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Nederland heeft zich de laatste jaren in snel tempo ontwikkeld tot één van de sterkste 
kennisintensieve economieën van de wereld. In een dergelijke economie is er een eenvoudige 
economische noodzaak om kennis maximaal te benutten. De laatste tijd, ondersteund door 
verschillende onderzoeken (zie o.a. Van Aken, Camps & Jurgens, 1997), groeit het besef dat we 
met de voor handen zijnde kennis en denkkracht van mensen niet zo economisch omspringen. 
Kwaliteitsmanagement kan daar een rol bij spelen door de handen ineen te slaan met de human 
resources development (HRD) professionals. Het EFQM-model kan dan op onderdelen een 
betere invulling gaan krijgen. 
In dit artikel geef ik beknopt aan welke veranderingen in organisaties volgens mij nodig zijn, 
laat ik zien wat denkkracht is ten behoeve van kennisproductiviteit en geef ik beknopt aan wat 
dat voor kwaliteitsmanagement betekent. 
 
Ophouden met reorganiseren 
 
De veel gehoorde roep om meer ruimte voor leiderschap en minder nadruk op management, moet 
volgens mij gevolgen hebben voor de organisaties waarin deze leiders opereren. Dit betekent dat 
zowel de organisatiestructuur als de organisatiecultuur onder druk staan. 
Veel organisaties doen dat nu niet ècht handig. Ze zijn zo opgebouwd dat ze denken en doen van 
elkaar scheiden. En met een beetje pech hebben deze organisaties ook hun stafdiensten nog 
geoutsourcet, zoals dat deftig heet, of gedecentraliseerd. Maar slim was dat naar mijn mening 
niet, want zo leert niemand meer van elkaar. Dat komt onder andere, omdat leren veelal wordt 
opgevat als het verwerven van kennis en inzicht, vaardigheden en attitude (zie o.a. Knijff, 1999). 
Weten en snappen eerst, kunnen en durven daarna. Doen lijkt in onze huidige bedrijfscultuur 
vaak belangrijker dan denken. In plaats van te doorgronden dat denkwerk een eenheid is van 
denken, voelen, willen, durven en mogen. Denken staat niet ten dienste van doen, denken is 
doen.  
 
Naar mijn mening is de manier waarop denkwerk wordt georganiseerd tot nu toe nogal 
managerial, gericht op ordenen, regelen, beheersen. Het vraagstuk van kennisproductiviteit 
wordt vaak te eenzijdig benaderd vanuit deze drang tot beheersing (zie o.m. Kessels, 1996b; Van 
Aken en Bruining, 1998). IT-systemen zijn gericht op informatie en data, terwijl de echte 
waardetoevoeging in organisaties ontstaat door persoonsgebonden kennis en expertise. En juist 
de hiërarchische organisatiecultuur, sociale codes en promotiesystemen staan het met elkaar delen 
van kennis in de weg. Dit is ook de bijdrage die Polanyi heeft geleverd aan de discussie, door 
onderscheid te maken tussen waarneembare, expliciete, kennis en vanzelfsprekende, impliciete, 
kennis (Polanyi, 1966). Nonaka en Takeuchi brachten zijn inzichten in 1995 opnieuw voor het 
voetlicht (Nonaka & Takeuchi, 1995). En sindsdien is inmiddels zo ongeveer elke HRD-
professional vertrouwd met het onderscheid tussen tacit en explicit knowledge. Vooral het delen 
van impliciete (tacit) kennis is het meest spannende proces als het gaat om het vraagstuk  van 
kennisproductiviteit. 
 
De wijziging van leiderschapsstijl, die ik in dit artikel bepleit, moet precies dat delen bevorderen, 
en daar is een bepaalde mate van chaos en structuurloosheid voor nodig. Het lijkt op de 
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paradoxale opdracht aan leiders om dingen vast te houden door ze los te laten, de paradoxale 
situatie die alle opvoeders kennen met opgroeiende kinderen of uit de tijd dat ze zelf opgroeiden. 
Juist dit loslaten maakt het ook mogelijk om nieuwe keuzes te maken. Dat is ook de grote waarde 
van de principiële core business-discussie, die in veel organisaties gaande is. Een voorbeeld van 
een nieuwe keuze die ontstaat uit loslaten van vaste structuren en het delen van kennis is PTT-
Post, die winkelketens gaat bevoorraden: niet post bezorgen, maar logistiek is de 
kerncompetentie. Of de NV Schiphol, die de projectleiding krijgt van de bouw van een nieuwe 
terminal op JFK-Airport New York: niet vliegtuigafhandeling, maar vliegveld-infrastructuur is de 
kerncompetentie. 
 
