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Voorwoord Voorwoord 

Wiee heeft zeggenschap over de onderneming? Is dat de aandeelhouder, de kapitaalverschaf-
fendee bank, de overheid, de gemeenschap of zijn dat de werknemers? De grote beursgenoteerde 
ondernemingg belooft de komende decennia uit te groeien tot het brandpunt van kwesties als 
uitsluiting,, innovatie, vergroening en internationalisering. Toegang tot de vergadertafels van de 
raadd van bestuur, de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de aandeelhoudersver-
gaderingg wordt daarmee bepalend voor het democratisch gehalte van een maatschappij. 

Mett het aloude progressieve ideaal van economisch burgerschap hoop ik het lopende debat 
overr ondernemingsbestuur (of 'corporate governance') uit zijn eenzijdige fixatie op aandeel-
houderswaardenn te halen. Tevens tracht ik zo het modieuze burgerschapsdenken van vandaag 
aann te vullen met een normatieve visie op de economische rollen van de burger. Door systema-
tischh de mogelijkheden langs te lopen die bestaande kanalen van medezeggenschap bieden om 
dee democratische transparantie van de onderneming te vergroten, probeer ik aannemelijk te 
makenn dat economisch burgerschap een springlevend ideaal is. 

Concreett betekent dat directe participatie op de werkvloer in de vorm van 'teamwork' en 
'humann resource mobilization'; indirecte participatie in de vorm van ondernemingsraad en re-
presentatiee in de raad van commissarissen; en financiële participatie via pensioengelden en 
aandelenspreiding.. Economisch burgerschap in de onderneming mondt uit in een aantal con-
cretee aanbevelingen die zijn bedoeld om de agenda van de Commissie-Peters en het lopende 
debatt over de herziening van het bestaande systeem van 'corporate governance' in Nederland 
inn democratische richting op te rekken. 

Eenn aantal personen heeft mij geholpen bij deze poging. Daarvan noem ik hier Wouter Ach-
terberg,, Jos de Beus, Marianne Boenink, Jelle de Boer, Jacques Christis, Ben Dankbaar, Ella 
vann Dommelen, Meindert Fennema, Ido de Haan, Martijn Konings, Ton Korver, Michael 
KrStke,, Friedl Marincowitz, Pieter Pekelharing, Arndt Sorge, Karen Vintges en Ian Voges. Zij 
hebbenn een of meer hoofdstukken gelezen en van commentaar voorzien. Apart noem ik Veit 
Bader,, wiens invloed verder reikt dan de literatuurlijst al suggereert. Onderwerp, opzet en uit-
werkingg van dit boek zouden zonder zijn kundige begeleiding ongetwijfeld een volstrekt andere 
-- en kwalitatief onbetwist armere - gedaante hebben aangenomen dan nu het geval is. 

Omm te kunnen schrijven moet je niet alleen een beetje dom zijn, je moet ook een beetje gek 
zijn.. Ik dank de twee dames waaraan dit boek is opgedragen voor het bewaren en bewaken van 
mijnn geestelijke gezondheid door mij te verplichten in hun nabijheid iets anders te doen dan 
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mett dit boek bezig te zijn. Dat is - niet altijd, en zeker niet altijd met voldoende erkentelijkheid 
mijnerzijdss - toch gelukt. 



introductie introductie 

BalancerenBalanceren tussen droom en daad 

Iederee tekst kent meerdere lagen en kan dus op meerdere wijzen worden gelezen. Zo ook deze. 
Inn eerste instantie oogt zij als de klassieke institutionele blauwdruk voor een betere maat-
schappij,, die wij kennen van het institutionele socialisme van de jaren twintig en het ingeni-
eurssocialismee van na de oorlog. Inderdaad deelt dit project met de genoemde socialismen de 
gedachtee dat verbetering van individuele leefomstandigheden door bewuste institutionele trans-
formatiee mogelijk is. Dat wil niet zeggen dat dit boek zich ook bezondigt aan het hiërarchische 
staatspaternalismee dat deze socialistische blauwdrukken hadden aankleven. Op basis van plu-
ralistischee uitgangspunten wordt hier een vorm van 'concreet utopisme' bedreven dat gecoör-
dineerdee en cumulatieve maar incrementele institutionele wijzigingen voorstaat die individuen 
enn collectieven, meer dan onder huidige institutionele condities het geval is, in staat moeten 
stellenn het lot in eigen hand te nemen. De individuele en collectieve autonomie die in dit demo-
cratischee perspectief centraal staat, is onverenigbaar met iedere vorm van paternalisme. Het 
individuu moet de ultieme rechter zijn in eigen aangelegenheden. De institutionele vormgever 
restt in deze de taak de condities te creëren waaronder individuen dat kunnen. 

Dee tweede laag van dit boek betreft een kritische uiteenzetting met de standpunten ten aan-
zienn van de juridische infrastructuur van het 'ondernemingsbestuur' die het Nederlandse debat 
rondd de rapporten van de Commissie-Peters heeft opgeleverd (Committee on corporate gover-
nancee 1997).1 Deze rapporten vertonen alle kenmerken van de liberale politieke economie. 
Zeggenschapp wordt hierin gereduceerd tot zeggenschap voor aandeelhouders, en het pleidooi 
ervoorr is gestoeld op slecht uitgewerkte efficiëntie-criteria. Grotere zeggenschap voor aandeel-
houderss is volgens de liberale politieke economie daarom wenselijk omdat dit een effectievere 
controlee op de prestaties van de ondernemingsleiding mogelijk maakt, die in deze redenering 
uitsluitendd zaakwaarnemer is van de investeerders. Niet alleen is het twijfelachtig of dit in-
strumentt adequaat is aan het doel, bovendien is dit pleidooi heel wat minder moreel neutraal 
dann de efficiëntielogica waarin het is gegoten suggereert. De beperking van de zeggenschap tot 
aandeelhouderss is gebaseerd op de stilzwijgende aanname dat zeggenschap en controle dienen 
voortt te vloeien uit eigendomsrechten. Het liberale eigendomscriterium is echter niet het enige 
criteriumm ter identificatie van relevante 'betrokkenen'. Zoals ik in deel 2. zal betogen verbreedt 
eenn 'smal' contributiecriterium of een 'breed' belangencriterium het aantal 'betrokkenen' aan-
zienlijk.. De keuze voor het eigendomscriterium is dus een morele keuze die ook als zodanig ter 
discussiee zou moeten staan en niet via een technocratisch efficiëntiej argon aan het zicht zou 

1 1 



moetenn worden onttrokken. Een soortgelijke uitkomst heeft een tweede kritieklij n die haar 
pijlenn richt op de eigendomstheorie van de liberale politieke economie. De suggestie dat eigen-
domsrechtenn één en ondeelbaar zijn is niet alleen empirisch onjuist, maar heeft bovendien mo-
reell  onwenselijke effecten. Op grond van deze overwegingen probeer ik hier de grenzen van dit 
debatt in democratische richting op te rekken, niet alleen om morele redenen maar ook om pru-
dentiëlee redenen. 

Dee belangrijkste breuk met socialistische 'blauwdrukken' schuilt echter in het normatief plu-
ralismee dat ten grondslag ligt aan dit boek. Voorstellen dienen niet alleen moreel hoog te sco-
ren,, maar moeten tevens prudentieel en realistisch zijn. Dit impliceert niet automatisch een 
naïeff  geloof in een harmonie van belangen en waarden, maar kan ook gepaard gaan - zoals hier -
mett de erkenning van onvermijdelijke spanningen en conflicten tussen de verschillende norma-
tievee modi, alsmede binnen de verschillende waarden zelf. De 'kunst van het balanceren' die 
ditt vooronderstelt is een vaardigheid die samenvalt met een grondige kennis van institutionele 
details.. De nadruk op de institutionele dimensie van onze sociale werkelijkheid die dit boek 
kenmerkt,, vloeit hieruit voort. Tegelijk is dat een impliciete kritiek op de dominante politieke 
filosofie.filosofie. Dat is de derde laag van dit boek. 

Inn deze methodologische proloog staat de derde laag centraal. Ik zet uiteen welk karakter dit 
boekk heeft, in welke toonsoort het is geschreven en welkee impliciete theoretische en methodo-
logischee stellingen daarmee worden ingenomen. Dat doe ik in de volgende paragraaf. Onvermij-
delijkk brengt dit het gebruik van abstracties met zich mee. De beste demonstratie van nut en 
voordeell  van de politieke theorie die ik voorsta is immers haar beoefening zelf, niet een meta-
theoretischee verhandeling er over. Mijn streven is dan ook dit hoofdstuk zo beknopt mogelijk 
tee houden, ook al brengt dat met zich mee dat uitspraken dogmatisch kunnen overkomen. 
Daardoorr kan ik de ingenomen stellingen namelijk niet de uitgebreide onderbouwing meegeven 
diee ze verdienen en kan ik ze evenmin beredeneerd afbakenen van alternatieve posities. Bo-
vendienn ben ik mij terdege bewust van de misverstanden die beknoptheid kan opleveren. De 
keuzee voor uitvoerigheid zou een ander boek hebben opgeleverd. Het zij zo. Het eigenlijke 
'werk'' begint dus pas hierna. 

Politiekee theorie als pro-theorie 

Dee kern van het onderscheid tussen politieke theorie en politieke filosofie is de discrepantie 
tussenn beginsel en institutie, die in de - vooral - rechtstheoretische literatuur is gethematiseerd 
alss de 'onderbepaaldheid van principes' (Unger 1986; Kelman 1987:242-268; Singer 1988a). 
Binnenn de rechtstheorie wordt daarmee de discretionaire ruimte van rechtsfunctionarissen be-
doeld,, die wordt veroorzaakt door de problemen die de toepassing van algemene rechtsregels 
opp concrete gevallen met zich brengt. Iedere regel kan uiteraard dermate worden gespecificeerd 
datdat ambiguïteiten zo goed als uitgesloten zijn en rechtstoepassing nauwelijks nog een interpre-
tatieff  moment kent. De geringe discretionaire ruimte die dit openlaat staat misbruik weliswaar 
inn de weg, maar heeft als nadeel een rechtsstelsel dat in grote mate zijn regulerend vermogen 
verliest;; als regels zo specifiek worden als gevallen kunnen zij niets meer regelen. Zo bezien is 
hethet inzicht van de onderbepaaldheid van principes of rechtsregels vooral een product van kriti-
schee rechtstheoretische reflectie op wetstoepassing en rechtspraktijk. Het gaat hier met andere 
woordenn vooral om ervaringskennis waarvan niet op voorhand duidelijk is of ze ook een meer 
principieell  karakter heeft. 
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Dee debatten binnen de Angelsaksische politieke filosofie over de juiste interpretatie van ge--
lijkheidd en rechtvaardigheid leren dat dat wel degelijk het geval is. Gelijkheid is tegelijk een van 
dee meest heldere en een van de meest abstracte verdelingsprincipes. In praktische institutio-
nelee termen blijkt gelijkheid meerdere betekenissen te herbergen, waartussen niet met een een-
voudigg beroep op de waarde van gelijkheid kan worden gekozen. Het gaat dan niet eens zozeer 
omm de onvermijdelijke spanningen tussen gelijkheid en vrijheid of tussen gelijkheid en effi-
ciëntie,, maar over botsingen tussen de verschillende betekenissen en eisen van gelijkheid zelf. 
Moett gelijkheid vooral worden begrepen in formele en procedurele zin of is een meer substan-
tiële,, materiële conceptie van gelijkheid die juist uitkomsten benadrukt in plaats van condities, 
dee meer adequate interpretatie? Gaat het om gelijkheid van hulpbronnen, van beloningen of 
gelijkheidd van status? Dient gelijkheid voor de wet of rechtsgelijkheid het primaat te hebben of 
juistt sociale gelijkheid? Deze vragen zijn niet op voorhand eenduidig te beantwoorden. Daar-
voorr is kennis vereist van de context en het specifieke geval, waardoor het antwoord nimmer 
uitsluitendd in de morele modus gesteld kan zijn maar onherroepelijk flankerende aannames zal 
bevatten,, waaronder institutionele (Rae 1981:150; Dworkin 1981a; 1981b; Carens 1985; Bader 
1998:447-452). . 

Hett politiek-filosofische inzicht dat normatieve beginselen te onbepaald zijn om te kunnen 
uitmondenn in eenduidige oordelen en concrete institutionele voorstellen, maar eerst in hun 
specifiekee institutionele gestalte betekenis krijgen en eerst dan hun onderlinge spanningen en 
conflictenn tonen, nodigt uit tot een verschuiving van de theoretische aandacht van het niveau 
vann de eerste beginselen naar het toepassings-, beoordelings- en ontwerpniveau. Deze stap 
wordtt te weinig nog gezet. De consequentie daarvan is een toenemende maatschappelijke mar-
ginaliseringg van de politieke filosofie door politieke irrelevantie of naïef utopisme enerzijds en 
eenn hoog voluntaristisch gehalte van de publieke stellingnamen van politieke filosofen ander-
zijds.. Doordat zij zich onvoldoende rekenschap geeft van de gebrekkige institutionele scherpte 
vann haar centrale concepten vermag zij geen concrete richtlijnen te produceren die burgers kun-
nenn helpen bij de onderlinge weging van verschillende normatieve 'claims'. Omgekeerd maakt 
dee grote kloof die haar principiële analyses scheidt van het sociaal-wetenschappelijke onder-
zoekk de politieke filosofie onvoldoende gevoelig voor de spanningen binnen haar kernconcep-
ten. . 

Driee strategieën kunnen worden onderscheiden, die politiek-filosofen gebruiken om uit de val 
vann institutionele onderbepaaldheid te geraken. De eerste is door de morele intuïties die het 
empirischh materiaal van de moraaltheoretische reflectie vormen (Rawls 1971; Daniels 1979; 
1980;; Kymlicka 1990; Van den Burg 1991), dermate restrictief te bewerken dat de moreel ge-
wenstee uitkomsten in feite al zijn vervat in de uitgangspunten (Unger 1986:100ff.). Circulari-
teitt is hier het grote theoretische probleem, terwijl hei politieke probleem is gelegen in het ont-
brekenn van kritische distantie. Instituties en praktijken worden getoetst met behulp van morele 
intuïtiess die grotendeels naar deze instituties en praktijken zijn gemodelleerd. Wordt dit onder-
kendd en wordt gekozen voor een beoordeling door morele intuïties die zowel moraaltheoretisch 
alss sociaal-wetenschappelijk geïnformeerd dienen te zijn, dan blijkt dit in de praktijk bij mo-
raaltheoretischee sty lering te blijven steken, waardoor de morele beoordeling dermate algemeen 
uitvaltt dat er - weer - geen concrete handelingsperspectieven uit volgen. 

Dee tweede strategie is karakteristiek voor sociale verdragstheorieën a la Rawls. In dit type 
theoriee gaat het om de constructie van een keuzesituatie waarvan de uitkomst daarom recht-
vaardigg is omdat de actoren zich huns ondanks genoopt zien een moreel standpunt in te ne-
men.. Net als bij de toetsing van instituties en praktijken aan morele intuïties is hier de keuzesi-
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tuatiee stilzwijgend geladen met allerhande institutionele, psychische en gedragsmatige aanna-
mess die meer of minder vormgevingsmogelijkheden openlaten en dus meer of minder gunstig 
uitpakkenn voor de status quo. Op grond hiervan behoeven deze aannames zelf morele en we-
tenschappelijkee legitimatie, waaraan zij zich, juist door hun impliciete karakter, veelal onttrek-
ken.2 2 

Dee derde strategie tenslotte is die van procedurele libertaristen als Robert Nozick (1974) en 
Friedrichh Hayek (1960). Democratie en marktruil zijn op zichzelf moreel gerechtvaardigde so-
cialee coördinatiemechanismen omdat ze de best mogelijke institutionele vertaling zijn van het 
normatievee beginsel van 'een zo groot mogelijke individuele vrijheid voor zover verenigbaar 
mett een zo groot mogelijke vrijheid voor anderen'. De uitkomsten van democratische besluit-
vormingg of vrije contractsluiting zijn a fortiori  rechtvaardig en verbieden correctie achteraf. Het 
probleemm is hier dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de veelheid aan vormen die 
dezee mechanismen kunnen aannemen, waardoor dit type normatieve theorie zich kwetsbaar 
maaktt voor apologetisch gebruik. 

Inn alle drie de strategieën schuilt de oplossing voor het probleem van politieke irrelevantie in 
eenn ongethematiseerde keuze voor een generiek maatschappij model dat is geformuleerd in ter-
menn van dé parlementaire democratie, dé rechtsstaat en dé markteconomie. De wetenschaps-
politiekee gevolgen hiervan zijn drieërlei. Ten eerste wordt de institutionele veelvormigheid die 
achterr deze containerbegrippen schuilgaat aan het zicht onttrokken. Ten tweede wordt verhuld 
datt de morele kernbegrippen van de politieke filosofie meerdere en ook radicalere institutionele 
invullingenn toelaten. En ten derde wordt gesuggereerd dat ons maatschappelijke stelsel op 
hoofdpuntenn reeds de beste van alle mogelijke werelden is. 

Politiekee theorie verschilt daarin van politieke filosofie dat zij wel de theoretische aandacht 
verschuiftt van het niveau van beginselen en principes naar dat van instituties en praktijken. Zij 
beschouwtt zichzelf expliciet als brug tussen de moraaltheoretische analyse van de politieke 
filosofiee en de verklarende en beschrijvende activiteiten van de sociale wetenschappen. Daar-
meee komt zij dicht in de buurt van kundes als de bestuurskunde en de organisatiekunde die 
eveneenss bemiddelen tussen theorie en praktijk door praktische vraagstukken met behulp van 
theoretischee inzichten te analyseren en theorieconstructie te scherpen aan praktische kwesties. 
Dezee formulering geeft aan dat het hier niet om een afleidings- of onderschikkingsrelatie tussen 
theoriee en praktijk gaat, maar om een eigenstandige praktijk waarbij doelen en middelen elkaar 
wederzijdss bepalen en theorie slechts een van de kennisbronnen is, die bovendien niet a priori 
domineert.. Hoe theoretische inzichten en ervaringsinzichten zich tot elkaar verhouden ver-
schiltt van kunde tot kunde, maar vereist in alle gevallen een zelf-reflectieve interventiepraktijk 
diee de verschillende kennisbronnen hun legitieme plaats geeft in het interventieproces (Christis 
1997:377-383;; Bader 1997b; Lindblom 1959; 1979; Lindblom & Cohenn 1979). 

Voorr de politieke theorie betekent dit dat zij het materiaal van de sociale wetenschappen 
normatieff  belicht om zo realistische en prudentièle transformatiemogelij kneden op het spoor te 
komenn die het Verlichtingsproject - dat ik hier begrijp als het collectieve emancipatieproject 
datdat is gericht op het voorkomen van ongekozen afhankelijkheden - verder moet brengen dan 
onderr bestaande institutionele condities het geval is. Politieke theorie is daarmee in meerdere 
betekenissenn van het woord een intermediair theorietype. Zij is noch meta-ethische reflectie 
opp methoden en uitgangspunten van moraaltheoretische analyse, noch is zij moraaltheorie in 
eigenlijkee zin. Evenmin is zij gelijk aan politieke filosofie in de boven uiteengezette betekenis. 
Wellichtt ten overvloede zij hier benadrukt dat dit niet een radicale verwerping van moraaltheo-
retischee analyse impliceert. Ten eerste is 'onbepaaldheid' iets anders dan volstrekte kneed-

4 4 



baarheid.. Gelijkheid sluit, zij het in zeer grove zin, iedere vorm van ongelijke behandeling in 
eerstee instantie uit, en legt daarmee de bewijslast aan de kant van diegenen die om een of an-
deree reden op welke wijze ook van deze grove universele gelijkheidsnorm wensen af te wijken. 
Tenn tweede is het onbepaaldheidsinzicht zelf in belangrijke mate het product van politiek-filo-
sofïschee reflectie op morele waarden als vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. En ten derde 
biedtt het morele domein dat de politieke filosofie vertegenwoordigt een noodzakelijke correctie 
opp het beroepsmatige pessimisme waarin sociale wetenschappers door hun aandacht voor de 
socialee structurering van menselijke handelingen bijna huns ondanks grossieren. 

Anderzijdss is politieke theorie ook geen empirische sociologie of empirische politicologie, 
nochh moet zij worden begrepen als eenvoudigweg de volgende loot aan de stam van alomvat-
tendee sociale verklaringstheorieën. Wel is zij een open pro-theorie die meerdere theoretische 
aanzettenn - en de uitkomsten van daarin verricht empirisch onderzoek - gebruikt om realisti-
schee transformatiepaden te identificeren die de lange termijn-doelstelling van een duurzaam, li-
beraall  en vooral democratisch socialisme bereikbaar kunnen maken (vgl. Bader & Benschop 
1989:28-38;; Unger 1987:32-42). De pro-theoretische uitgangspunten van de politieke theorie 
diee hier wordt voorgestaan zijn een gelaagd, niet-deterministisch en niet-reductionistisch model 
vann de sociale werkelijkheid, normatief pluralisme en institutioneel pluralisme en een interven-
tiestrategiee die zich het beste laat betitelen als 'concreet utopisme'. Deze zal ik hieronder één 
voorr één de revue laten passeren. 

ProblemenProblemen van institutionele transformatie 
Institutionelee transformatie is een species van het genus sociale verandering. Waar het eerste 
geïntendeerdee ingrepen in de bestaande institutionele context behelst - onder andere als middel 
omm individuele handelingen te sturen - daar moet het laatste worden begrepen als het ongeïn-
tendeerdee effect van geaggregeerde individuele handelingen, waaronder handelingen die zijn ge-
richtt op institutionele transformatie. 'Verandering' reserveer ik hier dus voor sociale proces-
sen,, terwijl 'transformatie' verwijst naar geïntendeerde ingrepen. Dit vooronderstelt een ge-
laagdd model van de sociale werkelijkheid. Hier onderscheid ik tussen een discursief of talig ni-
veau,, een institutioneel niveau, een niveau van praktijken en een handelingsniveau (zie figuur 
L). L). 

Socialee verandering is volgens dit model het effect van discrepanties tussen de vier onder-
scheidenn 'lagen' (I, II, III en IV), die worden veroorzaakt door de 'eigen snelheden' waarmee 
dee vier niveau's zich ontwikkelen. Instituties en wetten belichamen principes, waarden, ide-
alenn en rechten die zijn ingeweven in zingevende en betekenisverlenende vertogen. Dat kunnen 
religieuzee betekenissystemen zijn, maar ook seculiere (politiek) filosofische vertogen. Institu-
tiess belichamen waarden echter altijd op incomplete wijze, en ze belichamen meestal verschil-
lendee waarden. Waarden laten meerdere institutionele interpretaties toe en concrete instituties 
weerspiegelenn meer of minder 'faire' compromissen tussen verschillende waarden en belangen. 
Datt laatste heeft uiteraard consequenties voor de wijze waarop de regels, principes en waarden 
vann niveau I worden geconceptualiseerd. Zoals de formatie van instituties op niveau II mede 
wordtt gestuurd door de wereld- en levensbeschouwelijke principes en beginselen van niveau I. 
Dezee wederkerige 'bepaling' is wat de beide pijlen (a) en (b) tot uitdrukking brengen.3 Con-
cretee instituties en rechtssystemen zijn normatief geïnformeerd door historisch gegroeide en 
geleidelijkk geaccepteerde principes en beginselen. De politieke strijd voor specifieke instituties 
wordtt altijd ook gevoerd met discursieve wapens (a). Omgekeerd vertegenwoordigt de strijd 
omm concrete instituties collectieve leerervaringen die idealiter resulteren in een scherpere afba-
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keningg en definiëring van de morele beginselen die in eerste instantie ten grondslag lagen aan de 
oproepp tot institutionele transformatie (b). 

II  regels, principes, idealen, waarden, rechten 

 4 4 
aa b 

III  instituties, wetten * 

c c 

d d 

II II  culturen, praktijken, ethoi, deugd en n 

f f 

e e 
IVV handelingen, gedragingen

h h 

g g 
i i 

f f 

lf f 
k k 

f f 

figuurfiguur 1.1 gelaagde sociale werelden (Bader 1990; 1991a:368ff.) 

Dee tweede discrepantie betreft die tussen instituties en praktijken. Ook hier geldt dat insti-
tutiess verenigbaar zijn met meerdere praktijken, wat niets anders wil zeggen dan dat instituties 
hett scala aan mogelijke praktijken afbakenen maar nimmer (of alleen onder zeer uitzonderlijke 
omstandigheden)) één gewenste praktijk kunnen afdwingen. Anderzijds dwingt een disfunctio-
nelee discrepantie tussen praktijk en institutionele omgeving (in ieder geval bij een voldoende 
matee van democratische reflectiviteit) aanpassing in de institutionele omgeving aan de 'dwarse' 
praktijkk af. Dit is wat - respectievelijk - de pijlen (g) en (h) uitdrukken. 

Dee derde discrepantie, tenslotte, betreft die tussen praktijk en handeling. In beginsel gaat het 
bijj  praktijken om historisch gegroeide, collectieve gewoontes die - neergeslagen in cognitieve, 
normatievee en affectieve vanzelfsprekendheden en de daarbij horende materiële artefacten -
individuelee handelingen eerst mogelijk maken. Dit geeft pijl (k) aan. De mate van bepaling is 
hierr groter dan bij de relatie tussen institutie en praktijk. Ook hier kunnen echter vrijheidsgra-
denn worden ontwaard. De normatieve, cognitieve en affectieve componenten van de beoorde-
lingenn die aan individuele handelingen voorafgaan, gaan namelijk niet volledig op in historisch 
gegroeidee manieren van doen. Individuen zijn in staat zich het vanzelfsprekende bewust te ma-
kenn en afstand te nemen van overgeërfde praktijken (vgl. Kymlicka 1990:213-215). Dit kan 
uitmondenn in nonconformistische handelingen die de praktijk transformeren. In ieder geval ma-
kenn zij de 'verborgen' regel zichtbaar en haar daarmee tot mogelijk voorwerp van reflectie. 
Daarr staat pijl (1) voor. Op hun beurt zijn deze nonconformistische handelingen veelal geïnspi-
reerdd door ofwel 'externe' principes en beginselen - pijl (e) - ofwel door de (alternatieve inter-
pretatiess van) de normatieve principes en beginselen die ten grondslag liggen aan bestaande in-
stitutiess - pijl (i) en pijl (a) (vgl. Scott 1985; 1990). 
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Dee kracht van dit gelaagde model van sociale verandering is dat het in staat stelt te antwoor-
denn op een tweetal lastige problemen van institutionele transformatie. Ten eerste de zoge-
naamdee 'transformatieparadox'. In zijn simpelste vorm luidt zij dat institutionele transforma-
tiee ofwel onmogelijk ofwel futiel is. Onmogelijk is institutionele transformatie omdat institu-
tiess worden geschraagd door praktijken, culturen en ethoi die niet voor wetgeving toegankelijk 
zijnn maar wel de implementatie van iedere eenzijdig afgekondigde wetswijziging frustreren. 
Futiell  is institutionele transformatie omdat voorstellen zich om bovenstaande reden moeten 
houdenn aan de smalle marges die bestaande praktijken laten; institutioneel ontwerp is dus op 
zijnn best institutioneel onderhoud en op zijn slechtst een faliekante mislukking (Cohen & Ro-
gerss 1995a: 46-47). 

Tweee opmerkingen hierbij. Ten eerste moet worden bedacht dat deze paradox twee varianten 
kent.. Binnen een democratische context is paternalistische interventie in de institutionele om-
gevingg via het wetgevingsinstrument niet wenselijk omdat het haar aan democratische legitimi-
teitt of aan maatschappelijk draagvlak ontbreekt. Het is duidelijk dat op de democratische vari-
antt van de transformatieparadox een totalitair antwoord mogelijk is; dat noem ik de 'totalitaire 
verleiding'' (vgl. Swierstra 1998). In dit antwoord staat niet de democratische legitimiteit van 
dee interventie centraal, maar haar technische effectiviteit. De gedachte dat legitimiteit en effec-
tiviteitt kunnen worden gescheiden is echter een aanvechtbare. Analoog aan de milliaanse affini-
teitt van deliberatieve democratie en kentheorie (Mil l 1975), kan ook hier een kentheoretisch 
argumentt voor democratische medezeggenschap worden gevonden (vgl. Marglin 1978; 1990; 
Scottt 1998). De niet-discursieve kennis die in lokale praktijken is ingebed is een onmisbaar be-
standdeell  van functionerende instituties. Wetgeving die daaraan voorbijgaat stuit onherroepe-
lij kk op de grenzen van haar eigen hiërarchische, bureaucratische rationaliteit. Zo bezien is een 
functionerendd systeem van representatieve democratische instituties onvoldoende om de legi-
timiteitt van de institutiebouw te waarborgen. Zij vereist aanvulling in de vorm van zeggen-
schapp van onderop, zoals in toenemende mate middels vormen van 'responsief bestuur' (Fiers 
&&  Van der Veen 1997; Van Enckevort & Derksen 1998), 'onderhandelend bestuur' (Hoekema 
ett al. 1998; Pront-van Bommel et al. 1998; Sol & Glebbeek 1998; Hertogh et al. 1998) en 
'associatieff  bestuur' (Matthews 1989; Hirst 1994; Cohen & Rogers 1995a; 1995b) wordt on-
derkend. . 

Tenn tweede vooronderstelt deze paradox een perfecte 'fit ' tussen handeling, praktijk en in-
stitutionelee context, waarbij het determinerende zwaartepunt ligt op niveau III . Gebaseerd op 
dee gedachte dat praktijken (en handelingen) zich in principe niet lenen voor directe sturing, 
maarr bestaan uit ingesleten gewoontes die het product zijn van incrementele en cumulatieve 
veranderingsprocessen,, wordt geconcludeerd dat institutiebouw per definitie tot mislukken is 
gedoemdd of dan ten hoogste zal resulteren in de constructie van een 'officiële' schijnwereld 
naastt een onveranderde 'schaduwwereld' waar de eigenlijke interactie plaatsvindt. Geschiede-
niss is in deze opvatting gelijk aan lot (zie, exemplarisch, Putnam 1993). Niet alleen miskent 
dezee redenering het 'artificiële' karakter van vele, zogenaamd historisch gegroeide praktijken, 
evenalss de mate waarin praktijken open zijn voor ongeïntendeerde én geïntendeerde wijzigin-
genn (Cohen & Rogers 1995a:46-47; 1995b:252-253; Goldberg 1996; Levi 1996; Sabetti 1996; 
Tarroww 1996). Bovendien wordt de staat stilzwijgend tot voornaamste 'veranderingsagent' ge-
bombardeerdd en wetgeving tot het wijzigingsinstrument bij uitstek. Omdat institutionele trans-
formatiee een taak is die exclusief aan de staat toevalt, de uitoefening van deze taak echter is ge-
bondenn aan de smalle marges die historisch gegroeide praktijken laten, is institutiebouw prin-
cipieell  onmogelijk. Deze reductie weerspiegelt een liberaal maatschappijmodel waarin dé staat 
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wordtt afgezet tegen dé maatschappij en waarin bestuur en beheer exclusieve staatstaken zijn. 
Daarr tegenover staat de contractvrijheid van individuen, die tegen de autoriteitsuitoefening van 
dee staat moet worden beschermd door democratische controle en beginselen van rechtsstate-
lijkheid. . 

Zonderr te willen afdoen aan de enorme 'veranderingsmacht' waarover actuele staten be-
schikkenn is het van belang om te benadrukken dat daaruit alleen voor 'bijziende' theorieën van 
institutionelee verandering volgt dat institutionele transformatie uitsluitend toevalt aan de cen-
tralee overheid. Zoals historisch sociologisch onderzoek naar sociale bewegingen en revoluties 
leertt kan de aanzet voor de transformatie van nationale constituties van verschillende niveau's 
uitgaan,, die door verschillende actoren worden gedomineerd (Moore 1973; Skocpol 1979; Tar-
roww 1998). Dat dit uiteindelijk publieke of semi-publieke regelgeving vereist en dus door sta-
telijkee en/of semi-statelijke organisaties als vakbonden, werkgeversorganisaties en publiekrech-
telijkee organisaties wordt bemiddeld, doet niet terzake. Het initiatief ligt in die gevallen niet bij 
dee overheid maar elders. Meer in het algemeen geldt dat institutionele transformatie - ongeacht 
off  het nu gaat om lokale, regionale of nationale instituties en ongeacht of het publieke of pri-
vatee instituties betreft - niet uitsluitend van bovenaf plaatsvindt, maar veelal wordt afgedwon-
genn en gedragen door verandering van onderop. Dat is wat de pijlen (h) en (j) in figuur 1. uit-
drukken.drukken. Het discursieve niveau van regels, principes, idealen en waarden fungeert daarbij, zo-
alss gezegd, als belangrijkste legitimatie voor sociale mobilisatie. Juist omdat principes institu-
tioneell  onderbepaald zijn, bevatten concrete instituties contraprincipes die als politieke wape-
nenn kunnen fungeren bij de strijd om rechtvaardigere instituties (Unger 1986: 43ff.). Dat is wat 
dee pijlen (a), (c) en (e) aangeven. 

Hett tweede probleem van institutionele transformatie is het vraagstuk van de zogenaamde 
'structurelee affiniteiten' tussen instituties. Ook hier gaat het om een (vermeend) perfecte 'fit' . 
Ditmaall  niet tussen praktijken en instituties maar tussen instituties onderling. De stelling is 
datt instituties historisch gegroeide en lokaal verwortelde 'oplossingen' zijn voor universele co-
ördinatieproblemen,, die onderling samenhangende eigenschappen vertonen en daardoor lastig 
uitt hun context zijn los te weken en te vervangen door contextvreemde 'oplossingen'. Deze 
samenhangg draagt in belangrijke mate zorg voor de stabiliteit en cohesie van institutionele re-
gimess en is bepalend voor het institutionele menu waaruit kan worden geput. Het is duidelijk 
datt in een dergelijke conceptualisering van de institutionele dimensie nauwelijks ruimte is voor 
lerenn door 'bench marking' en de verspreiding van 'best practices'; het collectieve leervermo-
genn wordt aan banden gelegd door de eigen institutionele uniciteit. Dit sluit incrementele stra-
tegieënn van institionele transformatie uit, evenals beperkte experimenten met 'vreemde' insti-
tutionelee regimes. Het model van institutionele verandering dat bij deze nadruk op 'structurele 
affiniteiten'' hoort is er een van hollen of stilstaan. Alleen in het geval van uitzonderlijke situa-
tiess - nederlagen, economische crises - is het mogelijk institutionele politiek te bedrijven, dat 
will  zeggen de regels van het spel zelf ter discussie te stellen in plaats van de uitkomsten van 
hett spel. Daarbuiten ontbreekt de plasticiteit die voor instititutionele transformatie nodig is, en 
iss het de institutionele omgeving die de parameters van het beleid stelt (zie, exemplarisch, Offe 
1995:124ff.;Krasnerl988). . 

Hoewell  het verschijnsel van hervormingscyclussen de stelling van 'structurele affiniteiten' 
zoo op het eerste gezicht staaft, is zij niettemin problematisch. Ten eerste omdat zij niet in 
staatt is de vele feitelijke institutionele veranderingen theoretisch te verwerken. Dat heeft mede 
tee maken met het feit dat het criterium voor institutionele transformatie te stringent is gefor-
muleerd.. Wanneer sprake is van conflicten over de regels en wanneer van conflicten over de 
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uitkomstenn onder die regels is zelf controversieel. De transformatie van instituties slaat niet 
alleenn op wijzigingen op het constitutionele niveau, maar heeft ook betrekking op wijzigingen 
inn regelsystemen op afgeleide niveau's. Niet alleen de overgang naar een markteconomisch stel-
sell  in Oost-Europa valt er onder, ook de fusiegolf in de bancaire sector, de herziening van het 
omroepstelsel,, de afschaffing van de universitaire radendemocratie of de herinrichting van het 
productieprocess in onderneming X. Steeds gaat het om sociale leerprocessen die in gang wor-
denn gezet door meer of minder grote exogene machtsverschuivingen die nieuwe actoren onver-
wachtt toegang geven tot besluitvormingsfora of oude actoren onverwacht in staat stellen oude 
wensenn met nieuw animo over het voetlicht te brengen (en die afhankelijk van perspectief en 
politiekee voorkeur van de waarnemer zowel als bijleren als als verleren kunnen worden ge-
duid).. Het is duidelijk dat het bij genoemde voorbeelden om verschillende niveau's van collec-
tieff  leren gaat. Relatief kleine aanpassingen van technische aard, evenals de introductie van 
nieuwee middelen, technieken en instrumenten, blijven - in meer of mindere mate - binnen de 
bestaandee politieke regels. Dat geldt niet voor wijzigingen in de principes, waarden en doelein-
denn die die regels constitueren (Hall 1993:284). Belangrijk is het inzicht dat beide niveau'ss van 
sociaall  leren uitmonden in institutionele aanpassingen en veranderingen, en dat de grens ertus-
senn vloeiend is en inzet kan zijn van controverses. Dezelfde discrepanties die 'hete' crisissi-
tuatiess kenmerken, kunnen in 'koude' situaties worden aangetroffen, wat de mogelijkheid biedt 
-- onder het juiste gesternte - om 'koude' situaties te transformeren in 'hete'. Het verschil tus-
senn beide is namelijk dat in het eerste geval wel de uitzonderlijke instrumenten mogen worden 
ingezett die crisismanagement nu eenmaal eist en in het tweede geval niet. De cruciale vraag is 
dan:: wie bepaalt of een discrepantie tot crisis wordt uitgeroepen (zie Edelman 1977). 

Hett inzicht dat de stelling van 'structurele affiniteiten' is gebaseerd op een foutief model van 
institutionelee transformatie hangt hier nauw mee samen. Het bestaan van hervormingscyclus-
senn is op zichzelf geen bewijs van alledaagse institutionele inertie, maar weerspiegelt een al dan 
niett geslaagde politiek van crisisbezwering, schadebeperking en institutionele conservering. 
Doorr institutionele transformatie te herformuleren in termen van sociale leerprocessen en te 
onderscheidenn tussen verschillende niveau's van sociaal leren en tevens de doorlaatbaarheid en 
verwevenheidd van deze onderscheidingen in het oog te blijven houden, kunnen paden van in-
crementele,, cumulatieve en democratische transformatie worden ontwaard (Visser & Heme-
rijckk 1997:52ff). 

Dee 'ontdekking' dat instutities ertoe doen is voor de verklarende sociale wetenschappen, en 
ookk de normatieve politieke filosofie, zonder twijfel van groot belang. Dat geldt echter even-
zeerr voor de parallelle 'ontdekking' dat ze ertoe doen vanwege hun beperkende en tevens faci-
literendee effecten op de individuele en collectieve handelingsruimte. Het programma van een 
volwassenn institutionalisme moet zijn gestoeld op een gelaagd model van de sociale werkelijk-
heid,, dat de verhouding tussen de verschillende lagen begrijpt als wederzijds beïnvloedend en 
niett als eenzijdig determinerend (vgl. Scharpf 1997). De mate waarin actoren deze verhoudin-
genn naar hun hand kunnen zetten is dan afhankelijk van de uitkomsten van eerdere conflicten 
enn van de uitkomsten in andere domeinen. Zoals de uitslag van de vorige ronde van invloed is 
opp de lopende, zo is ook de uitkomst van het ene spel van invloed op het andere. 

Dezee kanttekeningen bij uitwassen van institutioneel determinisme moeten niet worden mis-
verstaann als kritiek op het idee van 'structurele affiniteiten' zelf. Hoewel het weinig zinvol is 
omm dit idee in deterministische termen te formuleren - zoals door historisch deterministen en 
functionalistenn wordt gedaan -, moet evenzeer worden gewaakt voor het tegenovergestelde, 
namelijkk een al even absoluut gesteld voluntarisme. Juist voor een meer exacte en realistische 
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bepalingg van de vrijheidsgraden voor institutioneel ontwerp is het belangrijk om naast strategi-
schee factoren als belangentegenstellingen, ongelijk verdeelde organisatiebronnen en andere po-
litiekee hulpbronnen, de historisch contingente logica van specifieke institutionele ontwikkelin-
genn te onderkennen, die onder de noemer van 'pad afhankelijkheid' wordt gethematiseerd (zie 
Marglinn 1978:30-31; Sabel & Zeitlin 1985:63-64; David 1986; McGuire, Granovetter & 
Schwartzz 1993; Arthur 1994; Roe 1996). Dat de constructie en transformatie van specifieke 
institutionelee formaties een contingent - in de zin van niet-noodzakelijk - karakter heeft, impli-
ceertt niet dat de activiteit van institutioneel herontwerp kostenloos is of geen historische be-
perkingenn kent. Institutionele reconstructie is niet principieel onmogelijk, maar kan wel met 
prohibitievee economische, cognitieve en psychische kosten gepaard gaan (Crouch 1995- Lane 
1995:17;; Scott 1991:194). 

Bovendienn laat het proces van institutionele transformatie zich niet volledig beheersen. De 
'structurelee affiniteiten' van clusters van instituties zijn dan wel niet zo sterk dat zich daarin 
geenn verbeteringen of veranderingen op deelgebieden laten aanbrengen, in een groot aantal ge-
vallenn betekent het wel dat 'externe' institutionele oplossingen gedurende het implementatie-
process onvoorziene, meer of minder ingrijpende gedaanteverwisselingen kunnen ondergaan 
(vgl.. Streeck 1996b). In de literatuur wordt dit aangeduid als institutioneel incrementalisme of -
neerbuigendd - als 'institutioneel lapwerk' (Lindblom 1959; 1979; Genschel 1997). Dergelijke 
vormenn van institutionele transformatie hebben als voordeel dat ze minder kostbaar zijn, min-
derr risico's met zich meebrengen en minder controversieel zijn dan omvattendere programma's 
vann institutionele reconstructie. Daar staat tegenover dat ze op het continuüm van 'ongeïnten-
deerdee verandering' versus 'geïntendeerde transformatie' dichter bij de eerste pool liggen; een 
dubieuss nadeel als wordt bedacht dat ook omvangrijkere reconstructieprogramma's worden 
ingeperktt door vormen van institutionele, intellectuele en habituele inertie. Oftewel, niet alles 
kan,, maar er kan nog altijd meer dan zo op het eerste gezicht lijkt . De theoretische uiteen-
zettingg (niet de politieke!) met varianten van 'valse noodzakelijkheid' mag dan eenvoudig zijn 
tee winnen, de volgende stap in het debat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
institutioneell  ontwerp wordt ook door een tegenstander van 'valse noodzakelijkheden' als Ro-
bertoo Unger, blijkens zijn vlucht in het voluntarisme, te weinig nog gezet. 

Omm te kunnen breken met het klassieke model van institutionele transformatie dat de keuze 
laatt tussen institutioneel onderhoud of hoogstens marginale aanpassingen enerzijds en pater-
nalistischh radicalisme anderzijds zijn strategieën van incrementele transformatie nodig die de 
genoemdee discrepanties tussen de verschillende 'lagen' van onze sociale werkelijkheid offen-
sieff  uitbuiten om alternatieve ontwikkelingstrajecten te kunnen inslaan (vgl. Unger 1987:395-
441;; Hirst 1994:40-43, 96-101; Sabel 1995). Het eerste kenmerk van deze strategieën is de na-
drukk op leereffecten. Door actoren in staat te stellen te reflecteren op de effectiviteit van hun 
voorlopigee antwoorden op externe vragen en deze antwoorden vervolgens aan te passen aan 
hett voortschrijdend inzicht waarin deze georganiseerde reflectie uitmondt, wordt het mogelijk 
all  doende adequatere maar altijd tijdelijke oplossingen te vinden. De gedachte is dat stapsge-
wijzee institutionele veranderingen leiden tot een herschikking van eerdere machtsposities die 
zowell  uitmondt in een wijziging (vergroting) van de 'objectieve' handelingsru/'w/e van de ver-
schillendee actoren als - parallel daaraan - in een gewijzigde 'subjectieve' perceptie van de han-
deïmgsmogelijkheden*deïmgsmogelijkheden* die daarmee weer nieuwe wijzigingen mogelijk maken.5 

Omdatt in het model van incrementele, cumulatieve transformatie het initiatief van onderop 
komt,, wordt de democratische 'transformatieparadox' omzeild en de 'totalitaire verleiding' 
weerstaan.. Dat wil niet zeggen dat ieder initiatief van bovenaf per definitie tot mislukken is 
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gedoemdd en dat 'hogere' actoren dus een passieve rol rest. De kans op geslaagde institutionele 
transformatiee wordt groter naarmate de aanzetten van onderop en van bovenaf elkaar meer 
versterken.. Dat vooronderstelt geïnstitutionaliseerde terugkoppelingsmechanismen en een ver-
regaandee deling van besluitvormingsarbeid waar pluralistische bestuursregimes in theorie in 
ruimee mate over beschikken. Hier ligt een belangrijke rol voor lokale, regionale, nationale en 
supranationalee overheden. Teneinde de verlammende effecten van bekende collectieve hande-
lingsparadoxenn te doorbreken, dienen overkoepelende overheden als beheerder van decentrale 
experimentenn te fungeren, die zorgdragen voor evaluatie, onderlinge vergelijking en verspreiding 
vann 'best practices'. Incrementele, cumulatieve en democratische transformatie door diversiteit 
tee stimuleren, de uitkomsten te evalueren en de verkregen inzichten te 'socialiseren' is een stra-
tegiee die via het principe van concentrische cirkels toepasbaar is binnen verschillende maat-
schappelijkee velden en die in principe in staat is iedere lokale veranderingsaanzet te transfor-
merenn in een breder institutioneel ontwikkelingstraject.6 Zo'n zelfde model van stapsgewijze 
transformatie,, bijeengehouden door reflectieve 'transformatielussen', presenteer ik hier als 
'trapsgewijzee democratisering'. 

NormatiefNormatief pluralisme 
Dee universa waarin wij leven zijn complex. Dat geldt ook voor ons normatieve universum. Ten 
eerstee zijn waarden intern tegenstrijdig, en ten tweede zijn waarden onderling tegenstrijdig. Uit 
dezee observaties volgen twee samenhangende conclusies. Ten eerste dat monistische norma-
tievee theorieën op descriptieve gronden moeten worden verworpen omdat zij geen recht doen 
aann onze actuele normatieve intuïties. Ten tweede dat monistische normatieve theorieën op 
morelee gronden moeten worden verworpen. Omdat monistische theorieën steeds één speci-
fiekee waarde - zij het vrijheid (libertarisme), gelijkheid (socialistisch egalitarisme), efficiëntie 
(economischh utilitarisme), welvaart (sociaal-democratisch utilitarisme) of politieke participatie 
(republikanisme)) - verabsoluteren, schieten zij tekort als het gaat om de waardering van de ne-
gatievee effecten voor derden van handelingen die het richtsnoer van monistische waardenop-
vattingenn volgen. De maatstaf is hier het individuele welbevinden zoals de betrokkene dat zelf 
onderr redelijke en 'faire' condities zou definiëren. Handelingen zijn immers slechts moreel re-
levantt voor zover ze raken aan het welbevinden van derden (vgl. Kymlicka 1990:10-11). Het 
complexee en plurale karakter van een dergelijk anti-paternalistisch concept van welbevinden 
volstaatt om de eenzijdigheid van ieder monisme te illustreren. Het feit van normatief plura-
lismee laat zich nu eenmaal niet per methodologisch ƒ ar wegdefiniëren. 

Ditt inzicht vormt de kern van een groeiende literatuur waarin de moraaltheoretische conse-
quentiess van het waardenpluralisme worden onderzocht (zie Walzer 1983; Unger 1986; 1987b; 
Larmoree 1987; Barber 1988; Bader & Benschop 1989; Eister 1992; Habermas 1993; Gutmann 
&&  Thompson 1994). De uitkomst hiervan is een toenemende gevoeligheid voor de complexiteit 
vann morele 'claims', evenals voor de legitimiteit van niet-morele 'claims'. Pluralisme als weer-
spiegelingg van de complexiteit van het normatieve universum staat niet alleen haaks op iedere 
vormm van normatief monisme, maar ook haaks op iedere vorm van moreel monisme. Net zo-
minn als vrijheid of enigerlei andere morele waarde op descriptieve of morele gronden a priori 
gepriviligieerdd mag worden, zomin mag de morele modus a priori  worden gepriviligieerd boven 
anderee normatieve modi. De realiteit stelt eisen die interfereren met wat moreel gezien is ver-
langd.. Het wenselijke verliest zijn praktische verplichting wanneer het botst met het mogelijke. 

Inn navolging van Bader en Habermas onderscheid ik daarom tussen verschillende normatieve 
vertogenn die op zichzelf slechts een deel, maar gezamenlijk wel het gehele normatieve univer-
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summ kunnen dekken. Habermas onderscheidt tussen een moreel, een ethisch en een pragma-
tischh gebruik van de rede (Habermas 1993:1-17). Goedbeschouwd komt dit neer op een hegeli-
aansee synthese van communitaristisch particularisme ('Sittlichkeit') met individualistisch uni-
versalismee ('Moralitat'), aangevuld meteen pragmatische dimensie van utilitaristisch conse-
quentialisme.. Deze synthese heeft als oogmerk om de voornaamste gebreken van de kantiaanse 
plichtenleerr te ondervangen. Habermas onderscheidt er twee. Ten eerste het weinig dwingende 
karakterr van morele verplichtingen die vanuit een abstract, universeel standpunt zijn verwoord 
enn niet zijn verweven met de dagelijkse levenssfeer; de zogenaamde 'Ohnmacht des Sollens'. 
Tenn tweede het descriptieve en morele gebrek van een plichtenleer die niet wordt gemodifi-
ceerdd door aandacht voor consequenties. Beide gebreken worden door verschillende normatieve 
modii  opgeheven. Het eerste door het ethische amendement, waarvoor Habermas put uit de 
aristotelischee deugdenethiek, en het tweede door het pragmatische amendement waarvoor Ha-
bermas,, zoals gezegd, put uit de utilitaristische traditie. 

Dee winst van een dergelijk gelaagd model van het normatieve universum is dat op deze wijze 
conflictenn tussen moraal theoretische tradities kunnen worden omgezet in complementaire in-
zichten.. Minder duidelijk is hoe moet worden omgegaan met de resterende spanningen tussen 
dezee inzichten. Bij Habermas valt deze balanceeract toe aan een juridisch vertoog dat vooral 
toetstt op coherentie op het niveau van de fundering, waarmee het eerdere pluralisme wordt 
doorverwezenn naar het niveau van de toepassingen en er uiteindelijk sprake is van iets dat ver-
dachtt veel lijk t op moraaltheoretisch monisme (Bader 1994:116-120). Niet alleen wordt hier-
meee loze consensus gewonnen,7 bovendien leidt dit af van het eigenlijke probleem van ieder 
waardenpluralisme,, namelijk hoe 'faire' en geïnformeerde weging te garanderen? Zoals iedere 
democraatt vlucht Habermas hiervoor in democratische procedures. En zoals bij de meeste de-
mocratenn ontbreekt ook bij hem aandacht voor de institutionele uitwerking van deze procedu-
res,, voor de sociaal-economische condities van democratische participatie, alsmede voor het 
feitt dat democratische procedures zelf pluraal zijn en verschillend scoren op morele, pruden-
tiëlee en realistische criteria. 

Bewustt houd ik mij hier afzijdig van lopende debatten over mogelijke filosofische funderin-
gen.. Voornamelijk omdat de suggestie dat op een meer fundamenteel niveau consensus kan 
wordenn gevonden, terwijl op institutioneel niveau slechts onenigheid bestaat, een illusie is. 
Neemm de waarde van gelijke individuele autonomie. Hiervoor kan een (neo)natuurrechtelijke 
funderingg worden gegeven (Nozick, de vroege Rawls), maar even goed een (neo)pragmatische 
(Rorty),, een (quasi)transcendentale (Habermas), een fundering in de vorm van historische re-
constructies/collectievee leerprocessen (de late Rawls, Barrington Moore), een subjectivis-
tisch/decisionistischee (Weber, Schmitt), of een utilitaristische, om maar te zwijgen van huma-
nistischee en levensfilosofische of religieuze funderingen. Gegeven dit 'levensbeschouwelijk 
pluralisme'' doet de politieke theoreticus er goed aan om te zoeken naar 'punten van conver-
gentie'' op institutioneel/praktisch niveau die vanuit een zo breed mogelijk scala aan levensbe-
schouwelijkee premissen kunnen worden onderschreven. Dit is wat ik in navolging van Gut-
mannn & Thompson een 'economie van morele onenigheid' noem (Gutmann & Thompson 
1994:85-94).. De strategie is om de domeinen van overeenstemming zoveel mogelijk te vergro-
tenn en de domeinen van onenigheid zoveel mogelijk te verkleinen. Dit is mogelijk doordat de 
bandd tussen levensbeschouwelijke premissen en praktische oordelen is doorschoten van over-
wegingenn van prudentiële en realistische aard. Daardoor is de relatie tussen beginsel en beleid 
altijdd een indirecte. Niettegenstaande grote morele verschillen is het mogelijk dat de strijdende 
partijenn elkaar kunnen vinden in de prudentiële en realistische aspecten van de kwestie. Door 
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dezee punten van convergentie uit te vergroten kan het morele geschil van zijn blokkerende be-
langg wordenn ontdaan, zonder het geschil zelf te verdoezelen. 

Omm deze reden beken ik mij hier tot een waardenpluralisme dat 'filosofisch gesproken aan de 
oppervlakte'' blijf t (Rawls 1985:230). Dit pluralisme bestaat uit drie typen normatieve waar-
den,, te weten: morele, prudentiële en realistische. Habermas' ethische aanwending van de 
praktischee rede laat ik onbehandeld omdat deze modus van normativiteit ofwel samenvalt met 
realistischee overwegingen ofwel het niveau van de praktijken betreft en zich daarmee aan di-
rectee sturing onttrekt. In Habermas' opvatting gaat het hier om de modus van het 'goede le-
ven',, of om antwoorden op de vraag welk persoon ik wil zijn (Habermas 1993:4-5). Getrouw 
aann het democratische uitgangspunt van deze studie is dat een vraag wier beantwoording uit-
eindelijkk een individuele zaak is, en waarvan slechts de institutionele condities waaronder zij 
wordtt beantwoord voor geïntendeerde transformatie toegankelijk zijn. Deze condities bevinden 
zichh echter op geruime 'afstand' van de concrete levensprojecten van individuen en worden 
derhalvee gedekt door de morele modus van de praktische rede. Voor zover het gaat om de be-
langenlangen van individuen en collectieven die zijn gemoeid met institutionele transformatie worden 
zijj  gedekt door realistische overwegingen. De vraag luidt dan wie de 'winnaars' en 'verliezers' 
zijn,, en hoe deze kosten zo veel mogelijk kunnen worden weggenomen. 

Voorr de invulling van de morele modus gebruik ik de harde kern van gelijke autonomie waar 
omheenn zich het normatieve democratische vertoog heeft geplooid. Uit dit beginsel volgt de 
morelee eis dat niet zonder instemming en zonder controle autoriteit mag worden uitgeoefend 
overr derden. Op zichzelf zegt dit weinig over de wijze waarop deze instemming en controle 
moett worden georganiseerd, noch over het criterium aan de hand waarvan subjecten en objec-
tenn van autoriteit worden bepaald. Robert Dahl bijvoorbeeld onderscheidt de volgende eigen-
schappenn van democratische besluitvorming. Ten eerste moet effectieve participatie zijn ge-
waarborgd;; individuen en collectief dienen gelijke mogelijkheden te hebben om hun geïnfor-
meerdee en weloverwogen preferenties op de publieke agenda te krijgen. Ten tweede de mate 
vann stemgelijkheid. Ten derde de mate waarin relevante informatie gelijkelijk toegankelijk is. 
Tenn vierde de verdeling van de controle over de bepaling van de agenda. En ten vijfde de mate 
vann inclusiviteit; hebben alle betrokkenen toegang, en hoe worden deze betrokkenen geïdentifi-
ceerdd (Dahl 1989:109-131)? 

Davidd Beetham daarentegen onderscheidt in democratisch bestuur als belangrijkste bestand-
delenn politieke gelijkheid en democratische zeggenschap. In een tweede stap worden die geope-
rationaliseerdd in een dertigtal indices met behulp waarvan het democratische gehalte van het 
verkiezingsprocess kan worden bepaald, de mate waarin de regering politieke verantwoording is 
verschuldigd,, de kwaliteit van het politieke en civiele burgerschap alsmede het democratische 
gehaltee van de civiele maatschappij (Beetham 1995a:35). Een soortgelijke disaggregerende stra-
tegiee zal ik hier volgen. Dat betekent echter dat ik hier nog weinig kan zeggen over de precieze 
criteriaa die dat oplevert. Beethams criteria zijn expliciet toegesneden op het meten van het de-
mocratischee gehalte van representatieve democratische instituties. Per keer zal ik hier dan ook 
dee intermediaire principes van politieke gelijkheid en democratische zeggenschap institutioneel 
moetenn concretiseren. Democratie op de werkvloer stelt nu eenmaal andere eisen en zal der-
halvee andere vormen aannemen dan democratie op ondernemingsniveau. Voor beide geldt ech-
terr dat het democratisch gehalte van respectievelijk de arbeidsorganisatie en het ondernemings-
bestuurr in grote lijnen wordt bepaald door de mate van substantiële zeggenschap van een zo 
groott mogelijk aantal betrokkenen over relevante onderwerpen. De cruciale vragen zijn dus 
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steeds:: wat is substantiële zeggenschap? hoe is zij georganiseerd? wie zijn de betrokkenen? en 
watt zijn relevante onderwerpen? 

PrudentiaPrudentia staat voor vooruitziendheid en voorzichtigheid. Centraal staan hier de consequen-
tiess van handelingen op de korte, de middellange en de lange termijn. Zoals de geschiedenis van 
hett utilitarisme en zijn nauwe verwevenheid met de economische theorie van afnemend grens-
nutt leert, leent een dergelijk consequentialisme zich uitstekend voor economistische calculaties. 
Inderdaadd is de overlap tussen prudentiële criteria en efficiëntiecriteria groot. Desalniettemin 
kiess ik er voor beide normatieve clusters niet te laten samenvallen. Ten eerste omdat het effi-
ciëntiecriteriumm zelf niet eenduidig is (vgl. Leibenstein 1976:29-44; Vanek 1989:93; Schweic-
kartt 1993:81). Niet alleen moet worden onderscheiden tussen statische en dynamische effi-
ciëntiee (Sen 1975), bovendien geldt dat deze twee sub-categorieën steeds opnieuw moeten 
wordenn geoperationaliseerd en daarbij uiteenvallen in verschillende meer of minder controver-
siëlee criteria. Zo kunnen ondernemingsprestaties worden afgemeten aan financiële criteria 
(winst,, omzet, aandelenkoers), aan marktcriteria (tevredenheid van afnemers en toeleveran-
ciers,, positionering ten opzichte van concurrenten), aan criteria die de kwaliteit van interne 
productieprocessenn uitdrukken (verzuim, mobiliteit, storingen, verspilling) en aan criteria van 
innovativiteitt (vgl. Kaplan & Norton 1992; Meyer & O'Shaugnessy 1995). En datzelfde geldt 
voorr de bepaling van efficiëntie op macro-economisch niveau. Gaat het daarbij alleen om een 
snellesnelle aanwas van het 'bruto nationaal product' (bnp), of is ook de verdeling van deze aanwas 
vann belang - zowel tussen burgers als tussen bestedingsdoelen - en aard en omvang van de 
werkgelegenheidd waarmee dat gepaard gaat (Okun 1975; Le Grand 1990; Persson & Tabellini 
1994;; Blank 1995; Kenworthy 1995)? Ten tweede omdat het efficiëntiebegrip in zijn domi-
nantee gestalte onvoldoende gevoelig is voor de smalle lijn die voorzichtigheid van kortzichtig-
heidheid scheidt. Een breder consequentialistisch raamwerk stelt niet alleen in staat conflicten tus-
senn bijvoorbeeld financiële en economische belangen te thematiseren,8 maar eveneens conflic-
tenn tussen belangen op de korte termijn en belangen op de middellange of lange termijn. Duur-
zaamheidd is een voorbeeld van een prudentiële norm die niet onder economische efficiëntie in 
smallee zin valt. 

RealistischeRealistische criteria, ten slotte, verwijzen terug naar de problemen van institutionele trans-
formatie.. Daar heette het dat bij de inschatting van de mogelijkheid van institutioneel heront-
werpp rekening moet worden gehouden met zowel strategische factoren als de economische, 
cognitieve,, psychische en habituele kosten die daarmee zijn gemoeid. Concreet betekent dit dat 
hett realistische gehalte van institutionele voorstellen wordt bepaald door de mate waarin zij: (i) 
zijnn gebaseerd op een empirisch adequate sociaalwetenschappelijke weergave van actuele 
ontwikkelingenn die (a) algemeen genoeg is om comparatieve lessen te kunnen trekken en (b) 
contextueell  genoeg om de transformatiekosten ervan met enige precisie te kunnen ramen; (ii) 
zijnn gestoeld op een incrementeel transformatiepad, en (iii ) zij (a) niet alleen de potentiële'dra-
gerss ('winnaars') van het institutionele herontwerp identificeren, maar ook de potentiële te-
genstanderss ('verliezers') ervan, alsmede (b) aangeven hoe de bijbehorende onzekerheden zo-
veell  mogelijk kunnen worden weggenomen.9 

Dee belangrijkste kwestie - namelijk hoe deze criteria onderling tegen elkaar af te wegen - blijf t 
zoo onbesproken. Daarvoor zijn goede redenen. Ten eerste behoort het tot de aard van het de-
mocratischee project dat dit een zaak moet zijn van de betrokkenen, waarbij voor deskundigen 
uitsluitendd een informerende rol is weggelegd. Wel kan worden aangegeven onder welke condi-
tiess participanten tot 'faire' afwegingen kunnen komen. Dat is, toegespitst op economische 
organisaties,, het onderwerp van deze studie. Ten tweede hebben dergelijke afwegingen altijd 
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eenn contextueel karakter. Hoe de weging van verschillende morele beginselen, en van morele, 
prudentiëlee en realistische beginselen, zal uitvallen hangt niet alleen af van de machtsbalans 
tussenn de betrokkenen, maar ook van de specifieke functionele eisen waaraan de betreffende 
institutiee moet beantwoorden. Daaruit volgt dat specifieke waardenafwegingen uitsluitend 
specifiekee geldigheid hebben. Dat sluit echter niet uit dat uit deze specifieke waardenafwegin-
genn niet toch algemenere conclusies zijn te trekken. In het slothoofdstuk formuleer ik een vijf-
tall  vuistregels die kunnen bemiddelen tussen normatieve beginselen en instituties, en de bouw 
vann instituties kunnen begeleiden. Dat brengt mij bij de derde reden. De professionele en/of 
wetenschappelijkee evaluatie (ook zogenaamde 'multicriteria evaluaties') van instituties, wet-
gevingg of beleid doet een beroep op andere vaardigheden en vereist een andere houding dan het 
ontwerpp of herontwerp van instituties. Hoewel het merendeel van de beleidsevaluaties een 
oriëntatiee op herstel en/of verbetering kent, kan ook vaak een scheiding tussen beide momenten 
wordenn aangetroffen. De evaluator beperkt zich in dat geval tot de cartografie van zwakke en 
sterkee kanten en laat herstel en verbetering - onder het mom van wetenschappelijke neutraliteit 
enn waardenvrijheid - over aan de opdrachtgever (Carter et al. 1992; De Vries 1993; Van der 
Knaapp 1995; 1997; Bemelmans-Videc et al. 1998). Zo niet de politieke theorie. Deze verenigt 
hett pessimisme van de descriptieve en verklarende wetenschapper en het optimisme van de 
politiekee filosoof en gebruikt retrospectieve evaluatiecriteria als prospectieve ontwerprichtlij-
nen.. Dit betekent dat het antwoord op de vraag: hoe conflicterende waarden tegen elkaar af te 
wegen,, altijd in institutionele termen is gesteld. Een ander type antwoord is er niet. 

InstitutioneelInstitutioneel pluralisme 
Tott de standaard aannames van een groot deel van de naoorlogse politiek-filosofische en poli-
tiek-theoretischee literatuur heeft lange tijd de dichotomie van markt en staat behoort. Volgens 
ditt uitgangspunt staat competitie tegenover regulering en sturing; onbewust tegenover bewust; 
variëteitt en individuele keuzemogelijkheden tegenover uniformiteit; vrij tegenover gedwongen; 
spontaann tegenover georganiseerd; objectief tegenover subjectief; onpersoonlijk tegenover per-
soonlijk;; anoniem tegenover willekeurig of arbitrair; decentraal tegenover centraal; en democra-
tiee tegenover slavernij en dictatuur. Het is duidelijk dat deze tegenstellingenreeks niet alleen 
sterkk moreel is geladen, maar als heuristiek ook lange tijd onderzoek naar mengvormen en al-
ternatievee coördinatiemechanismen in de weg heeft gestaan. De hoogst verscheiden reacties van 
Noordamerikaansee en Westeuropese economieën op de economische crises van de jaren ze-
ventigg dwong politieke economen en andere sociale wetenschappers echter een grotere gevoe-
ligheidd voor institutionele diversiteit en institutionele idiosyncratieën af (Visser & Hemerijck 
1997:53;; Hall & Taylor 1996:936-937; Immergut 1998; Goodin 1998a). Wat daarvoor ge-
makshalvee 'kapitalistische democratie' werd genoemd, gaat sedertdien door het leven als Rijn-
landss kapitalisme of Angelsaksisch kapitalisme (Albert 1992), als liberale, corporatistische, 
sociaal-democratische,, 'familiale' of Aziatisch-communitaristische welvaartsstaat (Esping-
Andersenn 1990; 1999a; Becker 1996), of als verschillende 'werelden van kapitalisme'. De 
studiess die in dit voetspoor sinds beginjaren tachtig onder de noemers van '(neo)corporatis-
me'' (Streeck 1994b; Czada 1994; Schmitter & Grote 1997; Lehmbruch 1997), 'variëteiten van 
kapitalisme',, 'convergentie versus divergentie' (Crouch & Streeck 1997; Berger & Dore 1996; 
Hollingsworthh & Boyer 1997b; Hollingsworth et al. 1994; Boyer & Drache 1996; Kitschelt et 
al.. 1999) en 'economische regionalisering' (Cooke & Morgan 1998; Piore & Sabel 1984; Amin 
&&  Thrift 1995; Cohen & Rogers 1995a; 1995b; Sabel & Zeitlin 1997) zijn gepubliceerd, 
vertonenn grote gevoeligheid voor institutionele verscheidenheid en de complexe mengvormen 
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vann sociale coördinatiemechanismen. De abstracte, modelmatige tegenstelling van markt en 
staatt doet dat niet en moet derhalve op descriptieve en normatieve gronden terzijde worden 
geschoven. . 

Driee kanttekeningen plaats ik bij deze tegenstelling. Wat betreft de markt moet allereerst 
wordenn bedacht dat het concept 'markt' niet eenduidig is. Het verwijst tegelijk naar specifieke 
contracten,, specifieke plaatsen en specifieke branches en bedrijfstakken, als meer algemeen 
naarr de set van interdependente markten die met markteconomie wordt aangeduid, naar één 
sociaall  coördinatiemechanisme naast andere of naar universele schaarstecondities (Boyer 
1996:96-99;; 1997:62-66; Sayer 1995:98, 102-105). Ten tweede moet worden onderscheiden 
tussenn verschillende markttypen. Hierbij gaat het om meerdimensionale onderscheidingen die 
zijnn gebaseerd op: (i) de mate van institutionalisering; (ii) de aard van de te verhandelen 'waar' 
(objectenn van ruil); (iii ) de mate van toegankelijkheid van de markt; (iv) het aantal 'vragers' en 
'bieders';; alsmede (v) de aard van de voornaamste marktactoren (subjecten van ruil) (Weber 
1972[1921]:43-44;1972[1921]:43-44; Boyer 1996:99; 1997:69ff; Swedberg 1995; 1998:42-44; Burns & Flam 
1985). . 

Tenn derde is het van belang verschillende niveau's van bepaling uit elkaar te houden (Boyer 
1996:99ff.;; 1997:66ff.; Sayer 1995:98-100). Dat de perfecte markt uit de economische theorie 
eenn theoretisch construct ('model') is en werkelijke markten ('muddie') altijd een institutionele 
infrastructuurr van rechten en plichten vooronderstellen (Granovetter 1992; Engelen 1995:84-
123),, doet niets af van het feit dat op geaggregeerd niveau sprake is van 'marktkrachten' die 
institutionelee herinrichting kunnen frustreren. De macro-economisch effecten van individuele 
transactiess zijn alleen indirect stuurbaar omdat beleidsmakers uitsluitend toegang hebben tot de 
institutionelee achtergrondcondities van economische transacties en niet tot de macro-economi-
schee effecten ervan.10 Iets soortgelijks geldt voor marktactoren zelf. Hoewel zij beschikken 
overr een zekere vrijheidsmarge bij het construeren van hun marktomgeving, is de omvang van 
dezee vrijheidsmarge zelf onderhevig aan parametrische verschuivingen die collectief en ongeïn-
tendeerdd van aard zijn. Omdat de economische afhankelijkheidsrelaties die deze verschuivingen 
dragenn door een bewust nagestreefde deregulerings- en liberaliseringspolitiek steeds minder 
samenvallenn met het nationale territoir, zijn de klassieke correctiemechanismen van nationale 
overhedenn in afnemende mate bij machte om ongewenste macro-economische effecten te corri-
gerenn en gewenste effecten te bewerkstelligen. Dit is wat sinds begin jaren negentig met het 
Anglicismee 'globalisering' wordt aangeduid, en wat zich, afhankelijk van bereik en omvang van 
afzet-- en leverantiemarkt, in meer of minder mate in de meeste economische sectoren heeft 
voorgedaann (vgl. Ruigrok & Van Tulder 1995; Hirst & Thompson 2000; Held et al. 1999). Het 
reflectievee marktconcept waarin deze disaggregerende strategie uitmondt, behoedt daarmee 
zowell  voor overspannen maakbaarheidsverwachtingen en ongegrond voluntarisme als voor 
'valsee noodzakelijkheden' en 'marktfetisjisme'. 

Dee staat is evenmin de monolithische entiteit die dit concept te vaak nog oproept. Wat be-
stuurskundigenn al langer weten, is eveneens met ingang van de jaren tachtig door sociale weten-
schapperss herontdekt, namelijk dat het staatsapparaat is opgebouwd uit verschillende entitei-
tenn die soms coöpereren, soms concurreren maar ook vaak niets met elkaar te maken hebben. 
Bovendienn verschillen deze samenstellende entiteiten voor wat betreft de doorlaatbaarheid van 
hunn officiële grenzen, de mate van verwevenheid met externe actoren en de toegang die zij zelf 
hebbenn tot de 'politieke' bovenbouw van het staatsapparaat (vgl. Evans et al. 1985; Hall 
1986).. Bovendien moet worden vermeden dat staatsinterventie stilzwijgend gelijk wordt ge-
steldd aan unilaterale wetgeving die op zijn best indirect democratisch is gelegitimeerd. Overhe-
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denn dwingen niet alleen, maar verleiden en overreden ook, waarvoor zij verschillende (en meer-
dere)) instrumenten tot hun beschikking hebben (Bemelmans-Videc et al. 1998). Ten derde 
moett worden onderscheiden tussen verschillende staatscapaciteiten. Zelfs wanneer wordt uit-
gegaann van een min of meer universeel takenpakket op het gebied van interne en externe veilig-
heid,, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid verschillen staten zeer ten aanzien van de organisatie 
vann deze taken en daarmee van hun capaciteiten op deze gebieden. Grote extractieve, distribu-
tievee en transformatieve capaciteiten vereisen een hoge mate van legitimiteit van het staatsap-
paraatt en het gevoerde beleid, wat op zijn beurt een nauwe verwevenheid van overheidsorga-
nenn met maatschappelijke associaties vooronderstelt (Weiss 1998) - en, zo wordt daar steeds 
vakerr aan toegevoegd, een zekere mate van sociale homogeniteit of dan toch ten minste van 
socialee cohesie. 

Alleenn volgens het dichotome schema dat deregulering en liberalisering laat samenvallen met 
dee vervanging van bewuste overheidsturing door onbewuste marktcoördinatie, betekent grotere 
staatscapaciteitt ook een grotere staat. Het inzicht dat besturen een activiteit is die meerdere 
modii  kent - gebieden, verbieden, toestaan (gedogen); stimuleren (subsidiëren), demotiveren 
(beboeten);; overreden, ontraden - en dus lang niet altijd op het geweldsmonopolie van de staat 
iss gestoeld (of in ieder geval niet direct), is de eerste stap op weg naar een institutioneel plura-
listischh perspectief dat een kwalitatieve verdeling van bestuursverantwoordelijkheden en be-
stuursverplichtingenn mogelijk maakt in plaats van een kwantitatieve. Omdat bestuurstaken in 
dee praktijk ook in uitdrukkelijk liberale staten altijd al door een veelheid aan publieke, semi-
publiekee en private organisaties worden waargenomen is het institutioneel pluralisme descrip-
tieff  superieur aan het dichotome liberale en sociaal-democratische maatschappijmodel. 

Bovendienn onderscheidt het institutioneel pluralisme naast de mechanismen van hiërarchi-
schee coördinatie en marktcoördinatie ook nog coördinatie door gemeenschappen, associaties en 
netwerkenn (Lindblom 1977:11-13; Streeck & Schmitter 1985a; Hol lings worth & Lindberg 
1985;; Powell 1990; Sayer 1995:105-114; Hollingsworth & Boyer 1997a; Mayntz 1999). Dat 
biedtt de mogelijkheid om bewust intelligente combinaties van hiërarchische coördinatie, 
marktwerking,, coördinatie door associaties en netwerken, al dan niet geschraagd door vooraf 
gegevenn gemeenschapsbanden, na te streven die de zwaktes van de respectievelijke coördina-
tiemechanismenn waar mogelijk weten te ondervangen met de sterke kanten van de andere. Waar 
'markten'' goed zijn in uitwijkmogelijkheden en slecht in het genereren van het wederzijdsee ver-
trouwenn dat de productie van publieke goederen vereist, daar binden 'gemeenschappen' hun 
ledenn aan historisch gegroeide verplichtingen die ten koste kunnen gaan van individuele vrijheid 
enn autonomie. En waar 'markten' goed kunnen zijn in efficiënte allocatie van goederen, daar is 
voorr dynamische efficiëntie aanvulling in de vorm van netwerken en vrijwillig e associaties no-
dig.. Uiteindelijk zijn het lokale, regionale, nationale en supranationale overheden (of andere or-
ganisatiess die overkoepelende bestuursfuncties vervullen, zoals vakbonden en werkgeversor-
ganisaties),, die de precieze mix van coördinatiemechanismen bepalen en die ook, in meer of 
minderee mate, over de mogelijkheid beschikken om deze mix te wijzigen (Hollingsworth & 
Boyerr 1997a:13ff.). 

Omm deze reden is het belangrijk om te blijven onderscheiden tussen bestuur ('governance') 
enn modi van sociale coördinatie ('modes of social coordination') en het concept van 'bestuur' 
niett zo ver op te rekken dat het samenvalt met iedere vorm van sociale coördinatie.'l Beter is 
hett daarom om te spreken van eerste en tweede orde-bestuur. Ten eerste om recht te doen aan 
hett ongeïntendeerde karakter van sociale coördinatiemechanismen; de coördinatie van markt-
transactiess door het prijsmechanisme is immers een neveneffect van het profijtbeginsel, niet 
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ietss wat door marktactoren zelfbewust wordt nagestreefd. En ten tweede om recht te doen aan 
hethet gedelegeerde karakter van dit indirecte, tweede orde bestuur; wanneer overheden kiezen 
voorr een specifieke mix van coördinatiemechanismen delegeren zij de facto bestuurlijke ver-
antwoordelijkhedenn aan associaties, gemeenschappen, netwerken, ondernemingen en/of mark-
ten.. De 'oplossingen' voor sociale vraagstukken die dat genereert zijn vanuit het perspectief 
vann de betrokken actoren zelf bezien neveneffecten van de alledaagse interactie, maar door de 
bestuurderss beoogd. Het gaat hier met andere woorden om een creatief gebruik door besturende 
organisatiess van de 'intelligentie' van sociale coördinatiemechanismen (Lindblom 1979257ff
Lindblomm & Cohen 1979:19-29). 

Hett is hier dat de affiniteit tussen normatief pluralisme en institutioneel pluralisme zichtbaar 
wordt.. Waar dichotome maatschappijmodellen het denken in termen van harde afruilen tussen 
gelijkheidd (staat) en vrijheid (markt) of gelijkheid (staat) en efficiëntie (markt) afdwingen, daar 
opentt het institutioneel pluralisme de mogelijkheid deze harde afruilen te transformeren in een 
reekss van zachtere afruilen. Dichotome maatschappijmodellen die 'publiek' afzetten tegen 
'privaat'' en sociale coördinatie door middel van hiërarchie tegen vrijwillig e marktcoördinatie, 
onttrekkenn quasi-spontane experimenten met combinaties van coördinatiemechanismen aan het 
zichtt en lopen daardoor het gevaar prestaties die feitelijk te danken zijn aan geamendeerde 
vormenn van marktcoördinatie of coördinatie door hiërarchie eenzijdig toe te schrijven aan een 
vann beide, met alle disfunctionaliteiten vandien. Anderzijds staan dichotome modellen theore-
tischee reflectie op concrete ervaringen in de weg, waarmee ze processen van collectief leren 
belemmeren. . 

ConcreetConcreet utopisme 
Dee gedachte van optimale oplossingen voor sociale problemen is gestoeld op een technocra-
tischh kennisideaal dat nauw is verweven met moderne staatsvormings- en bureaucratiserings-
processenn (vgl. Foucault 1966; 1975; Burchell et al. 1991; Scott 1998). Door middel van de ri-
goureuzee toepassing van een wetenschappelijke, dat wil zeggen experimentele en deductieve, 
methodee worden generalisaties verkregen die schijnbaar universeel geldig zijn en dus universeel 
toepasbaar.. Pijnlijke ervaringen met mislukte planningsprojecten (Hoos 1972; Hall 1980; Gib-
sonn 1988; Bovens & 't Hart 1996; Scott 1998), zowel als oude en nieuwe kentheoretische kri-
tiekk (Ryle 1949; Bruner 1962; Polanyi 1958; 1967; 1969; Bashkar 1978; 1986; 1989; 1991; 
Harrawayy 1988; Reber 1993; Turner 1994), hebben evenwel geleerd dat wetenschappelijke ge-
neralisatiess alleen dan geldig zijn wanneer het toepassingsdomein in relevant opzicht de expe-
rimentelee condities gelijkt. Wat onder condities van voldoende complexiteit zelden het geval is. 
Gegevenn deze complexiteit is voor de effectieve implementatie van wetenschappelijke inzich-
tenn bemiddeling vereist door andere kennistypen, afkomstig uit kennisbronnen die in de filo-
sofischee canon tot voor kort een geringe betekenis hadden, maar die recentelijk - in de aanzwel-
lendee plannings-, maakbaarheids- en utopieënkritiek - zijn herontdekt. Het betreft hier kennis-
bronnenn met zulke uiteenlopende aanduidingen als 'praktische kennis', 'traditionele kennis', 
'lokalee kennis', 'tacit knowledge', 'implicit knowledge', 'gesitueerde kennis', 'folk wisdom', 
'inheemsee kennis', 'metis' of 'technè'. In tegenstelling tot het technocratische kennisideaal 
gaatt het om vormen van kennis die nauw zijn verweven met handelen (al doende leren); die te 
makenn hebben met intuïtie en onmiddellijk weten; die impliciet, niet discursief en niet nader 
analyseerbaarr zijn; die niet uitsluitend cognitief, maar evenzeer affectief en normatief zijn; die 
niett onder de zintuiglijke metafoor van het oog vallen (Rorty 1979; Jay 1994), maar onder die 
vann de tactiele zintuig; die persoonlijk, uniek en onvervreemdbaar zijn; die specifiek en contex-
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tueell  zijn, in plaats van algemeen en universeel; en die tenslotte nauw zijn verweven met his-
torischh gegroeide sociale praktijken (Scott 1998:309-341; Marglin 1990: 234ff,). Met nadruk 
zijj  hier gesteld dat deze kritiek het technocratische keimisideaal betreft en veel minder de 
praktijk.praktijk. Van Polanyi tot aan het zogenaamde Schotse 'sterke programma' is er op gewezen 
datt wetenschapsbeoefening, evengoed als andere praktijken, een socialisatieproces vereist dat 
meerr omvat dan de reproductie van discursieve kennis. Ook hier wordt al doende geleerd en 
ookk hier moet de aspirant-wetenschapper zich een habitus eigen maken die in belangrijke mate 
iss gestoeld op kennisbronnen waarvoor in de 'officiële', positivistische wetenschapsideologie 
geenn plaats is (Polanyi 1958; 1967; 1969; Knorr-Cetina 1981; Latour 1987). 

Polanyii  heeft een en ander gethematiseerd in termen van het onderscheid tussen 'focal' en 
'subsidiaryy knowledge'.12 Deze twee typen kennis zijn volgens Polanyi gestoeld op verschil-
lendee wijzen van waarnemen. De eerste moet worden getypeerd als 'knowledge by attending 
to...',, en de tweede als 'knowledge by relying on...'. Polanyi's eigen natuurwetenschappelijke 
ervaringg heeft hem geleerd dat (ook propositionele) kennis nimmer alleen van de eerste soort 
kann zijn; kennis is altijd óf zelf ongearticuleerde kennis geweest óf is geworteld in ongearticu-
leerdee kennis. Wanneer zich een probleem voordoet - en 'probleem' wil nu juist zeggen dat iets 
zichh aan ons 'focale' kenvermogen onttrekt - zal bij iedere poging tot analyse of oplossing er-
vann noodgedwongen een beroep op 'tacit knowledge', dat wil zeggen op kennis van de subsi-
diairee soort moeten worden gedaan. Wij weten (in de focale zin) dan immers juist niet welke 
sleutelss en signalen voor ons probleem saillant zijn. Toch vinden we uiteindelijk (meestal) die 
sleutelss en signalen die ons in staat stellen vooruit te lopen op wat ons kenvermogen nog moet 
verwerken,, juist door te vertrouwen op niet-bewuste kennis. Voorbeelden van dit soort sub-
sidiairee kennis zijn de vaardigheden en bekwaamheden van de ambachtsman; het uiterst snelle 
enn niet-bewuste 'lezen' van lichaamstaal, gelaatsuitdrukkingen en statussymbolen (stereoty-
pering);; de vanzelfsprekende en zelden falende 'kennis van het lichaam' waarop wij continu 
vertrouwen;; en die speculatieve vaardigheden die ons in staat stellen schijnbaar moeiteloos 
visuelee puzzels op te lossen, ontbrekende visuele en auditieve informatie aan te vullen en toe-
komstigee gebeurtenissen met behulp van extrapolatie met een hoge mate van waarschijnlijkheid 
tee 'voorspellen' (Polanyi 1958; 1967; 1969). 

