhoudsopgaven van de eerste,
tweede en derde editie lijken te impliceren.

Nieuwe editie, nieuwe inhouden
Een andere (eveneens vooral indicatieve) manier om inhoudelijke verschuivingen over de tijd in het oog te krijgen, is door te kijken naar de delen waaruit
de verschillende edities zijn samengesteld. Zo bestond de eerste editie uit
2001 uit vier delen: (1) perspectieven op leren, werken en opleiden; (2) vormgeven van het leren; (3) leren in verschillende arbeidscontexten; (4) ondersteunen van het leren. De tweede editie uit 2011 week met drie delen daarvan
niet zo heel sterk af: (1) perspectieven op leren, werken en ontwikkelen; (2)
vormgeving van de leeromgeving; (3) ondersteuning van het leren. Dat opleiden destijds al was vervangen door ontwikkelen en dat we nu keken naar de
vormgeving van de leeromgeving in plaats van het leren, waren desalniettemin tot de verbeelding sprekende, saillante aanpassingen.
In deze derde editie hebben we ervoor gekozen om de 45 hoofdstukken te
spreiden over acht delen. In deel I kijken we van een zekere afstand naar
ons eigen vakgebied: ‘HRD als professie’. Onze auteurs besteden onder meer
aandacht aan HRD als een professie in ontwikkeling, aan een dynamische
netwerkbenadering van HRD, aan nieuwe ontwikkelingen in het denken
over leren en ontwikkelen van medewerkers, aan een leven lang ontwikkelen,
en aan de relevantie van veranderende en verdwijnende beroepen voor de
HRD’er. Deel II behandelt via een groot aantal invalshoeken een thema dat
ook al in de eerste en tweede editie volop in de belangstelling stond: ‘Leren
op de werkplek’. De auteurs gaan hier onder meer in op opvattingen over
leren, zelfsturend leren, de zelfdeterminatietheorie, het faciliteren van werkplekleren en het strategisch opereren van lerende werknemers. Met deel III
breiden we een belangrijk thema uit in deze derde editie: ‘Leren in teams en
gemeenschappen’. Onze auteurs behandelen uiteenlopende onderwerpen als
teamontwikkeling, het stimuleren van teamleren, het sociale leren, learning
communities, lerende organisaties, en professionele leergemeenschappen.
Deel IV grijpt terug op het thema uit de eerste editie waarin ‘HRD in verschillende contexten’ ruimschoots aandacht kreeg. Auteurs met specifieke kennis
van bepaalde sectoren gaan in op HRD zoals het vorm krijgt in kennisintensieve organisaties, in de hightechindustrie, in de rechtspraak, in de zorg en in
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het veld van loopbaanbegeleiding. Het afsluitende hoofdstuk van dit deel kijkt
juist over de grenzen van verschillende contexten heen, met gerichte aandacht
voor boundary crossing in relatie tot HRD en beroepsleren.
De resterende vier delen van deze derde editie geven ruim baan aan enkele
brede thema’s die in eerdere edities beperkter aan bod kwamen. In deel V
staat ‘Talentontwikkeling en leiderschap’ centraal, als voortvloeisel van de
sterk toegenomen aandacht voor de positieve psychologie, het aansluiten bij
sterke punten van werknemers, en de cruciale rol van leiderschap hierbij.
Tevens gaan de auteurs in op het ontwikkelen van oudere medewerkers, het
ontwikkelen en opleiden van laaggeschoolden, het ondersteunen van veranderingsprocessen met behulp van krachtgericht coachen, en de humanisering
van de organisatie. Deel VI bevat bijdragen over een ander breed thema dat
eerder al wel vertegenwoordigd was in het handboek, maar nu volop ruimte
krijgt: ‘Ontwerpen van leerpraktijken’. Onze auteurs behandelen het ontwerpproces als afspiegeling van professionele leeropvattingen, een ontwerpmodel
om leren in innovatiepraktijken te versterken, de ins en outs van educational
design research, en de rol van HRD en e-HRM bij het invoeren van organisatieveranderingen. In Deel VII is goed te merken dat dit handboek voor het
grootste deel tot stand is gekomen tijdens een pandemie: ‘Technologie en
leren’. Eerder besteedden we minder aandacht aan dit thema, maar in 2021
kunnen we er echt niet meer omheen. Dat ook HRD sterk beïnvloed is door
de oprukkende technologie laten de auteurs zien in bijdragen die gaan over
opleiden en ontwikkelen met leertechnologie, online leren in organisaties,
learning analytics, en de opkomende beroepsgroep van ‘Knowmads’ die puur
online leren en werken niet meer dan normaal vinden. Tot slot besteedt Deel
VIII aandacht aan ‘HRD en prestatie’ in hoofdstukken die ingaan op de rol
van assessment in HRD, op high impact learning, op training transfer, en op
de effectiviteit van het opleiden van medewerkers.