Nu helpt het natuurlijk niet om de ene organisatiestructuur te vervangen door een andere, 
eveneens, hiërarchische structuur, want reorganiseren is erg vaak niet de echte oplossing. 
Ik pleit, zoals ook Swieringa & Elmers (1996), voor het ophouden met reorganiseren. Het beter 
benutten van denkkracht biedt voldoende mogelijkheden om een zeer veel dingen anders te 
regelen of gewoon anders te gaan doen. Het gaat eerder om gedrag en attitude dan om structuur. 
Kwaliteitsmanagers weten dat als geen ander, maar ook zij zijn vaak gevangen in organiseren en 
regelen, in plaats van bezig te zijn met het scheppen van ruimte voor mensen om hun kennis 
maximaal in te zetten en te delen met anderen. 
 
Mensen in plaats van regels 
 
Er zijn drie veranderingen van belang om te komen tot de gewenste situatie, een situatie waarin 
kennisproductiviteit centraal de aandacht kan krijgen en kan groeien. 
 
Mensen serieus nemen 
Het is frustrerend voor managers en voor medewerkers om geen erkenning te krijgen voor de 
prestaties die ze leveren. Dit is funest voor kennisontwikkeling. Niet wie wat goed gedaan heeft 
telt in veel organisaties, maar wie z’n paraaf mag zetten. Dit moedigt zelfstandig denkwerk niet 
aan en daagt mensen zeker niet uit om hun capaciteiten te benutten. Ook uitvoerenden willen 
besluiten van de leiding snappen en willen meedenken over verbeteringen. En erkend en gekend 
worden. In toenemende mate komen we talentvolle jonge managers en medewerkers tegen, die 
bewust hebben gekozen voor hun baan vanwege de inhoud, niet vanwege de loopbaan of 
salariëring. Juist de uitdaging van complexe en onvoorspelbare processen doen een appèl op 
denkkracht. Dit vraagt om honoreren van opvallend gedrag en geen cultuur waarin alles wat 
boven het maaiveld uitsteekt wordt weggemaaid. In lijn met wat ik eerder opmerkte: de manager 
die alles onder controle heeft is niet meer de beste, de ondernemende wèl. 
 
Ontwikkelen van collectieve ambitie 
Er zijn teveel organisaties, vooral non- en not-for-profit-organisaties, die geen collectieve ambitie 
kennen, waar macht een dominante rol blijft spelen (Weggeman, 1997). In plaats van 
denkcapaciteiten van mensen, voeg ik daar aan toe. Afdelingen ontlenen hun bestaansrecht aan 
de informatie die ze bezitten en kunnen deze bij afwezigheid van die collectieve ambitie 
gemakkelijk monopoliseren. In plaats van deze informatie en kennis te delen. Gebrek aan 
samenwerking en verloren gaan van ideeën is het logische gevolg. Daar waar strategische 
discussies wel hebben geleid tot collectieve ambitie en waar teams onderling hun doelen bepalen 
binnen de algemene beleidskaders zie ik wèl sterke innovatie en ondernemersgeest.  
 
Vertrouwen in plaats van regels 
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Samenwerking en vertrouwen zijn de basisregels voor menselijke omgang in arbeidsorganisaties. 
Structuren en regels zouden moeten worden getoetst aan de mate waarin ze daaraan bijdragen 
(Pfeffer, 1994). Hij laat zien dat we in organisaties vaak het tegenovergestelde doen. Regels 
worden bedacht om ongewenst gedrag te voorkomen. En ze belemmeren daarmee nogal eens 
gewenst gedrag. Gewenst gedrag is immers vaak het bedenken van nieuwe dingen, creativiteit. 
En dit betekent vaak afwijken van regels.  
Ik ben ervan overtuigd dat als we het advies van Pfeffer volgen, er heel wat structuren en regels 
de toets niet zullen doorstaan. 
Wat doet het er bijvoorbeeld toe hoe laat iemand met zijn werk begint of stopt. Of waar hij zijn 
werk doet? Het gaat toch om het resultaat. En als mensen van elkaar afhankelijk zijn om hun 
werk te doen regelen ze dit toch zelf wel? 
 