Wordenn deze amendementen op het technocratische rationaliteitsbegrip in grote lijnen onder-
schreven,, dan doemt onmiddellijk de lastige politiek-filosofische (en wetenschapspolitieke) 
vraagg op hoe beide kennistypen met elkaar kunnen worden gecombineerd. Als wordt geaccep-
teerdd dat abstracte, algemene, deductieve, expliciete, discursieve kennis geen betere maar an-
deredere kennis is dan concrete, specifieke, contextuele, persoonlijke en praktische kennis, hoe dan 
dee conservatieve connotaties van kennis van het laatste type te vermijden? Hoe de inherente 
rationaliteitt van overgeleverde praktijken te onderkennen en te verdedigen zonder de behou-
dendee consequenties daarvan te hoeven aanvaarden (Bader 1997b)? Door de kennis die ligt in-
gebedd in lokale praktijken uit te spelen tegen de kennisproductie die onder moderne weten-
schappelijkee condities plaatsvindt, zoals karakteristiek is voor de conservatieve positie (vgl. 
Oakeshottt 1962), loopt men het risico in de val van een verlammend relativisme te trappen, 
datt maar al te vaak wordt aangewend om 'traditionele' vormen van onderdrukking en uitbuiting 
tee legitimeren (Scott 1998:341, 352-353). Dat iedere vorm van kennisproductie lokaal is gesi-
tueerdd en in die zin altijd in meer of mindere mate de positie van het kensubject weerspiegelt, 
laatt onverlet dat het wel degelijk mogelijk is - zij het op grond van meerdere en altijd min of 
meerr controversiële criteria - betere van minder goede kennis te onderscheiden. 
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Dee conservatieve bedenkingen tegen vormen van grootschalige technocratische planning dis-
kwalificerenn met andere woorden niet zozeer de algemene, onpersoonlijke, volgens weten-
schappelijkee methoden geproduceerde kennisschema's alswel het imperialistische gebruik er-
vann (Scott 1998:340). Er zijn vele voorbeelden van collectieve leerervaringen waarbij traditio-
nelee praktijken in hoog tempo werden aangepast om 'wetenschappelijke' instrumenten, tech-
niekenn en de kennis die deze impliceren te kunnen inpassen teneinde langbestaande vormen 
vann achterstelling en onderdrukking te kunnen afschudden (Scott 1998:33Iff.). Reden waarom 
dee benaming van 'traditionele kennis' ervoor niet op zijn plaats is. Het 'verlichtende' moment 
vann wetenschappelijke kennisproductie kan worden losgekoppeld van het technocratisch en 
expertocratischh paternalisme waarmee zij veelal gepaard gaat door harde democratische eisen te 
stellenn aan productie en implementatie. Dit is niet alleen om morele redenen wenselijk, maar 
ookk om prudentiële redenen. Analyses van grootschalige planningsprojecten leren dat hun 
mislukkenn nauw samenhangt met het ontbreken van een vitale civiele maatschappij. Alleen bij 
ontstenteniss van krachtige 'tegenmachten' tegen de centralistische tendenties die de combinatie 
vann een ideologie van rationele sturing en een krachtig staatsapparaat oplevert, is die staat bij 
machtee het tere weefsel van lokale praktijken en lokale kennisnetwerken te negeren; met alle 
consequentiess vandien. Uit de conservatieve rationalismekritiek volgt dus niet automatisch een 
verdedigingg van het historisch gegroeide, maar juist een pleidooi voor grotere individuele en 
collectievee autonomie, ruimere inspraakmogelijkheden, een democratisch gestuurde weten-
schaps-- en technologiepolitiek, een lagere toegangsdrempel naar vormen van contra-expertise 
enn ruimere mogelijkheden voor zelforganisatie (Engelen 1996). 

Datt is precies wat ik hier onder de noemer van 'concreet utopisme' presenteer. Utopisme is 
niett synoniem aan grootschalig staatspatemalisme, en de terechte kritiek op het laatste impli-
ceertt niet automatisch de verwerping van de utopische verbeelding.13 Ten eerste is dat histo-
rischh onjuist. De utopische traditie is divers en bestaat uit anarchistische, archistische én auto-
ritair-etatistischee utopieën. Alleen de laatste kennen een associatie met staatssturing, de 
tweedee en de eerste niet (Saage 1990:26-46; 1997). Ten tweede gaat men daarmee voorbij aan 
dee functie die utopieën vervullen. Utopisme is iets anders dan futurologie. Utopieën behelsen 
niett een sociaalwetenschappelijke extrapolatie van het bestaande, maar fungeren als kritisch 
contrastcontrast met het bestaande, wat uiteraard een delicate balans vereist tussen verschil en gelijke-
nis.. Doordat zij maatschappelijke ficties zijn die zijn opgebouwd uit werkelijk bestaande ele-
menten,, wijst de 'goede' utopie zowel op de ongerealiseerde mogelijkheden die in het be-
staandee liggen vervat als op de beperkingen van dat bestaande in het licht van het moreel wen-
selijkee (vgl. Elias 1982). En ten derde is geenszins op voorhand duidelijk dat de utopie de staat 
alss voornaamste veranderingsagent vooronderstelt, noch dat het pad erheen automatisch moet 
wordenn gebaand via eenzijdige autoriteitsuitoefening. 

Wordenn deze onderscheidingen niet gemaakt en utopieën om reden van hun vereenzelviging 
mett staatspatemalisme verworpen, dan is de prijs die men daar in moreel-politieke zin voor 
betaaltt hoog. Wie iedere hoop op verbetering van 's mensens lot opgeeft vanwege de 
(vermeende)) associatie met enkele brute staatsinterventies, overschat de kosten van institutio-
nelee transformatie, onderschat de morele en prudentiële kosten van bestaande arrangementen 
enn verwordt tot een apologeet van een status quo die niet alleen wel degelijk voor verbetering 
vatbaarr is maar die ook verbeterbaar is. In het voetspoor van Bloch wil ik daarom onderschei-
denn tussen verschillende modi van utopische verbeelding. Tegenover het pure voluntarisme 
vann de utopisch socialisten, die Marx en Engels vanwege hun disrespect voor objectieve so-
cialee wetmatigheden en hun onverhuld voluntarisme zo meedogenloos ridiculiseerden, plaatst 
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Blochh de weloverwogen nuchterheid en scepsis van het 'beredeneerde utopisme'. Zonder in 
hett andere uiterste van een defaitistische eerbied voor sociale wetmatigheden te vervallen die 
iederee ruimte voor politiek handelen wegstopt achter historisch, economisch of technologisch 
determinisme,, onderkent dit 'beredeneerde utopisme' de kracht van prudentiële en realistische 
beperkingenn en tracht het reformistisch incrementalisme te verenigen met speculatieve verge-
zichtenn (Bloch 1977; vgl. Bourdieu 1998; Wright 1995a:ix-xiv). 

Dee kracht van het utopisme schuilt in zijn kritische, inspirerende, mobiliserende en rich-
tingwijzendee functie. Zijn zwakte schuilt in zijn rigiditeit en zijn associatie met omvattende 
staatssturingg (Popper 1945; 1961; 1963). De kracht van het alternatief van incrementalisme 
daarentegenn schuilt in zijn nadruk op reviseerbaarheid, zijn onwil om de belangen van de een te 
offerenn voor die van de ander en zijn negatief utilitarisme (Popper 1945; Lindblom 1959). Het 
incrementalismee is niet uit op het maximaliseren van het grootste goed, maar op het minimali-
serenn van leed en pijn. De ratio daarvan is tweeledig. Ten eerste leert de ervaring dat er nu 
eenmaall  een grotere mate van consensus bestaat over de prangendste vormen van achterstelling 
enn uitsluiting als object van beleid, dan over het goede leven. Ten tweede sluit dit aan bij de 
eerdergenoemdee 'economie van morele onenigheid'. Het nadeel van het incrementalisme is niet 
datt het behoudend zou zijn, zoals wel voor Poppers 'piecemeal engineering' geldt (Popper 
1945;; 1961; 1963). Zoals Lindblom terecht constateert kan een snelle opeenvolging van incre-
mentelee wijzigingen verdergaande transformatie toestaan dan vormen van revolutionair radica-
lisme.. In de handen van een (coalitie van meerdere) capabele veranderingsagent(en) biedt in-
crementalisme,, juist door het bescheiden en kostenminimaliserende karakter van zijn technie-
ken,, belangrijke mogelijkheden om de koers van maatschappelijke veranderingen geleidelijk 
scherpp te verleggen (Lindblom 1979:245-250). 

Hett belangrijkste nadeel van het incrementalisme is dat een omvattende conceptie van de 
'goede'' maatschappij ontbreekt, waardoor wijzigingen op deelgebieden onderling niet kunnen 
wordenn afgestemd (Lindblom 1979; Tilton 1984). Utopische verbeelding is nodig om het risico 
vann 'gefragmenteerd gradualisme' weg te nemen. Door deze speculatie evenwel te ontdoen van 
iederee schijn van absoluutheid en haar - als uitdrukking van de feilbaarheid van onze kennis -
middelss democratische procedures te openen voor revisie van onderaf, kan de kritische, inspi-
rerende,, mobiliserende en richtingwijzende functie van de utopie worden behouden en tegelijk 
hett gebrek aan coördinatie tussen lokale transformaties worden opgeheven. Anderzijds stoelt 
ditt type utopisme op een nauwe verwevenheid van abstracte beginselen en concrete institutio-
nelee voorstellen. Door pragmatische politieke overwegingen te verbinden met lange termijn-
doelenn worden deze doelen geconcretiseerd en wordt de politieke beweging behoedt voor stra-
tegischee naïviteit. Bovendien stelt de verwevenheid van tactiek en strategie in staat de onver-
mijdelijkee spanningen tussen eerste beginselen te identificeren en door concrete institutionele 
voorstellenn 'intelligent' te bewerken (Tilton 1979:507). Omdat dit utopisme, tot slot, een col-
lectiefprojectt dient te zijn, dat stoelt op de inhoudelijke inbreng van zo veel mogelijk partici-
panten,, biedt het betere voorwaarden om reële noden centraal te stellen in plaats van virtuele 
wensenn en om te voorkomen dat de belangen van sommigen worden geofferd voor die van an-
deren. . 

Dee tradities waaruit dit 'concrete', 'beredeneerde', 'provisorische' of 'verfijnde utopisme' 
putt zijn divers. Ten eerste zijn daar de historische ervaringen met vormen van zelforganisatie 
binnenn de socialistische traditie, als de Franse Fouriëristen (Poldervaart 1993), de productie-
enn consumptiecoöperaties in Oostenrijk (Novy 1983; 1987; Bergmann 1987; Kratke 1987; 
Weissell  1976) en Groot Brittannië (Cole 1944), het Britse gilde-socialisme (Cole 1980; Schec-
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terr 1994:103-124), het Duitse (Opel 1957; Kolb 1962; Von Oertzen 1963), Italiaanse (Clark 
1977)) en Russische radencommunisme (Averich 1963) en de Britse 'shop steward'-beweging 
(Hintonn 1973; Vgl. Sirianni 1980; Sabel 1982:177-178). Ten tweede zijn daar de voornamelijk 
negatievee lessen van de Duitse socialiseringsdebatten (Novy 1974; Weissel 1976:112-143). 
Tenn derde de Oostenrijkse (Leser 1968; Weissel 1976; Bottomore & Goode 1978; Gransow & 
Kratkee 1979; Albers 1979) en Zweedse (Tilton 1979; 1984; 1991) sociaal-democratische tra-
dities,, die succesvol hebben gezocht naar 'derde wegen' tussen respectievelijk reformisme en 
revolutiee en tussen Franse reflatie en Britse deflatie in. Ten vierde de naoorlogse ervaringen 
mett lokaal bestuur in de 'rode' provincies in Italië. En ten vijfde is daar de contemporaine re-
flectiee op maatschappelijke transformatieprocessen en de betekenis daarvan voor een progres-
sievee politiek, uit de traditie van het rechtspluralisme (Unger 1986; 1987; 1996; 1998) en het 
institutioneell  pluralisme (Cohen & Rogers 1995a; 1995b; Hirst 1989; 1994). Al deze prakti-
schee en theoretische kennisbronnen verwerpen de dichotomie van statelijk utopisme versus 
democratischh incrementalisme, en stoelen hun veranderingspraktijk op een stapsgewijze trans-
formatiestrategiee die wordt geïnspireerd en gemotiveerd door een utopisch vergezicht dat con-
tinuu in wording is. Naar deze verschillende tradities voegt dit boek zich. Ten eerste om niet te-
rugg te vallen achter een reeds eerder bereikte stand van kennis. En ten tweede om de utopische 
energiee die van oudsher de socialistische beweging bezielde wederom te doen ontvlammen. Een 
oefeningg in concreet utopisme wil deze studie dus zijn; een lastige, maar naar ik hoop ook 
spannendee balanceeract tussen droom en daad. 

Slot t 

Uiteraardd is een project als het onderhavige te veelomvattend om door één persoon te kunnen 
wordenn volbracht. Dat geldt niet alleen de uitwerking van het hier geschetste model van poli-
tiekee theorie, maar ook de institutionele uitwerking van economisch burgerschap. Gezien de 
politiekee irrelevantie van de al te optimistische uitlatingen van politieke filosofen ten aanzien 
vann de prangende maatschappelijke kwesties van onze tijd enerzijds en het pessimisme van 
beterr geïnformeerde sociale wetenschappers anderzijds, is een eerste stap in diee richting echter 
nodee gewenst. Die eerste stap wil dit boek zijn. Maar ook niet meer dan dat. Waarmee ik mij 
meteenn afdoende hoop te hebben verontschuldigd voor de breedte van het terrein dat ik be-
strijk.. Meer op zijn plaats is echter een verontschuldiging voor de breedte van het terrein dat 
ikk niet heb bestreken. Geen voorstellen hier voor een reconstructie van het scholingssysteem, 
nochh voor de institutionele herinrichting van sociale grondrechten. Weinig tot niets ook over de 
mogelijkhedenn en onmogelijkheden van economische stimuleringsbeleid in zijn vele vormen op 
macroo en meso-niveau, noch over arbeidsmarktkwesties. Evenmin iets over regulering en insti-
tutiebouww op supranationaal niveau, noch over de condities daarvoor. Allemaal urgente en 
zwaarwegendee kwesties die zijn blijven liggen. Het zij zo. 

22 2 



Voetnoten: : 

11 De belangrijkste aanbevelingen van de Commissie-Peters betreffen een versterking van de rol 
vann de raad van commissarissen, grotere openheid over de beloningen van comissarissen en 
bestuurderss in het jaarverslag, grotere formalisering van de controlerende taak van de raad van 
commissarissen,, versterking van de rol van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering door agen-
deringsrechtenn voor investeerders met een aandeel van meer dan 1 procent often minste 500 
duizendd gulden en de introductie van een systeem van stemmen per volmacht ('proxy solici-
tation'),, en tot slot vermelding in het jaarverslag van de vorderingen binnen de onderneming 
opp het gebied van 'corporate governance' (Committee on corporate governance 1997:35-
37).. 'Ondernemingsbestuur' is de term die ik in deze studie als Nederlandse vertaling van het 
Engelsee 'corporate governance' gebruik. 

22 Zie Barber 1975 voor een poging de institutionele, gedragsmatige en psychische vooronder-
stellingenn van Rawls' rechtvaardigheidstheorie te isoleren. 

33 Belangrijk is het om te beseffen dat 'bepalen' hier iets anders is dan 'determineren'. Het gaat 
omm 'open relaties' tussen de verschillende niveau's. 

44 Dit zijn wat Stephens (1979) 'the mobilizing effects of reforms' noemt. 
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hoofdstukhoofdstuk 1 

EconomischEconomisch burgerschap 

Eenn halve eeuw nadat Tom Marshall zijn befaamde model van de cumulatieve aanwas van bur-
gerschapsrechtenn van civiele naar politieke tot aan sociale rechten presenteerde (Marshall 
1964),, is burgerschap wederom een veelbediscussieerd thema. Dat is voornamelijk te danken 
aann twee verschillende debatten die desalniettemin gelijksoortige onderwerpen betreffen. Het 
eerstee debat cirkelt rond de verklaring van en oplossing voor het falen van de zogenaamde 
'importt substitutie-strategieën' als koninklijke weg naar economische modernisering enerzijds 
enn van neoliberale vrijhandelsstrategieën anderzijds. Verklaringen zowel als oplossingen bena-
drukkenn sinds de jaren negentig het belang van een vitale civiele maatschappij voor economisch 
succes.. De burgers in plaats van de staat zijn de voornaamste veranderingsagenten geworden, 
zoalss ook de civiele maatschappij de politieke arena heeft vervangen als de voornaamste loka-
tiee van interventie. Dit debat wordt gevoed door de lessen met economische modernisering in 
voorall  Latijns-Amerika en is derhalve vrijwel uitsluitend in handen van antropologen (zie Bla-
clockk & Jenson 1998; Taylor 1998; Yashar 1997; Jelin & Hershberg 1996). 

Hett tweede debat betreft de 'crisis van de welvaartsstaat', maar beslaat eigenlijk het veel 
ruimeree onderwerp van het falen van hiërarchische sturingsinstrumenten. De zoektocht naar 
controlee en beheersing (de 'quest for control') is mislukt door: (i) onvermijdelijke ondoorzich-
tighedenn in het object van controle, ófwel in de vorm van strategische gedragsaanpassingen, 
ófwell  in de vorm van kennistekorten; door (ii ) onoverbrugbare discrepanties tussen instituties 
enn regels enerzijds en praktijken en handelingen anderzijds, die overheden dwingen tot aan-
passingenn aan maatschappelijke ontwikkelingen die bekend zijn geworden onder de journalis-
tiekee en sociologische clichés van 'post-materialisme', 'individualisering', 'secularisering' en 
'nieuwee sociale bewegingen'; en door (iii ) een inherent paternalisme dat welvaartsarrangemen-
tenn kwetsbaar maakte voor libertaire aanvallen, zowel van rechtse als van linkse zijde. De eer-
stee twee verklaringsaanzetten zijn omstandig bediscussieerd in de empirische sociologie en de 
cultuursociologie,, en hebben zowel in theorie als in beleid geresulteerd in een sterkere nadruk 
opp burgerschapsp//c/itew boven burgerschapsrec/jfó«. Interessanter is hier de derde verklarings-
aanzett omdat zij expliciet in de normatieve modus is gesteld en zij zicht biedt op de voor-
naamstee kenmerken (en gebreken) van de verschillende politiek-filosofische burgerschapscon-
ceptenn die in omloop zijn, te weten een liberaal, een sociaal-democratisch, een links-communi-
taristischh en een republikeins burgerschapsconcept (Van Gunsteren 1992; 1998; De Haan 
1993;; Kymlicka & Norman 1994; Janoski 1998). 
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Mett enig voorbehoud kan in de recente debatten binnen de Angelsaksische politieke filosofie 
dezelfdee volgorde worden onderscheiden als binnen het bredere sturingsdebat. De uiteenzetting 
tussenn liberaal-egalitaristen en libertaristen die in de personen van John Rawls en Robert No-
zickk de jaren zeventig beheerste, weerspiegelde de liberale les die utilitaristen en sociaal-demo-
cratenn moesten leren. In beleidstermen betekende dit dat statelijke hiërarchieën weliswaar ade-
quatee antwoorden zijn op marktimperfecties, maar dat dit niet uitsluit dat marktcoördinatie in 
sommigee gevallen niet een evenzeer adequaat antwoord is op de imperfecties van hiërarchische 
coördinatie.. De uiteenzetting tussen liberaal-egalitaristen en communitaristen, ditmaal bij 
mondee van (weer) John Rawls en Michael Sandel, die de jaren tachtig domineerde, bracht de 
less dat het conflict tussen markten en hiërarchieën belangrijk verzacht kon worden wanneer 
beidee zouden zijn ingebed in vitale gemeenschappen. En dat, omgekeerd, een al te sterke na-
drukk op ófwel hiërarchie ófwel markt, zoals tot dan toe respectievelijk sociaal-democraten en 
libertaristenn deden, onherstelbare schade zou kunnen aanbrengen aan de morele, in historisch 
gegroeidee gemeenschappen gewortelde hulpbronnen zonder welke kapitalistische economieën, 
zoo luidt de veelgehoorde stelling, niet kunnen functioneren (vgl. Hirsch 1976; Hirschman 1992; 
Fukuyamaa 1995). Ontevreden met beide lessen wendden 'progressieven' zich met ingang van 
dee jaren negentig in toenemende mate tot de republikeinse traditie voor een progressieve invul-
lingg van het burgerschapsconcept. Van dit republikeinse burgerschapsidee - met zijn nadruk op 
politiekee participatie, participatoire deugden en gescheiden maatschappelijke sferen - werden 
progressievee antwoorden verwacht op prangende maatschappelijke kwesties, die de eenzijdig-
heidd van sociaal-democratische, klassiek-liberale en communitaristische burgerschapsconcep-
tenn zouden omzeilen en die tegelijk stevig wortelden in de emancipatoire traditie van de Ver-
lichting. . 

Inn dit hoofdstuk richt ik mij op drie valkuilen van hedendaagse burgerschapsconcepten. Ten 
eerstee de non-neutraliteit van burgerschapsrechten. Ook actuele burgerschapsvertogen tonen 
zichh onvoldoende gevoelig voor de mate waarin bestaande invullingen van burgerschapsrechten 
gekleurdd zijn door machtsasymmetrieën. Burgerschapsrechten zijn nauw verweven met naoor-
logsee welvaartsarrangementen die op hun beurt onderdeel uitmaken van verreikende, hecht ver-
ankerdee en onderling sterk vervlochten 'sociale productiesystemen' waarin sociale kansen 
wordenn verdeeld op grond van klasse, ras, 'gender' en seksuele voorkeur (Hollingsworth & 
Boyerr 1997:2). De gelijkheid die actuele burgerschapsrechten schragen is van het formele type. 
Daarachterr gaan grote materiële ongelijkheden schuil die met het ideologisch ingezette burger-
schapsvertoogg effectief worden toegedekt. 

Tenn tweede de territorialiteit  van het burgerschap. Ook actuele burgerschapsvertogen wor-
denn gekenmerkt door een territoriale invulling van het bereik van de status van burgerschap. 
Gebaseerdd als deze status is op nationale constituties worden de bijbehorende rechten ook 
verdeeldd volgens exclusieve lidmaatschapscriteria. Deze criteria zijn niet alleen moreel arbitrair, 
bovendienn botsen ze met de universalistische kern van de gelijke morele waarde die burger-
schapsrechtenn belichamen. 

Dee derde valkuil betreft de lokalisering van de burger. Hierbij gaat het om de verschillende 
antwoordenn die worden gegeven op de vraag waar onderdanen vooral burger zijn. Liberalen 
neigenn ernaar de privé-sfeer aan te wijzen als de burgerlijke lokatie bij uitstek. Links-communi-
taristenn daarentegen zien de civiele maatschappij en het vlechtwerk van vrijwillig e associaties 
waaruitt zij is opgebouwd als de gepriviligieerde lokatie van de burger. In het voetspoor van 
hunn renaissancistische voorlopers priviligeren republikeinen op hun beurt de politieke arena 
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alss de plaats bij uitstek van de burger. Terwijl de burger voor sociaal-democraten sinds de 
tweedee wereldoorlog vooral object van zorg is. 

Hett republikeinse burgerschapsconcept, om mij daartoe te beperken, toont zich daarmee niet 
alleenn perfectionistisch in de liberale zin van het woord, bovendien is het onvoldoende toege-
rustt om problemen van gelijkheid, vrijheid en diversiteit in contemporaine pluralistische maat-
schappijenn adequaat te thematiseren. Burgerschap, als het een realistisch en nastrevenswaardig 
ideaall  wil zijn, dient met afdoende antwoorden te komen op deze valkuilen. Dat vereist om te 
beginnenn conceptuele arbeid. Na bovengenoemde zwaktes in kaart te hebben gebracht en con-
currerendee burgerschapsconcepten op deze punten de maat te hebben genomen, presenteer ik 
eenn non-territoriaal, gedisaggregeerd en klasse-, ras- en 'gender'-gevoelig burgerschapsmodel 
datdat democratietheoretisch is geïnspireerd. Niet-perfectionistische burgerschapsconcepten rui-
menn per definitie een grote plaats in voor democratische medezeggenschap. Daaronder valt 
uitdrukkelijkk ook medezeggenschap in economische organisaties. Tot slot ga ik in op de vraag 
hoee dit model van economisch burgerschap zich verhoudt tot de tradities van 'economische 
democratie',, 'industriële democratie' en 'participatoire democratie' die zich eveneens sterk 
makenn en hebben gemaakt voor democratische zeggenschap over economische organisaties. 

Valkuilenn van burgerschap 

DeDe non-neutraliteit van het burgerschap 
Marshalll  liet er weinig misverstand over bestaan: de constitutionalisering van burgerschaps-
rechtenn was een incremented en vooral historisch proces, wat betekende dat de inhoud van de 
vastgelegdee rechten ook historische sociale waarden weerspiegelde. De beveridgiaanse wel-
vaartsstaatt die ook Marshall zag als een hoogtepunt in het eeuwenlange proces van morele 
ontwikkeling,, belichaamde het recht van het individu om volwaardig te delen in de collectieve 
erfeniss en het leven te leiden van een 'geciviliseerd wezen' conform de standaards van het mo-
mentt (Marshall 1964:78). Tegelijk was Marshall niet bij machte in te zien dat een voorlopig 
hoogtepuntt iets anders is dan een eindpunt, en dat voortdurende emancipatoire strijd de ver-
worvenhedenn van gisteren onherroepelijk zou toetsen aan een gegroeide gevoeligheid voor 
'institutionele'' en 'statistische discriminatie'. Evenals tijdgenoten als Tony Crossland, Daniel 
Belll  en Peter Drucker onderschreef Marshall de gedachte van een 'einde der ideologieën' nu de 
historischee tegenstelling tussen arbeid en kapitaal met de beveridgiaanse welvaartsstaat en zijn 
keynesiaansee macro-economische onderbouwing leek opgeheven. Op de hoge winst- en groei-
cijferss en de gestaag dalende inkomens- en bezitsongelijkheden die het klassencompromis van 
dee 'gouden periode van het kapitalisme' bracht, waren hoogstens marginale verbeteringen mo-
gelijk.. Radicale veranderingen waren noch nodig, noch wenselijk. Sinds de jaren zeventig zijn 
dezee aannames en vanzelfsprekendheden echter op losse schroeven komen te staan, waardoor 
ookk de conceptuele en institutionele fundamenten ervan aan herformulering, herdefiniëring en 
herinrichtingg toe zijn (vgl. Marglin & Schor 1990; Kitschelt et al. 1999). 

Vanwegee zijn verwevenheid met de institutionele uitwerking van constitutionele rechten in 
dee vorm van welvaartsarrangementen en andere instituties, is burgerschap altijd meer geweest 
dann een scala van gejuridifïceerde principes. Wat ik eerder een 'sociaal productiesysteem' 
noemde,, is een sociale configuratie van instituties, praktijken en vertogen die is opgebouwd uit 
systemenn van arbeidsverhoudingen, onderwijs- en trainingsstelsel, de inrichting van het onder-
nemingsbestuur,, de organisatie van economische branches en sectoren, de structuur van finan-
ciëlee markten, de organisatie van de overheid tot en met de noties van rechtvaardigheid en bil-
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lijkheidd die werkgeversorganisaties en vakbonden delen of juist betwisten, alsmede de opvat-
tingenn over gelijkheid, passende beloning en andere verdelingsnormen die onder de bevolking 
alss geheel leven. Dezelfde instituties waarmee nationale overheden huns ondanks burger-
schapsrechtenn gestalte hebben gegeven, hebben tevens gefunctioneerd als paternalistische in-
strumentenn waarmee overheden individuele gedragingen in gewenste richtingen hebben gebogen 
(vgl.. Donzelot 1979; Skocpol 1992). 

Mett name feministische critici hebben de neutraliteit van de bijbehorende sociale grondrech-
tenn in twijfel getrokken en hebben overtuigend aangetoond dat erachter 'dikke' en vanuit fe-
ministischh perspectief bezien 'repressieve' concepties van het goede leven schuilgaan (Pa-
temann 1988; Young 1989; 1990; Williams 1989:41-86; Pierson 1991:68-82). Het inzicht dat de 
morelee beginselen die ten grondslag liggen aan burgerschapsrechten kunnen worden gebruikt 
omm de instituties en praktijken te bekritiseren die deze beginselen legitimeren, is bekend van 
vrijwell  iedere emancipatoire beweging. Zo'n immanente strategie vooronderstelt voorafgaande 
ervaringenn die wijzen naar een toekomst die meer is dan een extrapolatie van het bestaande. 
Juistt doordat zich sinds de jaren zeventig in de meeste laatkapitalistische economieën een aan-
tall  kwalitatieve veranderingen hebben voorgedaan op het vlak van arbeidsmarkt, ar-
beidsbetrekkingg en arbeidsinhoud is het besef gegroeid dat bestaande instituties en praktijken 
moetenn worden aangepast aan veranderde wensen en eisen. Daarbij zijn iinks-libertaristische' 
standpuntenn een wonderlijk amalgaam gaan vormen met het neoliberale bezuinigings- en priva-
tiseringsbeleidd (Offe 1984:155-156). Het nucleaire gezin van gisteren - tegelijk effect en legiti-
matiee van paternalistische welvaartsarrangementen - staat onder toenemende druk van alterna-
tievee leefvormen die zich niet naar die mal laten voegen. En het arbeidszame leven van veertig 
uur,, veertig weken en veertig jaar is door diepreikende herstructureringen van economieën, 
markten,, en ondernemingen en door de structurele afname van de totale arbeidsduur, een 
'ideaal'' geworden, dat voor een afnemend aantal mensen is weggelegd. Dit dwingt burgers, 
overheden,, ondernemingen en sociale partners tot een radicale herziening van de zekerheden 
vann weleer, en politieke filosofen, politieke theoretici en sociale wetenschappers tot een al 
evenn radicale herziening van de uitgangspunten van hun theorieën. 

Feministischee theoretici waren de eersten die er op wezen dat er een spanning bestond tus-
senn dee universele kern van burgerschapsrechten en de selectiviteit van de welvaartsarrangemen-
tenn die deze rechten vorm en inhoud geven. Verdeling volgens het beginsel van absolute gelijk-
heidd levert een andere distributie van hulpbronnen op dan verdeling volgens het beginsel van 
behoeftenn gerelateerd aan competent burgerschap. Omdat de uitgangspunten van sommige 
groepenn structureel minder gunstig zijn dan die van andere groepen komt een keuze voor het 
eerstee verdelingsbeginsel de facto neer op een reproductie van bestaande ongelijkheden, waar 
hett tweede beginsel wel een corrigerend moment kent voor achterstand. De feministische 
'claim'' is dat dit geen toevalligheid is, maar dat schijnbaar egalitaire burgerschapsrechten, juist 
doordatt zij in een in diepste zin patriarchaal 'sociaal productiesysteem' zijn ingeweven, uit-
eindelijkk selectieve belangen dienen en andere belangen (zoals van vrouwen en etnische min-
derheden)) negeren. Recht op inkomen bijvoorbeeld is een recht dat uitsluitend aan mannen 
toevaltt zolang arbeidsmarkten institutioneel discrimineren tussen mannen en vrouwen en 
vrouwenn daardoor geen uitkeringsrechten kunnen opbouwen. De remedie van corrigerende en 
compenserendee verdeling, die concreet neerkomt op de toekenning van een gepriviligieerde toe-
gangg tot sociale hulpbronnen aan achtergestelde groepen door middel van groepsrechten, spe-
cialee representatierechten, zelfbestuursrechten en positieve actieprogramma's, past slecht in 
eenn liberale rechtsstaat die is gestoeld op het beginsel van 'gelijkheid voor de wet'. Zo bezien 
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schuiltt hier een heus moreel dilemma voor de wetgever. Of hij houdt zich aan het beginsel van 
gelijkheidd voor de wet en neemt de ongelijke toegang tot maatschappelijke instituties en hulp-
bronnenn waarmee dat gepaard gaat op de koop toe. Of hij probeert te corrigeren voor deze 
structurelee achterstelling en hanteert een substantieel of uitkomst-georiënteerd gelijkheidsbe-
gripp om kansen en hulpbronnen te verdelen en neemt de schending van het beginsel van gelijk-
heidd voor de wet op de koop toe (zie Sloot 1986; Bader 1998; Verhaar 1998). 

Feministischee politieke filosofen kiezen onomwonden voor de tweede 'hoorn' van het di-
lemmaa en herinterpreteren formele gelijkheidsbeginselen in substantiële termen. In concreto be-
tekentt dit dat speciale groepsrechten voor achtergestelde groepen worden bepleit om deze 
groepenn in staat te stellen via zeggenschap over de institutionele inrichting van de maat-
schappijj  bestaande 'weeffouten' te herstellen (Young 1989; 1990; Minow 1990; MacKinnon 
1987).. Ik ga hier in mee voor zover deze strategie is bedoeld als moreel appèl om burger-
schapsconceptenn gevoeliger te maken voor de vele structurele ongelijkheden waarin kapitalisti-
schee marktsamenlevingen grossieren. Niet als zij uitmondt in een 'postmodern' pleidooi voor 
dee 'erkenning' van 'verschil' om het verschil zelf.1 Door te onderzoeken welk moreel doel het 
beginsell  van formele gelijkheid dient - namelijk, een gelijk recht op sociale hulpbronnen om 
burgerss in staat te stellen zelfgekozen levens te leven - en na te gaan welke hulpbronnen daar-
voorr minimaal nodig zijn, kan de spanning worden verminderd tussen het beginsel van formele 
gelijkheidd en de tijdelijke uitzonderingen daarop die nodig zijn om de leden van achtergestelde 
groepenn tot gelijke burgers te maken. De vereiste privileges volgen logisch uit de premisse van 
gelijkee morele waarde, en zijn acceptabel voor zover en zolang zij proportioneel zijn aan de 
ernstt van de structurele achterstelling die zij bestrijden. Hoe, waar en wanneer, zijn lastige vra-
genn die alleen in contextspecifïeke termen kunnen worden beantwoord, en wier beantwoording 
duss een zorgvuldige weging van morele, prudentiële en realistische criteria vereist. De kosten 
vann moreel gewenste interventies kunnen dermate hoog zijn, dat het verstandig kan zijn om te 
zoekenn naar alternatieve interventies die weliswaar minder direct beantwoorden aan morele ei-
senn maar waarvan de kosten beduidend lager zijn (Bader 1998). 

Ditt betekent dat uit de onderkenning van de morele noodzaak van een gelijke zeggenschap 
overr alle vormen van institutiebouw niet automatisch een ongekwalificeerde introductie van 
groepsrechten,, representatierechten of rechten op zelfbestuur volgt. Niet omdat dit een hellend 
vlakk naar een oneindige proliferatie van 'achtergestelden' zou introduceren. Wij zijn immers in 
staatt min of meer oncontroversiële criteria op te stellen met behulp waarvan de doelgroepen 
vann corrigerend beleid beperkt kunnen blijven tot de meest opzichtige vormen van structurele 
achterstelling.. Karakteristiek in dit verband is dat in het debat over positieve actie-program-
ma'ss de tegenwerpingen betrekking hebben op het gekozen instrument en niet, of veel minder, 
opp de achterstelling die deze instrumenten moeten corrigeren (Bader 1998). 

Nochh omdat representatierechten voor achtergestelden binnen representatieve democratische 
institutenn zelf een contradictie zouden zijn. Volgens deze redenering vereist representatie van 
achtergesteldenn een gebonden mandaat, waarmee het instrument van quotering overbodig 
wordtt omdat de representatieve taak in dat geval door iedere willekeurige afgevaardige kan 
wordenn waargenomen. Anderzijds mondt een vrij  mandaat in combinatie met quotering uit in 
onvermijdelijkee oligarchisering, wat de democratische legitimiteit van de afgevaardigden aan-
tast.. Zoals Phillips terecht constateert geldt de spanning tussen deliberatieve autonomie en 
democratischee legitimiteit voor iedere vorm van democratische besluitvorming door represen-
tanten.. Wel volgt hieruit dat het morele argument voor representatierechten voor achtergestel-
denn in termen van deliberatieve democratie moet worden gesteld, en dat voor de institutionele 
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uitwerkingg ervan te rade moet worden gegaan bij neocorporatistische, associatief democrati-
schee en andere institutioneel pluralistische tradities en voorstellen (Phillips 1995). Deze leren 
datt verschillende vormen van zeggenschap met een verschillend controlebereik en ook verschil-
lendee bevoegdheden daarvoor meer of minder effectief zijn. Vaststellen welke vorm waar de 
meestt geschikte is, kan niet een kwestie zijn van a priori  redeneren, maar vereist nuchter ver-
gelijkendd onderzoek. Hier zal ik dat doen voor de mogelijkheden voor een zo breed mogelijke 
medezeggenschapp over het ondernemingsbestuur. 

DeDe territorialiteit van het burgerschap 
Ookk hier liet Marshall geen misverstand over bestaan: in zijn optiek was de sequentiële ge-
schiedeniss van burgerschapsrechten nauw verbonden met het proces van staatsvorming. Ver-
rassenderwijss stelt Marshall dat klassenconflicten bij de totstandkoming van burgerschaps-
rechtenn maar een geringe rol hebben gespeeld. De 'burgerlijke' revolutie van 1649, die uit-
monddee in individualiteitsrechten, religieuze vrijheidsrechten, juridische rechten (habeas cor-
pus)pus) en economische vrijheidsrechten, was volgens Marshall de belangrijkste van de drie (zie 
figuurfiguur 2.). Deze eerste universalistische barst in het feodale particularisme zette een proces 
vann modernisering, bureaucratisering en maatschappelijke differentiëring in gang dat drie eeu-
wenn later met de strijd tegen de 'vijf giganten' van 'ziekte, gebrek, ondervoeding, onwetend-
heidd en ledigheid' van het befaamde Beveridge-rapport ten einde kwam. In Marshalls cumula-
tievee burgerschapsmodel zijn moderne burgerschapsconcepties het product van een gelijktijdig 
process van uniformisering van de lappendeken van lokale rechten en praktijken die het feodale 
Engelandd kende onder invloed van groeiende nationale bureaucratie enerzijds en van een gelei-
delijkee uitbreiding van het bereik van deze rechten door een steeds effectiever wordend admini-
stratieff  en statistisch staatsapparaat anderzijds.2 In de geest van het hegeliaans idealisme pos-
tuleerdee Marshall dat het universalisme van burgerlijke vrijheidsrechten, met name economi-
schee vrijheidsrechten, een autonome logica kent die tegelijk het proces van staatsvorming 
voortstuwtt en haar eigen uitbreiding en 'verdikking' afdwingt. De formele gelijkheid die ten 
grondslagg ligt aan het liberale recht van contractvrijheid, speelde een cruciale rol in de burger-
lijk ee strijd tegen feodale hiërarchieën en dwong als vanzelf, aldus Marshall, haar materiele 
equivalentt afin het sociale domein (Marshall 1964:84). 

Marshallss historische sociologie is maar een voorbeeld, hoewel een invloedrijk voorbeeld, 
vann de wijdverbreide aanname dat burgerschap een territoriaal georganiseerde staat vooronder-
stelt;; hoewel een staat met louter onderdanen historische realiteit is, is burgerschap zonder 
staatt ondenkbaar. De redenering luidt als volgt: de rechten en plichten van het burgerschap 
veronderstellenn het bestaan van een 'dikke' notie van solidariteit die alleen kan worden gevon-
denn onder een groep individuen die met elkaar zijn verbonden door een gedeeld territoir, ge-
deeldee praktijken, een gedeelde taal, een gedeelde geschiedenis en, idealiter, een gedeelde religie. 
Kortom,, burgerschap kan alleen bestaan binnen de grenzen van een homogene natie-staat. De 
keerzijdee van deze aanname is een monistische conceptie van soevereiniteit, die stelt dat staten 
eenn absoluut recht op heerschappij hebben binnen het territior dat hun statelijkheid constitu-
eert.. Hieruit laat zich een al even absoluut recht op zelfbeschikking afleiden, evenals een abso-
luutt recht om toegang tot het eigen territoir te binden aan nationalistische of etnische criteria. 
Onderr conservatieven en (sommige) communitaristen wordt het recht op zelfbeschikking bo-
vendienn versterkt door de mythe van nationale homogeniteit die ook het burgerschap schraagt. 
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figuurfiguur 2.1 burgerschapsrechten (Marshall 1964:70-74; Pierson 1991:23) 

Dezee aannames zijn wijdverbreid. Expliciet dan wel impliciet kunnen zij in het werk van 
vrijwell  alle hedendaagse politieke filosofen worden aangetroffen. Liberaal-egalitaristen bijvoor-
beeldd laten stelselmatig na om het uitgangspunt van 'faire' redistributie 'binnen één land' te 
problematiserenn en daarmee de spanning tussen het universalisme dat hun uitgangspunt van 
gelijkee morele waarde draagt enerzijds en het moreel arbitraire karakter van de voor- en nadelen 
vann de plaats van geboorte en het lidmaatschap dat daaraan is verbonden anderzijds (vgl. Pogge 
1989;; 1997). Links-communitaristen, hoewel gevoeliger voor de verdelende kanten van het 
burgerschap,, projecteren etnische, culturele en nationale identiteiten op het burgerschapscon-
cept,, wat uitmondt in culturalistische en prudentièle argumenten voor een restrictief toela-
tingsbeleidd die morele argumenten voor open grenzen (of, wat de keerzijde daarvan is, sub-
stantiëlee internationale redistributie) kennelijk overtroeven (zie, kritisch, Bader 1995). 

Hett is echter geenszins evident dat burgerschapsrechten moeten zijn gebaseerd op 'dikke' 
notiess van nationale of etnische identiteiten. Noch is het evident dat het concept van burger-
schapp automatisch samengaat met de arsumptie van absolute staatssoevereiniteit. In werke-
lijkheidd is staatssoevereiniteit altijd aan meer of minder vergaande restricties gebonden ge-
weest,, zowel aan externe (internationale verdragen; multilaterale akkoorden; regionalisering 
doorr supranationale institutiebouw) als aan interne (de historische compromissen met lokale 
autoriteiten,, sociale partners, kerkelijke organisaties, gildes en 'corpora') (Bader & Benschop 
1989:215ff.).. Corporatisme is precies dat: bestuur door andere actoren dan de overheid, en 
verwijstt naar het inzicht dat bestuur altijd pluraal is, nimmer unitair; overheidsbestuur is niet 
synoniemm aan besturen (Hirst 1994). De empirische kwestie luidt dus niet hoe een gedeelde le-
venswijze,, gedeeld begrip en gedeelde betekenissen te beschermen tegen de erosie van de soe-
vereiniteitt van de staat door internationale verdragen, 'globalisering', financiële markten en mi-
gratie,, maar juist welke actoren zijn het beste toegerust om welke bestuurstaken op welk ni-
veauu over te nemen. Deze strategie belooft niet een eenmalige oplossing voor het dilemma tus-
senn prudentiële en realistische argumenten voor dichte grenzen enerzijds en morele argumenten 
voorr open grenzen (en/of internationale herverdeling) anderzijds. Wel stelt zij in staat geïnfor-
meerdee compromissen te sluiten tussen de verschillende clusters van waarden (Bader 1997a). 
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Hetzelfdee geldt voor burgerschapsrechten. Ook deze kunnen worden losgekoppeld van 
'dikke'' noties van etnische of nationale identiteiten. In werkelijkheid gebeurt dat ook. De 
meestee Europese staten hebben het verdrag van Helsinki ondertekend en zich daarmee ge-
committeerdd aan een beleid dat minimale burgerschapsrechten - vooral civiele en sociale - toe-
kentt volgens verblijfscriteria in plaats van lidmaatschapscriteria. Sommige staten gaan verder 
enn kennen personen met tijdelijke verblijfsvergunningen ook politieke rechten toe. In Zweden, 
Noorwegen,, Denemarken, Finland en Nederland bijvoorbeeld beschikken inwoners met andere 
nationaliteitenn die drie tot vijfjaar in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning over ac-
tieff  en passief stemrecht voor lokale (in Nederland) én provinciale verkiezingen (in alle overige 
genoemdee landen), maar niet voor nationale verkiezingen. Terwijl de individuele arbeidsge-
schiedeniss het enige geldige criterium is voor de beoordeling of men aanspraak kan maken op 
eenn werkloosheidsuitkering of andere sociale uitkeringen (mits men - weer - over een geldige 
verblijfsvergunningg beschikt) (Soysal 1994:122ff). Oftewel, de actuele burgerschapspraktijk is 
veell  gedifferentieerder dan vooral conservatieve en communitaristische argumenten die zijn ge-
baseerdd op een monolithische, homogene - om niet te zeggen mythische - opvatting van bur-
gerschap,, kunnen (h)erkennen. 

DeDe lokatie van het burgerschap 
Ookk hierover liet Marshall geen twijfel bestaan: de primaire lokatie van het burgerschap is de 
politiekee gemeenschap. Contractvrijheid, gecombineerd met een wettelijk vastgelegde vrijheid 
vann vergadering en associatie, en sociale arrangementen die beschermen tegen ongekozen ach-
terstellingg (al dan niet van tijdelijke aard), volstaan in Marshalls optiek om onderdanen te 
transformerenn in burgers die in staat zijn hun politieke participatierechten op een verant-
woordelijkee wijze uit te oefenen. Sociale rechten fungeren hier als instrumenten die het pu-
bliekee verantwoordelijkheidsgevoel moeten wekken van een massa die eerst sinds kort over 
volledigee participatierechten kon beschikken en derhalve de ervaring miste die een goed en ver-
standigg gebruik ervan vereist. De 'goede' burger is volgens Marshall een individu dat is vervuld 
vann verantwoordelijkheidsgevoel jegens de gemeenschap (Marshall 1964:123). Oftewel, 'goed' 
burgerschapp is onverenigbaar met iedere vorm van particularisme, eigenbelang en egoïsme. Om 
dezee reden verwierp Marshall het idee van 'industrieel burgerschap' als een 'absurditeit'. Ge-
richtt als het per definitie is op het dienen van de 'beperkte' belangen van specifieke werkne-
mers,, kwam industrieel burgerschap in Marshalls optiek neer op een misbruik van het concept 
vann burgerschap dat uit de aard der zaak het gedeelde belang van allen aanduidt. 

Zoalss de morele, universalistische kern van het burgerschapsconcept moet worden ontdaan 
vann zijn nationalistische, particularistische verschijning, zo dient het idee van burgerschap te 
wordenn losgemaakt van zijn traditionele vereenzelviging met staatspolitiek, 'high politics' of 
'laa politique politicienne'. Dit geldt in het bijzonder het 'progressieve' gebruik van het burger-
schapsvertoog.. Het republikeinse antwoord op de neoliberale aanval op de welvaartsstaat luidt 
inn grote lijnen als volgt. Wij accepteren grosso modo de analyse dat bestaande welvaartsarran-
gementenn een 'cultuur van afhankelijkheid' hebben gecreëerd en als emancipatoire instrumen-
tenn te kort zijn geschoten, maar wij verschillen van mening over de benodigde remedie. Niet 
'nieuwee soberheid' is wat nodig is om de crisis van de welvaartsstaat te boven te komen, maar 
eenn gerevitaliseerde publieke en vooral politieke sfeer waarin burgers eindelijk kunnen leren 
watt het betekent om een gelijkwaardig en verantwoordelijk lid te zijn van de politieke gemeen-
schapp (Walzer 1983; Barber 1984; Sandel 1997). Als moreel ideaal is dit loffelijk , maar - gege-
venn het feit dat de 'revitalisering' beperkt blijf t tot het politieke domein (decentralisering, 
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subsidiariteit,, devolutie, burgerschapskunde, referendums, et cetera) - als nuchtere sociaal-we-
tenschappelijkee analyse ontoereikend. Wanneer niet tevens de ongelijke distributie van poli-
tiekee en organisationele hulpbronnen tot thema wordt gemaakt, alsmede de systemische ver-
bindingenn tussen dé economie en dé politiek - die naïve aanzetten tot een 'scheiding der sferen' 
opp voorhand diskwalificeren - verwordt het idee van gelijkwaardig burgerschap tot een appèl 
datdat alleen geldigheid bezit in een wereld waarin competenties en hulpbronnen reeds gelijkelijk 
zijnn verdeeld en het appèl dus eigenlijk overbodig is. 

Ikk wil hier twee opmerkingen maken bij de republikeinse 'essentialisering' van het politieke -
enn a fortiori  van het economische - die ten grondslag ligt aan de 'scheiding der sferen'. De stra-
tegiee om uitwisseling tussen het politieke en het economische domein tegen te gaan teneinde de 
overheersendee invloed van bezit en inkomen in het politieke domein te verminderen is niet al-
leenn gebaseerd op een ontoereikende conceptualisering van dee systemische eigenschappen van 
kapitalistischee maatschappijen, bovendien is het de vraag of dergelijke 'blokkades' moreel zijn 
gewenst.. De gedachte dat het isoleren van sferen een voldoende voorwaarde is voor de con-
structiee van een vorm van 'complexe gelijkheid' suggereert dat geen verdergaande correctie no-
digg is op bestaande verdelingen binnen sferen. Egalitarisme dat is gebaseerd op 'geblokkeerde 
ruil '' staat interventie in de weg en ridiculiseert het belangrijke morele ideaal van een 'faire' ver-
delingg van economische goederen. 

Dee keerzijde van de republikeinse politiek betreft de 'politisering' van het economische do-
mein,, die is gethematiseerd onder de noemer van 'zachte budgettaire beperkingen' (Kornai 
1986;; 1992). De gedachte daarachter is dat de superieure allokatieve efficiëntie van kapitalisti-
schee economieën vis-a-vis staatssocialistische economieën in belangrijke mate kan worden 
herleidd tot de 'tucht van de markt'. Doordat economische relaties in staatssocialistische eco-
nomieënn uiteindelijke politiek van aard zijn, zo luidt het argument, bestaat er geen bedrijfseco-
nomischh bankroet, wat betekent dat economische activiteiten ook dan ondernomen worden 
waneerr zij onrendabel zijn. Het verrassende is dat deze literatuur volsterkt voorbijgaat aan de 
velee zachte budgettaire restricties in kapitalistische economieën. De premisse is kennelijk dat 
marktsignalenn hard en eenduidig zijn, terwijl politieke signalen per definitie meerduidig en on-
derhandelbaarr zouden zijn. Empirisch is deze premisse onhoudbaar. Niet alleen omdat markten 
viaa 'marktstrategieën' tot op zekere hoogte open zijn voor 'constructie' door decentrale eco-
nomischee actoren, maar ook omdat de signalen zelf 'sociaal geconstrueerd' zijn en zijn door-
schotenn van 'meetconventies' en 'marketingtechnieken' die politiek gekleurd en dus manipu-
leerbaarr zijn en continue aanpassing en herziening behoeven.3 

Maarr ook in een meer traditionele zin moeten marktrelaties als door en door politiek worden 
beschouwd.. Kapitalistische economieën worden gekarakteriseerd door diepreikende, weder-
zijdss constituerende verbindingen tussen staat en maatschappij. Onder andere komt dat tot 
uitdrukkingg in de complexe verdeling van bestuurstaken tussen publieke, semi-publieke en pri-
vatee actoren, die wordt gethematiseerd in studies in de traditie van het institutioneel plura-
lisme.. Iedere economische handeling is direct dan wel indirect gevormd door de staat. Deze 
vormgevingg reikt van ad hoc reddingsacties voor ondernemingen met een groot maatschappe-
lij kk belang, 'vriendelijke' faillissementswetgeving, lage vestigingseisen, gunstige belastingaf-
sprakenn en een breed scala aan technologiesubsidies tot aan goede infrastructurele voorzienin-
gen,, een hoog scholingsniveau, goede gezondheidszorg en een hoge mate van arbeidsrust door 
dee facilitering van coöperatieve relaties tussen arbeid en kapitaal. De conclusie die uit deze 
studiess moet worden getrokken luidt dat ook in kapitalistische economieën het bankroet soms 
manipuleerbaar,, onderhandelbaar en dus in wezen 'politiek' is. 
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Dee 'scheiding der sferen' en de 'depolitisering' van economische transacties is mogelijk noch 
wenselijk.. De proliferatie van zogenaamde harde budgettaire restricties, die momenteel in de 
vormm van privatisering van overheidsdiensten en de liberalisering van markten plaatsvindt, ver-
scherptt bestaande maatschappelijke ongelijkheden en vermindert het scala aan instrumenten en 
techniekenn dat de overheid ter beschikking staat om een egalitair beleid te voeren. Staatsont-
houdingg ten aanzien van de economische sfeer komt neer op de subsidiëring van actoren die het 
bestee zijn gepositioneerd om de mogelijkheiden van 'liberalisering' ten eigen bate aan te wen-
den.. De praktijk leert dat dit meestal de grotere ondernemingen zijn en dat het veelal ten koste 
gaatt van de verscheidenheid op de markt. Voor 'progressieven' betekent dit dat zij ieder beleid 
datt streeft naar hardere budgettaire restricties in abstracto, zelfs wanneer dit plaatsvindt onder 
dee noemer van een 'scheiding der sferen', met de grootst mogelijke achterdocht dienen te beje-
genen.. Anderzijds zou de strategische aandacht moeten uitgaan naar vormen van beleid die een 
gelijkeree toegang garanderen tot de arena's waar het economische beleid daadwerkelijk wordt 
geformuleerd.. Oftewel, de kwestie is niet hoe economische transacties te depolitiseren, maar 
juistt hoe de economische politiek die daadwerkelijk door overheden, sociale partners en indivi-
duelee ondernemingen wordt gevoerd effectief te democratiseren. Dit is wat in mijn optiek de 
kernn moet zijn van iedere conceptie van economisch burgerschap. 

Republikeinenn zijn daartoe niet bij machte. Na het politieke en intellectuele echec van het 
marxismee in de tweede helft van de jaren tachtig beloofde het burgerschapsconcept een aan-
trekkelijkee uitweg uit de onvruchtbare tegenstelling van 'staat' en 'markt'. Tegelijk bood het de 
mogelijkheidd om de marxistische onderschikking van de 'productieverhoudingen' onder de 
'productiekrachten'' om te keren en de discipline van 'politieke economie' in te ruilen voor 
modieuzeree 'culturele studies' (vgl. Ray & Sayer 1999). In retrospectief verscheen het marxis-
tischh geïnspireerde onderzoek als tè reductionistisch en vooral tè economistisch; eigenschap-
penn die in een tijd van voortschrijdende 'embourgeoisement' van het proletariaat en het groei-
endee maatschappelijke belang van zogenaamde 'nieuwe sociale bewegingen' in toenemende 
matee voor ouderwets en achterhaald werden gehouden (zie, exemplarisch, Parulski & Waters 
1996;; zie, kritisch, Bader & Benschop 1989:18ff; Bader 1998c; Adonis & Pollard 1997). Dit 
wass tevens de periode waarin 'arbeid' als sociaalwetenschappelijke categorie haar organise-
rendee en inspirerende waarde werd ontzegd (Habermas 1985; Offe 1985:129-150), en als 
maatschappelijkk fenomeen werd geacht spoedig te verdwijnen achter een horizon van volledig 
geautomatiseerdee fabrieken (vgl. Brödner 1985). 

Dee kosten van deze politiek-intellectuele 'wending' zijn hoog geweest. De republikeinse 
'oplossing'' komt uiteindelijk neer op een herwaardering van politieke participatie sec, en 
trachtt haar bovendien slechts ten dele via institutionele middelen te bewerkstelligen waardoor 
zijj  in belangrijke mate beperkt blijf t tot een krachteloos moreel appèl. In navolging van Aristo-
teles,, Machiavelli en Hannah Arendt wordt de politieke activiteit gezien als het summum bo-
num.num. Ontplooiing is identiek aan deelname aan publieke deliberatie. Niet alleen staat dit haaks 
opp hedendaags pluralisme en is het uitsluitend toegesneden op de maat van een geschoolde, 
zelfbewustee en vooral eloquente elite, bovendien worden de ongelijk verdeelde condities voor 
participatiee genegeerd, wordt politiek gereduceerd tot Hoge Politiek, en wordt stilzwijgend 
voorbijj  gegaan aan het feit dat buiten het 'politieke' domein eveneens politiek zwaarwegende 
beslissingenn worden genomen. Empirisch onderzoek leert dat de republikeinse instrumenten -
decentralisatie,, subsidiariteit, devolutie, referenda - bij ongewijzigde sociaal-economische con-
ditiess de bestaande ongelijkheden alleen maar verscherpen. De sociaalwetenschappelijke 'wet' 
luidtt hier: hoe effectiever de politieke participatiemogelijkheden, hoe beter maatschappelijk 
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gepriviligieerdenn er in slagen collectieve besluitvorming ten eigen bate aan te wenden (Verba et 
al.. 1978; Sanders 1997). Terwijl omgekeerd een niet-hiërarchische arbeidsomgeving volgens 
dezelfdee literatuur niet alleen een positieve uitwerking heeft op de mate van politieke partici-
patiee maar tevens op de distributie van participatoire prikkels (Lipsitz 1964; MacPherson 
1973:12-140;; Karasek 1978; Oldfield 1990; De Sitter 1981:92-99; 1994: 124-128). Daaruit 
volgtt dat ook volgens een instrumentele opvatting van buiten-politieke democratisering, zoals 
feitelijkk door republikeinen wordt gekoesterd, verdergaande maatschappelijke (anders dan po-
litieke)litieke) democratisering is gewenst. Dat geldt eens te meer vanuit het democratietheoretische 
perspectieff  dat ik aanhang, dat stelt dat iedere vorm van autoriteitsuitoefening, ongeacht de lo-
katiee waar zij wordt uitgeoefend, gebaseerd moet zijn op democratische (mede)zeggenschap én 
controlee door de betrokkenen. 

Hett republikeinse model van burgerschap schiet derhalve tekort. Hoewel het de burger uit-
drukkelijkk als burger centraal stelt (en niet als privé-persoon, als onderdaan of als beleidsob-
ject),, doet het dat niet als bourgeois maar als citoyen, dat wil zeggen: de burger vooral in zijn 
roll  van politieke actor. Het koppelt sociologische naïviteit derhalve aan een moreel ongewenst 
perfectionismee in de vorm van een verheerlijking van het politieke leven. Iets soortgelijks geldt, 
zijj  het om andere redenen, voor het links-communitarisme. Omdat hier de aandacht in navol-
gingg van De Toqueville exclusief uitgaat naar de vrijwillig e associaties die de ruimte tussen 
staatt en individu bezetten, gaat het pluralistisch thema uiteindelijk toch weer op in het monis-
tischetische liberale staatsmodel. Vrijheid is hier vooral vrijheid van organisatie, en klassieke liberale 
beschermingsinstrumentenn - rechtsstatelijkheid en 'trias politicas' - dienen om verenigingen te 
beschermenn tegen staatsinterventie, in plaats van individuen zoals in het klassieke liberalisme. 
Daarmeee kan de institutioneel pluralistische bestuurspraktijk zoals die wordt geanalyseerd en 
gepropageerdd door theorieën van het institioneel pluralisme politiek-filosofisch evenmin wor-
denn verwerkt. Bovendien is de civiele maatschappij van het links-communitarisme vooral een 
maatschappijj  van delibererende individuen. Evenmin als het republikanisme heeft het links-
communitarismee oog voor de sociaal-economische voorwaarden voor effectieve en gelijke deli-
beratiee (Cohen & Arato 1994:74-82). 

Hett liberale gedachtegoed kent van oudsher grote problemen met sociale grondrechten en 
heeftt na eind 19de eeuwse sociaal-liberalen als Mill , Green en in Nederland Van Houten, Van 
derr Linden, Goeman Borgesius en Pierson (Stuurman 1992:283-318; De Beus 1996:77-84) pas 
mett Rawls weer een politiek-filosofische protagonist gekregen die burgerschap heeft geformu-
leerdd in termen van gelijke mogelijkheden om in vrijheid de eigen conceptie van het goede leven 
tee realiseren, daarmee 'moderne' sociale rechten verenigend met 'klassieke' vrijheidsrechten. 
Ookk Rawls waagt zich echter niet aan het formuleren van economische grondrechten en de on-
dermijningg van marktwerking en eigendomsrechten die dat volgens de klassieke liberaal die ook 
Rawlss te vaak nog is, impliceert. Hier wreekt zich het liberale staatsmodel dat bestuur inperkt 
tott staatsinterventie via het wetgevingsinstrument en de staatstaak tot het creëren van de con-
ditiess voor vrije contractsluiting uit angst voor feodaal clièntelisme en absolutistische repres-
sie. . 

Voorr het sociaal-democratische gedachtengoed geldt dat het te divers is om gemakkelijk on-
derr een noemer te kunnen worden gebracht. Of anders geformuleerd: in tegenstelling tot het li-
beralismee dat wordt gekenmerkt door een brede kloof tussen theorie en praktijk, die het mo-
gelijkk maakt de liberale politieke filosofie relatief gemakkelijk te kenschetsen (Connolly 1984; 
Kymlickaa 1990), is de theoretische component van de sociaal-democratie na het ideologische 
'démasqué'' ervan gemarginaliseerd ten gunste van een pragmatische praktijk waarin zich nau-
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welijkss nog theoretisch consequente standpunten laten onderscheiden. Vanuit het marxistische 
universalismee werd ook in de sociaal-democratie geringschattend neergekeken op het particu-
laristischee en vooral 'burgerlijke' burgerschapsconcept. In de politieke praktijk echter maakte 
dee sociaal-democratie zich na de tweede wereldoorlog sterk voor een uitbouw van de reeds 
aanwezigee sociale grondrechten in het kader van een sociale markteconomie, waarin burgers via 
welvaartsarrangementenn werden beschermd tegen de wisselvalligheden van de arbeidsmarkt. 
Zoalss gezegd droegen deze grondrechten lange tijd de kenmerken van een technocratisch pater-
nalismee waarmee de sociaal-democratische theorie en praktijk sinds de tweede wereldoorlog 
werdd gevoed (het zogenaamde ingenieurssocialisme). Met ingang van de jaren zeventig heeft 
ookk het sociaal-democratische ingenieurssocialisme Otto Bauers les moeten leren dat socia-
lismee ondenkbaar is zonder de civiele grondrechten van de burgerlijke revolutie (Saage 1990: 
46ff.).. Met de recente ontideologisering van de sociaal-democratie is dat echter ontaard in een 
'ruigee bevrijding' die het onderscheid tussen het sociaal geamendeerde liberalisme van Rawls en 
hett liberaal geamendeerde socialisme van Kok, Blair en Schroder heeft uitgewist; 'we're all li--
beralss now'. 

Eenn gedifferentieerd burgerschapsmodel 

Omm deze valkuilen te omzeilen en de morele gelijkwaardigheid die de harde morele kern van 
modernee burgerschapsconcepties uitmaakt normatieve scherpte te geven, is een drievoudige 
differentiatiee van het burgerschapsconcept nodig. De eerste stap bestaat uit een differentiatie 
tussenn de verschillende dimensies waaruit moderne burgerschapsconcepten zijn opgebouwd 
(ziee figuur 3.). 

Dee eerste dimensie betreft het morele concept van een autonoom individu. Dat wil zeggen 
eenn moreel persoon dat beschikt over de vrijheid tot handelen en uit hoofde daarvan verant-
woordelijkheidd draagt voor zijn handelingen. Dit is de morele grondslag van ieder juridisch per-
soonsconceptt dat het individu als drager van afdwingbare rechten, plichten en verantwoorde-
lijkhedenn beschouwt. De tweede dimensie overbrugt de kloof tussen het morele en het juridi-
schesche persoonsconcept. Hier gaat het om de statelijke garantie en supranationale bekrachtiging 
vann civiele vrijheidsrechten die individuen gewetensvrijheid, een eerlijke procesgang, lichame-
lijkee integriteit en een recht op privacy garanderen. Deze burgerschapsrechten zijn niet gebon-
denn aan lidmaatschap maar aan territoir, wat betekent dat iedere passant er in principe aan-
spraakk op kan maken. De derde dimensie betreft de relatie van het individu tot de rechtsstaat. 
Dezee dimensie omvat de aanspraak op publieke diensten die door de staat worden geleverd ter 
compensatiee van de plichten die zij haar onderdanen oplegt in de vorm van dienstplichten, be-
lastingplichtenn en gehoorzaamheidsplichten. Ook deze onderdaansrechlen zijn in principe los 
tee koppelen van het lidmaatschap in een 'dikke' nationale zin. Iedere belasting- of afdrachts-
plichtigee kan aanspraak maken op de compenserende rechten die daaruit voortvloeien, onge-
achtt haar nationaliteit. De vierde dimensie betreft politieke burgerschapsrechten in eigenlijke 
zin.. Omdat deze rechten in de meeste rechtsstaten vrijwilli g zijn in plaats van verplicht, zijn er 
geenn goede gronden om deze rechten te verbinden met dikke noties van nationaliteit en etnici-
teit.. Wel zijn er goede morele en prudentiële argumenten om de drempels naar de verschillende 
actievee en passieve participatierechten afhankelijk te maken van verblijfsduur. Daarmee kan 
echterr geen brede participatoire democratie worden afgedwongen, zoals republikeinen wensen. 
Hett dilemma lijk t te zijn: 'dikke' democratie en dus uitsluiting enerzijds en inclusiviteit maar 
dann ook onherroepelijk een 'dunne' democratische praktijk anderzijds. Het is echter zeer wel 
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mogelijkk om normatief vast te houden aan de wenselijkheid van bredere en dikkere participatie, 
zonderr door te slaan in de richting van een perfectionistische en uitsluitende politiek. Dit is 
watt het onderscheid tussen de vijfde en zesde dimensie uitdrukt. Sommige republikeinen gaan 
eenn stap te ver en koppelen politiek burgerschap aan etnische en nationale identiteiten. Dat is 
dee zesde dimensie die moet worden onderscheiden (Bader 1995:225-229; Bader 1998b:4-7). 
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figuurfiguur 3.1 dimensies van burgerschapsrechten (Bader 1995:225) 

Dee belangrijkste winst van deze eerste onderscheidingen is dat zij het mogelijk maken om de 
civiele,, politieke en sociale grondrechten waaruit moderne burgerschapsopvattingen zijn opge-
bouwdd te ontdoen van 'dikke' etnische of nationalistische claims. Politieke burgerschapsrech-
tenn kunnen, maar hoeven, niet volgens culturele lidmaatschapsrechten te worden verdeeld. Bo-
vendienn volgt uit de aard van passieve en actieve participatierechten dat de eisen voor de 
tweedee soort rechten minder zwaar kunnen zijn dan voor de eerste. Nu migratie een blijvend 
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sociaall  fenomeen lijk t te zijn geworden is het van belang om de discussie over migratie, inbur-
geringg en burgerschap te ontdoen van een nulsom-perspectief waarin tegenover het verstrekken 
vann het gehele pakket aan burgerschapsrechten aan iedere nieuwkomer sociale erosie wordt 
geplaatstt en tegenover een streng toelatingsbeleid de inhumane levensomstandigheden van 
'illegalen'' die zich daar toch niet door laten tegenhouden. Een meer gedifferentieerd perspectief 
maaktt het mogelijk te bediscussiëren welke rechten aan welke categorieën inwoners op basis 
vann welke criteria moeten worden verleend, nadat de meest basale civiele en sociale grondrech-
tenn voor allen zijn gegarandeerd en de discussie van zijn inhumane kant is ontdaan (Bader 
1995:: 1998b; 1999). 

Dee stap die vervolgens moet worden gezet betreft de opdeling van burgerschapsrechten in de 
verschillendee niveau's en lokaties waar deze burgerschapsrechten worden gehonoreerd en de 
bijbehorendee plichten worden afgedwongen. Zoals uit bovenstaande kanttekeningen bij unitaire 
conceptiess van staatsoevereiniteit reeds bleek is de soevereiniteit van staten altijd al gespreid 
geweestt over lokale, regionale, nationale en supranationale organen. De tweede kanttekening bij 
unitairee sovereiniteitsconcepten betreft de feitelijke verdeling van bestuurstaken, bestuurlijke 
voorrechtenn en bestuurlijke verantwoordelijkheden tussen publieke, semipublieke en private 
organisaties.. De historisch juiste constatering dat het door de zwaardmacht van de staat uit-
eindelijkk om 'concessies' van de centrale overheid aan georganiseerde territoriale of functionele 
concurrentenn gaat, is daarbij irrelevant (zie figuur 4.). Dit is de descriptieve basis voor de mo-
relee eis dat burgerschapsconcepten zodanig naar niveau's en maatschappelijke 'velden' of 
'sferen'' moeten worden gedifferentieerd dat de harde kern van morele gelijkwaardigheid van 
hett burgerschapsvertoog daar kan worden ingezet waar autoriteit daadwerkelijk wordt uitgeoe-
fend,, ongeacht of dat nu de uitoefening van autoriteit door de directe chef op de werkplek, 
doorr de raad van bestuur binnen de werkverstrekkende onderneming, door de uitkeringsinstan-
tie,, het ziekenhuis, de school, de deelraad of de Europese Unie is. 

Dee vraag is nu in hoeverre ik hiermee tegemoet ben gekomen aan de valkuilen van ongediffe-
rentieerdee burgerschapsmodellen. De kern van deze valkuilen bestaat uit het staatsgeoriën-
teerdee karakter ervan. Bovenstaande differentiaties maken het op drie manieren mogelijk om 
burgerschapp los te koppelen van de staat. Ten eerste door de verschillende dimensies van bur-
gerschapp uit de dwangbuis van hun cumulatieve logica, waarin zij door Marshall zijn opgeslo-
ten,, te bevrijden. 'Dikke' noties van etnisch of nationaal lidmaatschap zijn niet de grondslag 
waaropp de verwerving van alle overige lidmaatschapsrechten is gebaseerd. De criteria voor de 
toewijzingg van rechten en plichten zijn even divers als bron en aard van de rechten zelf. Dit 
doett de differentiatie in dimensies. 

Tenn tweede door de conceptuele beperkingen die het zicht belemmeren op het feitelijke be-
heerr en de feitelijke uitvoering van de bijbehorende rechten en plichten door andere actoren dan 
staatsactorenn weg te nemen en de belangrijke actuele en historische rol van associaties en 
'corpora'' daarin naar voren te halen. Dit is de differentiatie in velden of sferen. Het politiek 
theoretischee belang hiervan schuilt in de mogelijkheid om de financierings- en uitvoeringslasten 
vann burgerschapsvoorzieningen te verschuiven van overvraagde en overbelaste staatsorganen 
naarr decentrale private of semipublieke organisaties. Niet alleen om redenen van effectiviteit, 
maarr ook om redenen van grotere democratische zeggenschap (vgl. Hadley & Hatch 1981; 
Kramerr 1981; Johnson 1987; Jordan 1987; Prochaska 1988; Hirst 1994:176-202; Sabel 1995: 
24-26). . 

Enn ten derde door de 'vervangingsstrategieën' van beleidsmakers en wetenschappers, die 
cosmopolitismee afzetten tegen staatssystemen en Europees burgerschap onherroepelijk ten 
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kostee zien gaan van nationaal burgerschap, te vervangen door 'aanvullingsstrategieën'. Dat 
doett de differentiatie in niveau 's. Waar 'vervangingsstrategieën' zijn gebaseerd op een blokke-
rendee nulsom-opvatting van soevereiniteit, daar monden 'aanvullingsstrategieën' uit in verde-
lingenn van taken en bevoegdheden, die zowel prudentieel als moreel hoger scoren dan het lo-
pendee beleid (Bader 1999:157). 
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figuurfiguur 4. I niveau's en sferen van burgerschap (Bader 1998b; 1999) 

Mitss gecombineerd maken deze uitsplitsingen het mogelijk om: (i) de uitvoering van burger-
schapsrechtenn los te koppelen van technocratische, paternalistische en centralistische instru-
menten;; (ii) structuur en organisatie van deze rechten los te weken van hun nationale fixatie en 
hett belang van lokale en regionale overheden in deze (devolutie) alsmede van supranationale 
(delegatie)) te verdisconteren; en (iii ) grondslag en aard van (sommige) burgerschapsrechten te 
ontdoenn van een al te eenzijdige territoriale oriëntatie en aan te vullen met een sectorale en/of 
functionelee oriëntatie. Het is dit derde punt dat de voornaamste empirische grondslag vormt 
voorr mijn onderzoek naar de institutionele invulling van economisch burgerschap. 

Waaromm economisch burgerschap? 

Waaromm heb ik voor 'economisch burgerschap' gekozen en ben ik niet simpelweg in de voet-
sporenn getreden van bestaande tradities als 'industriële democratie', 'economische democratie' 
enn 'participatoire democratie'. Deze staan immers in grote lijnen hetzelfde voor, namelijk de-
mocratiseringg van economische organisaties. Het antwoord op deze vraag ligt besloten in een 
inventarisatiee van de sterke en zwakke punten van de genoemde alternatieven. Daarbij zij op-
gemerktt dat deze inventarisatie is gebaseerd op sterk vereenvoudigde 'vignetten'. In werkelijk-
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heidd kennen de genoemde tradities een grote interne diversiteit, vertonen zij veel onderlinge 
overlappingenn en bestaat er meer affiniteit met mijn 'economisch burgerschap' dan mijn con-
trapuntischee presentatie doet vermoeden. Exemplarisch hiervoor is het gebruik van het idee 
vann economische burgerschap in zowel de Duitse als de Zweedse naoorlogse industriële demo-
cratisering.. Beide sociaal-democratische tradities zetten in de jaren vijfti g expliciet in op een 
strategiee van economisch burgerschap in de vorm van sectorale parlementen en ondernemings-
constituties. . 

IndustriëleIndustriële democratie 
'Industriëlee democratie' was het sociaal-democratische alternatief voor vooroorlogse socialisti-
schee socialiseringsstrategieën (vgl. Novy 1974). Gebaseerd op de politiek-economische ana-
lysee dat het eigendomscriterium door de opkomst van de 'manager' en de spreiding van het 
aandelenbezitt aan belang had ingeboet (zie Grey 1980), zette de sociaal-democratie vanaf de ja-
renn dertig in toenemende mate in op medezeggenschapsrechten binnen de onderneming, op de 
erkenningg van sectorale vakbonden als representant van de arbeidende klasse en op wel-
vaartsarrangementenn die moesten beschermen tegen de wisselvalligheden van de arbeidsmarkt 
(ziee Leminsky 1998). Vanaf het einde van de tweede wereldoorlog resulteerde dat in het com-
promiss van de sociale markteconomie die welvaartsstijgingen paarde aan hoge winstcijfers en 
eenn forse verhoging van het peil van de publieke diensten. 

Binnenn dit compromis is echter nauwelijks aandacht mogelijk voor de kwaliteit van de arbeid 
enn een meer participatoire inrichting van het productieproces. Niet alleen staat zij zodoende 
betrokkenheidd van werknemers bij representatieve vormen van overleg op ondernemings- of 
sectoraall  niveau in de weg en ontbreken aldus instrumenten om oligarchisering van de vakbond 
tegenn te gaan (Pateman 1970:24ff, 7Iff., 83), bovendien noopt dit vakbonden tot een catego-
ralee onderhandelingstactiek die wel ruimte laat voor onderhandelingen over financieel-economi-
schee kwesties maar nauwelijks over productietechnische (zie Fricke 1988). De tweede zwakte 
betreftt het eigendomsinstrument zelf. Contemporain onderzoek leert dat officiële eigendomsti-
telss ook onder de condities van het hedendaagse kapitalisme nog immer als drager fungeren van 
controlee en invloed, zij het op minder mechanische wijze dan door naïeve voorstanders van 
'economischee democratisering' (waarover hieronder meer) werd en wordt gedacht (zie Hoofd-
stukk 3.). In haar huidige vorm sluit de sociaal-democratische strategie van 'industriële demo-
cratie'' derhalve nuchter onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het eigen-
domsinstrumentt om democratisering van economische organisaties af te dwingen af. Dat is een 
gemistee kans. 

EconomischeEconomische democratie 
'Economischee democratie' richt zich uitsluitend op bezitskwesties en meent dat aan de morele 
leidraadd van individuele autonomie afdoende is voldaan wanneer de productiemiddelen zijn 
overgedragenn aan de werknemer, ongeacht of dit nu in de vorm is van coöperaties, aandelen-
spreidingg of andere regimes van collectief eigendom (zie Dahl 1970; 1985). Deze strategie 
schiett om vier redenen tekort. Ten eerste biedt zij geen instrumenten om het gevaar van syndi-
calismee en bedrijfsegoïsme tegen te gaan. Door democratische medezeggenschap uitsluitend te 
grondvestenn in de individuele onderneming ontbreken mechanismen om de belangen die burgers 
alss medeproducent hebben af te wegen tegen de mogelijkerwijs conflicterende belangen die zij 
alss consument of als inwoner hebben. Hier hangt het tweede punt nauw mee samen. Door zeg-
genschapp te koppelen aan eigendom en eigendom aan lidmaatschap wordt de democratische fo-
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cuss versmalt tot medezeggenschap door werknemers. In een dergelijk medezeggenschapsmodel 
iss geen ruimte voor belangen die niet via eigendomsrechten geïdentificeerd en afgebakend kun-
nenn worden, zoals milieubelangen, de belangen van toekomstige generaties en de belangen van 
consumenten.. Ten derde ontbreken instrumenten voor macro-economische afstemming tussen 
ondernemingenn onderling en tussen sectoren in het economische verzorgingsgebied. Ten vierde 
iss binnen de traditie van 'economische democratie' nauwelijks aandacht voor de herinrichting 
vann het productieproces als een noodzakelijke voorwaarde voor een gedemocratiseerde organi-
satie.. Een hiërarchische aansturing van gefragmentariseerde productieprocessen is ook in het 
gevall  van een meerderheidsbelang van werknemers een slechte voedingsbodem voor participa-
tiee in het ondernemingsbestuur, zo leren Amerikaanse ervaringen met aandelenspreiding (zie 
Hoofdstukk 8.). Dahls strategie van 'economische democratie' deelt derhalve met de strategie 
vann 'industriële democratie' het gebrek aan aandacht voor de productietechnische voorwaarden 
voorr participatie en paart dat aan eigendomsrechtelijke naïviteit. 

ParticipatoireParticipatoire democratie 
Dee traditie van 'participatoire democratie', tenslotte, heeft haar aandacht gericht op het pro-
bleemm van buiten-politieke autoriteitsuitoefening omdat volgens haar effectief politiek burger-
schapp parasiteert op de verwerving van participatoire deugden en competenties in andere, 
meerr alledaagse lokaties (Blumberg 1968; Pateman 1970; Gould 1988). Gezien het centrale ka-
rakterr van arbeid in kapitalistische economieën is de arbeidsorganisatie daar een van de meer 
belangrijkee van. Voor zover het hier gaat om een instrumentele benadering van democratische 
participatiee in economische organisaties, verschilt de traditie van 'participatoire democratie' 
inderdaadd van het intrinsieke belang dat in dit boek aan gedemocratiseerd ondernemingsbestuur 
wordtt toegekend. Beide benaderingen liggen echter in eikaars verlengde. Omdat het bij 
'participatoiree democratie' vooral gaat om de verwerving van competenties ligt het voor de 
handd dat de aandacht zich in het bijzonder richt op zeggenschap op de werkvloer. Dat is im-
merss de dagelijkse arbeidsomgeving van werknemers, waardoor mag worden verwacht dat de 
kwestiess die daar spelen ook op hun bijzondere belangstelling mogen rekenen. Eigendomsregi-
mess doen er slechts toe voor zover zij de introductie van zeggenschap op de werkvloer blokke-
ren.. Deze nuchtere benadering van eigendom vertegenwoordigt belangrijke winst vergeleken 
mett de strategieën van 'industriële democratie' en 'economische democratie'. Zij staat ener-
zijdss thematisering van de eigendomsrechtelijke dimensie toe, maar onderkent anderzijds dat 
geenn enkel eigendomsregime de lastige taak van de bouw van democratische instituties kan ver-
vangen;; eigendomsrechten schragen controle en zeggenschap, zij garanderen het niet.4 

Tegenoverr deze winst staat echter een belangrijk tekort. Door democratie gelijk te stellen aan 
deliberatiee monden de voorstellen die in de traditie van 'participatoire democratie' worden ge-
daann uit in de constructie van parallelle democratische structuren naast of boven het produc-
tieproces,, waardoor zij uiteindelijk een procedureel karakter houden en altijd de vraag openla-
tenn hoe zeggenschap en productie zich tot elkaar verhouden. Door dit voluntarisme sorteren 
zijj  hooguit tijdelijke effecten. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat voor-
standerss van grotere participatoire mogelijkheden op de werkvloer over het algemeen over on-
voldoendee kennis van productieprocessen en alternatieve productieconcepten beschikken. Als 
gevolgg daarvan zijn aanzetten tot participatie veelal te weinig verweven met productietechni-
schee kwesties waardoor de participatoire activiteit zelf in het luchtledige komt te hangen en zij 
bloott komt te staan aan het kostenargument van de ondernemingsleiding (Christis & Korver 
1992:156ff;; Cole 1993:125ff.). Ditzelfde verwijt treft experimenten met 'management van on-
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derop',, 'handelingsonderzoek', 'democratische dialoog' en 'deliberatief opinie-onderzoek' (zie 
Gustavsenn 1992; Greenwood & Levin 1998; Roobeek 1995: 53-58, 65-73; Fishkin 1991; 
1995),, die bovendien - ofwel door zelfselectie ofwel door steekproefsgewijze selectie - gebukt 
gaann onder het nadeel van het beperkte bereik van de experimenten waardoor ze zich nauwe-
lijk ss lenen voor 'democratische leerscholen'. 

