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Ton Bruining

Vakmanschap kent tegenwoordig een grote belangstelling. 

Opleiding & Ontwikkeling gaat in een reeks artikelen aandacht 

besteden aan het vakmanschap van vandaag en morgen. 

Aandacht voor vakmanschap gaat enerzijds ge-
paard met een aanhoudende kritiek op de mis-
kenning ervan. Anderzijds lijkt het erop dat on-
dernemers, overheden en opleiders het 
vakmanschap weer op waarde weten te schatten. 
De ambachtelijke zzp’er wordt als een belang-
rijke economische kracht gezien. Nieuwe gene-
raties en nieuwe werkers ontwikkelen ook nieu-
we vormen van vakmanschap. 

In dit inleidende artikel ga ik in op wat je onder 
vakmanschap kunt verstaan. Ik bespreek het ver-
lies aan vakmanschap en de pijn waarmee dat 
verlies gepaard gaat; ik presenteer enkele per-
spectieven op de ontwikkeling van vakmanschap; 
ik ga in op opvattingen van HRD’ers over de ont-
wikkeling van vakmanschap en; ik vraag me af 
wat de rol van de HRD’er in de toekomst zou 
moeten zijn.

Vakmanschap
Bij een vakman denk ik aan mijn schoenmaker. 
Ik heb al voorpret als ik naar zijn zaak ga. De ma-

nier waarop hij mijn schoenen aanpakt, inspec-
teert en aan me voorlegt wat hij zou kunnen 
doen, is anders dan in de hakkenbar. Als ik mijn 
schoenen een paar dagen later ophaal, dan zijn ze 
bijna als nieuw. 
Ik denk ook aan mijn broer. Die deed mbo-lucht-
vaarttechniek, studeerde af in drie richtingen 
(motoren, instrumenten en elektronica), werkte 
als boordwerktuigkundige voor een helikopter-
stuntteam, deed dienst op helikoptervluchten 
boven de Noordzee en vloog tijdens de Balkanoor-
logen voor de Verenigde Naties. Na vijftien jaar 
maakte hij de overstap naar een turbinefabrikant 
en tegenwoordig gebruikt hij zijn technische ken-
nis, ervaring en passie in de olie- en gasindustrie. 
Als er productieproblemen zijn op een boorplat-
form, dan wordt hij ingevlogen om de machines 
af te stellen. 
Ik denk ook aan mijn vrouw. Ze maakte nooit een 
opleiding af. Ze verkocht grafi sche materialen aan 
Marten Toonder en Herman Brood. Na een loop-
baan als manager en ondernemer in de detailhan-
del, werd ze directeur van een erfgoedmuseum. 
Sinds dat museum is wegbezuinigd, ontwikkelt 
ze een specialisatie in het verantwoord ontzame-
len van erfgoedcollecties. 

Op allerlei plekken zie je de ontwikkeling van 
nieuw vakmanschap. Bijvoorbeeld op de high 
tech campus in Eindhoven en in de ateliers van 
het nieuwe werken in de voormalige Philipsfa-
brieken. Industriestad Eindhoven is een broed-
plaats voor het nieuwe vakmanschap geworden. 
Een mooi voorbeeld vind ik de werkplaats van 
timmerman/designer/ondernemer Piet Hein 
Eek. 

Vakmanschap (1): Inleiding

Vakmanschap, verlies 
en perspectief

‘Toen de fabriek werd overgenomen rukte de 
papieren bureaucratie op. Opeens voerden 
productiviteit, fi nanciële plaatjes en quota 
de boventoon. Vanaf dat moment werden de 
gitaarbouwers bewaakt door systeemanalis-
ten. CBS had niet door dat een gitaar iets is 
dat je lief moet hebben. Men opperde: Als jullie 
elektrische gitaren met draadjes bouwen, kun-
nen jullie ook radio’s bouwen.’ (Wheeler, 2004, 
p.123).