Al deze genoemde veranderingen hebben dus meer met leiderschap en loslaten te maken dan met 
organisatie of regelgeving. Cultuur is het sleutelwoord. En kwaliteitsbeleid dat dynamiseert in 
plaats van verstart. 
 
Kennis productief maken 
 
Economische noodzaak 
 
In elke economie is het noodzakelijk om met de kerncapaciteiten, de drijvende kracht van die 
economie, zo economisch mogelijk om te springen. Daarbij gaat het dan altijd ook om het 
vraagstuk van arbeidsproductiviteit.  
In een agrarische economie gaat het om handenarbeid en is het beter benutten van spierkracht de 
weg naar hogere arbeidsproductiviteit. In een industriële economie is machinearbeid de kern en 
is het beter benutten van drijfkracht de weg naar hogere arbeidsproductiviteit. In onze 
informatie-economie is kennisarbeid de kern en gaat het om het beter benutten van denkkracht. 
Want dat is de beste weg naar het productief maken van kennis. Dat we in arbeidsorganisaties 
veel denkkracht laten liggen, bleek onder andere uit het onderzoek van Van Aken, Camps en 
Jurgens (1997). Ongeveer 40% van de in organisaties aanwezige denkcapaciteiten wordt volgens 
de respondenten uit dat onderzoek niet gebruikt. En ook lang niet alle soorten denkkracht werden 
altijd voldoende ingezet. 
Redenen genoeg om meer aandacht te besteden aan de kenmerken van denken en denkwerk. 
 
Denkwerk 
 
De meesten onder ons zijn op de een of andere manier wel vertrouwd geraakt met het idee van 
het linker- en rechterhersenhelftdenken: links meer methodisch, systematisch, logisch denken; 
rechts meer creatief, emotioneel, intuïtief denken. Minder bekend is het idee van de hersenlagen: 
de cortex boven en het limbische systeem daaronder, verantwoordelijk voor het cerebrale, 
bewuste denken en het “denken met de buik”. Het is de verdienste van Herrmann dat hij beide 
inzichten aan elkaar koppelde en de theorie van de vier denkstijlen ontwikkelde (Herrmann, 
1996). 
Ik beschrijf nu achtereenvolgens deze vier denkstijlen en illustreer dat met een voorbeeld: een 
managementteam vergadert over het marketingbeleid voor de komende jaren. 
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Figuur 1- Denkstijlen 
 

De A-stijl is logisch, analytisch en no-nonsense. 
Beslissingen zijn gefundeerd op feiten en de realiteit hier en nu. De A-stijl legt sterk de nadruk 
op succes dat moet blijken uit cijfers. Een A-kwadrant-manager wil op de hoogte zijn van de 
kengetallen, en daar op een logische manier beslissingen op baseren, dus niet op 
“onderbuikgevoelens” en intuïtie. In de vergadering over het marketingbeleid zal hij sterk pleiten 
voor marktonderzoek, concurrentieanalyse en kwantitatief inschatten van trends in de markt. 
Eerst weten wat er in de markt vereist en mogelijk is, en het beleid daarop afstemmen. En dat 
lijkt me logisch. 
 
De B-stijl is zeer gedetailleerd, gestructureerd, risico-mijdend, solide, met de beide benen op de 
grond, zonder dubbelzinnigheid. Zaken worden volgens voorschrift afgewerkt, op tijd, en 
afgeleverd zoals beloofd. Ordelijkheid en protocol zijn van belang, en tijd is geld. 
Een gemiddelde B-kwadrant-manager hecht grote waarde aan het opvolgen van opdrachten, het 
werk op tijd klaar krijgen, een goed opgeruimd bureau en een nauwkeurige documentatie. Een 
goed marketingbeleid staat of valt met zorgvuldige marktbewerkingsplannen, inclusief public 
relations en promotieplannen, zal zijn standpunt zijn. En ook dit lijkt me correct. 
 
De C-stijl is sterk participatief, emotief en groepsgeoriënteerd. 
Menselijke waarden en gevoelens zijn het belangrijkst: als puntje bij paaltje komt, komen 
mensen altijd eerst. Voor de C-kwadrant-manager moet de werkelijkheid er vriendelijk uitzien en 
gelegenheid geven tot open communicatie. Voor hem, in tegenstelling tot zijn A-collega, zijn 
koele cijfers niet van belang als het om marketingbeleid gaat. De klant is niet een adres waar je 
spullen heen stuurt, maar een persoon die onverdeelde aandacht nodig heeft van een 
accountmanager die er speciaal voor hem is. Het gaat immers om chemie tussen mensen. Goed 
marketingbeleid is dus vooral relatie- en communicatiebeleid. En ook dit klinkt voor de hand 
liggend. 
 