Overzicht t 

Analoogg aan de verschillende lagen in deze tekst (zie Introductie) heb ik twee oogmerken met 
ditt boek: een inhoudelijk en een methodologisch oogmerk. Om met het eerste te beginnen. Het 
onderzoekk dat ik hier presenteer betreft de institutionele contouren van economisch burger-
schapp binnen de onderneming. Ik heb voor het concept van economisch burgerschap gekozen 
omm voldoende distantie te verkrijgen ten opzichte van de tradities van 'economische democra-
tie',, 'industriële democratie' en 'participatoire democratie' en toch de morele kern van deze 
traditiess te kunnen behouden. Economisch burgerschap combineert de sterke kanten van deze 
traditiess om de zwakke kanten ervan te corrigeren.. Anders dan deze benaderingen die het idee 
vann economische democratisering op een macro-niveau óf een micro-niveau situeren, ligt aan 
dezee studie een strategie van trapsgewijze democratisering ten grondslag, waarbij opeenvol-
gendee institutionele 'schillen' één voor één worden onderzocht op hun mogelijkheden voor 
democratiseringg van het ondernemingsbestuur. In concreto betekent dat dat ik na ga welke mo-
gelijkhedenn er zijn voor democratisering van de onderneming op twee niveau's. Ten eerste het 
niveauu van de werkvloer en het productieproces. Democratische arbeidsverhoudingen behelsen 
niett alleen gedemocratiseerde gezagsverhoudingen, bovenal vereisen zij productieprocessen die 
dee voornaamste belemmeringen voor effectieve participatie van werknemers aan decentrale en 
centralee overleggen kunnen wegnemen. Onder de noemer van 'nieuwe productieconcepten' 
wordtt sinds beginjaren tachtig door organisatiesociologen en bedrijfskundigen een ontwikke-
lingg binnen ondernemingen naar geïntegreerde productieprocessen ontwaard, die een aanzien-
lijkee verbetering van de kwaliteit van de arbeid en een vergroting van de autonomie van de in-
dividuelee werknemer met zich meebrengt, én de economische efficiëntie en effectiviteit van de 
ondernemingg belangrijk belooft te verhogen. De morele en prudentiële evaluatie van deze pro-
ductieconceptenn vis-a-vis traditionele lijn- en bewerkingsgeoriënteerde productiemodellen pre-
senteerr ik in het eerste deel onder de titel 'Economisch burgerschap op de werkvloer'. 

Ondankss hun morele en prudentiële superioriteit blijkt de verbreiding van deze nieuwe pro-
ductieconceptenn niet vanzelfsprekend. Organisatie- en arbeidssociologisch onderzoek leert dat 
ditt in belangrijke mate samenhangt met de inrichting van het ondernemingsbestuur. Onder de 
titell  'Economisch burgerschap en ondernemingsbestuur' presenteer ik in het tweede deel eerst 
eenn overzicht van verschillende modellen van ondernemingsbestuur, om vervolgens te onder-
scheidenn tussen ondernemingsbestuur via medezeggenschapsrechten aan de ene kant en onder-
nemingsbestuurr via marktrechten aan de andere. Hiermee raak ik aan het tweede niveau van 
burgerschapp binnen de onderneming. Dit is het niveau van medezeggenschap in het onderne-
mingsbestuur.. De eerste vorm van medebestuur die op dit niveau kan worden onderscheiden is 
inn Nederland en Duitsland geïnstitutionaliseerd als de wettelijk verplichte ondernemingsraad en 
dee medezeggenschap in de raad van toezicht. Het derde deel is geheel gewijd aan de beschrij-
vingg en evaluatie van het Duitse systeem van medezeggenschap. Verder ga ik in dat deel uit-
voerigg in op de mogelijkheden die de Duitse wetgeving en de Duitse praktijk biedt om te ant-
woordenn op de uitdagingen van respectievelijk economische modernisering, uitsluiting, 
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'globalisering'' en 'vergroening'. Het vierde deel is vervolgens gewijd aan de morele, prudentiële 
enn realistische evaluatie van een viertal mogelijke uitwerkingen van het idee van medebestuur 
viaa marktrechten. Deze uitwerkingen zijn respectievelijk marktsocialistische marktrechten, tij -
delijkee marktrechten, pensioengelden als marktrechten en aandelenspreiding als marktrechten. 

Mett dit trapsgewijze model van democratisering opent het concept van economisch burger-
schapp nieuwe perspectieven op de democratisering van ondernemingen en arbeidsverhoudin-
gen,, die de valkuilen van traditionele burgerschapsopvattingen weet te vermijden en de zwak-
tess van oudere democratiseringstradities weet te compenseren. Bovendien ben ik zo in staat 
hett niet geringe mobiliserende en inspirerende potentieel van het burgerschapsvertoog aan te 
borenn en in te zetten voor het emancipatoire project van gedemocratiseerde arbeidsverhoudin-
gen. . 

Overr het methodologische oogmerk van dit boek kan ik kort zijn. De claim is dat een politiek 
theoretischh onderzoek, opgezet volgens de hier geformuleerde uitgangspunten, uitmondt in 
vuistregelss die tegelijk politiek-filosofïsch en sociaal-wetenschappelijk zijn geïnformeerd en die 
kunnenn helpen bij het uitstippelen van concrete institutionele transformatiestrategieën. Zo 
bezienn staat deze studie bloot aan een tweeledige toetsing. Is zij in staat te bemiddelen tussen 
hett niveau van de beginselen en principes enerzijds en het niveau van de instituties en praktij-
kenn anderzijds? Dat is de eerste, methodologische toets. En zo ja, is het mogelijk om met be-
hulpp van deze vuistregels beleidsaanbevelingen te doen die zijn toegesneden op een concrete 
institutionelee context? Dat is de tweede, meer inhoudelijke toets. In het slothoofdstuk presen-
teerr ik bij wijze van conclusie de uitkomsten die dit politiek theoretische onderzoek in het licht 
vann deze toetsen heeft opgeleverd. 
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Voetnoten: : 

11 Wat bij Young het geval is. 

22 Zie Somers (1993) voor een scherpe, empirisch onderbouwde kritiek op dit cumulatieve bur-
gerschapsmodel. . 

33 Wat een belangrijke raison d'etre is van organisatie-adviesbureau's, managementconsultants 
enn accountants. 

44 Dit is de kern van het austromarxistische onderscheid tussen 'juridisch eigendom' en 'sociaal 
eigendom'' (zie Hoofdstuk 3.). 
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deeldeel I 

EconomischEconomisch burgerschap op de 
werkvloer werkvloer 

Inn dit deel onderzoek ik de mogelijkheden die de nieuwe productieconcepten die sinds de 
vroegee jaren tachtig worden uitgeprobeerd voor de verbetering van het democratische gehalte 
vann de onderneming bieden. Ten grondslag aan dit onderzoek ligt het eerder genoemde model 
vann trapsgewijze democratisering. De gedachte is dat democratisering van het ondernemingsbe-
stuurr via medezeggenschapsrechten en marktrechten, zoals door voorstanders van respectie-
velijkk 'industriële democratie' en 'economische democratie' wordt bepleit, ontoereikend is 
wanneerr dat niet gepaard gaat met een gelijktijdige democratisering van de werkvloer. Anders 
dann in de traditie van 'participatoire democratie' gaat het dan niet uitsluitend om de introductie 
vann democratische zeggenschapsstructuren op het niveau van de werkvloer, maar tevens om 
eenn herinrichting van het productieproces zelf. 

Dee vier productieconcepten die hier worden besproken zijn theoretische constructies die zijn 
ontleendd aan concrete ervaringen. Deze concepten zijn eerst en vooral bedoeld als antwoord op 
marktconditiess die meer dan de condities van de jaren vijfti g en zestig een premie plaatsen op 
flexibiliteit,flexibiliteit,  innovativiteit en kwaliteit. Zeggenschap en hogere arbeidskwaliteit zijn daarbij 
geenn zelfstandige ontwerpcriteria, maar bijproducten van de primair winstgeoriënteerde her-
structureringsstrategieënn van ondernemingen. Hoewel het vreemd mag ogen om deze onder-
nemingsstrategieënn onder de vlag van democratisering te bespreken, is het niettemin evident 
datt inrichting en wijze van aansturing van het productieproces van grote invloed is op de be-
trokkenheid,, de eigenwaarde en de vaardigheden van de werknemer. Een hiërarchische organi-
satiee en een kortcyclisch productieproces zijn een ongunstige voedingsbodem voor welke vorm 
vann democratische participatie ook. Terwijl een platte organisatie met rijke taken en een be-
langrijkee rol voor decentrale coördinatie de werknemer juist aanspreekt op democratische 
deugdenn en hem al doende democratische handelingscompetenties leert verwerven. Anders dan 
bijj  'participatoire democratie' en afgeleide democratiseringsmodellen gaat het hier niet om deli-
beratiee om zichzelfs wille, maar om deliberatie die ten dienste staat van productiviteitsverho-
gingg in de meest brede zin van het woord. Het is deze 'claim' die ik in dit deel onderbouw. 
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hoofdstukhoofdstuk 2 

DeDe democratisch potentie van 
nieuwenieuwe productieconcepten 

Watt is een onderneming? Op deze eenvoudige vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk. 
Hett eerste is gesteld in termen van de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan eigen-
domstitels.. Daarvan kunnen verschillende actoren de drager zijn: schuldeisers, aandeelhouders, 
toeleveranciers,, afnemers, werknemers, overheidsorganisaties, pensioenfondsen, et cetera. Dat 
iss het juridische antwoord. Het antwoord van de organisatiekunde is gesteld in termen van het 
geheell  van verantwoordingsrelaties en gezagsverhoudingen tussen rollen en posities die zijn 
verspreidd over de verschillende werkplekken die tezamen het productieproces vormen. Terwijl 
hett antwoord van de bedrijfskunde op dat laatste betrekking heeft, het productieproces zelf. 
Volgenss de bedrijfskundige is de onderneming eerst en vooral een systeem van functionele af-
hankelijkheidsrelatiess tussen werkplekken. 

Sindss het midden van de jaren zeventig is in toenemende mate duidelijk geworden dat deze 
antwoordenn niet zozeer onjuist zijn alswel eenzijdig. De genoemde drie perspectieven beslaan 
iederr afzonderlijk slechts één dimensie van de moderne onderneming. Gezamenlijk bieden ze 
well  een min of meer compleet overzicht, zo luidt de uitkomst van zowel Britse als Duitse or-
ganisatie-- en arbeidssociologische debatten. Zo wordt binnen het Britse arbeidsprocesdebat 
onderscheidenn tussen de 'structuur van de arbeidsdeling' en de 'structuur van de loonverhou-
ding',, waarbij de eerste de functionele inrichting van het productieproces betreft en de tweede 
dee verantwoordelijkheidsrelaties tussen rollen en posities. Hier wordt dus het perspectief van 
dee organisatiekunde en dat van de bedrijfskunde gecombineerd. Iets soortgelijks heeft de 
Duitsee discussie opgeleverd. Daar wordt onderscheiden tussen 'organiseringsstrategieën', 
'techniseringsstrategieën'' en 'arbeidsorganisatorische strategieën' enerzijds en direct op de ar-
beidskrachtt gerichte strategieën anderzijds. De eerste drie strategieën hebben betrekking op 
respectievelijkk afsplitsing of reïntegratie van procesdelen, rationalisatie door middel van auto-
matiseringg en/of robotisering, en afsplitsing dan wel reïntegratie van arbeidstaken. De laatste 
strategiee betreft zaken als werving en selectie, zekerheden en beloning, kortom: personeelsbe-
leidd of 'human resource management' in ruime zin (Christis 1988:54). Het is duidelijk dat de 
eerstee drie strategieën samenvallen met wat binnen het Britse debat de structuur van de ar-
beidsdelingg is gaan heten en dat de direct op de arbeidskracht toegesneden strategie sterk lijk t 
opp wat Alan Fox in het Britse debat 'de arbeidsverhouding' heeft gedoopt (Fox 1974; Christis 
1988:55). . 

Datt moet niet worden misverstaan als het 'systeem van arbeidsverhoudingen' in Neder-
landsee zin: tegenover een solidaristisch systeem van arbeidsverhoudingen staat een syndicalis-
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tischtisch systeem van arbeidsverhoudingen. Het eerste wordt gekenmerkt door sectorale onder-
handelingenn tussen overkoepelende werknemers- en werkgeversorganisaties, al dan niet onder 
dee paraplu van de nationale overheid. In het tweede systeem worden de onderhandelingen tus-
senn arbeid en kapitaal op ondernemingsniveau gevoerd door ondernemingsbonden die ten 
hoogstee door vakbondfederaties worden gecoördineerd. Het eerste systeem is karakteristiek 
voorr landen als Duitsland, Nederland en Zweden, het tweede voor Angelsaksische landen. Pa-
rallell  aan het syndicalistische systeem verwijst het Angelsaksische concept van 'arbeids-
verhoudingen'' naar de organisatie van de onderhandelingen tussen kapitaal en arbeid op onder-
nemingsniveau,, terwijl het in de continentale context verwijst naar de neocorporatistische, 
centralee organisatie van de onderhandelingen tussen kapitaal en arbeid; de 'employment 
relation'' is met andere woorden niet gelijk aan 'industrial relations' (Christis 1988:67-68). 

Ookk al is het nog maar de vraag of zo aan het organisatiekundige perspectief op de onder-
nemingg voldoende recht wordt gedaan, het is duidelijk dat dat zeker niet geldt voor het juri-
disch-politiekee perspectief. De wijze waarop zeggenschap is verdeeld over de 'interne' en 

'' belangen die met de onderneming zijn gemoeid en de wijze waarop de ondernemings-
leidingg deze belangen tegen elkaar afweegt, vallen buiten het bestek van zowel de bedrijfskun-
digee als de organisatiesocioloog. Spreekt de eerste van arbeidsprocessen en de tweede van or-
ganisatiemodellen,, de jurist heeft het vooral over ondernemingstes/Mwr. De vraagstukken van 
macht,, zeggenschap, controle en eigendom die daaronder vallen, staan in de volgende delen cen-
traal.. Hier beperk ik mij tot de inrichting van het arbeidsproces. Dat betekent dat ik het 
perspectieff  van de organisatiekunde goeddeels buiten beschouwing laat. Daarvoor heb ik goede 
argumenten.. Bevindingen uit het historisch onderzoek naar fabrieksmatige productie leren dat 
dee verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie in grote lijnen 
volgtt uit de inrichting van het productieproces (zie Marglin 1978). Verticale arbeidsdeling - dat 
will  zeggen: de scheiding van uitvoerings- en reguleringstaken - is een functie van horizontale 
arbeidsdelingg - dat wil zeggen: de opsplitsing van productieprocessen in eenvoudige taakdelen. 
Dee mate van horizontale arbeidsdeling binnen het productieproces bepaalt dus tevens de mate 
vann verticale arbeidsdeling in de organisatie. Zo bezien is management een zelfgecreëerde func-
tiee die voor een belangrijk deel bestaat uit de reproductie van reguleringsfuncties door voort-
gaandee horizontale arbeidsdeling (De Sitter 1978:152; Marglin 1978). 

Ditt gegeven is het uitgangspunt van de moderne sociotechniek. Volgens de moderne socio-
techniekk valt iedere productie-organisatie uiteen in een productiestructuur en een regulerings-
structuur.. Omdat deze reguleringsstructuur uitsluitend dient om de interactie tussen de werk-
plekkenn te regelen, hangen de omvang en complexiteit ervan in belangrijke mate af van het ver-
mogenn zelfstandig - dat wil zeggen: ongereguleerd - te interacteren en/of van de noodzaak om te 
interacteren.. Hoe specialistischer en geïsoleerder de werkplekken in een organisatie zijn, hoe 
groterr de noodzaak van externe regulering is. Omgekeerd brengt groepsgewijze productie, juist 
doorr het grotere vermogen tot zelfstandige onderlinge afstemming die dat impliceert, een gerin-
geree noodzaak tot externe regulering met zich mee. De sociotechnische 'wet' luidt dan ook: de 
productiestructuurr bepaalt wijze en mate van regulering. Dat betekent dat de keuze voor een 
bepaaldee productiestructuur tegelijk een keuze voor een specifiek besturingssysteem is (De 
Sitterr 1994:99ff.; 1970; Christis & Korver 1992: 157-158). 

Dee opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In een eerste stap presenteer ik de voornaamste mo-
relee en prudentiële gebreken van het productiemodel dat nog altijd domineert, ofwel in zijn 
lijngeoriënteerdee vorm ofwel in zijn functioneel geconcentreerde vorm. De lijnstructuur wordt 
gekenmerktt door de opdeling van het productieproces in de kleinstmogelijke taken die op een 
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vastee plaats en in een vaste volgorde worden verricht. De functionele structuur wordt even-
eenss gekenmerkt door de opdeling van taken, maar verschilt van de lijnstructuur voor wat be-
treftt de verdeling van deze taken over de bedrijfsruimte. Anders dan bij de lijnstructuur waar 
werkstationss als het ware de chronologische volgorde van het productieproces volgen, zijn in 
eenn functionele structuur de verschillende functies geconcentreerd op specifieke locaties die in 
verschillendee combinaties en verschillende volgorden door producten in wording worden aan-
gedaan.. De lijnstructuur is alleen bruikbaar voor de productie van zeer uniforme producten. 
Zodraa de productvariatie een bepaalde schaal overstijgt wordt veelal gekozen voor de functio-
nelee structuur. Beide structuren worden echter gekenmerkt door een oriëntatie op de bewer-
kingg in plaats van op de order. Het gevolg daarvan is een complexe organisatie met simpele ta-
kenn (De Sitter 1994:40-68). Niet alleen binnen de industrie is dit het meest voorkomende pro-
ductietype,ductietype, ook binnen de dienstverlenende sector is dat het geval (De Sitter 1981:74-75; 
1994:59;; CBS 1996; Van Klaveren 1994; Pot 1993; Ten Have 1993; Vreeman 1982).1 

Hett is dit productieconcept dat ik hier gemakshalve als het 'tayloristische productieconcept' 
aanduid.. Daarmee wil ik niet de ideehistorische antecedenten van dit productieconcept aange-
ven,, noch wil ik daarmee stelling nemen in het sociaal-wetenschappelijke debat over de karak-
teristiekenn van fordisme versus taylorisme en de overlap daartussen (vgl. Harvey 1989; Hirst 
&&  Zeitlin 1991; Amin 1994). Ik ben mij terdege bewust van de vele kanttekeningen die kunnen 
wordenn geplaatst bij de stelling dat het dominante model van arbeidsorganisatie kan worden 
herleidd tot de principes van 'wetenschappelijke bedrijfsvoering' die Frederick Taylor eind 
19dee en begin 20ste eeuw opstelde voor de Amerikaanse metaalbewerkende industrie 
(Bravermann 1974; vgl. kritisch Christis 1988; Wood 1988; Korver 1990; Sierksma 1991; Jones 
1997).. Gezien mijn doel - het onderzoeken van het democratische potentieel van nieuwe pro-
ductieconceptenn in het licht van hun hiërarchische voorganger - is dat weinig relevant. Ik kan 
hierr volstaan met de boven gegeven opsomming om die kenmerken er uit te lichten die verho-
gingg van de arbeidskwaliteit, vergroting van de democratiseringskansen en versterking van de 
bedrijfseconomischee efficiëntie en effectiviteit in de weg staan. 

Ikk doe dat onder de noemer van 'tayloristisch productieconcept' hoofdzakelijk uit pragmati-
schee overwegingen. Deze term stelt mij verderop in staat te spreken van 'neo' en 'post-taylo-
ristische'' strategieën. Een mogelijkheid die de termen 'lijnstructuur', 'functionele structuur' of, 
omvattender,, 'bewerkingsgeoriënteerde structuur' - hoewel preciezer - niet bieden. De concep-
tenn van 'neo' en 'post-fordisme' liggen daarom niet voor de hand, omdat deze in de literatuur 
minderr worden gebruikt voor de aanduiding van de herstructureringsstrategieën van individuele 
ondernemingenn dan voor de beschrijving van macro-economische herstructureringsstrategieën 
vann nationale overheden. Hier staan echter uitdrukkelijk de eerste centraal. 

Daartegenoverr plaats ik vervolgens nieuwe productieconcepten die zich in de loop der jaren 
hebbenn uitgekristalliseerd, hun economische rentabiliteit hebben bewezen en sinds de vroege 
jarenn tachtig min of meer terzelfdertijd door verschillende sociaal-wetenschappelijke onder-
zoeksgroepenn zijn 'ontdekt'. Deze nieuwe productieconcepten zijn productietechnische ant-
woordenn op de bedrijfseconomische gebreken van het tayloristische productieconcept, die 
doorr gewijzigde marktcondities sterker dan voorheen zichtbaar zijn geworden. Ik zal betogen 
datt de bedrijfseconomische 'winsten' van deze nieuwe productiemodellen samengaan met de-
mocratischee 'winsten'. Tot slot ga ik in op de belangrijke vraag hoe het komt dat deze nieuwe 
productieconcepten,, als zij zo hoog scoren op morele en prudentiële criteria, maar zo spaar-
zaamm zijn ingevoerd. 
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Dee tayloristische arbeidsorganisatie 

Sindss begin jaren zeventig wordt het einde van het tayloristische productieconcept aangekon-
digd.. De bureaucratisering, schaalvergroting en taakverarming waarmee de snelle verbreiding in 
Europaa van dit productiemodel in de jaren vijfti g gepaard ging,2 luidde vanaf de late jaren zes-
tigg een periode van onverwacht felle arbeidsonlusten in. Daarnaast hadden nieuwe informatie-
technologieënn en wijzigingen in het internationale handels- en kapitaalverkeer tot gevolg dat de 
kolossalee multidivisie onderneming van weleer in toenemende mate werd geconfronteerd met 
variabiliteitt en complexiteit die zij met behulp van verschillende flexibiliseringsstrategieën het 
hoofdd trachtte te bieden. Daarbij moet worden onderscheiden tussen strategieën die zijn 
gerichtt op het vergroten van de product variatie, het verkorten van de levertijden en het 
versnellenn van productcyclussen enerzijds, en strategieën die vooral bestaan uit variabele 
werktijden,, grotere contractvariatie en een cocktail van beloningssystemen anderzijds. De 
laatstgenoemdee strategieën staan in de literatuur bekend als 'numerieke' of 'kwantitatieve 
flexibilisering'.. De eerste soort als 'functionele' of'kwalitatieve flexibilisering' (Streeck 1992; 
Lanee 1988; 1995; Atkinson 1988; Van Amelsvoort 1984; Fruytier 1994:70-71). Om aan te 
gevenn dat alleen de eerste soort een breuk betekent met de voornaamste structurele kenmerken 
vann het tayloristische productieconcept en de laatste soort juist een radicalisering van deze 
kenmerkenn inhoudt, reserveer ik voor kwalitatieve flexibiliseringsstrategieën de benaming 
'post-taylorisme'' en voor kwantitatieve flexibiliseringstrategieën die van 'neo-taylorisme'. 

Voorwaarden Voorwaarden 
Inn retrospectief is duidelijk geworden dat het functioneren van de tayloristische arbeidsorgani-
satiee in belangrijke mate afhing van een drietal achtergrondcondities die in de eerste naoorlogse 
decenniaa wél, en in de decennia daarna in veel mindere mate aanwezig waren (Grint 1994: 
294ff.).. Ten eerste de conditie van homogene markten. Alleen wanneer consumenten genoegen 
nemenn met uniforme producten kunnen ondernemingen de schaalvoordelen van massaproduc-
tiee oogsten die de hoge investeringen in gespecialiseerde apparatuur bedrijfseconomisch renda-
bell  maken. Valt de consumentenvraag echter uiteen in deelmarkten dan komt de massa te ver-
vallenn die is benodigd om de logica van het schaalvoordeel in gang te zetten. Vanaf de vroege 
jarenn zeventig is dat door verschillende oorzaken - marktverzadiging, gestegen opleidingspeil, 
veranderdee consumptieverwachtingen, 'individualisering', nieuwe technologieën - in toene-
mendee mate het geval (Sabel 1982:195-199). 

Tenn tweede de conditie van een hoge en constante economische groei. De garantie van immer 
aanwassendee consumptierechten door verdergaande 'rationalisering' van het productieproces 
enerzijdss en groeiende afzetmogelijkheden door contra-cyclisch macro-economisch stimule-
ringsbeleidd (keynesianisme) anderzijds waren de voornaamste bestanddelen van het naoorlogse 
'socialee contract' dat de grootschalige reorganisatie naar Amerikaans model sociaal acceptabel 
maakte.. De vakbeweging was bereid de inrichting van het productieproces aan de onderne-
mingsleidingg over te laten zolang het financiële aandeel van de factor arbeid maar bleef stijgen. 
Ookk daarin kwam vanaf de vroege jaren zeventig verandering. Tegenvallende groei door een 
combinatiee van gestegen energiekosten, afnemende investeringen, dalende winstvoeten en ver-
zadigdee markten liet het 'sociale contract' in de eerste helft van de jaren zeventig definitief uit-
eenvallenn (Marglin & Schor 1990; Kitschelt et al. 1999). De golf van bedrij fsrationaliseringen 
doorr verdergaande taakverarming en verhoging van het productietempo stuitte op een even 
heftigee als onverwachte tegengolf van wilde stakingen en bedrijfsbezettingen (Albers 1971; 
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Teulingss & Leijnse 1974; Crouch & Pizzomi 1978; Contini 1985; Sabel 1982:127-193; Sas-
soonn 1996:357-382). Uit die tijd stamt de aandacht van overheidswege voor taakverrijking, 
'humaniseringg van de arbeid', medezeggenschap en bedrijfsdemocratisering. Deze aandacht 
bleekk echter van korte duur. Toen het nieuwe decennium begon met bedrijfssluitingen, faillis-
sementenn en ontslagen verwaterde de belangstelling voor de kwaliteit van de arbeid al snel en 
kwamenn er strategieën, gericht op de herdefinitie van arbeid en al dan niet gebaseerd op post-
industriëlee analyses, voor in de plaats (vgl. PvdA 1982; Pot 1982: 71-95; Boekraad et al. 
1983). . 

Enn ten derde de conditie van marginale baten van verdere 'verwetenschappelijking' van de 
bedrijfsvoering.. Zolang ondernemingen binnen bepaalde omvangs- en complexiteitsgrenzen 
blevenn (De Sitter 1981:3 8-42), en zolang er nog voldoende afdelingen waren waar door verder-
gaandee standaardisatie en specialisatie (vermeende) efficiêntiewinsten konden worden geboekt, 
wass de onderneming ten minste in staat door productiviteitsstij gingen haar werknemers finan-
cieell  te compenseren voor het verlies aan autonomie en intrinsieke beloning door 
taakverarmingg en voor toegenomen stress door productieversnelling. Ook dat verandert in de 
jarenn zeventig. Dat had in belangrijke mate te maken met het feit dat een groot aantal 
ondernemingenn zijn optimale omvangs- en complexiteitsniveau had overschreden. Binnen het 
tayloristischee productieconcept betekent groei namelijk onherroepelijk verdergaande 
arbeidsdeling,, toenemende routinisering van de arbeid en verdere verarming van uitvoerende 
taken.. Dit gaat gepaard met een navenante groei van het aantal staf- en reguleringsfuncties, wat 
opp zichzelf leidt tot afnemende transparantie van de organisatie, wat weer een grotere 
controle-- en sturingsbehoefte doet ontstaan, waarop het antwoord weer wordt gezocht in een 
hernieuwdee aanwas van staf- en reguleringsfuncties, en zo ad infinitum. In de organisatiekunde 
staatt dit verschijnsel bekend als de 'vicieuze bureaucratiseringscirkel' (De Sitter 1981:84-85; 
1994:36;; March & Simon 1963: 36-47). Vicieus is deze cirkel niet alleen omdat zij het 
reactievermogenn van de organisatie op externe complexiteitstoename verlamt, maar omdat zij 
bovendienn de productiviteitsstij ging waar het in eerste instantie om te doen was onder druk 
zett door een verslechtering van de ratio tussen (dure) reguleerders en (goedkope) uitvoerders. 

StructureleStructurele inefficiënties 
Temiddenn van deze omgevingsonzekerheden ontstond bij vakbondsfunctionarissen, sociale 
wetenschappers,, organisatie-adviseurs, beleidsmakers en de ondernemingsleiding een groeiende 
gevoeligheidd voor de structurele inefficiënties van de tayloristische arbeidsorganisatie evenals 
voorr mogelijke alternatieven, zoals blijkt uit de bloeiende industrie van managementconsul 
tantstants en organisatie-adviesbureau's. Dit heeft geresulteerd in een brede waaier aan criteria 
waaraann hedendaagse ondernemingen moeten voldoen om hun winstgevendheid op de langere 
termijnn te waarborgen. Deze criteria vervangen het kapitalistische criterium van winstmaxima-
lisatiee en het romantische tegencriterium van niet-vervreemdende arbeid niet, maar nemen deze 
juistt over en werken ze nader uit in operationaliseerbare ontwerprichtlijnen. Naast criteria die 
dee kwaliteit van de organisatie betreffen - uitgesplitst in de mate van 'flexibiliteit, de mate van 
'beheerstheid'' en de mate van 'innovativiteit' - gaat het dan om de kwaliteit van de arbeid - af-
gemetenn aan de omvang van het verzuim, van het verloop en de mate van arbeidssatisfactie -
enn de kwaliteit van de arbeidsverhouding - wat wordt afgemeten aan de mate van participatie, 
dee effectiviteit van het overleg en de mate van spreiding van de verantwoordelijkheden (De Sit-
terr 1981:36; 1994:41-42; Bader 1991a:246ff.; Naschold et al. 1992:20-24). 

49 9 



Tegenn deze achtergrond wordt door bedrijfskundig onderzoek gewezen op de volgende 
structurelee inefficiënties van de tayloristische arbeidsorganisatie. De eerste zijn zogenaamde 
'stochastischee verliezen'. Deze worden veroorzaakt doordat de onderlinge afstemming van 
werkstationss op gemiddelden is gebaseerd en er zich door afwijkingen van die gemiddelden 
wachttijdverliezenn voordoen. Deze verliezen bedragen bij korte lijnen maar liefst 15 procent 
vann de bewerkingstijd, en bij langere productielijnen uiteraard aanzienlijk meer. Afwijkingen 
vann gemiddelden zijn onvermijdelijk, hoe het productieproces ook is georganiseerd. Dat geldt 
niett voor het reactievermogen van de organisatie op deze contingenties. Het tayloristische 
antwoordd op stochastische variatie - 'redundantie*  in de vorm van het aanleggen van voorraden 
tussenn de werkstations - komt in feite neer op het omzetten van de wachttijden van mensen en 
machiness in die van goederen. De kosten daarvan zijn evident: wachttijden impliceren langere 
doorlooptijden,, meer vierkante meters om deze wachtende voorraden te kunnen herbergen en 
daarmeee een kostbare verhoging van het volume van in productie gebonden kapitaal (De Sitter 
1994:57). . 

Ernstiger,, want vermijdbaarder, zijn de zogenaamde 'balansverliezen' die optreden in taylo-
ristischee arbeidsorganisaties. Hier gaat het om verliezen die optreden door de moeilijkheid om 
bewerkingenn op te delen in voldoende kleine taakmomenten om een optimale benutting van 
kapitaall  en arbeid te garanderen. In tegenstelling tot stochastische wachttijden gaat het hier om 
vastee wachttijden die desondanks binnen de logica van verdergaande taakopdeling en kleinere 
cyclustijdenn onoplosbaar zijn. Hoe korter de cyclustijd, hoe groter het aantal werkstations en 
hoee hoger de balansverliezen. De omgekeerde weg van onderlinge afstemming door het aantal 
stationss te verminderen en de arbeidscyclus te verlengen past niet binnen de tayloristische lo-
gica.. En dus is de 'oplossing' ook hier die van tussenvoorraden, met alle kosten vandien. Deze 
kostenn worden geraamd op twee tot 12 procent (De Sitter 1981:135; 1994:57ff). 

Dee derde categorie wordt gevormd door de zogenaamde 'omstelverliezen'. Deze verliezen 
hangenn samen met het gegeven dat de meeste productielijnen meerdere productvarianten afle-
veren,, wat op zichzelf een belangrijke factor is in de marktstrategie van de onderneming. Al-
hoewell  het aantal varianten van branche tot branche en van bedrijf tot bedrijf zal verschillen, 
zall  iedere onderneming in meer of mindere mate worden geconfronteerd met de noodzaak pro-
ductielijnenn en daarbinnen werkstations aan te passen aan de specifieke eisen van verschillende 
producten.. In de meeste gevallen is dat een taak van de werknemer die het werkstation be-
menst.. Het ligt voor de hand dat het relatieve tijdsverlies dat met deze aanpassingen is ge 
moeidd toeneemt naarmate de bewerkingstijd per werkstation korter en de arbeidscyclus kleiner 
is.. Tegelijk zal het aantal malen dat het werkstation moet worden omgesteld stijgen naarmate 
dee bewerking nauwer is gedefinieerd, wat bij een korte cyclus het geval is. Omdat volgens het 
internee verslagleggingssysteem van de tayloristische arbeidorganisatie efficiëntie neerkomt op 
eenn zo volledig mogelijke capaciteitsbenutting van mens en machine, en kosteneffectief produ-
cerenceren wordt vertaald in zo laag mogelijke kosten per bewerking, tendeert dit type arbeidsorga-
nisatiee naar de aanschaf van zeer geavanceerde, uiterst snelle, maar veelal ook uitzonderlijk 
kostbare,, grootschalige en statische want gespecialiseerde productiesystemen. De lange om-
steltijdd die dergelijke systemen vergen, impliceert niet alleen hogee directe omstelverliezen maar 
ookk hoge indirecte omstelverliezen. Onder deze laatste kostenpost moeten die kosten worden 
verstaann die worden veroorzaakt doordat de onderneming, daartoe gedwongen door het hoog-
gespecialiseerdee karakter van het machinepark, kiest voor zo lang mogelijke productieseries en 
daartoee ofwel orders verzamelt ofwel eindvoorraden aanlegt ofwel kiest voor een combinatie 
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vann beide. Dit betekent óf langere doorlooptijd, meer opslagruimte en meer gebonden kapitaal, 
óff  langere wachttijden voor de consument. 

Ietss soortgelijks geldt voor 'hanteerverliezen', de vierde categorie verliezen. De productietijd 
perr werkstation valt uiteen in directe en indirecte productietijd. Naast pure bewerking kost 
immerss ook het transporteren, hanteren en positioneren van materiaal en gereedschap tijd. Hoe 
groterr de arbeidsdeling in het productieproces, hoe groter het aantal bewerkingsstations. Gere-
lateerdd aan de directe productietijd neemt het gewicht van de indirecte productietijd toe en 
daarmeee de verhouding van de doorlooptijd in de de totale bewerkingstijd. Net als voor 
stochastischee en omstelverliezen geldt voor hanteerverliezen dat ze onvermijdelijk zijn. In ie-
derr productieproces, hoe ook georganiseerd, moet het product tijdens het productieproces ver-
schillendee malen getransporteerd, gehanteerd en opnieuw gepositioneerd worden. Uit deze 
formuleringg volgt dat de efficiëntie van het productieproces mede wordt bepaald door het aan-
tall  malen dat dit moet gebeuren. Oftewel, het gewicht van deze verliezen varieert al naar gelang 
dee inrichting van het productieproces. Waaruit volgt dat uit prudentieel oogpunt moet worden 
gekozenn voor een dusdanige inrichting van het productieproces dat het relatieve gewicht van 
hanteerverliezenn wordt verminderd. 

Dee vijfde soort verliezen zijn zogenaamde 'storingsverliezen'. Omdat in het tayloristische 
arbeidsprocess de bewerkingen eenvoudig zijn en een repetitief karakter hebben is het welis-
waarr zo dat de storingskans op het niveau van de bewerking laag kan worden gehouden, maar 
omdatt een groot aantal van dit soort eenvoudige bewerkingen in lijn is geschakeld of functio-
neell  is geconcentreerd geldt dat niet voor het productieproces als geheel. Bovendien brengt de 
striktee scheiding van uitvoering en regulering met zich mee dat er per bewerking weinig moge-
lijkhedenn zijn om eventuele storingen te traceren en te verhelpen. Dat betekent dat ook de sto-
ringsgevoeligheidringsgevoeligheid groot is. De oplossing is ook hier de 'redundantie' die zo karakteristiek is 
voorr de tayloristisch arbeidsorganisatie en die het voornaamste doelwit vormt van neo-taylo-
ristischee ondernemingsstrategieën als 'slanke productie' ('lean production'). Om te 
voorkomenn dat storingen als 'rimpels' door het productiesysteem trekken en pas aan het einde 
vann het productieproces worden waargenomen (wanneer correctie lastiger, arbeidsintensiever 
enn dus kostbaarder is), worden op strategische lokaties storingsdichte schotten geplaatst in de 
vormm van zogenaamde herstel- of justeerstations. Weer leidt dit tot langere doorlooptijden, is 
meerr vloeroppervlak vereist en wordt kapitaal onproductief in het productieproces gehouden. 
Ditzelfdee effect heeft de splitsing van reguleringstaken. Hoe groter de mate van arbeidsdeling 
inn het besturingssysteem zelf, hoe groter de behoefte aan externe coördinatie (in feite de 
reguleringg van reguleringstaken) zal zijn. Omdat het hier gaat om duurbetaalde krachten zijn de 
kostenn aanzienlijk. Uit kostenoverwegingen afzien van deze regulering van reguleringstaken 
daarentegenn vergroot de kans op storingen en dus de kosten die dat met zich meebrengt.3 

Dee voornaamste bron van structurele verliezen is echter gelegen in het onvermogen van de 
uitvoerderr om de oorsprong van storingen te traceren en de storing te verhelpen (De Sitter 
1994:50).. De combinatie van horizontale en verticale arbeidsdeling die de tayloristische ar-
beidsorganisatiee kenmerkt, brengt met zich mee dat de uitvoerder noch over voldoende waar-
nemingscapaciteitnemingscapaciteit noch over voldoende beheersingscapaciteit beschikt om afdoende op storin-
genn te kunnen reageren. Dit heeft twee negatieve effecten. De eerste betreft de innovativiteit 
vann de onderneming. Het is inmiddels weinig controversieel meer om het zwaartepunt van in-
novativiteitt niet langer te leggen bij klassieke instituten als het naar wetenschappelijk model 
geschoeidee bedrij fslaboratorium dat achter gesloten deuren fundamenteel onderzoek verricht. 
Ditt zogenaamde 'lineaire innovatiemodel' gaat gebukt onder ten minste drie gebreken (vgl. 
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Schumpeterr 1942). Ten eerste overwaardeert het het economische belang van fundamenteel 
wetenschappelijkk onderzoek. Ten tweede berust het op een onhoudbare en achterhaalde hië-
rarchiee van kennisbronnen. 'Pure' wetenschappelijke kennis prevaleert hier boven de 
'toegepaste'' en de veelal non-discursieve ervaringskennis van de gebruiker. En ten derde ver-
onachtzaamtt het het belang van continue interactie en terugkoppeling voor daadwerkelijke 
proces-- en productinnovatie (Aoki & Rosenberg 1987; Cooke & Morgan 1998:12; Kline & 
Rosenbergg 1986). Daar tegenover staat het zogenaamde 'interactieve' of'integrale innovatie-
model',, waarmee wordt verwezen naar de noodzaak voor de onderneming om nauwe taakafba-
keningenn te overschrijden en rigide ondernemingsgrenzen te doorbreken teneinde adequaat te 
kunnenn anticiperen op externe veranderingen. Daarbij gaat het vooral om de mate waarin de in-
richtingg van het productieproces coöperatie en de uitwisseling van informatie mogelijk maakt; 
tussenn werknemers, tussen afdelingen, tussen de onderneming en haar toeleveranciers, tussen 
dee onderneming en haar klanten en uiteindelijk tussen ondernemingen onderling (Roobeek 
1988:36-61;; Freeman 1994:480; Dhondt& Vaas 1996; Cooke & Morgan 1998:41-47). 

Aansluitendd bij de opvatting dat de innovativiteit van een onderneming in belangrijke mate 
wordtt bepaald door haar vermogen externe ontwikkelingen productief te absorberen (Cooke & 
Morgann 1998:13-17, 35-59), moet het oordeel luiden dat de tayloristische arbeidsorganisaties 
hierinn tekort schiet. Juist omdat bewerkingen in een dergelijk productieproces gelijktijdig en 
duss per definitie onafhankelijk van elkaar plaatsvinden, is de afstand ertussen te groot om 
uitwisselingg van aanvullende informatie mogelijk te maken. Niet alleen belemmert dit con-
structievee coöperatie tussen afdelingen en bewerkingsstations, in combinatie met de toch al 
overgrotee systeemcomplexiteit van dit type arbeidsorganisatie roept het een neiging tot com-
plexiteitsreductiee op die zich binnen de logica van het taylorisme uit in de wens de verschillen 
tussenn producten zo klein mogelijk te houden. Dit staat haaks op de kwalitatieve marktstrate-
giee die is gebaseerd op de doelstelling om zo goed mogelijk in te spelen op veranderende con-
sumentenwensen. . 

Hetzelfdee mechanisme doet zich voor bij procesinnovatie. Ook daarvoor geldt dat zij zich 
alleenn kan voordoen als er voldoende informatie, voldoende capaciteit en voldoende motivatie 
iss om naar oplossingen te zoeken die de routine verstoren en dus innovatie uitlokken. Binnen 
dee tayloristische arbeidsorganisatie is aan geen van deze voorwaarden voldaan. Problemen die-
nenn zich namelijk niet aan binnen individuele bewerkingsmomenten maar ertussen. De proble-
menn van organisaties van dit type zijn met andere woorden systemische problemen, dat wil 
zeggen:: problemen die inherent zijn aan de organisatie van het productieproces. Omdat het om 
systemischee problemen gaat en het informatiesysteem van dergelijke organisaties is gericht op 
hett aansturen van individuele bewerkingsmomenten en niet op dat van complete orderstromen, 
zijnn deze problemen niet met conventionele middelen te lokaliseren. Tegelijk verhindert de ar-
beidsdelingg dat individuele werknemers problemen die hun oorsprong buiten hun jurisdictie 
hebbenn - wat bij systemische problemen per definitie zo is - kunnen oplossen. Daarnaast mo-
tiveertt de werkomgeving met haar gecentraliseerde en geconcentreerde verantwoordelijkheden 
enn bevoegdheden niet tot meedenken (De Sitter 1994:50,56, 358-403). 

Hett tweede negatieve effect betreft de lage kwaliteit van de arbeid in tayloristische arbeids-
organisaties.. De combinatie van grote storingsgevoeligheid (of hoge taakeisen) met geringe 
waarnemings-- en beheersingscapaciteiten (of regelmogelijkheden) die dit type organisatie ken-
merkt,, is de paradigmatische stressveroorzakende situatie {zit figuur 5.). Stress heeft uiteraard 
meerderee oorzaken, waaronder persoonsgebonden. Onder de werkgebonden oorzaken speelt 
dee combinatie van hoge taakeisen en lage regelmogelijkheden een belangrijke rol, zo leert empi-
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rischh stressonderzoek (De Sitter 1994:19-28, 45; Christis 1998:39ff.). Wanneer wordt afge 
zienn van de beschikbare cijfers over de gemiddelde arbeidssatisfactie - die meer de aanpassings-
graadd aan bestaande arbeidssystemen meten dan de werkelijke tevredenheid - en met een veel-
heidd aan tentatieve indicatoren wordt gepoogd de objectieve kwaliteit van de arbeid te achter-
halen,44 dan blijkt er een nauwe samenhang te bestaan tussen vervreemdingsverschijnselen en 
dee mentale gezondheidstoestand van de werknemer enerzijds en de verhouding tussen waarne-
mings-- en beheersingscapaciteit en werkdruk anderzijds (De Sitter 1981:143ff.). Lage arbeids-
kwaliteitt vertaalt zich dan in een lage werkdruk gecombineerd met lage taakeisen; een lage 
werkdrukk gecombineerd met hoge taakeisen; of in een hoge werkdruk gecombineerd met lage 
taakeisen. . 
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figuurfiguur 5. I arbeid en stress (Christis 1998:34; Karasek 1979) 

Eenn groot deel van het werk in tayloristische arbeidsorganisaties is arbeid van het laatste 
type.. De individuele werknemer reageert op deze combinatie van factoren met desinteresse en 
passiviteit.. Terwijl de organisatie als geheel zich ziet genoodzaakt om een surplus aan perso-
neell  aan te houden teneinde het verzuim en verloop zo soepel mogelijk op te vangen. Het 
voordeell  van lage loonkosten en een korte inwerktijd van eenvoudige taken weegt niet op tegen 
dee nadelen van verzuim, verloop, een geringe betrokkenheid bij werk en onderneming en con-
flictrijk ee arbeidsverhoudingen (vgl. Fox 1974). Op grond hiervan kan het systeemverlies door 
verzuim,, verloop en demotivatie worden geraamd op ruim eenvijfde van de totale bewer-
kingstijd.. Door verschillende auteurs, afkomstig uit verschillende onderzoekstradities, wordt 
hett cumulatieve effïciëntieverlies van de tayloristische arbeidsorganisatie door systeeminhe-
rentee verliezen op 40 tot 60 procent van de totale bewerkingstijd geraamd; ramingen die uiter-
aardd zijn geformuleerd tegen de achtergrond van een alternatieve, superieure organisatie van 
productieprocessenn (De Sitter 1981; 1994; Womack et al. 1990; 1996; Breukelen 1996:194, 
202-203,210). . 

Naastt deze directe, ondernemingsinterne verliesposten kunnen meer indirecte, maatschap-
pelijkee verliesposten worden onderscheiden. Ten eerste de effecten op de nationale arbeids-
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verhoudingenn in brede zin. Er moeten er drie worden onderscheiden. Primo, een toenemende 
onderbenuttingg van stijgende vaardigheden en kwalificaties. Tegenover een kwantitatief én 
kwalitatieff  stijgende scholingsgraad staat een toenemende dekwalifïcering van aangeboden 
functiess door dalende loonkosten en een stijgend arbeidsaanbod als gevolg van herintredende 
vrouwenn en een gedereguleerde arbeidsmarkt (WRR 1977:73-74). Secundo, een toenemende 
segmenteringg van de arbeidsmarkt. Niet alleen gaat de scheiding van regulering en uitvoering 
samenn met primaire en secundaire arbeidsmarkten - met alle consequenties vandien voor het 
organisatievermogenn van de vakbeweging (Gordon et al. 1982; Van Hoof & Dronkers 1979) -
bovendienn leidt de vergaande arbeidsdeling tot een eenzijdige nadruk op bedrijfsspecifieke 
kenniss en vaardigheden. Dat bevordert het ontstaan van branche- en bedrij fsspecifieke ar-
beidsmarktenn en belemmert investeringen in rijke taken door gebrek aan gekwalificeerd perso-
neell  (Piore & Doeringer 1985; Lane 1988). En tertio, een verdere instrumentalisering van de ar-
beidsmotivatie,, juist nu van werkgeverszijde een premie wordt geplaatst op functionele flexi-
biliteitt en coöperatie. 

Tenn tweede inefficiënties in de vorm van maatschappelijk overbodige productie. Doordat de 
tayloristischee arbeidsorganisatie tendeert naar endogene groei stijgt ook het minimale produc-
tievolumee dat benodigd is om bedrijfseconomische rentabiliteit te waarborgen. Hoe groter de 
arbeidsdeling,, hoe groter het personeelsbestand, hoe hoger de loonkosten, hoe hoger ook het 
minimaall  vereiste productiepeil en hoe groter dus de omvang van de afzetmarkt moet zijn. Het 
productievolumee wordt dus niet alleen bepaald door afzetfactoren, maar ook door de tayloris-
tischee logica zelf. Afzetmogelijkheden en schaalomvang van het productieproces zullen nim-
merr volledig samenvallen. Daardoor doen zich continu inefficiënties in de vorm van overbodige 
productiee voor, die overal in de productieketen kunnen worden aangetroffen; bij de 
consument,, de 'uitverkopende' detailhandelaar, de grossier tot aan het justeerstation, 
individuelee werkstations en de toeleverancier. De logica van het taylorisme heeft tot gevolg dat 
aanpassingenn aan kwantitatieve vraagveranderingen niet vloeiend maar schoksgewijs verlopen. 
Bijj  een slinkende vraag betekent dit een grotere arbeidsuitstoot dan de werkelijke 
marktomvangg rechtvaardigt, en bij een stijgende vraag betekent dit juist een latere en tragere 
arbeidsaanwass dan de marktomvang vereist. Ten minste een deel van de conjuncturele 
werkloosheidd moet dan ook worden gezien als effect van de vergaande graad van horizontale 
enn verticale arbeidsdeling binnen de Nederlandse industrie- en dienstenproductie (De Sitter 
1981:28-30,132). . 

Resumée Resumée 
Bijj  wijze van afsluiting wil ik kort de scores van het tayloristische productieconcept op de 
eerdergenoemdee beoordelingscriteria langslopen. Ten eerste de kwaliteit van de organisatie. De 
kwaliteitt van de tayloristische arbeidsorganisatie is laag. Het productieproces is star en rigide, 
kentt lange doorlooptijden, is onvoldoende toegerust om te anticiperen op marktontwikkelin-
gen,, is storingsgevoelig, biedt onvoldoende ruimte voor kwaliteitscontrole in actu en schiet te 
kortt op het vlak van verticale en horizontale coöperatie en informatie-uitwisseling die volgens 
hett interactiemodel cruciaal zijn voor een hoge mate van innovativiteit. 

Tenn tweede de kwaliteit van de arbeid. Ook hier scoort het tayloristische productieconcept 
laag.. Het wordt gekenmerkt door een hoog verzuim, veel verloop en heeft een inherente ten-
denss tot dekwalifïcering die haaks staat op het sterk gestegen onderwijspeil en de hogere ge-
middeldee verwachtingen ten aanzien van arbeid. Bovendien biedt de tayloristische arbeidsor-
ganisatiee de werknemer weinig mogelijkheden om werkgebonden stressoorzaken weg te nemen, 
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biedtt zij de werknemer weinig gelegenheid zich betrokken te voelen bij werk en werkgever en 
zijnn er geringe leer- en ontplooiingsmogelijkheden. 

Enn ten derde de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. Ook die laat in tayloristische arbeids-
organisatiess te wensen over. De geringe waarnemings- en beheersingscapaciteiten van de uit-
voerderr bieden ook geringe mogelijkheden tot onderling overleg en gezamenlijke actie. Omdat 
uitvoerderss niet voorbij het eigen werkstation kunnen zien, ontbreekt de kennis die effectief 
overlegg eerst mogelijk maakt. Dit werkt vervreemding in de hand en creëert een arbeidsklimaat 
waarinn onderling wantrouwen welig tiert. Het tayloristische productieconcept schiet dus niet 
alleenn te kort op prudentieel vlak, maar eveneens op moreel vlak. Zoals tot uitdrukking komt 
inn de lage kwaliteit van de arbeidsverhouding in tayloristische arbeidsorganisaties laat zij uit-
voerderss geringe mogelijkheden tot zelfstandige coördinatie van taken en biedt zij aldus weinig 
gelegenheidd tot de onderlinge coöperatie die benodigd is voor het verwerven van democratische 
competentiess en deugden. Het is in die zin dat het tayloristische productieconcept verdere 
democratiseringg van economische organisaties in de weg staat. 

Vierr  nieuwe productieconcepten 

Daarr tegenover staat een aantal nieuwe productieconcepten. In antwoord op gewijzigde natio-
nalee en internationale economische condities worden verschillende waarnemers verschillende 
herstructureringsstrategiëenn gewaar van individuele ondernemingen én van zogenaamde 
'economischee regio's'. Ik beperk mij hier tot vier nieuwe productieconcepten die zich van an-
deree herstructureringsstrategieën onderscheiden door de kwalitatieve taakverrijking waarmee 
zijj  gepaard gaan. Het gaat dan om respectievelijk de strategie van 'flexibele specialisatie' die in 
19844 door Michael Piore en Charles Sabel op grond van - vooral - waarnemingen gedaan in 
Midden-Italiëë (het 'derde Italië') is verwoord. Ten tweede de strategie van 'gediversificeerde 
kwaliteitsproductie'' die de arbeidssociologen Arndt Sorge en Wolfgang Streeck in 1988 pre-
senteerdenn en die vooral kon worden aangetroffen in de machinebouw in Duitse deelstaten als 
Baden-Württemberg.. De derde zijn de kwalitatieve rationaliseringsaanzetten die de eveneens 
Duitsee arbeidssociologen Horst Kern en Michael Schumann vanaf de late jaren zeventig in de 
kerndomeinenn van de Westduitse industrie ontwaren, en die zij in 1984 presenteerden als 
'Nieuwee Productie Concepten'. De vierde is het stroomsgewijze productiemodel van de Ne-
derlandsee sociotechniek dat is gebaseerd op een decennialange traditie van organisatorische en 
productietechnischee experimenten die zijn gemotiveerd door de eerdergenoemde structurele in-
efficiëntiess van het tayloristische productieconcept. Tot slot ga ik in op de voornaamste ver-
schillenn tussen deze post-tayloristische productieconcepten en de neo-tayloristische herstruc-
tureringsstrategieënn die momenteel onder de noemers van 'outsourcing', 'flexibele automatise-
ring',ring', 'numerieke flexibilisering' en 'slanke productie' opmars maken. 

FlexibeleFlexibele specialisatie en Gediversificeerde kwaliteitsproductie 
Pioree en Sabel zien in hun 'Second industrial divide' uit 1984 een wederopkomst van de 
kleine,, flexibele, ambachtelijke onderneming die als een schaduw het kapitalistische 
concentratie-- en bureaucratiseringsproces heeft begeleid (Sabel & Zeitlin 1985). Door een 
combinatiee van inventieve vormen van coöperatie en een creatief gebruik van nieuwe, 
computergestuurdee productiemiddelen weet de 'flexibel gespecialiseerde' onderneming zowel 
schaal-- als 'scope'-voordelen te plukken. Vandaar de combinatie van 'flexibele' - verwijzend 
naarr 'scope'-voordelen - en 'specialisatie' - verwijzend naar schaalvoordelen - in de naam 
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'flexibelee specialisatie'. Schaalvoordelen betreffen afnemende marginale kosten per eenheid 
productt zodra de productie een bepaalde schaal overschrijdt. 'Scope'-voordelen betreffen 
voordelenn die voortvloeien uit het vermogen snel en goedkoop te kunnen omschakelen op ver-
schillendee productvarianten of zelfs compleet verschillende producten. De eerste vereisen ho-
mogenee markten, terwijl de tweede in feite in staat stellen ook onder gefragmentariseerde 
marktconditiess schaalvoordelen te behalen. Door een uitgekiende combinatie van deze strate-
gieënn slaagden kleine en middelgrote ondernemingen er vanaf de late jaren zeventig tegen alle 
verwachtingenn in terrein terug te winnen op de grootschalige tayloristische arbeidsorganisatie 
diee tot dan toe domineerde (Sabel 1982:202). Ambachtelijke productie onderscheidt zich vol-
genss Piore & Sabel van massaproductie doordat de productie-eenheden klein zijn, de produc-
tiemiddelenn multi-inzetbaar, de productvariatie groot, de productseries relatief klein en het 
personeell  geschoold tot hooggeschoold is. De voornaamste drijfveren achter dit 'tweede indus-
triëlee keerpunt' zijn gewijzigde marktcondities (Sabel 1982:195-199). De introductie van in-
formatietechnologiee is daarvoor noch een voldoende, noch een noodzakelijke voorwaarde ge-
weestt (Piore & Sabel 1984:261). 

Sorgee & Streeck beschrijven een soortgelijke ontwikkeling, hoewel het hier - zoals gezegd -
niett primair gaat om de 'wederopkomst' van kleine, ambachtelijke ondernemingen, als wel om 
dee herstructureringsstrategieën van middelgrote producenten in de kernsectoren van de 
Westduitsee economie. 'Gediversifïceerde kwaliteitsproductie', zoals Sorge & Streeck dit 
nieuwee productieconcept dopen, is een productiemodel dat zijn concurrentievermogen op 
mondialee kwaliteitsmarkten dankt aan een snelle en inventieve toepassing van nieuwe infor-
matietechnologieën;; de productie van een groot aantal, wezenlijk verschillende productvarian-
ten;; het consequent vasthouden aan een kwalitatieve in plaats van een kwantitatieve markt-
strategie;; en door een kennisintensief productieproces te combineren met hoge lonen, grote 
baanzekerheidd en substantiële medezeggenschap. In tegenstelling tot de meer impressionisti-
schee criteria van Piore & Sabel hanteren Sorge & Streeck drie operationaliseerbare variabelen 
aann de hand waarvan het tayloristische productieconcept kan worden onderscheiden van alter-
natievee productieconcepten. Dat zijn: (i) de mate van standaardisatie; (ii) de aard van de af-
zetmarkt;; en (iii ) de omvang van de productie. Omdat de causale samenhang tussen de eerste 
tweee variabelen volgens beide auteurs groot is, resulteert dit in vier productiestrategieën (zie 
figuurfiguur 6.). 

Inn Sorge & Streecks optiek is het vooral de introductie van computergestuurde productiema-
chiness geweest die de klassieke tegenstelling tussen massaproductie en ambachtelijke 
productiee heeft weggenomen (Sorge & Streeck 1988:28ff.), en wel op twee manieren.5 De 
eerstee is de route die Piore & Sabel beschrijven; van (a) naar (b). Het gaat hier om de omzetting 
vann kleinschalige ambachtelijke productie in grootschalige productie met ambachtelijke 
kenmerkenn (geringe mate van standaardisatie) door een inventief gebruik van nieuwe 
informatietechnologieën.. Niet alleen zijn ambachtelijke producenten hierdoor in staat 
schaalvoordelenn te plukken die voorheen slechts waren voorbehouden aan massaproducenten. 
Bovendienn stelt de hoge mate van productdiversificatie die de nieuwe technologieën door het 
verlagenn van omsteltijden en omstelkosten mogelijk maken, ambachtelijke producenten in staat 
adequaterr dan massaproducenten te reageren op veranderde marktcondities. Het gaat hier 
kortomm om dezelfde combinatie van schaal- en 'scope'-voordelen die Piore & Sabel schetsen. 
Interessanter,, aldus Sorge & Streeck, is de route van tayloristische massaproducent naar de 
post-tayloristischee massaproducent die een hoog productievolume paart aan maatwerk, grote 
productvariatiee en kwaliteitscontrole. De route dus van massaproductie naar gediversifïceerde 
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kwaliteitsproductie,, of van (c) naar (b). Ook hier fungeren technologische ontwikkelingen als 
voornaamstee aanzet voor organisatorische en productietechnische veranderingen (Sorge & 
Streeckk 1988:31; Streeck 1992:5-6). 

groot t 
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gering g 
volume e 
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b b 

ambachtelijkee productie 

a a 

figuurfiguur 6.1 vier productiestrategieën (Sorge & Streeck 1988:30; Streeck 1992:4-5) 

Hett meest in het oog springende verschil tussen Piore & Sabels Flexibele specialisering en 
Sorgee & Streecks Gediversificeerde kwaliteitsproductie is dat de laatsten post-tayloristische 
herstructureringg niet exclusief voorbehouden aan het midden- en kleinbedrijf. Gezegd moet 
wordenn dat dit bezwaar alleen de eerste fase in het onderzoek naar strategieën van Flexibele 
specialisatiee treft. Vanaf 1989 is het concept van Flexibele specialisering verrijkt met de decen-
traliseringsstrategieënn van grootschalige ondernemingen die eigenhandig de grenzen van de 
eigenn onderneming perforeren, wat uitmondt in semi-autonome 'bedrijfseenheden' die 
onderlingg zijn verbonden door decentrale en gedecentreerde netwerken. Deze strategie heeft als 
oogmerkk een grotere interne flexibiliteit en plasticiteit, en een snellere onderlinge uitwisseling 
vann kennis, arbeid en kapitaal, al naar gelang de externe vraag. Dit organisatietype kent een 
kleinn aantal empirische instanties (Bosch, Montedison, Xerox, ABB, Olivetti), een groot 
aantall  wervende benamingen ('de virtuele onderneming', 'de fractale organisatie', 'de 
modulairee fabriek') en even zovele profeten (Hamel, Jacobs en anderen) (Van Aken et al. 
1997).. Sabel ziet als gevolg van deze ontwikkelingen een vervaging optreden van het 
onderscheidd tussen het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf (Sabel 1989:18-19). 
Hiermeee is aan een deel van de kritiek tegemoet gekomen (vgl. Williams et al. 1987; Korver 
1988;; Curry 1993; Lane 1995: 14-21; zie ook Hirst & Zeitlin 1991). 

Ditt laat onverlet dat Flexibele specialisering als economische moderniseringsstrategie wordt 
gekenmerktt door een hoge mate van contingentie en voluntarisme (vgl, exemplarisch, Piore & 
Sabell  1984:306). Streeck verwijt Piore & Sabel ontwikkelingen voor exemplarisch te houden 
diee in feite een particulier karakter hebben, zonder deze particuliere condities vervolgens soci-
aal-wetenschappelijkk te 'bewerken'. Streeck wijst er op dat de gunstige ervaringen met coöpe-
ratievee netwerken van kleinschalige ondernemingen in het 'derde Italië', noch die van massa-
producentenn met radicale decentraliseringsstrategieën, veel zeggen over een eventuele transpor-
teerbaarheidd ervan (Streeck 1992:8-9). Vergeleken met de aandacht voor 'kleine' politiek, bana 
Iee instituties als leerlingstelsels, ondernemingsraden en sectorale loononderhandelingen en alle-
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daagsee industrie-arbeid die de Duitse arbeids- en organisatiesociologie typeert, doet dit volun-
tarismee naiëf en romantisch aan (Streeck 1992:7). 

Datt wil niet zeggen dat de concrete ervaringen met Flexible specialisering irrelevant zouden 
zijn.. Ten eerste wijzen deze ervaringen op het bestaan van een alternatieve inrichting van in-
dustriëlee productieprocessen, waarbij de sociaalwetenschappelijke kwestie of zij aanspraak 
kann maken op de eretitel van een 'industrieel keerpunt' in ieder geval voor mijn doel niet zo in-
teressantt is. Dat een andere organisatie van de productie mogelijk is, is op zichzelf al belang-
rijkee theoretische en normatieve winst. Daar komt bij dat deze ervaringen hebben geleerd dat 
efficiëntiee niet synoniem is aan grootschaligheid, bureaucratisering en taakverarming, noch dat 
innovatieff  en hoogtechnologisch produceren exclusief is voorbehouden aan het grootbedrijf 
mett gespecialiseerde onderzoek- en ontwikkelingsfunctie. En ten derde dat een zelfstandige 
managementfunctiee niet noodzakelijk is voor een rendabele bedrijfsvoering. Tot slot leert 
Flexibelee specialisering dat de precieze organisatie van het productieproces niet alleen afhangt 
vann markt en technologie, maar evenzeer van de institutionele context waarin de onderneming 
opereert,, evenals van de kwaliteit van haar interacties met andere actoren (overheden, toeleve-
ranciers,, afnemers, vrijwillig e associaties). Sorge & Streecks Gediversificeerde kwaliteitspro-
ductiee voegt daar - naast een theoretisch onderbouwde uitwerking van de bepalende omge-
vingsconditiess - een beschrijving van recente Duitse ervaringen van grote en middelgrote on-
dernemingenn aan toe. 

NieuweNieuwe Productie Concepten 
Dee derde 'ontdekking' van nieuwe productieconcepten dateert eveneens van 1984 en is die 
vann Horst Kern en Michael Schumann (Kern & Schumann 1990[1984]; Kern & Schumann 
1989).. Met een uitgebalanceerde, pro-theoretisch onderbouwde combinatie van 
onderzoeksmethodenn hebben Kern & Schumann de effecten onderzocht van voortschrijdende 
rationaliseringg in de drie kernsectoren van de Duitse industrie: de automobielindustrie, de 
machinebouww en de chemie. Op grond hiervan concluderen Kern & Schumann dat zich in deze 
sectorenn sinds de late jaren zeventig een ware revolutie op het vlak van de technische 
inrichtingg van productieprocessen en de organisatie van arbeidstaken heeft voltrokken. Dit 
verleiddee de auteurs ertoe hun onderzoeksresultaten te publiceren onder de titel 'Das Ende der 
Arbeitsteilung',, zij het dat zij er voorzichtigheidshalve een vraagteken aan hadden toegevoegd. 

Dee 'revolutie' die Kern & Schumann ontwaren is het afscheid van de kapitalistische strategie 
bijj  uitstek, namelijk rationalisering door middel van de vervanging van 'levende' arbeid door 
'dode'.. Ondanks de toegenomen mogelijkheden om menselijke arbeid met behulp van automa-
tiseringg en robotisering uit het productieproces te verwijderen, hebben vakbeweging en onder-
nemingsleidingg in toenemende mate ingezien dat arbeid niet de onvermijdelijke stoorzender in 
dee productietechnische symfonie is, maar een zelfstandige productiefactor wier effectieve be-
nuttingg het verschil tussen winst en verlies kan betekenen (Kern & Schumann 1990[1984]: 
323).. In antwoord op verscherpte internationale concurrentie en uiteenvallende massamarkten 
enerzijdss en negatieve ervaringen met automatisering en robotisering anderzijds wordt gebro-
kenn met het aloude kapitalistische ideaal van de 'volautomatische fabriek'.6 In plaats daarvan 
wordtt gezocht naar productieconcepten waarin hoogwaardige, geschoolde arbeid kan floreren 
enn zijn baten in de vorm van verhoogde flexibiliteit en innovativiteit kan afwerpen. De pro-
ductievee potentie van CAD/CAM-systemen kan slechts worden benut wanneer zij worden 
gecombineerdd met investeringen in de kwalificaties van de werknemers en de herstructurering 
vann het productieproces in de richting van autonome taakgroepen (Lane 1988:152; Brödner 
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1985:116;; Bainbridge 1982). Anderzijds kampt de tayloristische arbeidsorganisatie sinds de 
latee jaren zestig door hoger onderwijspeil en gestegen verwachtingen met afnemende legitimi-
teitt onder werknemers en vakbonden. Tot slot hebben productietechnische ontwikkelingen een 
opmerkelijkee 'verdienstelijking' van industriële productieprocessen tot gevolg gehad (Offe 
1985:101-128).. Tegenover een geleidelijke daling van het aantal uitvoeringstaken staat met 
namee in de chemische procesindustrie een forse stijging van het aantal reguleringstaken: be-
heersing,, bewaking, kwaliteitscontrole, planning, toezicht, onderhoud, systeemregulering, et 
cetera.. Deze taken zijn heel wat lastiger te scheiden en te splitsen dan uitvoeringstaken. Teza-
menn betekent dit de reïntegratie van taken en een feitelijke reductie van de mate van arbeidsde-
ling,, zowel horizontaal als verticaal. Daarmee staan deze ontwikkelingen haaks op de tayloris-
tischee logica van verdergaande taakverarming en, uiteindelijk, de vervanging van de arbeid door 
automatiseringg en robotisering. 

Evenalss bij de twee voorgaande productieconcepten staan hier innovatief vermogen, aanpas-
singsvermogen,, flexibiliteit en kwaliteit centraal. En net als bij de voorgaande twee productie-
conceptenn gaat het hier uiteindelijk om productiemodellen die zijn afgedwongen door markt-
ontwikkelingenn en die mogelijk worden gemaakt door technologische ontwikkelingen. Volgens 
Kernn & Schumann werken deze veranderingen door op vier niveau's. Ten eerste beïnvloeden 
zijj  het ontwerpproces. Ten tweede dwingen zij wijzigingen af in de gebruikte productietech-
nieken.. Ten derde leiden zij tot een andere verdeling van werktaken. En ten vierde nopen zij 
tott een heroriëntatie op het personeelsbeleid. Naast productievriendelijk ontwerpen, wat gro-
teree samenwerking tussen ontwerpen en uitvoeren vereist, betekent dit de introductie van klei-
neree en flexibelere productie- en montagesystemen, taakverrijking en vergroting van individuele 
enn collectieve autonomie door middel van de introductie van autonome taakgroepen, en rekwa-
lificeringg door nieuwe trainings-, wervings- en selectietechnieken. 

Mett name de effecten op het personeelsbeleid zijn hier van belang. Kern & Schumann spre-
kenn van een 'reprofessionalisering van de werknemer' en een 'terugkeer van de geschoolde ar-
beider'' (Kern & Schumann 1990[1984]:97-100, 320ff.). De 'nieuwe arbeider' heeft ten minste 
driee tot vier jaar onderwijs ontvangen in het Duitse leerlingstelsel. In de praktijk komt dit neer 
opp een combinatie van praktische training op de werkplek en theoretische scholing in branche-
gee wijs georganiseerde scholingsinstituten. Kern & Schumann benadrukken het belang van de 
theoretischee component. Juist omdat gelijksoortige productietechnieken op verschillende ma-
nierenn moeten worden ingezet, dienen werknemers over breed inzetbare ('polyvalente') theo-
retischee competenties of 'sleutelkwalificaties' te beschikken, die per definitie niet bedrijfsge-
bondenn zijn en dus niet op de werkplek kunnen worden bijgebracht. Dat vereist een volwaar-
digg leerlingstelsel, waar werkgevers en werknemers via de ondernemingsraad en vakbonden 
prominentt zitting in hebben en dat zodanig is georganiseerd dat de samenstelling van het curri-
culumm en de uitwisseling van productietechnische informatie die dat vereist niet wordt gefrus-
treerdd door eenzijdige concurrentie-overwegingen (Streeck et al. 1987; Streeck 1989; 
1996b:: 148; Van Lieshout 1996). 

'Reprofessionalisering'' betekent niet dat de nieuwe arbeider een techneut of een ingenieur is 
(off  zou moeten zijn). Een betere analogie, aldus Kern & Schumann, is die van 'scout'. De 
nieuwee arbeider heeft een goed - theoretisch én praktisch - geschoold oog voor mogelijke sto-
ringenn en weet, indien nodig, door een groot improvisatievermogen en voldoende kennis van 
zowell  vak als organisatie snel en effectief in te grijpen. Dit impliceert dat de nieuwe arbeider 
minderr materiaal- en gereedschapsgeoriënteerd is dan de vakarbeider van weleer. In plaats 
daarvann is bekendheid met technische en organisatorische procedures vereist; een verschuiving 
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diee uiteraard nauw samenhangt met de genoemde 'verdienstelijking' van industriële arbeid. De 
nieuwee arbeider is dus niet een vakarbeider in traditionele zin, noch is hij heer en meester over 
hett productieproces, zoals de Flexibele specialisering van Piore & Sabel wil hebben. Anderen -
wetenschappers,, ingenieurs en andere 'experts' - ontwerpen de technische inrichting van het 
productieprocess en bepalen dus wanneer welke interventie is vereist. De romantiek van Piore 
&&  Sabel is bij Kern & Schumann ver te zoeken. 

StroomsgewijzeStroomsgewijze productie 
Dee vierde 'ontdekking' van nieuwe productieconcepten is enigszins een buitenbeentje. De 
'klassiekee sociotechniek' - waarvan de 'moderne sociotechniek' een erfgenaam is - is, zoals het 
adjectieff  'klassiek' reeds zegt, ouder dan de drie eerdere 'ontdekkingen'. Terwijl arbeid in de 
tayy loristische arbeidsorganisatie van oudsher als een passief gegeven wordt beschouwd dat de 
'expert'' naar eigen goeddunken kan kneden, buigt zich al vroeg een snel groeiende groep psy-
chologischh en sociologisch geschoolde onderzoekers over de psycho-sociale neveneffecten van 
dee tay loristische arbeidsorganisatie. In de VS waar de wetenschappelijke institutionalisering 
vann disciplines en kundes als organisatiesociologie, bedrijfskunde en organisatiekunde eerder 
plaatsvondd dan op het Europese continent, leidde de ontdekking van de psyche van de werk-
nemerr als variabele met een autonoom effect op de efficiëntie van het productieproces tot een 
waree explosie van experimenten met leiderschapsstijlen, participatie vormen, beloningssyste-
menn en groepstherapieën (Waring 1991:105). De meest bekende hiervan zijn Elton Mayo's 
Hawthorne-experimenten,, wiens gedragsmatige amendementen bij het taylorisme als de 
grondslagg van moderne managementstheorieën kunnen worden beschouwd (vgl. Waring 1991). 
Omm de bedreigingen voor de leidinggevende bevoegdheden van het management te beantwoor-
den,, die de steeds luider klinkende roep om collectieve belangenrepresentatie van de kant van 
vakbondenn en werknemers in de ogen van de ondernemingsleiding impliceerde, bepleitte Mayo 
dee introductie van 'democratisch leiderschap' via directe, niet-representatieve vormen van 
communicatiee tussen leiding en werkvloer. Als een rode draad loopt dit pacificerende thema 
vann Mayo's 'human relations'-benadering via Druckers 'management by objectives', Lewins 
'sensitivityy training', Moreno's 'democratic manager' naar Maslows 'job enrichment' en het 
'humann resource management' van vandaag. 

Hoewell  het belang van intermenselijke efficiëntie door betere communicatie tussen leiding en 
werkvloerr benadrukkend, deelt het mayoisme met het taylorisme het rotsvaste geloof in de ra-
tionaliteitt van horizontale en verticale arbeidsdeling en daarmee van een afzonderlijke manage-
mentfunctie.. Wat begon als een nieuwe agenda - iedere werknemer zijn eigen manager -, kwam 
uiteindelijkk neer op het vervangen van 'overheersing' door 'manipulatie' en van 'industrieel 
feodalisme'' door 'hegemonie' (Burawoy 1979). Deze managementstrategieën thematiseren niet 
dee zeggenschap van de ondernemingsleiding over de inrichting van het productieproces en zijn 
duss uiterst bruikbare ideologische instrumenten gebleken om de ondernemingsleiding te helpen 
dee sociale organisatie van de werkvloer te blijven beheersen. Ondanks de nobele intenties van 
auteurss als Mayo, Lewin en Drucker hebben hun inzichten in de handen van de ondernemings-
leidingg vooral tot doel gehad om de politieke risico's van een ongeorganiseerde en potentieel 
radicalee werknemerspopulatie te beperken, de economische kosten van gebrekkige communi-
catiee te minimaliseren en de introductie van regulier overleg in de vorm van een ondernemings-
raadd zo mogelijk te vermijden (Rogers & Streeck 1995:19). 

Dee klassieke sociotechniek hoort thuis in deze stroom van psychologische en sociologische 
amendementen.. De studie die de geboorte van de sociotechniek inluidde betrof een onderzoek 
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naarr de bedrijfseconomische en psycho-sociale effecten van de vervanging van de traditionele 
groepsgewijzee arbeid in Britse mijnen door een wetenschappelijke bedrijfsvoering op tayloris-
tischee grondslag (Trist & Bamforth 1951; Trist et al. 1963:289ff.). Zoals uit deze beschrijving 
blijktt gaat de sociotechniek verder dan het mayoisme en ontkomt zo aan het gevaar van apolo-
getischh misbruik. De naam ervan geeft aan dat de sociotechniek niet onderscheidt tussen een 
socialee dimensie en een technischee dimensie. Techniek is zelf een sociaal fenomeen, terwijl so-
cialee fenomen mede worden bepaald door technische factoren. Productietechniek verwijst in de 
sociotechniekk dan ook niet naar 'technologie' in smalle zin, maar naar de concrete wijze 
waaropp 'inputs' worden getransformeerd in 'outputs'. In dat proces spelen 'technische in-
strumentatie'' en 'arbeidsverdeling' een gelijkwaardige maar onderscheiden rol. Tegenover de 
tayloristischee nadruk op technische instrumentatie en het psychologische amendement daarop 
vann het mayoisme, benadrukt de sociotechniek juist het nauwe verband tussen beide. De moti-
vatiee van de werknemer is niet een onafhankelijke variabele die los van de inrichting van het 
productieprocess onderwerp kan zijn van psychologische interventie. Zij is veeleer een functie 
vann de wijze waarop werkplekken zijn ingericht en het productieproces is opgezet. Voor het 
interventieobjectt van de sociotechniek betekent dit dat niet de individuele taak onderwerp van 
interventiee is (zoals in het taylorisme), noch de psyche van de individuele werknemer (zoals in 
hett mayoisme), maar juist het productieproces als geheel. Omdat verhoging van de productieve 
efficiëntiee verhoging van de kwaliteit van de arbeid vereist, en deze op haar beurt een algehele 
verhogingg van de kwaliteit van de organisatie vooronderstelt, volgt daaruit dat alleen een 
'integralee benadering' effect kan sorteren (De Sitter 1974:76). 

Ditt is ook het uitgangspunt van de moderne sociotechniek. Haar oogmerk is een storingsvrije 
organisatiee die adequaat weet te anticiperen op omgevingsveranderingen. Voor economische 
organisatiess die onder condities van grote externe marktonzekerheden opereren betekent dit dat 
zijj  tegelijk flexibel, beheersbaar en innovatief moeten zijn. Of een organisatie daaraan voldoet, 
kann worden afgelezen aan een achttal criteria die de mate van horizontale en verticale arbeids-
delingg binnen een organisatie betreffen (De Sitter 1994:114; Eijnatten & De Sitter 1995:32-33). 
Naarmatee een organisatie hoger scoort op deze lijst van criteria zal zij moeilijker aan de flexibi-
liteits-,, beheersbaarheids- en innovativiteitseisen kunnen voldoen, die hedendaagse marktom-
gevingenn stellen. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van de organisatie, die in de hoge 
scoree tot uitdrukking komt. De complexiteit van een organisatie wordt namelijk bepaald door 
dee relatie tussen het aantal elementen waaruit de organisatie is opgebouwd - meestal functies 
off  werkplekken -, het aantal verschillende interacties tussen die elementen en de variabiliteit 
vann die interacties door de tijd heen. Met andere woorden, hoe verder de principes van hori-
zontalee en verticale arbeidsdeling zijn doorgevoerd, hoe groter het aantal werkplekken zal zijn 
enn hoe omvangrijker het aantal interacties tussen die werkplekken is. In combinatie met een 
grotee mate van variabiliteit binnen die interacties door marktfragmentatie en de productdiver-
sificatiee die dat vereist, levert dat een exponentiële stijging van de complexiteit van de organi-
satiee op en daarmee een verhoogde kans op storingen, een grotere gevoeligheid voor storingen 
wanneerr deze zich voordoen en een afnemend vermogen om op deze storingen te reageren (De 
Sitterr 1994:144-145). 

Gezienn deze eisen kent de sociotechniek een drietal samenhangende vuistregels die het her-
ontwerpp van organisaties sturen. De eerste behelst het integrale karakter van ieder effectief 
herontwerp.. Anders dan haar voorganger onderscheidt de moderne sociotechniek tussen 
'productiestructuur',, 'besturingsstructuur' en 'informatiestructuur'. De eerste betreft de archi-
tectuurr van uitvoeringstaken, de tweede die van reguleringstaken. De informatiestructuur ver-
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wijstt naar de onderlinge schakeling van informatievoorzienende en informatieverwerkende 
functies.. In de sociotechniek is dit een afgeleide van respectievelijk de productiestructuur en de 
besturingsstructuur.. Voor de ontwerppraktijk betekent dit dat eerst het ontwerp van de pro-
ductiestructuurr er moet liggen, voordat de besturingsstructuur kan worden ontworpen. De in-
formatiestructuurr volgt als laatste. Omdat productie- en besturingsstructuur de informatie-
structuurr in hoge mate vastleggen, speelt zij een minder voorname rol in de ontwerpmethode 
vann de moderne sociotechniek. 'Integraal' heet deze ontwerpmethode omdat de structuren te-
gelijkk en in hun onderlinge samenhang moeten worden ontworpen, teneinde interferenties en 
anderee disfunctionaliteiten te voorkomen (De Sitter 1994:100-102; Eijnatten & De Sitter 1995-
30-31).7 7 

Dee tweede luidt dat een eenvoudige organisatie minder storingskansen kent en dat de sto-
ringsgevoeligheidd van een organisatie kan worden verminderd door de interne dan wel de ex-
ternee regelmogelijkheid te vergroten. Een organisatie die volgens sociotechnische richtlijnen is 
ontworpenn is dus een simpele organisatie met complexe taken. De derde vuistregel stelt dat een 
organisatiee zowel efficiënt als effectief is wanneer de behoefte aan variatie gelijk is aan de mo-
gelijkheidd tot variatie. In het geval van economische organisaties verwijst het eerste lid van de 
vergelijkingg naar de behoefte van de organisatie aan een hoge mate van regelvrijheid per werk-
plekk of taakgroep. Het tweede lid verwijst naar de mogelijkheid om daadwerkelijk aan deze be-
hoeftee te voldoen. Effectief is een organisatie die meer variatiemogelijkheden biedt dan waar 
behoeftee aan is. Dit is echter niet efficiënt. Een organisatie die minder variatiemogelijkheden 
biedtt dan waar behoefte aan is, is noch effectief noch efficiënt. Effectief en efficiënt is een or-
ganisatiee waar variatiemogelijkheid in evenwicht is met de variatiebehoefte (Eijnatten & De Sit-
terr 1995:33-34). 