O&O / NR 1  2013 51

Betekenis van Vakmanschap
Een vakman is volgens Van Dale ‘iemand die in 
een bepaald vak grondig onderlegd is en die dat 
vak beoefent’ en vakmanschap is ‘de beheersing 
van het vakmanschap en het vakman zijn’. Vak-
manschap lijkt in Van Dale meer waardering te 
krijgen dan het ambacht, hetgeen zoveel bete-
kent als ‘een handwerk dat aangeleerd moet wor-
den’ en dat ‘als broodwinning wordt beoefend’. 
Volgens arbeidssocioloog Richard Sennett (2008) 
is ambachtelijkheid echter méér dan louter vak-
manschap. Ambachtelijkheid staat volgens Sennett 
voor een blijvende, basale menselijke neiging: het 
verlangen om werk goed te doen omwille van het 
werk zelf, waardoor we vaardigheden ontwikkelen 
en gericht zijn op het werk in plaats van op onszelf. 
Bourdieu (1990 [1980]) spreekt van ‘de logica van 
de praktijk’, die alleen begrijpt om te kunnen han-
delen. Praktische logica is daarmee de ruggengraat 
van ambachtelijkheid en professionaliteit. Mintz-
berg (1991) sluit aan bij Bourdieu en stelt dat ratio-
naliseren meestal betekent: eerst denken, dan 
doen. Eerst formuleren, dan implementeren. Dat 
werkt volgens hem niet. Hij gebruikt daarom ter-
men als ‘ambachtelijk kunstenaarschap’ als alter-
natief voor de rationaliseringstrend. De sleutel tot 
vakmanschap ziet Mintzberg in de nauwe relatie 
tussen denken en doen. Sprenger (2011) legt met 
een verwijzing naar Dilts de nadruk op betekenis-
geving. Vakmensen willen een vakkundige bij-
drage leveren aan de omgeving, ontwikkelen han-
delingspatronen en routines die de uiting zijn van 
bekwaamheid, ontwikkelen kennis en kunde die 
de basis vormen voor vakmanschap, waarden en 
mentale modellen die onderliggend zijn aan de vak-
discipline, eigenwaarde en eigenheid en ten slotte 
de zingeving die vakmensen met elkaar delen.

De vraag is of we het vakmanschap met al deze 
mooie voorbeelden, defi nities en benaderingen 
niet te veel romantiseren. In de procesindustrie, 
bijvoorbeeld op Chemalot bij Geleen, wordt ge-
klaagd dat met het afzwaaien van oudere mede-
werkers het vakmanschap verdwijnt en dat er 
daardoor zelfs gevaarlijke situaties kunnen ont-
staan. 

Verlies aan vakmanschap 
Vakmanschap krijgt veel aandacht in An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
het belangrijkste werk van Adam Smith (1982 
[1776]) en een van de eerste economische studies. 
Smith benadrukt het unieke vermogen van de 
mens om elkaars kwaliteiten te benutten. Aan de 
hand van de productie van een speld legt hij het 
idee van arbeidsverdeling uit. Een manier van 
denken die zou leiden tot verlies aan vakman-
schap. In de tweede industriële revolutie speelde 
het scientifi c management van bijvoorbeeld Fre-
derick Taylor een belangrijke rol in het verder 

rationaliseren, standaardiseren en controleren 
van productieprocessen. Er werden programma’s 
ontwikkeld waarin opeenvolgende handelingen 
werden afgestemd op de kennis en vaardigheden 
per werknemer. De ideeën van Taylor werden 
door Henry Ford toegepast in de ontwikkeling 
van een productielijn voor de T-Ford. In Das Ka-
pital betoogde Marx al dat door industrialisatie 
het vakmanschap zou verdwijnen en arbeiders 
zouden worden uitgebuit. In zijn befaamde stu-
die Labour and monopoly capital, legde Braverman 
bloot hoe het kapitalistische systeem de ontwik-
keling van de technologie drijft en hoe arbeiders 
door het Taylorisme systematisch van hun vak-
manschap worden beroofd. Gaandeweg is er vol-
gens Braverman wel een ‘nieuwe arbeidersklasse’ 
ontstaan van ingenieurs, fi nanciële specialisten, 
marketeers, bureaucraten, leraren en verpleeg-
kundigen. 

Volgens Peters (2011) zijn de principes van Taylor 
als volgt samen te vatten: 
1. Schakel vakmanschap uit. Dat leidt maar tot 

veel verschillende benaderingen van een te 
verrichten taak en er kan maar één manier de 
beste zijn. 

2. Die ene beste manier kan alleen maar gevon-
den worden door het meten van handelingen 
door daartoe opgeleide ingenieurs en mana-
gers.

3. Bijgevolg dient het zelfstandig denken van uit-
voerenden geheel te worden uitgeschakeld, 
tenzij ze ideeën leveren die passen in de logica 
van scientifi c management. 

4. Zorg voor de juiste man op de juiste plaats en 
plaats deze onder directe aansturing van mana-
gers die weten wat die ene beste manier is om 
iets te doen. 