De D-stijl is intuïtief, holistisch, innovatief, avontuurlijk en ondernemend. In contrast met zijn 
diagonale overbuur is zijn adagium: als er een andere manier is, laten we die dan proberen. 

Logisch
Analytisch

Feitelijk
Kwantitatief

Holistisch
Intuïtief
Integratief
Innovatief

Georganiseerd
Sequentieel

Gepland
Gedetailleerd

Intermenselijk
Emotief
Beweeglijk
Emotioneel

A

B

D

C

Methodisch Gevoelsmatig

Cerebraal

Limbisch



 
 5

Experimenteren wordt hogelijk op prijs gesteld. Het is normaal voor een D-kwadrant-manager 
om meerdere benaderingen tegelijk uit te proberen. De stijl is open, met weinig structuur, 
vooruitkijken is belangrijk en korte-termijnoplossingen worden vermeden. 
Aangaande het marketingbeleid zal hij willen nagaan of de gemaakte keuzes nog steeds juist zijn 
en of we dingen niet eens anders kunnen doen. Product- en marktvernieuwing, daar gaat het om. 
En uiteraard, in de discussie over het marketingbeleid is ook zijn inbreng van belang. 
 
Met voorgaande beschrijving en de typische reacties op een willekeurig vraagstuk als het 
marketingbeleid heb ik, naar ik hoop, twee dingen duidelijk gemaakt: 
1. denkvoorkeuren bepalen in hoge mate vanuit welke invalshoek een vraagstuk wordt 

benaderd,  
2. er zijn geen foute denkvoorkeuren. 
Van belang is dat alle denkvoorkeuren in een discussie de ruimte krijgen. Dat noem ik 
organiseren van denkwerk door dynamiseren van denkkracht (Van Aken, 1996). 
Dit alles betekent naar mijn mening dat het steeds meer aankomt op leiderschap in plaats van op 
management. Een leider weet dat hij het moet hebben van zijn mensen. Een manager is uit op be-
heersen en regelen, wil de dingen organiseren. In elk geval is het volgens mij steeds meer van 
belang om zelfstandige en veelsoortige denkkracht van mensen te ontwikkelen. Denkers over 
denken, vanaf Thomas van Aquino (1269), benadrukken dat het gaat om het benutten van alle 
denksoorten die er zijn: rationeel en emotioneel, orde en chaos, analytisch en creatief, planmatig 
en intuïtief. 
  
Naar een cultuur van delen 
 
Denken kun je alleen doen, maar over het algemeen geldt dat denken gevoed wordt door het 
denken van anderen. Je brengt elkaar op ideeën en in de uitwisseling, in de ontmoeting ontstaat 
productief denkwerk. Denken is in toenemende mate bedoeld voor het productief maken van 
kennis. Dat betekent dat voor kennisontwikkeling het uitwisselen en delen van kennis essentieel 
is. Dat hierbij Informatie Technologie een belangrijke rol speelt spreekt voor zich. Cap Volmac, 
dat in 1997 het grootste Intranet heeft ontwikkeld, heeft dit alleen succesvol kunnen doen door 
delen van kennis aan te moedigen en te belonen (om het overigens tenslotte af te dwingen).  
 
Het is in dit verband nuttig het onderscheid in soorten teams van Drucker (1992) te vermelden. 
Hij ziet drie soorten teams, met een metafoor: 
1. tennis-dubbel: zeer kleine teams, waarbij elk lid dezelfde vaardigheden, sterktes en zwaktes 

kent van elk ander lid en zij ook volledig elkaars plaats kunnen innemen; 
2. het voetbalteam: grotere teams, waarbij elk lid een vaste positie inneemt, maar waarbij het 

gehele team in beweging is, terwijl ieder zijn relatieve positie min of meer bewaart; 
3. het orkest: kleine of grote teams, waarbij alle teamleden een vaste positie hebben en houden. 
 