Watt dit in concreto betekent voor reëel bestaande organisaties hangt uiteraard af van een 
groott aantal variabelen, waaronder de mate van productvariatie, de omvang van de markt en de 
complexiteitt van het product. Het merendeel van de organisaties is echter geholpen met de 
consequentee toepassing van de sociotechnische instrumenten van 'parallelliseren' en 'segmen-
teren'' om de functioneel samenhangende bewerkingen te identificeren die vervolgens kunnen 
wordenn ondergebracht in 'taakgroepen' of andere organisatorische modules (De Sitter 1994: 
298ff).. Beide instrumenten zijn bedoeld om; (i) de complexiteit van de organisatie te redu-
ceren;; (ii) de storingskansen te verkleinen; en (iii ) rijkere taken en grotere regelmogelijkheden 
opp het niveau van de werkplek te creëren, waarmee - conform de tweede vuistregel - de sto-
ringsgevoeligheidd van de organisatie kan worden teruggebracht. Onder 'parallelliseren' verstaat 
dee sociotechniek de opsplitsing van de productie in verschillende orderstromen (vandaar 
'stroomsgewijzee productie'). Iedere productvariant wordt zo mogelijk ondergebracht in een ei-
genn bedrijfseenheid met een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsfunctie, een eigen machinepark 
enn een eigen distributie-eenheid. Vergeleken met de functionele structuur van de tayloristische 
arbeidsorganisatiee is niet de bewerking het organiserende principe maar de order. Dit leidt niet 
alleenn tot logistieke besparingen en een adequatere bediening van de afzetmarkt, bovendien 
nooptt parallellisering tot een andere investeringsstrategie die een deel van de bedrijfseconomi-
schee druk op inefficiënte continu-bezetting wegneemt. Omdat de orderomvang van parallelle 
productiestromenn geringer is, loont het niet langer om te investeren in kostbare hoogfrequente 
machiness waarvan de rentabiliteit pas bij een grote orderomvang is gegarandeerd, maar die in 
flexibiliteitflexibiliteit  te wensen over laten. In plaats daarvan wordt het rendabel om te investeren in klei-
neree productiemachines die een geringere orderstroom vereisen en bovendien lagere omstelver-
liezenn kennen. 
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'Segmenteren'' is een instrument dat wordt gebruikt om functioneel samenhangende operaties 
ookk organisatorisch te clusteren. De 'taakgroep' is de kleinste eenheid binnen de herontworpen 
organisatie.. Als eenheid voert zij een samenhangend pakket van functies uit, dat is opgebouwd 
uitt alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende taken die horen bij de geparallelliseerde 
productiestroom.. Het is de taakgroep die het meeste indruist tegen de delingslogica van het 
taylorisme.. Tezamen zijn deze instrumenten er op gericht om complexe organisaties met sim-
pelee taken te vervangen door simpele organisaties met complexe taken (De Sitter 1994:226-
326;; Eijnatten & De Sitter 1995:34-46). 

Dezee instrumenten zijn het product van theoretische reflectie op praktische ontwerpervarin-
genn die hebben geleerd dat organisaties alleen dan flexibel, beheersbaar én innovatief kunnen 
zijnn wanneer zij decentralisatie op het niveau van de organisatie paren aan taakintegratie op het 
niveauu van de taakgroep. Dat is precies wat stroomsgewijze productie doet. Ten aanzien van 
dee eis van flexibiliteit ligt dat voor de hand. Wanneer de mate van flexibiliteit van een organisa-
tiee wordt bepaald door haar vermogen om adequaat te reageren op interne en externe variatie, 
dann is het duidelijk dat de organisatie die door parallellisering, segmentering en taakverrijking 
zowell  haar interne \ariatiebehoefte minimaliseert als haar interne en externe \anatiemogelijk-
hedenheden maximaliseert op dit criterium hoog scoort. Door bewerkingen te koppelen aan or-
derstromenn in plaats van orders ondergeschikt te maken aan de bewerkingstechnologie, en door 
dee scheiding van uitvoeren en regelen via autonome taakgroepen zoveel mogelijk ongedaan te 
maken,, vermindert de sociotechniek het aantal interacties tussen eenheden (interne variatie) en 
brengtt zij variatiebehoeften in evenwicht met variatiemogelijkheid (externe variatie). Dit ver-
taaltt zich in kortere doorlooptijden, een geringere storingsgevoeligheid en minder storingskan-
senn bij een grotere productvariëteit (Eijnatten & De Sitter 1995:35-40). 

Datzelfdee geldt voor de beheersbaarheid van het productieproces. De voornaamste bron van 
onzekerheidd binnen de tayloristische arbeidsorganisatie is de grote kans op storingen en de 
grotee gevoeligheid voor storingen. We hebben gezien dat de oorzaak daarvan moet worden ge-
zochtt in de combinatie van een groot aantal interacties tussen nauwgedefmieerde eenheden 
enerzijdss en de geringe regelmogelijkheden binnen die eenheden anderzijds. Beide deeloorzaken 
wordenn met de sociotechnische instrumenten weggenomen. Simpele productieprocessen en 
rijkee taken geven werknemers meer controle over het productieproces waardoor tempo en 
kwaliteitt ervan beter en eenvoudiger op de veranderende wensen van de afnemer kunnen wor-
denn toegesneden (Eijnatten & De Sitter 1995:40-43). 

Hett spreekt vanzelf dat dit tevens positief uitwerkt op de kwaliteit van de arbeid. Volgens 
hett verklaringsmodel voor werkgebonden stress (zie figuur 5.1 53) wordt de kwaliteit van de 
arbeidd in belangrijke mate bepaald door de mate waarin werknemers adequaat kunnen reageren 
opp contingenties. De vermindering van contingenties door standaardisering en verarming van de 
arbeidstaakk is de weg die door het taylorisme is bewandeld. Uiteindelijk mondt dit uit in de 
geestdodendee arbeid die Chaplin zo treffend heeft verbeeld in zijn 'Modern times'. Hoewel in 
theoriee gestoeld op een evenwicht tussen regelbehoefte en regelmogelijkheid leert de socio-
technischee analyse van de tayloristische arbeidsorganisatie dat de kans op storingen stijgt 
naarmatee taken simpeler worden en dat de gevoeligheid voor storingen toeneemt naarmate de 
organisatiee door de aaneenschakeling van een groeiend aantal simpele taken complexer wordt. 
Tegelijkk leidt de inperking van regelruimte binnen de taak tot een sterk afnemend vermogen van 
dee uitvoerder om adequaat op deze storingskansen te reageren. Het zijn deze karakteristieken 
diee de tayloristische werkplek tot een vervreemdende en stress-veroorzakende maken. Door 
productiestromenn te parallelliseren en te segmenteren vermindert de sociotechniek de regelèe-
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hoeftehoefte terwijl de introductie van autonome taakgroepen de regelmogelijkheid sterk vergroot. 
Niett alleen wordt zo de bron van stress en vervreemding weggenomen en daarmee de kwaliteit 
vann de arbeid vergroot, bovendien wordt zo de ruimte gecreëerd voor grotere interne variabili-
teitt en daarmee voor een grotere productvarièteit (De Sitter 1994:19-28; Eijnatten & De Sitter 
1995:43-46;; Christis 1998:37-70). 

Dee derde eis is die van innovativiteit. Conform het integrale innovatiemodel is de innovativi-
teitt van een onderneming afhankelijk van de mate van coöperatie en communicatie tussen 
werkplekken,, tussen afdelingen en tussen de onderneming en haar omgeving. Dit model is ge-
baseerdd op het leerpsychologische inzicht dat innovatie een collectief leerproces is dat in gang 
wordtt gezet door externe variatie. De stimulerende effecten van de sociotechnische instrumen-
tenn op innovatieve leerprocessen liggen dan ook vooral op het vlak van verbeterde communi-
catiemogelijkheden.. Omdat functioneel samenhangende taken (zowel regelende als uitvoeren 
de)) taakgroepsgewijs zijn verdeeld over de arbeidsorganisatie weet de individuele werknemer 
niett alleen veel meer over de samenhang tussen verschillende bewerkingen, maar kan hij of zij 
mett deze informatie ook meer. De reden hiervoor is dat de sociotechnische taakgroep een veel 
groterr beroep doet op onderlinge samenwerking. Daarnaast zijn positieve effecten te noteren 
opp het vlak van arbeidsmotivatie, loyaliteit en betrokkenheid, en een betere benutting van het 
leer-- en ontwikkelingspotentieel van werknemers. Een belangrijke rol daarbij speelt de hogere 
arbeidskwaliteit.. Doordat stroomsgewijze productie voorziet in taakverrijking, taakgroepen en 
meerr regelmogelijkheden bij een lagere werkdruk is het vermogen om problemen op te lossen 
groter,, evenals de mogelijkheid om die vermogens effectief toe te passen. Tevens is het toe-
passingsbereikk van die vermogens vergroot doordat het onderscheid tussen uitvoeren en rege-
lenn goeddeels is komen te vervallen en de taak van groepscoördinator die de periodieke contac-
tenn met andere taakgroepen binnen de geparallelliseerde orderstroom onderhoudt, een roule-
rendee is. Participatie in de periodieke overleggen komt zo bij toerbeurt toe aan alle leden van 
dee taakgroep, waardoor iedere werknemer ten minste de gelegenheid heeft zich competenties 
enn deugden eigen te maken die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor democratische 
participatiee (De Sitter 1994:302). 

Dee relevantie hiervan voor het innovatief vermogen van de organisatie is duidelijk. Omdat de 
wijzee waarop taakgroepen omgaan met externe variatie (lees: problemen) afhankelijk is van de 
matee waarin zij over regelmogelijkheden beschikken om deze problemen te verwerken en pro-
blemenn niets anders zijn dan leerkansen, zijn dezelfde instrumenten (parallelliseren en segmen-
teren)) die de kwaliteit van de arbeid verhogen en tayloristische systeemverliezen voorkomen, 
tevenss technieken bij uitstek voor de vergroting van het innovatief vermogen van de organisa-
tie.. In de tayloristische arbeidsorganisatie is externe variatie een ongewenste, stresserende sto-
ring;ring;  in een stroomsgewijs producerende onderneming is externe variatie eerst en voor al een 
uitdaginguitdaging (De Sitter 1994:303). Dat heeft alles te maken met de sterk verminderde complexi-
teitt van de organisatie, de grotere overzichtelijkheid, de grotere regelmogelijkheden en de rijkere 
takenn die de sociotechniek met behulp van het parallelliserings-, segmenterings- en taakverrij-
kingsinstrumentt weet te bewerkstelligen. Binnen zo'n organisatie kunnen werknemers in prin-
cipee de ervaringen opdoen en het zelfvertrouwen verwerven die noodzakelijk zijn om hun in-
zichtenn effectief te kunnen inbrengen. Dat is het 'goud in de hoofden van de werknemers' waar 
dee ondernemingsleiding de laatste jaren zo naarstig naar op zoek is, en die zij vooralsnog vooral 
viaa de mayoïstische route heeft trachten te delven. Waarom dat zonder resultaat is gebleven is 
duidelijk:: te veel aandacht voor de psyche van de individuele werknemer en te weinig voor de 
structurele,, arbeidsprocesmatige condities van kennisverwerving en -uitwisseling. 
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Resumée Resumée 
Hoee verschillend de lokaties van de respectievelijke 'ontdekkingen' ook zijn geweest, wat deze 
vierr nieuwe productieconcepten gemeen hebben is een radicale breuk met de organisatielogica 
vann het taylorisme. Tegenover de tayloristische arbeidsorganisatie plaatsen zowel Piore & Sa-
bell  en Sorge & Streeck, alss Kern & Schumann en de moderne sociotechniek een arbeidsorgani-
satiee die wordt gekenmerkt door taakverrijking, platte en directe aansturing, een flexibele pro-
ductiee en een grote nadruk op communicatie en kennisuitwisseling als zelfstandige productie-
factorr (zie figuur 7.). Anders dan het tayloristische productieconcept scoren de nieuwe pro-
ductieconceptenn daardoor wél hoog op de criteria van flexibiliteit, beheersbaarheid en innova-
tiviteit.. Onder druk van gefragmenteerde markten wordt van ondernemingen een grotere diver-
siteitt aan producten gevraagd. Dat betekent dat de productieseries korter worden, er frequenter 
moett worden omgesteld op andere productvarianten en er beter naar afnemerswensen moet 
wordenn geluisterd. Op zijn beurt vereist dat een productiesysteem dat flexibel is, een organi-
satiee die simpel en transparant is en een werknemerspopulatie die over polyvalente vaardighe-
denn beschikt en zich in een arbeidsomgeving bevindt waarin deze vaardigheden nuttig kunnen 
wordenn ingezet. Hierin schuilt de prudentiële superioriteit van deze nieuwe productieconcep-
ten. . 
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figuurfiguur 7. I nieuwe productieconcepten versus het tayloristische productieconcept 
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Dee morele superioriteit ervan houdt verband met de grotere autonomie die zij de individuele 
werknemerr bieden. De reïntegratie van uitvoerings- en reguleringstaken biedt de werknemer een 
breedd takenpakket dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de praktische vaardigheden en 
cognitievee vermogens van de werknemer. Daarnaast noopt de taakgroep tot vormen van on-
derlingee coördinatie die werknemers aanspreken op vaardigheden, competenties en deugden die 
noodzakelijkee voorwaarden zijn voor democratische participatie. Het gaat dan om vaardighe-
denn als notuleren, voorzitten, vergaderen, agenderen, helder spreken, luisteren, et cetera. Bo-
vendienn wordt een beroep gedaan op communicatieve vermogens in brede zin, evenals op 
creatievee en probleemoplossende vermogens. De deugden die daarmee zijn gemoeid reiken van 
redelijkheid,, vertrouwen en integriteit tot aan betrokkenheid, openheid en eerlijkheid. De aan-
off  afwezigheid van deze vaardigheden, competenties en deugden is in belangrijke mate een ef-
fectt van de produktietechnische en organisatorische context (in die volgorde). Dat wil niet zeg-
genn dat een post-tayloristische context automatisch deze vaardigheden en deugden zal produ-
ceren.. De democratische potentie van post-tayloristische productieconcepten bestaat uit een 
zodanigee inrichting van het productieproces dat werknemers op de werkvloer grotere moge-
lijkhedenlijkheden hebben om zich democratische competenties en deugden eigen te maken dan in tay-
loristischh of neo-tayloristische arbeidsorganisaties. Garanties bestaan in onze wereld niet. 

Consensuss bestaat er over de vraag wat er met de klassieke tayloristische arbeidsorganisatie 
gaatt gebeuren; zij gaat op de schop. Oneens is men het over de termijn waarop dat gebeurt, 
alsmedee over de vraag door wat de tayloristische arbeidsorganisatie zal worden vervangen 
(Jürgenss & Naschold 1993; Schumann et al. 1994; 1996; Springer 1999a; 1999b). Doorquasi-
zelfstandigee 'bedrijfseenheden' die zijn ingeweven in netwerken die worden beheerd door fi-
nanciëlee 'holdings' en waaraan ook externe actoren als lokale overheden, onderzoekinstituten, 
kamerss van koophandel, vakbonden en branche-organisaties deelnemen (Sabel)? Of is de toe-
komstt aan de gereprofessionaliseerde arbeider als uitkomst van een collectieve scholings- en 
trainingsinspanningg enerzijds en een productietechnische en marketingtechnische strategie van 
gediversificeerdee kwaliteitsproductie anderzijds (Sorge & Streeck, Kern & Schumann)? Of juist 
aann parallellisering en segmentering van het productieproces, ongeacht aard of omvang ervan, 
tezamenn met taakverrijking door de introductie van autonome taakgroepen (moderne socio-
techniek)?? Of beleven we een 'terugkeer' van het taylorisme in nieuwe gedaante door: (i) 'fle-
xibelee automatisering' en de eliminering van menselijke arbeid waar dat bedrijfseconomisch 
rendabell  en technisch mogelijk is; door (ii) externalisering van de variabele vraag in de vorm van 
'outsourcing'' en slimme inkoop- en afschuif-strategieën; door (iii ) numerieke of kwantitatieve 
flexibiliseringg in de vorm van uitzendarbeid, oproep-, min/max-contracten, contracten voor be-
paaldee duur en andere vormen van precaire arbeid die mogelijk worden gemaakt door geflexibi-
liseerdee arbeidsmarkten en uitgeholde arbeidsrechten; of door (iv) doelbewust de redundantie 
vann de tayloristische inrichting van het productieproces te elimineren en werknemers een 
voornamee rol te geven bij het verhogen van de productiviteit, via de combinatie van taakgroe-
penn en collectieve autonomie enerzijds en individuele heteronomie en kortcyclische arbeid an-
derzijdss (zie figuur 8.). 

Dee post-tayloristische herstructureringsstrategieën die ik hier heb besproken, zijn post-tay-
loristischh precies vanwege het feit dat zij flexibiliteit en productiviteit trachten te vergroten 
doorr de besturing te versimpelen en de taken te verrijken. Recente ontwikkelingen leren echter 
datdat de doelen van grotere flexibiliteit en hogere productiviteit ook via andere wegen kunnen 
wordenn bereikt. Deze wegen die 'm figuur 8. onder het kopje «eo-tayloristische productiecon-
ceptenn staan opgesomd, combineren in meer of mindere mate kenmerken van post-tayloristi-
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schee productieconcepten met kenmerken van het klassieke tayloristische productieconcept. 
Slankee productie paart arme taken en kortcyclische arbeid aan quasi-autonome taakgroepen 
mett als uitdrukkelijk doel het elimineren van tayloristische redundanties, daarmee bewijzend 
datt horizontale arbeidsdeling niet automatisch hoeft samen te vallen met verticale arbeids-
deling.. Numerieke flexibilisering en 'outsourcing' zijn afwentelingsstrategieën, die in het ene 
gevall  mogelijk worden gemaakt door geflexibiliseerde arbeidsmarkten en in het andere geval 
doorr gewijzigde relaties met toeleveranciers. Beide strategieën zijn er op gericht om de schaal-
voordelenn van het tayloristische productieconcept te behouden en de nadelen van de starheid 
ervann te elimineren door fluctuaties in afzetmarkten door 'derden' te laten opvangen; precaire 
werknemerss in het eerste geval, toeleveranciers in het tweede geval. Flexibele automatisering, 
tenslotte,, is simpelweg de volgende schrede op het tayloristische traject van continue arbeids-
uitstoott door de vervanging van levende arbeid door dode. Door technologische miniaturisering 
iss deze strategie niet langer synoniem aan schaalvergroting. Ondanks de onverminderde juist-
heidd van de 'ironie der automatisering' blijken sommige productiedelen en sommige productie-
processenn zich uitstekend te lenen voor voortschrijdende automatisering en robotisering, zon-
derr dat dit ten koste hoeft te gaan van de flexibiliteit en zonder dat dit uitmondt in rijke reste-
rendee taken. 
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neo-taylorisme: : 

slankee productie 
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numeriekee flexibilisering 

flexibelee automatisering 
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geringee 'redundantie' 
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reductiee van externe variatie 
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figuurfiguur 8.1 post- en neo-tayloristische herstructureringsstrategieën 
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Off  de toekomst aan /wwMayloristische, aan weo-tayloristische of juist aan arbeidsorganisa-
tiess is die bestaan uit een complexe lappendeken van post- en neo-tayloristische elementen is 
geenn uitgemaakte zaak. Naar het zich laat aanzien kiezen ondernemers bij ontstentenis van be-
paaldee institutionele voorwaarden en belemmeringen voor dat productieconcept dat bedrijfs-
economischee efficiëntie op de korte termijn weet te paren aan een afdoende mate van onder-
nemingsinternee flexibiliteit, bij liefst gelijkblijvende zeggenschap en controle van de onderne-
mingsleidingg over het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie. Omdat de prudentièle ken-
merkenn van post-tayloristische productieconcepten die van neo-tayloristische niet veel ontlo-
pen,, rest de voorstander van een gedemocratiseerde werkvloer nog slechts morele argumenten 
diee in dat geval zwak staan tegenover realistische overwegingen van macht en zeggenschap. De 
keuzee voor het ene productieconcept boven het andere vindt echter nimmer in een institutio-
neell  vacuüm plaats. Sommige institutionele condities blijken bevorderlijker voor een kwalita-
tievee herstructureringsstrategie dan anderen. Welke zijn dat, en in hoeverre zijn deze reprodu-
ceerbaar? ? 

Condities s 

Inn een tweetal evaluatierondes hebben Kern & Schumann geconstateerd dat reprofessionalise-
ringg in lokatie X gepaard ging met voortgaande taylorisering in lokatie Y, soms binnen dezelfde 
ondernemingen.. Het 'einde van de arbeidsdeling' blijkt derhalve langer op zich te laten wachten 
dann zij in 1984 voorzagen, en blijkt zich tevens ongelijkmatiger voor te doen dan zij destijds 
verwachtten.. Ook al heeft het ongekwalificeerde optimisme van de jaren tachtig plaatsgemaakt 
voorr een gekwalificeerd optimisme in de jaren negentig (Kern & Schumann 1990[1984]:332-
341;; Schumann et al. 1994: 1996), uiteindelijk zullen post-tayloristische productieconcepten 
inn ieder geval in Duitsland zegevieren, aldus Schumann (Schumann 1998). Schumann onderkent 
datdat post-tayloristische productieconcepten vooral worden gevonden in de technologisch ge-
avanceerderee economische sectoren en daarbinnen weer in de technologische geavanceerdere 
productielijnen.. Tevens meent hij dat de introductie van deze productieconcepten een belang-
rijkee bijdrage heeft geleverd aan de hoge Duitse werkloosheid en daarmee aan de toenemende 
tweedelingg tussen 'winnaars' en 'verliezers'. Desondanks houdt hij vol dat de effectieve be-
nuttingg van het productieve potentieel op de werkvloer een 'structureel innovatieve' breuk 
mett het taylorisme vereist (Schumann 1998:29). 

Ditt gekwalificeerde optimisme is gebaseerd op het inzicht dat de Duitse economie wordt ge-
kenmerktt door een institutionele context die ondernemingen 'voorbestemd' tot het volgen van 
eenn post-tayloristische in plaats van een neo-tayloristische strategie (vgl. Sorge 1999). Ten 
eerstee gaat het dan om het model van ondernemingsbestuur.8 Internationaal vergelijkende stu-
diess leren dat een marktgeoriënteerd model van ondernemingsbestuur samengaat met een on-
dernemerscultuurr waarin financiële waarden prevaleren boven economische, terwijl in een 
bankgeoriënteerdd model vakinhoudelijke expertise en betrokkenheid op de lagere termijn cen-
traall  staan (Pollin 1995:37-39; Porter 1992). De Britse manager, bijvoorbeeld, heeft vaker een 
juridischee of bedrijfseconomische vooropleiding dan de Duitse, en het bank- en verzekerings-
wezenn in het Verenigd Koninkrijk geniet onder pass afgestudeerden aanmerkelijk meer aanzien 
dann de industriële sector (Lawrence 1980:187; Ingham 1984; Hartmann 1997). Het effect is 
datt de Britse manager over het algemeen durf en expertise mist om voortvarend kostbare, maar 
opp de langere termijn winstgevende productietechnische experimenten op te zetten, en in 
plaatss daarvan veelal kiest voor reorganisaties langs vertrouwde, neo-tayloristische lijnen 
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(Lanee 1988:160-161). Daarnaast betekent de economische suprematie van de 'City' in de 
Britsee economische structuur dat de machtsverhouding tussen speculatief en productief kapi-
taall  van dien aard is dat financiële instituten aflossings- en rendementsprofielen hanteren die 
tegemoett komen aan de eigen financiële belangen en productieve ondernemingen dwingen hun 
wensenn bij te stellen aan het korte termijn-perspectief van de speculant. Daarmee wordt de 
tochh al scheve machtsverhouding tussen beide typen bedrijvigheid gereproduceerd en verder 
versterktt (Minns 1982:55ff.). 

Tenn tweede moet dan worden gedacht aan de organisatie van het trainings- en scholingssys-
teem.. Omdat de polyvalente competenties die zijn benodigd voor flexibele automatiseringsap-
paratuurr per definitie niet bedrijfsgebonden maar branchegebonden zijn en zij door toenemen 
dee automatisering een steeds universeler karakter krijgen, zijn deze competenties quasi-pu-
bliekee goederen geworden. Bij ontstentenis van collectieve of publieke voorziening ervan zal 
dee individuele onderneming deze taak op zich moeten nemen. Niet alleen verhoogt dat de 
kostenn van de introductie van nieuwe productietechnieken voor de onderneming aanzienlijk, 
tevenss stelt het de perverse logica van de collectieve handelingsparadox in werking. Waarom 
zouu A investeren in training als de kosten voor hemzelf zijn en de baten mogelijk voor B? Dit 
iss precies wat de privatisering van het Britse leerlingstelsel heeft gedaan, met als gevolg dat er 
ondankss een ruime arbeidsmarkt een tekort is aan werknemers met de polyvalente 
competentiess waar kwalitatieve flexibilisering om vraagt. Daarmee is de Britse ervaring een 
duidelijkee illustratie van de belemmerende effecten die kunnen uitgaan van de beschikbare 
kwalificatiess op een bredere introductie van post-tayloristische arbeidsorganisaties, en de 
Duitsee van de stimulerende effecten ervan (Lane 1988:147,161-162; Streeck 1989; Finegold & 
Soskicee 1988). 

Tenn derde de aard van de arbeidsverhoudingen. Een solidaristisch systeem van onderhande-
lingenn tussen arbeid en kapitaal voorkomt dat actoren op macroniveau worden geconfronteerd 
mett de effecten van egoïsme op microniveau, zoals inflatie door een loon-prijs spiraal, toene-
mendee ongelijkheid of polarisering en segmentering van de arbeidsmarkt. In combinatie met een 
effectieff  arbeidsrechtelijk stelsel van arbeidszekerheden kan dit er toe leiden dat loonkosten tot 
dee imponderabilia van het ondernemingsbeleid gaan behoren, wat zowel een gunstig effect kan 
hebbenn op de bereidheid van de ondernemingsleiding om te experimenteren met post-tayloris-
tischee herstructurering als op de bereidheid van het personeel om taakflexibilisering te ruilen 
tegenn zeggenschap en baan- en beloningszekerheid. Tot de cumulatieve effecten van deze vor-
menn van succesvolle coöperatie behoort een habitus van 'gedeelde verantwoordelijk' voor het 
functionerenn van de onderneming, in de meest ruime zin van het woord. Het is duidelijk dat 
zo'nn habitus eerder zal gedijen onder condities van een homogene, goed georganiseerde werk-
nemerspopulatiee dan onder condities van een sterk gesegmenteerde werknemerspopulatie met 
eenn lage organisatiegraad (Lane 1988; 1989; 1995; Streeck 1992). 

Naastt deze institutionele factoren zijn ook andere factoren van invloed op de verbreidingg van 
post-tayloristischee productieconcepten. Ten eerste moet worden onderscheiden tussen 
'winnaars'' en 'verliezers'. Conform het arbeidssociologische beeld van gesegmenteerde ar-
beidsmarktenn onderscheidden Kern & Schumann ook in hun oorspronkelijke studie winnaars 
vann verliezers en indifferente groepen werknemers, en concludeerden zij dat de keuze voor een 
neo-tayloristischh dan wel post-tayloristisch herstructureringstraject ten minste mede wordt 
ingegevenn door de verdeling van de werknemerspopulatie over deze drie groepen. Hoogge-
schooldee industrie-arbeiders, onderhoudsspecialisten in de chemische procesindustrie en gedi-
plomeerdee schoolverlaters in het algemeen hebben meer te winnen dan te verliezen bij de intro-
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ductiee van nieuwe productieconcepten en kunnen dus worden gerekend tot de grootste voor-
vechterss ervan. Indifferent zijn werknemers in traditionele functies, vrouwen en werknemers 
vann etnische afkomst. Mits baanzekerheid is garandeerd zijn deze groepen te winnen voor 
nieuwee productieconcepten en, mits een collectieve scholingsinspanning wordt gedaan, ook 
snell  in te passen in geherstructureerde productieprocessen. Uitgesproken negatief zijn diege-
nenn die van post-tayloristische herstructurering werkloosheid hebben te vrezen. Dit zijn 
voorall  werknemers in verouderde assemblagefuncties (Kern & Schumann 1990[ 1984]: 18-23). 

Tenn tweede is dat de markt waarop de onderneming opereert. Kern & Schumann onderschei-
denn daarbij grof tussen kwaliteitsmarkten en prijsmarkten aan de ene kant en tussen groei- en 
krimpsectorenn aan de andere. Kwaliteitsmarkten en groeisectoren stellen ondernemingen eerder 
inn staat om een kwalitatieve flexibüiseringsstrategie te volgen dan krimpsectoren en prijsmark-
ten.. Deze onderscheidingen verraden een zeker 'marktfetisjisme'. Anders dan Kern & Schu-
mannn suggereren, zijn markten niet gegeven. Economische actoren kennen een zekere vrij-
heidsmargee bij het opzoeken en creëren van hun omgeving. 'Sturende beperkingen' daarbij zijn 
aardd en kwaliteit van de institutionele context en de verdeling van de hulpbronnen die dat im-
pliceertt (White 1981; Zeitlin 1985:12-13; Jones 1985; Streeck 1992; Engelen 1995; Hirst & 
Zeitlinn 1997:226). Dat ondernemingen in krimpsectoren of op prijsmarkten opereren is op 
zichzelff  niet voldoende reden voor een neo-tayloristische herstructureringsstrategie. De cau-
salee relatie ligt ten minste deels omgekeerd; markt determineert niet de arbeidsorganisatie, maar 
dee arbeidsorganisatie bepaalt (deels) de markt waarbinnen de onderneming opereert. 

Overigee factoren die kunnen worden onderscheiden zijn psycho-sociale factoren als: (i) de 
onwetendheidd met post-tayloristische productieconcepten en de bekendheid met neo-taylo-
ristischee productieconcepten (Fruytier 1994:43-44);9 (ii) de geringe bereidheid bij uitvoerders 
omm de grotere verantwoordelijkheden die post-tayloristische productieconcepten met zich 
meebrengenn ook daadwerkelijk te dragen, vooral in organisaties waarvan de arbeidsverhoudin-
genn worden gekenmerkt door Fox' 'wantrouwensspiraal' (Fox 1974; Fruytier 1994:44-45); 
(iii )) de onduidelijkheid en dus onzekerheid over de effecten van productietechnische herstruc-
tureringg op baan en inkomen (Fruytier 1994:46-47); (iv) het verdwijnen van traditionele car-
rièreladderss - en daarmee van de motiverende prikkel ervan - door reïntegratie van uitvoerings-
enn reguleringstaken en afplatting van de organistie (Fruytier 1994:47; Korver 1995); (v) de in-
stitutionelee stroperigheid die wordt veroorzaakt door zowel economische als intellectuele, cul-
turelee en psychische investeringen in een reeds lang bestaande praktijk; (vi) de inertie van in-
formelee praktijken die door de grote storingsgevoeligheid en hoge storingskansen binnen taylo-
ristischee organisaties welig tieren en waar bepaalde groepen werknemers status en macht aan 
ontlenenn (Fruytier 1994:57-58; Misztal 1999); (vii) de vrees voor functie-, positie- en status-
verliess door reïntegratie van uitvoerings- en reguleringstaken bij het middenmanagement, dat 
bovendienn over de middelen beschikt om de introductie van post-tayloristische productiecon-
ceptenn te frustreren (Brödner 1985:182; Christis 1988:57, 60; Fruytier 1994:53ff). 

Verderr wordt gewezen op de rol van boekhoudkundige conventies. In de bedrijfsfilosofie die 
daaraann ten grondslag ligt, is arbeid een variabele post die staat tegenover vaste kosten voor 
gebouwen,, machines en voorraden. Bovendien is de post arbeid slechts een productieve inves-
teringg voor zover zij direct als 'input' in het productieproces kan worden aangemerkt. All e 
variabelee kosten die daar niet toe herleid kunnen worden - en dat geldt onder bestaande boek-
houdkundigee en belastingtechnische conventies in ieder geval voor investeringen in de verho-
gingg van de kwaliteit van de arbeid - worden als consumptief ingeboekt en daarmee buiten het 
bereikk van fiscale stimulering gehouden (De Sitter 1994:38-39). Toepassing van het socio-
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technischee instrument van parallellisering bijvoorbeeld vereist investeringen in speciale trans-
porttechniekenn en 'dubbele' gereedschapsuitrustingen, brengt extra omstelkosten met zich mee 
doordatt de taakgroep door haar rijkere takenpakket frequenter van gereedschap moet wisselen, 
vereistt circa tien procent meer vloeroppervlak, vergt een intensievere scholingsinspanning van 
zowell  werkgever als werknemer en leidt weliswaar tot minder adressanten voor onderdelen en 
duss tot een eenvoudigere logistiek, maar tevens tot een diverser onderdelenpakket per taak-
groepp waardoor deze winst goeddeels teniet wordt gedaan (De Sitter 1994:284). Tegenover 
zichtbaree uitgaven op de korte termijn staan duss onzekere, lastig identificeerbare en daardoor 
lastigg kwantificeerbare winsten op de langere termijn. Terwijl omgekeerd de bestaande boek-
houdconventiess de inefficiënties van tayloristische productiemodellen verhullen. De mate van 
machinalee en personele capaciteitsbenutting zijn namelijk de kernindicatoren voor kapitaal- en 
arbeidsproductiviteit,, terwijl de 'nutteloze' voorraden die daarvan het effect zijn desalniette-
minn aan de creditzijde worden ingeboekt (Womack & Jones 1996:60). Bij gebrek aan juridische 
dwangg om te investeren in een hogere arbeidskwaliteit is de logica van deze keuzesituatie zo-
danigg dat rationele managers eerder kiezen voor aanpassingen binnen de parameters van de 
tayloristischee arbeidsorganisatie dan voor meer ingrijpende wijzigingen.10 

Overr deze belemmerende factoren laat de moderne sociotechniek, als meest praktisch ge-
oriënteerdee van de hier behandelde nieuwe productieconcepties, zich niet uit. Hoewel de socio-
techniekk een scherpe en gedetailleerde kritiek op het taylorisme weet te paren aan een theore-
tischh plausibele en empirisch getoetste ontwerptheorie, schiet zij tekort als het gaat om het 
verdisconterenn van de mogelijke effecten van de omgeving in ruime zin op de veranderingsbe-
reidheidd van de onderneming. Doordat de sociotechniek geen oog heeft voor het machtsgestruc-
tureerdee karakter van arbeidsorganisaties kan De Sitter bijvoorbeeld schrijven dat door het in-
stellenn van coördinatoren binnen iedere taakgroep 'een aantal bazen wegvallen', die vervolgens 
doorgesluisdd kunnen worden naar 'ontwikkelingswerk' of andere taken die voorheen niet wer-
denn gedaan, zonder in te zien dat dit ten eerste baan- en inkomenszekerheid vereist en dat zelfs 
dann het vraagstuk van mogelijk verlies van status en positie speelt (De Sitter 1994:326-327). 
Bijj  De Sitter vindt men niet eens het begin van een analyse van dit soort problemen. Meerdere 
commentatorenn hebben geconcludeerd dat de moderne sociotechniek en haar adviespraktijk 
politiekk en sociologisch naïef is. Zij mist een interventietheorie en beschikt niet over de intel-
lectuelee hulpbronnen om de machtsgestructureerde aspecten van de uitwisseling tussen onder-
nemingg en omgeving goed in kaart te brengen (Christis 1995b; Huiskamp 1995; Korver 1995; 
Vann Klaveren 1995). Iedere vorm van geïntendeerde verandering is uiteindelijk door en door 
politiek.. Wie in welke mate in staat zal zijn dit proces te sturen, is afhankelijk van zijn of haar 
politiekee en organisatorische hulpbronnen. De sociotechnicus zal dan ook zijn politieke on-
schuldd moeten afwerpen wil hij effectief kunnen interveniëren en niet het slachtoffer worden 
vann politieke spelletjes die achter zijn rug om worden gespeeld. 

Evenminn beschikt de sociotechniek over de intellectuele hulpbronnen om de eigen rol van 
deskundigee te problematiseren. In een democratische context vereisen productietechnische en 
organisatorischee veranderingen een democratisch draagvlak om niet paternalistisch te zijn, en 
omm überhaupt te kunnen slagen. Tegelijk wordt voor de verklaring voor het ontbreken van een 
dergelijkk draagvlak gewezen op een ongunstige, hiërarchische institutionele context. Een keuze 
voorr de democratische, niet-paternalistische hoorn van dit dilemma is een keuze voor beperkte 
experimenten,, terwijl de keuze voor verdergaande institutionele verandering onherroepelijk een 
keuzee voor hiërarchische interventie lijk t te impliceren. Doordat de moderne sociotechniek on-
voldoendee reflecteert op haar eigen interventiepraktijk ziet zij zich uit de aard van haar rol van 
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externee deskundige automatisch tot het laatste veroordeeld. Met alle consequenties van dien: 
politiseringg van de ontwerpfase en sabotage van de implementatiefase, met name door het 
middenkader.. Daardoor wenden de potentiële winnaars - de ondernemingsleiding en de werk-
nemerss op de werkvloer - zich gedesillusioneerd af van de sociotechnische voorstellen, en on-
derscheidtt de sociotechnische praktijk - anders dan de sociotechnische theorie - zich onvol-
doendee van haar mayoistische concurrenten. 

Slot t 

Dee winst van een productiemodel dat efficiënt is - in de zin van: flexibel, beheersbaar en inno-
vatieff  - en tevens vormen van arbeid en onderling overleg mogelijk maakt, waarvan mag wor 
denn verwacht dat zij bestaande belemmeringen voor effectieve politieke participatie op het 
vlakk van vaardigheden, competenties en houdingen door taakroulatie, taakverrijking en taak-
reintegratiee (tenminste deels) zal wegnemen, is groot. Tegelijk is echter duidelijk geworden dat 
ondernemingenn niet in een vacuüm opereren. De vrijheidsgraad van zowel werkgever als werk-
nemerr wordt in belangrijke mate bepaald door de interactie van de onderneming met de actoren 
diee de ondernemingsomgeving bezetten. Allereerst is daar de staat in zijn vele gedaanten, zoals 
nationalee wetgeving, subsidieregelingen, fiscale afspraken, ruimtelijke planning en ordening, 
maarr ook in de vorm van regionale en lokale overheidsinstanties die ondernemingen behalve 
kunnenn verplichten tevens kunnen uitnodigen, verleiden, informeren en dreigen. Ten tweede is 
daarr het georganiseerde overleg tussen werknemers en werkgevers, op zowel nationaal, regio-
naal,, lokaal als ondernemingsniveau. De uitkomsten van onderhandelingen op deze niveau's 
zijnn even bindend, en vaak ook juridisch gesanctioneerd, als nationale wetgeving. Ten derde 
zijnn daar de financiële relaties met banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en 
anderee institutionele beleggers, overheden, concurrenten, toeleveranciers en afnemers en uitein-
delijkk nog enkele kleine aandeelhouders, die soms harmoniërende, soms botsende 'claims' op 
dee onderneming kunnen doen gelden en wier belangen door de ondernemingsleiding meer of 
minderr 'fair' tegen elkaar worden afgewogen. En ten vierde zijn daar de economische of pro-
ductietechnischee relaties met toeleveranciers en afnemers, lokale industrie- en handelskamers, 
branche-oganisaties,, standaardiserings- en normeringsinstituten, beursorganisaties, opleidings-
instituten,, kennisproducenten, et cetera. 

Eerderee verwachtingen dat brede implementatie van post-tayloristische productieconcepten 
nogg slechts een kwestie van korte tijd zou zijn, zijn ijdel gebleken. Dat had alles te maken met 
institutionelee factoren. Aan deze factoren zijn de volgende hoofdstukken gewijd. Daarmee 
verlatenn we de werkvloer en naderen we het ondernemingsniveau. Tevens verruilen we daar-
meee het perspectief van de bedrijfskundige en de organisatiesocioloog voor een meer juridisch-
politiekk perspectief. 
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Voetnoten: : 

11 Waar hier van 'productie' wordt gesproken, moet dat dus niet uitsluitend worden gelezen als 
'industriëlee productie' maar ook als de productie van diensten. 

22 Zie Inklaar (1997), Hellema & Marsman (1997:233-235), Jones (1997:51-73) en Djelic 
(1998)) voor de belangrijke rol die de naoorlogse uitwisselingsprogramma's - de zogenaamde 
'productiviteitsmissies'' - die onder de vlag van Marshall-hulp werden opgezet bij de versprei-
dingg van Amerikaanse managementprincipes hebben gespeeld. 

33 Wellicht schuilt hier de verklaring voor de schijnbaar paradoxale waarneming dat na iedere be-
zuinigendee reorganisatieronde het aantal duurbetaalde staffunctionarissen in het bestuurscen-
trumm van de organisatie is toegenomen waardoor de bezuinigingsdoelstelling niet wordt ge-
haald,, die onder andere aan de Universiteit van Amsterdam kan worden gedaan. 

44 Zoals: (i) de mate van 'functionele specialisatie'; (ii ) de mate van 'standaardisering'; (iii ) de 
matee van 'formalisering'; (iv) de mate van 'taakspecialisering' en 'taakspecificering'; (v) de 
matee van 'hiërarchisering'; (vi) het 'aantal hiërarchische niveau's'; (vii ) de mate van 
'gestructureerdheidd van het productieproces'; en (viii ) de omvang van de organisatie (De Sitter 
1981:: 36ff). 

55 Het gaat dan in het bijzonder om computergestuurde NC-machines (zgn. CNC-apparatuur), 
zoalszoals bijvoorbeeld CAD/CAM-combinaties ('computer aided design'/'computer aided manufac-
turing'). . 

66 De effectiviteit van stiptheidsacties als protestvorm illustreert tegelijk de onmogelijkheid van 
eenn compleet uitgeschreven regelsysteem en het belang van discretionaire ruimte bij het toe-
passenn van dat regelsysteem (zie Sabel 1982:21 Off.; Perrow 1984; Hirschhorn 1984; Brödner 
1985:81-82,1985:81-82, 113-116; Cooley 1987; de 'locus classicus' is Mathewson 1969[1931]). 

77 De Sitter schrijft de geringe productivityitsverhoging door automatisering in belangrijke mate 
toee aan schendingen van het integrale ontwerpprincipe. Investeringen in de informatiestruc-
tuurr zonder gelijktijdige veranderingen in de productiestructuur en de besturingsstructuur, zijn 
zinloos.. Toch is het merendeel van de investeringen in nieuwe informatietechnologieën van 
dienn aard (zie, kritisch, Dankbaar 1998). 

88 Zie Hoofdstuk 3. 

99 Daarbij moet in ieder geval het uitzonderlijke publicitaire succes van het concept van 'slanke 
productie'' worden vermeld. 

100 In hoeverre dit aanpassing van de bestaande boekhoudconventies vereist, is onderwerp van 
studie.. De Sitter heeft altijd gewezen op de hoge mate waarin boekhoudkundige praktijken zijn 
doordesemdd van het taylorisme, en deze praktijken dan ook vaak aangewezen als de grote 
boosdoenerss die verbreiding van stroomsgewijze productie in de weg staan. Roberts (1990) 
constateertt dat ondernemingen die hun productieprocessen naar sociotechnische leest hebben 
geschoeidd desalniettemin de bestaande verslagleggingsprocedures intact hebben kunnen laten. 
Well  bleek het gebruik van deze procedures aanmerkelijk gewijzigd. 
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deeldeel II 

EconomischEconomisch burgerschap en 
ondernemingsbestuur ondernemingsbestuur 

Inn het Nederlandse debat over het ondernemingsbestuur overheerst het eigendomscriterium. 
Volgenss dit criterium komt inspraak in het bestuur van de beursgenoteerde onderneming toe 
aann de legitieme eigenaar van de onderneming. In de opvatting van het merendeel van de deel-
nemerss aan dit debat zijn dat de aandeelhouders. Op grond van dit uitgangspunt wordt vervol-
genss geconstateerd dat zeggenschap en inspraak van de aandeelhouder in het bestaande Neder-
landsee ondernemingsrecht ernstig aan banden worden gelegd ten voordele van een kleine kaste 
vann zelfbenoemde bestuurders en toezichthouders. De aanbevelingen die de Commissie-Peters 
naarr aanleiding hiervan heeft gedaan, beogen de verantwoordingsplicht van bestuurders en 
toezichthouderss ten opzichte van de aandeelhouder te vergroten door betere informatiever-
strekking,, beter en duidelijker afgebakende verantwoordingsplichten, de introductie van een 
systeemm van 'stemmen per volmacht' voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en een ver-
bodd op de uitgifte van stemloze aandelen. 

Daarr tegenover staat een 'deelnemersmodel' dat verruiming van de mogelijkheden van zeg-
genschapp voorstaat teneinde de stem van iedere betrokkene een 'faire' kans te geven om te 
wordenn gehoord. Binnen dat deelnemersmodel kunnen verschillende morele criteria worden 
onderscheidenn voor de identificatie van de 'deelnemers'. Christen-democratische, sociaal-de-
mocratischee en republikeinse opvattingen verschillen niet alleen ten aanzien van het criterium 
vann deelname van elkaar, maar tevens ten aanzien van de institutionele instrumenten die wor-
denn gebruikt om dat deelnemersrecht te effectueren. Daarbij kan grofweg worden onderschei-
denn tussen twee wegen. De eerste is zeggenschap over het ondernemingsbestuur via medezeg-
genschapsrechtengenschapsrechten binnen de onderneming. De mogelijkheden die deze weg biedt om te komen 
tott een substantiële notie van economisch burgerschap in de onderneming onderzoek ik in het 
volgendee deel. 

Dee tweede weg sluit zo op het eerste gezicht aan bij het eigendomscriterium dat ten grondslag 
ligtt aan de aanbevelingen van de Commissie-Peters. Deze weg naar zeggenschap over de on-
dernemingg loopt namelijk via marktrechten of rechten op toegang tot officiële eigendomstitels. 
Mogelijkhedenn en onmogelijkheden van deze weg onderzoek ik in deel 4. In contrast tot het ei-
gendomscriteriumm van de Commissie-Peters fungeren eigendomstitels hier als dragers voor zeg-
genschapp en controle door diegenen die daar op grond van andere morele overwegingen aan-
spraakk op kunnen maken. De vraag wie de eigenaar is kan derhalve niet met een beroep op het 
toevalligee bezit van eigendomstitels worden beantwoord, maar verwijst terug naar daaraan 
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voorafgaandee morele noties. De status van eigenaar is zo bezien geen constituerende, maar een 
afgeleide. . 

Eenn groot probleem van de groeiende literatuur over het 'deelnemersmodel' is dat het sympa-
thiekee morele stellingnames combineert met naïve voorstellingen van de wijze waarop omvat-
tenderee vormen van medezeggenschap binnen de onderneming gestalte kunnen krijgen. Dit deel 
iss gewijd aan een nuchtere bespreking van de verschillende politieke instituties binnen de on-
dernemingg die onder verschillende wetgevingsregimes kunnen worden onderscheiden. In zekere 
zinn dient dit deel daarmee als voorbereiding op het werk dat in de volgende delen wordt ge-
daan.. Daar wordt onderzocht in welke mate deze politieke instituten zich lenen voor een uit-
breidingg van de zeggenschap over het ondernemingsbestuur, hier welke politieke instituten en 
duss welke wegen naar grotere zeggenschap er zijn. 
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hoofdstukhoofdstuk 3 

ModellenModellen van ondernemingsbestuur 

Ookk al is de juridische subdiscipline van ondernemingsbestuur betrekkelijk jong dat geldt niet 
voorr de kwesties die zij bediscussieert (Scott 1997:2-3; Blair 1995:1-4). In de eerste helft van 
dezee eeuw bogen marxisten, politieke economen, juristen en 'oude' institutional!sten als Ru-
dolff  Hilferding (1911), Nikolas Bukharin(1972[1918]), Vladimir Lenin (1977[1917]), Karl 
Rennerr (1949[1904]), Adolf Berle en Gardiner Means (1997[1932]), Paul Sweezy (1942), Jo-
sephh Schumpeter (1942), Louis Brandeis (1914) en James Burnham (1962[1941]) zich over de 
vraagstukkenn van eigendom en controle die werden opgeroepen door de scheiding van zeggen-
schapp en bezit waarmee het ontstaan van de grote beursgenoteerde onderneming in - eerst - de 
VSS en - iets later - West-Europa gepaard ging. Met de geleidelijke vervanging van het model 
vann de eigenaar/ondernemer door dat van de vennootschappelijke onderneming als dominante 
eigendomsvormm namen niet alleen schaal en omvang van de gemiddelde onderneming sterk toe, 
maarr stak ook het personage van de anonieme aandeelhouder de kop op, en daarmee (althans 
voorr de liberale politieke economie) de kwestie van de organisatie van effectieve controle van 
dee ondernemingsleiding. 

Dee marxistische politieke economie op haar beurt bestreedt dat een feitelijke scheiding van 
eigendomm en controle had plaatsgevonden, eerder een differentiatie tussen 'financieel' en 
'productieff  kapitaal'. Met behulp van deze heuristiek trachtte de marxistische politieke eco-
nomiee dan ook de netwerken van eigenaren te identificeren, die met behulp van deze 
netwerkenn eigendom en zeggenschap aan elkaar wisten te koppelen. Uitgaande van hetzelfde 
fenomeenn - de verbreiding van de vennootschappelijke onderneming - kwamen beide 
onderzoekstraditiess tot radicaal verschillende conclusies: scheiding van controle en bezit aan 
dee ene kant, hoogstens differentiatie van productief en financieel kapitaal aan de andere; de 
opkomstt van een machtige, zichzelf besturende kaste van bestuurders en toezichthouders 
enerzijds,, en van een aristocratie van financiers die tegen de waarnemende bestuurders binnen 
dee onderneming (managers) aankeek als een 'dienstverlenende klasse', om met Renner te 
spreken,, anderzijds (Renner 1953). 

Anderss dan de liberale politieke economie ontbrak het de marxistische politieke economie 
aann een prescriptieve doelstelling en dus ook aan een toepassingskunde die de kloof tussen 
wetenschappelijkee verklaring en politieke praktijk had kunnen overbruggen. Het 'monopolie 
kapitalisme',, om met Lenin te spreken, vertegenwoordigde simpelweg het hoogtepunt van de 
kapitalistischee ontwikkeling die spoedig zou uitmonden in de 'socialisering van het eigendom', 
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nuu de 'socialisering van de productie' een feit was. Het lange termijn-effect hiervan is geweest 
datt de marxistische onderzoekstraditie politiek is gestorven en alleen nog als academische 
subdisciplinee bestaansrecht heeft, terwijl de hedendaagse beleidsdiscussie over ondernemings-
bestuurr wordt gedomineerd door economen, juristen en accountants die de erfgenamen zijn van 
dee liberale politieke economie (vgl. Scott 1997:21-34). 

Dee harde kern van de hedendaagse discussie over het onderneminsgbestuur wordt dan ook 
gevormdd door het zogenaamde 'principaal agent'-probleem. Dit 'probleem' is afkomstig uit de 
neoklassiekee bedrijfseconomie en verwijst naar vraagstukken van botsende belangen bij gedele-
geerdee bevoegdheden. In dit geval naar het vraagstuk van de botsing tussen de belangen van de 
aandeelhouderr aan de ene kant en die van de ondernemingsleiding aan de andere. Het probleem 
iss het gevolg van conflicterende eisen. Enerzijds fungeert de ondernemingsleiding als zaakwaar-
nemerr van de externe financiers, anderzijds heeft de ondernemingsleiding een zekere mate van 
bewegingsvrijheidd nodig om deze zaken adequaat te kunnen waarnemen. Die vrijheid, op haar 
beurt,, creëert de mogelijkheid van misbruik. Hoe misbruik te voorkomen en bewegingsvrijheid 
tee waarborgen, is de belangrijkste vraag die aan de liberale discussie over het ondernemingsbe-
stuurr ten grondslag ligt (Coase 1988). 

Sindss de jaren tachtig mag dit vraagstuk zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. 
Daarvoorr zijn ten minste zes redenen aan te wijzen. Ten eerste de wijzigingen in nationale en 
internationalee marktcondities. Deze wijzigingen hebben de bedrijfseconomische stabiliteit van 
dee grote onderneming ondermijnt en daarmee het vermogen tot zelffinanciering. Het onvermo-
genn om de benodigde herstructurering uit eigen zak te betalen mondde uit in een golf van over-
names,, een groter aandeel van externe financiers in het ondernemingskapitaal en daarmee in een 
hernieuwdee aandacht voor het 'agent principaal'-probleem (Stearns & Mizruchi 1993:279-
282). . 

Tenn tweede de afvlakkende productiviteitsgroei van Amerikaanse ondernemingen ten op-
zichtee van vooral Duitse en Japanse ondernemingen in de late jaren tachtig. Dit riep de vraag 
opp of het Amerikaanse systeem van ondememingsbestuur niet tot kortzichtigheid leidde en tot 
eenn hegemonie van financiële belangen over economische. Ten derde het sterk gestegen aantal 
fusiess en overnames, waarbij de vraag luidt of dit een vorm van parasitair kapitalisme is dat in 
gangg wordt gezet door een combinatie van megalomane bestuurders en kortzichtige kapitaal-
markten,, of dat het juist een effectief middel is om bestuurders te onderwerpen aan het aan-
deelhoudersbelang? ? 

Tenn vierde de opmerkelijke stijging van de salarissen van de gemiddelde ondernemingsbe-
stuurder.. In de VS bedroeg in 1983 het gemiddelde jaarsalaris van het bestuurslid van een 
beursgenoteerdee onderneming ruim een miljoen dollar, tien jaar later was dat bedrag verdub-
beld.. Daarnaast heeft de optieregeling als variant op het prestatieloon een grote opmars te zien 
gegeven.. Sommige (virtuele) optiewinsten hadden een dermate grote publieke zichtbaarheid dat 
zijj  de aanleiding vormden voor soms heftige debatten over het morele gehalte van dergelijke be-
talingen,, zeker wanneer deze werden afgezet tegen aanhoudende fabriekssluitingen en massa-
ontslagen.. Omdat de ratio ervan het afdwingen van belangenharmonie tussen bestuurder en fi-
nancierr is, wijst ook dit debat terug naar wat volgens de liberale politieke economie het kern-
probleemm van systemen van ondememingsbestuur is. 

Tenn vijfde de dominantie van neo-tayloristische herstructereringstrajecten. Hoewel in de VS 
meerr dan in West-Europa, reageren ook hier effectenbeursen met een koersstijging op aankon-
digingenn van ontslagen en lijk t ook hier het idee te hebben postgevat dat arbeid een 
'noodzakelijkk kwaad' is waarvan een onderneming beter minder dan meer kan inhuren. Ten 
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zesdee de transitieproblemen in Oosteuropese economieën. In het mislukken van de pogingen 
omm marktconforme instituties te introduceren weerspiegelt zich de diversiteit van bestaande 
juridischee regimes en praktijken van ondememingsbestuur (Blair 1995:5-11). 

Ikk begin dit hoofdstuk met een schematische weergave van de twee modellen van ondeme-
mingsbestuurr die in de literatuur als ideaaltype worden gebruikt. Enerzijds is dat het 
'aandeelhoudersmodel'' en anderzijds het 'deelnemersmodel'.1 Beide modellen hebben voor- en 
nadelen.. Op gronden van empirische adequaatheid en theoretische plausibiliteit kan aanneme-
lij kk worden gemaakt dat het deelnemersmodel niet alleen prudentieel superieur is, maar dat ook 
hett democratische potentieel ervan groter is waardoor het tevens op morele gronden de voor-
keurr geniet. Twee kanttekeningen plaats ik bij deze uitkomst. 

Tenn eerste de kwestie van het nut van modelmatige vergelijkingen voor de evaluatie van em-
pirischee economieën; volgens commentatoren is er sprake van een groeiende institutionele con-
vergentie,, en men wijst dan op de gestaag groeiende invloed van 'aandeelhouderswaarden' in de 
Duitsee economie enerzijds en de groeiende betekenis van institutionele beleggers op Ame-
rikaansee kapitaalmarkten anderzijds. Bovendien bestaat er een grotere diversiteit aan institu-
tionelee mechanismen binnen deze economieën dan de modelmatige vergelijking toestaat. Een 
meerr gedifferentieerde benadering is derhalve vereist om deze convergentie en gelijktijdige di-
vergentiee in beeld te krijgen. 

Dee tweede kanttekening betreft de eenzijdige gerichtheid op eigendomsrechten als dragers 
vann zeggenschap en controle. Om de voornaamste gebreken van het liberale eigendomsconcept 
ongedaann te maken bepleit ik een gedifferentieerd eigendomsmodel. Tegenover het smalle mo-
dell  van ondememingsbestuur dat in de liberale politieke economie centraal staat, plaats ik op 
basiss hiervan een breed model van ondememingsbestuur dat meerdere bronnen voor legitieme 
'claims'' toestaat en daarmee een groter scala aan actoren als mogelijke 'deelnemers' kan identi-
ficeren.ficeren. Na verschillende varianten van zo'n breed deelnemersmodel de revue te hebben laten 
passeren,, presenteer ik afsluitend een breed democratisch deelnemersmodel. 

Aandeelhouderss of deelnemers? 

Hett debat tussen 'aandeelhouders' en 'deelnemers' is een product van de toegenomen gevoe-
ligheidd voor de institutionele diversiteit van kapitalistische economieën, die is afgedwongen 
doorr de verschillende strategieën waarmee ondernemingen, vakbonden, werkgeversorganisaties 
enn lokale, regionale en nationale overheden hebben gereageerd op de economische fluctuaties 
diee de jaren zeventig hebben gebracht. De poging om de voor- en nadelen van het aandeelhou-
ders-- en deelnemersmodel in kaart te brengen hoort derhalve thuis in hetzelfde leerproces dat 
vann het theoretische model van het kapitalisme van de jaren vijfti g en zestig meerdere theoreti-
schee modellen van meerdere kapitalismê heeft gemaakt. Naarmate de sociaal-economische 
prestatiess van landen, regio's, districten en ondernemingen meer uiteenlopen, wordt het bo-
vendienn zinvol om te zoeken naar exemplarische voorbeelden. Deze motivatie ligt in het bij-
zonderr ten grondslag aan het Britse deelnemersdebat (zie Kelly et al. 1997; Gamble & Kelly 
1996;; Pollin 1995; Hirst 1994:142ff.). Ingegeven door een decennialang economisch verval is 
onderr Britse politici, beleidsmakers en wetenschappers een toenemende aandacht ontstaan 
voorr het institutionele weefsel waarmee in bijvoorbeeld Duitsland het ondernemingsbelang 
wordtt gebonden aan het belang van werknemers en de gemeenschap (vgl. Hutton 1995). Met 
behulpp van empirische data en theoretische inzichten is een heuristische tegenstelling gecon-
strueerdd die ook elders toepassing heeft gevonden. De kern van deze tegenstelling bestaat uit 
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tweee diametraal verschillende ideaaltypen van kapitaalmobilisatie. In het deelnemersmodel 
staann banken en andere financiële instituten in het middelpunt van een web van financiële af-
hankelijkheidsrelatiess en wederzijdse verplichtingen. In het aandeelhoudersmodel voorzien li-
quidee financiële markten en anonieme aandeelhouders in de kapitaalbehoefte van ondernemin-
gen.. Het eerste systeem wordt ook wel een 'bankgeoriënteerd systeem' genoemd en het 
tweedee een 'marktgeoriënteerd systeem'. 

Tegenstelling Tegenstelling 
Inn het deelnemersmodel draait het om kapitaalmobilisatie via banken, terwijl in het aandeel-
houdersmodell  deze functie in handen is van financiële markten. Uit deze basistegenstelling 
volgtt een groot aantal andere (zie figuur 9.). Waar bankkrediet de voornaamste bron van on-
dernemingskapitaall  is, is: (i) de totale kapitalisatie van de effectenbeurs gering en de mogelijk-
heidd voor risicospreiding eveneens; is (ii) veelal sprake van een sterke concentratie van eigen-
domm en zeggenschap in de handen van slechts enkele financiële instituten; is (iii ) de oriëntatie 
vann de investeerder vooral op controle, beïnvloeding en medebestuur gericht; wordt (iv) meer 
dann in marktgeoriënteerde systemen gebruik gemaakt van wetgeving om de handelingsruimte 
vann het management ten opzichte van de dominante kapitaalverschaffer te beschermen; is (v) 
hett overheersende conflict dat tussen meerderheids- en minderheidsbelangen; speelt (vi) de 
toezichthoudendee raad een beperkte rol; en is (vii) ook de betekenis van vijandige overnames 
terr disciplinering van de ondernemingsleiding navenant geringer. 

Hett tegendeel geldt voor marktgeoriënteerde systemen. Liquide markten gaan samen met een 
hogee graad van kapitalisatie, met een relatief grote spreiding van eigendom, met een sterke ma 
tee van risicodiversificatie bij institutionele beleggers, met een belangrijke rol voor de toezicht-
houdendee raad en met een grote disciplinerende betekenis van vijandige overnames, wat sa-
menhangtt met het feit dat in dergelijke systemen van kapitaalmobilisatie het belangenconflict 
tussenn bestuurder en financier het belangrijkste is. 

Err is veel onderzoek verricht naar de effecten van onderdelen van deze systemen op het in-
vesteringsgedragg van ondernemingen, banken, institutionele beleggers, individuele aandeelhou-
derss en anderen. Nuchtere evaluaties zijn echter een stuk schaarser. Vandaar dat ik hier sterk 
leunn op de evaluatie van Robert Pollin (1995). Ook Pollin plaatst bankgeoriënteerde financie-
ringssystemenn tegenover marktgeoriënteerde. Het gaat Pollin echter niet primair om de institu-
tionelee kenmerken van beide systemen, alswel - meer evaluatief- om de effecten daarvan op de 
gedragingenn van economische actoren. 

Dee belangrijkste problemen die iedere complexe economische orde moet oplossen, aldus Pol-
lin,, zijn motivatie-, coördinatie- en informatieproblemen. Doordat een bankgeoriënteerd sys-
teemm voorziet in een grote mate van betrokkenheid van een klein aantal financiers bij het wel 
enn wee van de onderneming en de onderneming op haar beurt is gebaat bij goede relaties met 
haarr kredietverstrekkers - mede doordat haar geen alternatieve financieringsbron in de vorm 
vann een liquide aandelenmarkt ter beschikking staat -, voldoet het aan de condities voor het ge-
nererenn van wederzijds vertrouwen. Vertrouwen is het bijproduct van onderhandelingen tus 
senn een gering aantal actoren die een gedeelde geschiedenis van succesvolle conflictbeslechting 
hebbenn en die uit hoofde van andere lidmaatschappen regelmatig onderling contact hebben 
waardoorr er meerdere toetsingsmomenten zijn voor de integriteit van de onderhandelaars (vgl. 
Gambettaa 1988; Misztal 1996; Lane & Bachmann 1998). De prudentiële winst hiervan is dat 
vertrouwenn bekende motivatie-, coördinatie- en informatieproblemen niet alleen beter oplost 
dann de mechanismen van hiërarchische delegatie en anonieme marktallocatie, maar vooral ook 
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tegenn geringere kosten. Daaruit volgt, aldus Pollin, een bredere tijdshorizon, een grotere nadruk 
opp groei en winst op de lange(re) termijn, en een grotere mate van financiële stabiliteit 
waarmeee de externe complexiteit wordt gereduceerd (Pollin 1995:33-35). 
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figuurfiguur 9.! systemen van kapitaalmobilisatie (Berglöf 1997:97) 

Err is ruimschoots materiaal beschikbaar om deze theoretische inzichten te staven. Ten eerste 
ligtt de rendementseis voor nieuwe projecten in marktgeoriënteerde omgevingen hoger dan de 
prijss van kapitaal rechtvaardigt. Uit interviews blijkt dat Amerikaanse bestuurders rendemen-
tenn ter hoogte van 12 procent eisen, terwijl de gemiddelde kapitaalkosten tussen de twee en 
zevenn procent bedragen. Als reden voeren managers de druk van aandeelhouders aan; die zou-
denn met de voeten stemmen als de resultaten lager uitvallen, daarmee de aandelenkoers onder 
drukk zettend. Dit hangt samen met de ideologische kleuring die ligt besloten in de dominante 
oriëntatiee van de Amerikaanse ondernemingsleiding. Amerikaanse managers streven 
'aandeelhouderswaarden'' na, terwijl Japanse managers bijvoorbeeld productinnovatie en 
marktaandeell  als voornaamste doelstellingen noemen en aan hogere aandelenkoersen slechts 
geringegeringe betekenis toekennen (Pollin 1995:37; Porter 1992). Vergelijkingen tussen het investe-
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ringsgedragg van Amerikaanse en Duitse ondernemingen staven dit. Duitse ondernemingen in-
vesterenn verhoudingsgewijs meer in proces- en productinnovatie en scholing en training, en 
vann de investeringen die naar proces- en productinnovatie gaan is weer een groter deel bestemd 
voorr projecten met een lange termijn die daardoor ook met meer onzekerheid zijn omgeven. 
Datt is exact het type investeringen dat in de meer fluctuerende omgeving van het 
marktgeoriënteerdee financieringssysteem een minder grote kans heeft. Ook de geschatte 
onderwaarderingg van investeringen met een lange termijn in de VS met circa 20 procent kan tot 
dezee institutionele karakteristieken worden herleid (Pollin 1995:37). Daarmee staan 
marktgeoriënteerdee financieringssytemen en de ondernemingsoriëntaties die zij bevorderen 
tevenss post-tayloristische herstructureringen in de weg. Niet alleen door de geringere 
bereidheidd van ondernemingen om risicovolle investeringen aan te gaan, maar ook door lagere 
investeringenn in de verhoging van de kwalificaties van werknemers (Pollin 1995:37-38). 

Anderee voordelen van de grotere betrokkenheid van een gering aantal financiers bij de onder-
nemingg schuilen in de grotere strategische expertise waarover de onderneming via haar finan-
cierss kan beschikken, de geringere faillissementsrisico's en de lagere kansen op solvabiliteits-
problemenn (Pollin 1995:36; Lazonick 1990:51). Bovendien vervangt de gezaghebbende stem 
vann de bankfunctionaris kostbaardere sturingsmechanismen als fusies en (vijandelijke) overna-
mes.. Hoewel economen twisten over de vraag of nationale economieën nu wel of geen baat 
hebbenn bij fusies en overnames (zie, exemplarisch, Scherer 1988), wordt daarbij voorbij gegaan 
aann het feit dat baten ófwel worden gemeten in geaggregeerde termen (waarmee de ongelijke 
verdelingg van de kosten buiten beeld verdwijnt) ófwel uitsluitend in bedrijfseconomische ter-
menn (waardoor de externe sociaal-economische effecten ervan aan het zicht worden onttrok-
ken,, terwijl juist deze aanzienlijk zijn) (Pollin 1995:38-39). Verder zijn de productiviteits-
winstenn van de neo-tayloristische herstructureringen waarmee overnames in de VS gepaard 
gaann goeddeels illusoir. Interviews leren dat de resultaten tegenvallen en dat de herstructurerin-
genn uiteindelijk stuiten op demotivatie, wantrouwen en stress onder grote groepen werkne-
mers.. Dit is mede de verklaring voor het fenomeen dat geherstructureerde ondernemingen al-
leenn het eerste halfjaar bovengemiddelde boekwinsten noteren op de effectenbeurs en daar na 
gemiddeldd driejaar meestal weer ver onder zitten (Alcaly 1997:39-40; NRC Handelsblad 13 
oktoberr 1999). 

Hett gemak waarmee in marktgeoriënteerde systemen de schadelijke effecten van onderne-
mingsstrategieënn kunnen worden afgewenteld op 'derden' is zelf een functie van dit systeem 
vann ondernemingsbestuur. Doordat in dit systeem de botsing tussen de belangen van de be-
stuurderr en die van de financier voor het dominante belangenconflict wordt gehouden, is het 
uitsluitendd gericht op het vinden van een balans tussen handelingsruimte voor de onderne-
mingsleidingg enerzijds en controle door de aandeelhouder anderzijds. Het kent derhalve geen 
ingebouwdee aandrang om andere 'deelnemers' aan het productieproces invloed te geven op de 
strategischee vormgeving ervan. De aandeelhouder is in principe de enige wiens belang in de be-
stuurskamerr moet worden gehoord. Dit betekent dat er geen toezicht ex ante mogelijk is op te 
eenzijdigee beleidsvoornemens van de ondernemingsleiding. Daardoor missen deze democrati-
schee legitimiteit en kunnen zij - zoals ervaringen met de totalitaire oplossing van de transfor-
matieparadoxx leren - alleen tegen hoge kosten en in geperverteerde vorm worden geïmplemen-
teerd,, wat weer kostbare ex post correctie nodig maakt. Bovendien versterkt dit de reeds be-
staandee kortzichtigheid. De veronderstelde versmelting van aandeelhoudersbelang, onderne-
mingsbelangg en maatschappelijk belang is een valse. Een systeem van kapitaalmobilisatie dat 
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hethet tweede belang gelijkstelt aan het eerste creëert afwentelingsmogelijkheden die onherroepe-
lij kk uitmonden in gedrag dat botst met het derde belang. 

Tott slot noemt Pollin voor- en nadelen die betrekking hebben op de open- dan wel gesloten-
heidd van beide systemen voor verschillende vormen van macro-economisch beleid. Het ligt 
voorr de hand dat bankgeoriënteerde systemen betere ingangen bieden voor het voeren van een 
expansieff  economisch beleid. Volgens Pollin is dat echter maar ten dele het geval. Het geldt wel 
voorr monetaire en/of fiscale macro-economische expansie, maar veel minder voor sectorale 
en/off  regionale industriepolitiek. Omdat in een bankgeoriënteerd systeem sprake is van een ge-
deeldd belang van onderneming én bank bij een zo hoog mogelijk en zo duurzaam mogelijk on-
dernemingsresultaat,, verzet de financiële sector zich minder tegen een expansieve monetaire 
politiekk dan in een marktgeoriënteerd systeem het geval is. Omdat lage inflatie gunstig is voor 
crediteurenn en ongunstig voor debiteuren en een restrictieve geldpolitiek vooral flnanciële be-
langenn dient, is het politieke draagvlak voor een dergelijk beleid daar het grootst waai financiële 
enn economische belangen het minst samenvallen. Dat is in marktgeoriënteerde systemen het 
gevall  (Pollin 1995:40; Schor & Schor 1990). De grote, liquide kapitaalmarkten in de VS en het 
VKK vervullen bovendien een spilfunctie in het mondiale betalingsstelsel en kennen een grote 
matee van internationale verwevenheid, wat het belang van de financiële sector bij een stabiele 
valutaa alleen maar vergroot. Daarnaast worden beide economieën gekenmerkt door het dogma 
vann onafhankelijke centrale banken waardoor de staat zichzelf het macro-economische rente-
wapenn heeft ontzegd en zij de financiële sector een belangrijk wapen in handen heeft gegeven 
inn haar strijd tegen geldontwaarding (Minns 1982).2 

Watt betreft industriepolitiek concludeert Pollin dat geen der systemen van kapitaalmobilisa-
tiee intrinsieke belemmeringen kent voor zo'n distributie van kapitaal. De cruciale variabele is 
dee mate waarin nationale overheden kunnen beschikken over nationale spaartegoeden; ofwel 
direct,, via nationale spaarsystemen (zoals in Japan), dan wel indirect via een stelsel van gena-
tionaliseerdee banken (zoals in Frankrijken Taiwan), of via stelselmatige begrotingsoverschot-
tenn (zoals in Korea). Bijkomende conditie is de mate waarin nationale overheden vervolgens bij 
machtee zijn om deze tegoeden zelf dan wel via private banken in de economie uit te zetten 
(Pollin(Pollin 1995:41-43). 

Evaluatie Evaluatie 
Zoalss uit Pollins nadruk op coördinatie-, motivatie- en informatieproblemen valt af te leiden, 
schuiltt de prudentiële winst van bankgeoriënteerde systemen niet alleen in lagere transactie-
kosten,, maar ook in het voorkomen van opportunistisch gedrag. De keuzesituatie in een 
marktgeoriënteerdee omgeving is van dien aard dat de actoren nauwelijks mogelijkheden hebben 
omm op het keuzemoment zelf te voorzien wat de effecten van hun keuzes op (politiek minder 
mondige)) derden en (wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt) op langere termijn zijn. Vertaald 
inn termen van de neoklassieke rationele keuze-theorie gaat het hier om vormen van opportu-
nismee of defectie, die tot suboptimale uitkomsten leiden en op grond daarvan gekarakteriseerd 
moetenn worden als excessieve rationaliteit. Vanuit een maatschappelijk of lange termijn-
perspectieff  bezien kunnen actoren simpelweg té rationeel zijn. Dat is het geval wanneer on-
voldoendee mechanismen bestaan om 'makkelijke' uitwegen te blokkeren en actoren de volle 
verr antwoordelijkheid voor hun handelingen te laten dragen. Dit zijn de theoretische 
argumentenn voor de stelling dat de prestaties van een economie toenemen naarmate zij er beter 
inn slaagt nutsmaximaiiserende actoren dingen te laten doen die zij niet prefereren, en dingen na 
tee laten die zij wel prefereren, daarmee 'empirische' preferenties transformerend in 'echte' 
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preferenties.. Sommige institutionele contexten bevatten meer van dit soort 'voordelige beper-
kingen'' ('beneficial constraints') dan andere (Streeck 1994a: 199). De vraag is nu in hoeverre 
ditt voor het bankgeoriënteerde systeem geldt, en zo ja welke kenmerken daar dan voor verant-
woordelijkk zijn. 

Hett is duidelijk dat het bankgeoriënteerde systeem zoals geschetst door Pollin niet uitmondt 
inn een situatie van volledige informatie, al was het maar bij benadering. Wel draagt het op een 
aantall  manieren bij aan een verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening, zowel in 
dee zin van betere informatie als in de zin van een betere beschikbaarheid ervan. Doordat ban-
kenn een voorkeur hebben voor meer inkomsten boven minder, en de debiteur die voorkeur be-
vredigt,, is banken veel aan de continuïteit van de kredietrelatie gelegen. Dat betekent dat inves-
teringsplannenn die de kredietwaardigheid van de debiteur op de lange termijn vergroten op een 
willi gg oor bij de kredietverstrekker kunnen rekenen. Hieruit volgt dat ook de debiteur er belang 
bijj  heeft de relatie in stand te houden en bij de beoordeling van actuele handelingsopties zoveel 
mogelijkk de lange termijn effecten ervan mee te nemen. Dat is één manier waarop bankgeoriën-
teerdee systemen bijdragen aan betere en betrouwbaardere informatie; het 'schijnsel van de toe-
komst'' dwingt actoren om open kaart te spelen.3 Dit schijnsel kan echter alleen functioneren 
wanneerr beide partijen op een of andere manier tot elkaar zijn veroordeeld. Dat is met kre-
dietrelatiess die een bepaalde omvang overschrijden het geval. 

Hiermeee raak ik aan het tweede kenmerk van bankgeoriënteerde systemen dat bijdraagt aan 
eenn soepelere verstrekking van betrouwbaardere informatie. Het conflictpotentieel dat ligt be-
slotenn in de asymmetrie van kredietrelaties (de bank is nu eenmaal aangewezen op de onderne-
mingg voor informatie over haar investeringsbeleid), wordt in bankgeoriënteerde systemen ge-
compenseerdd door een omgekeerde asymmetrie in uitwijkmogelijkheden. In een bankgeoriën-
teerdee omgeving heeft een bank vele debiteuren, terwijl de onderneming slechts enkele cre-
diteurenn heeft. Cruciaal zijn limieten op keuzevrijheden, ongeacht of het gaat om limieten die 
zijnn gestoeld op wetgeving, convenanten of op zelfbinding. Doordat een bankgeoriënteerd sys-
teemm actoren structureel minder uitwijkmogelijkheden biedt, kunnen contractuele relaties een 
kwalitatievee transformatie ondergaan en tot een gemeenschappelijk project uitgroeien waar-
voorr de betrokkenen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. In marktgeoriënteerde syste-
menn ontbreken dergelijke geïnstitutionaliseerde 'beperkingen' die als 'schijnsel van de toe-
komst'' fungeren. Daardoor weten actoren zich met meer keuzemogelijkheden geconfronteerd, 
watt intrinsiek wankele relaties verder destabiliseert. 

Ookk al kan op theoretische gronden aannemelijk worden gemaakt dat bankgeoriënteerde sys-
temenn prudentieel beter scoren, daarmee is nog niets gezegd over de morele score. Zoals Pollin 
onderr verwijzing naar de autocratische versies van het bankgeoriënteerde systeem in Japan, 
Koreaa en Taiwan terecht concludeert, bestaat er geen intrinsieke relatie tussen een bankge-
oriënteerdd systeem en democratische zeggenschap. Integendeel, aldus Pollin, een financierings-
stelsell  dat bestaat uit een kongsi van banken en oligopoloïde ondernemingen staat haaks op de 
criteriaa van politieke gelijkheid en controle van onderaf waaruit het democratische ideaal is op-
gebouwd.. Daarnaast staat dit systeem bloot aan het gevaar van expertocratisering en biedt het 
groteree mogelijkheden aan nauw gedefinieerde belangengroepen om het kapitaal te gijzelen dat 
onderr de noemer van 'industriepolitiek' via het banksysteem wordt gedistribueerd. Bovendien 
kann dit systeem bijdragen aan een verscherping van de tweedeling binnen nationale economieën 
doordatt het is gebaseerd op vormen van wederzijdse betrokkenheid en loyaliteit tussen een 
beperktt aantal actoren die 'anderen' bijna per definitie uitsluiten (Pollin 1995:44). 
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Opp grond hiervan verwerpt Pollin de kritiekloze voorkeur voor bankgeoriènteerde systemen 
vann progressieven (zie, exemplarisch, Hirst 1994; Hutton 1995). Ten eerste zadelen zij markt-
georiënteerdee systemen met een niet te achterhalen institutionele achterstand op. En ten 
tweedee gaan zij voorbij aan de voordelen van grotere flexibiliteit en mobiliteit die het marktge-
oriënteerdee systeem biedt. De doelstelling van een efficiënte en democratische economische 
ordeningg vereist, aldus Pollin met een knipoog naar Albert Hirschmans moderne klassieker 
(Hirschmann 1970), een intelligente mix van spreek- ('voice') en uitwijkmogelijkheden ('exit'). 
Daarbijj  moet rekening worden gehouden met de ondermijnende effecten die uitwijkmogelijkhe-
denn op spreekmogelijkheden kunnen hebben, evenals met de versterkende effecten die uit-
wijkmogelijkhedenn op spreekmogelijkheden kunnen hebben. Welke effecten wanneer zullen 
overheersenn hangt af van inzet, invloed en spreekkosten (Kester 1996:324). Waar de invloed 
vann actoren gering is, de inzet laag en de kosten hoog, daar zullen uitwijkmogelijkheden de con-
currentiee met spreekmogelijkheden winnen (Banfield 1961). 'Loyaliteit' zal in dergelijke situa-
tiess moeten worden afgedwongen door uitwijkmogelijkheden af te sluiten. Anderzijds kan in 
situatiess van grote machtsasymmetrieën de spreekmacht van machteloze actoren worden ver-
sterktt door hen uitwijkmogelijkheden te verschaffen. Als vuistregel geldt hier derhalve: 

spreekmogelijkhedenspreekmogelijkheden altijd en overal, uitwijkmogelijkheden alleen daar waar zij 
spreekrechtenspreekrechten versterken of dan toch ten minste niet ondermijnen. 

Ookk Pollin onderschrijft het primaat van spreekrechten (Pollin 1995:46). Hij doet dit echter 
uitsluitendd op prudentiële gronden, dat wil zeggen: afgemeten aan de mate waarin zij bijdragen 
aann een efficiënte oplossing van coördinatie-, motivatie- en informatieproblemen. Netzomin 
alss er een intrinsieke relatie bestaat tussen democratische zeggenschap voor velen en een bank-
georiënteerdd systeem, geldt het tegendeel. Het democratisch gehalte van een systeem van on-
dernemingsbestuurr hangt in eerste instantie af van de specifieke mix van spreek- en uitwijk-
rechten,, en in tweede instantie van het antwoord op de vraag: wie spreekt? Hoe groter de in-
clusiviteit,, hoe democratischer het systeem van ondernemingsbestuur. Cruciaal is derhalve het 
criteriumm dat wordt gehanteerd om deze deelnemers te identificeren. 

Afgaandd op Pollins suggestie dat inclusieve democratische zeggenschap alleen mogelijk is on-
derr condities van publiek eigendom (Pollin 1995:53, 59), is dat hett criterium van formeel bezit. 
Eeniederr die drager is van een formele rechtstitel dient in de gelegenheid te worden gesteld om 
dee spreekrechten die daar de jure bijhoren ook de facto uit te oefenen. Op grond van dit crite-
riumm kan een aantal institutionele voorstellen worden onderscheiden dat het scala aan aandeel-
houderss met spreekrecht substantieel vergroot. Pollin noemt in dit verband: aandelensprei-
dingsfaciliteiten,, pensioenfondssocialisme en vormen van politieke zeggenschap over monetair 
beleid.. Daarmee sluit zijn analyse uiteindelijk naadloos aan bij het Britse deelnemersdebat. De 
mogelijkhedenn voor democratische participatie worden in dat debat begrensd door de mogelijk-
hedenn om formele eigendomsrechten te spreiden. Democratisering van het ondernemingsbe-
stuurr vereist dan automatisch de transformatie van private eigendomsrechten in publieke. Het 
iss hier dat volgens mij de reden gezocht moet worden voor Pollins afhoudende beoordeling van 
hethet democratisch potentieel van bankgeoriènteerde systemen van kapitaalmobilisatie, evenals 
voorr het gebrek aan aandacht zijnerzijds voor de democratische potentie van post-tayloristi-
schee productieconcepten en van medezeggenschap via ondernemingsraden en raden van toe-
zicht. . 
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Kanttekeningenn bij  een debat 

Hiermeee raak ik aan de beperkingen van deze tegenstelling. In het sterk gepolitiseerde deelne-
mersdebatt wisselen theoretische argumenten en verwijzingen naar de prestaties van werkelijk 
bestaandee economieën elkaar af. De omlooptijd van politiek-economische modellen - het 
'Japansee model', het 'Duitse model', het 'Britse model', het 'Singaporese model', het 'Deense 
model',, het 'poldermodel' - is kort en lijk t eerder de positie van deze economieën op de mon-
dialee conjunctuurgolf te weerspiegelen dan dat zij het effect is van collectieve leerprocessen 
(Streeckk 1998b:456; Hollingsworth & Streeck 1994:270-300). 'Modellen' moeten strikt wor-
denn onderscheiden van 'werkelijkheden'. Het politieke lot van modellen mag dan in politieke 
zinn staan of vallen met de economische prestaties van - zeg - Duitsland of de VS, dat geldtt niet 
(off  zou niet mogen gelden) voor het theoretische lot ervan. Er zijn twee redenen waarom de 
economischee superioriteit van het 'deelnemersmodel' niet eenvoudigweg kan worden afgelezen 
vann het economisch slagen en/of falen van de reëel bestaande economie waarnaar het is gemo-
delleerd.. Ten eerste is sprake van een toenemende convergentie van beide typen kapitalisme, 
enn ten tweede dekt het dichotome karakter van de tegenstelling de verschillen binnen de res-
pectievelijkee 'modellen' toe. 