De pijn waartoe het verlies van vakmanschap leidt, 
wordt geïllustreerd in de bundel Beroepszeer (Van 
den Brink, Jansen & Pessers, 2005) en in Intensieve 
menshouderij (Peters & Pouw, 2006). De bijdragen 
aan Beroepszeer maken duidelijk hoe complete 

VERKENNING
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beroepsgroepen hun zin in werk verliezen. Cen-
trale stelling is dat bij de overheid en bij sociale 
partners het belang van vakmanschap en beroeps-
eer voor het goed functioneren van bedrijven en 
organisaties uit het zicht is verdwenen. Intensieve 
menshouderij heeft als ondertitel: ‘hoe kwaliteit 
oplost in rationaliteit’. Peters komt met een ana-
lyse die we eerder bij Braverman tegenkwamen en 
hij illustreert met eigentijdse voorbeelden hoe 
vakmanschap en variëteit stelselmatig uit organi-
saties zijn gebannen. Hoe in de backoffi  ce en het 
management steeds meer mensen komen met 
steeds minder vakmanschap, waardoor er steeds 
minder gevoel is voor wat er zich afspeelt aan de 
voet van de samenleving en aan de voet van de 
organisatie. De opleidingsafdeling was eerder een 
plek waar vaklieden uit het bedrijf een tweede 
loopbaan begonnen. Hun plekken worden nu in-
genomen door starters, rechtstreeks van de facul-
teiten psychologie en onderwijskunde.

Toekomst van het vakmanschap
Er zijn verschillende redenen aan te voeren voor 
de toenemende belangstelling voor vakman-
schap. 
- Vaklieden zijn uit op eerherstel (Jansen, Van 

den Brink & Kole, 2009).
- Uit de failliete boedels of erfenissen van grote 

ondernemingen zoals Organon en Philips ont-
staan nieuwe vormen van vakmanschap.

- Vanuit het werken aan duurzaamheid is veel 
aandacht voor het ambacht, voor ambachte-
lijke producten en voor het Rijnlandse model 
als principe voor een duurzame manier van or-
ganiseren, op basis van vakmanschap, verbin-
ding en vertrouwen (Albert, 1993 [1991], Peters 
& Weggeman, 2009). 

- Met het oog op de ontwikkeling van een ken-
nissamenleving wordt het belang van vakman-
schap ook gezien. De overheid richt centra voor 
expertise en voor innovatief vakmanschap op, 
die in economische topsectoren zoals water, 
chemie en high tech-industrie verbindingen 
moeten leggen tussen vaklieden, ondernemers 
en wetenschappers, tussen het middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs. Met praktijkonder-
zoek door lectoraten in het hbo, programma’s 
als ‘Focus op vakmanschap’ in het mbo en door-
lopende leerlijnen van vmbo, mbo naar hbo 
wordt het belang van vakmanschap voor onze 
samenleving benadrukt. 

- De impact van de nieuwe informatie- en com-
municatiemedia op het leven en werken in de 
moderne westerse wereld is zo enorm en nieu-
we, slimme technologieën zijn zo radicaal in 
hun ontwikkeling en toepassingen, dat menig-
een het gevoel heeft op de drempel te staan van 
een nieuw tijdperk. Stond de zeventiende eeuw 
in het teken van de mechanisering van het we-
reldbeeld, aan het einde van de twintigste 

eeuw is er sprake van een digitalisering van het 
wereldbeeld. De ’digitale revolutie‘ brengt ver-
anderingen in de aard en de organisatie van de 
samenleving en de cultuur teweeg, die net zo 
ingrijpend zijn als de veranderingen die veroor-
zaakt werden door de opkomst van de mecha-
nische wetenschappen en de machinetechniek 
(De Mul, 1997). Toffl  er (1980) had de digitale 
revolutie al eerder als de derde grote omwente-
ling in de geschiedenis aangeduid, na de agra-
rische en de industriële revolutie. 

Opvattingen over ontwikkeling van 
vakmanschap 
Na een beroepsopleiding is een vakman niet 
klaar. Nieuwenhuis & Poortman (2009) nemen 
de 10.000 uren norm over, die door de publicist 
Gladwell (2008) populair werd gemaakt. Glad-
well verwijst op zijn beurt weer naar een onder-
zoek van de psycholoog Ericsson, die liet zien dat 
het muzikanten van kindsbeen af zo’n 10.000 uur 
vergt om een bekwaam muzikant te worden en 
dat het niet zozeer gaat om talent maar om toe-
wijding. Vele uren deliberate practice zijn volgens 
Nieuwenhuis & Poortman nodig om van novice, 
via gevorderd, competent, en ervaren uiteindelijk 
een expert te kunnen worden. Als beroepsoplei-
dingen de vakman tot het stadium ‘competent’ 
brengen, dan zijn er volgens hen nog zeker vijf 
tot zes jaar begeleid werken nodig om tot volle-
dige wasdom te komen. Dat is een opdracht voor 
de HRD-functie in organisaties. Over de manier 
waarop die functie ingevuld is, wordt soms heftig 
gediscussieerd. 
Waar sommige auteurs focussen op het individu 
en diens talenten (Harrison & Kessels, 2004; De-
wulf, 2012), benadrukken anderen vooral het 
belang van het collectief (Wenger, 1998; Knijff , 
2006; Engeström & Sannino, 2010; Sprenger, 
2011; Sennett, 2012). In de beroemde studie 
Talking about machines laat Orr (1996) zien hoe dit 
werkt en hoe kopieermachinereparateurs elkaar 
ontmoeten in morsige wegrestaurants, als alter-
natief voor de handboeken en systemen van de 
organisatie die vaak nutteloos blijken te zijn.
Waar Kessels de nadruk legt op de ontwikkeling 
van de organisatie als corporate curriculum en 
twijfelt aan de mogelijkheden het leren en ont-
wikkelen te managen (Kessels, 2001) en Sprenger 
(2011) de nadruk legt op zingeving als grootste 
prikkel om het verwerven van vakmanschap op 
verschillende niveaus te bevorderen, wijzen En-
geström (Engeström & Sannino, 2010) en Knijff  
(2006) erop dat HRD’ers méér in hun mars moe-
ten hebben dan dialogische en psychologische 
vaardigheden. Om vakmanschap te ontwikkelen 
moet het gesprek ook ‘ergens over gaan’. 