Van 1984 naar 2021: opnieuw een handboek, vanuit
een lange traditie
Met het verschijnen van deze nieuwe, volledig herziene derde editie van het
Handboek Human Resource Development – Organiseren van het leren markeren
wij als team van redacteurs voor de tweede keer een periode van tien jaar in
de ontwikkeling van een vakgebied dat nog altijd in beweging is. In 2001
verscheen de eerste editie van dit handboek, dat de opvolger was van het
Handboek opleiders in organisaties (1984-1989) en de Capita selecta. Opleiders
in organisaties (1989-1997). In 2011 verscheen de tweede, herziene editie.
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Opnieuw presenteren we nu, tien jaar later in 2021, een overzicht van actuele
denkwijzen, opvattingen, perspectieven en praktijken rond Human Resource
Development in het Nederlandse taalgebied. In de afgelopen tien jaar heeft
het vakgebied immers niet stilgestaan. Er zijn diverse nieuwe thema’s verder
tot ontwikkeling gekomen zoals een leven lang ontwikkelen, talentontwikkeling via sterke punten, teamontwikkeling en teamleren, veranderen in open
praktijken, professionele leergemeenschappen, duurzaamheid, de intrigerende relatie tussen (e-)HRM en HRD, zelfsturend leren door medewerkers,
gespreid leiderschap, humanisering van de organisatie, leren in innovatiepraktijken, learning analytics, online leren in organisaties, en high impact learning.
Het Handboek Human Resource Development – Organiseren van het leren heeft
inmiddels een rijke historie, die begon in 1984. Maar ook deze derde editie
roept natuurlijk weer nieuwe vragen op over de toekomst. Hoe zal HRD zich
in de komende tien jaren gaan ontwikkelen? Hoe verhoudt het zich dan tot
HRM en tot het management in zijn algemeenheid? Hoe ziet vakmanschap
eruit, met name als het leren op en rond het werk zo’n belangrijke rol blijft
spelen? Zet de aandacht voor online leren en ontwikkelen met behulp van
technologie ook na de pandemie door? Is het straks vooral een zaak van
lokale managers en medewerkers, of heeft de HRD-professional daarin ook
een eigen, herkenbare en gewaardeerde bijdrage? Welke rol zal onderzoek
gaan spelen bij die ontwikkeling? Heeft het officiële, door NWO gestimuleerd
onderzoek, aandacht voor de vraagstukken die spelen rond HRD? Welke rol
zullen de Nederlandse universiteiten nog vervullen, nu in de afgelopen tien
jaar aan diverse wetenschappelijke instituten alhier de belangstelling van
bestuurders voor het werkgebied van HRD praktisch is verdwenen? En dat
terwijl veel klassieke onderwijsonderzoekers zich steeds meer op het werkgebied van HRD gaan begeven. Dat de werelden van het beroepsonderwijs, de
professionalisering van leraren en HRD dichter naar elkaar toegroeien komt
ook tot uitdrukking in de gevarieerde bijdragen van onderwijswetenschappers aan dit nieuwe handboek. Het lijkt alsof ook de adviesbureaus en de
hbo-opleidingen zich meer dan ooit met de serieuze ondersteuning van het
vakgebied gaan bezighouden. Maar hoe werkt dat uit in een praktijk waar
een zeer groot aantal HRD-professionals werkzaam is als zelfstandige zonder
personeel en de plaats van formele instituties vervaagt? Of ontstaan er, geheel
in lijn met de door ons geschetste ontwikkelingen, nieuwe netwerken waarin
gelijkgestemde collega’s elkaar ontmoeten en aan de verdieping en verfijning
van hun professioneel handelen werken: gebeurt er in het eigen HRD-vakgebied inmiddels hetzelfde als waar de auteurs in dit handboek over schrijven?
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Ondanks – of misschien wel dankzij – deze lastige vragen is het ons gelukt
om in deze derde editie tal van nieuwe hoofdstukken op te nemen die gebaseerd zijn op recent wetenschappelijk onderzoek. Het nieuwsgierig zoeken
naar lastige vragen rond leren, opleiden, ontwikkelen, professionele groei,
kennisvermeerdering en innovatie en het inrichten van werkomgevingen als
krachtige leeromgevingen, barst van energie. We hopen hiermee wederom
serieuze bouwstenen aan te dragen voor een solide, verdere ontwikkeling van
het vakgebied, ongeacht de ideologische discussies die het debat over identiteit en bestaansrecht soms aanscherpen en soms onnodig vertroebelen.
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Dankwoord

Rob Poell en Joseph Kessels
Zonder de enthousiaste medewerking van de vele auteurs zou dit boek onmogelijk kunnen verschijnen. We willen onze collega’s dan ook hartelijk danken
voor de bereidheid en energie om enkele bestaande teksten grondig te herzien
en om een groot aantal volledig nieuwe hoofdstukken voor ons te schrijven.
We zijn trots op onze auteurs die samen de waardevolle bouwstenen hebben
geleverd voor een fors handboek, ook al waren daar aanmoedigingen, zachte
druk en soms inhoudelijke sturing voor nodig. Juist in de pandemie, die losbrak een maand nadat wij als redacteurs onze eerste (en tot het schrijven van
dit voorwoord toe enige) face-to-facebijeenkomst over de inhoud van de derde
editie hadden gehad, was het een extra uitdaging voor iedereen om gemotiveerd aan onze strakke deadlines te voldoen.
Niet in de laatste plaats willen we aan de collega’s van LannooCampus onze
erkentelijkheid betuigen voor de ruimte die zij ons hebben geboden om dit
omvangrijke werk geheel naar onze eigen inzichten samen te stellen en voor
de wijze waarop zij het handboek bij de lezers onder de belangstelling zullen
brengen. Graag willen we directeur Hilde Vanmechelen alsmede onze uitgever Niels Janssens bedanken, die van meet af aan in het project geloofden en
ons ondersteund hebben bij de totstandkoming van het boek. In het bijzonder
gaat onze waardering uit naar de bijdragen van Lotte Demeyer, die als fondsredacteur het redactieproces begeleidde, de contacten met auteurs koesterde
en met grote toewijding de teksten gereedmaakte voor de drukker.
We zijn ervan overtuigd dat de inspanningen van al deze mensen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verdere groei en ontwikkeling van het
bijzondere vakgebied van Human Resource Development (HRD).
Nijmegen/Amsterdam
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