Convergentie Convergentie 
Hett thema van institutionele convergentie mag zich de laatste jaren in een toenemende aan-
dachtt verheugen (Hollingsworth et al. 1994; Berger & Dore 1996; Boyer & Drache 1996; 
Crouchh & Streeck 1997; Hollingsworth & Boyer 1997b; Kitschelt et al. 1999). Een groot aan-
tall  wetenschappers werkzaam in het veld van internationale betrekkingen en internationale 
politiekee economie verdedigt de stelling van institutionele convergentie die wordtt afgedwongen 
doorr de internationalisering van markten. Hoe meer markten staatsgrenzen transcenderen, en 
hoee minder staten de actoren die actief zijn op deze markten kunnen controleren en reguleren, 
hoee groter de macro-economische druk om nationale regels op het gebied van milieu, arbeid en 
belastingheffingg op kapitaal in neerwaartse richting bij te stellen. Competitieve krachten dwin-
genn staten tot aanpassingen in bestaande systemen van ondernemingsbestuur om te voldoen 
aann normen die zogenaamd door internationale beleggers ('aandeelhouders') aan de onderne-
mingsomgevingg worden gesteld, maar feitelijk door een complex netwerk van academici, jour-
nalisten,, banken en supranationale organisaties wordt verwoord. Het geschuifel van met voe-
tenn stemmende beleggers is immers te zacht en te ongearticuleerd om in eenduidige institutio-
nelee voorschriften te kunnen uitmonden (Berger & Dore 1996:2). 

Datt is het wat momenteel somber als 'race naar de bodem' wordt gediagnosticeerd, of wat 
vrolijkk als 'nationaal concurrentievermogen' wordt bejubeld. Uit vergelijkend institutioneel on-
derzoekk blijkt dat beide houdingen niet rijmen met de feiten. Deelstudies wijzen op het on-
verminderdee belang van nationale instituties en nationale tradities en praktijken, ongeacht of 
hett nu gaat om het nationale systeem van arbeidsverhoudingen, de inrichting van de verzor-
gingsstaat,, het scholings- en trainingsstelsel, nationale tradities van functiedefinitie en functie-
waardering,, of om het nationale systeem van ondernemingsbestuur (Crouch & Streeck 1997; 
Bergerr & Dore 1996; Streeck 1992; 1996b; 1997; 1998b). De posities die nationale en/of re-
gionalee economieën in het internationale systeem van arbeidsdeling innemen is grotendeels af-
hankelijkk van de institutionele 'hulpbronnen' waarover zij kunnen beschikken, en deze zijn 
zelff  weer het product van contingente, lokale geschiedenissen. Pad afhankelijkheid en institu-
tionelee stroperigheid staan de gemakkelijke aanpassingen die voor- en tegenstanders van be-
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leidsconcurrentiee verlangen dan wel vrezen - maar beide in elk geval voor mogelijk houden - in 
dee weg. Convergentie is onwaarschijnlijk, zelfs op de middellange termijn (Streeck 1998b-
437). . 

Ditt laat onverlet dat de internationalisering van een aantal markten de onderhandelingsposi-
tiess van sommige nationale actoren radicaal heeft gewijzigd. Actoren die door voortschrijdende 
liberaliseringg overtuigend met uitwijkmogelijkheden kunnen dreigen, hebben hun spreekrecht in 
nationalee fora weten te versterken. Bovendien hebben zij institutionele wijzigingen weten af te 
dwingenn die functioneel equivalent zijn aan neoliberale institutionele omgevingen, dat wil zeg-
genn omgevingen die zich uitdrukkelijker voegen naar financiële belangen. Dat is iets anders dan 
eenn institutieloze context. Liberalisering is niet synoniem aan onrregulering, maar aan regulering 
diee simpelweg aan andere actoren ten goede komt dan sociaal-democratische, socialistische of 
christen-democratischee regulering (Majone 1994; Vogel 1996). Dit betekent dat onverminderde 
institutionelee diversiteit kan samengaan met toenemende functionele convergentie door een 
groeiendee interne institutionele diversiteit (Streeck 1998b:440). 

Ditt is het geval met het ondernemingsbestuur (Cooke & Morgan 1998:38; Leminsky 1998: 
53;; Charkham 1995). Ten eerste doen de laatste jaren in toenemende mate typisch Angelsaksi-
schee waarden als winstgevendheid op de korte termijn ('share holder-values') hun intrede in 
hett Duitse deelnemerskapitalisme. Met name de Duitse exportsector speelt hier een sleutelrol. 
Daartoee aangezet door successen op lucratieve Amerikaanse markten hebben verschillende 
Duitsee ondernemingen noteringen op de New Yorkse effectenbeurs gezocht. De druk om 
boekhoudregelss en verslagleggingsconventies op Angelsaksische leest te schoeien, evenals het 
'interne'' besturingsysteem, de salariëring van de ondernemingsleiding (met alle consequenties 
vann dien voor de 'interne' inkomensverdeling), wordt versterkt door de strijd tussen 'na-
tionale'' effectenbeursen om de gunst van de Amerikaanse institutionele belegger. Ten tweede 
wordtt het Angelsaksische aandeelhouderskapitalisme gekenmerkt door 'geschakelde bestuurs-
posten'' ('interlocking directorates') die een complex netwerk van wederzijdse bezits- en 
zeggenschapsrelatiess vertegenwoordigen (Useem 1979; 1984; Fligstein 1990; Mintz & 
Schwartzz 1985; Mizruchi 1982). Bovendien kennen het VK en de VS een aandelenmarkt die in 
toenemendee mate wordt gedomineerd door financiële instituten als banken, verzekeringsmaat-
schappijen,, pensioenfondsen en professionele beleggingsfondsen ('mutuals') (Mintz & 
Schwartzz 1985; Scott 1997:57-78). In geen geval voldoet de Angelsaksische economische wer-
kelijkheidd aan het neoliberale beeld van machtsvrije kapitaalmarkten en geringe kapitaalconcen-
tratie. . 

Ditt betekent dat de prudentiële inferioriteit van een van beide modellen niet met een een-
voudigg beroep op economische prestaties kan worden aangetoond, noch omgekeerd. Groeicij-
ferss zijn groffe indicatoren van uiterst complexe processen. Het prestatieverschil tussen twee 
economieënn kan in principe worden herleid tot een vrijwel onuitputtelijke lijst van institutio-
nele,, historische, geografische, ecologische, politieke en juridische verschillen. In dat licht moe-
tenn ook triomfalistische en fatalistische analyses van de huidige macro-economische prestaties 
vann Japan en Duitsland worden gelezen. Uit de hoge werkloosheid en achterblijvende groeicij-
ferss van de Duitse economie (of de stijgende werkloosheid, achterblijvende economische groei 
enn de explosie van faillissementen in de Japanse financiële sector) kan noch de economische in-
ferioriteitt van het bankgeoriënteerde model worden afgelezen, noch de superioriteit van het 
marktgeoriënteerdee model (vgl. Kern & Sabel 1994; Streeck 1997; Flecker & Schuiten 1999; 
Cookee & Morgan 1994; 1998). Daarvoor zijn de institutionele arrangementen van beide landen 
nuu eenmaal te divers. Zij volgen niet de logica van een van beide ideaaltypen, maar zijn - in het 
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gevall  van Japan zeer letterlijk - opgebouwd uit elementen van beide (Scott 1997:181 Kettler & 
Tackneyy 1998). Dit lijk t een immuniseringsstrategie, maar is het niet. De (positieve) economi-
schee effecten van institutionele oplossingen voor het probleem van 'excessieve rationaliteit' 
doorr 'voordelige beperkingen' en door actoren te laten onderhandelen in het 'schijnsel van de 
toekomst'' laten zich heel wel identificeren: niet zonder theoretisch geïnformeerde interpretatie 
evenwel,, en maar zeer lastig op macro-economisch niveau. 

Diversiteit Diversiteit 
Inn de derde editie van zijn uiteenzetting met de liberale politieke economie concludeert John 
Scottt dat op de fase van het liberale kapitalisme met zijn 'persoonlijk' eigendomsmodel door 
intredendee bureaucratisering en grootschaligheid inderdaad een fase van georganiseerd kapita-
lismee met een meer indirecte vorm van 'persoonlijk' eigendom is gevolgd.4 In zoverre hebben 
Berlee & Means het in 1932 dus bij het rechte eind gehad. De families, banken en investerings-
maatschappijenn die aan het einde van de 19de eeuw aan de wieg stonden van de vennoot-
schappenn van vandaag, hebben hun meerderheidsbelang door de grote kapitaalbehoefte waar-
meee de expansie gepaard ging, zien verwateren tot minderheidsbelangen die zij alleen met be-
hulpp van onderlinge samenwerking hebben weten te behouden. Anders dan Berle & Means 
destijdss voorspelden heeft deze fase van georganiseerd kapitalisme zich niet voortgezet in de 
vormm van een verdere spreiding van eigendom, groeiende scheiding van bezit en controle en een 
voortgaandee autonomisering van de klasse van managers. 'Onpersoonlijk eigendom' is namelijk 
ietss anders dan 'indirect persoonlijk eigendom' en is ook iets anders dan 'geanonimiseerd ei-
gendom',, zoals ook controle meer is dan de formele juridische zeggenschap waar eigendomsti-
telss recht op geven, aldus Scott in zijn weergave van het austromarxistische eigendomsbegrip. 
Dee sociale verhoudingen die worden gedragen door formele juridische eigendomstitels kunnen 
niett tot deze laatste worden gereduceerd (Scott 1997:23ff.). 

Hett is dit 'fetisjisme' dat volgens Scott ten grondslag ligt aan Berle & Means' overdrijving. 
Doorr niet alleen de feitelijke spreiding van het aandelenbezit in ogenschouw te nemen, zoals 
Berlee & Means in hun studie deden, maar deze te combineren met een analyse van het klasse-
bepaaldee karakter van verschillende trajecten van kapitaalmobilisatie kan Scott concluderen dat 
weliswaarr een uitgesproken 'depersonalisering' of 'anonimisering' van de controle heeft 
plaatsgevonden,, maar in geen geval een verwatering ervan. Zowel uit de verdichting van het 
netwerkk van 'geschakelde bestuursposten' als uit de spreiding van het aandelenbezit zelf 
spreektt een hernieuwde concentratie in handen van nieuwe financiële instellingen als pensioen-
fondsen,, verzekeringsmaatschappijen en andere institutionele beleggers, en oude als banken en 
familiefondsenn (Scott 1997:47). 

Dezee nieuwe vorm van 'anonieme' controle moet niet worden misverstaan als een variant 
vann het 'financieel kapitalisme', met zijn vermelting van financieel en economisch kapitaal, dat 
doorr austromarxisten als Rudolf Hilferding voor de universele vorm van het georganiseerde 
kapitalismee werd gehouden.5 Het gaat hier om indirecte controle door toevallig gegroeide 
'belangenconstellaties',, en dus niet om duidelijk afgebakende, planmatig opgezette, piramidaal 
georganiseerdee bestuursstructuren. In Scotts drietrapsmodel van kapitalistische ontwikkeling 
volgtt op de 'onzichtbare hand' van het liberale kapitalisme van de 19de eeuw en de 'zichtbare 
hand'' van het georganiseerde kapitalisme van na de tweede wereldoorlog, de 'onzichtbare 
handdruk'' van het gedesorganiseerde kapitalisme (Scott 1997:138). In de controlerende con-
stellatiess van het gedesorganiseerde kapitalisme nemen institutionele beleggers sleutelposities 
in.. Niet alleen doordat zij toegang tot kapitaal verschaffen en uit hoofde daarvan over het ver-
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mogenn beschikken situaties als 'normaal' of als 'kritiek' te duiden (Scott 1997:135; Glasberg 
1987;; 1989), maar bovenal doordat zij in deze omspannende netwerken als spil fungeren voor 
dee verspreiding van kennis en informatie. Deze sleutelposities geven banken en andere finan-
ciëlee instellingen het vermogen de achtergrondcondities te bepalen waarbinnen de onderne-
mingsstrategiee gestalte krijgt. Scott spreekt in dit verband van een 'beperkende macht' 
('powerr of constraint') die wordt uitgeoefend zonder vooropgezet plan of zichtbare 
interventiee (Scott 1997:139). In feite gaat het daarbij om een verschuiving in de aard van het 
typee macht dat wordt uitgeoefend: van situationele of persoonlijke macht - het vermogen van 
AA om B dingen te laten doen, zelfs als B ze niet wil doen - naar institutionele of anonieme 
machtt (Lukes 1972). 

Tegelijkk constateert Scott dat deze wereldwijde 'anonimisering' van de controle verschillende 
vormenn aanneemt, al naar gelang de verschillen in het systeem van ondernemingsbestuur, de 
verschillendee wijzen van kapitaalmobilisatie, de klassestructuren, eigendomsformaties en de 
verschillendee moderniseringsstrategieën van de staat. Op grond van deze variabelen onder-
scheidtt hij vier systemen van ondernemingsbestuur die het merendeel van de hedendaagse laat-
kapitalistischee economieën dekken. Naast het Anglo-Amerikaanse systeem, zijn dat het 
Duitse,, het Latijnse en het Japanse systeem.6 

Hett Duitse systeem bestaat uit een tweevoudig bestuursmodel dat - behalve in Duitsland 
zelf-- kan worden aangetroffen in Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Deze landen zijn late 
industrialiseerderss waarbij de mobilisatie van kapitaal ter hand is genomen door zogenaamde 
'universelee banken', dat wil zeggen banken die via nationale kantorennetten toegang hebben tot 
nationalee spaartegoeden die ongehinderd door wetgeving konden worden uitgezet bij expande-
rendee ondernemingen.7 Scott spreekt in dit verband van 'ondernemingsaffiliaties' ('corporate 
filiations');filiations'); een complex weefsel van wederzijdse deelnemingen onder de hoede van een van de 
driee grote universele banken ('Universalbanken') die de Duitse spaartegoeden beheren - de 
Deutschee Bank, de Commerzbank en de Dresdner Bank -, gecombineerd met substantiële deel-
nemingenn door lokale en federale overheden (Scott 1997:142-155). 

Hett grote verschil met het Anglo-Amerikaanse systeem schuilt niet in het systeem van on-
dernemingsbestuurr sec, zoals Angelsaksische 'progressieven' suggereren die de vervanging van 
hethet enkelvoudige Anglo-Amerikaanse model door de Duitse tweevoudige bestuursstructuur 
mett zijn werknemerscommissarissen bepleiten om de zeggenschapsmogelijkheden binnen on-
dernemingenn te vergroten en de democratische aansprakelijkheid van ondernemingen te ver-
sterkenn (Hirst 1994:146-151; Hutton 1995:302). Het Angelsaksische bestuursmodel kent het 
onderscheidd tussen 'interne' en 'externe' bestuurders (respectievelijk 'executive' en 'non-exe-
cutivee directors') die zich in speciale commissies organiseren die zijn belast met specifieke 
toezichthoudendee taken en daar ook door de algemene aandeelhoudersvergadering op kunnen 
wordenn aangesproken. Deze informele 'gelaagdheid' is functioneel equivalent aan de formele 
tweevoudigee bestuursstructuur van het Duitse model (Scott 1997:5). Verder leert de Neder-
landsee praktijk van coöptatie, volgens welke leden van de toezichthoudende raad niet door de 
aandeelhouderss worden benoemd (zoals in Duitsland) maar op onderlinge uitnodiging uit eigen 
kringg worden geworven, dat er geen intrinsieke relatie bestaat tussen democratische aanspra-
kelijkheidd en een tweevoudige bestuursstructuur. Als er democratische potentie schuilt in het 
Duitsee model dan ligt dat besloten in de medezeggenschapswetgeving en de ondernemings-
raadwetgeving,, en die waren allesbehalve een vanzelfsprekend onderdeel van het Duitse onder-
nemingsrecht.. Inmiddels is dat anders, maar daarvoor heeft de Duitse vakbeweging harde poli-
tiekee strijd moeten voeren. 
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Veeleerr schuilen de verschillen tussen het Duitse en Anglo-Amerikaanse systeem in de com-
binatiee van een gering aantal universele banken met een kleine, weinig liquide aandelenmarkt 
enerzijds,, en een gefragmentariseerde financiële sector met een grote, zeer liquide en betrekke-
lij kk makkelijk toegankelijke aandelenmarkt anderzijds. Deze institutionele verschillen weer-
spiegelenn verschillende trajecten van kapitaalmobilisatie, verschillende economische moderni-
seringsstrategieënn van de staat, en verschillende uitgangsposities in het diepreikende transfor-
matieprocess dat 'industrialisatie' wordt genoemd. Nationale geschiedenissen, oftewel pad af-
hankelijkee processen, hebben Duitsland en de VS vastgepind op verdere ontwikkeling van wat 
Scottt respectievelijk een 'oligarchisch' en een 'polyarchisch model van financiële hegemonie' 
noemtt (Scott 1997:139; zie ook Chandler 1990). 

Hett derde model dat Scott onderscheidt is het Latijnse. Ook dit model kent een tweevoudige 
bestuursstructuur.. Hier combineert een zogenaamde 'Conseil d'administration' (Frankrijk) of 
'Consiglioo d'amministrazione' (Italië) uitvoerende en toezichthoudende verantwoordelijkhe-
den;; min of meer zoals de Anglo-Amerikaanse 'board of directors'. Daarnaast kent het 
Latijnsee systeem een aparte toezichthoudende raad - 'Commissaires aux comptes' (Frankrijk) 
off  'Collegio sindicale' (Italië) - die net als in Duitsland direct wordt benoemd door de aandeel-
houdersvergadering,, en wier taak zich beperkt tot ex post controle van de boeken; een functie 
diee in het Duitse en Anglo-Amerikaanse model door externe accountants wordt vervuld. Dit 
systeemm kan worden aangetroffen in België, Frankrijk, Italië en - in Latijns-Amerika - Mexico, 
Brazilië,, Argentinië en Chili. Ook hier schuilt de diversiteit niet in de ondernemingsrechtelijke 
detailss maar in de sociale relaties die zich op deze grondslag hebben ontwikkeld. Grofweg laten 
dee netwerken van bestuurders en wederzijdse participaties zich karakteriseren als relatief au-
tonomee 'familiale webben'. In Frankrijk en België was het industrialisatieproces geleidelijker 
dann in Duitsland of de VS. Daardoor bleven breuken in het traject van kapitaalmobilisatie uit 
enn konden leidende families die zich hadden georganiseerd in 'investeringsmaatschappijen' 
zichh betrekkelijk eenvoudig aanpassen en hun hegemoniale posities lange tijd behouden. De 
ondernemingenn die deze families/investeringsmaatschappijen rond zich verzamelden, stelden 
dee deelnemende ondernemingen in staat hun expansiedriften te financieren door wederzijds 
participatiess te nemen en door winsten onderling te redistribueren. In het Latijnse systeem 
neemtt de tendens van 'anonimisering' derhalve de vorm aan van een geleidelijk 'verwateren' 
vann familiecontrole ten gunste van controle door investeringsmaatschappijen en financiële 
instellingen;; Société Générale de Belgique in België en Suez en Paribas (ook wel 'les deux 
galaxies'' genoemd) in Frankrijk. De mate van controle karaktisereert Scott als groter dan in een 
'belangenconstellatie'' en losser dan in een 'combine'. Er is geen collectieve verslaglegging, noch 
iss er een gezamenlijke ondernemingsstrategie, en maar zeer zelden opereert het web onder één 
naam,, zoals in een combine het geval is. Wel wordt onderling kapitaal gedistribueerd, informa-
tiee en expertise uitgewisseld en wordt collectief opgetreden tegen dreigingen met overname van 
buitenaff  (Scott 1997:155-170). 

Hett vierde model dat Scott onderscheidt is het Japanse. Ook hier is de officiële juridische be-
stuursstructuurr een quasi-tweevoudige en ook hier is daarmee over de feitelijk bezitsverhou-
dingenn en over de zeggenschaps- en controlerelaties die zij schragen weinig gezegd. Rond de 
brokstukkenn van een door de overheid geïnitieerde maar mislukte industriële start van 1886 af 
aan,, groepeerden zich reeds voor de eeuwwisseling een tiental piramidale clusters van onder-
nemingenn die werden bestuurd door machtige, patriarchaal gestructureerde families, de zoge-
naamdee 'zaibatsu's'. Kenmerkend voor deze clusters was hun verticale organisatiestructuur. 
Aann het hoofd van een ingewikkelde 'set' van beursgenoteerde ondernemingen, wier aandelen 
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inn bezit waren van de andere leden van de 'zaibatsu' en van de overkoepelende holding, stond 
dee familieraad die besloot over krimp en expansie, investering en desinvestering, de onderlinge 
commerciëlee relaties tot aan een centraal marketingplan toe. De anonimiseringstendens die hier 
kann worden waargenomen is van uitheemse makelij. Na oorlog en nederlaag nam de Ame-
rikaansee bezetter een grootschalig economisch 'zuiveringsprogramma' ter hand dat de hege-
monialee families dwong hun aandelenbezit te verkopen tegen weinig waardevaste over-
heidsobligaties.. Dit programma slaagde ten dele. Hoewel het de zeggenschap van familiekapi-
taall  over de Japanse economie zichtbaar heeft verminderd, heeft het niet kunnen voorkomen 
datt de 'gezuiverde' ondernemingen zelf zich na het vertrek van de Amerikaanse bezetter we-
deromm naar het model van de vooroorlogse 'zaibatsu's' reorganiseerden. Met één belangrijk 
verschill  echter. Ditmaal gaat het niet om verticaal georganiseerde clusters van ondernemingen, 
maarr om een federatie van ondernemingen die horizontaal is georganiseerd en geen duidelijk 
aanwijsbaarr centrum kent. Reden waarom deze naoorlogse clusters worden aangeduid als 
'kigyoshudan'.88 En met ditmaal geen familieraad aan het hoofd, maar een 'presidentiële raad' 
diee niet zozeer als bevelsorgaan fungeert alswel als forum voor zaken van algemeen belang en 
alss focus voor het onderlinge gemeenschapsgevoel dient. De mate van wederzijdse controle en 
zeggenschapp overschrijdt die van de Anglo-Amerikaanse 'belangenconstellatie' verre. Het gaat 
hierr om relatief autonome 'sets' van ondernemingen die als afgrensbare eenheden een quasi-au-
tarkee diversificatiestrategie volgen. Daarnaast wordt onderling kennis, informatie en kapitaal 
uitgewisseldd en wordt tevens collectief besloten over onderlinge tarieven, investeringsstrate-
gieën,, onderzoek en ontwikkeling, training en productontwikkeling (Scott 1997:181-196). 

Dee mate van wederzijdse controle en onderlinge coöperatie wordt bepaald door de dikte van 
dee onderlinge relaties en de omvang van het netwerk. Hoe omvangrijker het netwerk, hoe dun-
nerr de onderlinge relaties, hoe geringer de wederzijdse controle en hoe moeizamer onderlinge 
coöperatiee tot stand komt. Op dit continuüm vormt het bestuurssysteem van de VS het ene 
uiterstee en dat van Japan het andere. In zoverre staaft Scotts analyse die van Pollin. Nergens is 
dee verspreiding van eigendomstitels echter dusdanig dat niet toch eigendomsconcentraties kun-
nenn worden aangewezen die de sociale relaties schragen die controle- en zeggenschapsverhou-
dingenn nu eenmaal zijn. Tussen het Anglo-Amerikaanse, het Duitse, het Latijnse en het Ja-
pansee systeem van ondernemingsbestuur bestaat derhalve geen essentieel verschil maar slechts 
eenn gradueel verschil. Overal laat zich een tendens tot 'anonimisering' van het eigendom waar-
nemenn (wat geenszins het einde van de rol van het familiekapitaal impliceert!), de vorm waarin 
zichh dat voordoet, en de zeggenschap die dat genereert (en voor wie!), verschilt door histori-
schee oorzaken echter van economie tot economie. Deze verschillen worden door de dichotome 
politiek-economischee tegenstelling tussen deelnemers en aandeelhouders toegedekt. 

Eigendom Eigendom 
Hett belangrijkste bezwaar tegen deze tegenstelling is evenwel dat zij ondernemingsbestuur ver-
smaltt tot controle via de eigendomstitel, en dat geldt a fortiori  voor Scotts kanttekeningen 
daarbij.. Ook het object van Scotts onderzoek is de institutionele vormgeving van de controle 
overr de beheerders van het kapitaal door de eigenaars ervan. Tegen de stelling dat de navel-
strengg tussen eigendom en zeggenschap definitief is doorgesneden en bezit er niet meer toe 
doet,, brengt Scott in dat er nog altijd bezitsconcentraties bestaan, zij het geringe, en dat deze 
concentratiess afdoende zijn om controle- en zeggenschapsrelaties te schragen. Deze kritiek re-
duceertt zeggenschap tot zeggenschap via het eigendomsinstrument. Werknemers, overheden, 
lokalee gemeenschappen, vrijwillig e associaties en andere mogelijke betrokkenen, spelen slechts 
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eenn rol in Scotts analyse voor zover zij kunnen worden aangemerkt als rechtmatige titelhou-
ders.. Bepalend is het criterium van formeel eigendomsrecht. Alleen dragers van formele 
rechtstitelss hebben zeggenschapsbevoegdheden. De mogelijkheden voor democratische partici-
patiee worden derhalve bepaald (en beperkt) door de spreiding van formele eigendomsrechten. 

Zonderr het belang van formele eigendomsrechten als drager van zeggenschapsmogelijkheden 
tee willen bagatelliseren, wil ik waarschuwen voor de beperkingen van dit eigendomsrechtelijke 
perspectieff  op het ondernemingsbestuur. De liberale politiek-economische theorievorming 
overr eigendom en zeggenschap in ondernemingen is gebonden aan een typisch 19de eeuwse, 
klassiekk liberale eigendomsopvatting. Met name geldt dit voor de zogenaamde 'economie van 
hett recht' (Posner 1972; zie, kritisch, Kelman 1987:153-167; Kennedy & Michelman 1980: 
711,, 715,757-769) en de 'transactiekosten economie' (Williamson 1975; 1985; 1994; zie, kri-
tisch,, Benschop 1993). Volgens deze opvatting staat eigendom voor de exclusieve beschik-
kingsbevoegdheidd van de 'eigenaar' over externe objecten ('dingen'), onder volledige en abso-
lutee uitsluiting van alle mogelijke aanspraken op deze objecten van eventuele derden (Singer 
1988b:: 637). Dit eigendomsmodel bestaat bovendien uit geconsolideerde rechten met een en-
kelee 'eigenaar' die identificeerbaar is via formele titels in plaats van via informele relaties of 
morelee 'claims'. Daarnaast zijn deze rechten rigide en permanent, geven ze absolute controle 
enn zijn ze geconceptualiseerd in termen van 'grenzen', die de 'eigenaar' beschermen tegen der-
denn door de ze een absoluut recht tot uitsluiting te geven, naast de bevoegdheid deze rechten 
naarr eigen keuze geheel of gedeeltelijk over te dragen (Singer 1996:70-71). Verder berust dit ei-
gendomsmodell  op de (ideologisch effectieve) tegenstelling van 'eigendom' (dominium) en 
'macht'' (imperium) en - parallel daaraan - van 'economie' en 'politiek'. In het 'economische 
domein'' heerst de vrijheid van zelfstandig interacterende 'bezitters van productiemiddelen' die 
-- gelegitimeerd door de vrijwilligheid die aan de bevoegdheden van de 'eigenaar' ontspruit - tot 
wederzijdss voordeel strekkende contracten aangaan. De uitoefening van macht daarentegen 
komtt alleen de staat toe, ook al is het onder meer (Locke) of minder (Hobbes) beperkende 
voorwaardenn (Schwab 1975; Bader & Benschop 1989:256). 

Bijj  dit klassieke liberale eigendomsmodel zijn vijf kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is 
'eigendom'' niet identiek aan het 'object' waarop de rechtstitel betrekking heeft. Veeleer 
schrijftt het idee van eigendom een specifieke set van sociale verhoudingen voor ten aanzien 
vann het 'object' waarop de rechtstitel betrekking heeft. 'Eigendom' legt de relatie vast van de 
'eigenaar'' tot andere subjecten (die daarmee evengoed 'eigenaar' worden), voor zover het het 
gebruikk in brede zin van het 'object' in kwestie betreft. 'Eigendom' is met andere woorden 
geenn 'ding', maar een relatie. Met haar monadologische 'robinsonades' onttrekt de liberale 
rechtstheoriee deze sociale dimensie aan het zicht (MacPherson 1973:127-129; Bader & Ben-
schopp 1989:254-255, 354; Singer 1996). 

Tenn tweede weerspiegelen specifieke eigendomsconcepten verschillende historische maat-
schappijformatiess en daarin genestelde klasse- en bezitsverhoudingen. Ze zijn derhalve alles-
behalvee 'machtsvrij', zoals de liberale politieke economie wil hebben (Bowles & Gintis 1986; 
Gaventaa 1980). Hoe machtsvrij eigendomstitels formeel ook mogen zijn, zij dekken nimmer de 
concretee bezitsverhoudingen en de afhankelijkheidsrelaties die deze titels constitueren. Dit is 
inn grote lijnen de austromarxistische kritiek op het liberale eigendomsbegrip (Renner 1949 
[1904];; Bader & Benschop 1989:255-257; Scott 1997:23-24, 30, 37-38). 

Tenn derde is het niet vanzelfsprekend om 'eigendom' te identificeren met 'privaat eigendom' 
enn af te zetten tegen 'publiek' eigendom of staatseigendom, zoals in de liberale rechtstheorie 
gebruikelijkk is. De mogelijke subjecten van eigendomsverwerving zijn even divers als de vor-
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menn van eigendom zelf, en variëren van natuurlijke subjecten ('individuen' in liberale zin) tot 
rechtssubjectenn (vennootschappen, maatschappen, firma's, verenigingen, stichtingen), fami-
lies,, stammen, groepen, vrijwillig e associaties, staten, et cetera. Volgens de uitsluitingslogica 
vann het liberale eigendomsconcept betekent dit dat iedere vorm van eigendom 'privaat' is, in 
dee zin van 'anderen uitsluitend'. Zo bezien is de relevante tegenstelling niet die tussen 
'privaat'' en 'publiek' eigendom - beide kenmerken zich immers door deze uitsluitingslogica -, 
maarr die tussen een exclusief (liberaal) eigendomsmodel en een inclusief (anarchistisch en 
libertair-socialistisch)) eigendomsmodel.9 De liberale versmalling van 'eigendom' tot exclusief 
individueell  of 'privaat' eigendom, onttrekt dit soort alternatieven aan het zicht (Bader & 
Benschopp 1989: 257-258). 

Tenn vierde kent ook de liberale rechtspraktijk geen 'absolute' eigendomstitels. Hoewel als 
legitimerendee ideologie zeer invloedrijk, gaat erachter een eigendomsrechtelijke werkelijkheid 
schuill  waarin de vermeende 'absoluutheid' van eigendomsrechten aan allerlei restricties onder-
hevigg is, en wel in drieërlei zin. Primo, eigendom is geen monistisch concept, maar bestaat uit 
eenn 'bundel' van rechten (gebruiksrechten, genotsrechten, controlerechten, dispositierechten, 
overdrachtsrechten,, verkooprechten) (Hohfeld 1913; Honoré 1961; Kay 1997). Secundo, deze 
rechtenn vallen niet in toto en exclusief toe aan de 'eigenaar'. In de meeste gevallen worden sub-
stantiëlee rechten juist toegekend aan derden. In het geval van huur en bruikleen bijvoorbeeld 
vallenn de gebruiksrechten toe aan huurder en gebruiker en de inkomensrechten, overdrachts-
rechtenn en verkooprechten - zij het geclausuleerd - aan de 'eigenaar'. En het ondernemingsrecht 
kentt een nog grotere spreiding van rechten. Zo 'bezit' de aandeelhouder slechts zeer gelimi-
teerdee dispositierechten, eigendomsrechten, kapitalisatierechten en enkele beperkte controle-
rechtenn (Singer 1996). Tertio, deze rechten zijn slechts zeer zelden onbeperkt in duur, en 
slechtss zeer zelden onvoorwaardelijk. Niet alleen geldt een constitutioneel 'onteigeningsrecht' 
vann de staat, ook staan eigendomsrechten in de schaduw van het zogenaamde 'wetsvoor-
behoud'.. Hetzelfde beperkende effect hebben de meeste vormen van sociale wetgeving. De 
statutenn die daar onder vallen behelzen een sociaal gewenste redistributie van rechten om al te 
grotee aantastingen van individuele vrijheden door bezits- en inkomensongelijkneden tegen te 
gaann (Singer 1996:82ff.).10 Bovendien zijn 'eigenaren' (in liberale zin) in de uitoefening van 
dezee 'absolute' eigendomsrechten altijd nog beperkt door de uitoefening door derden van hun 
'absolute'' eigendomsrechten, wat impliceert dat een beroep op 'eigendom' niet het einde maar 
juistt het begin van een sociaal conflict inluidt (Bader & Benschop 1989:261-262). 

Tenn vijfde fungeren de 'informele' rechten en verplichtingen die als historische sedimenten 
rondd de liberale kern van het 'eigendomsconcept' liggen opgetast, in de huidige rechtspraktijk 
evengoedd als rechtsgrond. Werknemers hebben controle- en zeggenschapsrechten qua werkne-
mers,, en niet uitsluitend voorzover zij deelnemen aan collectieve pensioenvoorzieningen of via 
aandelenspreidingsfaciliteitenn als 'eigenaar' van de onderneming kunnen worden aangemerkt. 
Datzelfdee geldt voor (lokale) overheden, gemeenschappen en andere 'belanghebbenden'. 
'Belangen'' zijn met andere woorden ruimer dan formele rechtstitels (Unger 1986:43ff • Singer 
1988b;; 1996). 

Alss empirische, theoriestrategische en morele erkenning van het complexe vlechtwerk van 
legitiemee wederzijdse verwachtingen - ongeacht of deze nu gestoeld zijn op formele rechtsti 
telss of op informeel erkende belangen - verdient het derhalve aanbeveling het exclusieve, een
duidigee en ondeelbare eigendomsconcept van de liberale politieke economie te vervangen door 
eenn rechtspluralistische eigendomsopvatting die niet hiërarchisch onderscheidt tussen formele 
enn informele 'belangen'. Eigendom bestaat in deze optiek uit een 'bundel' van rechten en 
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plichtenn die voorwaardelijk zijn toegewezen aan verschillende actoren. Bovendien kunnen deze 
rechtenn en plichten verschillende bronnen hebben. Formele rechtstitels zijn daar één van, his-
torischh gegroeide verwachtingen en verplichtingen een andere.1' Een gedifferentieerd eigen-
domsconceptt is niet alleen theoretisch plausibeler en empirisch adequater, maar ook moreel 
superieur.. Doordat de lijst van eigenaars of betrokkenen langer wordt en de rechten en belan-
genn die tegen elkaar moeten worden afgewogen verder gaan dan louter winstmaximalisatie op 
dee korte termijn neemt de kans op negatieve externaliteiten af en de kwaliteit van de besluit-
vormingg toe. Hoe belangrijk het ook is om te onderkennen dat het bezit van formele eigen-
domstitelss via pensioenfondsen en aandelenspreidingsfaciliteiten wijd is verbreid, en hoe ter 
zakee een progressief pleidooi voor een parallelle 'socialisering van de zeggenschap' ook is, niet 
magg worden vergeten dat de gelijkstelling van belang met titel bezitslozen rechteloos en dus 
monddoodd maakt. Bovendien betekent deze gelijkstelling dat de kracht van het spreekrecht 
niett kan worden losgekoppeld van bezitsongelijkheden. 'Volkskapitalisten' pleiten niet voor 
gelijkegelijke zeggenschapsmogelijkheden maar voor een verdeling van spreekrechten per eenheid 
bezit.. Daarmee worden de effecten van sociaal-economische ongelijkheden op zeggenschaps-
mogelijkhedenn niet bestreden maar juist versterkt. 

Variantenn van een breed deelnemersmodel 

Daartegenoverr staat van oudsher een breed, pluralistisch perspectief dat belangen niet redu-
ceertt tot formele rechtstitels. De onderneming verschijnt in dit perspectief niet uitsluitend als 
eenn combinatie van productiefactoren onder enkelvoudige leiding met winstoogmerk ten be-
hoevee van de 'eigenaren'. Zij is juist een coöperatief waardecreërend project van individuen en 
collectievenn met verschillende belangen, die zijn gebaat bij een hoog en duurzaam bedrijfsresul-
taatt tegen zo gering mogelijke kosten, zowel bedrijfseconomische als sociale en ecologische. 
Volgenss deze opvatting gaat ondernemingsbestuur niet uitsluitend over wetten en juridische 
regelss maar evenzeer over rechtspraktijken en andere historisch gegroeide wijzen van omgaan 
mett economische belangentegenstellingen en eigendomsverhoudingen. Daarnaast heeft onder-
nemingsbestuurr niet alleen betrekking op de verhouding tussen bestuurder en financier, maar 
evenzeerr op de onderlinge verhoudingen tussen een groot aantal andere actoren, zoals: pensi-
oenfondsen;; consumentenorganisaties; lokale, regionale, nationale en supra-nationale overhe-
den;; milieu-organisaties; vakbonden; toeleveranciers; afnemers; debiteuren; crediteuren; 
concurrenten;; branche-organisaties; arbeidsbemiddelaars; arbo-controleurs, tot aan het 
algemenee publiek aan toe. 

Ditt brede deelnemersmodel kent verschillende intellectuele en politieke bronnen, die in de ge-
schiedeniss van de meeste Westeuropese economieën hun sporen hebben achtergelaten. Ik be-
spreekk er hier drie: de christen-democratische, de socialistische en de republikeinse. Het gaat 
mijj  er daarbij vooral om te tonen hoe divers de criteria zijn die kunnen worden gebruikt om de 
relevantee deelnemers te identificeren. Dat betekent dat ik hier kan volstaan met korte beschrij-
vingenn van de voornaamste uitgangspunten van de genoemde tradities. Ik 'claim' geen volledig-
heid,, noch pretendeer ik descriptieve accuratesse. Voor mijn doel volstaan beknopte voorbeel-
den.. In de hiernavolgende paragraaf beargumenteer ik mijn keuze voor een democratisch deel-
nemersmodel,, en breng ik de eerste institutionele onderscheidingen aan in het idee van demo-
cratischh ondernemingsbestuur. 
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HetHet christen-democratische deelnemersmodel 
Inn de katholieke sociale leer staat het absolute recht op individueel eigendom centraal. Tegelijk 
wordtt echter benadrukt dat eigendomsrechten niet alleen een individuele component hebben 
maarr ook een maatschappelijke. De katholieke sociale leer opent daarmee de mogelijkheid de 
'beschikkingsbevoegdheden'' over het eigendomsobject maatschappelijk aan te wenden, dan 
well  deze te beperken wanneer de uitoefening ervan maatschappelijke schade veroorzaakt. 
Nietteminn dient de kern van het privé-bezit onberoerd te blijven (Kunze & Christmann 
1964:164-170).. Deze ambiguïteit doet zich ook voor in de verhouding van de katholieke so-
cialee leer tot de vennootschap. Mede op grond van de toenemende 'vermaatschappelijking' 
vann de productie plaatst de katholieke sociale leer het 'maatschappelijke' karakter van de ven-
nootschapp op de voorgrond. Daaruit volgt dat de vennootschap, zoals iedere maatschappelijke 
institutie,, verantwoordelijkheden heeft jegens het publieke belang. Dat publieke belang is niet 
eenn optelsom van individuele belangen, maar een maatschappelijke orde waaraan een ieder vol-
genss organisch geordende functies bijdraagt (Kunze & Christmann 1964:113). 

Datt klinkt ook door in de katholieke ondernemingsopvatting. De vragen wie beslissingsbe-
voegdheidd heeft, hoe deze moet worden uitgeoefend, en in hoeverre daar andere overwegingen 
dann winstmotieven een rol bij moeten spelen, zijn vanuit de katholieke sociale leer in de prak-
tijkk verschillend beantwoord. Er valt enerzijds een streven naar efficiënte besluitvorming, een-
hoofdigee leiding en heldere, eenduidige beslissingscriteria te vernemen (en dus een pleidooi 
voorr bestuurdersautonomie en alleen ex post controle door aandeelhouders). Anderzijds ligt de 
nadrukk op collectieve wilsvorming in de luwte van een wettelijk verankerde plicht tot samen-
werking,, gebaseerd op het besef dat zowel kapitaal als arbeid zijn gebaat bij een duurzaam en 
evenwichtigg bedrijfsresultaat. Beide antwoorden benadrukken evenwel dat tegenover bevoegd-
hedenn verantwoordelijkheden staan. Dat brengt met zich mee dat de belangen die met de on-
dernemingg zijn gemoeid ook verschillende domeinen van medeverantwoordelijkheid krijgen 
toegewezen:: arbeid het sociale domein, kapitaal het strategische domein (Kunze & Christmann 
1964:174-179).. Als vanuit de katholieke sociale leer al medezeggenschap voor de factor arbeid 
wordtt bepleit dan niet op grond van een gelijk democratisch recht op inspraak in collectieve 
besluitvorming,, maar op grond van de specifieke functie die de factor arbeid in het productie-
process vervult. 

Voorr het calvinisme als politieke theorie geldt in grote lijnen hetzelfde. Hoewel eigendom, 
anderss dan in de katholieke sociale leer, geen natuurrechtelijke fundering heeft maar een God-
delijke,, en daarom ook nooit absoluut kan zijn, want door God in bruikleen is gegeven, stelt 
hett calvinisme tegelijk dat de centrale waarden van 'gebonden' vrijheid en verantwoordelijk-
heidd een zekere mate van individuele onafhankelijkheid vereisen en dus privé-bezit. Omdat dit 
persoonlijkee eigendom fungeert als mogelijkheidsvoorwaarde voor een vrij en verantwoordelijk 
bestaann - waarin de zorg voor de medemens automatisch is opgenomen - kent het calvinisti-
schee eigendomsconcept eveneens een duidelijke sociale dimensie. Op grond hiervan wordt 
doorr het calvinisme het problematische karakter ingezien van de politieke en economische 
machtsconcentratiee die de moderne vennootschap nu eenmaal is. Deze creëert immers afhan-
kelijkhedenn en biedt mogelijkheden tot misbruik. Om afhankelijkheidd en misbruik tot een mini-
mumm te beperken, dient de onderneming te worden vastgelegd op haar bijzondere verantwoor-
delijkheidd jegens de samenleving. Deze verantwoordelijkheid berust op het feit dat een onder-
nemingg nimmer alleen een producerende en verkopende eenheid is. Zij is een coöperatieve ge-
meenschapp die niet alleen een directe bestaansomgeving voor direct betrokkenen (werknemers) 
biedt,, maar tevens een verzorgingsomgeving voor anonieme buitenstaanders (consumenten). 
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Vergelekenn met het katholieke deelnemersmodel biedt het calvinistische model dus een grotere 
ruimtee voor medezeggenschap door 'externe' belanghebbenden (Kunze & Christmann 1964: 
232-238;; Jahnichen 1993:390-401; Boswell 1990:22-28). 

HetHet socialistische deelnemersmodel 
Dee socialistische traditie is heterogeen. Syndicalisten en gilde-socialisten kijken anders tegen 
ondernemingenn en hun 'belanghebbenden' aan dan meer etatistisch georiënteerde sociaal-demo-
cratenn en marxistisch-leninisten. De positie van de syndicalisten vertoont grote gelijkenis met 
hett marktsocialistische idee van arbeiderszelfbestuur. Op grond van de gedachte dat de factor 
arbeidd de eigenlijke producent is, eist het syndicalisme volledige zeggenschap over de onder-
nemingsstrategiee op. Dit betekent dat zeggenschap beperkt blijf t tot de direct betrokkenen, 
watt gemakkelijk kan leiden tot bedrijfsegoïsme. Het gilde-socialisme, daarentegen, stelt juist de 
macro-economischee functie van branches en sectoren centraal. Daarbinnen fungeren individuele 
ondernemingenn als geschakelde productie-eenheden waarvan de onderlinge verhoudingen wor-
denn bepaald door branchegewijs georganiseerde raden waarin zowel producenten als consu-
mentenn zitting hebben. Op ondernemingsniveau moet dit worden gecomplementeerd met een 
openn uitwisseling van informatie tussen werkvloer en management, en op de werkvloer met 
eenn grote mate van zelfbestuur voor de ambachtsman (Cole 1980[1920]:48-49). 

Dee argumenten hiervoor zijn zowel van morele als prudentièle aard; enerzijds de irrationali-
teitt van kapitalistische productie- en consumptiesystemen (waaruit een pleidooi voor meso-
enn macro-economische coördinatie volgt), en anderszijds het ondemocratische karakter ervan 
(waaruitt zowel een pleidooi voor functionele democratie op meso- en macroniveau volgt als 
voorr economische democratie op ondernemingsniveau). Het beeld van de onderneming als 
leverancierr van maatschappelijke diensten en van arbeid als zingevende samenwerking staat 
haakss op de instrumentele benadering van arbeid en de utilitaristische benadering van de 
ondernemingg in de liberale politieke economie (Cole 1980[1920]:46-50; Hirst 1989:51-108; 
Schecterr 1994: 103-124). 

Ditt beeld wijkt ook sterk af van het etatistische perspectief van naoorlogse sociaal-democra-
tenn en marxistisch-leninisten op arbeid en onderneming. De eerste benadrukken de onmisbaar-
heidd van de verschillende functies die arbeid en kapitaal in het maatschappelijke productiepro-
cess vervullen om een post-ideologische 'synthese' mogelijk te maken. De tweede benadrukken 
hett conflictueuze karakter van deze belangen om te kunnen wijzen op de noodzaak van 
'socialiseringg van de productiemiddelen', teneinde de irrationele en uitbuitende effecten van 
hett kapitalisme te kunnen tegengaan. In beide perspectieven ligt de klemtoon echter op het 
macro-economischee niveau, ongeacht of dit nu de vorm aanneemt van marktcomplementerend 
keynesianismee gecombineerd met sociale zekerheidsarrangementen, zoals in de sociaal-
democratie,, of van marktvervangende planning, zoals in het marxisme-leninisme. Macro-
economischee efficiëntie is niet een doel op zichzelf, maar dient het menselijk welzijn, hoe ook 
gedefinieerd.. Daaruit volgt dat het winststreven van de onderneming ondergeschikt is aan de 
verhogingg van het welzijn. En dat betekent op zijn beurt dat interventie slechts dan is vereist 
wanneerr winst en welzijn botsen. Volgens vooroorlogse sociaal-democraen als Otto Bauer 
warenn dergelijke conflicten endemisch aan het kapitalisme (Bauer 1931). De hedendaagse 
sociaal-democratiee ziet nog slechts harmonie. 

Hett marxisme-leninisme is in grote lijnen gebaseerd op dezelfde politiek-economische ana-
lysee als de vooroorlogse sociaal-democratie en ziet winst en welzijn onder kapitalistische 
conditiess voortdurend botsen. Daaruit trekt het marxisme-leninisme echter radicaal andere 
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conclusies.. Pacificatie is principieel onmogelijk. Het menselijk welzijn kan alleen op een struc-
tureell  hoger plan worden gebracht wanneer kapitalistische condities zijn afgeschaft. Het soci-
aal-democratischee idee van incrementele socialisering, laat staan van 'sociaal kapitalisme', wij-
zenn marxistisch-leninisten radicaal van de hand. 

Inn het sociaal-democratische perspectief is de onderneming meer dan een productie-eenheid. 
Zijj  is een sociale gemeenschap, waaruit volgt dat de ondernemingsleiding aan de gehele onder-
nemingspopulatiee verantwoording verschuldigd is (vgl. Sirianni 1980; Leminsky 1998:110). 
Dee sociaal-democratie ziet zichzelf als woordvoerder van de arbeidende klasse als geheel en 
heeftt zich om die reden altijd gedistantieerd van iedere vorm van syndicalisme. De prijs 
daarvoorr is een strategie van 'industriële democratisering' die blind is voor de werkvloer en die 
externee 'belangen' alleen toelaat tot de ondernemingen voor zover zij zijn geworteld in een 
productivistischh contributieprincipe (zie Kunze & Christmann 1964:278-280). 

Hett marxisme-leninisme daarentegen kent nauwelijks een uitgesproken opvatting over de on-
derneming.. In haar model van macro-economische onderschikking van branches en onderne-
mingenn onder een omnipotente en omnicompetente staat is de individuele onderneming niet 
meerr dan een schakel in het nationale productiesysteem dat uiteindelijk ten dienste staat van 
hethet algemeen belang zoals dat door de socialistische staatspartij wordt geformuleerd. Macro-
economischee planning en micro-economische uitvoering vallen toe aan een kaste van 
technocraten.. Arbeid is een instrumentele activiteit die onder socialistische condities tot een 
minimumm kan worden teruggebracht, en democratische medezeggenschap strandt op het 
superieuree inzicht van de voorhoede. 

HetHet republikeinse deelnemersmodel 
Inn de republikeinse traditie ligt de nadruk op fysieke, territoriale verworteling. Rechtstitels zijn 
alleenn dan legitiem wanneer de titelhouder een onafhankelijk belang heeft bij het eigendomsob-
ject.. De achtergrond hiervan is een politiek-filosofische. Het republikeinse burgerschapsideaal 
houdtt politieke participatie voor het summum bonum, maar vreest de sociale effecten van po-
litiekee uitverkoop door afhankelijken. De autarkie die nodig is om onbeschroomd te kunnen 
sprekenn vereist een tweetal sociaal-economische achtergrondcondities: ten eerste een betrek-
kelijkk grote mate van sociaal-economische gelijkheid, en ten tweede een brede spreiding van 
bezitsrechtenn (Pocock 1974:407-409; Simon 1991:1340). Onder het motto dat politieke com-
petentiee economische zelfstandigheid vereist, is in de VS met grote regelmaat geëxperimenteerd 
mett vormen van republikeins 'volkskapitalisme' die waren bedoeld om immigranten de mores 
vann een participatoire politieke cultuur bij te brengen en hen te binden aan de instituties van de 
republiek.. Van Jeffersons 'yeoman democracy', de 'Homestead Act' tot aan - meer recent - de 
subsidiëringg van de eigen woning door de verstrekking van goedkope hypotheken door lokale 
spaarbankenn - als een rode draad loopt door de Amerikaanse politiek-economische geschiede-
niss de poging om eigendom en participatie te koppelen (Joll 1964:61-83; Goodwyn 1978; 
Lauriee 1989). 

Hett is duidelijk dat de republikeinse politieke filosofie botst met de topoi van de liberale po-
litiekee economie. Omdat de aandeelhouder zelden kan bogen op een onafhankelijk, niet-financi-
eell  belang bij de vennootschappelijke onderneming waarvan hij de 'eigenaar' is, rust op hem de 
verdenkingg louter speculatieve oogmerken te hebben. Zoals met de versmelting van eigendom 
enn onafhankelijk belang in het republikeinse paradigma belangrijke republikeinse deugden zijn 
gemoeidd als onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autarkie, eerlijkheid,, oprechtheid, integriteit en 
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betrokkenheid,, zo vloeien uit de ontkoppeling ervan ondeugden als egoïsme, kortzichtigheid, 
wispelturigheid,, individualisme, materialisme en consumentisme voort (Pocock 1985). 

Meerr concreet betekent dit dat de sociaal-economische dislokatie die de neo-tayloristische 
herstructureringenn van het Amerikaanse grootbedrijf veroorzaken door het republikanisme 
wordenn herleid tot de hegemoniale positie van het speculatieve belang van de mobiele aandeel-
houderr in het Anglo-Amerikaanse kapitalisme (Simon 1991; Barber 1995; Sandel 1996). De re-
mediee schuilt naar goed republikeins gebruik in restricties op de onbeperkte handelingsruimte 
vann de 'eigenaar'. De belangrijkste is een zogenaamde 'overdrachtsrestrictie'. Deze kan de 
vormm aannemen van een algeheel verbod op overdracht of van een gebod tot consultatie van de 
'mede-eigenaren'.. Het oogmerk van dit type 'sociaal-republikeinse' restricties is tweeledig: e-
nerzijdss de demobilisatie van 'vluchtige' belangen door uitwijkmogelijkneden te beperken en 
externaliseringg van kosten te voorkomen, en anderzijds de creatie van een zeker mate van lots-
verbondenheidd die individuen stimuleert tot politieke participatie. Daarmee vertoont het re-
publikanismee grote gelijkenis met de prudentiële en morele argumenten voor de 'voordelige be-
perkingen'' van het bankgeoriënteerde systeem van kapitaalmobilisatie. 

Daarnaastt vereist de achtergrondconditie van bezitsgelijkheid de introductie van 'accumu-
latierestricties'.. De 'Homestead Act' bijvoorbeeld kende een limiet op de omvang van de grond 
diee door een particulier mocht worden aangeschaft. Andere vormen van 'accumulatiere-
stricties'' zijn de gelijkheidsbeginselen in het Amerikaanse 'maatschapsrecht' (Simon 1991: 
1344-1347),, de inkomensgerelateerde en dus redistributieve verzekeringsvoorzieningen die 
19dee eeuwse en vroeg 20ste eeuwse vakbonden hun leden boden (Kratke 1997; De Swaan 
1989:150-155),, en kredietcoöperaties waarvan de leden elkaar tijdelijk en conditioneel over en 
weerr kredieten verstrekken (Geertz 1962; Ardener 1964; Ardener & Burman 1995). 

Inn combinatie laten deze restricties op kapitaalallocatie echter geen ruimte voor de concen-
tratiess van kapitaal, technologie en expertise die volgens de liberale politieke economie nodig 
zijnn om schaalvoordelen te behalen. Dat een kleinschalige economie van 'kleine warenbezitters' 
ookk noodzakelijkerwijs regressief zou zijn, zoals de republikeinse politieke economie wordt 
verweten,, is een mythe (Piore & Sabel 1984; Sabel & Zeitlin 1985; 1997). Creativiteit vereist 
eerderr diversiteit, interactiemogelijkheden en experimenteerruimte dan grootschaligheid, zoals 
hett interactieve innovatiemodel leert. Schaal is slechts een factor voor zover diversiteit de co-
öperatiee tussen een voldoende groot aantal actoren vereist. Datzelfde geldt voor experimen-
teermogelijkheden;; er dienen voldoende hulpbronnen te zijn om wisselende eenheden in staat 
tee stellen om problemen die aanzetten tot innovatie op te lossen. De concentratie van mensen 
enn middelen kan echter op verschillende wijzen worden georganiseerd. De grote multidivisie 
organisatiee met zijn gespecialiseerde onderzoek en ontwikkelingsfunctie is daar slechts een 
van,, en bovendien niet de meest effectieve. Vormen van geografisch gelokaliseerde coöpera-
tievee competitie tussen kleine en middelgrote ondernemingen en tussen grootbedrij ven en klei-
neree toeleveranciers en afnemers - al dan niet onder de 'hiërarchische schaduw' van (lokale) 
overhedenn en al dan niet georganiseerd in samenwerkingsverbanden op het vlak van kennis-
uitwisseling,, opleidingen, keurmerken en kwaliteitsstandaarden, tot aan kriedietverstrekking 
aann toe - blijken minstens zo effectief (Cooke & Morgan 1998). Anderzijds is het duidelijk dat 
niett alle productsoorten en daarmee alle productieprocessen zich even goed lenen voor een 
dergelijkee vormgeving van coöperatieve competitie. Waar de producten homogeen, de product-
cyclussenn lang en de investeringen in kapitaalgoederen hoog zijn, zoals bijvoorbeeld in de 
chemischee procesindustrie het geval is, daar is economische grootschaligheid onvermijdelijk. 
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Bijj  gebrek aan een 'publiek' alternatief voor 'private' kapitaalaccumulatie ontkomt de re-
publikeinsee politieke economie derhalve niet aan het verwijt dat kleinschaligheid om zichzelfs 
will ee wordt nagestreefd en niet (of niet uitsluitend) omdat dat het collectieve welzijn dient. 
Hierr wreekt zich de renaissancistische en dus pre-industriële erfenis van het republikanisme. 
Hett realistische gehalte van een politieke economie die zich afzet tegen loonafhankelijkheid en 
inn plaats daarvan inzet op economische zelfstandigheid is gering voor een complexe economi-
schee orde als de onze, die wordt gekenmerkt door verregaande specialisatie, arbeidsdeling en 
functionelee afhankelijkheid. Bovendien figureert de sfeer van de arbeid binnen het republi-
keinsee perspectief uitsluitend als een 'sfeer van noodzakelijkheid', wier waarde is gelegen in 
hett feit dat zij toegang verschaft tot de 'sfeer van de vrijheid' van het politieke domein. Arbeid 
heeftt in het republikeinse perspectief alleen instrumentele waarde (Arendt 1958; 1990[1963]). 
Datt geldt zelfs voor economische varianten op het democratisch republikanisme als Dahls 
'economischee democratie' en Patemans 'participatoire democratie'. Hoewel gebaseerd op de 
opp zichzelf juiste gedachte dat de arbeidsomgeving bij uitstek de omgeving is waar individuen 
democratischee vaardigheden en deugden kunnen leren, staat ook bij Dahl en Pateman deze de-
mocratischee leerschool ten dienste van het hogere doel van politieke participatie. 

Resumée Resumée 
All ee drie de intellectuele en politieke tradities die hier zijn besproken laten in meer of mindere 
matee te wensen over als het gaat om de politiek-filosofische fundering van hun respectievelijke 
criteriaa van deelname. Het christen-democratische model strijkt belangentegenstelling glad on-
derr een harmonisch organicisme, wat uitnodigt tot paternalistisch conservatisme. Hoewel on-
verenigbaarr met de uitbuiting van het kapitalisme is de christen-democratie tevens onverenig-
baarr met de liberale notie van individuele autonomie die ligt besloten in burgerlijke grondrech-
ten.. De sociaal-democratie tracht eveneens belangentegenstellingen glad te strijken. Ditmaal 
onderr een macro-economische groeifetisjisme dat zowel hogere lonen als hogere winsten be-
looft.. De strategische inzet van de sociaal-democratie op corporatistische belangenafweging in 
dee 'schaduw van de staat' (Scharpf 1997:197ff.) impliceert niet alleen een smalle productivis-
tischee invulling van het contributiebeginsel maar ook een anti-syndicalisme dat het belang van 
medezeggenschapp op het niveau van de werkvloer en de onderneming wegdrukt. Het mar-
xisme-leninismee deelt met de sociaal-democratie haar productivisme, maar verschilt van haar 
doorr zijn strategie. Marktvervangende planning is evenwel lastig te verenigen met burgerlijke 
vrijheden.. Die prijs is de democraat te hoog. Ook het syndicalisme deelt de productivistische 
premisse.. Anders dan de sociaal-democratie en het marxisme-leninisme stelt het zijn vertrou-
wenn in het zelforganiserende vermogen van de ondernemingspopulatie. Zij laat zich echter niet 
uitt over macro-economische coördinatie en de bestrijding van vormen van bedrij fsegoïsme. Van 
dee vier genoemde socialismen toont het gilde-socialisme zich het intelligentst. Niet alleen tracht 
hethet de sociaal-democratische strategie van 'industriële democratie' te verenigen met het basis-
democratischee syndicalisme, bovendien laten zijn institutionele voorstellen uitdrukkelijk plaats 
voorr niet-productivistische belangen. Het republikanisme - tot slot - paart een welgefundeerde 
kritiekk op de speculatieve uitwassen van het kapitalisme aan een regressief voorstel voor indi-
viduelee economische autarkie. De instrumenten van 'overdrachtrestricties' en 'accumulatiere-
stricties'' moeten op prudentiële gronden worden afgewezen, terwijl het perfectionisme dat 
ookk het hedendaagse republikanisme heeft aankleven op morele gronden moet worden afgewe-
zen. . 
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Hett  alternatief van een democratisch deelnemersmodel 

Vanwegee deze gebreken verkies ik democratische uitgangspunten voor de uitwerking van een 
breedd deelnemersmodel. Zoals ik in de Introductie kort heb uiteen gezet bestaan deze demo-
cratischee uitgangspunten uit de premissen van politieke gelijkheid en controle op de uitoefe-
ningg van autoriteit. In algemene termen geformuleerd betekent dit dat daar waar autoriteit over 
derdenn wordt uitgeoefend sprake moet zijn van democratische zeggenschap en controle. Het 
voordeell  van dit democratische uitgangspunt is dat het de notie van individuele autonomie in 
eenn context van functionele afhankelijkheden serieus neemt en niet - zoals de christen-demo-
cratie,, de sociaal-democratie en het republikanisme - een perfectionistische voorschot neemt 
opp het summum bonum. Wat dat betreft betoont de democraat zich de ware erfgenaam van het 
liberalisme.. Volgens de eerder geïntroduceerde 'economie van morele onenigheid' (zie p. 12-13) 
betekentt dit niet dat democratische uitgangspunten onverenigbaar zijn met de premissen van 
dee christen-democratische, socialistische en republikeinse politieke theorieën. Het is duidelijk 
datt de belangen die met grootschalige economische activiteiten zijn gemoeid pluralistisch van 
aardd zijn. Niet alleen pluralistisch in de zin van verschillende belangen, maar ook in de zin van 
belangenn die op verschillende wijzen zijn gelegitimeerd. Een perspectief dat in staat is deze 
belangenn te omvatten verliest weliswaar morele scherpte, maar wint aan praktische bruikbaar-
heid.. Omdat kwesties van ondernemingsbestuur een zaak zijn van verschillende actoren die 
vanuitt verschillende normatieve perspectieven ook verschillende waarden benadrukken, is een 
democratischee deelnemersmodel dat in staat is deze belangen en perspectieven een plaats te 
gevenn superieur aan meer restrictieve modellen. 

Uiteraardd compliceert dit de besluitvorming. Naarmate het aantal belangen dat tegen elkaar 
moett worden afgewogen toeneemt en de onverenigbaarheid van deze belangen stijgt, zullen 
zichh vaker dilemma-achtige situaties voordoen. Dit is echter geen afdoende argument tegen het 
democratischee deelnemersmodel zelf. In plaats van onverenigbare belangen uit te sluiten en de 
kostenn ervan op uitgesloten derden af te wentelen, verdient het de voorkeur om deze belangen 
wéll  spreekrecht te geven en op eventuele patstellingen de 'economie van morele onenigheid' 
loss te laten. Door de besluitvorming op een 'faire' wijze in te richten kunnen participanten 
wordenn gestimuleerd om de punten van onenigheid te bagatelliseren en de punten van overeen-
stemmingg te benadrukken. De redenen om dat te doen zijn zowel van morele als van pruden-
tiëlee aard. De morele redenen liggen voor de hand. De democratische norm stelt dat overal waar 
autoriteitt wordt uitgeoefend de uitoefening ervan aan controle onderhevig moet zijn. Daaruit 
volgtt dat inclusieve besluitvorming moreel hoger scoort dan exclusieve. Minder vanzelfspre-
kendd is de prudentiële winst ervan. Het standaard tegenargument tegen inclusieve besluitvor-
mingg in economische organisaties is haar tijdsbeslag. Hoewel het zo is dat het grijpen van 
marktkansenn slagvaardigheid vereist, kunnen ook dergelijke strategische beslissingen niet 
zonderr zorgvuldigheid. Democratische besluitvorming komt vooral de zorgvuldigheid ten 
goedee (vgl. Kalders 1998:241-270). Uit de Duitse medezeggenschapspraktijk is bekend dat 
medezeggenschapp de kwaliteit en beschikbaarheid van relevante informatie verbetert, kort-
zichtigheidd voorkomt, bestuurders onder een kwaliteitsverhogende legitimatiedruk zet, en der-
halvee loyaliteit, legitimiteit en draagvlak genereert (Rogers & Streeck 1995:4-5; Streeck z.j.; 
1995:344-345). . 

Bovendienn is inclusieve besluitvorming niet synoniem met 'parlementarisering'. In een niet-
naïvee democratie-opvatting is wel degelijk ruimte voor arbeidsdeling om aan de beperkingen te-
gemoett te komen die tijd, expertise en motivatie nu eenmaal stellen (zie Dahl 1970; Dahl & 
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Tuftee 1974; Budge 1996). Om dat te kunnen doen hanteer ik een democratiemodel dat naar 
vierr dimensies nader is uitgesplitst. Ten eerste moet worden onderscheiden tussen verschil-
lendee besluitvormingstypen. Dagelijkse besluiten vergen andere vormen van participatie en 
stellenn minder stringente eisen aan de mate van democratische controle dan strategische beslui-
ten.. In een tweede stap kan binnen de categorie van strategische besluiten bovendien meer in-
houdelijkk worden onderscheiden tussen: (i) besluiten die het directe voortbestaan van de orga-
nisatiee betreffen; (ii) besluiten die de aanpassing vann de organisatie aan externe veranderingen 
betreffen;; (iii ) besluiten die een offensieve verlegging van de organisatorische grens betreffen; 
enn (iv) besluiten die een defensieve verlegging van de organisatorische grens betreffen. 

Geïllustreerdd aan de hand van economische organisaties gaat het dan om respectievelijk: (i) 
imminentt faillissement; (ii) productietechnische herstructurering; (iii ) fusie, overname of 
beursgang;; en (iv) ontvlechting. Slagvaardigheid en snelle besluitvorming is eigenlijk alleen in 
hett geval van noodsituaties een onbestwistbare deugd. De andere strategische besluiten zullen 
steedss een andere mix van slagvaardigheid en zorgvuldigheid vergen. In geen geval is op voor-
handd duidelijk dat ondernemingen met inclusieve besluitvormingstrajecten prudentieel lager 
scorenn dan ondernemingen met autoritaire besluitvormingstrajecten. Een bijkomend punt is dat 
economischee organisaties alleen dan hoog scoren op morele criteria wanneer de beslissing of 
eenn 'probleem' onder de dagelijkse besluiten dan wel de strategische besluiten valt (en wanneer 
ditt laatste, onder welke type strategisch besluit) zelf onderworpen is aan democratische con-
trole.. Wordt dit gat open gelaten dan zullen bestuurders veelvuldig 'uitzonderingssituaties' 
creërenn die hen in staat stellen autocratisch organisatorische wijzigingen door te voeren 
(Nascholdd 1971:59-61). 

Tenn tweede moet worden onderscheiden tussen verschillende besluitvormingsfasen. De 
meestee besluitvormingstrajecten vallen uiteen in een fase waarin het probleem wordt gedefini-
eerd,, een fase waarin de besluitvorming wordt voorbereid, een fase waarin het eigenlijke besluit 
wordtt genomen, een implementatiefase en vervolgens een evaluatie- en terugkoppelingsfase 
(Baderr 1981). De derde uitsplitsing heeft betrekking op de verschillende momenten van demo-
cratischee controle. Controle ex ante betreft andere besluitvormingstypen en -fasen en stelt an-
deree eisen aan tijd, expertise en motivatie van de controleurs dan controle ex post. Terwijl con-
trolee in actu of controle in situ vooral de implementatiefase betreft en eigenlijk alleen goed kan 
wordenn uitgevoerd door actoren die ter plekke aanwezig zijn. Deze controlemomenten laten 
zichh dan ook vrij gemakkelijk over de besluitvormingsfasen verdelen (zie figuur 10.). De vierde 
uitsplitsingg tenslotte betreft het bereik van de medezeggenschapsrechten. Zo kan worden on-
derscheidenn tussen informatierechten, adviesrechten, consultatierechten, vetorechten, onder-
handelingsrechten,, het recht op minderheidsrepresentatie, het recht op paritaire representatie 
enn het recht op meerderheidsrepresentatie (Archer 1995:104-105). 

Tezamenn leveren deze onderscheidingen een multidimensionaal model van democratische 
zeggenschapp op dat een dusdanige inrichting van de besluitvorming mogelijk maakt dat de 
spanningg tussen bestuurlijke effectiviteit en democratische controle enerzijds en tussen slag-
vaardigheidvaardigheid en zorgvuldigheid anderzijds wellicht niet geheel en al wordt weggenomen maar in 
iederr geval substantieel kan worden verminderd. 

Uitgewerktt voor de werkvloer betekent dat geringe arbeidsdeling, rijke taken, een lange ar-
beidscyclus,, een hoge arbeidskwaliteit, uitdagende arbeid, complexe taken en een simpele or-
ganisatie.. Democratische besluitvorming krijgt hier de vorm van onderlinge uitwisseling van in-
formatiee en verdeling van taken tussen werkplekken, tussen taakgroepen, tussen afdelingen en 
tussenn afdelingen en toeleveranciers en afnemers. Uitgewerkt voor het niveau van het onder-
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nemingsbestuurnemingsbestuur moet eerst worden onderscheiden tussen interne en externe controle. Extern 
betekentt het een intelligente verdeling van controletaken tussen vakbonden, consumentenor-
ganisaties,, milieu-organisaties, financiers, toeleveranciers, kennisproducenten en overheden. In-
ternn betekent het een verdeling van controletaken over de instituties die gezamenlijk het poli-
tiekee besturingssysteem van de onderneming uitmaken. Welke instituties binnen de onderne-
mingg kunnen worden aangetroffen hangt af van het nationale systeem van ondernemingsbe-
stuur.. Het vermoeden is dat institutioneel 'rijkere' systemen van ondernemingsbestuur meer 
mogelijkhedenn bieden om de zeggenschap van werknemers op een prudentieel verantwoorde 
wijzee naar hogere controledomeinen te tillen, dan institutioneel 'armere' systemen van onder-
nemingsbestuur. . 

terugkoppeling g 

i i 
^11 1 controle 
^m^m ex ante 

besluitvormingsvoorbereiding g 

besluitvorming g 

1 1 
implementatiee controle in situ 

ii  __ 
11 controle 

evaluatiee ex post 

figuurfiguur 10.1 besluitvormingsfasen en controlemomenten (Naschold 1971:88; Bader 1981) 

Analoogg aan de boven onderscheiden typen besluiten, kan worden onderscheiden tussen de 
volgendee controledomeinen (ziefiguur IJ.). In het vervolg spreek ik ter onderscheiding van 
dezee dimensies van domeinen, momenten en bereik van de democratische zeggenschap. 

101 1 



VI I 

verlc c 
arbe e 
pauz z 

V V 

IV V 

III I 

i l l 

i i 

winstbestemming g 
investeringen n 
financiering g 

productinnovatie e 
productstrategie e 

technologie e 
organisatie e 
planning g 

humann resource management 

uitvoeringsplanning g 
werkoverleg g 

fregelinge e 
dstijden n 
eregelinge e 

n n 

n n 

• •• mate van controle 

figuurfiguur 11.1 controle- en zeggenschapsdomeinen (Stephens 1979:24) 

Hett laatste tegenargument tegen de stelling dat democratische controle ten koste gaat van be-
stuurlijksee effectiviteit betreft de schaal van de organisatie. Er zijn goede empirische en theore
tischee gronden om aan te nemen dat democratische besluitvorming makkelijker te realiseren is 
inn kleinere organisaties dan in grote. Dat heeft te maken met het geringere tijdsbeslag dat inclu
sievee besluitvorming in kleinere organisaties met zich meebrengt. De afruil tussen democrati
schee controle en bestuurlijke effectiviteit is dus een functie van de schaal van de organisatie. 
Bovendienn is er de kwestie van politieke ongelijkheid door economische ongelijkheid. De 
machtsconcentratiee die het grootbedrijf belichaamt, holt het beginsel van politieke gelijkheid 
uit.. Uit beide overwegingen volgt een voorkeur voor kleinschaligheid boven grootschaligheid. 
Datt wil niet zeggen dat het democratische deelnemersmodel in de republikeinse val van regres
sievee kleinschaligheid trapt. De morele voorkeur voor kleinschaligheid moet worden afgewogen 
tegenn prudentiële overwegingen (zie ook Hirst 1994:128). De vuistregel hiervoor luidt: 

grootgroot waar economisch nodig, klein waar mogelijk. 

Inn de huidige situatie betekent dat radicale decentralisatie en deconcentratie. Ten eerste om
datt schaalvoordelen geen eenduidige organisatievorm of organisatie-omvang afdwingen. Ten 
tweedee omdat de hedendaagse concentratietendensen eerder worden ingegeven door financiële 
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overwegingen,, dan door productietechnische, vandaar: groot waar economisch nodig. En ten 
derdee omdat er eveneens goede prudentiële redenen zijn voor decentralisatie en deconcentratie, 
watt tevens een indicatie is van de interne ambiguïteit van prudentiële maatstaven zelf. De-
zelfdee eigenschappen die kleinschaligheid op democratische gronden verkiesbaar maken, doen 
datt ook op prudentiële gronden. Het bedrijfseconomische belang van fysieke nabijheid, conti-
nuee interactie en persoonlijke contacten is ook in de populaire managementliteratuur inmiddels 
gemeengoedd (zie, exemplarisch, Jacobs 1996). 

Slot t 

Hett is duidelijk dat kwesties van ondernemingsbestuur direct raken aan het idee van econo-
mischh burgerschap. Juist omdat grootschalige economische organisaties zo'n dominante 
positiee innemen in het laatkapitalistische landschap en zo'n groot aantal mensen zo'n 
substantieell  deel van hun wakend bestaan in deze 'citadellen van private machtsuitoefening' 
doorbrengenn (Unger 1987), is grotere democratische controle zo'n urgente kwestie. Opvallend 
iss dat pleidooien daarvoor tegenwoordig vooral in prudentiële termen zijn gesteld. De 
bedrijfseconomischee effecten op de lange termijn van spreekrechten breed uitmetend, 
concludeertt Pollin dat geen intrinsieke relatie bestaat tussen bankgeoriënteerde systemen en 
eenn democratische verdeling van deze spreekrechten. De cruciale vraag is: wie spreekt? De 
economischee werkelijkheid van bankgeoriënteerde systemen leert dat dat meestal een kleine, 
technocratischee kaste is. Daartegenover staan de voordelen van grotere mobiliteit en 
flexibilitei tt van marktgeoriënteerde financieringsystemen. Ook al moet daarbij worden 
aangetekendd dat ruime, maar ongelijk verdeelde uitwijkmogelijkheden het ontstaan van nuttige 
vertrouwensrelatiess kunnen belemmeren. De vraag is dus hoe tot een optimale mix van 
zeggenschapp en loyaliteit enerzijds en keuzemogelijkheden en vrijheid anderzijds te komen. 
Alss vuistregel daarvoor formuleerde ik: spreekrecht overal, en uitwijkmogelijkheden alleen daar 
waarr dat niet ten koste gaat van de spreekbereidheid. 

Vervolgenss constateerde ik dat het debat tussen aandeelhouders en deelnemers gebukt ging 
onderr een drietal gebreken. Ten eerste is het te dichotoom. Hoewel convergentie stuit op gren-
zenn van nationale uniciteit, valt wel degelijk een proces van interne institutionele diversificatie 
tee ontwaren. Daardoor ontstaan functioneel equivalente instituties die nationale eigenaardighe-
denn niet uitwissen maar de invloed van die eigenaardigheden op de handelingen van 'nationale' 
economischee actoren wel degelijk beperken. Deze quasi-convergentie verdwijnt in het debat 
tussenn aandeelhouders en deelnemers uit beeld. Anderzijds is er te weinig oog voor de grijs-
schakeringenn tussen beide uitersten in. Scotts analyse van de verschillende nationale varianten 
vann een mondiale tendens tot 'anonimisering' van het bezit leert dat een continuüm wat dit be-
treftt een beter heuristisch instrument is. Op zo'n continuüm bezet het Anglo-Amerikaanse 
systeemm van 'belangenconstellaties' het ene uiterste en het Japanse systeem van quasi-auto-
nomee 'sets' het andere. Daartussenin bevinden zich respectievelijk Duitse 'affiliaties' en La-
tijnsee 'webben'. Daarmee is de tegenstelling tussen controle en autonomie uit de liberale poli-
tiekee economie van de baan. Scotts onderscheid is gradueel, niet essentieel. 

Hett belangrijkste bezwaar betrof de onderliggende eigendomstheorie. Zowel Scott als Pollin 
beperkenn zich tot zeggenschap via formele eigendomstitels. Dit staat niet alleen haaks op de 
liberalee rechtspraktijk waarin ook 'informele' rechtsgronden bestaan, maar verklaart tevens 
waaromm Pollins beoordeling van de democratische potentie van bankgeoriënteerde systemen 
eenn afwijzende was. Het democratisch potentieel van bankgeoriënteerde systemen schuilt niet 
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uitsluitendd in zeggenschap via eigendomstitels, maar in de mogelijkheden tot complementering 
vann deze zeggenschap met vormen die zijn gebaseerd op andere verdelingsbeginselen. Hieruit 
volgtt dat er twee wegen zijn naar democratisch ondernemingsbestuur. De eerste bestaat uit 
uitbreidingg van het aantal bezitters van formele eigendomstitels. De instrumenten bij uitstek 
daarvoorr zijn aandelenspreidingsfaciliteiten en zeggenschap via pensioengelden. Het gaat dan 
zowell  om interne (aandelenspreiding) als om externe zeggenschap (pensioengelden). De ingan-
genn zijn de aandeelhoudersvergadering of de toezichthoudende raad, en deze zijn in principe 
toegankelijkk voor iedere 'eigenaar', ongeacht zijn of haar relatie met de onderneming. Deze weg 
staatt in het vierde deel centraal, onder de titel: 'Ondernemingsbestuur en marktrechten'. 

Dee tweede weg is gestoeld op een breed en democratisch deelnemersmodel. Hier gaat het om 
democratiseringg van het ondernemingsbestuur door het te openen voor een zo groot mogelijk 
aantall  belangen en perspectieven. Ook hier gaat het in beginsel zowel om externe als interne 
medezeggenschap.. Uitgaand van de institutioneel pluralistische context van de Duitse mede-
zeggenschapspraktijkk onderzoek ik in het volgende deel welke mogelijkheden deze context 
biedtt voor de realisering van het hier geschetste brede democratische deelnemersmodel. 
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Voetnoten: : 

11 'Deelnemer' is de term die ik hier als Nederlandse vertaling van het Engelse 'stake holder' ge-
bruik. . 

22 Op de empirische 'wet' dat marktgeoriënteerde financieringssystemen samengaan met onaf-
hankelijkee centrale banken, vormt de institutioneel gewaarborgde onafhankelijkheid van de 
Duitsee Bundesbank uiteraard een belangrijke uitzondering. Deze uitzondering is een historische 
anomaliee die kan worden herleid tot de traumatische ervaringen met hyperinflatie in de jaren 
dertig.. Bovendien was de Duitse politieke en economische elite niet bij machte om zich te 
verzettenverzetten tegen de Angelsaksische invloed op de wederopbouw van de Duitse economische in-
stitutiess na de tweede wereldoorlog (Pollin 1995:40). 

33 Dit is de prospectieve variant van de retrospectieve 'schaduw van het verleden' uit de spel-
theoriee (zie Axelrod 1984). 

44 De eerste editie dateert van 1979 en was getiteld 'Corporations, Classes and Capitalism'. De 
tweedee editie verscheen onder dezelfde titel in 1985. 

55 En hier te lande bijvoorbeeld door Wibaut 1913. 

66 Scott onderscheidt ook nog een Russisch en een Chinees systeem. Deze laat ik hier vanwege 
hunn geringe rol in de literatuur onvermeld. 

77 In Nederland komt dit proces pas goed na 1945 op gang, wanneer - als neveneffect van de na-
oorlogsee 'geldzuivering' - vrijwel de gehele Nederlandse populatie wordt gedwongen bankre-
keningenn te openen en het giraal betalingsverkeer een enorme impuls krijgt (Sluyterman et al. 
1998).. Tegelijk formuleert de Nederlandse overheid, conform het activistische en interven-
tionistischee beleidsparadigma van die jaren, een serie pretentieuze industrialisatieplannen, waar 
uiteindelijkk weinig van terecht komt (De Liagre Böhl 1981; De Jong 1999). Net als voor de 
tweedee wereldoorlog blijf t de industriële sector relatief bescheiden en sterk gesegmenteerd. Be-
staandee uit enerzijds een aantal zeer grote, sterk internationaal georiënteerde multinationale 
ondernemingenn die zich aan de marge van de Nederlandse economie bevinden en voor hun 
kapitaalbehoeftee bij internationale kapitaalverstrekkers terecht kunnen, en een kleinschali-
geree kern waarin zich duidelijke banknetwerken laten onderscheiden anderzijds. Waarmee het 
Nederlandsee economische landschap elementen van het Anglo-amerikaanse en het Duitse sys-
teemm combineert (Scott 1997:153-154). 

88 In westerse commentaren vaak verward met 'keiretsu', een term die dezelfde verticale conno-
tatiee heeft als 'zaibatsu' en dus gereserveerd moet worden voor de typisch verticale gezagsver-
houdingg die bestaat tussen moeder- en dochteronderneming. In Japan gaat het dan om onder-
nemingenn als Hitachi, Nissan, Toyota, Nippon, Matsushita en Sony, die zich buiten de directe 
invloedsfeerr van de zes grote 'kigyoshudan' ophouden en wier controle en zeggenschapsstruc-
tuurr in grote lijnen overeenkomt met die van de grote genoteerde Amerikaanse ondernemin-
genn (Scott 1997:194-195). 

99 MacPherson spreekt om deze reden over 'gemeen bezit' als 'het recht om niet te worden uit-
geslotenn - ófwel in de vorm van een recht om niet te worden uitgesloten van een deel van het 
maatschappelijkk product, ófwel in de vorm van het recht om niet te worden uitgesloten van 
toegangg tot de geaccumuleerde productiemiddelen' (MacPherson 1973:136, mijn vertaling). 