Drucker waarschuwt dat een organisatie maar één spel tegelijk kan spelen en dat de aard van het 
team zorgvuldig moet worden gekozen afhankelijk van de te realiseren taken. 
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Veranderende rol voor Kwaliteitsmanagement 
 
Veel van hetgeen hier tot nu toe is beschreven heeft invloed op de bijdrage die 
Kwaliteitsmanagement kan leveren aan de organisatie, het management, de leidinggevenden en 
de overige medewerkers. De kwaliteitsmanager heeft zich echter naar mening wat te weinig en te 
eenzijdig bezig gehouden met de eerste drie hoofdstukken van het EFQM-model: Leiderschap, 
Personeelmanagement, en Beleid en Strategie. Het is evident dat de HRD-professional en de Q-
professional elkaar hier ontmoeten. Ik schets kort voor die drie EFQM-hoofdstukken wat ik dan 
zou willen zien gebeuren. 
 
Leiderschap: Vasthouden door los te laten 
Het wordt van steeds meer belang mensen te blijven binden aan de organisatie. Alleen kan dat 
niet meer, en hoeft dat ook niet meer, met mooie arbeidsvoorwaarden en mooie regels. Minder 
regels en bestaande regels soepeler toepassen is het devies. Gelijke behandeling wordt niet langer 
meer vereenzelvigd met rechtvaardige behandeling. Want als gelijke monniken gelijke kappen 
hebben, dan hebben ongelijke monniken ongelijke kappen. En alleen managers durven niet van 
regels af te wijken vanwege de “precedent-werking”. Leiders wijken af als dit moet, verdedigen 
dit en leggen het uit. Het nemen van risico`s moet worden beloond, want anders blijven mensen 
doodstil op hun plek zitten tot ze wortel schieten. En ze dan kwijt willen kost veel moeite en 
vooral veel geld. Nog los van de imago-schade die dit de organisatie berokkent. Door het op deze 
manier anders te doen, blijven ook de besten. 
Kwaliteitsmanagers zullen er daarom volgens mij goed aan doen, om regelgeving niet meer te 
zien als het gelijk trekken van allerlei zaken, maar als een instrument om onderscheid te maken. 
 
Personeelmanagement: Werkgeverschap 
Kwaliteitsmanagement zou een grotere bijdrage moeten leveren aan het bevorderen van goed 
werkgeverschap. Kwaliteitsmanagement kan zelf bijdragen aan de veranderende opvattingen 
over de waarde van de menselijke factor voor kwaliteit in de organisatie. Worden de adviezen in 
dit artikel ter harte genomen, dan betekent het ook het verdwijnen van (grote delen van) het 
functiebeschrijvings- en waarderingssysteem. Het gaat immers steeds meer om flexibele en snel 
wijzigende takenpakketten voor mensen, takenpakketten die overigens steeds vaker door mensen 
zelf worden ingevuld.  
Functiebeschrijving, en zelfs functieprofielen, zullen worden vervangen door taakstellingen en 
persoonlijke ontwikkelingsplannen, met meetbaar geformuleerde opbrengsten en prestatie-
indicatoren. En deze worden van periode tot periode (meestal jaarlijks) herzien en aangescherpt. 
Alleen zo vragen managementfuncties weer om inzet van alle capaciteiten. 
Goed  werkgeverschap betekent dat managers uit zijn op het aantrekkelijk zijn van de organisatie 
voor mensen. En dat kan alleen als organisaties mensen iets bieden, dat bij hen past, als individu. 
Mensen aan je binden, kan alleen als je voor hen boeiend genoeg bent. En dit heeft alles te 
maken met kwaliteit van arbeid en organisatie. 
 
Beleid en Strategie: Leerklimaat 
 
Wil strategie en beleid doordringen tot in alle hoeken en gaten van de organisatie, en dit is wat 
het EFQM-model beoogt, dan zal sprake moeten zijn van een gezond leerklimaat. 
Het behoeft immers nauwelijks betoog dat al deze (cultuur)veranderingen vragen om een “open” 
klimaat met veel communicatie. Fouten maken mag, maar ervan leren is nu de belangrijkste 
opgave. Dit betekent een leerklimaat waarin voor evaluatie en reflectie de tijd wordt genomen. 
Maar het betekent vooral ook dat een fout niet een schuldige moet kennen die moet worden 
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gestraft, maar een oorzaak die moet worden gevonden, weggenomen en vervolgens moet worden 
voorkomen.  
Het corporate curriculum, waar Kessels voor pleit, kan hiertoe een goed beleidsinstrument zijn. 
Een dergelijk “leerplan voor de organisatie” vormt dan het draagvlak voor strategie en beleid van 
de organisatie. De functies van een dergelijk leerplan zijn in het kort: 
1. het verwerven van materiedeskundigheid en vakkennis die direct met de beoogde strategische 

competenties samenhangen; 
2. het leren oplossen van problemen met behulp van de verworven materiedeskundigheid; 
3. het verwerven van communicatieve en sociale vaardigheden die de toegang verschaffen tot het 

kennisnetwerk van anderen en die het leerklimaat van de werkomgeving veraangenamen; 
4. het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden en meta-cognities die helpen bij het vinden van 

wegen om nieuwe strategische kennis op het spoor te komen, hoe deze te verwerven en toepas-
baar te maken; 