Zelf werd ik gegrepen door het HRD-vak na het 
lezen van Designing instructional systems van A.J. 
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Romiszowski (1984). Een boek boordevol bena-
deringen om het vakmanschap te leren kennen 
en de opleidingsnoodzaak te bepalen. Ook in Op-
leiding & Ontwikkeling vond je twintig jaar ge-
leden instrumenten om arbeidsprocessen te be-
grijpen en leerprocessen te ontwerpen. In de 
hedendaagse ontwerpliteratuur zijn zulke ge-
reedschappen voor de HRD’er als vakman bijna 
niet meer te vinden. Waren het voorbeelden van 
Taylorisme, waarvan het goed is dat ze zijn ver-
dwenen? Of is het zorgelijk dat de hedendaagse 
HRD’er nauwelijks meer weet heeft van vakman-
schap?

Vele auteurs benadrukken het belang van spel in 
de ontwikkeling van nieuw vakmanschap. In 
economisch zware tijden zijn verbeelding en cre-
ativiteit nodig. Managers hebben de kunst van 
het spelen verleerd (Letiche, 2002). Moor (2012) 
heeft het zelfs over ‘geweld van organisatie’. De 
hoop is gevestigd op de kunst van het vakman-
schap. Is het na de vakman als ‘homo faber’, de 
mens-maker, nu hoog tijd voor de vakman als 
spelende mens, homo ludens? 

HRD-vakmanschap in de toekomst
Voor welke opgave staan we als HRD-professie 
nu en in de toekomst? Moeten we helpen om het 
vakmanschap in ere te herstellen en te restaure-
ren? Moeten we naar slimme verbindingen zoe-
ken tussen vakmanschap, technologie en organi-
satie en het vakmanschap verder industrialiseren 
en meenemen in een derde industrialiserings-
golf? Of doen zich werkelijk nieuwe perspectie-
ven voor en is het nieuwe werken méér dan voer 
voor romantici? Is het streven naar een betere 
wereld een HRD-taak of loert daarin het gevaar 
van de naïviteit van ‘even een creatieve werk-
vorm bedenken om die te bewerkstelligen’? 
Wat kan de vakman, nadat hij van alle kennis 
werd ontdaan en in een Maslov-piramide werd 
gestopt, nog van HRD’ers verwachten? Zal de 
HRD’er van de toekomst goed zijn in het analy-
seren van bedrijfsprocessen om te helpen het 
vakmanschap in het postindustrieel tijdperk 
weer in ere te herstellen? Of houden we het als 
HRD’ers bij het faciliteren van betekenisgeving 
en de vakman die zijn eigen boontjes dopt? 

In de reeks zullen we verschillende kanten van 
het verlies aan vakmanschap en het perspectief 
op de ontwikkeling van vakmanschap belichten 
en aandacht besteden aan de opdrachten die 
HRD’ers daaruit af kunnen leiden. •

Dr. Ton Bruining is diëtist, organisatiekundige, 
opleidingskundige en humanisticus. Hij is als senior 
adviseur voor KPC Groep werkzaam in het 
beroepsonderwijs. E-mail: ton.bruining@gmail.com

Oproep
De redactie van Opleiding & Ontwikkeling nodigt u uit om mee te 
denken over vakmanschap en de rol van HRD-professionals bij de 
ontwikkeling daarvan. Wij zijn geïnteresseerd in HRD-praktijken die 
vakmanschap in ontwikkeling brengen. Wilt u een bijdrage leveren aan 
het discours, heeft u voorbeelden van bijzondere leerpraktijken en de 
bijdrage van HRD-professionals, of heeft u instrumenten ontwikkeld 
die de ontwikkeling van vakmanschap stimuleren, schroom dan niet om 
contact op te nemen met Ton Bruining, de redacteur van deze reeks 
(ton.bruining@gmail.com).
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