100 Met name de Amerikaanse 'legal realists' hebben dit punt in de jaren twintig en dertig gethe-
matiseerdd (zie Hale 1923; 1943; Cohen 1927; 1933). 
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Ditt is de overgang van een 19de eeuwse eigendomsopvatting naar een 20ste eeuwse, die wordt 
omschrevenn als de overgang van een monistisch eigendomsconcept naar een pluralistische op-
vattingg van het eigendomsrecht (MacPherson 1973; 1978; Grey 1980; Simon 1991- Singer 
1988a;; 1988b; 1996; Unger 1986; 1987; 1997; 1998; zie voor parallelle ontwikkeling in het 
contractrechtt Feinman & Gabel 1990; Unger 1986:58-75). 
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deeldeel UI 

OndernemingsbestuurOndernemingsbestuur en 
medezeggenschapsrechten medezeggenschapsrechten 

Iederee verhandeling over economisch burgerschap in de onderneming moet het bestaande als 
uitgangspuntt nemen. De belangrijkste reden daarvoor is het verwijt van utopisme jegens diege-
nenn die 'ideale werelden' als vertrekpunt nemen. Omdat in het huidige intellectuele klimaat de 
kostenn van alternatieve instituties stelselmatig worden overschat en die van bestaande worden 
onderschat,, bestaat een breed gedeelde scepsis over de mogelijkheid van institutionele trans-
formatiee en een breed gedeelde ontkenning van de wenselijkheid ervan. Voorstellen daartoe 
wordenn ófwel als utopisch ófwel als totalitair van de hand gewezen. Om deze reden kies ik 
hierr voor een demonstratie van de transformatieve mogelijkheden die liggen besloten in institu-
tionelee details. Door te demonstreren dat zich in breed gedeelde opvattingen over vorm, functie 
enn waarde van onze instituties contrasterende principes ophouden kan tweeërlei worden be-
reikt.. Enerzijds opent het een retrospectieve doorkijk op het contingente en conflictueuze ka-
rakterr van institutievorming. Anderzijds ontstaat zo de mogelijkheid om tegenontwerpen te 
makenn die tegelijk realistisch én utopisch zijn; dé karakteristiek van concreet utopisme. 

Omdatt deze tegenontwerpen zijn gestoeld op de waarden van autonomie en gelijkwaardig-
heidd wijzen zij naar een toekomst die vrij is van ongekozen afhankelijkheden en die recht doet 
aann het zelfscheppend vermogen van het individu. Dit is de utopische zijde van het concrete 
utopisme.. Concreet is dit utopisme doordat het deze waarden niet aan ideale werelden ontleent 
maarr aan werkelijke werelden. Het zijn de waarden die de strijd voor individuele en collectieve 
emancipatiee door de eeuwen heen van utopische energie hebben voorzien en die onze institu-
tiess mede hebben gemaakt tot wat ze nu zijn. Mijn pleidooi voor economisch burgerschap in 
dee onderneming komt zodoende neer op een voortschrijden langs paden van democratische 
emancipatiee die in de geschiedenis zijn ingesleten. 

Zonderr zeggenschap daarmee te willen beperken tot contribuanten richt ik mij in dit deel in 
eerstee instantie op het Duitse systeem van medezeggenschap. Een democratisch deelne-
mersmodell  verwerpt het contributiebeginsel immers niet, maar probeert het een plaats te geven 
naastt andere criteria. Bovendien heb ik goede redenen om mij in eerste instantie tot medezeg-
genschapp voor contribuanten te beperken. Ten eerste omdat de moeilijkheden en mogelijkhe-
denn van dit type medezeggenschap zich ook bij medezeggenschap voor externe deelnemers 
voordoen,, en er wel evaluatieve studies van medezeggenschap door werknemers bestaan maar 
niett van medezeggenschap door externe belangen. Ten tweede is de verwachting dat het type 
medezeggenschapp waarin de Duitse (en in mindere mate de Nederlandse) wetgeving voorziet 
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zichh bij uitstek leent voor de incrementele uitbreiding van zeggenschapsrechten die het demo-
cratischee deelnemersmodel beoogt. Juist omdat binnen dit wetgevingsregime het aantal poli-
tiekee fora groot is en hun onderlinge verhoudingen complex zijn, bestaat hier de mogelijkheid 
verschillendee fora te koppelen aan verschillende controlemomenten en controledomeinen, en 
dezee fora al naar gelang hun functie in het politieke bestuurssysteem van de onderneming te 
openenn voor verschillende belangen. De derde reden is van strategische aard. Het debat over 
ondernemingsbestuurr wordt gedomineerd door de liberale politieke economie die zeggenschap 
koppeltt aan de eigenaar, en deze koppeling gebruikt om christen-democratische en sociaal-de-
mocratischee afwijkingen daarvan te diskwalificeren. Ik gebruik derhalve het contributiebeginsel 
omm te demonstreren dat de onderneming een maatschappelijke organisatie is met publieke ver-
antwoordelijkhedenn in plaats van een verzameling van tijdelijke financiële belangen. 

Dee propositie dat er een kwalitatief verschil bestaat in de mate van betrokkenheid van werk-
nemerr en financier is minder controversieel dan de stelling dat de maatschappij als geheel een 
belangg heeft bij het wel en wee van de onderneming. Die eerste propositie wordt namelijk niet 
alleenn gestaafd door het welzijnsonderzoek, tevens heeft zij haar weerslag gekregen in het ar-
beidsrechtt en het ondernemingsrecht. Arbeidsrechten beschermen werknemers tegen de wille-
keurr van de ondernemingsleiding en maken het winstbeginsel ondergeschikt aan het collectieve 
welzijn.. Anderzijds kent het ondernemingsrecht slechts beperkte rechten toe aan de aandeel-
houder.. Afgezien van gelimiteerde dispositierechten, inkomensrechten, kapitalisatierechten en 
controlerechten,, geeft het aandeel de bezitter ervan nauwelijks materiële claims op de juridi-
schee entiteit waarvan hij de 'eigenaar' is. De aandeelhouder is welkom op de jaarlijkse aandeel-
houdersvergadering,, maar mag niet zonder toestemming de bedrijfsterreinen betreden of de ver-
gaderruimtee van de raad van bestuur. Bij faillissement staan kredietvertrekkers en debiteuren 
vooraann de rij . De aandeelhouder moet ook het pensioenfonds laten voorgaan. Daarmee onder-
streeptt de wetgever dat de vennootschappelijke onderneming weliswaar ook een wisselende 
associatiee van kredietverstrekkers is met zo groot mogelijke winstkansen tegen zo laag moge-
lijk ee risico als doel, maar onderkent zij tegelijk dat het financiële perspectief op de onderne-
mingg ondergeschikt is aan het economische en maatschappelijke perspectief. Naast een juridi-
schee entiteit is de onderneming een locus van onderling geschakelde bewerkingen, een sociale 
organisatiee van arbeidsrelaties en een waardecreërende schakel in een keten van sociale, poli-
tiekee en economische afhankelijkheden. Daarvoor heeft de liberale politieke economie onvol-
doendee oog. 

Dezee bedenkingen sluiten een democratisch gebruik van het eigendomsinstrument niet uit. 
Waarr betere toezicht- en controlemogelijkheden voor aandeelhouders gepaard gaan met een 
verderee spreiding van aandelenbezit, kunnen de voorstellen van de Commissie-Peters (zie In-
troductie)) mijn pleidooi voor economisch burgerschap in de onderneming alleen maar verster-
ken.. Een breed democratisch deelnemersmodel staat niet haaks op de route van medezeggen-
schapp via marktrechten. Alleen wanneer er sprake van is dat spreekrechten voor aandeelhou-
derss spreekrechten voor werknemers en burgers vervangen, bestaat er een conflict tussen de 
premissenn van de liberale politieke economie en het democratische deelnemersmodel. Burgers 
dienenn niet alleen uit hoofde van hun financieringsfunctie spreekrecht te hebben, maar ook op 
grondd van andere bronnen van betrokkenheid; daaronder uiteraard die van contribuant, maar 
ookk die van afnemer en consument, en uiteindelijk die van bewoner van eenzelfde economisch 
verzorgingsgebiedd of van een fysiek territoir dat hij deelt met anderen. 

Dee eerste bron van betrokkenheid en deelname is in Nederland (nog) weinig controversieel. 
Hett standpunt dat uit deze betrokkenheid legitieme belangen voortspruiten heeft zijn beslag 
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gekregenn in verplichte consultatie van werknemersrepresentanten door de ondernemingsleiding. 
'Structuurregime'' en 'Wet op de Ondernemingsraden' (WOR) zijn belangrijke onderdelen van 
hett bestaande systeem van ondernemingsbestuur in Nederland. Dat geldt niet voor de andere 
bronnenn van betrokkenheid en deelname. Vrouwen, werklozen, etnische minderheden en mili-
eubelangenn hebben als georganiseerde belangen niet tot nauwelijks toegang tot de politieke fora 
binnenn de onderneming. Uitgaand van de morele eis dat een zo groot mogelijk aantal belangen 
toegangg dient te hebben tot die besluitvormingstrajecten die uitmonden in besluiten die aan 
dezee belangen raken, is het de vraag of er overwegingen van andere (prudentiële en realistische) 
aardd zijn die de exclusiviteit van deze trajecten rechtvaardigen, en als dat het geval is, hoe dan 
rechtt kan worden gedaan aan de morele imperatief van het democratische deelnemersmodel? 

109 9 



hoofdstukhoofdstuk 4 

MedezeggenschapMedezeggenschap binnen de 
onderneming onderneming 

Karakteristiekk voor solidaristische systemen van arbeidsverhoudingen is de belangrijke en 
groeiendee rol van ondernemingsraden. Sinds de tweede wereldoorlog is in de meeste lidstaten 
vann de Europese Unie (Duitsland, Nederland, België, Portugal, Griekenland, Spanje, Frankrijk, 
Zwedenn en Italië) in twee wetgevingsgolven een meer of minder vergaande vorm van medezeg-
genschapp tot stand gekomen. De eerste golf deed zich direct na de tweede wereldoorlog voor. 
Dezee wetgeving stond in het teken van wederopbouw, het voorkomen van werknemersradica-
lismee en de constructie van een rationele economische orde naar het model van de Amerikaanse 
oorlogseconomiee en gebaseerd op de macro-economische principes van het keynesianisme. De 
tweedee wetgevingsgolf volgde op de arbeidsonlusten van 1968-1973 die het naoorlogse 
'contract'' tussen kapitaal en arbeid de facto ontbonden en het einde van de 'gouden decennia' 
vann het naoorlogse kapitalisme markeerden. 

Momenteell  is de belangstelling van vakbonden voor ondernemingsraden als instrumenten van 
werknemersrepresentatiee groeiende. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste omdat traditionele 
vormenn van belangenrepresentatie onder toenemende druk staan. Daarbij maakt het niet uit of 
hett nu gaat om solidaristische belangenbehartiging op het niveau van de bedrijfstak of om syn-
dicalistischedicalistische belangenbehartiging op het niveau van de onderneming. Beide stelsels kampenn met 
lagee (en dalende) organisatie- en dekkingsgraden. Tegenover een organisatiegraad van 15 pro-
centt in de VS en 38 procent in het VK stond in 1989 een organisatiegraad van 26 procent in 
Nederland,, 31 procent in Duitsland en 83 procent in Zweden. Sinds de jaren zestig bevindt het 
vakbondslidmaatschapp van de werkende populatie in Duitsland - op een plotselinge uitschieter 
naarr 37 procent na de 'hereniging' na - zich zo rond de 33 procent, hoewel vanaf 1980 sprake 
iss van een gestaag dalende tendens. In Nederland bevond de organisatiegraad zich in 1960 nog 
rondd de 40 procent. Sinds de jaren tachtig heeft ook hier een scherpe daling van het dekkings-
percentagee ingezet tot de 26 procent van 1990 (Visser 1992; Golden et al. 1999:198-202; CPB 
1997:306-309).. Daarnaast is door gewijzigde nationale en internationale marktcondities het 
traditionelee 'representatiegat' van solidaristische vakbonden op de werkvloer groter geworden. 
Solidaristischee vakbonden zijn sterk als het gaat om inkomenskwesties. Nu werknemers mon-
digerr zijn geworden en het naast salariëring en arbeidszekerheden in toenemende mate gaat om 
individuelee verlangens en behoeftes op het vlak van training en onderwijs, carrièreplanning en 
secundairee arbeidsvoorwaarden, inspraak en de kwaliteit van de arbeid, moeten vakbonden te 
vaakk niet thuis geven. Daarvoor missen zij de organisatorische infrastructuur en de expertise. 
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Dee ondernemingsraad - of andere vormen van bedrijfsgebonden belangenrepresentatie - kan bij-
dragenn aan het dichten ervan, zo is de hoop van de 'postindustriële' vakbeweging (Leminsky 
1998). . 

Ookk de onderneming onderkent in toenemende mate de attractieve kanten van de onderne-
mingsraad.. Deze liggen vooral op het gebied van betere communicatie, grotere loyaliteit en 
groteree legitimiteit. Om deze redenen kan worden verwacht dat werknemersrepresentatie op de 
werkvloerr positieve effecten heeft op de bedrijfseconomische efficiëntie. Het gaat dan vooral 
omm een zorgvuldigere besluitvorming. Dergelijke efficiëntiewinsten spreken in een economische 
contextt als de huidige, waarin technologische veranderingen en marktfragmentatie simpele or-
ganisatiess en rijke taken wenselijk maken, ook de ondernemingsleiding aan. Dit betekent uiter-
aardd niet dat ondernemingen ook automatisch voor verdergaande interne democratisering zullen 
kiezen,, en dat overheden zich dus afzijdig kunnen houden. Daarvoor zijn drie redenen. Ten 
eerstee worden de relaties tussen kapitaal en arbeid in algemene zin gekenmerkt door structurele 
machtsasymmetrieën.. Om deze asymmetrieën te corrigeren is wetgeving nodig - de 'schaduw 
vann hiërarchie' - die beide actoren vastlegt op de uitkomsten van onderlinge onderhandelingen. 
Medezeggenschapp die uitsluitend berust op de welwillendheid van de tegenpartij is geen me-
dezeggenschapp maar voorwaardelijke liefdadigheid. Ten tweede beschikt de ondernemingslei-
dingg over meer mogelijkheden om de kosten van opportunisme op derden af te wentelen en de 
batenn ervan zelf te incasseren dan vakbonden en werknemers. Daardoor staat de onderne-
mingsleidingg meer bloot aan de verleiding om collectieve verplichtingen te negeren dan haar on-
derhandelingspartners.. Ook om deze reden is wetgeving nodig. Ten derde is sprake van een 
economischee context die werkgevers in toenemende mate dwingt tot kortzichtigheid. Het gaat 
hierr om ontwikkelingen ('globalisering') die de uitwijkmogelijkheden van ondernemingen ver-
grotenn en daarmee de spreekrechten van werknemers ondermijnen. Ook daarom zijn institutio-
nelee ketenen van belang (Streeck z.j.). 

Voorr de staat, tenslotte, zijn aan juridisch gesanctioneerde medezeggenschapsorganen op be-
drijfsniveauu eveneens duidelijke voordelen verbonden. Parallel aan het 'representatiegat' van 
solidaristischee vakbonden is sinds de vroege jaren zeventig sprake van een groeiend 
'besturingstekort'' aan de kant van de centrale overheid. Deze is onder verschillende noemers 
gethematiseerd,, en heeft sinds de jaren tachtig uitgenodigd tot institutioneel pluralistische ant-
woordenn als 'onderhandelend bestuur', 'responsief bestuur' en 'associatief bestuur'. Dit be-
sturingstekortt doet zich in het bijzonder in de volgende vier sturingscontexten voor. Ten eerste 
wanneerr de objecten van regulering te talrijk, te divers ofte diffuus zijn om de implementatie 
vann afgekondigde maatregelen te kunnen controleren en af te dwingen. Arbo-wetgeving is een 
goedd voorbeeld (Cohen & Sabel 1997:331; Scharpf 1999:20). Ten tweede wanneer de diversi-
teitt van de objecten van regulering zo groot is dat de nadere specificatie van de middelen die 
nodigg zijn om de gestelde doelen te bereiken de informatieverwervende en -verwerkende capa-
citeitenn van overheden te boven gaat. Milieuwetgeving is hiervan een goed voorbeeld. Het kost 
overhedenn relatief weinig moeite om algemene criteria op te stellen. Overheden beschikken ech-
terr zelden over de kennis en expertise die benodigd is om deze criteria contextueel uit te wer-
ken.. Ten derde wanneer de capaciteiten van overheden weliswaar toereikend zijn om speci-
fiekefieke standaarden af te dwingen maar zij niet bij machte zijn deze standaarden op te stellen. 
Industriëlee normen, keurmerken en sectorale trainings- en scholingseisen zijn hier de voorbeel-
denn (Werle 1993; 1997). En ten vierde wanneer beleidskwesties multicausale verklaringen heb-
benn en de schotten tussen ministeriële beleidsterreinen doorbreken. Dit geldt in feite voor alle 
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grotee kwesties als milieuvervuiling, sociale vernieuwing, armoedebestrijding en werkloosheids-
bestrijdingg (vgl. Cohen & Rogers 1995b:249-250; Mayntz 1995; 1999; Raufer 1998). 

Alss publiek afgedwongen vorm van lokale coöperatie tussen private actoren past de onder-
nemingsraadd naadloos in het beeld van de faciliterende in plaats van de interveniërende over-
heid,, dat in antwoord op het 'besturingstekort' is ontwikkeld. Ten eerste voegt de onderne-
mingsraadd mogelijkheden van micro-regulering toe aan het welbekende palet van macro-regule-
ringg door gebod en verbod. En ten tweede vereist controle op en afdwinging van zaken als bil-
lijk ee arbeidscondities en arbeidsomstandigheden een mate van controle in actu die centraisti-
schee 'bevel en beheers'- programma's ('command and control') nimmer kunnen bieden. On-
dernemingsradenn met hun veel grotere lokale verworteling wel. Hun rol daarbij is het effectue-
renn van overheidsregulering door belangrijke implementerende en controlerende taken over te 
nemen. . 

Ikk begin dit hoofdstuk met een beschrijving van medezeggenschap via ondernemingsraden en 
eenn korte uiteenzetting over de structurele spanningen die de plaats van de ondernemingsraad 
binnenn het krachtenveld van onderneming, vakbond en staat met zich meebrengt. Vervolgens ga 
ikk tamelijk uitvoerig in op het Duitse systeem van medezeggenschap binnen de vennootschap. 
Alss meest 'opgetuigde' variant van werknemersrepresentatie fungeert het Duitse systeem van 
medezeggenschapp hier als normatief model, waarmee het Nederlandse systeem de maat kan 
wordenn genomen (zie Hoofdstuk 9.). Om deze reden concentreer ik mij tot slot op de aanpas-
singenn en wijzigingen in rol en functie van de ondernemingsraad die momenteel in Duitsland 
wordenn bepleit. Het gaat hier om aanpassingen die worden afgedwongen door een viertal uit-
dagingen.. De eerste drie zijn de nauw verweven vraagstukken van respectievelijk economische 
internationalisering,, economische modernisering en maatschappelijke polarisering. De vierde 
uitdagingg is die van 'vergroening' van de medezeggenschap. 

Ondernemingsraadd en profil 

Dee nadruk op ondernemingsraden als voornaamste vorm van medezeggenschap in de onder-
nemingg suggereert dat slechts enkele nationale economieën kans maken op grotere democrati-
schee transparantie en aansprakelijkheid. Dat is een onbedoelde suggestie. Ook op dit terrein 
doett zich een proces van interne diversificatie voor en daardoor van groeiende functionele 
equivalentie,equivalentie, zonder dat nu meteen van institutionele convergentie kan worden gesproken. De 
uitdagingenn waarvoor verschillende economieën zich zien gesteld zijn grotendeels dezelfde, de 
antwoordenn vertonen echter een grote nationale verscheidenheid. De ondernemingsraad is 
slechtss een van de vormen die representatieve medezeggenschap in de onderneming kan aan-
nemenn (Rogers & Streeck 1995a:6). Onder representatieve medezeggenschap valt dus iedere 
vormm van medezeggenschap die alle werknemers binnen een organisatorische eenheid dekt, on-
geachtt of zij nu wel of niet vakbondslid zijn. 

Medezeggenschapp in deze betekenis is daarmee iets anders dan de 'functionele representatie' 
inn sectoren of bedrijfstakken van het gilde-socialisme. Daar gaat het om 'industriële democra-
tie',, terwijl het hier om medezeggenschap binnen de onderneming gaat. Ook is medezeggen-
schapp in deze vorm iets anders dan syndicalisme. Het voornaamste verschil is dat onderne-
mingsradenn geen vrijwillig e associaties zijn. De ondernemingsraad is een (direct dan wel indi-
rect)) gesanctioneerde institutie die een monopolie heeft op de representatie van de belangen 
vann alle werknemers van de organisatorische eenheid. Belangenrepresentatie via de onderne-
mingsraadd heeft derhalve ook voor de individuele werknemer een verplichtend karakter (Rogers 
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&&  Streeck 1995a:8). Ten derde is representatieve medezeggenschap iets anders dan de consul-
tatievee managementstrategieën die in het voetspoor van Mayo's Hawthorne-experimenten zijn 
ontwikkeld.. Ondernemingsraden moeten niet worden verward met het beheren van menselijke 
hulpbronnenn ('human resource management') (Rogers & Streeck 1995a: 19). Wat niet uitsluit 
datt ondernemingsraden kunnen bijdragen aan het succes van post-tayloristische herstructure-
ringsstrategieën.. Belangrijk is hier dat ook waar dat het geval is medezeggenschap via de on-
dernemingsraadd de facto buiten de jurisdictie van de ondernemingsleiding valt en in beginsel los 
staatt van productietechnische herinrichting. De ondernemingsraad maakt deel uit van het poli-
tieketieke systeem van de onderneming en niet van het functionele systeem ervan. Ook de onder-
nemingsleidingg weet zich derhalve gebonden. Ten slotte zijn ondernemingsraden iets anders 
dann medezeggenschap van werknemers via de raad van commissarissen of de raad van bestuur. 
Inn het Nederlandse en Duitse ondernemingsrecht wordt onderscheiden tussen 'rechts-
persoonsrechtelijkee medezeggenschap' en 'ondernemingsrechtelijke medezeggenschap'.1 De 
eerstee vorm van medezeggenschap betreft (in Nederland) het aanbevelings- en bezwaarrecht 
vann de ondernemingsraad bij benoemingen van leden van de raad van commissarissen. In Duits-
landd bestrijkt het behalve werknemersrepresentanten in de toezichthoudende raad ook een 
zogenaamdee 'werknemersbestuurder' in de uitvoerende raad. De tweede vorm van mede-
zeggenschapp betreft in beide rechtsstelsels de rechten en plichten van de ondernemingsraad 
(Lamerss 1995:30). 

Zoalss gezegd kan representatieve medezeggenschap binnen de onderneming verschillende 
vormenn aannemen. Afhankelijk van het historisch gegroeide systeem van arbeidsverhoudingen 
beperktt representatieve medezeggenschap zich tot informatierechten ('ear') of strekt zij zich 
uitt tot spreekrechten ('voice') en instemmingsrechten ('muscle'). Ondernemingsraden (of hun 
equivalenten)) zijn het initiatief van vakbonden, van de centrale overheid of van de onderne-
mingsleidingg zelf. Ondernemingsraden zijn wel of niet juridisch gesanctioneerd. Zij zijn catego-
raall  georganiseerd of juist functioneel gedifferentieerd. Ze kennen wel of niet de verplichting 
omm een representant van de ondernemingsleiding als raadslid te hebben. Bovendien verschillen 
medezeggenschapsregimess sterk van elkaar ten aanzien van de middelen en faciliteiten die de 
ondernemingg beschikbaar moet stellen. Er zijn ondernemingsraden die nauw zijn verweven met 
bedrijfsbonden.. Dit is het zogenaamde 'enkelvoudige systeem' dat in Italië en Zweden kan 
wordenn aangetroffen. Daartegenover staat het zogenaamde 'duale systeem' dat Duitsland en 
Nederlandd kennen. Hier is juist de structurele onafhankelijkheid van ondernemingsraden van 
vakbondenn gewaarborgd. Verder verschillen medezeggenschapsregimes voor wat betreft de 
matee van juridische sanctionering en institutionele formalisering. Een grote mate van formali-
seringg in (weer) Duitsland en Nederland staat tegenover een grote mate van onafhankelijkheid 
vann de staat in Zweden en Italië. Het laatste onderscheid betreft verschillen in bevoegdheden. 
Inn Spanje en Italië is de ondernemingsraad wel bevoegd om loononderhandelingen te voeren en 
stakingenn af te kondigen, terwijl in Duitsland en Nederland een strikte arbeidsdeling tussen on-
dernemingsraadd en vakbond bestaat; stakingsrecht en loononderhandelingen zijn gereserveerd 
voorr vakbonden, terwijl de bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn beperkt tot organisa-
tiespecifiekee kwesties. 

Ondankss deze verschillen kunnen drie ideaaltypische ondernemingsraden worden onder-
scheiden.. De eerste is de paternalistische ondernemingsraad. Bij dit type ondernemingsraad 
gaatt het om vormen van representatie die op initiatief van staat of onderneming tot stand zijn 
gekomenn en die expliciet politieke oogmerken dienen, met name terugdringen of verijdelen van 
vakbondsinvloedd binnen de onderneming. De ondernemingsraad is in dat geval dan ook niet 
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complementairr aan representatie van werknemersbelangen door vakbonden, maar komt er juist 
voorr in de plaats. De tweede is de consultatieve ondernemingsraad. Dit type ondernemings-
raadd dient vooral bedrijfseconomische oogmerken en is opgezet om de communicatie met de 
werkvloerr te verbeteren. Bovendien moet de uitwisseling van informatie bijdragen aan een co-
öperatieff  klimaat dat het concurrentievermogen van de onderneming ten goede komt. Consul-
tatievee ondernemingsraden zijn wél complementair aan de representatie van werknemersbelan-
genn door vakbonden. Bovendien maken ze deel uit van de functionele organisatie van de onder-
neming.. Het derde type, tenslotte, is de representatieve ondernemingsraad. Deze kan zowel 
hett product zijn van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers (zoals in 
Italiëë en Zweden) als van wetgeving (zoals in Duitsland en Nederland). Representatieve on-
dernemingsradenn staan primair ten dienste van het morele doel van politieke gelijkheid en de-
mocratischee controle en zijn daarom een belangrijke bouwsteen voor de constructie van eco-
nomischh burgerschap binnen de onderneming. Het doel van dit type ondernemingsraad is het 
vergrotenn van de zeggenschap van de werknemer over die ondernemingsbesluiten die zijn be-
langenn raken. Dit type ondernemingsraad beschikt dan ook over verdergaande bevoegdheden 
dann de voorgaande twee: naast informatie- en adviesrechten ook instemmingsrechten. Net als 
consultatievee ondernemingsraden zijn representatieve ondernemingsraden complementair aan 
dee belangenbehartiging door vakbonden. Anders dan consultatieve ondernemingsraden behoren 
zijj  niet primair tot de functionele structuur van de onderneming, maar juist tot de politieke 
structuurr van de onderneming. Dit verschil wordt weerspiegelt in de (ook) morele legitimatie 
vann representatieve ondernemingsraden en de uitsluitend prudentiële legitimatie van consulta-
tievee ondernemingsraden (Rogers & Streeck 1995a: 10-11). 

Dee ondernemingsraad en haar  context 

Omdatt systemen van arbeidsverhoudingen worden bezet door meerdere actoren is analyse van 
dee verhouding van de ondernemingsraad tot deze actoren essentieel voor een goed begrip van 
hett functioneren van ondernemingsraden. Dat zijn vakbonden, de onderneming zelf en de staat. 

VakbondVakbond en ondernemingsraad 
Dee verhouding tussen ondernemingsraad en vakbond is een ingewikkelde. Dat heeft te maken 
mett het feit dat ondernemingsraden belangen kunnen dienen die ófwel in het verlengde van de 
belangenn van vakbond liggen ófwel er haaks op staan. Als instituut kunnen ondernemingsraden 
expliciett zijn bedoeld om invloed van vakbonden te voorkomen. Dat is met paternalistische 
ondernemingsradenn het geval, maar in zekere zin ook met consultatieve ondernemingsraden. Zij 
kunnenn evenwel ook fungeren als bruggehoofd voor vakbondsactivisme. De aanwezigheid van 
ondernemingsradenn kan zowel betekenen dat onder werknemers syndicalistische oppositie be-
staatt tegen solidaristische vakbonden, als dat de weg openligt voor kaderleden van solidaristi-
schee bonden om toegang te krijgen tot het politieke systeem van de onderneming. Waar een 
solidaristischh stelsel van arbeidsverhoudingen bestaat, zoals in Nederland en Duitsland, over-
heerstt al gauw de eerste vrees. 

Inn antwoord op deze spanning is in Duitsland vanaf de jaren twintig een arbeidsdeling tussen 
radenn en bonden gegroeid die tot wederzijds voordeel is gebleken en coëxistentie van raad en 
bondd heeft mogelijk gemaakt. Nadat in de vroege jaren twintig de politieke ruggegraat van de 
syndicalistischee radenbeweging was gebroken, vormden de sociaal-democraten - mede op aan-
dringenn van arbeidsjurist Sinzheimer - de voormalige 'arbeidersraden' om tot 'ondernemingsra-
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den',, die vervolgens tot hoeksteen van het Duitse arbeidsrecht uitgroeiden (Potthoff 1957:11). 
Dezee raden werden gekozen door alle werknemers, ongeacht vakbondslidmaatschap of func-
tionelee positie. Verder beschikten deze raden over representatie- en consultatierechten, waren 
zijj  verantwoordelijk voor de implementatie van sectorale afspraken en federale en nationale 
wetgeving,, en dienden zij zich te onthouden van loononderhandelingen en het afroepen van 
stakingen.. Die laatste activiteiten waren exclusief voorbehouden aan vakbonden (Rogers & 
Streeckk 1995a: 14-15; Sinzheimer 1976[1920]). De arbeidsverdeling was derhalve de volgende. 
Ondernemingsradenn dienden zich te beperken tot interne kwesties, terwijl vakbonden zich bo-
genn over externe kwesties. Ondernemingsraden behartigden de belangen van werknemers in hun 
functiee van producent, terwijl vakbonden de belangen van werknemers behartigden, die zij als 
consumentt en burger hebben. Door het stakingsrecht en het onderhandelingsrecht buiten het 
bereikk te houden van ondernemingsraden garandeerde de wetgever dat soidariteit tussen de 
klassenn zegevierde boven bedrij fsegoïsme en dat beslechting van klassetegenstellingen zwaar-
derr woog dan coöperatie op de werkvloer, daarmee tegemoetkomend aan de voornaamste be-
zwarenn van de vakbeweging tegen medezeggenschap binnen de onderneming. Dit patroon heeft 
inn de meeste Europese stelsels van arbeidsverhoudingen navolging gekregen (Rogers & Streeck 
1995a:9). . 

OndernemingOnderneming en ondernemingsraad 
Dee verhouding tussen raad en onderneming wordt gedomineerd door een fundamenteel di-
lemmaa voor de werkgever. Enerzijds is de werkgever er veel aan gelegen om zijn leidinggevende 
voorrechtenn te versterken, terwijl hij er anderzijds belang bij heeft om van zijn werknemers ge-
daann te krijgen dat zij zich 'voorbij de contractuele verplichting' en als gelijkwaardige 'mede-
producenten'' inzetten. Ondernemingsraden zijn van oudsher gebruikt om het laatste te be-
werkstelligen,, zonder daar een al te hoge prijs in termen van gedeelde zeggenschap voor te 
hoevenn betalen. Illustratief hiervoor zijn de voorlopers van de Nederlandse ondernemingsraad, 
dee zogenaamde 'kernen', die in het laatste kwart van de vorige eeuw ontstonden. Veelal op 
initiatieff  van de werkgever werden werknemersvertegenwoordigers aangewezen die als extra in-
formatiebronn voor de ondernemer fungeerden. Tevens dienden deze 'kernen' om onrust te be-
teugelen,, vakbonden buiten de poort te houden en de controle over de eigen werknemers te 
vergrotenn (Bloemarts 1995:14-15). 

Datt dit zonder gedeelde zeggenschap zou kunnen, bleek minder vanzelfsprekend. Eenmaal 
ingesteldd is werknemersconsultatie lastig te begrenzen. Ten eerste valt niet te voorkomen dat 
werknemerss consultatieve organen gebruiken om hun politieke wensen over het voetlicht te 
brengen.. En ten tweede valt niet uit te sluiten dat externe actoren consultatieve organen als 
bruggehoofdd gebruiken om zich toegang te verschaffen tot het politieke systeem van de onder-
neming.. Instituties die zijn geïntroduceerd om de acceptatie en legitimiteit van de besluiten van 
dee ondernemingsleiding te vergroten, hebben werknemers historisch tegelijk in staat gesteld om 
dezee beslissingen aan te vechten of om aan te dringen op grotere democratische openheid van 
hett besluitvormingsproces zelf. Dat is typerend voor de morele logica die inherent is aan de-
mocratischee instituties, hoe laag deze instituties ook op democratische criteria scoren (vgl. Ro-
gerss & Streeck 1995a:16; Zeitlin 1985:10-11; Jones 1985; Contini 1985).2 

Tweee strategieën staan werkgevers ter beschikking om deze gevaren tot een minimum te be-
perken.. De eerste is een sterke nadruk op vrijwilligheid. Werkgevers hebben altijd de voorkeur 
gegevenn aan 'zachte' raamwerkwetgeving boven 'hard', bindend recht. De eerste laat ten min-
stee de inrichting ervan aan werkgevers. Bindend recht dient in de optiek van werkgevers be-

115 5 



perktt te blijven tot de verplichting het ondernemingsbelang te dienen, waarvan de bepaling 
vervolgenss exclusief dient toe te vallen aan de ondernemingsleiding. Hier schuilt de voornaam-
stee verklaring voor de relatieve afname van het aantal ondernemingsraden in West-Europa tus-
senn de twee wetgevingsgolven in. Zonder wettelijke verplichtingen waren noch werknemers, 
nochh vakbonden overtuigd van de integriteit van de ondernemingsraad (Rogers & Streeck 
1995a:: 18). De asymmetrie tussen rechten en plichten stond een coöperatief klimaat in de weg 
enn daarmee de realisering van de bedrijfseconomische winsten van democratisch bestuur. Een 
belangrijkee conditie voor de wederzijdse versterking van zeggenschap en efficiëntie luidt aldus: : 

zeggenschapzeggenschap en efficiëntie gaan alleen samen wanneer niet volledig hoeft te worden 
vertrouwdvertrouwd op vrijwilligheid, maar er tevens afdwingbare verplichtingen zijn die het ge-
vaarvaar van opportunisme aan banden leggen. 

Dee tweede strategie is het vervangen van collectieve belangenbehartiging door individuele. 
Dezee strategie ligt ten grondslag aan het merendeel van de hedendaagse, post-mayoïstische 
managementtheorieënn die het belang van de menselijke productiefactor centraal stellen.3 Ook 
voorr deze strategie geldt dat zij door een ongelijke verdeling van uitwijkmogelijkheden onver-
enigbaarr is met de 'virtueuze' logica van wederzijds vertrouwen. Omdat zij eenzijdig en volun-
taristischh is weet zij het gevaar van opportunisme niet weg te nemen. Democratisch medebe-
stuurr in de onderneming vereist wetgeving en dus staatsinterventie. Vanzelf - hoe zwaar pru-
dentiëlee redenen ook mogen wegen - komt gedeelde zeggenschap niet tot stand. De parallel met 
hett lot van nieuwe productieconcepten ligt voor hand. In beide gevallen is prudentiële supe-
rioriteitt geen waarborg voor brede implementatie. Onder condities van structurele ongelijkheid 
kann 'vrijwillige ' delegatie van bevoegdheden nimmer stabiel zijn. Dergelijke 'verschuivingen' 
kunnenn niet aan de verdenking ontsnappen slechts voorwaardelijk te zijn, dat wil zeggen: 
slechtss geldig zolang zij in het belang zijn van de delegerende partij. Alleen wetgeving kan deze 
logicaa doorbreken. Zolang supranationale organen met een min of meer gelijke mate van legiti-
miteitt ontbreken zal deze 'bindende' taak ook onder condities van 'globalisering' aan nationale 
overhedenn toevallen. 

StaatStaat en ondernemingsraad 
Dee relatie tussen staat en ondernemingsraad is het meest onderhevig aan het effect van pad af-
hankelijkheid.. De specifieke vorm die representatie van werknemersbelangen binnen de onder-
nemingg heeft aangenomen hangt samen met de rol die de overheid speelt in het nationale sys-
teemm van arbeidsverhoudingen. De mate van interventie en dus ook de mate van vrijwilligheid 
verschiltt van land tot land en is altijd een kwestie van gradaties. Staatsinterventie in het mede-
zeggenschapsysteemm kan de vorm aannemen van de introductie van een compleet tweede zeg-
genschapskanaal,, zoals in Duitsland en Nederland, maar kan ook beperkt blijven tot minimale 
voorschriften,, zoals in Italië en Zweden. Desondanks kunnen enkele grove overeenkomsten 
wordenn gesignaleerd. Zo bestaat overal de tendens om medezeggenschap in de onderneming 
meerr verplichtend te maken. Dit hangt samen met het feit dat medezeggenschap in de onder-
nemingg raakt aan fundamentele grondrechten als 'recht op eigendom' en 'vrijheid van vereni-
ging',, waardoor de kwestie vaak een te grote politieke lading heeft om gemakkelijk in onder-
lingee overeenstemming te kunnen worden geregeld. Bovendien is de kwestie te belangrijk om 
volledigg aan private actoren over te laten (Rogers & Streeck 1995a:20-21). Het gevolg is dat in 
vrijwell  alle medezeggenschapsregimes de staat het recht op medebestuur binnen de onderne-
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mingg garandeert, zij het via directe wetgeving, zij het indirect via instrumenten als het verbin-
dendd verklaren van nationale en/of sectorale akkoorden. Hoewel zelden verplicht en meestal 
vergezeldd gaand van de vereiste van een minimaal werknemers- of vakbondsinitiatief, zijn de 
wettelijkee drempels overal zo laag mogelijk gehouden. Daarnaast kennen de meeste medezeg-
genschapsregimess privileges toe aan vakbonden om hun aanwezigheid binnen ondernemingsra-
denn te stimuleren. Verder is de werkgever veelal expliciet het recht ontzegd om het opzetten 
vann ondernemingsraden tegen te werken en eenmaal ingestelde raden weer te ontmantelen. 

Hett tweede domein van staatsinterventie betreft de verkiezingsprocedure. Het gaat hier om 
zakenn als kandidaatsstelling, aantal zetels, zittingstermijn, zetelverdeling, lijstverbindingen, et 
cetera.. De meeste medezeggenschapsregimes kennen bij de zetelverdeling extra gewicht toe aan 
vakbondenn met een hoge organisatiegraad, of voorzien in kiesdrempels om te voorkomen dat 
zetelss in handen raken van 'splintergroeperingen'.4 Het derde domein van staatsinterventie be-
treftt middelen en faciliteiten. Hier gaat het om de lengte van het betaalde verlof, het gebruik 
vann ondernemingsfaciliteiten, opleidingen en cursussen, ontslagbescherming, de mogelijkheden 
voorr het inwinnen van extern advies. Dit type wetgeving is uitdrukkelijk bedoeld om de onge-
lijkee verdeling van politieke hulpbronnen tussen ondernemingsleiding en ondernemingsraad te 
corrigeren. . 

Hett vierde interventiedomein betreft de verhouding tussen ondernemingsraad en vakbond. 
Meestall  is wettelijk vastgelegd dat ondernemingsraden bonden om steun kunnen vragen; dat 
vakbondsfunctionarissenn toegang hebben tot raadsvergaderingen; dat raadsleden vakbondscur-
sussenn kunnen volgen; dat raden vakbonden moeten/mogen raadplegen alvorens tot besluit-
vormingg te komen; dat het vakbondsfunctionarissen is toegestaan deel te nemen aan het regu-
lieree overleg van de raad met de werkgever; dat raadsleden vakbondstaken mogen uitoefenen; 
enn dat ook de bonden de middelen en faciliteiten die de ondernemingsraad door de werkgever 
heeftt toegewezen gekregen, mogen gebruiken. Het vijfde interventiedomein betreft de rechten 
enn plichten van de onderneming. Als vuistregel geldt hier: 

hoehoe dualer het stelsel en hoe groter het bereik van de medezeggenschapsrechten van de 
ondernemingsraad,ondernemingsraad, hoe groter de kans dat deze rechten zijn vastgelegd in medezeg-
genschapswetgevinggenschapswetgeving en hoe harder de verplichtingen zijn die met deze rechten gepaard 
gaan. gaan. 

Voorbeeldenn zijn het recht op informatie en de plicht van vertrouwelijkheid, of het recht op 
consultatiee en instemming en de plicht om de arbeidsrust te bewaren en in goed vertrouwen 
mett de werkgever samen te werken. 

Hett zesde interventiedomein is dat van conflictbeslechting. In de meeste landen beschikken 
ondernemingsradenn over de mogelijkheid om kwesties aan de rechter voor te leggen. In Neder-
landd bijvoorbeeld bij de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Dit beroeps-
rechtt betreft meestal de procedurele kant van de zaak. De rechter beperkt zich tot marginale 
toetsing.. Daarnaast kennen sommige landen arbitrerende commissies die bemiddelen wanneer 
ondernemingsradenn hun veto uitspreken over werkgeversbeslissingen. Zoals in Duitsland het 
gevall  is. Tot slot is er nog de verhouding tussen ondernemingsraad en de raad van commissa-
rissenn waar de wetgever zich over uitspreekt. In de meeste landen is dit politiek heikele on-
derwerpp onbespreekbaar gebleken en is er dus wettelijk niets geregeld (Streeck 1995:341). 
Duitslandd en Nederland daarentegen kennen wel wettelijke regelingen. 
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Medezeggenschapp in Duitsland 

Inn Duitsland bestaat medezeggenschap binnen de onderneming uit twee gescheiden vormen van 
formelee werknemersrepresentatie. De eerste is medezeggenschap via ondernemingsraden 
('betrieblichee Mitbestimmung') en staat beschreven in verschillende 'Mitbestimmungs-
Gesetzen'.. Dit is wat in Nederland 'ondernemingsrechtelijke medezeggenschap' heet en in de 
WORR ligt vastgelegd. De tweede vorm wordt uitgeoefend via werknemersvertegenwoordigers 
inn de raad van toezicht ('Mitbestimmung auf Unternehmensebene') en ligt vastgelegd in de 
zogenaamdee 'BetriebsverfassungsGesetzen'. In Nederland heet dat 'rechtspersoonsrechtelijke 
medezeggenschap',, wat staat beschreven in de 'Structuurregeling'. De eerste vorm van mede-
zeggenschapp spitst zich vooral toe op personeelsbeleid en secundaire arbeidsvoorwaarden. De 
tweedee vorm betreft de meer algemene bedrijfseconomische of strategische besluitvorming bin-
nenn ondernemingen. Dit betekent dat de ondernemingsrechtelijke medezeggenschap zich be-
perktt tot de onderste drie zeggenschapsdomeinen, terwijl de rechtspersoonsrechtelijke mede-
zeggenschapp het medebestuur van werknemers regelt op het hoogste zeggenschapsdomein (zie 
figuurfiguur 11.1102). 

OndernemingsrechtelijkeOndernemingsrechtelijke medezeggenschap 
Dee voornaamste karakteristieken van de Duitse ondernemingsrechtelijke medezeggenschap zijn 
dee volgende. Ten eerste is zij van toepassing op alle bedrijven met een omvang van vijf werk-
nemerss en meer. Ten tweede bevindt de ondernemingsraad zich onder de algemene verplichting 
vann 'goede trouw'. Ten derde beschikt zij over adviesrechten, informatierechten en instem-
mingsrechten.. Adviesrechten hebben voornamelijk betrekking op technologische innovatie, au-
tomatisering,, de herinrichting van productieprocessen en de herformulering van taken. Het gaat 
hierr om de bovenste twee zeggenschapsdomeinen. Met het oog op economisch burgerschap op 
dee werkvloer zijn dit cruciale domeinen, weten ook vakbeweging en werknemers. De Duitse 
vakbewegingg maakt zich dan ook sterk voor instemmingsrechten op dit punt, evenals de raads-
ledenn zelf (Muller-Jentsch 1995:59, 68). 

Verderr zijn Duitse ondernemingsraden nauw betrokken bij het opstellen van de curricula van 
hett beroepsonderwijs. Ondernemingsraden hebben adviesrecht bij het opzetten en uitrusten 
vann sectorale en/of regionale scholingsfaciliteiten in het kader van het leerlingstelsel. Daarnaast 
beschikkenn Duitse ondernemingsraden over instemmingsrecht ten aanzien van de inhoud van 
vervolgopleidingenn voor zittend personeel. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid van onder-
nemingg en vakbond bij de inrichting en uitrusting van het beroepsonderwijs dan in Nederland 
hett geval is. Hierdoor kunnen beroepsopleidingen beter en gemakkelijker inspelen op verande-
rendee kwalificatiebehoeften bij ondernemingen en kunnen arbeidsmarktverstoringen door niet 
opp elkaar aansluitende vraag en aanbod worden verminderd. 

Instemmingsrechtenn hebben Duitse ondernemingsraden tevens ten aanzien van salariêrings-
systemen,, functieschalen, vakantieregelingen, werktijden en overwerkregelingen, evenals ten 
aanzienn van ontslag- en aanstellingsprocedures, alsmede ten aanzien van specifieke ontslagen, 
aanstellingenn en overplaatsingen. Wat betreft de onderste drie zeggenschapsdomeinen beschikt 
dee ondernemingsraad dus over het maximale zeggenschapsbereik. Daarnaast speelt de onder-
nemingsraad,, net als in Nederland, een belangrijke rol bij de implementatie van federale en sub-
federalee wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Verder kent de Duitse 
ondernemingsraadd een groeiende rol als volwaardige onderhandelingspartner bij de invulling van 
afgedwongenn 'leemtes' in centrale loon-akkoorden (Streeck et al. 1998:71-72, 87ff.). Ronduit 
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zwakk daarentegen is de Duitse wetgeving als het gaat om financiële en bedrijfseconomische 
aangelegenheden.. Ten aanzien van het eerste zeggenschapsdomein kan de ondernemingsraad 
slechtss beschikken over informatierechten (Muller-Jentsch 1995:59-60). 

Hoewell  harde cijfers over dekkingspercentages ontbreken, komen ramingen van de 'Deutsche 
Gewerkschaftsbund'' (DGB) tot ongeveer eenderde van alle ondernemingen die onder de be-
treffendee medezeggenschapsartikelen vallen. In dit geval zijn dat alle vennootschappelijke on-
dernemingenn met meer dan 20 werknemers. Ondernemingen met minder dan 20 maar meer dan 
vij ff  werknemers kennen een 'uitgeklede' ondernemingsraad die over aanzienlijk minder be-
voegdhedenn beschikt en die uit slechts één lid bestaat. Het merendeel van de ondernemingen 
zonderr ondernemingsraad bestaat echter uit kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers. 
Datt betekent dat het dekkingspercentage onder middelgrote en vooral grote ondernemingen 
(meerr dan 500 werknemers) hoger ligt dan de ramingen van de DGB suggereren. Uitgedrukt in 
percentagess werknemers ontlopen Nederland en Duitsland elkaar niet veel. Bedroeg het per-
centagee werknemers dat gedekt werd door een ondernemingsraad in Nederland voor bedrijven 
mett minder dan 100 werknemers 50 en voor bedrijven met meer dan 100 werknemers 87, in 
Duitsland,, waar een dergelijke uitsplitsing ontbreekt, bedraagt dit percentage voor alle onder-
nemingsgroottenn 70 (Müller-Jentsch 1995:56; Visser 1995a:85; Streeck 1995:338). 

Interessantt is verder nog een opmerkelijk verschil tussen de Duitse en de Nederlandse ver-
kiezingsprocedure.. In Nederland vinden verkiezingen in de regel om de drie jaar plaats, maar 
staatt het de onderneming vrij om in samenspraak met de raad de zittingsduur te verkorten tot 
tweee jaar. In Duitsland daarentegen wordt zowel zittingsduur als het tijdstip van verkiezingen 
centraall  bepaald, met als gevolg dat raadsverkiezingen branchegewijs en niet ondernemings-
gewijss plaatsvinden (Visser 1995a:87). Dit waarborgt een hoge zichtbaarheid van verkiezingen, 
kandidatenn en ondernemingsraden zelf, wat - zoals kan worden afgelezen aan de opkomstper-
centagess - uiteindelijk macht, status en belang van ondernemingsraden ten goede komt. In 
Duitslandd zijn de opkomstpercentages, op bondsdagverkiezingen na, de hoogste. De opkomst 
bedraagtt gemiddeld tussen de 84 en 78 procent (Müller-Jentsch 1994:73-74). Voor Nederland 
ontbrekenn harde cijfers, wat mede het gevolg is van de asynchroniciteit van de verkiezingen. 
Steekproevenn komen tot opkomsten van 75 en 68 procent (Visser 1995a:87-88). Een andere 
indicatorr is de media-aandacht voor ondernemingsraden. In Nederland schitteren deze door af-
wezigheid,, terwijl in Duitsland conflicten tussen ondernemingsraden en de ondernemingslei-
dingg regelmatig doordringen tot de landelijke pers. 

RechtspersoonsrechtelijkeRechtspersoonsrechtelijke medezeggenschap 
Rechtspersoonsrechtelijkee medezeggenschap kent in Duitsland drie vormen die een opwaartse 
graadd van medezeggenschap in termen van zeggenschaps^owe/«e« combineren met een afne-
mendd bereik van de bijbehorende rechten (zie figuur 12.). Om te beginnen met de basisvorm. 
Daarvann zijn de voornaamste karakteristieken de volgende. Ten eerste dat een derde van de ze-
telss van de toezichthoudende raad is gereserveerd voor werknemersrepresentanten (als het ten 
minstee om een vennootschappelijke onderneming met meer dan 500 en minder dan 2000 werk-
nemerss gaat). Dit is de zogenaamde 'Drittelparitat'. Ten tweede dat benoeming plaatsvindt via 
geheimee verkiezingen door alle werknemers, ongeacht of zij vakbondslid zijn. En ten derde dat 
wanneerr het aantal werknemerszetels meer dan twee bedraagt op de overige zetels 'externe' 
kandidatenn - in de praktijk professionele vakbondsfunctionarissen - kunnen worden aange-
steld.. Deze vorm van medezeggenschap dekt ongeveer 1400 bedrijven met in totaal circa een 
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miljoenn werknemers, dat wil zeggen plusminus vier procent van alle werknemers in de private 
sectorr (Müller-Jentsch 1995:60; Lane 1989:229). 
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Dee verschillen met de Nederlandse Structuurwet zijn groot. In Nederland bestaat geen wet-
telijkee plicht om een zogenaamde 'werknemerscommissaris' aan te stellen (hoewel sommige 
ondernemingenn daar in de praktijk zelf toe overgaan), noch bestaat een wettelijk voorschrift 
omm meerdere commissarissen direct dan wel indirect door werknemers te laten kiezen. Daar-
naastt vertoont de aanstellingsprocedure belangrijke verschillen. In Duitsland verloopt de aan-
stellingg via open, geheime verkiezingen (door de werknemersgemeenschap in het geval van de 
'werknemerscommissarisen';; door de algemene aandeelhoudersvergadering in het geval van de 
'aandeelhouderscommissarissen').. Terwijl in Nederland het coöptatie-systeem wordt gehan-
teerd,, zonder dat daarbij 'externe' belanghebbenden hoeven te worden betrokken. Ten derde is 
hett werknemers onder de Nederlandse wetgeving verboden zitting te nemen in de eigen raad 
vann commissarissen, terwijl deze verbodsbepaling niet geldt voor voormalige bestuursleden. In 
dee praktijk blijkt dat de uitoefening van de controlerende functie van de toezichthoudende raad 
vann commissarissen door belangenverstrengeling te bemoeilijken.5 

Daarnaastt zag in 1951 het radicalere idee van 'paritaire medezeggenschap' het juridische 
licht.66 Dit behelst eveneens 'rechtspersoonsrechtelijke medezeggenschap' maar dan voor on-
dernemingenn binnen de kolen- en staalsector (de zogenaamde 'Montan-industrie') met een om-
vangg van meer dan 1000 werknemers.7 Het meest controversiële onderdeel van het Montan-
modell  is dat het voorziet in paritaire vertegenwoordiging van kapitaal en arbeid in de toezicht-
houdendee raad (Potthoff 1957). Een ander belangrijk verschil met het basismodel is dat het te-
venss voorziet in een bestuurslid voor arbeidskwesties in de raad van bestuur, die in het Duits 
'' Arbeitsdirektor' wordt genoemd en hier, analoog aan de 'vertrouwenscommissaris' of de 
'werknemerscommissaris',, 'vertrouwensbestuurder' of 'werknemersbestuurder' zou heten. 
Hoewell  oorspronkelijk een initiatief van werkgevers om nationalisatie door de Britse bezetter 
tee voorkomen (Sorge 1999:27), werd paritaire vertegenwoordiging door zowel vakbonden als 
sociaal-democratenn vooral gezien als eerste schrede op weg naar economische democratisering; 
dee 'derde weg' tussen markteconomisch kapitalisme en planeconomisch socialisme in. Uitein-
delijkk zou deze vorm van medezeggenschap ook in andere sectoren moeten worden geïntrodu-
ceerdd en moeten worden aangevuld met sturingsgremia op sectoraal en nationaal niveau om 
uiteindelijkk uit te monden in zelfcontrole door werknemers van de gehele productiesector on-
derr de paraplu van een 'economisch parlement' ('Wirtschaftsparlement') teneinde parallel aan 
hett politieke burgerschap tot een vorm van economisch burgerschap te komen (Leminsky 
1998:112ff.). . 

Ditt bleek te hoog gegrepen. Ten eerste stoelde deze doelstelling op een te statisch beeld van 
hooggeïndustrialiseerdee economieën. Na de tweede wereldoorlog verloor de kolen- en staalsec-
torr al spoedig zijn sleutelpositie. Sinds 1992 bestaat de kolen- en staalsector uit nog slechts 45 
ondernemingenn waar circa 300 duizend mensen werken. Door meerderheidsdeelnemingen van 
dee drie grote 'Montan'-ondernemingen - Thyssen, Mannesmann en Ruhrkohle - bij aanpa-
lende,, maar niet onder de Montan-wet vallende ondernemingen bedraagt de totale dekking van 
hett Montan-model circa 400 duizend werknemers. Dat is minder dan een half procent van alle 
werknemerss werkzaam in de private sector (Streeck et al. 1998:43-45). Ten tweede bleek het 
perspectieff  van 'economische democratie' onder de restauratieve condities van de jaren vijfti g 
ookk politiek gezien een brug te ver. De 'Bertriebsverfassungsgesetz' van 1952 die voorzag in 
'Drittelparitat'' was het hoogst haalbare aan rechtspersoonsrechtelijke medezeggenschap buiten 
dee kolen- en staalsector. 

Hett streven naar verdergaande medezeggenschap bleef echter een constante in de strategie 
vann de DGB. Dat had in belangrijke mate te maken met het feit dat zij de positie van de vak-
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bondenn op de werkvloeren in de staal- en steenkoolsector ontegenzeggelijk had versterkt. 
Hoewell  discriminatie van ongeorganiseerde werknemers bij wet is verboden, heeft vakbonds-
controlee over het personeelsbeleid via paritaire vertegenwoordiging in de raad van toezicht en 
dee 'vertrouwensbestuurder' in de raad van bestuur geleid tot toename van de organisatiegraad 
binnenn de kolen- en staalindustrie. Daarnaast garandeert de aanwezigheid van professionele 
vakbondsfunctionarissenn een nauw contact en dus soepele communicatie tussen vakbondscen-
tralee en ondernemingsraad. Tot slot versterkt paritaire vertegenwoordiging de positie van de 
ondernemingsraadd vis-a-vis de raad van bestuur. Omdat de 'interne' kandidaten voor de werk-
nemerszetelss in de raad van toezicht door de ondernemingsraad worden aangewezen, zijn de 
meestenn van hen ook uit het circuit van ondernemingsraadsleden afkomstig. Dit betekent dat 
dee twee pilaren van werknemersrepresentatie - de pilaar van 'ondernemingsrechtelijke mede-
zeggenschap'' en die van 'rechtspersoonsrechtelijke medezeggenschap' - in personele zin sa-
menvallen.. Representatie via paritaire vertegenwoordiging binnen de raad van toezicht ver-
sterktt de zeggenschapsrechten van de ondernemingsraad, en resulteert in meer en intensievere 
contactenn tussen ondernemingsraad en raad van bestuur, een duidelijk streven naar consensus 
aann beide kanten en een feitelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad 
naarr onderwerpen die niet door wetgeving worden voorgeschreven (Streeck 1992:142). 

Tegenn het einde van de jaren zestig maakte de DGB zich dan ook op voor hernieuwde par-
lementairee pressie voor 'paritaire medezeggenschap' in alle sectoren van de Westduitse eco-
nomiee (DGB 1965/1966; 1967; 1968). Om tegemoet te komen aan deze druk stelde de toen-
maligee zwart-rode coalitie de commissie-Biedenkopf in, die tot opdracht kreeg om de bedrijfs-
economischee effecten van het 'Montan'-model in kaart te brengen. De belangrijkste bevinding 
daarvann was dat medezeggenschap binnen de raad van toezicht niet had geleid tot meer conflic-
tenn en bestuurlijke patstellingen. Paritaire representatie bleek onderlinge samenwerking juist te 
bevorderen,, de kwaliteit van de besluitvorming te vergroten, en de loyaliteit van de werkne-
merspopulatiee met de onderneming te versterken. Ten tweede bleek het Montan-model geen 
afbreukk te doen aan de winstoriëntatie van de onderneming en het vermogen tot rationaliseren 
enn herstructureren niet nadelig te beïnvloeden. Hoewel besluitvorming trager verliep dan voor-
heen,, wogen de kosten daarvan ruimschoots op tegen de baten van een hogere besluitvor-
mingskwaliteitt (zorgvuldigheid) en een gemakkelijkere implementatie van besluiten doordat zij 
inn nauw overleg met werknemersvertegenwoordigers tot stand waren gekomen. Ten derde ble-
kenn pogingen van vakbondscentrales om ondernemingen van bovenaf, via de werknemersrepre-
sentantenn binnen de raad van toezicht en de raad van bestuur, 'macro-economisch' te sturen, 
alss ze überhaupt al werden ondernomen, in ieder geval weinig succesvol. Ten vierde droeg pari-
tairee representatie overduidelijk bij aan de professionalisering van de ondernemingsleiding en 
bleekk het de onafhankelijkheid van de raad van bestuur van aandeelhouders te vergroten. 

Hierr werden door de Commissie-Biedenkopf substantiële bedrijfseconomische effecten aan 
toegeschreven.. Paritaire representatie zou de continuïteit van de onderneming op langere ter-
mijnn beter garanderen doordat de stem van de primaire belanghebbenden - de ondernemingslei-
dingg en de werknemers - zwaarder woog dan die van aandeelhouders. Herinvestering van winst 
inn de eigen onderneming bijvoorbeeld genoot daardoor de voorkeur boven hogere dividenduit-
keringen.. Daarnaast zou de inbreng van werknemersrepresentanten bij de selectie van be-
stuursledenn zorgdragen voor een grotere aandacht voor de stijl van leiderschap en werd een 
groterr belang gehecht aan communicatieve vaardigheden en coöperatief vermogen. Ten vijfde 
zoudenn ondernemingen meer aandacht besteden aan personele en sociale aangelegenheden. Te-
venss zouden sociale kwesties veelvuldiger (en hoger) op de agenda van de raad van toezicht 
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komenn en werden investeringsprojecten frequenter en nauwkeuriger doorgerekend op hun ef-
fectenn op de werkgelegenheid. Tezamen vormden deze ontwikkelingen de voornaamste prikkel 
achterr de opmerkelijk snelle verbreiding van nieuwe methoden en technieken van personeelsbe-
leidd voor de middellange en lange termijn en de integratie ervan in de bestaande trajecten van 
besluitvormingg (Lane 1989:94-115). Omdat tegenover de korte termijn-kosten ervan lange 
termijn-winstenn in de vorm van hoge(re) arbeidsmotivatie, hoge(re) productiviteit, scholingsbe-
reidheidd en een grotere ontvankelijkheid voor veranderingen zouden staan, brachten deze 
'rigiditeiten'' geen negatieve economische consequenties met zich mee, aldus de commissie-
Biedenkopff  in haar slotoordeel (Streeck 1992:143-146). 

Opp basis van deze bevindingen ging de links-liberale coalitie die in 1969 aantrad met gema-
tigdd enthousiasme de politieke strijd aan voor nieuwe, uitgebreidere medezeggenschapswetge-
ving.. In eerste instantie betrof het uitsluitend 'ondernemingsrechtelijke medezeggenschap'. Het 
wetsvoorstell  bestond uit de volgende punten: (i) versterking van de democratische legitimiteit 
vann ondernemingsraden door uitbreiding van het aantal zetels, wegnemen van belemmeringen 
voorr de oprichting van ondernemingsraden op vakbondsinitiatief, en het verplicht instellen van 
eenn centrale ondernemingsraad bij ondernemingen met meerdere vestigingen; (ii) uitbreiding van 
dee invloed van de ondernemingsraad op beslissingen door verruiming van het aantal onderwer-
penn waarover instemming van de ondernemingsraad moet worden gezocht, in het bijzonder op 
hett vlak van werktijden, inrichting van de werkplek en personeelsbeleid;; en (iii ) formalisering 
enn versterking van de banden tussen ondernemingsraden en vakbond door het wegnemen van 
dee laatste juridische blokkades op dubbelfuncties, het vergroten van de mogelijkheden voor 
raadsledenn om vakbondscursussen te volgen, en verruiming van rechten van vakbondsfunctio-
narissenn om raadsvergaderingen bij te wonen en zonder kennisgeving ondernemingspercelen te 
betreden.. De 'Drittelparitat' uit de 'BetriebsverfassungsGesetz' van 1952 bleef vooralsnog 
onverkortt van kracht (Streeck 1992:146-147). 

Paritairee representatie werd pas onderwerp van discussie nadat de ondernemingsrechtelijke 
wetswijzigingg erdoor was en de links-liberale coalitie zich van een tweede zittingstermijn had 
verzekerd.. Na lange en felle debatten tussen de beide coalitiepartners werd in 1976 een com-
promiss bereikt over een uitgeklede variant van het Montan-model. In de praktijk betekende dit 
beduidendd minder vergaande bevoegdheden voor werknemers. Ten eerste is de structuurwet 
alleenn van toepassing op zeer grote ondernemingen, te weten die met 2000 of meer werkne-
mers.. Dit betekent dat dit type medezeggenschap ruim 700 ondernemingen beslaat, die teza-
menn werk bieden aan ongeveer 5,2 miljoen werknemers. Dat is ongeveer 20 procent van alle 
werknemerss in de private sector (Muller-Jentsch 1995:60; Lane 1989:229). Ten tweede was 
dee liberale coalitiepartner slechts bereid akkoord te gaan met uitbreiding van het aantal werk-
nemerszetelss in de raad van toezicht indien ten minste een van de zetels was gerserveerd voor 
eenn representant van het hoger of middenkader, de 'aandeelhouderscommissarissen' de voor-
zitterr mochten aanwijzen en de voorzitter in geval van stakende stemmen de doorslaggevende 
stemm zou hebben; in feite gaat het dus om <7«as/-paritaire medezeggenschap. Verder werd be-
dingdd dat het aantal externe 'werkenemerscommissarissen' geringer moest zijn dan het aantal 
internee en dat de eersten niet door hun bonden mochten worden aangewezen maar dezelfde 
verkiezingsproceduree moesten doorlopen als de interne kandidaten. Bij ondernemingen met een 
omvangg tot 8000 werknemers gaat het dan om directe verkiesbaarstelling en bij grotere onder-
nemingenn om getrapte verkiesbaarstelling. Het andere punt - dat van de 'vertrouwensbe-
stuurder'' in de raad van bestuur - werd licht gewijzigd overgenomen. Anders dan in het 'Mon-
tan'-modell  mag deze 'vertrouwensbestuurder' niet direct worden aangewezen door werk-
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nemerss en vakbonden, maar door coöptatie. Zij het eerst na instemming bij tweederde meer-
derheidd van de raad van toezicht. 

Evaluatie Evaluatie 
Hoee moet dit experiment in economisch burgerschap worden beoordeeld? Ook hier geldt dat 
evaluatiess al naar gelang de politieke voorkeur, het gekozen perspectief, de gehanteerde criteria 
enn het te evalueren object verschillen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de kloof 
diee bestaat tussen de jure en de facto. Wetgeving wordt altijd ingebracht in dynamische kracht-
verhoudingenn tussen meerdere belangengroepen. Nieuwe wetgeving wijzigt de parameters van 
dezee verhoudingen en leidt daarmee tot verschuivingen in de machtsbalans. Tegelijk is wetge-
vingg nooit een eenduidig instrument maar biedt zij een meer of mindere grote interpretatievrij-
heidd die door de strijdende partijen meer of minder effectief zal worden benut. Voor wetsvoor-
stellenn die raken aan eigendomsrechten en de bevoegdheden van de ondernemingsleiding geldt 
datt in verhoogde mate. Onmiddellijk nadat de nieuwe Duitse structuurwet in 1976 in werking 
wass getreden, spande een van de grootste Duitse werkgeversorganisaties samen met een aantal 
grotee ondernemingen een zaak aan bij het Duitse constitutionele hof ('BundesVerfassungsGe-
richt'' (BVerfG)) om de structuurwet als onconstitutioneel veroordeeld te zien. Volgens de 
werkgeverss druiste ook de quasi-paritaire medezeggenschap in tegen het constitutioneel 
verankerdee recht op eigendom en kwam de nieuwe structuurwet dus neer op 'onteigening 
zonderr compensatie'. Met een beroep op het quasi-paritaire karakter van de medezeggenschap 
weess het BVerfG de eis van de hand, daarmee impliciet de discutabele navelstreng tussen 
eigendomm en controle van de liberale eigendomstheorie onderschrijvend (Von Plessen 1969; 
Kübleretal.. 1976). 

Alss gevolg hiervan - en van de grote complexiteit van de wetgeving - lag tussen inwerking-
tredingg en implementatie een periode van ruim tweeëneenhalf jaar waarin ondernemingen door 
juridischee ingrepen - opsplitsen in kleinere eenheden en pro forma verplaatsen van activiteiten 
naarr buitenlandse vestigingen - met succes aan het werkingsbereik trachtten te ontkomen. Het 
gevolgg is een gestaag afnemende dekking van de wet. In de jaren negentig is dat proces onder 
drukk van fragmentariserende markten en internationale concurrentie alleen maar verder voort-
geschredenn en heeft het geleid tot een groeiende 'medezeggenschapsvrije zone'. Door de re-
centee groei van wat weinig precies de dienstensector heet en het grote aandeel daarin van mi-
cro-ondernemingenn met minder dan vijf werknemers is de 'medezeggenschapsvrije zone' in de 
Duitsee private sector sinds 1984 toegenomen van 50 naar 60 procent (Streeck et al. 199852-
54). . 

Verderr moet wetgeving worden gedragen door een aanvullende habitus om effectief te kunnen 
zijn;; in dit geval niet het minst van de kant van de ondernemingsleiding. Hoewel er zeker op de 
langee termijn vormende effecten van wetgeving uitgaan, leidt een weinig ontvankelijke habitus 
opp de korte termijn tot een onvolledige implementatie van de wetgeving. Prudentiële en morele 
effectenn kunnen dus nooit eenduidig worden herleid tot specifieke wetten, maar moeten wor-
denn gerelateerd aan de mate waarin effectieve implementatie ervan heeft plaatsgevonden, wat 
zelff  weer afhangt van variabelen als ondememingsgrootte, eigendomsstructuur, leiderschaps-
stijl,, ondernemingsgeschiedenis en economische sector (Kotthoff 1981; Lane 1989:233). Bo-
vendienn blijken de verschillende medezeggenschapsrechten zeer ongelijk te worden uitgeoe-
fend.. Het instemmingsrecht ten aanzien van 'tijdstudies' bijvoorbeeld wordt door Duitse on-
dernemingsradenn veel minder frequent gebruikt dan het instemmingsrecht ten aanzien van 
overwerkregelingen.. De conclusie ligt voor de hand dat dat enerzijds te maken heeft met het 
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belangg dat werknemers er aan hechten en anderzijds met de geringe waarde die sommige on-
derwerpenn voor de ondernemingsleiding hebben (Wilpert & Rayley 1983:5 Iff.)- Ook geldt dus 
datt wetgeving bestaande machtsverhoudingen nooit volledig wijzigt, maar hoogstens transfor-
meertt en vaak alleen maar spiegelt. Voor wetsevaluatie kan derhalve niet worden volstaan met 
eenn eenvoudige vergelijking van de prestaties van ondernemingen voor en na wetgeving. Het 
probleemm van multicausaliteit vereist een complexe weging van de theoretisch relevante facto-
ren.. Alleen dan is het mogelijk 'uitkomsten' min of meer te ontdoen van de genoemde ambiguï-
teiten,, en wetgeving te toetsen op haar bedrijfseconomische en democratische effecten. 

Morelee evaluatie 
Dee evaluatie van de democratische effecten van het Duitse systeem van medezeggenschap 
wordtt bemoeilijkt door de radicale wijziging die de economische condities sinds het midden 
vann de jaren zeventig hebben ondergaan. De internationalisering heeft de uitwijkmogelijkheden 
vann sommige actoren vergroot en die van anderen verkleind, wat ontegenzeggenlijk van invloed 
iss geweest op de mate waarin deze actoren hun spreekrechten hebben weten te benutten. Dit 
staatt gemakkelijke vergelijkingen van de positie van de factor arbeid vis-a-vis de factor kapitaal 
voorr en na 1976 aan de hand van loonstijgingen en/of werkgelegenheidsbehoud als indicatoren 
vann werknemerssucces, in de weg.8 Om de democratische effecten van de medezeggenschaps-
wetgevingg in beeld te krijgen moet derhalve worden teruggevallen op theoretische (maar empi-
rischh geïnformeerde) analyses die allereerst mogelijkheden schetsen. Of deze democratische 
potentiee zich ook daadwerkelijk manifesteert hangt af van verschillende omgevingscondities. 
Zoalss instituties zijn gebonden aan specifieke contexten, zo zijn effecten afhankelijk van con-
cretee situaties. 

Gecorrigeerdd voor de economische situatie in het verenigde Duitsland betekent dit dat de 
democratischee effecten van de medezeggenschapswetgeving eerst en vooral zichtbaar worden 
inn de mate waarin ondernemingen voor een 'coöperatief herstructureringstraject' hebben geko-
zen,, dat wil zeggen herstructurering die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, vrijwillig e in-
formatie-uitwisseling,, en de uitruil van flexibiliteit, decentralisatie, taakzekerheden en (soms) 
inkomenn tegen baan- en arbeidszekerheid (Streeck et al. 1998:71-76). Conform het democrati-
schee deelnemersmodel betekent dat een zo groot mogelijke mate van democratische controle -
zowell  in termen van bereik als van domeinen - voor een zo groot mogelijk aantal relevante be-
langen,, voor zover verenigbaar met eisen van prudentie en realisme. Dat levert het volgende 
evaluatiecriteriumm op: 

NaarmateNaarmate werknemers er beter in slagen om hun medezeggenschapsrechten uit te 
breidenbreiden naar hogere zeggenschapsdomeinen, in dit geval het derde zeggenschapsdo-
meinmein van 'technologie, organisatie en planning', kan de Duitse medezeggenschapswet-
gevinggeving een groter democratisch succes worden genoemd. 

Recentee ontwikkelingen binnen het Duitse systeem van arbeidsverhoudingen overziend, 
moett allereerst worden geconcludeerd dat de medezeggenschapsprafa//£ een andere logica heeft 
dann de medezeggenschapswe/gev/wg. Ten eerste is daar de 'particularisering van de medezeg-
genschap'.. De Duitse medezeggenschapswetgeving is uitgemond in een veelheid aan medezeg-
genschapspraktijken,, waarvan vorm en inhoud worden bepaald door de specifieke arbeidsver-
houdingen,, leiderschapsstijlen, bedrij fsgrootten, productsoorten en markten (Streeck et al. 
1998:36).. Ten tweede is daar de 'particularisering van de loononderhandelingen'. Mede door-
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datdat het economische lot van ondernemingen minder sector- en branchegebonden is geworden, 
staann centrale loonakkoorden onder toenemende druk. Dit heeft enerzijds 'proceduralisering 
vann loonakkoorden' tot gevolg en anderzijds proliferatie van uitzonderingsclausules. De invul-
lingg ervan wordt vervolgens in toenemende mate op ondernemingsniveau tussen bedrijfsleiding 
enn ondernemingsraad uitonderhandeld, wat het Duitse duale stelsel van arbeidsverhoudingen 
onderr druk zet en de vertrouwensrelatie tussen raad en leiding in gevaar kan brengen (Streeck 
ett al. 1998:87-93). Ten derde is daar de verwatering van het onderscheid tussen 'onder-
nemingsrechtelijke'' en 'rechtspersoonsrechtelijke medezeggenschap'. In de praktijk blijkt de 
structuurwett van 1976 te leiden tot personele overlappingen tussen de beide vormen van 
medezeggenschap,, en daarmee tot grotere en effectievere invloed van werknemersverte-
genwoordigerss op het ondernemingsbeleid (Streeck 1992:137-168; Streeck et al. 1998:30-31). 
Dee verklaring voor deze grotere effectiviteit is gelegen in een betere toegang tot informatie, gro-
teree individuele expertise en professionalisering van het raadswerk. 

Daarnaastt vallen de volgende ontwikkelingen op. Ten eerste een grote en groeiende verwe-
venheidd van sectorale bonden met de drie medezeggensphapsinstituties (ondernemingsraden, 
radenn van toezicht, 'vertrouwensbestuurder'). Ten tweede een sterk toegenomen belang van 
centralee ondernemingsraden door internationalisering en schaalvergroting en een groeiende rol 
vann vakbondsfunctionarissen daarin. Ten derde een opmerkelijke overschrijding van het wet-
telijkk vastgestelde minimum aan faciliteiten voor raadsleden (reiskosten, bedrijfsauto, contra-
expertise,, secretariële ondersteuning, cursussen, et cetera), evenals een feitelijke veruiming van 
dee medezeggenschapsrechten van ondernemingsraden boven het wettelijk minimum. De ver-
klaringg hiervoor is dat ondernemingsraden sinds 1972 over meer mogelijkheden beschikken om 
dee ondernemer met obstructie te straffen voor non-coöperatief gedrag (en met coöperatie te 
belonenn voor coöperatief gedrag) (Streeck et al. 1998:36-38). En ten vierde dat de vrees dat 
mett de nieuwe structuurwet klassetegenstelling de cockpit van de onderneming zouden worden 
binnengehaald,, misplaatst is gebleken. Leden van de raad van toezicht tonen zich in het alge-
meenn buitengewoon coöperatief, wat onder andere kan worden afgelezen aan het feit dat de 
meestee besluiten - ook politiek geladen aanstellingsbesluiten - unaniem zijn. Deels heeft dit te 
makenn met het vice-voorzittersschap van de werknemersfractie; in gezamenlijk overleg met de 
voorzitterr bereidt deze de vergaderingen voor, stelt de agenda op en bespreekt deze vooraf met 
dee ondernemingsleiding, waardoor raadsleden elkaar minder kunnen 'verrassen' met afwijkende 
standpunten.. Deels ook met het feit dat het verkiezingsproces zo is ingericht dat participatie 
iss voorbehouden aan representanten van de grootste en 'redelijkste' deelbelangen binnen de 
werknemerspopulatie.. Tot slot moet worden gewezen op de constatering dat van participatie 
zelff  een 'matigend' effect uitgaat (Streeck 1994b: 11-13). 

Afgemetenn aan het bovenstaande criterium schuilt de grootste democratische 'winst' in de 
cumulatiee van bevoegdheden die de drievoudige medezeggenschapsstructuur van de Duitse 
medezeggenschapswetgevingg mogelijk maakt. De professionalisering van het raadswerk en de 
toegenomenn expertise van raadsleden heeft de ondernemingsraad doen uitgroeien tot een be-
langrijkee gesprekspartner van de raad van bestuur. De representatie van belangen in complexe 
besluitvormingstrajectenn staat of valt met het tijdig kunnen beschikken over relevante infor-
matie.. Informatierechten zijn nimmer bij machte om daarvoor te zorgen, juist doordat weten 
vann het bestaan van informatie en weet hebben van de inhoud ervan samenvallen. In beginsel 
maaktt dit effectieve participatie van de ondernemingsraad in de hoogste zeggenschapsdo-
meinenn mogelijk. In hoeverre dit daadwerkelijk plaatsvindt zou in principe kunnen worden af-
gelezenn aan de dominantie van neo- dan wel post-tayloristische herstructureringsstrategieën. 
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Datt is echter niet alleen afhankelijk van de mate van democratische zeggenschap, maar wordt 
inn belangrijke mate bepaald door omgevingsfactoren. Vanwege de nauwe verwevenheid met 
prudentiëlee overwegingen, ga ik daar hieronder dieper op in. 

Tegenoverr deze (theoretische) democratische winst staat een geringe winst op het vlak van 
daadwerkelijkee participatiemogelijkheden (wat iets anders is dan medezeggenschapsmogelijk-
heden).. Dat de Duitse medezeggenschapswetgeving ruim 220 duizend personen de gelegenheid 
biedtt actief betrokken te zijn bij het sluiten van compromissen tussen werkgevers en werkne-
mers,, het maken van bedrijfseconomische en sociale afwegingen en het bewaken van de uit-
voeringg van wettelijke beschermingsmaatregelen, doet daar niets aan af (Streeck et al. 1998: 
35).. Werknemers waarderen de ondernemingsraad om haar vermogen arbeidsomstandigheden te 
verbeteren,, hogere lonen af te dwingen, en baanzekerheid te garanderen (Diefenbacher et al. 
1984:127;; Lane 1989:234). Zij zijn zich er echter terdege van bewust dat medezeggenschaps-
rechtenn uit zichzelf niet raken aan de gezagsverhoudingen op de werkvloer,, zoals van oudsher 
doorr syndicalisten tegen representatieve medezeggenschap in de onderneming is ingebracht. 
Hett is echter de vraag of deze kritiek doel treft. Representatieve democratische instituties bin-
nenn de onderneming zijn weliswaar bedoeld om de uitwijkmogelijkheden van de ideale ar-
beidsmarktt ('exit') te complementeren met spreekmogelijkheden ('voice'), dat betekent niet 
datt zij iedere werknemer ook daadwerkelijke deliberatieve mogelijkheden moeten bieden om 
democratischh te kunnen heten. 

Volgenss de bekende participatieladder impliceert democratisering niet automatisch partici-
patiee op de hoogste sport.9 Een democratische context biedt leden een scala aan participatie-
mogelijkhedenn die aansluiten bij hun belangen; 'dikke' vormen van participatie in de onmidde-
lijkee omgeving, 'dunnere' vormen van participatie verder weg. Economisch burgerschap in de 
ondernemingg volgt dit idee. Zij biedt belanghebbenden 'dunne' representatieve vormen van 
participatiee als het gaat om besluitvorming die het gehele bedrijf of de gehele onderneming be-
strijkt,, en zij biedt 'dikke' vormen van participatie als het gaat om de dagelijkse arbeidsomge-
ving.. Oftewel, de ondernemingsraad is geen alternatief voor de participatiemogelijkheden die 
post-tayloristischee productiemodellen bieden, maar vult deze aan met representatieve mede-
zeggenschapp op bedrijfs- of ondernemingsniveau. Deze aanvulling is niet alleen op morele 
grondenn gewenst maar ook op realistische gronden. De achterliggende gedachte van trapsge-
wijzee democratisering is immers dat representatieve democratische instituten als onderne-
mingsradenn de blokkades kunnen slechten die de verspreiding en invoering van post-tayloristi-
schee productieconcepten in de weg staan. 

Prudentiëlee evaluatie 
Ondankss de schijn van eenvoud zijn prudentiële evaluaties minstens zo problematisch. Ook 
hierr speelt het probleem van veranderde economische condities, en ook hier doet zich het 
probleemm van multicausaliteit voor. Zoals niet eenduidig kan worden vastgesteld of de recessie 
vann de vroege jaren negentig endogene (de rigiditeit van Duitse instituties) dan wel exogene (de 
Duitsee hereniging, dalende wereldhandel) oorzaken heeft, zo is het ook onmogelijk om eendui-
digg vast te stellen of het herwonnen concurrentievermogen van de Duitse exportsector nu 
dankzijj  of ondanks de medezeggenschapswetgeving heeft plaatsgevonden, en datzelfde geldt 
voorr de werkgelegenheidseffecten ervan. Hoewel het op theoretische gronden voor de hand ligt 
dee Duitse medezeggenschapswetgeving en het bedrijfsegoïsme dat zij mogelijk veroorzaakt 
verantwoordelijkk te stellen voor de hoge Duitse werkloosheid, moet rekening worden gehouden 
mett tegengestelde effecten in de vorm van succesvolle 'coöperatieve modernisering', arbeids-
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duurverkortingg en werkgelegenheidsbehoud als gevolg van verbeterde concurrentieposities. 
Econometrischee analyses van de bijdrage van medezeggenschap aan de Duitse economische 
prestatiess zijn dan ook ambigu. Tegenover studies die (zwakke) positieve effecten aanwijzen, 
staann studies die (zwakke) negatieve effecten geven (Fitzroy & Kraft 1993:365-375; Frick et 
all  1999). 