5. het verwerven van vaardigheden die de motivatie en affecties rond het werken en leren 
reguleren. Het gaat om vaardigheden die het leren betekenis geven en de betrokkenheid 
versterken; 

6. het bevorderen van rust en stabiliteit, zodat verdieping en verbetering mogelijk zijn; 
7. het veroorzaken van creatieve onrust, wat aanzet tot innovatie. (Kessels, 1996) 
 
Zo ontstaat als het ware een strategisch, opleidingskundige, herinrichting van de organisatie.  
Per organisatie zal de uitwerking verschillend zijn, zeker als in een aantal functies al op andere 
manieren is voorzien. 
 
Samenvatting 
 
De belangrijkste opgave die ik voor kwaliteitsontwikkeling (QD: Quality Development) nu zie is 
het leveren van een bijdrage aan de kennisproductiviteit (KP) van organisaties.  
De opbouw van mijn redenering in dit artikel was als volgt: 
1. De Nederlandse economie wordt steeds kennisintensiever 
2. Kennisproductiviteit wordt dan vanzelfsprekend een belangrijke succesfactor (zie over deze 

beide punten ook Jacobs, 1999) 
3. Daartoe moet de “return on thinking”, het benutten van aanwezige denkkracht, omhoog 
4. Alle soorten denkkracht zijn daarbij nodig, en niet alleen rationeel of alleen creatief denken 
5. Dit vraagt om leiderschap, binden en boeien van mensen, goed werkgeverschap, en dat is 

veel meer dan management, veel meer dan alleen willen beheersen, controleren of 
organiseren 

6. Human Resources Development (HRD) en Quality Development (QD) ontmoeten elkaar dan 
logischerwijs, zeker in de eerste hoofdstukken van het EFQM-model. 

 
De belangrijkste opdracht voor kwaliteitsbeleid èn voor personeelsbeleid is nu het aantrekkelijk 
zijn voor mensen die van denken hun werk hebben gemaakt. Want dat zijn de medewerkers die 
kennis willen en durven delen. Indachtig de ideeën over denkkracht, moeten dit dus vooral 
zelfstandig denkende mensen zijn. Mensen die èn analytisch èn innovatief kunnen denken, die èn 
methodisch èn intuïtief vaardig zijn. Niet alleen moeten deze mensen worden aangetrokken, maar 
er moet ook voor gezorgd worden dat er naar hen wordt geluisterd. Alleen zo zullen nieuwe 
impulsen voor denkwerk en kennisontwikkeling ontstaan. En wellicht is dat de ultieme opgave 
voor kwaliteitsmanagement. 
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Epiloog 
 
De arbeidsmarkt wordt krapper en mensen stellen steeds meer eisen aan hun werk. De strijd om 
de arbeidskracht gaat niet meer via geld, goede voorwaarden en zekerheid. Functies moeten 
aantrekkelijk zijn voor mensen in termen van sociale contacten en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Capaciteiten mogen niet langer worden onderbenut, om economische redenen niet, maar vooral 
omdat mensen dit zelf niet langer willen. En bij capaciteiten gaat het vooral om kennis en 
denkkracht. 
Dit vraagt van organisaties een andere cultuur, gericht op delen en leren. En dit vraagt tevens 
meer om leiderschap dan om management. 
Zo worden als het ware twee vliegen geslagen in één klap of snijdt het mes aan twee kanten: 
talentvolle mensen willen in dergelijke organisaties graag werken en succesvolle bedrijven 
hebben deze talenten hard nodig.  
Ik besluit met een formule, die als het ware tijdens het schrijven van dit artikel is ontstaan. Als de 
personeelsfunctionaris en de kwaliteitsmanager de handen ineenslaan, en de 
ontwikkelingsopdracht in hun eigen professie serieus nemen, dan geldt: 
HRD + QD = KP 
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