Hett voornaamste probleem betreft de isolatie van causale factoren. De vergelijking van on-
dernemingenn met en zonder medezeggenschapsorganen loopt stuk op het feit dat de eerste 
meestall  grootbedrij ven zijn en de tweede voornamelijk midden- en kleinbedrijven. Vergelijkin-
genn tussen Duitse ondernemingen mét en buitenlandse ondernemingen zónder medezeggen-
schapsverplichtingenn lopen stuk op andere Duitse institutionele bijzonderheden. Terwijl ver-
gelijkingenn ex ante en ex post mank gaan vanwege conjuncturele of monetaire veranderingen. 
Oftewel,, ook onder gelijkblijvende institutionele condities blijken medezeggenschapsorganen 
verenigbaarr met verschillende economische prestaties. Daarnaast zijn instituties geen statische 
maarr dynamische structuren, die voor meerdere (wisselende) actoren meerdere (wisselende) 
meerderee 'betekenissen' kunnen hebben. Dat betekent dat ook prudentiële effecten zich niet 
zonderr een grote mate van specificiteit laten identificeren. Wat in theorie inefficiënt is, kan in 
werkelijkheidd - door een combinatie van factoren - de efficiëntie juist bevorderen. Dat geldt 
voorr alle institutionele 'rigiditeiten' (voordelige belemmeringen) die makkelijke uitwegen af-
snijdenn en actoren dwingen omgevingen op te zoeken waarin 'continuïteit' en 'loyaliteit' pro-
ductiefactorenn zijn in plaats van kostenposten. 

Ditt gegeven staat ook eenduidige theoretische evaluatie in de weg. Theoretische modellen 
selecterenn onherroepelijk uit meerdere causale samenhangen enkele relevante, en stellen die ab-
soluutt onder uitsluiting van mogelijke andere. Zo benadrukt de liberale politieke economie de 
transactiekostenn die zijn gemoeid met medezeggenschap, evenals de misallocatie van kapitaal 
doordatt medezeggenschap interfereert met de belangen van de externe financier (vgl. Blair 
1995).. Terwijl de traditie van participatoire democratie juist wijst op de vertrouwenseffecten 
vann medezeggenschap, die op hun beurt in grotere loyaliteit, betrokkenheid en inzet uitmon-
den,, en daarmee in een hogere productiviteit per eenheid arbeid (Abelshauser 1999). Het beste 
watt hieruit kan worden afgeleid is dat verschillende theoretische tradities kennelijk verschil-
lendee aspecten van dezelfde werkelijkheid beschrijven en dat bij evaluatie rekening moet wor-
denn gehouden met baten én kosten. 

Hett is duidelijk dat medezeggenschap kosten met zich brengt. Ramingen wijzen uit dat de 
kostenn van de materiële infrastructuur van ondernemingsraden (betaald verlof, copieer- en ver-
zendkosten,, zaalhuur, secretariaatswerkzaamheden, studiereizen, vervoerskosten, externe ad-
viseurs,, cursussen en trainingen, verkiezingsregisters, communicatie met de achterban, et ce-
tera)) meevallen. Zo bedroegen de kosten van de raadsverkiezingen van 1978 slechts DM 1 
miljoenn (Streeck 1992:149). Het 'Institut der Deutschen Wirtschaft' (IDW) raamt de totale 
kostenn van ondernemingsraden op DM 440 per werknemer per jaar, waarvan DM 285 op gaat 
aann lopende werkzaamheden (Muller-Jentsch 1995:65). Dit is wel een fors bedrag, maar niet 
substantieell  genoeg om een argument tegen de ondernemingsraad te zijn. Daarnaast zijn er las-
tigg te ramen kosten als gevolg van het feit dat het raadswerk gedurende werktijd plaatsvindt en 
duss drukt op de arbeidsproductiviteit. En tot slot is er de klacht dat medezeggenschap leidt tot 
bureaucratisering,, formalisering, en onnodige verlenging van de besluitvorming, wat de slag-
vaardigheidd van de onderneming nadelig zou beïnvloeden. Daar staan evenwel omvangrijke, 
maarr lastig te kwantificeren baten tegenover. Het gaat hierr om de bedrijfseconomischee winsten 
vann zorgvuldigere besluitvorming, gemakkelijkere implementatie, grotere coöperatie, meer ver-
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trouwen,, grotere betrokkenheid, minder verzuim en geringere mobiliteit. Of kosten dan wel ba-
tenn overwegen hangt in belangrijke mate af van de economische omgeving van de onderneming. 
Alss vuistregel geldt hier: 

opop marktsegmenten waarin op prijs wordt geconcurreerd overwegen de kosten van 
medezeggenschap,medezeggenschap, terwijl op marktsegmenten waar op kwaliteit wordt geconcurreerd 
dede baten ervan overwegen. 

Wiee de bedrijfseconomische superioriteit van medezeggenschap wil aantonen, moet dus aan-
nemelijkk maken dat dezelfde factoren die het latente conflict tussen management en werkvloer 
inn toom houden tevens de onderneming als geheel voorbestemmen voor een kwaliteitsgeoriën-
teerdee koers. 

Err zijn goede theoretische argumenten om aan te nemen dat medezeggenschap dat inderdaad -
enn nog altijd - doet. Ondernemingen worden in toenemende mate geconfronteerd met kosten-
drukk en beslissingsdruk, waardoor ondernemingen mét medezeggenschapsverplichtingen min-
derr goed dan voorheen de kosten ervan kunnen omzetten in baten. Daardoor zien ook onder-
nemingsradenn zich gedwongen zich aan te passen aan veranderde omstandigheden. Zonder 
daarmeee echter de eigen rol uit te hollen. Deze aanpassing dient dus te zijn gebaseerd op het 
inzichtt dat medezeggenschap op zichzelf niet automatisch de efficiëntie verlaagt dan wel ver-
hoogt,, maar dat alleen doet onder bepaalde institutionele en economische condities. In andere 
woorden,, of het ene dan wel het andere effect zal overheersen, hangt in belangrijke mate af van 
hett marktsegment waarop de onderneming opereert. 

Err zijn goede redenen om aan te nemen dat op 'kwaliteitssegmenten' - waar een premie staat 
opp flexibele technologie, flexibele arbeidsinzet, hooggekwalificeerde werknemers, en een op 
maatt gesneden productieproces - de organisatorische capaciteiten die gunstig worden beïnvloed 
doorr medezeggenschap eerder worden gevraagd dan op 'prijssegmenten'. Terwijl 'kwa-
liteitssegmenten'' juist coöperatiewmstert bieden, genereren 'prijssegmenten' juist coöpe-
ratickosten.ratickosten. Volgens het reflectieve marktconcept kan het marktsegment waarin een onderne-
mingg opereert echter evenmin als een gegeven worden beschouwd. Dat weerspiegelt namelijk 
strategischee keuzes die mede door medezeggenschapsverplichtingen worden beïnvloed. Ver-
moedelijkk hebben instituties als de ondernemingsraad, sectorale loononderhandelingen en een 
duaall  leerlingstelsel Duitse ondernemingen nu reeds een halve eeuw 'gedwongen' om kwali-
teitsstrategieënn te volgen, onder andere door prijsstrategieën bedrijfseconomisch te straffen. 
Opp deze manier - dat wil zeggen door sommige opties (financieel, intellectueel en habitueel) 
aantrekkelijkerr te maken en andere opties kostbaarder - stuurt de institutionele omgeving de 
strategischee keuzes van individuele actoren. Zonder deze evenwel volledig te kunnen bepalen 
(Streeckk et al. 1998:65; Sorge 1999). 

Nieuwee uitdagingen voor  de medezeggenschap 

Tegenn het einde van de 20ste eeuw zien met name multinationale ondernemingen zich gecon-
fronteerdd met een herstructureringsdwang die ook van de Duitse instituties voor medezeggen-
schapp aanpassingen vergt. In antwoord op fragmentariserende en internationaliserende markten 
kunnenn ondernemingen kiezen uit meerdere moderniseringsstrategieën, die ik eerder gemaks-
halvee tot een tweetal heb teruggebracht, hetpost-tayloristische en het neo-tayloristische (zinfi-
guurguur 8.167). Hoewel de strategische keuze voor het ene boven het andere traject mede wordt 
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ingegevenn door de institutionele uitgangssituatie is die uitgangssituatie zelf al evenzeer aan ver-
anderingg onderhevig. De verschuivingen in de relatieve machtsposities van 'nationale' actoren 
doorr de grotere uitwijkmogelijkheden die de internationalisering van markten sommigen biedt, 
dwingtt institutionele aanpassingen af. Voor de Duitse medezeggenschap komt dat neer op de 
volgendee uitdagingen. 

Tenn eerste de uitdaging van toenemende autonomie van decentrale bedrijfsonderdelen, onge-
achtt of het nu om taakgroepen, productgroepen of geografische eenheden gaat. De grotere wis-
pelturigheidd van de meeste marktomgevingen plaatst een bedrijfseconomische premie op de-
centralisatie.. Dat betekent in concreto dat lokale organisaties verantwoordelijkheden overne-
menn van de centrale organisatie. Voor de ondernemingsraad levert dat het volgende dilemma 
op:: óf zij houdt vast aan medezeggenschap op bedrijfs- en ondernemingsniveau en staat daar-
meee modernisering van bedrijf en onderneming in de weg, óf zij accepteert een toenemend 
functieverlies.. Ten tweede een groeiende discrepantie tussen ondernemingsbelangen en werk-
nemersbelangen.. Wanneer herstructurering gepaard gaat met kapitaalintensivering en arbeids-
uitstoott ziet de ondernemingsraad zich geplaatst voor de moeilijke opgave om tegelijk samen-
werkingg en bescherming te bieden, of in ieder geval te voorkomen dat haar bescherming zich 
slechtss tot een beperkt aantal categorieën werknemers uitstrekt. Ten derde de uitdaging van 
nieuwee arbeidsvormen en de groeiende 'heterogenisering' van de werknemerspopulatie waar-
meee dat gepaard gaat. Ten vierde de uitdaging van nieuwe vormen van samenwerking tussen 
ondernemingen,, die de traditionele grenzen tussen ondernemingen doen vervagen en een een-
duidigee identificatie van verantwoordelijkheden bemoeilijken. Ook hier staat de ondernemings-
raadd voor de keus tussen blokkeren, niets doen of actief zoeken naar alternatieve vormen van 
medezeggenschap.. Ten vijfde de reeds genoemde uitdaging van de 'particularisering' van loon-
onderhandelingen. . 

Dezee uitdagingen laten zich grofweg onder drie noemers onderbrengen: 'medezeggenschap en 
nieuwee productieconcepties', 'medezeggenschap en solidariteit en 'medezeggenschap en inter-
nationalisering'.. Hieronder loop ik deze uitdagingen in genoemde volgorde langs. Tot slot ga ik 
inn op de mogelijkheden voor 'vergroening' van de medezeggenschap in de institutioneel plura-
listischee context van het Duitse en Nederlandse ondernemingsbestuur. 

Inn het geval van 'medezeggenschap en nieuwe productieconcepties' gaat het om uitbreiding 
vann de werkingssfeer van de medezeggenschap naar beneden. Bestaande medezeggenschapsor-
ganenn moeten contact houden met ontwikkelingen op de werkvloer om te kunnen bemiddelen 
tussenn bedrijf en onderneming aan de ene kant en tussen werkvloer en taakgroepen aan de an-
deree kant. In het geval van 'medezeggenschap en solidariteit gaat het om zijwaartse uitbreiding 
vann de werkingssfeer van de medezeggenschap. Hoe bestaande medezeggenschapsvormen aan 
tee passen aan het heterogene karakter van de hedendaagse arbeid teneinde nieuwe banden van 
solidariteitt te smeden die intelligente oplossingen mogelijk maken voor het dilemma van inclu-
siviteitsiviteit versus zekerheid waarmee toenemende banenschaarste gepaard gaat? In het geval van 
'medezeggenschapp en internationalisering' gaat het om uitbreiding van de werkingssfeer van de 
medezeggenschapp naar boven. Nu internationalisering van de bedrijvigheid uitmondt in een 
groeiendee kloof tussen staatsrechtelijk territoir en economische activiteit is het zaak medezeg-
genschapp ook op supranationaal niveau vorm te geven. In het geval van 'vergroening van de 
medezeggenschap',, tenslotte, gaat het om uitbreiding van de zeggenschap naar buiten. Hoe het 
gegroeidee inzicht in de sociale en ecologische effecten van private handelingen te vertalen in ef-
fectievee medezeggenschap door 'externe' belangen (vgl. Leminsky 1998: 109)? 
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NieuweNieuwe productieconcepten en medezeggenschap 
Eerderr inventariseerde ik aan de hand van Kern & Schumann een aantal blokkades dat de brede 
introductiee van nieuwe productieconcepten in de weg staat. Ten eerste de vermeende economi-
schee logica van marktsegmenten die worden gekenmerkt door een homogene vraag. Deze 
marktsegmentenn zouden daarmee juist de strategie van kwantitatieve of numerieke flexibilise-
ringg afdwingen in plaats van die van kwalitatieve flexibilisering. Ten tweede de hindermacht die 
'verliezers'' van post-tayloristische herstructurering kunnen uitoefenen. En ten derde de speci-
fiekee leiderschapsstijlen en ondernemingsculturen, scholingssystemen en arbeidsverhoudingen. 

Ondankss een goedgeorganiseerde en militante vakbeweging die de stakingsgolf van 1968-
19722 gebruikte om de thema's van medezeggenschap en 'humanisering van de arbeid' wettelijk 
erkendd te krijgen, hebben uiteindelijk ook Duitse vakbonden weinig greep gekregen op de her-
structureringenn en moderniseringen in onderneming, bedrijf en op de werkvloer. De kansen die 
dee staatsgesubsidieerde taakverrijkings- en moderniseringsprogramma's 'Humanisierung der 
Arbeit'' en 'Arbeit und Technik' vakbeweging en ondernemingsraden boden, bleven goeddeels 
onbenut.. Voor de programma's betekende dit dat zij veranderden in variaties op het thema van 
dee onversneden technologiepolitiek met een vrijwel exclusieve nadruk op de technologische 
kantt van productieprocessen (Perabo 1979; Kern 1979; Peter 1982; Fricke et al. 1985; Roo-
beekk 1988:107-108; Naschold et al. 1993:32-38). De sterk verslechterde conjuncturele om-
standighedenn in de eerste helft van de jaren tachtig speelden daarbij een belangrijke rol. Daar-
doorr zag de vakbeweging zich genoopt zich in te zetten voor behoud van werkgelegenheid en 
konn zij naar eigen inschatting de inrichting van productieprocessen - voor zover dit niet raakte 
aann werkgelegenheidskwesties - niet langer prioriteit geven. Daartegenover stond een her-
nieuwdd offensief van werkgevers om de 'verliezen' van de jaren zeventig ongedaan te maken. 

Maarr ook endogene oorzaken speelden een rol. Juist doordat het zwaartepunt van de belan-
genbehartigingg via de ondernemingsraad van oudsher bij het arbeidsvoorwaardenbeleid ligt, be-
schiktt de raad over het algemeen niet over de kennis die is benodigd om het herstructurerings-
process adequaat te begeleiden. Daarnaast raakt herinrichting van het productieproces aan het 
domeinn van taakafbakeningen, functiedefinities en loonstructuren. Eventueel medebestuur van 
dee ondernemingsraad op dit gebied botst derhalve met de historisch gegroeide taakverdeling 
tussenn ondernemingsraden en vakbonden. Verder is het systeem van belangenbehartiging via de 
ondernemingsraadd gebaseerd op omvattende representatie. De ondernemingsraad representeert 
dee gehele werknemerspopulatie en verwoordt derhalve het gedeelde belang van de factor ar-
beid.. Dit werkt in de hand dat raadsvergaderingen zich beperken tot onderwerpen als arbeids-
voorwaarden,, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden (de zeggenschapsdomeinen vier tot 
zes),zes), en dat herinrichting van het productieproces dat verschillende segmenten van de werk-
nemerspopulatiee verschillend raakt niet snel in de ondernemingsraad aan de orde zal komen. 
Tott slot blijkt het instrument van representatieve medezeggenschap op ondernemings- en be-
drijfsniveauu geen goed model voor participatie op de werkvloer. Dit vereist andere procedures, 
anderee instituties, andere 'houdingen' en andere vaardigheden. 

Zowell  de vakbeweging als de ondernemingsraad is daardoor onvoldoende toegerust om goede 
voorstellenn voor participatie op de werkvloer te ontwikkelen. Bovendien wordt de strategie 
vann solidaristische vakbonden sowieso gekenmerkt door een sterke nadruk op wetgeving op 
nationaall  niveau, waardoor zij slechts op verwezenlijking van die doelstellingen kunnen aan-
dringen,, die passen binnen parlementaire coalitievorming, gegeven politieke machtsverhoudin-
genn en gegeven politieke preferenties (Leminsky 1998:95). Kortom, vakbeweging en onder-
nemingsraadd laten daarom na om aan te dringen op een post-tayloristisch herstructureringstra-
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jectt omdat de eigen institutionele geschiedenis beide actoren in eerste instantie 'veroordeelt' 
tott het zoeken naar generieke, collectieve en centrale oplossingen. Dit is niet equivalent aan 
'lot',, wel betekent geschiedenis in dit geval een 'last' (Leminsky 1998:98; Fricke 1988:261 ff.). 

Dee eerste blokkade die derhalve moet worden geslecht is een ideologische. Het overleg bin-
nenn taakgroepen en tussen taakgroepen en afdelingen waarin nieuwe productieconcepties 
voorzien,, komt - zoals gezegd - niet in de plaats van de bestaande pilaren van belangenbehar-
tiging,, respectievelijk de vakbond en de ondernemingsraad. Het gaat simpelweg om andere 
vormenn van participatie (respectievelijk 'dikke' en 'dunne') die betrekking hebben op andere 
zeggenschapsdomeinen.. Omgekeerd zouden ondernemingsraden uit hoofde van hun bemidde-
lendee positie een belangrijke rol kunnen vervullen bij het afdwingen van concessies ten aanzien 
vann lokale experimenten met alternatieve inrichtingen van (delen van) het productieproces en 
afwijkendee vormen van consultatie van de werkvloer. De kansen daartoe zijn stijgende nu ook 
dee ondernemingsleiding het belang van lokaal gesitueerde kennis voor continue innovatie on-
derkent.. Vakbeweging en ondernemingsraad zouden hun afwachtende houding moeten verrui-
lenn voor een initiërende. 

Dee voordelen zijn legio. Ten eerste kunnen kleinschalige experimenten de bedrijfseconomi-
schee voordelen van post-tayloristische herstructurering zichtbaar maken en werknemers in de 
gelegenheidd stellen daar ervaringen mee op te doen. In een volgende stap zouden deze in de 
vormm van productiestandaards aan de gehele onderneming kunnen worden opgelegd. Ten 
tweedee stelt het ondernemingsraad en vakbeweging in staat hun verworteling met de werkvloer 
tee vergroten en hun kennis van nieuwe productieconcepten en het besturen van organisatori-
schee en productietechnische veranderingen te verbreden. Daardoor kunnen zij effectiever ver-
weerr bieden tegen mogelijke tegenargumenten van de ondernemingsleiding en tot co-auteur van 
hethet herstructureringsproces uitgroeien. Ten derde biedt groepsgewijze productie werknemers 
dee mogelijkheid van 'dikke' participatie, en stelt het hen in staat democratische competenties 
tee verwerven. Ten vierde lopen dit soort projecten niet het gevaar dood te lopen in de fuik van 
looss proceduralisme, zoals experimenten met participatoire democratie doen. Juist doordat ze 
probleemgerichtt zijn en participatie en herinrichting van het productieproces samenvallen is er 
eenn substantieel belang gemoeid met democratisch zeggenschap. Tot slot sluit grotere lokale 
autonomiee nauw aan bij de voorkeur van werknemers voor medezeggenschap op het niveau 
vann de werkplek (Leminsky 1998:103). 

Naastt een meer initiërende rol op het vlak van post-tayloristische herstructurering zouden 
ondernemingsradenn tevens een functie kunnen vervullen bij het creëren van de institutionele 
'beperkingen'' die ondernemingen de post-tayloristische kant opsturen. Kern & Schumann on-
derscheidenn drie dilemma's voor ondernemingsraden. Ten eerste kent het post-tayloristische 
trajectt niet uitsluitend winnaars. Jonge, hooggeschoolde werknemers zijn uitgesproken win-
naars,, terwijl oudere en laaggeschoolde werknemers uitgesproken verliezers zijn. Complicatie 
daarbijj  is dat de oudere werknemers over het algemeen de belangrijkste steunpilaren van de on-
dernemingsraadd zijn. Dit maakt het dilemma van behoud versus vernieuwing voor de meeste 
ondernemingsradenn brisant. Ten tweede leidt ook het post-tayloristische traject tot arbeidsuit-
stoot.. De ondernemingsraad ziet zich derhalve genoodzaakt om de ondernemingsleiding be-
hulpzaamm te zijn bij de distributie van baan- en taakverlies onder verschillende segmenten van 
haarr achterban. Ten derde ziet de ondernemingsraad zich gedwongen om het belang van de on-
dernemingg af te wegen tegen morele verplichtingen jegens werklozen en andere 'buitenstaan-
ders'' (Kern & Schumann 1990[1984]:122-126; Kühne 2000). Afhankelijk van onderne-
mingsgrootte,, professionaliseringsgraad, samenstelling en bedrijfscultuur toont de onderne-
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mingsraadd zich meer of minder capabel als leverancier van 'overgangszekerheid', door conces-
siess op het vlak van arbeidstijden en functiezekerheden te ruilen tegen baan- en inkomensze-
kerhedenn (Kern & Schumann 1990[1984]:128-130; Streeck 1998a:4). Of daar ook nog herver-
delingg van arbeid door arbeidsduurverkorting en extra scholingsinspanningen voor jongeren aan 
kunnenn worden toegevoegd, hangt af van haar vermogen om de achterban te mobiliseren. Dat 
laatstee vereist een solidariteitsstichtend vertoog waarin morele argumenten samenvallen met 
hett welbegrepen individuele eigenbelang op de langere termijn (Kern & Schumann 1990[1984]: 
125-126,, 130-136).10 

Kernn & Schumanns derde type blokkade, tenslotte, verraadt - zoals gezegd - 'marktfetisj-
isme'.. Hoewel institutionele factoren van invloed zijn op de marktstrategieën van ondernemin-
genn en deze de keuze voor radicaal andere strategieën ernstig kunnen bemoeilijken, is er in be-
ginsell  geen reden waarom ondernemingen die actief zijn in 'prijsmarkten' of 'krimpsectoren' 
hunn activiteiten niet zouden kunnen verleggen naar 'kwaliteitsmarkten' of'groeisectoren'. Ook 
ditt soort ondernemingen is in principe in staat die markten op te zoeken dan wel te creëren 
waarr de onvermijdelijke kosten van post-tayloristische modernisering wegvallen tegen de baten 
ervan.. De voornaamste belemmering is hier dus niet de valse noodzakelijkheid van geessenti-
aliseerdee 'marktkrachten', maar de onvermijdelijke transformatiekosten in financiële, eco-
nomische,, technische, intellectuele en habituele termen waarmee zo'n breuk in strategie ge-
paardd gaat. 

Ondernemingsradenn zouden behulpzaam kunnen zijn bij het slechten van deze blokkades. Bij 
hett wegnemen van ideologische blokkades door de eigen intermediaire rol initiërend in te zetten 
voorr de organisatie van lokale experimenten. Deze experimenten zijn bedoeld om de onderne-
mingsleidingg en andere sceptici binnen de onderneming te overtuigen van de bedrijfseconomi-
schee winsten van post-tayloristische herstructurering. Bij het wegnemen van blokkerende be-
langenconflictenn door het transformatieproces bewakend te begeleiden en te waarborgen dat de 
kostenn van het herstructureringsproces in termen van arbeidsuitstoot het strikt noodzakelijke 
niett overschrijden en op 'faire' wijze worden verdeeld. Bij het wegnemen van economische 
blokkades,, tenslotte, door de ondernemingsleiding te binden aan eerder bereikte compromissen 
enn gewekte verwachtingen om te voorkomen dat wordt gekozen voor de gemakkelijkere uitweg 
vann kwantitatieve flexibilisering. Met nadruk zij hier gesteld dat ondernemingsraden een con-
structievee bijdrage zouden kunnen leveren bij het binnenhalen van de morele en prudentiële 
winstt van nieuwe productieconcepten. In geen geval is daarmee gezegd dat ze dat ook zullen 
doen.. Niet alleen zijn sommige institutionele omgevingen gunstiger voor kwaliteitsstrategieën 
dann andere, ook de professionaliteit van de ondernemingsraad, de ondernemingsgrootte, de on-
dernemingscultuur,, de organisatiegraad, de homogeniteit van de werknemersrepresentanten, de 
matee van werknemerssegmentatie en de reikwijdte van de zeggenschapsreenten bepalen de 
krachtt van ondernemingsraden in deze. 

Momenteell  kent noch de Duitse noch de Nederlandse ondernemingsraad instemmingsrechten 
overr het domein van technologie, organisatie en planning. Het amendement van 1972 bij de 
Duitsee medezeggenschapswet dat hierop betrekking heeft is in vergelijking met de rechten van 
dee Nederlandse ondernemingsraad zeer uitgebreid, maar beperkt haar bevoegdheden niettemin 
tott informatie- en adviesrechten. Daarmee blijf t de vormgeving van het productieproces en de 
dagelijksee arbeidsomgeving uiteindelijk een zaak van ongedeeld ondernemingsbestuur. Toch is 
dee conclusie dat de Duitse medezeggenschapswetgeving dus maar moet worden uitgebreid met 
instemmingsrechtenn te simpel. Wetswijziging is niet de enige weg om de zeggenschap van 
werknemerss over strategische kwesties te vergroten, en misschien niet eens de meest effec-
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tieve.. Ten eerste is kracht en bereik van de zeggenschapsrechten maar één van de variabelen die 
dee effectiviteit van ondernemingsraden bepalen. Daarnaast dragen wetswijzigingen, door hun 
grotee zichtbaarheid, het risico met zich inzet te worden van populistische politiek, zeker als 
hett gaat om wijzigingen die kunnen worden gezien als aantastingen van elementaire rechten als 
hett recht op economisch bezit. Niet alleen staat dit het welslagen van de wetswijziging in de 
weg,, het voornemen kan daardoor bovendien een dermate polariserende 'uitstraling' hebben op 
anderee domeinen en arena's dat de 'winsten' van coöperatieve verhoudingen nodeloos en on-
gewildd in de waagschaal worden gesteld (Streeck 1998a:3). Aan de andere kant leert het 
Zweedsee medezeggenschapssysteem dat vrijwilligheid onder gunstige condities weliswaar gro-
teree zeggenschapsmogelijkheden kan bieden dan meer rigide wettelijke regelingen, maar dat on-
derr ongunstige condities deze 'winst' al weer snel blijkt op te drogen waardoor de feitelijke 
medezeggenschapspraktijkk beduidend achterblijft bij de Duitse (Pontusson 1992). De vuistre-
gell  moet hier dus luiden: 

omdatomdat wetgeving een gevaarlijk, want controversieel instrument is, waarvan het ge-
bruikbruik eerder behaalde 'winsten' in de waagschaal kan stellen, verdient het de voorkeur 
eersteerst de ruimte van bestaande wetgeving af te tasten alvorens in te zetten op nieuwe 
wetgeving. wetgeving. 

Dee stabiliteit die wetgeving biedt, is dan nog altijd het uitgangspunt. 
Dee Duitse ervaring leert dat de grenzen tussen de zeggenschapsdomeinen doordringbaar zijn 

enn dat de grensbepaling ertussen zelf controversieel is (Streeck et al. 1998:83-84). Deze les laat 
zichh moeiteloos aanwenden om de feitelijke zeggenschap voorbij het wettelijk vastgelegde op 
tee rekken. Uitbreiding van de instemmingsrechten over het domein van technologie, organisatie, 
planningg laat de ondernemingsleiding nog immer een ruime mate van handelingsvrijheid ten 
aanzienn van de eerste twee zeggenschapsdomeinen en voorkomt daarmee het polariserende ef-
fectt van wetgeving. Tegelijk sluit dit aan bij het inzicht dat de post-tayloristische strategie af-
hangtt van de inbreng van een loyale, gemotiveerde en breed geschoolde werknemerspopulatie. 
Conformm het integrale innovatiemodel is de volgende stap dan geformaliseerde zeggenschap 
overr onderzoek en ontwikkeling. Het punt is dat ook zonder het risicovolle wetgevingsinstru-
mentt de verwevenheid van sociale onderwerpen met productietechnische en financieel-eco-
nomischee onderwerpen door vakbeweging en ondernemingsraad kan worden gebruikt om de 
feitelijkee zeggenschap uit te breiden naar domeinen waarover de wetgever geen of slechts me-
dezeggenschapp van een gering bereik heeft voorzien. 

Dee betrokkenheid van Duitse ondernemingsraden bij het regionaal en sectoraal georganiseerde 
Duitsee leerlingstelsel is een goed voorbeeld van een oncontroverieel zeggenschapsdomein dat 
uitstekendd als instrument voor 'sluipende democratisering' zou kunnen dienen. Doordat de 
ondernemingsraadd bemiddelt tussen werkvloer en leiding en tussen abstracte kwalificaties en 
concretee vaardigheden, kan zij haar taak bij het opstellen van curricula gebruiken om haar in-
vloedsfeerr naar boven en naar buiten uit te breiden. Naar boven door te wijzen op de nauwe 
verwevenheidd van scholing, vaardigheden, kwalificaties en de productietechnische inrichting 
vann de onderneming. Daaruit volgt dan een grotere betrokkenheid van de ondernemingsraad bij 
hett formuleren van de ondernemingsstrategie op langere termijn. En naar buiten door de regio-
nalee en sectorale trainingsinstituten te helpen adequater in te spelen op veranderingen aan de 
vraagkantt van regionale en sectorale arbeidsmarkten. Daaruit volgt dan nauwere samenwerking 
mett vakbonden, lokale overheden en ondernemingsraden van bijvoorbeeld branchegenoten. Het 
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welslagenn van deze 'sluipende democratisering' vereist een initiërende opstelling van de sociale 
partners.. De dwingende logica van post-tayloristische herstructurering kan immers alleen als 
zodanigg door de betrokkenen worden ervaren, wanneer zij deze in hun eigen marktsegment, 
branchee en onderneming hebben leren herkennen als een institutioneel productiesysteem met 
eenn functionele samenhang tussen de verschillende elementen waaruit het is opgebouwd 
(Streeckk 1989). 

SolidariteitSolidariteit en medezeggenschap 
Err moeten kanttekeningen worden geplaatst bij het verwijt dat medezeggenschap bijdraagt aan 
verscherpingg van de segmentatie van de arbeidsmarkt en een vergroting van de werkloosheid 
mett zich brengt. Dat geldt a fortiori  voor de stelling dat het panacee voor het 'schandaal van de 
werkloosheid'' derhalve bestaat uit het afschaffen van de arbeidsrechtelijke 'privileges' van 
vakbondenn en ondernemingsraden en deze te vervangen door privaatrechtelijke contractvrij-
heid.. Nadere analyse van de werkgelegenheidsstructuur in Duitsland wijst uit dat de verklaring 
voorr de relatief hoge werkloosheid allereerst moet worden gezocht in de geringe omvang van de 
sectorr van de 'persoonlijke dienstverlening'. Dat is tevens de sector die vrijwel volledig binnen 
dee 'medezeggenschapsvrije zone' valt en dus niet is 'belast' met medezeggenschapsverplich-
tingen.. Er bestaat dus in ieder geval geen directe relatie tussen medezeggenschap en werkloos-
heid.. Waarschijnlijker is het dat het relatief hoge en homogene loonpeil in Duitsland verant-
woordelijkk is voor de geringe omvang van de werkgelegenheid in de laaggeschoolde en dus laag-
productievee sector van de 'persoonlijke dienstverlening' (Esping-Andersen 1999b: 300). 

Tenn tweede is het deïndustrialisatieproces in de Duitse economie minder ver voortgeschre-
denn dan in andere laatkapitalistische economieën, doordat de meeste Duitse ondernemingen in 
dee exportsector op kwaliteitsmarkten opereren in plaats van op prijsmarkten. De arbeidsuit-
stoott uit de industriële sector is daardoor ook geringer geweest dan in omringende landen. Me-
dezeggenschapsverplichtingenn zijn hier instrumenteel voor geweest, zodat de stelling met 
evenveell  recht zou kunnen worden omgedraaid: zonder medezeggenschap had de werkloosheid 
inn Duitsland hoger geweest. Tevens bestaat hierdoor vooralsnog voldoende politieke tegendruk 
tegenn het voornemen om via een beleid van liberalisering en deregulering zo'n sector van een-
voudige,, laaggeschoolde persoonlijke dienstverlening te creëren, die het post-industriële ar-
beidsoverschott in andere economieën lijk t op te vangen. Medezeggenschapswetgeving sec kan 
derhalvee niet verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte werkgelegenheidsprestaties van 
dee Duitse economie (Streeck et al. 1998:60). 

Ditt laat evenwel onverlet dat de kansen op post-tayloristische herstructurering worden 
verminderdd door arbeidsuitstoot en informalisering van de arbeidsbetrekking. Hoe juist de con-
stateringg ook is dat kwalitatieve flexibilisering betere kansen biedt om het proces van segmen-
teringg van de arbeidsmarkt tot staan te brengen (en mogelijk te keren), dat verhindert niet dat 
ookk in Duitsland moet worden ingezet op andere arbeidsbetrekkingen, andere (non-lineaire) 
loopbanenn en dat nieuwe groepen werknemers als vrouwen en etnische minderheden moeten 
wordenn opgenomen in het bestaande stelsel van arbeidsverhoudingen en het bestaande systeem 
vann ondernemingsbestuur. Momenteel staat tegenover een heterogene werknemerspopulatie 
eenn opmerkelijk traditionele bezetting van de ondernemingsraad. 80 procent van de raadsleden 
iss man, heeft de Duitse nationaliteit, een contract voor onbepaalde duur en omschrijft zichzelf 
alss 'specialistische vakarbeider'. Het 'BetriebsverfassungsGesetz' stipuleert dat kader en uit-
voerderss naar rato van hun percentuele omvang in de ondernemingsraad moeten zijn vertegen-
woordigdd maar zwijgt over geslacht en etnische herkomst. Vrouwen en werknemers van bui-
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tenlandsee origine (en dat zijn in Duitsland ook in Duitsland geborenen) zijn sterk onderverte-
genwoordigdd in ondernemingsraden en vakbondsorganen (Muller-Jentsch 1995:73), hoewel 
sindss de jaren negentig sprake is van een stijgende organisatiegraad onder werknemers van bui-
tenlandsee origine en in het voetspoor daarvan van een stijgende deelname van buitenlandse 
werknemerss in ondernemingsraden (Kühne 2000). 

Ditt is exemplarisch voor het type problemen dat veranderende omstandigheden opwerpen 
voorr het bestaande systeem van medezeggenschap in Duitsland. Hoewel het hier om een pro-
bleemm gaat dat uit oogpunt van gelijkwaardigheid en het contributie-beginsel nodig geadresseerd 
moett worden - al was het maar om de legitimiteit van de ondernemingsraad te garanderen -, 
wordtt het vinden van een oplossing vooralsnog doorgeschoven naar de wetgever. De roep om 
dee herziening van de juridische categorieën van 'werknemer', 'bedrijf, 'onderneming' en 
'concern'' is daar een indicatie van (Streeck et al. 1998:72-73). Hoe belangrijk ook, meer is no-
digg om recht te doen aan de morele eis van democratische inclusiviteit. Het ligt voor de hand 
datt oplossingen voor problemen van homogeniteit die worden veroorzaakt door heterogeni se-
ringg op de maat van de verschillende belangen moeten zijn gesneden. De volgende belangen 
kunnenn worden onderscheiden: deeltijdwerknemers, uitzendkrachten, precaire werknemers en 
daarr dwars doorheen vrouwen en leden van etnische minderheden. De vraag is hier in hoeverre 
specialee representatierechten nodig zijn, en zo ja, hoe deze georganiseerd kunnen worden. 

Omm die vraag te kunnen beantwoorden, moet worden onderscheiden tussen vier modi van 
belangenrepresentatiee (zie figuur 13.). Deze vier modi hebben verschillende sterktes en zwak-
tes,, die hen meer of minder geschikt maken voor de oplossing van het dilemma van inclusiviteit 
versusversus legitimiteit en effectiviteit. De eerste - categorale representatie - komt neer op speciale 
representatierechtenn voor achtergestelde categorieën werknemers door bijvoorbeeld zetels te 
oormerkenn of door kiesdistricten zodanig vast te stellen dat de winst van vooraf geïdentifi-
ceerdee groepen binnen deze districten is gewaarborgd. Het voordeel van deze strategie schuilt 
inn haar directheid. Het nadeel schuilt in het feit dat ze sotidaristische strategieën binnen de on-
dernemingsraadd doorbreekt en daarmee de effectiviteit van de representatie. Externe afgevaar-
digdendigden zijn representanten van externe belangengroeperingen die namens hun leden zitting ne-
menn in de ondernemingsraad of de raad van toezicht, precies zoals externe vakbondsfunctiona-
rissenn de belangen van hun leden behartigen via deelname aan ondernemingsraad of toezicht-
houdendee raad. Deze strategie is in dit geval irreëel. Onderzoek naar organisatiepogingen van 
werklozenn en uitkeringsgerechtigden leert dat de hulpbronnen ontbreken die benodigd zijn om 
collectievee handelingsproblemen te doorbreken en tot effectieve externe organisatie te komen 
(Vlekk 1997). Dat geldt evenzeer voor vrouwen en etnische minderheden. Bovendien mondt 
ookk deze strategie uit in versnipperde representatie en dus in een verzwakking ervan. Druk 
vanvan buitenaf is een strategie die in Nederland onder andere wordt toegepast in de vorm van 
positievepositieve actie-programma's die zijn gericht op evenredige arbeidsparticipatie van vrouwen en 
etnischee minderheden. Evaluatiestudies leren dat de effecten daarvan op zijn zachtst gezegd 
geringg zijn (Abell 1994; Van den Bergh et al. 1994; Smeets 1994). De oorzaken daarvan zijn 
gelegenn in de gebrekkige controle, evaluatie en sanctiemogelijkheden die een dergelijke strategie 
biedt.. Brede belangenbehartiging, ten slotte, is een strategie waarbij 'externe' belangenbeharti-
gerss die reeds toegang hebben tot de relevante fora worden gestimuleerd of gedwongen om te-
venss de belangenbehartiging van uitgesloten groepen op zich te nemen. In het geval van onder-
nemingenn gaat het dan om vakbondsfunctionarissen die tevens optreden als woordvoerders van 
vrouwen,, precaire werknemers en etnische minderheden. Het voordeel van deze strategie is dat 
zijj  niet leidt tot versnippering van de representatie en dat zij geen irreëel voorschot neemt op 
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hett organiserend vermogen van uitgesloten groepen. Het nadeel ervan is de indirectheid van 
dezee vorm van belangenbehartiging. 
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figuurfiguur 13.1 modi van belangenrepresentatie 

Voorr deeltijdwerknemers met een vast arbeidscontract ligt het voor de hand dat hun rechten 
enn plichten arbeidsrechtelijk worden gelijkgeschakeld met die van voltijdwerknemers en deze 
alleenn waar dat hun functioneren als volwaardige 'burgers' van de onderneming niet belemmert 
afhankelijkk worden gemaakt van het aantal arbeidsuren. Uitzendkrachten zijn eveneens een 
onproblematischee categorie. Hun passieve en actieve stemrechten dienen te zijn gebaseerd op 
dezelfdee eisen als die van andere reguliere werknemers, en betreffen de ondernemingsraad in de 
uitzendendee organisatie. 

Heell  wat lastiger is de kwestie van zeggenschap voor 'precaire werknemers'. Daaronder valt 
eeniederr met een arbeidsbetrekking die afwijkt van het standaardmodel van het arbeidscontract 
voorr onbepaalde duur. Het gaat hier dus om seizoenwerkers, oproepkrachten, werknemers met 
contractenn van bepaalde duur, werknemers met zogenaamde 'min-max'-contracten, et cetera. 
Err zijn goede redenen om medezeggenschapsrechten te beperken tot de vaste kern van de 
werknemerspopulatie.. Niet alleen passief stemrecht vereist bekendheid met de onderneming en 
dee politieke kwesties die er spelen en dus een langer durende dienstbetrekking, ook actief 
stemrechtt doet dat, zij het in geringere mate. Uit het oogpunt van legitimiteit is het eveneens 
redelijkk om de kring van potentiële participanten niet al te wijd te trekken. Daarnaast speelt de 
kwestiee van verantwoordelijkheid. Juist doordat werknemers met een contract van onbepaalde 
duurr een aanmerkelijk belang hebben bij het wel en wee van de onderneming waar hun dienst-
verbandd loopt, kan de onderneming rekenen op een verantwoorde omgang van de werknemer 
mett zijn democratische rechten. De contributie van werknemers met precaire contracten heeft 
perr definitie een tijdelijk karakter, wat hun betrokkenheid navenant geringer maakt, evenals 
hunn belang bij de politieke kwesties die binnen de onderneming spelen. Deze drie overwegin-
genn gelden temeer voor passief stemrecht. 

Inn Nederland hebben deze overwegingen hun weerslag gekregen in de bepaling dat raadsver-
kiezingenn alleen toegankelijk zijn voor werknemers met een arbeidscontract van onbepaalde 
duurr die ten minste zes maanden (actief) of een jaar (passief) in dienst zijn. Dit weerspiegelt 
hett gelijksoortige onderscheid tussen passief en actief stemrecht in de politieke sfeer. Of 
'belang',, 'betrokkenheid' en 'bekendheid' eerst met zes maanden ontstaan, met eenjaar of pas 
laterr is irrelevant. Wat telt is dat de route van categorale representatie voor 'precaire werkne-
mers'' een onbegaanbare is. Dat geldt eveneens voor de route van representatie door afgevaar-
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digden.. Juist omdat de categorie van 'precaire werknemers' een bij uitstek heterogene is die is 
opgebouwdd uit werknemers met een breed scala van verschillende arbeidsbetrekkingen, waar 
bovendienn etnische en seksescheidslijnen doorheen lopen, is het niet reëel om in te zetten op 
geoormerktee zetels voor externe afgevaardigden, nog afgezien van de vraag of dat effectief zou 
zijn.. Resten de strategieën van 'druk van buitenaf en 'brede belangenbehartiging'. Gecombi-
neerdd zijn deze strategieën het vruchtbaarst. Minimumwetgeving die grenzen stelt aan de proli-
feratiee van precaire arbeidscontracten en werkgevers verplicht tot een fatsoenlijk personeelsbe-
leidd is een eerste stap. Druk op de vakbeweging om een politiek van brede belangenbehartiging 
tee voeren is een tweede. Door gebruik te maken van bestaande representatiekanalen en de ex-
pertisee die reeds aanwezig is, kunnen eerder en meer resultaten worden geboekt dan via de an-
deredere routes, hoe sympatiek deze vanuit moreel gezichtspunt ook mogen ogen. 

Geldtt dit ook voor representatierechten voor vrouwen en etnische minderheden? Het ant-
woordd daarop luidt 'ja' als het gaat om vrouwen en leden van etnische minderheden in de cate-
goriee van 'precaire werknemers' waarin zij, zoals empirische arbeidsmarktstudies, uitwijzen 
numeriekk zijn oververtegenwoordigd (Van den Berg 1995; Roelandt 1994; Tesser et al. 1995; 
1996;; Tesser & Veenman 1997; Veenman 1994; 1995; Wolff & Penninx 1993; 1994). Dan zijn 
immerss dezelfde overwegingen van 'betrokkenheid', 'bekendheid' en 'belang' van kracht, die 
bovenn acceptabele uitsluitingsgronden werden genoemd. Anders ligt dat met vrouwen en leden 
vann etnische minderheden die wél over een arbeidscontract van onbepaalde duur beschikken. 
'Betrokkenheid',, 'belang' en 'bekendheid' kunnen dan immers niet meer als uitsluitingsgron-
denn worden gebruikt. Of geoormerkte zetels een goed instrument zijn om discriminatoire 
praktijkenn en instituties aan de kaak te stellen is echter twijfelachtig. Ook hier leidt dat immers 
tott versnippering van de medezeggenschap en daarmee tot een verzwakking ervan. Deze kos-
tenn moeten in ieder geval worden meegnomen in de calculatie. Bovendien is representatie via de 
ondernemingsraadd gebaseerd op het contributiebeginsel. Vanuit dit perspectief verschijnt de 
vaststellingg en verdeling van zeggenschapsrechten via ascriptieve kenmerken als oneigenlijk; de 
verdelingg van zeggenschapsrechten via het beginsel van contributie botst met een verdeling op 
grondd van achterstelling. Ten derde zijn kwesties van discriminatie over het algemeen dermate 
explosieff  dat het aanbeveling verdient om de politieke fora waar dergelijke praktijken aan de 
kaakk kunnen worden gesteld op enige afstand te houden van de dagelijkse werkomgeving. Druk 
vann buitenaf is dus ook hier de te verkiezen route, ook al gaat het in dit geval niet om precaire 
werknemerss maar om reguliere." 

Ditt betekent niet dat ik het contributiebeginsel voor neutraal houd. Het betekent slechts dat 
ikk de morele, prudentiële en realistische argumenten voor de beperking van interne medezeg-
genschapp tot werknemers ernstig neem, en voor de effectuering van de morele claims van 
vrouwenn qua vrouwen en van etnische minderheden qua etnische minderheden naar andere in-
stitutionelee middelen dan de ondernemingsraad zoek. Evenmin betekent het dat binnen de on-
dernemingg niets kan worden gedaan om de positie van negatief gepriviligieerden te verbeteren. 
Zoo kan aan de ondernemingsraad wel degelijk een belangrijke taak toevallen bij de controle op 
implementatiee van nationale en/of sectorale afspraken over quotering. Bovendien kunnen in-
ternn voorzieningen worden gecreëerd die werknemers in de gelegenheid stellen schendingen van 
hethet non-discriminatiebeginsel aan te kaarten, zij het bij emancipatie- en/of anti-discriminatie-
commissies,, zij het bij een bedrijfsombudsman. Ook bij het bemiddelen tussen emancipatie/ 
anti-discriminatie-commissiee en ombudsman enerzijds en ondernemingsleiding anderzijds kan 
dee ondernemingsraad (of een van haar commissies) worden ingezet, evenals bij de controle -
zowell  in actu als ex post - op de billijkheid van de werving en selectie van personeel. 
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Hett algemene punt is dat interne medezeggenschapsorganen als de ondernemingsraad alleen 
goedd kunnen functioneren wanneer middelen en kwesties met elkaar in evenwicht zijn. De be-
staandee medezeggenschapsrechten veroordelen de ondernemingsraad tot wilsvorming over 
kwestiess die voornamelijk de secundaire arbeidsvoorwaarden betreffen. Krachtige, geprofes-
sionaliseerdee ondernemingsraden die achterban en ondernemingsleiding hebben bewezen over 
eenn constructieve, coöperatieve houding te beschikken, kunnen wellicht initiatieven ontplooien 
opp aanpalende terreinen en misschien een bescheiden bijdrage leveren aan de leniging van noden 
diee een collectieve herkomst hebben, zoals het werkloosheidsschandaal en de ongelijke verde-
lingg van de kosten daarvan. Wat in ieder geval moet worden vermeden is dat ondernemingsra-
denn uitgroeien tot arena's van populistische politiek. Moreel wordt daarmee niets gewonnen, 
terwijll  er prudentieel veel wordt verloren. 

Ietss soortgelijks doet zich voor bij de zogenaamde 'particularisering van het centrale loonak-
koord'.. Enerzijds dreigt hier het gevaar van overbelasting van de ondernemingsraad, anderzijds 
opentt deze tendens belangrijke strategische mogelijkheden voor krachtige ondernemingsraden 
omm hun bevoegdheden uit te breiden naar hogere zeggenschapsdomeinen en het bereik van de 
bestaandee bevoegdheden te verruimen. Wie meer heeft te ruilen, heeft ook meer te bieden en 
kann door slim opereren concessies op arbeidsrechtelijk vlak compenseren met overwinningen 
opp productietechnisch en strategisch vlak. De onderhandelingsmacht van ondernemingsraden 
bestaatt echter bij de gratie van een juiste balans tussen onderhandelmgsbeperkingen en onder-
handelingsrtt/mfé.. Centrale loonakkoorden onttrekken loononderhandelingen niet alleen aan de 
jurisdictiee van de ondernemingsraad, zij ontlasten ook het politieke spel van bedrijfsleiding en 
ondernemingsraad.. Het vinden van de juiste balans tussen speelruimte en politieke overbelas-
tingg is daarom een belangrijke uitdaging voor de sociale partners. In nauw overleg met de cen-
tralee overheid moeten deze zien te komen tot min of meer gestandaardiseerde uitzonderings-
clausuless die ondernemingsraden de mogelijkheid bieden hun lokale onderhandelingsruimte te 
benuttenn voor een op maat gesneden loon- en arbeidsmarktpolitiek op micro-niveau. Het is 
duidelijkk dat de overdracht van besluitvormingsbevoegdheden naar de ondernemingsraad ten 
aanzienn van sommige onderwerpen meer raakt aan de autonomie van de vakbeweging dan het 
gevall  is ten aanzien van andere onderwerpen, terwijl omgekeerd ondernemingsraden niet voor 
iederr onderwerp het aangewezen forum zijn. Wél geldt dat voor implementatie van en controle 
opp sectorale afspraken over arbeidsduurverkorting, milieu, arbeidsomstandigheden, ziektever-
zuim,, evenredige participatie van vrouwen en etnische minderheden. Niet geldt dat voor loon-
onderhandelingen,, die bovendien direct raken aan de autonomie van de vakbeweging. Wat 
wordtt nagestreefd is derhalve een vorm van 'gecontroleerde decentralisatie'. Hoe die eruit moet 
zien,, is vooral een kwestie van de sociale partners (Streeck et al. 1998:87-93, 115-116, 117-
118). . 

Datt wil niet zeggen dat de wetgever hier geen taak heeft. Naast de juridische opening van 
cao'ss voor uitzonderingsbepalingen gaat het dan om afgedwongen garanties die moeten voor-
komenn dat werkgevers hun grotere handelingsruimte misbruiken om vakbeweging en onderne-
mingsraadd via eenzijdig afgekondigde crises en uitzonderingssituaties hun wil op te leggen. 
Doorr de gewenste onderhandelingsruimte bij wet vast te leggen kan de overheid twee vliegen in 
eenn klap slaan. Enerzijds waarborgt zij zo de grotere bestuurlijke slagvaardigheid die de onder-
nemingsleidingg wenst. Anderzijds maakt zij deze slagvaardigheid afhankelijk van instemming 
vann de ondernemingsraad, die de grotere bestuurlijke bevoegdheden voor de ondernemingslei-
dingg waar noodsituaties om vragen mede daardoor aan tijdslimieten en andere condities weett te 
binden. . 
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Hoewell  de rol van ondernemingsraden bij het aanzwengelen van, bijvoorbeeld, de scholings-
inspanningenn van ondernemingen zeker niet onbelangrijk is, is het effect ervan vergeleken met 
watt een actief scholings- en arbeidsmarktbeleid van de overheid vermag zeer gering. Ook al 
blijk tt uit onderzoek dat de gemiddelde Duitse ondernemingsraad wel degelijk een maatschap-
pelijkee verantwoordelijkheid kent, tevens leert het dat raadsleden zich machteloos weten ten 
overstaann van collectieve vraagstukken als werkgelegenheid, duurzaamheid en uitsluiting. 
Waardoorr het hemd begrijpelijkerwijs toch meestal nader is dan de rok. Om die reden is de 
vakbewegingg de aangewezen actor voor het formuleren van een alternatief werkgelegenheidsbe-
leid,, het organiseren van politieke druk en het evalueren van de effecten ervan (zie Kühne 
2000).. Dat hoeft geen steriel schematisme of voluntaristisch moralisme te betekenen. Alleen 
wanneerr het vakbondsinitiatief beperkt blijf t tot macro-strategieën is de tegenwerping op zijn 
plaatss dat de inzet van de vakbeweging bij gebrek aan concrete doelen en concrete actoren op-
lostt in symbolische politiek. Op meso-niveau beschikken vakbonden over het algemeen over 
meerr lokale kennis, een hechtere infrastructuur en een grotere manoevreerruimte. Daardoor zijn 
zijj  op dat niveau wél in staat doelen duidelijk te formuleren, oppositionele groepen binnen 
werkgeversorganisaties,, branche-organisaties en ondernemingsleiding te identificeren en te iso-
leren,, brede coalities te smeden en gerichte politieke druk uit te oefenen. 

InternationaliseringInternationalisering en medezeggenschap 
Dee derde uitdaging betreft de wijzigingen die zich de afgelopen decennia als gevolg van inter-
nationaliseringg in de interne structuur van multinationale ondernemingen hebben voorgedaan. 
Hoewell  het niet eenvoudig is retoriek en werkelijkheid te scheiden en geringe wijzigingen maar 
all  te vaak aanleiding zijn voor politieke extrapolaties staat het buiten kijf dat de economische 
voorwaardenn voor het traditionele matrixmodel van klassieke 'multinationals' als Shell, Philips 
enn Unilever zijn komen te vervallen. Dat de achterliggende oorzaak daarvan ligt bij wetswijzig-
ingenn op het gebied van handel en valutatransacties en dus politiek is, doet daar niets aan af. 
Waarr 'markten' nationaal zijn gesloten - zoals tijdens de hoogtijdagen van het georganiseerde 
kapitalismee - daar kiezen multinationals voor een strategie van 'geleide integratie', dat wil zeg-
gen:: de opsplitsing van de multinational in quasi-autonome regionale productie- en distributie-
netwerkenn die onder centrale leiding staan van de hoofdvestiging (Van Tulder & Ruigrok 1997: 
89).. Zeker binnen de Europese Unie is nationale afbakening van markten niet langer de norm;, 
nationaall  en economisch territoir dekken elkaar minder en minder. Daardoor doet zich tegelijk 
eenn toenemende divergentie voor tussen de territoriale organisatie van productiefaciliteiten en 
distributienetwerkenn enerzijds en afzetmarkten anderzijds. Gecombineerd met een scherp ge-
groeidegroeide concurrentiedruk dwingt dit de multinational ertoe om het territoriale model van orga-
nisatiee in te ruilen voor de clustering van productiefaciliteiten in productgroepen of regionale 
sub-holdings. . 

Analoogg hieraan vindt momenteel een opsplitsing van de onderzoek en ontwikkelingsfunctie 
plaatss en de overheveling van delen ervan naar decentrale productgroepen of regiovestigingen. 
Wass het hoofdkantoor vroeger veruit de grootste vestiging van de onderneming, tegenwoordig 
volstaatt een staf van enkele honderden personen voor de lange termijn-strategie en wordt de 
lokalee afstemming ervan overgelaten aan het lagere management. De recente verhuizing van de 
Philips-topp naar Amsterdam illustreert deze ontwikkeling. Daarnaast doet zich de laatste jaren 
binnenn de meeste sectoren een krachtige concentratietendens voor, die als gevolg van de intro-
ductiee van holdings, subholdings en andere tussenlagen tot een forse groei van de afstand tus-
senn top en werkvloer heeft geleid. Veelal heeft dit juridische, administratieve en eigendoms-
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rechtelijkee redenen. Het gaat hier dus om een gelijktijdig proces van centralisatie en decentrali-
satie,, oftewel grotere lokale autonomie op lagere zeggenschapsdomeinen gaat gepaard met een 
verliess aan autonomie op de hoogste, strategische zeggenschapsdomeinen (Leminsky 1998: 
104-109;; Streecket al. 1998:81-83). 

Ditt proces van multinationale 'verholding' heeft negatieve gevolgen voor de medezeggen-
schap.. Doordat strategische beslissingen in toenemende mate op supranationaal niveau worden 
genomenn terwijl de jurisdictie van ondernemingsraden het nationale niveau geldt, wordt de cen-
tralee ondernemingsraad van de Nederlandse dochter van een multinationale onderneming bij-
voorbeeldd steeds vaker geconfronteerd met de grenzen van haar bevoegdheden. Hier is sprake 
vann een groeiend medezeggenschapsgat en een uitholling van nationale wetgeving. Dit geldt 
evenzeerr voor de tweede variant van multinationale 'verholding'. Ook de centrale onderne-
mingsraadd van een Nederlandse multinational ziet zich steeds vaker geconfronteerd met de 
overdrachtt van strategische besluitvorming naar vestigingen zonder medezeggenschapsver-
plichtingen.. Verder speelt in dit geval de kwestie van afnemende legitimiteit van de medezeg-
genschapsorganen.. Multinationale ondernemingsraden worden bezet door nationale raadsleden 
(hierr Nederlandse) die multinationale werknemers moeten representeren terwijl de contacten 
mett de achterban vrijwel uitsluitend lopen via nationale vakbonden. 

Omm dit medezeggenschapsgat te dichten leeft al langer de wens multinationale ondernemin-
genn in Europees verband te verplichten om supranationale vormen van medezeggenschap in te 
stellen.. Reeds in 1972 (na de stakingsgolf van 1968-1970) is daartoe een voorstel gelanceerd. 
Datt voorzag in de harmonisatie van de verschillende nationale systemen van ondernemings-
rechtt naar Duits model, dat wil zeggen: met tweevoudige bestuursstructuur en verplichte 
werknemersrepresentatiee in de raad van toezicht. Door een traag en complex wetgevingspro-
ces,, een kenterend ideologisch klimaat, wegebbende vakbondsmacht, opkomend nationalisme 
enn aanzwellend protest van werkgevers en werkgeversorganisaties heeft de 'vijfde richtlijn' 
(zoalss het voorstel werd genoemd) het niet gehaald. De herziene versie die de Europese Com-
missiee (EC) in 1983 presenteerde verdubbelde de medezeggenschapsdrempel van 500 naar 
10000 werknemers en verving het tweevoudige Duitse model door een keuzemenu dat daarnaast 
voorzagg in een enkelvoudig Brits model mét werknemersrepresentatie (in de vorm 'non-execu-
tivee directors'), een ondernemingsraad of een functioneel equivalent orgaan. De medezeggen-
schapsrechtenn voor werknemers zouden onder alle modellen dezelfde behoren te zijn. 

Daarnaastt bestond de wens om te komen tot Europees ondernemingsrecht dat vestiging van 
ondernemingenn onder Europees recht mogelijk moest maken. Ook dit speelde ten tijde van so-
ciaal-democratischee hoogtijdagen (1975), zodat het Duitse systeem van ondernemingsbestuur 
hierr eveneens model voor stond. Het 'Europese Ondernemingsstatuut' (zoals de naam ervan 
luidde)) voorzag in een tweevoudige bestuurstructuur en een volwaardige ondernemingsraad. 
Ditt voorstel was hetzelfde lot beschoren als de 'vijfde richtlijn' en kwam eerst in 1989 in ver-
waterdee vorm weer ter tafel. Het tweevoudige Duitse model was geschrapt en vervangen door 
hetzelfdee keuzemenu dat de herziene 'richtlijn' van 1983 bood. Daarnaast waren alle verwij-
zingenn naar 'co-management' en 'instemmingsrechten' vervangen door informatie- en advies-
rechtenn (vgl. Veersma & Nagelkerke 1998). 

Dee derde aanzet dateert van 1980. Anders dan bij de voorgaande twee ging het hier niet om 
'hard'' ondernemingsrecht, maar om 'zacht' arbeidsrecht. Voortbordurend op voorstellen ter 
vergrotingg van de informatie- en adviesrechten van werknemers in situaties van economische 
herstructurering,, bepleitte opsteller Vredeling uitbreiding van deze rechten naar alle onderne-
mingen,, ongeacht hun economische situatie. Hoewel agnostisch ten aanzien van de institutio-
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nelee vorm specificeerde de 'Vredeling-richtlijn' tamelijk gedetailleerd de onderwerpen waarop 
dee informatie- en adviesrechten betrekking hadden. Tevens gold zij voor alle ondernemingen 
diee in de toenmalige Europese Gemeenschap (EG) waren gevestigd, ongeacht waar en ongeacht 
off  de hoofdvestiging zich nu wel of niet in de EG bevond. Het voorstel stuitte op heftig verzet 
vann het bedrijfsleven. Verzet dat waarschijnlijk meer de sociaal-democratische agenda van de 
ECC betrof dan het voorstel zelf (Streeck & Vitols 1995:251). Ook in uitgeklede vorm - hogere 
zeggenschapsdrempel,, geringer bereik van de rechten en beperking tot de lagere zeggenschaps-
domeinenn - bleek het voorstel politiek onhoudbaar. 

Nadatt - met vertraging - ook over het wetgevende en uitvoerende lichaam van de EG de neo-
liberalee geest vaardig was geworden en het sociaal-democratische programma in de ijskast was 
verdwenen,, keerde het idee van een Europese ondernemingsraad in 1990 in nieuwe gedaante te-
rug.. Nu niet als vanzelfsprekend onderdeel van een breed sociaal en democratisch wetgevings-
offensief,, maar als sociale bijwagen bij de gemeenschappelijke markt waarvan de ratio uitdruk-
kelijkk in bedrijfseconomische termen wordt verwoord. Hoewel de richtlijn opzettelijk niet 
streefdee naar harmonisatie en in feite neerkwam op non-discriminatie binnen nationaal territoir 
steldee zij niettemin voor dochterondernemingen van Britse multinationals (evenals van Japanse 
enn Amerikaanse) - gevestigd in andere lidstaten van de herdoopte Europese Unie (EU) dan het 
VKK - verplicht om zich te houden aan de nationale medezeggenschapswetgeving. Door de 
Britsee overheid en Britse werkgeversorganisaties werd hier fel tegen geageerd. Het voornaam-
stee tegenargument luidde dat dit interventie van buitenlandse mogendheden in Britse bezittin-
genn impliceerde. De felheid van het Britse protest had mede te maken met het feit dat van de 
8800 Europese ondernemingen en 280 niet-Europese ondernemingen die volgens de stand van 
19922 onder de richtlijn zouden vallen, er van de eerste maar liefst 332 Brits eigendom waren en 
vann de tweede bijna de helft een substantiële Britse deelname kende (Streeck & Vitols 1995-
252). . 

Omdatt sinds 1986 binnen de EC de mogelijkheid van meerderheidsbesluitvorming alleen 
geldtt voor onderwerpen die direct verband houden met de vestiging van een gemeenschappe-
lijk ee markt en werknemersrechten daar expliciet niet onder vallen, hing een Brits veto in de 
lucht.. Pogingen om de richtlijn onder de rubriek van arbeidsomstandigheden onder te brengen, 
waaroverr niet unaniem hoeft te worden besloten, mislukten. Dat veranderde met het 'Verdrag 
vann Maastricht' van 1992, toen bleek dat het voorstel om ook over sociale kwesties bij meer-
derheidd te besluiten bij alle regeringsleiders op steun kon rekenen behalve bij de Britse. Een ja-
renlangee immobiliteit kon vervolgens alleen worden voorkomen door het VK toestemming te 
gevenn zich aan deelname aan het 'Europese Sociale Verdrag' te onttrekken (Streeck & Vitols 
1995:248-258). . 

Mett ingang van 22 september 1994 geldt de 'Richtlijn inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad'' die toen binnen twee jaar diende te zijn geïmplementeerd.12 In grote lijnen 
steltt de richtlijn het volgende. Voor 22 september 1996 beschikten ondernemingen met meer 
dann 1000 werknemers en met vestigingen in ten minste twee lidstaten, die ieder een omvang 
hebbenn van 150 werknemers of meer, over drie opties. Ten eerste (Artikel 13.) vrijwillig e 
werknemersconsultatiee die aan een aantal minimale voorwaarden moet voldoen (moeten voor 
allee werknemers gelden en ten minste informatie- en adviesrechten omvatten). Ten tweede 
(Artikell  6.) een 'bijzondere onderhandelingsgroep' die met het bestuur van het concern onder-
handeltt over de meest passende procedure voor informatieverstrekking en werknemersraad-
pleging.. En ten derde medezeggenschap volgens de 'Bijlage' bij de richtlijn. Deze Bijlage voor-
ziett in de instelling van een Europese ondernemingsraad met informatie- en adviesrechten 'over 
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vraagstukkenn die van belang zijn voor de hele onderneming'. Als op 22 september 1996 geen 
overeenstemmingg zou zijn bereikt over medezeggenschap volgens Artikel 13. of Artikel 6. 
treedtt automatisch de Bijlage in werking (zie Lamers 1995:127ff.). 

Ookk al is het nog te vroeg om de empirische effecten ervan te kunnen vaststellen, de meande-
rendee ontstaansgeschiedenis stelt wel degelijk in staat om voorzichtige conclusies te trekken 
tenn aanzien van de vraag of de Europese Ondernemingsraad bij machte zal zijn het medezeg-
genschapsgatt aan de bovenzijde van de multinationale onderneming te stoppen. Wat allereerst 
opvaltt is de geleidelijke vernauwing van de reikwijdte van de voorstellen. Terwijl de eerste ini-
tiatievenn voor alle ondernemingen boven een bepaalde omvangsdrempel golden, is de uiteinde-
lijk ee richtlijn uitsluitend van toepassing op multinationale ondernemingen. Ten tweede dat het 
voorschrijvendee karakter van de eerste initiatieven heeft plaatsgemaakt voor een palet van 
keuzemogelijkheden.. Daarmee komt de wetgever tegemoet aan ondernemingsbelangen zoals die 
mett name door de 'Union of Industrial and Employers' Confederations' (UNICE) - de over-
koepelendee Europese werkgeversfederatie - is verwoord (Streeck & Vitols 1995:255; HSI 
1995:6).. '3 Ten derde dat de directe juridische regulering van de eerste voorstellen is verruild 
voorr onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Medezeggenschap wordt daarmee 
minderr een zaak van de wetgever en meer een zaak van de sociale partners. In de uiteindelijke 
richtlijnn zijn twee van de drie opties onderhandelingsopties. Daaronder heeft de wetgever uit-
sluitendd minimale eisen als bodem gelegd (Artikel 13.). Door het zwaartepunt bij onderhande-
lingenn tussen werkgevers en werknemers te leggen distantieert de EC zich nadrukkelijk van 
haarr eerdere voorkeur voor een duaal systeem naar Duits model, en daarmee van haar eerdere 
strevenn nationale arbeidsverhoudingen een zekere mate van economische democratisering op te 
leggen.. Ten vierde een geleidelijk afscheid van juridische en institutionele harmonisatie. Ook al 
suggereertt de richtlijn van 1994 uniforme medezeggenschapsregelingen op Europees niveau, 
doorr haar hoge mate van voluntarisme voegt zij zich in de praktijk probleemloos naar nationale 
institutiess en praktijken (Streeck & Vitols 1995:251-255). 

Dezee verschuivingen illustreren een bredere trend in de Europese wetgeving. Hoewel de groei 
vann het aantal Europese wetgevingsinitiatieven onverminderd is, heeft zich in de initiatieven 
opp sociaal vlak sinds de jaren tachtig onmiskenbaar een kwalitatieve wijziging voorgedaan. Ten 
eerstee heeft sociale wetgeving meer en meer een 'zacht' karakter gekregen. De wetgever geeft 
dee voorkeur aan maatregelen die weinig tot geen bindende verplichtingen bevatten. Dat doet zij 
doorr veelvuldig de instrumenten van keuzemenu's en uitzonderingsbepalingen in te zetten. Het 
percentagee 'bindend' recht op het totale aantal uitgevaardigde sociale wetten is gedaald van 74 
procentt in de periode 1958-1972 tot 36 procent in de periode 1992-1998. Gecorrigeerd voor 
amendementenn op bestaande wetgeving bedragen deze cijfers respectievelijk 62 en 22 procent 
(Streeckk 1998c). Het gevolg hiervan is een verdere versnippering van de sociale regelingen bin-
nenn het Europese territoir. Dit verscherpt de beleidsconcurrentie en versterkt de dreiging van 
convergentiee rond de laagste gemeenschappelijke noemer. Hierin klinkt een neoliberale invul-
lingg van het subsidiariteitsbeginsel door, al is het dan een 'neoliberalisme met een nationalis-
tischh gezicht' (Streeck 1996a:68-69). Ten overstaan van een gegroeid nationaal bewustzijn aan 
dee zijde van nationale politieke en economische elites fungeert het subsidiariteitsbeginsel als 
ideologischee vlag die tegelijk het streven naar supranationale harmonisatie, het streven naar be-
houdd van nationale soevereiniteit en het streven naar 'vrije' Europese markten dekt. 

Tenn tweede kan binnen de Europese wetsproductie een toename worden geconstateerd van 
hett gebruik van instrumenten als 'aanbevelingen', 'informatie verstrekking' en 'consultatie', in 
plaatss van - weer - 'bindend' recht. Ten derde wordt zij gekenmerkt door een groeiende voor-
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keurr voor flexibiliteit, keuzemenu's en voluntarisme, in plaats van directe juridische regelge-
vingg en eenduidige voorschriften. En ten vierde door een toenemend gebruik van wat zou kun-
nenn worden genoemd 'bestuur door ongeïntendeerde diffusie'. Op grond van vergelijkend op-
dracht-onderzoekk worden zogenaamde 'best practices' vastgesteld die vervolgens via publieke 
mediaa en besloten fora worden verspreid. Het is aan de lidstaten om te bepalen of en hoe deze 
'bestt practices' worden geïmplementeerd (Streeck 1996a:77-83). De competitieve krachten die 
binnenn de supranationale 'politieke markt' heersen die met de EU is gecreërd, komen in de 
plaatss van het eerdere project van afgedwongen institutionele harmonisatie. Streeck spreekt in 
ditt verband van 'neo-voluntarisme'. Daaronder verstaat hij een gedecentraliseerd en gelaagd be-
stuurssysteemm dat (i) een voorkeur kent voor 'zacht' boven 'hard' recht en voor 'private' re-
guleringg boven 'publieke'; (ii) dat door institutionele karakteristieken (unanimiteitsbeginsel, 
uitzonderingsrechten)) leden vrijwaart van centrale interventie; en dat (iii ) mede daardoor 
'nationalee belangen' en 'marktkrachten' priviligieert boven 'harde' universele normering 
(Streeckk & Vitols 1995:255). 

OpOp grond van deze overwegingen kan niet worden verwacht dat de Europese richtlijn inzake 
medezeggenschapsrechtenn het medezeggenschapsgat aan de bovenkant adequaat zal dichten. 
Afhankelijkk van de arbeidsverhoudingen en het systeem van werknemersrepresentatie in het 
landd van vestiging, zullen multinationals eerder kiezen voor een minder krachtige Europese on-
dernemingsraadd dan voor een krachtige. Dit neemt de beleidsconcurrentie tussen lidstaten niet 
weg.. Omdat nationale medezeggenschapsverplichtingen blijven verschillen, zullen deze ver-
plichtingenn onvermijdelijk als kostenposten worden meegenomen bij investeringsbeslissingen. 
Anderzijdss biedt de richtlijn nationale actoren in ieder geval een geringe mogelijkheid om de in-
ternationalee omgeving naar eigen hand te zetten. Door het eigen systeem van medezeggenschap 
opp te leggen aan vestigingen van buitenlandse ondernemingen kan het werkingsbereik van de 
nationalee medezeggenschapswetgeving ten minste enigszins worden losgekoppeld van het na-
tionalee territoir en meer in overeenstemming worden gebracht met het economische domein 
(Streeckk 1998b:445-447). Veel hangt uiteindelijk af van kracht, professionaliteit en strategisch 
vernuftt van de nationale representatieve instituties en hun leden. Representanten die afkomstig 
zijnn uit een volwassen medezeggenschapspraktijk als de Duitse zijn duidelijk in het voordeel. 

VergroeningVergroening van de medezeggenschap 
Dee vierde uitdaging waar de medezeggenschap voor staat betreft de incorporatie van ecologi-
schee overwegingen. Deze uitdaging staat model voor het type vraagstukken dat om de hoek 
komtt kijken wanneer 'externe' perspectieven het politieke systeem van de onderneming moe-
tenn worden binnengehaald. De eerste vraag die dan moet worden beantwoord luidt in hoeverre 
hethet hier om een 'extern' perspectief gaat. Op de langere termijn is de onderneming, evenals 
haarr werknemers, immers evengoed slachtoffer van milieubelastende productie en consumptie. 
Zoo bezien gaat het hier dus niet om een conflict tussen 'interne' en 'externe' belangen, maar 
juistt om een conflict tussen kortzichtigheid en voorzichtigheid dat met adequate voorlichting 
enn mentaliteitsverandering kan worden weggenomen. Afgaand op het 'zachte' karakter van de 
maatregelenn waarmee de Nederlandse overheid milieubelastende consumptie en productie te lij f 
gaatt is dat de heersende beleidsaanname. Aan die aanname kleven twee bezwaren. De suggestie 
datdat het morele pleit hiermee is beslecht omdat langere termijn-belangen nu eenmaal 'beter', 
'zuiverder'' of 'echter' zijn dan korte termijn-belangen gaat voorbij aan de morele legitimiteit 
vann consumptiebehoeften, een adequate levensstandaard, vrije tijd en wat verder onder de ca-
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tegoriee van korte termijn-belangen valt. Het is dus wel degelijk een conflict tussen botsende 
waarden,, dat niet met een beroep op 'eigenlijke' belangen kan worden beslecht. 

Hett tweede bezwaar betreft de problematiek van de identificatie van individuele bijdragen 
aann collectieve effecten, zowel positieve als negatieve. Dit wordt het 'vele handen'-probleem 
genoemd.. Doordat vele personen op diverse wijzen bijdragen aan specifieke uitkomsten is het 
nagenoegg onmogelijk 'daders' aan te wijzen, oftewel de verantwoordelijkheid versnippert 
(Thompsonn 1980; Bovens 1998:45-50). Dit is de keerzijde van de handelingsparadox die 
vrijwillig ee bijdragen aan collectieve goederen in de weg staat. Doordat tussen uitkomst (een 
schonerr milieu) en bijdrage (een ecologisch verantwoorde levenstijl) de bijdragen van anonieme 
derdenn staan, is de causale link ertussen onvindbaar. 'Ongealloceerde verantwoordelijkheden' 
markerenn daarmee de grens tussen plichten en deugden (Bauböck 1994:305-320). De motivatie 
voorr een ecologische levensstijl kan onder dergelijke condities uitsluitend een deontologische 
zijnn en daarmee een zwakke. De verklaring voor de 'milieumoeheid' onder het Westeuropese 
electoraatt schuilt wellicht in een verkeerde allocatie van verantwoordelijkheden. Daardoor zien 
individuenn zich geconfronteerd met kolossale ecologische vraagstukken, zonder dat zij over 
adequatee hulpbronnen kunnen beschikken. 

Dee oplossing is uiteraard een goede allocatie van verantwoordelijkheden. Het gaat daarbij om 
eenn institutionele strategie voor een morele arbeidsdeling die is toegesneden op de omvang van 
dee hulpbronnen die individuele of collectieve actoren op verschillende niveau's ter beschikking 
staan.. De vuistregel die de allocatie van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden stuurt 
luidt: : 

erer kan slechts dan sprake zijn van verantwoordelijkheid wanneer de actor over vol-
doendedoende hulpbronnen beschikt om ook daadwerkelijk verantwoord te handelen. 

Onderr 'handelen' moet dan zowel 'doen' als 'nalaten' worden verstaan. In situaties van dwang 
off  geringe sturingscapaciteit verliest de actor zijn aansprakelijkheid. Terwijl omgekeerd de po-
tentiëlee aansprakelijkheid toeneemt naarmate de handelingsruimte groter is en de actor over 
meerr mogelijkheden beschikt om verantwoord te handelen. Toegepast op het vraagstuk van de 
'vergroening'' van de medezeggenschap binnen de onderneming komt dit neer op een verdeling 
vann taken en verantwoordelijkheden die zowel rekening houdt met het bereik van de medezeg-
genschapsrechtenn waarover de verschillende actoren binnen het politieke systeem van de on-
dernemingg kunnen beschikken als met de zeggenschapsdomeinen waartoe deze actoren toegang 
hebben.. Het uitvoerend monopolie van de raad van bestuur hier simpelweg accepterend, bete-
kentt dat dat er vier ingangen zijn voor het verwoorden van milieubelangen: de toezichthou-
dendee raad, de ondernemingsraad, de werkvloer en de aandeelhoudersvergadering. 

Vergroeningg van de toezichthoudende raad 
Dee taak van de toezichthoudende raad bestaat uit controle ex post op de strategische besluiten 
vann de uitvoerende raad, de eigenlijke ondernemingsleiding. Het gaat hier om de bepaling van de 
financiële,, organisatorische, productietechnische en marktstrategische parameters van het han-
delenn van de onderneming. Het gaat hier met andere woorden om de drie hoogste zeggen-
schapsdomeinen.. Dit soort besluiten kan grote ecologische consequenties hebben. Uit dat oog-
puntt ligt het voor de hand om de raad van toezicht te verplichten bij haar controlerende taak 
naastt bedrijfseconomische en sociale criteria eveneens ecologische criteria te hanteren. De vraag 
iss hoe. De eerste route is via wetgeving die 'groene' jaarverslagen en 'eco-audits' verplicht 
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stelt,, waarbij de overheid bijvoorbeeld kan voorschrijven dat de sector zelfstandig de kwali-
teitscontrolee ervan organiseert en zij hoge scores kan belonen met een voorkeursbehandeling bij 
aanbestedingen.. Dit is de externe en indirecte modus van belangenrepresentatie: druk van bui-
tenaftenaf (zie figuur 13.1137). Het bezwaar van de geringe effectiviteit ervan geldt ook hier. Aan-
vullingg is dus vereist in de vorm van speciale woordvoerders die de criteria die in deze 'audits' 
liggenn vervat ook daadwerkelijk in de beraadslagingen van de bestuurlijke top inbrengen. Een 
goedee allocatie van verantwoordelijkheden vereist derhalve de aanwezigheid van ten minste een 
milieurepresentantt binnen de raad van toezicht. Dit is de externe en directe modus van belan-
genrepresentatie.. Deze modus kent twee nadelen. Ten eerste versnippert zij de medezeggen-
schap,, en ten tweede vooronderstelt zij effectieve externe organisatie. 

Hett eerste bezwaar is zwaarwegender als het gaat om medezeggenschap via de onderne-
mingsraadd dan om medezeggenschap via de toezichthoudende raad. Dat heeft te maken met de 
verschillendee posities die deze organen in het politieke systeem van de onderneming innemen. 
Doordatt de raad van toezicht in de top van het politieke systeem van de onderneming is ge-
nesteldd en haar taak bestaat uit controle ex post over onderwerpen van de hoogste zeggen-
schapsniveau'ss is zij de ingang bij uitstek voor medezeggenschap van externe belangen over in-
ternee besluiten met grote (potentiële) externe effecten. Het model dat hiervoor kan worden ge-
volgdd is dat van de 'vertrouwenscommissaris' die namens de vakbeweging het werknemersbe-
langg bewaakt. De effectiviteit van deze vorm van belangenrepresentatie staat of valt echter met 
dee verwevenheid van de 'commissaris' met zijn of haar achterban. Dit is zowel een kwestie 
vann informatie, expertise en kennis als van interne en externe legitimiteit. 

Hiermeee raken we aan het tweede bezwaar van deze modus van belangenrepresentatie. Zij 
voorondersteltt immers een mate van externe organisatie die onder huidige condities in ieder ge-
vall  in Nederland op milieugebied niet bestaat. Het heterogene karakter van de Nederlandse mi-
lieubewegingg vermindert de legitimiteit van de eventuele woordvoerder. Waar felle ideologische 
enn tactische debatten worden gevoerd tussen 'fundi's' en 'realo's' is het onduidelijk namens 
wiee de 'commissaris' daar zit en voor wie hij het woord voert. Daarmee is het laatste woord 
echterr niet gezegd. Voor de oplossing van dit probleem kan de overheid gebruik maken van 
haarr vermogen om de civiele maatschappij te structureren. Door deelname aan belangrijke advi-
serendee organen als de 'Sociaal Economische Raad' (SER) - zoals momenteel onder de noemer 
vann een 'groen poldermodel' wordt bediscussieerd (Van der Veer 1998; Duyvendak et al. 
1999;; Duyvendak 1997; Van der Lee & Rosenmöller 1997) - te binden aan coöperatieve voor-
waardenn kan de overheid een concentratieproces binnen de milieubeweging afdwingen, dat net 
alss binnen de vakbeweging kan uitmonden in federatieve samenwerking.14 De specifica zijn ui-
teraardd veelvormig, complex en controversieel. Waar het om gaat is dat belangenorganisaties, 
hunn vorm en hun legitimiteit, niet zijn gegeven, maar in belangrijke mate het product zijn van 
'uitnodigingen'' van overheden in de vorm van inspraakmogelijkheden, zeggenschapskansen en 
dee verstrekking van organisatiebronnen (Streeck 1994:9-11). 

Eenn ander instrument om de legitimiteit van belangenorganisaties en hun representanten te 
garanderenn is het voorstel om de allocatie van publieke middelen onder belangenorganisaties te 
koppelenn aan 'vouchers' waarmee iedere ingezetene op regelmatige basis kan kiezen uit een 
aantall  publiekelijk erkende belangenorganisaties. Bovendien zou de mogelijkheid moeten be-
staann om nieuwe belangenorganisaties op de lijst van erkende organisaties te krijgen. Daarnaast 
moett financiering afhankelijk worden gemaakt van democratische voorwaarden. Zo kan stem 
wordenn gegeven aan belangen die voorheen niet werden gehoord. Ook bestaat zo de mogelijk-
heidd om belangenorganisaties die zich stevig in corporatistische overlegstructuren hebben ge-
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nesteldd periodiek de maat te nemen, waardoor de gevaren van oligarchisering en institutionele 
rigiditeitrigiditeit die ieder corporatisme bedreigen ten minste worden ingedamd (Schmitter 1995:160-
171;; Hirst 1994:192-193). 

Vergroeningg van de ondernemingsraad 
Dee ondernemingsraad is primair een orgaan voor de behartiging van interne belangen, en dan 
mett name werknemersbelangen. Daaruit volgt een tweetal beperkingen. Ten eerste dat er 
slechtss een beperkte ruimte is voor de behartiging van andere belangen dan werknemersbelan-
gen.. Dit is de belangrijkste les uit de discussie over de mogelijke bijdrage van ondernemingsra-
denn aan de belangenbehartiging van precaire werknemers. De ondernemingsraad leent zich niet 
voorr categorische representatie, noch voor belangenbehartiging via externe afgevaardigden. Ten 
tweedee dat de toegang van de ondernemingsraad tot specifieke zeggenschapsdomeinen afhan-
kelijkk is van de mate waarin deze domeinen raken aan de belangen van haar achterban. Dat 
geldtt uiteraard eerder beslissingen die reorganisaties of de herinrichting van productieprocessen 
betreffenn dan beslissingen over buitenlandse acquisities. De eis van democratische zeggenschap 
iss hier dus afgeleid van het belangenbeginsel, volgens de vuistregel: 

WaarWaar niet aannemelijk kan worden gemaakt dat beslissingen raken aan het directe 
belangbelang van werknemers dient het bereik van de zeggenschapsrechten van de onder-
nemingsraadnemingsraad geringer te zijn dan waar dat wel het geval is. 

Ditt geldt evenzeer voor de toetsing van het strategische beleid van de onderneming aan ecologi-
schee criteria. Hier luidt de vuistregel: 

ZoalsZoals loononderhandelingen met het oog op bescherming van de vertrouwenscultuur 
binnenbinnen de onderneming beter op sectoraal niveau kunnen plaatsvinden, zo kunnen on-
derhandelingenderhandelingen tussen milieubelangen en de ondernemingsleiding beter op een hoger 
niveauniveau plaatsvinden dan op dat van de ondernemingsraad. 

Ookk in dit geval is dat om de vertrouwenscultuur te beschermen. 
Datt wil niet zeggen dat ondernemingsraden geen enkele bijdrage kunnen leveren aan de 

'vergroening'' van het productieproces. Als instantie tussen werkvloer en ondernemingsleiding 
inn kan de ondernemingsraad een belangrijke rol vervullen bij het doorgeven van lokale informa-
tiee naar boven en bij de controle op implementatie van regelgeving van boven of van buiten. In 
hett bijzonder geldt dit voor het brede scala aan milieurichtlijnen dat door lokale, regionale, na-
tionalee en (in toenemende mate) supranationale overheden wordt opgelegd (vgl. Vogel 1995; 
1997;; Eichener 1997). Hoewel de vertaling van deze richtlijnen in ondernemingsinterne normen 
thuishoortt in de politieke top van de onderneming, kunnen ondernemingsraden bij de controle 
opp implementatie ervan, net als bij de implementatie van arbo-wetgeving, een belangrijke rol 
spelen.. Temeer daar arbo-wetgeving en milieurichtlijnen, voor zover relevant voor de werk-
vloer,, elkaar veelal zullen overlappen; wat schadelijk is voor de natuurlijke omgeving is dat 
meestall  ook voor het individu (Visser 1995a:83-84). 

Vergroeningg van de werkvloer 
Dee bijdrage die de werkvloer aan de vergroening van de onderneming kan leveren, schuilt vooral 
inn het belang van controle in situ. Omdat de omvang van de bevoegdheden van individuele 
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werknemerss op de werkvloer gering is, geldt dat eveneens voor hun verantwoordelijkheden 
voorr een duurzaam productieproces. Hoewel de controlerende bevoegdheden van hogere orga-
nenn nutteloos zijn wanneer deze niet worden gedragen door informanten op de werkvloer, laat 
controlee in situ zich lastig organiseren. Omdat zij is gebaseerd op een zelfstandig oordeelsver-
mogenn dat juist door de grote specificiteit van de oordelen moeilijk in een sluitend regelsys-
teemm is te vangen, onttrekt zij zich aan formalisering. Een oplossing is het vergroten van de 
discretionairee ruimte van individuele werknemers, gecombineerd met de creatie van een coöpe-
ratieff  klimaat waarin correctie door collega's niet ogenblikkelijk wordt geduid als competitief 
'klikken'.. Dat is precies wat nieuwe productieconcepten op het gebied van kwaliteitscontrole 
doen;; 'iedereen manager'. Maar omdat men tegelijk is ingebed in taakgroepen en de manage-
mentfunctiee binnen de taakgroep bij toerbeurt wordt vervuld, is het risico van misbruik dat 
groteree discretionaire ruimte heeft aankleven tot een minimum beperkt. 

Hett is echter onduidelijk hoe dat met individuele controle op het inachtnemen van milieu-
richtlijnenn moet. 'Iedereen klokkenluider' luidt hier het equivalent, en dat maakt direct duide-
lij kk dat dit een probaat middel is voor escalerend wantrouwen. In het geval van kwaliteitscon-
trolee vallen de (productietechnische) belangen van 'dader' en 'klokkenluider' samen en is het 
'misdrijff  voor beide partijen in gelijke mate ongewenst en de collegiale correctie dus welkom. 
Inn het geval van overtredingen van milieurichtlijnen is het 'misdrijf waarschijnlijk veelal een 
moedwilligg 'misdrijf, waardoor het belang van de 'dader' en dat van de 'klokkenluider' botsen. 
Vanuitt het gezichtspunt van de 'overtreder' bezien gaat het dan ook niet om een loyale 
'waarschuwing'' maar om deloyaal 'klikken'. Afhankelijk van de aard van de afbakening tussen 
'binnen'' en buiten' gaat de 'waarschuwing' in dat laatste geval ófwel met grote sociale conse-
quentiess gepaard óf treft haar de verdenking van strategisch 'lekken'.15 

Omm het eerste effect tegen te gaan kan net als voor raadsleden wettelijke ontslagbescherming 
voorr interne 'klokkenluiders' worden geboden.16 En om disfunctioneel misbruik te voorko-
men,, moet deze bescherming op zijn beurt worden gebonden aan voorwaarden ten aanzien van 
dee aard van de 'overtreding', de 'redelijkheid' van de belangenafweging die de 'klokkenluider' 
heeftt gemaakt, de mate van proportionaliteit tussen 'overtreding' en het medium dat de 
'klokkenluider'' heeft gekozen, en de beschikbaarheid van alternatieve vormen van interventie 
(Bovenss 1998:206-211). Het tweede effect betreft niet zozeer de consequenties van de pu-
bliekee waarschuwing alswel haar achterliggende motivatie. Hoewel wetgeving praktijken mede 
bepaaltt is de afstand ertussen zo groot dat zij een tamelijk bot instrument is voor de ciseleer-
arbeidd die wijzigingen in mentaliteit en motivatie vereisen. Integere 'klokkenluiders' worden 
niett geboren, maar gemaakt. Uitsluitend wetgeving is evenwel ontoereikend. Belangrijker is een 
arbeidsomgevingg die wordt gekenmerkt door open informatiekanalen, grote decentrale auto-
nomie,, complexe taken, lange productiecyclussen en een simpele organisatie (Bovens 
1998:217-218).. Mits opgetuigd met een goed functionerend medezeggenschapssysteem dat 
stevigg is verankerd in de omgeving van de onderneming om bedrij fsegoïsme tegen te gaan, bie-
denn nieuwe productieconcepten nog de beste kansen om interne overschrijdingen van milieu-
richtlijnenn op een niet-polariserende wijze zichtbaar te maken en op een zo laag mogelijk ni-
veauu (en dus met zo gering mogelijke cumulatieve effecten) ongedaan te maken. 

Vergroeningg van de aandeelhoudersvergadering 
Hoewell  de vergadering van 'principalen' in theorie het belangrijkste forum in het politieke sys-
teemm van de vennootschappelijke onderneming is, is zij onder het Nederlandse ondernemings-
rechtt in de praktijk betrekkelijk machteloos. Doordat de bezitters van substantiële minder-
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heidsbelangenn (banken, institutionele beleggers, wederzijdse deelnames) eigen ingangen hebben 
tott de besluitvormingsfora binnen de onderneming bestaan de deelnemers aan de jaarlijkse aan-
deelhoudersvergaderingenn voornamelijk uit kleine particuliere beleggers. Deze beschikken noch 
overr de hulpbronnen die zijn benodigd om collectieve handelingsparadoxen te doorbreken, 
nochh hebben zij daar belang bij. Omdat de zeggenschapsrechten van de vergadering zich beper-
kenn tot goedkeuring van het jaarverslag en enkele nauw omschreven informatierechten, heeft zij 
eenn hoog ritueel karakter. De poging van organisaties als de 'Vereniging van Effecten Bezitters' 
(VEB)) om de stemmen van particuliere aandeelhouders te bundelen en de ondernemingsleiding 
tee dwingen haar beleid aan te passen - in dit geval aan de wens van kleine aandeelhouders van 
groteree zeggenschap over het ondernemingsbeleid - illustreert zowel de mogelijkheden als de 
beperkingenn van de aandeelhoudersvergadering. Het streven van de VEB om tijdens de jaar-
lijksee ronde van aandeelhoudersvergaderingen de bevoegdheden van de algemene vergadering 
vann aandeelhouders conform de aanbevelingen van de Commissie-Peters te versterken zijn na-
melijkk weinig succesvol gebleken.17 Gezien de geringe zeggenschapsrechten die het Neder-
landsee ondernemingsrecht toekent aan de aandeelhoudersvergadering is het weinig verbazend 
datt Nederland, anders dan bijvoorbeeld de VS en Duitsland, nauwelijks een traditie kent van 
aandeelhoudersactii  visme.'8 

Datt leert ook de evaluatie van de aanbevelingen van de Commissie-Peters. De bereidheid om 
dee bestaande restricties op zeggenschap door externe financiers via de algemene aandeelhou-
dersvergaderingg weg te nemen blijkt minimaal. Verder dan mededelingen in het jaarverslag over 
dee verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de raad van bestuur alsmede 
(zijj  het schoorvoetend) over optieregelingen voor de bestuurders willen de meeste fondsen niet 
gaan.. Het voorstel om de controle op uitvoering van de aanbevelingen tot een taak van de ac-
countantt te maken bijvoorbeeld, werd vrijwel unaniem van de hand gewezen (NRC Handels-
bladblad 4 december 1998; Telegraaf 4 december 1998). Nu de poging tot zelfregulering is gefaald 
iss het woord aan de wetgever. Deze heeft reeds te kennen gegeven per 1 januari 2000 de mo-
gelijkheidd te introduceren om per volmacht stem uit te brengen op de algemene aandeelhou-
dersvergadering,, het equivalent van het Amerikaanse 'proxy voting'. Doel daarvan is om de 
lagee opkomst op aandeelhoudersvergaderingen tegen te gaan en het niveau van deliberatie te 
verhogenn (Ministerie van Financiën 1999; NRC Handelsblad 8 mei 1999). In de VS wordt de 
mogelijkheidd van stemmen per volmacht ondersteund door op naam gestelde aandelen en pu-
bliekk toegankelijke aandeelhoudersregisters. Bovendien is de onderneming verplicht iedere aan-
deelhouderr via het jaarverslag te informeren over de agenda en kunnen belanghebbenden de 
toevoegingg van stemadviezen aan aandeelhouders juridisch afdwingen (Blair 1995). Zolang 
equivalentee institutionele mechanismen voor een meer gelijke 'volmachtverwerving' ('proxy 
sollicitation')) ontbreken, is stemmen per volmacht uitsluitend in het belang van de grote, kapi-
taalkrachtigee belegger.19 De rol van de kleine aandeelhouder blijf t in dat geval ook onder het 
nieuwee regime beperkt tot die van 'stemvee'. 

Oftewel,, alleen wanneer de aandeelhoudersvergadering uitgebreidere bevoegdheden krijgt bij 
hett aanstellen en afwijzen van de raad van toezicht zoals in Duitsland, en direct toegang krijgt 
tott het politieke systeem van de onderneming, ontstaat de mogelijkheid om de bijbehorende 
stemrechtenn 'progressief aan te wenden. Alleen dan heeft het zin om in te zetten op een 
'democratiseringg van het kapitaalsperspectief. Dat vooronderstelt immers 'parlementarisering 
vann de aandeelhoudersvergadering'. In dat opzicht valt het te betreuren dat de Commissie-Pe-
terss er in haar eindverslag expliciet van afziet om de wetgever aan te spreken en in plaats daar-
vann hoopt op zelfregulering. De benodigde uitbreiding van de zeggenschapsbevoegdheden 
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vereistt immers wel degelijk wetswijziging. Directe verkiezing van de leden van de raad van 
toezichtt is slechts een eerste stap. Daarna kan gedacht worden aan een recht op voordracht 
doorr de aandeelhoudersvergadering. Dit biedt uiteraard kansen voor de milieubeweging om toe-
gangg te krijgen tot het politieke systeem van de onderneming. Wel vereist dit federatieve con-
centratiee van kennis, menskracht en financiële middelen om zich te kunnen inkopen in de aan-
deelhoudersvergadering.. Tevens vraagt dit om grotere inventiviteit van de milieubeweging op 
hett vlak van 'groen' beleggen en 'groen' sparen om de financiële slagkracht te vergroten (en het 
wegnemenn van wettelijke belemmeringen als deze een dergelijke 'diversificatie-strategie' blok-
keren).200 Zin heeft dit, zoals gezegd, slechts wanneer de zeggenschapsrechten die met aande-
lenbezitt zijn verbonden fors zijn uitgebreid en de aandeelhoudersvergadering is omgevormd tot 
hett parlement van de onderneming die het ook volgens de liberale politieke economie behoort 
tee zijn. 

Slot t 

Dee effectiviteit van democratische inspraak in het ondernemingsbeleid via ondernemingsrech-
telijkee medezeggenschap en rechtspersoonsrechtelijke medezeggenschap is afhankelijk van een 
groott aantal exogene factoren. Desalniettemin kunnen uit het voorgaande enkele meer algemene 
vuistregelss en inzichten worden gedestilleerd die ook geldig zijn voor institutioneel 'armere' 
contextenn dan de Duitse. Ten eerste dat medezeggenschap niet een kwestie is van alles of 
niets,, maar al naar gelang het zeggenschapsdomein uit verschillende zeggenschapsrechten kan 
bestaann die toevallen aan verschillende medezeggenschapsorganen die uit de aard van hun po-
sitiesitie binnen het bestuurssysteem van de onderneming ook zijn toegesneden op verschillende 
controlemomenten.. Ten tweede dat het medezeggenschapssyteem zelf verschillende vormen 
kann aannemen. Het kan duaal zijn georganiseerd, zoals in Duitsland en Nederland, of enkel-
voudig,, zoals in het VK en Zweden. Het kan wettelijk zijn geïnstitutionaliseerd, zoals in -
weerr - Nederland en Duitsland, of juist vooral voluntaristisch van aard zijn, zoals - weer - in 
hett VK en Zweden. En het kan bestaan uit een complexe medezeggenschapsstructuur, zoals in 
dee grote Duitse vennootschappelijke onderneming, of uit een eenvoudige, zoals in het VK. 
Hoewell  het om functioneel equivalente systemen gaat, betekent dat niet dat zij dezelfde effec-
tenn hebben. Het complexe karakter van het Duitse medezeggenschapsysteem is verantwoor-
delijkk voor een gunstige balans tussen slagvaardigheid en zorgvuldigheid enerzijds en democra-
tischee inclusiviteit en effectieve zeggenschap anderzijds. Zodoende is het tevens een belang-
rijkee bepalende factor bij het inslaan van kwalitatieve marktstrategieën. Doordat het Duitse 
medezeggenschapssysteemm voorziet in werknemersinbreng in onderling geschakelde besluit-
vormingsforaa die verschillende zeggenschaps&ere/Aew paren aan toegang tot verschillende zeg-
genschapsöfoweme«,, weet het 'parlementarisering' van het bestuur te voorkomen en tegelijk de 
handelingsruimtee van bestuurders aan democratische banden te leggen. Het verplichtende ka-
rakterr van het Duitse systeem van medezeggenschap onttrekt de zeggenschap aan bedrijfseco-
nomischee druk en draagt zo bij aan het ontstaan van het coöperatieve ondernemingsklimaat dat 
medezeggenschapsprafcf/yfcettt mogelijk maakt die het wettelijke voorschrift overschrijden. Dit 
iss de derde les. 

Dee vierde staat hier schijnbaar haaks op. Wetgeving is een gevaarlijk instrument dat eerder 
behaaldee 'winsten' in de waagschaal kan stellen. Tevens is de overlap tussen wet en praktijk 
nimmerr volledig. Wetgeving creëert niet alleen andere praktijken dan de wetgever voorziet, 
praktijkenn kennen bovendien een eigen logica die de concrete medezeggenschapsrechten soms 

150 0 



meerr (maar vaak ook minder) scherpte geven dan de wet voorschrijft. Het is dus zaak om eerst 
dee mogelijkheden van bestaande wetgeving af te tasten, alvorens in te zetten op nieuwe wet-
geving.. Voor het verwerven van zeggenschap over het domein van productie, technologie en 
planningg is deze vuistregel een nuttige. De inbreng van ondernemingsraden in het leerlingstelsel 
werdd eerder gebruikt als voorbeeld van een zeggenschapsdomein dat op informele wijze zou 
kunnenn worden uitgebreid naar aanpalende domeinen. Andere mogelijke routes zijn die van 
'integralee innovatie' en van 'gecontroleerde decentralisatie' in het geval van oplopende her-
structureringsnood. . 

Ontoereikendd is deze strategie voor het dichten van het medezeggenschapsgat aan de boven-
kantt van de onderneming, evenals voor het creëeren van toegangen tot de top van het politieke 
systeemm van de onderneming voor externe belangen. Ook al is het te vroeg om te concluderen 
datt het maximaal haalbare dat de Europese richtlijn biedt te weinig is om het gat aan de boven-
kantt van de onderneming te dichten, enige scepsis is, zo bleek, gerechtvaardigd. Het is altijd 
mogelijkk dat een nieuwe ronde van sociaal-democratische electorale hegemonie ook een nieuwe 
fasee van institutionele harmonisatie op sociaal vlak in gang zet. Zoals het ook denkbaar is dat 
onderr 'links-liberale' ideologische condities de evaluatie van de richtlijn die in september 1999 
vann start is gegaan aanleiding zal zijn om de wet te verscherpen. Erg waarschijnlijk is dat niet. 
Voorr zover de bezwaren tegen medezeggenschap een kwestie van perceptie zijn, ligt er inder-
daadd een taak bij sociale partners en overheden om deze vooroordelen met nuchtere voorlich-
ting,, goede argumenten en goede economische prestaties weg te nemen (Streeck et al. 1998: 
118).. Daarnaast zou kunnen worden ingezet op een strengere toetsing van (grensover-
schrijdende)) fusies en overnames door nationale en supra-nationale bewakers van mededing-
ingswetgevingg op de sociale, politieke en economische ratio ervan. Een groot deel van de fusies 
enn overnames dient hoofdzakelijk financiële belangen in plaats van economische. Daar staan 
vaakk zwaarwegende sociale, politieke en ecologische belangen voor grotere kleinschaligheid 
tegenover.. Deze zouden ten minste op hun merites beoordeeld moeten worden en op 'faire' 
wijzee tegen de (discutabele) financiële voordelen moeten worden afgewogen. Dit vereist niet 
alleenn mededingsorganen met tanden, maar ook een minder exclusief financieel-economische 
samenstellingg van de beslissende vergadering van deze organen. 

'Parlementarisering'' van de aandeelhoudersvergadering door directe verkiesbaarheid van de 
raadd van toezicht is momenteel politiek onhaalbaar. Juist doordat de zichtbaarheid van wetge-
vingg op dit vlak groot is en raakt aan belangen die zich stevig in de institutionele structuur 
hebbenn genesteld, zijn de te verwachten economische, intellectuele en habituele transformatie-
kostenn hoog en de tegenstand dus fel. Er zijn echter mogelijkheden. De groeiende publieke en 
academischee aandacht voor ondernemingsbestuur in brede zin opent de mogelijkheid voor het 
smedenn van stabiele belangencoalities die op termijn verschuivingen kunnen aanbrengen in de 
bestaandee zeggenschapsstructuren. De aanbevelingen van de Commissie-Peters en de brede 
publiekee aandacht die zij hebben ontvangen, zijn zelf een indicatie van de verdeeldheid van de 
politiekee en economische elite in Nederland op dit punt. Hoewel de evaluatie leert dat de stro-
perigheidd van praktijken, de viscositeit van instituties en de ontoegankelijkheid van motieven 
kennelijkk ook voor hervormingsvoorstellen die wél de Westenwind in de rug hebben een pro-
bleemm is, heeft zij tevens de centrale overheid tot handelen gedwongen. Daarmee verschuift het 
strijdtoneel,, en neemt het aantal strijdende partijen toe. Op zijn beurt vergroot dit de mogelijk-
hedenn voor coalitievorming. Hoewel er dus mogelijkheden zijn, is het tevens duidelijk dat het 
ideaall  van een democratisch ondernemingsparlement van alle voorstanders ervan vooral een 
langee adem vergt. 
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Voetnoten: : 

Voorr 1988 kon de eerste vorm van medezeggenschap nog worden aangeduid als 'vennoot-
schapsrechtelijkee medezeggenschap'. Sindsdien is de structuurregeling die het aanbevelings- en 
bezwaarrechtt van de ondernemingsraad ten aanzien van de samenstelling van de raad van com-
missarissenn regelt en die afhankelijk was van rechtsvorm, omvang en internationaliserings-
graad,, ook van toepassing op grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (La-
merss 1995:30). 

Tevenss is dit een uitmuntend voorbeeld van de contraprincipes die in het ontwikkelingsproces 
vann instituties liggen vervat (vgl p. 8). 

Ikk verwijs hier naar managementtheorieën die zich presenteren als 'human resource manage-
ment'.. Daar tegenover staat 'human resource mobilization', een vorm van herstructurering 
diee primair aangrijpt bij de productiestructuur en pas daarna de besturingsstructuur onder han-
denn neemt (De Sitter 1994:5fF.) 

Dee ratio daarvan is dat de kans groot is dat de achterban van dergelijke groeperingen ofwel te 
fluïdee is of eenvoudigweg te smal om als stabiele en legitieme onderhandelingspartner te kun-
nenn fungeren. De keerzijde is een zekere mate van exclusiviteit van het democratische proces. 
Historischh gezien hebben kiesdrempels dan ook veelvuldig gefunctioneerd als conserverende 
schottenn die radicale partijen en woordvoerders uitsloten van deelname. De hoogte van de 
kiesdrempell  weerspiegelt derhalve een specifieke weging van de waarden van effectief bestuur 
enerzijdss en inclusief bestuur anderzijds. Een keuze voor het eerste leidt tot uitsluiting van po-
tentiëlee belangen en daarmee tot ondermijning van de legitimiteit van het forum (dit is wat 
Scharpff  'input-oriented legitimacy' noemt). Een keuze voor het tweede leidt tot afnemende 
effectiviteitt van het bestuur en gijzeling ervan door splintergroeperingen en daarmee uitein-
delijkk tot hetzelfde euvel (dit is wat Scharpf 'output-oriented legitimacy' noemt). Om mis-
bruikk van kiesdrempels als uitsluitingsmechanisme zoveel mogelijk tegen te gaan verdient het 
aanbevelingg om deze drempels te combineren met 'publieke' financiering van de 'campagne' 
teneindee splintergroeperingen ten minste de gelegenheid te geven de legitimiteit van hun 
claimss publiekelijk te toetsen. Deze combinatie is vergelijkbaar met die van het Duitse kies-
stelsell  (zie Von Beyme 1980). Daarnaast kan worden voorzien in een beroepsprocedure die 
werknemerss in de gelegenheid stelt het (tijdelijk bevroren) debat over de weging van de waar-
denn van inclusiviteit en effectiviteit die in de hoogte van de kiesdrempel (of de logaritmiek 
vann de zetelverdeling) tot uitdrukking komt, te heropenen. 

Eenn van de voorstellen van de Commissie-Peters luidt dan ook dat ten hoogste één van de 
commissarissenn een oud-bestuurder van de betreffende onderneming mag zijn. 

Dee intellectueel-strategische wortels van dit idee reiken terug tot in het interbellum (zie 
Naphtalii  1966[1928]; Teuteberg 1961; Novy 1974:155-164). 

Dee beperking van deze vorm van medezeggenschap tot de kolen- en staalsector is een bekende 
socialistischee socialiseringsstrategie, door Novy (1974:200-209) 'Strategie der Sozialisierung 
derr Schlüsselsektoren' genoemd. 

Ziee Archer (1995:105) voor een poging om het democratische karakter van corporatistische 
medezeggenschapp gelijk te stellen aan versterking van de onderhandelingspositie van de factor 
arbeidd en deze af te lezen aan de geaggregeerde loonontwikkeling vis-a-vis de loonontwikkeling 
inn economieën zonder corporatistische medezeggenschap. 
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99 De participatieladder onderscheidt - trapsgewijs - tussen verschillende vormen van participatie 
diee een oplopend beroep doen op de bereidheid tot deelname. Meestal worden de volgende tre-
denn onderscheiden: (i) stemmen; (ii ) passief lidmaatschap; (iii ) actief lidmaatschap; (iv) deel-
namee aan vertegenwoordigdende delegaties; (v) deelname aan regerings- of bestuurscolleges 
(ziee Verba & Nie 1972; Verba et al. 1978; Couwenberg 1981:214; Parry & Moyser 1994). 

100 Zie Bader (1987:111) voor kritische kanttekeningen bij het voluntaristisch moralisme waar-
toee Kern & Schumann bij gebrek aan een 'nadere differentiëring' binnen de betrokken belan-
genn hun toevlucht moeten nemen. 

1 '' Dit verandert uiteraard wanneer vrouwen of etnische minderheden een substantiële minderheid 
off  zelfs een meerderheid van het totale aantal werknemers in een branche of onderneming 
uitmakenn en zij zich bovendien organiseren in speciale of bestaande bonden, zoals met name 
inn de publieke sector in Zweden en Denemarken het geval is. Zelfs dan loopt de aanspraak op 
evenredigee vertegenwoordiging in raden en andere representatieve fora echter via de externe 
organisatiee (vakbonden) en niet via representatierechten (zie Klausen 1999). 

122 En waarvan in september 1999 de evaluatie is gestart. 

133 Maar ook - zo moet gezegd - aan de vrees van nationale vakbondsfederaties voor Europese 
ondernemingsradenn naar Duits model die dreigden te botsen met historisch gegroeide onder-
handelingsmonopoliess (Streeck & Vitols 1995:254). 

144 In dit verband is het voornemen van de 'Stichting Natuur' en 'Milieu en de Vereniging Milieu-
defensie'' om te fuseren vermeldenswaard. Tijdens de presentatie van het voornemen werd uit-
drukkelijkk verwezen naar het 'groene poldermodel' (NRC Handelsblad 20 juli 1999). 

155 Bovens (1998:193) noemt dit het 'dilemma van de klokkenluider': zijn boodschap wordt óf-
well  als verraad gezien ófwel als egoïsme geduid. 

">> Die echter niet beschermen tegen het sociaal ostracisme dat de 'klokkenluider' veelal ten deel 
valtt (zie Bovens 1998:193-194). 

, 77 Eind 1998 constateerde de VEB dat slechts vier van de 27 hoofdfondsen van de Amsterdamse 
effectenbeurss vrijwilli g de aanbevelingen van de Commissie-Peters hadden opgevolgd (NRC 
HandelsbladHandelsblad 23 oktober 1998). 

'88 Er moeten dan ook vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit van het voornemen van 
GroenLinkss om zich in te kopen in de aandeelhoudersvergadering van de grootste beursgeno-
teerdee ondernemingen in Nederland om directer het beleid van deze ondernemingen te kunnen 
controlerenn en aan publieke deliberatie te onderwerpen (NRC Handelsblad 10 november 
1999a;; 10 november 1999b; 11 november 1999) 

'99 Sinds oktober 1998 wordt op initiatief van 11 beursfondsen geëxperimenteerd met een sys-
teemm van volmachtverwerving. Het voornaamste struikelblok is de anonimiteit van de aan-
deelhouderr in Nederland. In tegenstelling tot de VS zijn eigendomstitels in Nederland niet op 
naamm gesteld maar aan toonder. Dat verhindert identificatie van de aandeelhouder. Via de 
'Stichtingg Communicatiekanaal Aandeelhouders' zijn een miljoen houders van bancaire beleg-
gingsrekeningenn aangeschreven met een verzoek om deelname. Per april 1999 hadden ruim 
2000 duizend beleggers positief gereageerd. De administratieve afhandeling is in handen van een 
dochterondernemingg van de Amsterdamse effectenbeurs. Deze is ook verantwoordelijk voor 
dee bescherming van de 'privacy' van de deelnemers. Het kanaal is toegankelijk voor iedere 
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aandeelhouderr die ten minste een procent van het geplaatste aandelenkapitaal bezit of waar-
vann het belang de 500 duizend gulden overschrijdt (Amsterdam Exchanges 1999; Telegraaf 27 
oktoberr 1998). 

Dee analogie is hier het scala aan diensten (verzekeringen, woningbouw, consumentencoöpera-
ties,, productiecoöperaties, spaarbanken, hypotheekbanken) die socialistische vakbonden van 
oudsherr aan hun leden hebben aangeboden, en die, na een lange periode van verval en betrek-
kelijkee vergetelheid, recentelijk zijn herontdekt als post-socialistische instrumenten om leden 
sterkerr aan bonden te binden en de aantrekkelijkheid van de bond voor aspirant-leden te ver-
grotenn (zie De Swaan 1989:150-157; Kratke 1997). 
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deeldeel IV 

EconomischEconomisch burgerschap en 
marktrechten marktrechten 

Stondd het vorige deel in het teken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van medezeggen-
schapsrechten,schapsrechten, in dit deel staat de tweede weg naar zeggenschap centraal. Dat is de route via 
marktrechtenmarktrechten of recht op toegang tot officiële eigendomstitels. Er bestaat een eerbiedwaardige 
politiek-filosofischee literatuur die het recht op eigendom koppelt aan individuele gelijkwaar-
digheidd en het recht op een menswaardig bestaan. Grofweg valt deze literatuur uiteen in vier 
tradities.. Ten eerste een klassiek liberale traditie waarin de naam van John Locke prominent fi-
gureert.. Ten tweede een utilitaristische traditie waar de namen van Jeremy Bentham en van 
anderee 'Philosophical Radicals' aan zijn verbonden. Ten derde een republikeinse traditie die 
looptt van Machiavelli, James Harrison, Thomas Jefferson tot aan Hannah Arendt en vele he-
dendaagsee vertegenwoordigers. En als vierde een liberaal egalitaire traditie waar de namen van 
Johnn Rawls en Ronald Dworkin bij horen. 

Inn de lockeaanse traditie stoelt rechtmatig bezit op arbeid en vrijwillig e overdracht. In het 
eerstee geval is bezit veruitwendigde arbeid en zijn bezitsverschillen de weerslag van verschillen 
inn de kwaliteit en kwantiteit van de gespendeerde arbeid. In het tweede geval zijn bezitsver-
schillenn historische 'toevalligheden' die alleen dan moreel legitiem zijn wanneer ze berusten op 
rechtmatigee 'oorspronkelijke verwerving'. In beide gevallen wordt de legitimiteit van het bezit 
gewaarborgdd door de funderende waarde van individuele autonomie en vrije keuze. Bij bezits-
verwervingg door arbeid is dat de autonomie van de arbeidende. Bij bezitsverwerving door 
overdrachtt is dat de autonomie van de overdragende partij. In beide gevallen betekent afge-
dwongenn redistributie ten behoeve van minder 'gelukkigen' of'verdienstelijken' derhalve een 
illegitiemee inbreuk op de individuele autonomie. Redistributieve belastingheffing die bezit her-
verdeeltt van de vermogende naar de minvermogende maakt de eerst tot slaaf van de tweede, 
zoalss het in libertaristische kringen polemisch heet. De armzaligheid van het bestaan van de 
minvermogendee is daarbij irrelevant. Zij is hooguit een moreel appèl. In geen geval creèrt zij 
eenn afdwingbaar recht. 

Inn de utilitaristische traditie vallen morele en prudentiële argumenten samen. Het morele ge-
bodd om menselijk welzijn te maximaliseren mondt uit in het prudentiële argument voor dét ei-
gendomsregimee dat een zo hoog mogelijk geaggregeerd nut oplevert. De utilitaristische wetge-
verr weegt verschillende eigendomsregimes op dat punt tegen elkaar af. Welke verdeling van 
welkee soort eigendomsrechten stimuleert profijtelijke economische activiteiten het meest? 
Dezee 'comparatieve' strategie kan twee vormen aannemen. De eerste neemt macro-economi-
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schee aggregaten als bruto nationaal product (bnp) of bnp per capita als indicatoren van geag-
gregeerdd nut en vergelijkt vervolgens de scores van nationale economieën met afwijkende eigen-
domsregimess op deze punten. Afgemeten aan de prestatieverschillen tussen 'kapitalistische 
markteconomieën'' die zijn gestoeld op 'private' eigendomsregimes en 'staatssocialistische 
planeconomieën'' die zijn gestoeld op 'publieke' eigendomsregimes, volgt daar een voorkeur 
voorr 'private' eigendomsregimes uit. Zoals altijd met dit soort modelmatige vergelijkingen is 
onduidelijkk wat nu precies met wat wordt vergeleken. Eigendomsregimes met eigendomsregi-
mes,, of ontwikkelingsniveau's met ontwikkelingsniveau's, grondstoffenrijkdom met grond-
stoffenschaarste,, of nog andere variabelen? Het multicausale karakter van economische groei 
staatt isolatie van variabelen in de weg en voorkomt dat deze verschillen eenduidig kunnen 
wordenn toegeschreven aan de variabele in kwestie. 

Ditt probleem doet zich niet voor bij de tweede strategie. Hier is de evaluatie van eigendoms-
regimess gebaseerd op theoretische waarschijnlijkheden, in plaats van op controversiële indica-
toren.. De redenering luidt hier dat een 'publiek' eigendomsregime individuen niet de continuï-
teitt van hun gebruiksrechten kan garanderen. Omdat deze onzekerheden botsen met een effi-
ciëntee allocatie van middelen is een eigendomsregime dat deze continuïteit wél weet te garan-
derenn vanuit utilitaristisch oogpunt te verkiezen. Een 'privaat' eigendomsregime is zo'n eigen-
domsregime.. 'Privé' eigendom is met andere woorden efficiënter dan 'publiek' eigendom. En 
omdatomdat door het utilitaristische consequentialisme naast nutsmaximalisatie geen onafhankelijk 
moreell  criterium wordt erkend, volgt daaruit dat een 'privaat' eigendomsregime ook moreel 
superieurr is, hoe ongelijk de distributie van eigendomsrechten onder een dergelijke regime ook 
mogee zijn. Dit sluit utilitaristische argumenten voor een 'publiek' eigendomsregime evenwel 
niett uit. Vanwege het inherent problematische karakter van dit soort complexe vergelijkingen 
kentt het utilitarisme een hoge mate van onderbepaaldheid. Dat laat echter onverlet dat het in 
beidee gevallen om monistische eigendomsconcepten gaat, waardoor ook utilitaristische plei-
dooienn voor 'publieke' eigendomsregimes gebukt gaan onder de eerder geschetste beperkingen 
vann het liberale eigendomsmodel (zie Hoofdstuk 2.). 

Inn de republikeinse traditie worden aan privé-bezit belangrijke karaktervormende eigen-
schappenn toegeschreven. Deze eigenschappen staan ten dienste van politieke participatie. Uit 
dezee politieke functie van privé-bezit volgt vanuit republikeins gezichtspunt een algemeen 
rechtt op eigendom. Het is evenwel onduidelijk hoe dat recht op niet-regressieve wijze institu-
tioneell  gestalte kan krijgen. 

Hett liberaal egalitarisme - tenslotte - ontleent zijn ratio aan het streven de funderende morele 
waardenn van vrijheid en gelijkheid met elkaar te combineren. Het lockeaanse liberalisme kiest 
voorr het intuïtief aansprekende idee dat je een moreel recht hebt op wat je eigenhandig hebt 
verdiend,, ten koste van het al even aansprekende idee datje een moreel recht hebt op compen-
satiee voor onverdiende ongelijkheden. Het benthamiaanse utilitarisme op zijn beurt zegt indi-
viduelee preferenties weliswaar gelijkelijk en ongeacht hun kwaliteit als uitgangspunt te nemen, 
maarr blijkt op geaggregeerd niveau geen garanties te kunnen bieden tegen het voorschrift geag-
gregeerdd nut te maximaliseren ook al kan dat betekenen dat individuele belangen moeten wor-
denn geofferd op het altaar van het publieke belang. Daardoor laat het klassieke utilitarisme 
geenn ruimte voor plichten, speciale relaties en individuele levensprojecten en betoont het zich 
eenn moreel procrustusbed dat de morele werkelijkheid snijdt naar de smalle maat van het eigen 
theoretischee reductionisme. 

Hett liberaal egalitarisme maakt deze fout niet. Uitdrukkelijk tracht het conflicterende waar-
denn en botsende intuïties tegen elkaar af te wegen teneinde deze hun geëigende plek te geven in 
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hett morele systeem. De liberaal egalitarist bewoont derhalve een complexer moreel universum 
dann zowel libertarist als militarist. Daardoor is het liberaal egalitarisme als morele theorie niet 
alleenn adequater aan onze morele werkelijkheid, maar bovendien beter toegerust om de vuistre-
gelss te produceren die kunnen helpen bij de lastige weging van waarden, argumenten, criteria en 
perspectieven. . 

Hett agnosticisme van de liberaal egalitarist ten aanzien van het ideale eigendomsregime dat 
uitt de eigen theorie zou moeten volgen, weerspiegelt dit. Leunend op het klassieke liberalisme 
onderkentt het liberaal egalitarisme dat vrijheid een zekere mate van privé-bezit vereist. Maar 
omdatt het gaat om een gelijke vrijheid om de individuele conceptie van het goede leven te reali-
serenn kan dat privé-bezit - anders dan de lockeaanse liberaal wil hebben - nimmer onvoorwaar-
delijkk zijn. Hieruit volgt dat er een zekere verwantschap bestaat tussen het liberaal egalitarisme 
enn de gedifferentieerde eigendomstheorie die het brede democratische deelnemersmodel 
schraagt.. In ieder geval deelt het liberaal egalitarisme met deze eigendomstheorie de kritiek op 
hett klassiek liberale eigendomsmodel. Eigendom is hier netzomin een constituerende waarde 
alss in het democratische model. En anders dan het republikanisme dat eigendom eveneens een 
instrumenteell  belang toekent, is het liberaal egalitarisme uitdrukkelijk liberaal. Zij tracht zich 
zoveell  mogelijk te onthouden van perfectionistische voorschriften voor het goede leven. 

Omm deze redenen is het liberaal egalitarisme wél verenigbaar met het brede democratische 
deelnemersmodel,, en het benthamiaans utilitarisme, het lockeaanse liberalisme en het republi-
kanismee niet. Evenals het liberaal egalitarisme verwerpt het democratische deelnemersmodel de 
klassiekk liberale verabsolutering van een toevallige bezits- en inkomensverdeling en bekritiseert 
hett het onderliggende eigendomsconcept. Evenals het liberaal egalitarisme accepteert het demo-
cratischee deelnemersmodel de pluriformiteit van concepties van het goede leven en distantieert 
hett zich van levensbeschouwelijk perfectionisme. En evenals het liberaal egalitarisme bestaat 
hett vertrekpunt van het democratische deelnemersmodel uit het gegeven van waardenplura-
lisme.. Het democratische deelnemersmodel wijkt slechts van het liberaal egalitarisme af voor 
watt betreft de voornaamste stootrichting van het onderzoek. Het liberaal egalitarisme - depo-
litiek-fllosoflschelitiek-fllosoflsche premissen getrouw - bepaaltt zich tot de conceptuele uitwerking en verhelde-
ringring van de waarde van gelijke vrijheid in relatie tot lockeaanse vrijheidsopvattingen, utilitaris-
tischee efficiëntie-criteria, communitaristische gemeenschapswaarden en links-radicale gelijk-
heidsconcepties.. Het democratische model daarentegen heeft als werkterrein de morele, pru-
dentiëlee én realistische toetsing van institutionele voorstellen voor een grotere democratische 
zeggenschapp over het ondernemingsbestuur. De liberaal egalitarist laat de belangrijke kwestie 
vann het eigendomsregime open omdat dit binnen de theoretische architectuur van de heden-
daagsee politieke filosofie primair een kwestie is voor sociale wetenschappers, beleidsmakers 
enn politici. Het is aan dezen om uit filosofisch bewerkte morele beginselen politieke, beleids-
matigee en/of institutionele oplossingen af te leiden. Het democratische model daarentegen heeft 
alss object van studie meerdere mogelijke eigendomsregimes die met behulp van meer of minder 
controversiëlee criteria wordenn geëvalueerd en onderling worden vergeleken. 

Vierr verschillende uitwerkingen van marktrechten passeren hier de revue. In Hoofdstuk 5. be-
handell  ik John Roemers marktsocialistische marktrechten. Voor het marktsocialisme heb ik 
gekozenn omdat het een politiek economische orde verbeeldt die het beste van twee werelden 
trachtt te verenigen; marktwerking, concurrentie en innovatief ondernemerschap enerzijds en 
socialiseringg van de baten en lasten ervan door een publiek eigendomsregime anderzijds. Daar 
liggenn twee uitgangspunten aan ten grondslag. Ten eerste het ervaringsfeit dat centrale planning 
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opp de lange duur, zowel op prudentiële als op morele gronden, geen goed alternatiefis voor de 
allocatiee van middelen via markten. En ten tweede dat het niet zozeer markten zijn die verant-
woordelijkk zijn voor de uitwassen van het reëel bestaande kapitalisme, alswel het systeem van 
ongelimiteerdee eigendomsrechten. Als de allocatie van middelen via markten privé-bezit van de 
productiemiddelenn vooronderstelt, zoals de liberale politieke economie postuleert, dan volgen 
staatsplannerss de enige juiste strategie wanneer zij privaatrechtelijke ondernemingen nationali-
serenn en marktallocatie vervangen door politieke distributie. Als de relatie tussenn eigendom en 
economischee coördinatie evenwel minder direct is dan liberale politieke economen menen en 
ruimtee laat voor structurele ontkoppelingen, dan ontstaat de mogelijkheid om voorwaardelijke 
eigendomsrechtenn intelligent te combineren met gradaties van 'vermarkting' en gradaties van 
'planning'.. Het is deze ruimte die marktsocialisten exploreren. Daarmee sluiten zij aan bij het 
instititionelee pluralisme dat het brede democratische deelnemersmodel schraagt. 

Voorr Roemer heb ik gekozen omdat zijn versie van het marktsocialisme antwoord geeft op 
dee vragen die de laatste ronde van het debat tussen marktsocialisten en liberale politieke eco-
nomenn heeft opgeworpen. In de eerste ronde ging het om het zogenaamde 'waardeprobleem'. 
Dee virtuele markten waarmee marktsocialisten de irrationaliteit van werkelijke markten tracht-
tenn te voorkomen en de allocatieve efficiëntie ervan trachtten te behouden, vooronderstelden 
werkelijkee prijzen, aldus de liberale tegenstanders. Virtuele markten genereren echter geen wer-
kelijkee prijzen, alleen werkelijke markten doen dat. De stap naar een combinatie van werkelijke 
marktenn en publiek eigendom van de productiemiddelen werd door marktsocialisten in de 
tweedee ronde gezet. Ditmaal was de liberale tegenwerping dat er een functionele relatie bestaat 
tussenn prijzen, markten en privé-bezit. Het antwoord hierop luidde de derde ronde in. Markt-
prijzenn vooronderstellen weliswaar privé-bezit, maar niet noodzakelijk privé-bezit van de 
productiemiddelen;productiemiddelen; een cruciaal onderscheid. Door het centraal bepaalde prijsniveau te toetsen 
aann de ongereguleerde prijsontwikkeling op consumptiemarkten kunnen ook onder markt-
socialistischee condities prijzen tot stand komen die dezelfde informerende, homogeniserende 
enn coördinerende functies vervullen als kapitalistische marktprijzen. De liberale riposte was 
tweeërlei:: enerzijds werd geschermd met het probleem van informatieverwrArwg en anderzijds 
mett het probleem van informatieverwervwg. Het eerste probleem groeide uit tot een techni-
schee discussie over de mogelijkheden van de hedendaagse informatietechnologie om complexe 
economieënn te plannen. Het tweede probleem daarentegen luidde de vierde ronde in. Informa-
tieverwervingg vereist immers gelijkgerichte belangen: bij werknemers en ondernemingsleiding, 
bijj  ondernemingsleiding en planners en bij planners en burgers. Daarmee is het kernprobleem 
vann een marktsocialistische economie hetzelfde geworden als dat van een kapitalistische eco-
nomie,, althans in het liberale politiek economische perspectief daarop. Hier ligt zowel de 
krachtt als de zwakte van Roemers bijdrage. De oplossing voor de motivatieproblemen die het 
effectt zijn van egalitaire marktrechten zoekt Roemer in een variant van het Japanse systeem 
vann ondernemingsbestuur. Doordat dit voorstel uitsluitend in debat gaat met mogelijke theore-
tischee tegenwerpingen van de liberale politieke economie blijkt het echter blind voor realisti-
schee bedenkingen. 

Inn Hoofdstuk 6. behandel ik Roberto Ungers tijdelijke marktrechten. De redenen om dit te 
besprekenn zijn drieërlei. Ten eerste radicaliseert Unger de gedifferentieerde eigendomstheorie 
diee het democratische deelnemersmodel schraagt door eigendomsrechten niet alleen aan ver-
schillendee rechthebbenden toe te kennen, maar deze toekenning bovendien te onderwerpen aan 
tijdslimietenn en een ingenieus roulatiesysteem. Marktrechten komen in Ungers voorstel dus 
neerr op gelijke rechten op een tijdelijke toegang tot productiemiddelen. Ten tweede wordt het 
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roulatiesysteemm dat Unger ontwerpt om de periodieke reallocatie van rechten te kunnen uit-
voerenn gesteund door een model van institutionele transformatie dat uitdrukkelijk is bedoeld 
alss middenweg tussen revolutie en reformisme. En ten derde ademt Ungers voorstel de geest 
vann een geradicaliseerd links-liberalisme. Als super-liberaal neemt Unger de morele beginselen 
vann het liberalisme dermate ernstig dat hij daarmee een krachtig wapen wint om de institutio-
nelee ordening die (mede) in haar naam is gecreëerd kritisch te evalueren. In een tweede stap zet 
Ungerr deze beginselen als ontwerpcriteria in voor een institutionele ordening die wél de dy-
namiekk en mobiliteit weet te waarborgen die het liberalisme als politieke filosofie belooft, maar 
alss politieke praktijk niet biedt. Daarmee volgt Unger dezelfde strategie als ik voorsta. Omdat 
Ungerss uitgangspunten derhalve in grote lijnen dezelfde zijn als aan het democratische deelne-
mersmodell  ten grondslag liggen is het interessant om na te gaan in hoeverre Unger zich aan de 
spelregelss van zijn eigen concreet utopisme houdt. 

Inn de Hoofdstukken 7. en 8. gaat het niet om alternatieve eigendomsregimes maar om een on-
derzoekk naar de mogelijkheden voor grotere externe zeggenschap over de onderneming via twee 
institutionelee instrumenten die expliciet binnen de juridische parameters blijven van bestaande 
systemenn van ondernemingsbestuur. Het gaat dan om zeggenschap via respectievelijk pensi-
oengeldenoengelden en aandelenspreiding. De keuze hiervoor ligt voor de hand. Beide representeren 
tweee hoofdvormen van vermogensaanspraken. In het ene geval gaat het om bedrijfsgebonden 
aansprakenaanspraken en in het andere om niet-bedrijfsgebonden aanspraken. De regelgeving voor pen-
sioenfondsenn beoogt het lot van fonds en onderneming zoveel mogelijk los te koppelen. Hierin 
weerspiegeltt zich het verzekeringskarakter van pensioenregelingen. Omdat het om uitgesteld 
loonn gaat en om gedwongen besparingen voor toekomstige consumptie die ten koste gaan van 
actuelee consumptie verbiedt de wetgever het fonds om te investeren in de moederonderneming. 
Dezee restricties gelden niet voor bedrijfsgebonden aanspraken. Hier gaat het immers niet om 
verplichtee besparingen, maar om vrijwillig e overeenkomsten tussen werkgever en werknemer 
diee verschillende oogmerken kunnen dienen. Het oogmerk van 'het appeltje voor de dorst' is 
daarr zeker niet de voornaamste van. Beide typen aanspraken kunnen echter zijn gestoeld op 
zowell  het loonbestanddeel als het winstbestanddeel. De progressieve inzet is veelal gericht op 
aansprakenn via het winstbestanddeel. De actuele uitkomst is veelal die van aanspraken op 
basiss van het loonbestanddeel. 

Dezee vier voorstellen zijn alle institutionele uitwerkingen van het idee dat uit de morele 
waardee van individuele gelijkwaardigheid individuele marktrechten volgen; ófwel als erkenning 
vann het collectieve karakter van de beschikbare productiemiddelen, ófwel op grond van het 
beginsell  van menselijke waardigheid, ófwel als drager van zeggenschapsrechten, ófwel omdat 
marktrechtenn op de lange termijn de bedrijfseconomische efficiëntie ten goede komen. 
Marktrechtenn kunnen derhalve liberaal-egalitair, christen-democratisch, republikeins, socialis-
tisch,, utilitaristisch of democratisch worden gefundeerd. Vandaar dat men een discussie van de 
verschillendee politiek-filosofische en/of levensbeschouwelijke funderingsstrategieën hier tever-
geefss zal zoeken. Dit deel is uitsluitend gewijd aan de morele, prudentiële en realistische eva-
luatiee van vier variaties op het thema van marktrechten. 
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hoofdstukhoofdstuk 5 

MarktsocialismeMarktsocialisme en marktrechten 

Roemerss marktsocialisme is gebaseerd op drie uitgangspunten: een moreel, een prudentieel en 
eenn realistisch uitgangspunt. Het eerste luidt dat de harde morele kern van het socialisme de 
bestrijdingg van onrechtvaardige ongelijkheden is, onder gelijktijdige garantie van een zo groot 
mogelijkee individuele vrijheid. De morele notie van 'gelijke vrijheid' van het liberaal egalita-
rismee is volgens Roemer de beste uitwerking van het socialisme (Roemer 1994:15, 124-125). 
Dee keuze voor een specifiek eigendomsregime moet daaraan ondergeschikt zijn. Het tweede 
luidtt dat de allocatie van middelen via markten daarom niet hoeft te botsen met de morele kern 
vann het socialisme omdat uit de prudentiële voorkeur voor marktallocatie geen eenduidig eigen-
domsregimee volgt. Het is dit uitgangspunt dat Roemers voorstel tot een marktsocialistisch 
voorstell  maakt. Roemer zoekt de institutionele oplossingen voor de spanning tussen vrijheid 
enn gelijkheid dan ook op het vlak van herverdeelde eigendomsrechten. Daarmee distantieert hij 
zichh van de vruchteloze tegenstelling tussen 'privaat' en 'pubHek'-eigendom, en bekent hij 
zichh tot een gedisaggregeerd en gedifferentieerd eigendomsmodel. Dat stelt Roemer in staat de 
bijbehorendee verdeling van rechten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over verschillende 
actorenn moreel uit te buiten (Roemer 1994:23, 125-126). Het derde uitgangspunt, tenslotte, 
luidtt dat de criteria voor de haalbaarheid van institutionele voorstellen moeten worden ont-
leendd aan de werkelijkheid van imperfecte instituties en niet aan de idealiteit van perfecte mo-
dellenn (Roemer 1994:4, 125). 

Opp grond van deze uitgangspunten construeert Roemer een economische orde die wordt ge-
achtt moreel superieur te zijn aan zowel het reëel bestaande kapitalisme als het reëel bestaande 
staatssocialismee en prudentieel superieur aan het laatste en ten minste niet inferieur aan het 
eerste.. Dat meet Roemer af aan de mate waarin zijn marktsocialistische ordening oplossingen 
biedtt voor een drietal varianten op het probleem van botsende belangen bij gedelegeerde be-
voegdhedenn die door de liberale politieke economie is aangewezen als de voornaamste verkla-
ringring voor het falen van staatssocialistische planeconomieën. Het gaat dan om de conflicten tus-
senn ondernemingsleiding en werknemers, tussen ondernemingsleiding en planners, en tussen 
plannerss en burgers (Roemer 1994:39). Terecht stelt Roemer dat het reëel bestaande kapita-
lismee eveneens met dit soort conflicten kampt en dat kapitalistische markten deze conflicten 
evenminn automatisch oplossen (Roemer 1994:4). Zo betaalt de onderneming onder kapitalisti-
schee condities lonen die boven de marktprijs liggen om de loyaliteit van de werknemer te 
'kopen'.. Zo zijn falende bestuurders alleen via de omweg van vijandige overnames te verdrij-
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ven.. En zo is de horizontaal en verticaal geïntegreerde onderneming een institutionele oplossing 
voorr marktonzekerheden. Op basis van deze inzichten put Roemer uit het brede scala van in-
stitutionelee oplossingen voor problemen van botsende belangen in reëel bestaande kapitalisti-
schee economieën om analoge problemen in marktsocialistische economieën op te lossen. Zo 
probeertt Roemer te garanderen dat de institutionele wijzigingen die een egalitaire redistributie 
vann productiemiddelen vereist prudentieel ten minste niet lager scoren. 

Marktsocialistischee marktrechten uitgewerkt 

Hett basisidee is simpel: creëer een markt voor eigendomstitels die recht geven op onderne-
mingswinstenn en zorg er voor dat iedere burger gelijkelijk toegang heeft tot die markt. Bij bena-
deringg is dit dan een gelijke verdeling van productiemiddelen. Om tegemoet te komen aan het 
bezwaarr dat gelijke economische vrijheid een inconsistent ideaal is omdat initiële gelijkheid on-
derr condities van contractvrijheid onherroepelijk uitmondt in zelfgekozen ongelijkheid, ver-
bindtt Roemer aan deze markt een 'omwisselverbod'; iedere burger krijgt bij het bereiken van de 
meerderjarigheidd een gelijk aantal betalingseenheden ('coupons') die uitsluitend zijn bestemd 
voorr de aankoop van aandelen en die bij overlijden weer toevallen aan de centrale overheid. Zo 
kann het probleem van zelfgekozen ongelijkheden worden voorkomen, en ontstaat tevens 
ruimtee voor prijsvorming. De morele winst schuilt niet alleen in de gelijke verdeling van pro-
ductiemiddelen,, maar ook in het feit dat burgers hierdoor over min of meer gelijke vermogens-
inkomstenn (naast hun onverminderd ongelijke arbeidsinkomsten) kunnen beschikken. Boven-
dienn verschaft het burgers min of meer gelijke zeggenschapsmogelijkheden via de aandeelhou-
dersvergadering.. Daarnaast wijst Roemer er op dat gelijke marktrechten kunnen bijdragen aan 
eenn verhoging van de politieke druk voor de vergroening van productie en consumptie (Roemer 
1994:: 55-59). 

Dee prudentiële kracht van Roemers marktsocialisme is dat het twee van de drie functies die 
aandelenmarktenn volgens Roemer in werkelijke kapitalistische markteconomieën vervullen in 
tactt laat (Roemer 1994:76). Doordat burgers over de mogelijkheid beschikken om hun beleg-
gingsportfolioo aan te passen aan gewijzigde prefenties en gewijzigde omstandigheden weer-
spiegeltt de aandelenkoers onveranderd de geaggregeerde winstverwachtingen van anonieme 
vragerss en bieders. Dit is de signaleringsfunctie van aandelenmarkten. Datzelfde geldt voor de 
functiefunctie van risicospreiding. Net als kapitalistische aandelenmarkten biedt de marktsocialisti-
schee aandelenmarkt burgers de mogelijkheid het financiële risico te spreiden door slim vermo-
gensbeheer.. Bovendien voorziet Roemers marktsocialisme in gescheiden inkomensbronnen. 
Hett inkomen uit arbeid stamt niet van dezelfde economische organisatie als het inkomen uit 
vermogen,, zoals wel het geval is bij sommige varianten van 'arbeiderszelfbestuur' en 
'werknemerscoöperaties'.. Roemers marktsocialisme gaat daardoor niet gebukt onder de risi-
comijdendee effecten van samenvallende inkomensbronnen. Dat geldt niet voor de belangrijkste 
functiee die aandelenmarkten in werkelijke kapitalistische economieën vervullen, namelijk die 
vann allocatie van kapitaal. Die functie vereist immers dat aandelen kunnen worden verhandeld 
tegenn een multifunctioneel betalingsmiddel. Die mogelijkheid heeft Roemer met zijn 
'omwisselverbod'' in de vorm van monofunctionele 'coupons' weggenomen. Dat betekent dat 
hijj  moet omzien naar alternatieve kanalen voor de allocatie van kapitaal. 

Opp grond van grotere controlemogelijkheden kiest Roemer voor het Japanse model van on-
dernemingsbestuur.'' In dit model is de planningsfunctie verdeeld over twee schijven. De cen-
tralee overheid formuleert sectorale en regionale investeringsdoelstellingen en past de kapitaal-
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stromenn daaraan aan door middel van het rente-instrument. Dit wordt parametrische planning 
genoemdd en is anders dan de staatssocialistische planning niet marktvervangend maar markt-
complementerend.complementerend. De macro-economische ratio van dit soort investeringsplanning is gelegen in 
eenn drietal welomschreven marktimperfecties. Ten eerste de imperfectie van onderinvestering 
doorr niet-kwantificeerbare positieve externe effecten. Ten tweede de imperfectie van 
'meelifters'' door de 'ondeelbaarheid' of inclusiviteit van de investering. En ten derde de imper-
fectiee van onderinvestering door onvolledige informatie (Olson 1965). De botsende belangen 
vann planners en burgers gaat Roemer met traditionele representatieve democratische instru-
mentenn te lijf . Gekozen politici zijn verantwoording verschuldigd aan hun kiezers voor het be-
leidd dat door de ambtenaren die onder hun jurisdictie vallen wordt uitgevoerd. De controle 
daaropp is in handen van volksvertegenwoordigers die eveneens verantwoording zijn verschul-
digdd aan hun kiezers. 

Binnenn de parameters die de centrale overheid heeft vastgesteld staat het decentrale banken 
vervolgenss vrij om te beslissen hoe zij het kapitaal dat hen ter beschikking staat onder gelieerde 
ondernemingenn verdelen. Dat is de tweede schijf. Het probleem van de botsende belangen van 
plannerss en bestuurders is hiermee in tweeën geknipt. Centrale planners hoeven daarom niet te 
vrezenn voor collaboratie tussen hun zaakwaarnemers bij de decentrale banken en onderne-
mingsbestuurderss omdat de banken een winstoogmerk hebben waarop bankfunctionarissen 
wordenn afgerekend. 

Omm misbruik van discretionaire ruimte door bankfunctionarissen te voorkomen maakt Roe-
merr gebruik van beproefde en minder beproefde institutionele instrumenten. Minder beproefd 
iss een publieke benoemingsprocedure voor bankbestuurders. Dit moet voorkomen dat collabo-
ratiee met de ondernemingsleiding aan het zicht wordt onttrokken en in deze schemering ver-
wordtt tot een samenspanning tegen de gemeenschap. Roemer verwijst hier naar voorstellen 
vann respectievelijk Robert Pollin en Fred Block. Pollin bepleit een verkiezingsprocedure 
waarinn bestuursleden worden gekozen door de inwoners van het territoir waarin de banken 
opereren.. Het nadeel hiervan is dat het alle problemen van de 'parlementarisering' van de be-
sluitvormingg die in het vorige hoofdstuk zijn vastgesteld direct in het bestuurscentrum van de 
bankk injecteert. Dat gaat onherroepelijk ten koste van haar bestuurlijke slagvaardigheid (Pollin 
1993).. Block staat paritaire vertegenwoordiging van werknemers, werkgevers en andere deel-
nemerss in de bestuursraad van de bank voor (Block 1994:77). Hoewel vertrouwder ogend doet 
zichh hetzelfde probleem voor. Ook hier worden de problemen van 'parlementarisering' direct 
inn het bestuur geïntroduceert. De voornaamste constatering is evenwel dat Roemer deze voor-
stellenn niet onderschrijft vanwege hun democratische gehalte, maar juist vanwege hun moge-
lijk ee bijdrage aan het vastpinnen van het bancaire kredietverstrekkingsbeleid op zuiver econo-
mischee criteria (Roemer 1994:76-78); 'parlementarisering' van het bestuur wordt door Roemer 
paradoxalerwijss gebruikt om de kredietverstrekking juist te 'depolitiseren'. 

Beproefderr zijn de overige instrumenten. Ten eerste het reputatiemechanisme; het risico van 
eenn geschonden reputatie bevat op zichzelf niet voldoende disciplinerende kracht om bank-
functionarissenn tot prudentieel vermogensbeheer te dwingen, erkent ook Roemer. In combina-
tiee met vormen van prestatiebeloning wellicht wel. Ten tweede een consequent vrijhandelsbe-
leidd teneinde de nationale economie onder buitenlandse concurrentiedruk te zetten. En ten 
derdee een uitdrukkelijk publieke investeringspolitiek. Door projecten te koppelen aan publieke 
doelstellingenn staan controlerende banken bloot aan publieke druk om hun taken naar behoren 
uitt te voeren. De effectiviteit van deze gecombineerde instrumenten is niet gegarandeerd maar 
hangtt af van historisch gegroeide praktijken, houdingen en deugden. Dat geldt echter evenzeer 
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onderr kapitalistische als onder socialistische condities. En uiteindelijk is dat de kern van Roe-
merss betoog (Roemer 1994:4). 

Restt het derde probleem van botsende belangen. Voor staatssocialistische, kapitalistische èn 
marktsocialistischee arbeidsverhoudingen geldt dat zij een oplossing moeten vinden voor de 
botsingg tussen de belangen van de ondernemingsleiding en die van de werknemer. Hier laat 
Roemerr het afweten. Hij beperkt zich tot institutioneel ontwerp op macro-niveau en houdt 
zichh afzijdig als het gaat om de inrichting van productieprocessen, arbeidsorganisaties en on-
dernemingen.. De implicatie daarvan is dat de arbeidsverhoudingen onder socialistische condi-
tiess dezelfde zullen zijn als onder kapitalistische condities, en in Roemers optiek zijn dat uit-
drukkelijkk hiërarchische arbeidsverhoudingen.2 Hij onderkent dat dit een zwakke stee is, maar 
benadruktt dat zijn voorstel de oplossing betreft van de motivatieproblemen die een gelijke ver-
delingg van productiemiddelen met zich meebrengt. Aan de oplossing van motivatieproblemen 
diee ook kapitalistische arbeidsverhoudingen kenmerken is hem veel minder gelegen. Zeker 
wanneerr het enige serieuze alternatief voor hiërarchische arbeidsverhoudingen dat door Roemer 
wordtt besproken, namelijk arbeiderszelfbestuur, op grond van prudentiële overwegingen moet 
wordenn afgewezen. Het voornaamste voordeel van zijn model schuilt er naar eigen zeggen im-
merss in dat het zo min mogelijk institutionele wijzigingen in bestaande kapitalistische econo-
mieënn aanbrengt, waardoor het argument dat het prudentieel ten minste even hoog zal scoren 
alss het reëel bestaande kapitalisme zo krachtig mogelijk is (Roemer 1994:50-51). 

Marktsocialistischee marktrechten geëvalueerd 

Dee vraag is nu of Roemers marktsocialisme brengt wat het belooft. Deze vraag impliceert im-
manentee kritiek, oftewel voorstellen worden vergeleken met zelfgestelde doelen. Grofweg gaat 
hett dan om drie doelen. Ten eerste een grotere mate van inkomens- en vermogensgelijkheid die 
niett ten koste gaat van de economische vrijheid van burgers. Dit is het morele doel van Roe-
merss project. Ten tweede een economische orde die ten minste even efficiënt is als reëel be-
staandee kapitalistische economieën. Dat is het prudentiële doel van Roemers project. En ten 
derdee een economische orde die zo min mogelijk ingrepen in bestaande instituties vereist. Dat 
iss het realistische doel van Roemers project. Het nadeel van dit type kritiek is dat de beoorde-
lingg gebonden blijf t aan de agenda van Roemer. Interessanter is daarom de vraag in hoeverre 
Roemerss marktsocialisme brengt wat het zou moeten brengen om een overtuigend voorstel te 
zijn.. Het nadeel van deze vraag is dat zij externe evaluatiecriteria vooronderstelt. In de Intro-
ductiee heb ik morele, prudentiële en realistische criteria geformuleerd, die zijn gebaseerd op 
theoretischee en empirische inzichten afkomstig uit het sociaal-wetenschappelijke institutionele 
pluralisme.. De claim is dat deze criteria wél uitmonden in overtuigende institutionele ontwer-
pen.. Om die reden gebruik ik deze criteria ook voor de beoordeling van Roemers marktsocia-
listischee marktrechten. 

MoreleMorele evaluatie 
Roemerss suggestie dat arbeiderszelfbestuur gepaard gaat met een verlies aan efficiëntie is af-
komstigg uit de omvangrijke micro-economische literatuur waarin de bedrijfseconomische ken-
merkenn ervan worden onderzocht (zie Drèze 1993; Fleurbaey 1993; Weisskopf 1993). De uit-
komstt van dit onderzoek is dat tegenover de baten van grotere zeggenschap en loyaliteit kos-
tenn in de vorm van productietechnische en marktstrategische behoudzucht staan. Omdat de ar-
beidsbetrekkingg is omgezet in een eigendomsverhouding bestaat bij de werknemer/eigenaar een 
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rationelee afkeer van risicovolle ondernemingsstrategieën, hoe hoog de winsten ervan ook mogen 
zijn.. Deze behoudzucht kan alleen worden bestreden met externe financiers. Dat staat echter 
haakss op het idee van arbeiderszelfbestuur. Externe financiering impliceert immers externe 
'eigenaars'' en dus gedeelde zeggenschap. Deze argumenten dwingen echter niet tot het hiërar-
chischee alternatief dat Roemer omarmt. De discussie in het vorige deel heeft geleerd dat mede-
zeggenschapp binnen de vennootschappelijke onderneming verschillende vormen kan aannemen, 
verschillendee domeinen kan betreffen en een verschillend bereik kan hebben. Door de alterna-
tievenn voor de inrichting van de arbeidorganisatie te beperken tot ófwel een hiërarchische ófwel 
eenn door en door gedemocratiseerde, onderschrijft Roemer het naïve democratiemodel dat de-
mocratiee reduceert tot zeggenschap van allen, over alles, en te allen tijde. Daardoor schiet 
Roemerr vergeleken met het prudentieel mogelijke en het moreel wenselijke ten minste op het 
niveauu van de werkvloer tekort. 

Ongewiss is ook hoe volgens Roemer de zeggenschapsrechten en controleplichten van de aan-
deelhouderr moeten worden georganiseerd. Dat moge zijn stelling dat een gelijke verdeling van 
eigendomstitelss uitmondt in een lagere tolerantie voor milieuvervuiling illustreren. Grotere 
vermogensgelijkheidd kan namelijk op drie manieren uitmonden in een lager vervuilingspeil. Ten 
eerstee doordat het rijke individuen de mogelijkheid ontneemt om de ongewenste effecten van 
economischee activiteiten waarvan zij in buitenproportionele mate de vruchten plukken op 
'derden'' af te wentelen. Aangezien dit lokaliseerbare effecten vooronderstelt evenals restricties 
opp afwentelingsgedrag in de vorm van bijvoorbeeld mobiliteitsbeperkingen is dit een weinig 
realistischee en weinig aanlokkelijke manier. De tweede manier bestaat uit grotere zeggenschap 
overr de organisatie van de vervuilende economische activiteit voor diegenen die meer dan ande-
renn de ongewenste neveneffecten ervan moeten dragen. De gelijke verdeling van aandelen 
waarinn Roemers marktsocialisme voorziet, fungeert in dat geval als drager voor zeggenschap. 
Dee derde manier is gestoeld op wijzigingen in de nutsfuncties van diegenen die onder kapita-
listischee condities tot grootaandeelhouder hebben kunnen uitgroeien, maar dat onder socialisti-
schee condities niet langer zijn. Doordat winsten niet langer buitenproportioneel ten goede ko-
menn aan grootaandeelhouders maar min of meer hoofdelijk worden omgeslagen verandert de 
verhoudingg tussen baten en kosten en zal de kostengevoeligheid meer in overeenstemming zijn 
mett de werkelijk kosten. 

Hett is typerend dat Roemer uitsluitend de derde weg bewandelt (Roemer 1994:55-59). Dat 
weerspiegeltt de premissen van de liberale politieke economie in Roemers 'analytisch marxis-
me'' (zie, kritisch, Wood 1989; Marcus 1997). Wijzigingen in nutsfuncties kunnen echter alleen 
dann consequenties hebben voor het handelen van ondernemingen wanneer zij op enigerlei wijze 
overr het voetlicht kunnen worden gebracht. De tweede en derde manier waarop gelijkheid een 
lagerr vervuilingspeil kan afdwingen, vooronderstellen elkaar dus. Oftewel, Roemers stelling dat 
vermogensgelijkheidd bijdraagt aan de oplossing van het milieuvraagstuk moet gedemocrati-
seerdee zeggenschap vooronderstellen. Wellicht dat Roemer het te vanzelfsprekend vond om 
apartt te vermelden. Dat ontslaat hem echter niet van de plicht mededelingen te doen over de 
organisatiee van de zeggenschap. De eerdere discussie over modellen van ondernemingsbestuur 
leerdee immers dat bezit en controle niet samenvallen. Ook hier geldt dat moet worden onder-
scheidenn tussen verschillende cor&xo\$domeinen en verschillende cori\xo\tbereiken. De rechten 
vann aandeelhouders variëren van recht op deelname aan de aandeelhoudersvergadering tot aan 
informatierechten,, adviesrechten en instemmingsrechten. Zij kunnen betrekking hebben op de 
goedkeuringg van het jaarverslag maar ook op de vaststelling van de salariëring van de bestuurs-
raad,, de beoordeling van majeure investeringsvoornemens of de directe verkiezing van leden 
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vann de toezichthoudende raad. Eerder heb ik betoogd dat marktrechten slechts dan democrati-
schee betekenis hebben wanneer hun introductie gepaard gaat met een gelijktijdige 
'parlementarisering'' van de aandeelhoudersvergadering. Dan gaat het ten minste om een recht 
opp voordracht en idealiter om directe verkiezing van representerende toezichthouders. Daar-
overr zwijgt Roemer, waardoor het democratisch potentieel van zijn voorstel andermaal onvol-
doendee wordt benut. 

PrudentiëlePrudentiële evaluatie 
Dee prudentiële winsten waar het Roemer om te doen is zijn evenmin onproblematisch. Zoals 
gezegdd is Roemers aandelenmarkt een institutionele vertaling van de morele notie van 'gelijke 
vrijheid'.. Burgers ontvangen een gelijk aantal 'coupons' om daarmee naar eigen inzicht aande-
lenn aan te schaffen. Om die gelijke begintoestand niet steeds via redistributie ex post te herstel-
len,, geldt een absoluut 'omwisselverbod'; speculatieve winsten zijn genomineerd in mono-
functionelee 'coupons' die niet mogen worden omgewisseld in multifunctionele D-marken, 
Britsee ponden, Nederlandse gulden, Amerikaanse dollars, et cetera. Tegelijk beroept Roemer 
zichh er op dat zijn aandelenmarkt min of meer dezelfde kenmerken heeft als de kapitalistische 
aandelenmarkt.. Roemers aandelenmarkt doet alles wat de kapitalistische aandelenmarkt doet, 
behalvee het alloceren van kapitaal. De informatie die daarvoor is vereist is wél beschikbaar. 
Prijsvormingg gaat ook op een marktsocialistische aandelenmarkt onverminderd door en weer-
spiegeltt in dezelfde mate als op de kapitalistische aandelenmarkt geaggregeerde winstverwach-
tingen.. De decentrale banken die de allocatiefunctie in Roemers marktsocialisme van de aande-
lenmarktt hebben overgenomen, weten dus welke prijs zij voor hun kredieten moeten bereke-
nen. . 

Hierr schuilt echter een moeilijkheid. Omdat aandelenkoers en kapitaalkosten zijn gerelateerd 
heeftt de onderneming er alle belang bij om de vraag naar haar aandelen te manipuleren door bij-
voorbeeldd aandelen van verschillende categorieën uit te geven, teneinde zoveel mogelijk tege-
moett te komen aan de wensen van de afnemers en de aandelenkoers op te stuwen om de kapi-
taalkostenn te drukken. De mogelijke gevolgen hiervan zijn drieërlei. Ten eerste kan een stijging 
vann het aantal 'sterfhuisconstructies' en andere vormen van 'financieel kannibalisme' worden 
verwacht.. Ten tweede een 'consumptieve' kleuring van de prijssignalen. Deze weerspiegelen 
immerss niet alleen onafhankelijke winstverwachtingen, maar ook - en in toenemende mate - de 
consumptiebehoeftenn en tijdsvoorkeuren van de belegger. En ten derde een slinkende tijdshori-
zonn van de economie als geheel, waarmee de prijssignalen hun waarde verliezen voor het op-
stellenn van investeringsplannen voor de middellange en lange termijn (Simon 1994). 

Daarnaastt gaat Roemer voorbij aan de inkomenseffecten van de gewijzigde vermogensstruc-
tuur.. Er zijn er twee. Ten eerste ontstaat er asymmetrie tussen risico's en winsten wanneer de 
ondernemingg haar kapitaalbehoefte volledig met bancaire middelen moet dekken. Omdat beleg-
gerr en ondernemingsleiding de risico's van hun handelen kunnen afwentelen op de kapitaal ver-
strekkendee bank pleegt de onderneming risicovollere investeringen dan wenselijk is. Om dit ri-
sicoo te compenseren eisen banken hogere rentebetalingen. Op zijn beurt heeft dat een neer-
waartss effect op de winsten die als dividend aan de belegger worden uitgekeerd. 

Hett tweede effect hangt samen met de ontkoppeling van de coördinerende en informerende 
functiess van aandelenkoersen. Omdat onder kapitalistische condities aandelenemissies een be-
langrijkee alternatieve bron van kapitaal zijn, heeft de ondernemingsleiding er belang bij de aan-
delenkoerss te maximaliseren. Zijn ondernemingen voor hun financieringsbehoefte evenwel vol-
ledigg aangewezen op bancaire middelen dan komt dit belang te vervallen. Doordat de markt-
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socialistischee aandelenmarkt ondernemingen geen uitwijkmogelijkheden biedt, ontbreekt het de 
ondernemingsleidingg aan mogelijkheden om de rente-eisen van de banken te weerstaan. De con-
sequentiess van dit effect zijn dezelfde als die van het eerste. Ten eerste ondermijnt het de re-
distributievee inzet van Roemers marktsocialisme. Op de lange duur tast het bovendien de in-
formerendee functie van de aandelenmarkt aan, die in Roemers gesimuleerd kapitalisme zo'n 
belangrijkee rol speelt (Putterman 1994). 

Inn hoevere deze tegenwerpingen overtuigend zijn staat te bezien. Dat het behoud van de in-
formerendee functie van aandelenkoersen impliceert dat een zekere mate van ongelijkheid moet 
wordenn toegestaan (namelijk ongelijke inkomsten uit gelijk vermogen) hoeft geen inconsistentie 
opp te leveren met Roemers gelijkheidsinzet. De morele winst van Roemers marktsocialisme in 
termenn van bezits- en inkomensongelijkheid is dermate omvangrijk dat de noodzaak om op die 
dimensiee een klein offer te brengen voor het behoud van een instrument dat cruciale economi-
schee informatie voortbrengt een moreel legitiem offer mag heten. Alleen eendimensionale ge-
lijkheidstheorieënn zien hierin een inconsistentie. Voor complexe gelijkheidstheorieën is het 
slechtss een van de vele kleine 'afruilen' die het project van institutioneel ontwerp in het licht 
vann morele, prudentiële en realistische criteria nu eenmaal met zich brengt.3 Dat Roemers 
'omwisselverbod'' tot handelingen aanzet die tot oogmerk hebben dat verbod te omzeilen, is 
genoegzaamm bekend uit de literatuur over bestaande transactieverboden ('blocked exchanges') 
enn hun overtredingen (vgl. Walzer 1983; Anderson 1992; André 1995; Radin 1996). Wat hier-
uitt volgt is slechts dat blokkerende wetgeving nimmer is voltooid maar continue aanpassing 
vergtt aan veranderende strategieën, niet dat dit type wetgeving zinloos is. 

ErnstigerErnstiger zijn de bedenkingen ten aanzien van geaggregeerde effecten omdat deze minder 
makkelijkk als 'verspilde melk' kunnen worden afgedaan. Het eerste punt - dat van een slin-
kendee tijdshorizon - kan betrekkelijk eenvoudig worden ondervangen door publieke banken te 
verplichtenn bij het uitzetten van kapitaal niet alleen de winstverwachting op korte termijn te 
betrekken,, maar ook andere beleggingscriteria die andere belangen weerspiegelen. Vervolgens 
moett worden gewaarborgd dat deze belangen ook daadwerkelijk toegang hebben tot het be-
sluitvormingsproces.. De tripartiete representatie (staat, werkgevers en werknemers) waarin 
Roemerr voorziet, biedt deze waarborg de jure. 

Hett tweede punt - namelijk dat stijgende rentetarieven dividenden wegdrukken - bestaat in 
feitee uit twee deelargumenten. Ten eerste dat het wegnemen van een alternatief financierings-
kanaall  banken in staat stelt hun kredietrisico volledig af te wentelen op de debiteur en daarmee 
opp de aandeelhouder. En ten tweede dat het de aandeelhouder ontbreekt aan dreigkracht om 
zijnn belang bij een zo hoog mogelijk dividend ook daadwerkelijk bij de ondernemingsleiding af 
tee dwingen. De onderneming is voor kapitaal immers volledig afhankelijk van de bank. Het eer-
stee bezwaar kan worden ondervangen door de introductie van concurrentie tussen de banken. 
Hett tweede bezwaar verdwijnt in die mate waarin de zeggenschapsrechten die aan aandelen 
zijnn verbonden meer of minder substantieel zijn. Hoe substantiëler de bevoegdheden hoe beter 
dee aandeelhouder is toegerust om zijn deel van de winst op te eisen. Helaas laat Roemer aard 
enn omvang van deze controlerechten in het ongewisse. 

RealistischeRealistische evaluatie 
Alss het gaat om de beantwoording van realistische vragen betoont Roemer zich heel wat min-
derr overtuigend dan in de weerlegging van het verwijt dat socialistische redistributie onverenig-
baarr is met efficiënte marktallocatie. Bij Roemer zoekt men vergeefs naar strategieën, naar 
eventuelee 'winnaars' en 'verliezers' of naar een raming van de transformatieAüSteH en trans-
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formatiebaten.formatiebaten. Evenmin besteedt hij aandacht aan de vraag hoe de eventuele drager van zijn 
projectt kan worden georganiseerd (Cohen & Rogers 1994). Roemer noemt als belangrijkste ac-
tiviteitt voor 'progressieve' intellectuelen en wetenschappers de politiek-filosofische analyse 
vann liberaal egalitaire concepties van rechtvaardigheid. Het nut daarvan is het verwerven van 
eenn helder zicht op het morele doel van het socialistische project op de lange termijn. Als ge-
volgg daarvan toont Roemer bitter weinig belangstelling voor de concrete noden en wensen van 
uitgebuitenn en gemarginaliseerden die in de socialistische traditie van oudsher centraal staan. 
Datt is Roemer op het verwijt komen te staan een 'socialisme met een professoraal gezicht' te 
bedrijvenn (Gray 1995:149-150). 

Ookk de uitweg die Roemer daarvoor zoekt door zijn project te presenteren als bij uitstek 
toegesnedenn op het Rusland van beginjaren negentig is irreëel en naiëf (Roemer 1994:126-
127).. Het post-socialistische Rusland is allesbehalve de terra nullius die Roemer voor ogen 
staat,, en de feitelijke privatisering van voormalig staatsbezit ook allesbehalve de egalitaire her-
verdelingg die Roemer bepleit. Roemers naïviteit hangt samen met een 'overgepolitiseerde' blik 
opp het staatssocialisme. Alleen wanneer partij, staat en maatschappij (in die volgorde) volledig 
samenvallenn gaat de desintegratie van de partij gepaard met de parallelle desintegratie van staat 
enn maatschappij, en ontstaat een vrij speelveld voor de introductie van nieuwe instituties. 
Partij,, staat en maatschappij vielen echter niet volledig samen. Bovendien bleken zij minder 
monolithischh en minder homogeen dan in dit 'messcherpe' overgangsmodel wordt voorgesteld. 
Hett effect is een schrikbarend ongelijke maatschappij, waarin de geringste beginselen van 
rechtsstatelijkheidd en rechtszekerheid ontbreken en waarin de distributie van kosten en baten 
langss lijnen van patronage en clièntelisme lopen (vgl. Bunce 1999; Clarke 1992; Burawoy 
1994;; Eister et al. 1998; Scott 1997:170-181; Stark 1992; 1998). 

Hett gebrek aan realisme van Roemers marktsocialisme is er inherent aan. Het doel ervan is 
omm aan te tonen dat een egalitaire herverdeling van productiemiddelen een socialistische eco-
nomischee ordening oplevert die goeddeels dezelfde prudentiële kenmerken heeft als werkelijk 
bestaandee kapitalistische economieën. Daarin is Roemer - grosso modo - geslaagd. Dat geldt 
niett voor zijn wens deze doelstelling politiek inzetbaar te maken (Roemer 1994:124). Ten eer-
stee negeert Roemer de kwestie van V&pxtsaXaccumulatie die voorafgaat aan de kwestie van ka-
pitaalallocatie.pitaalallocatie. In Roemers marktsocialisme zoekt men vergeefs naar strategieën om zeggen-
schapp over het maatschappelijk vermogen te verwerven. Met een beroep op het Zuidoosta-
ziatischee model van ondernemingsbestuur en zijn nationale spaarsystemen, genationaliseerde 
bankenn of structurele begrotingsoverschotten meent Roemer dat probleem te kunnen ontlopen. 

Anderzijdss heeft Roemer uitsluitend oog heeft voor de prudentiële effecten van zijn egalitaire 
voorstell  waardoor de democratische potentie ervan hem ontgaat. Daardoor schieten zijn 
marktsocialistischee marktrechten ook in morele zin tekort. Bovendien had een grotere aandacht 
voorr mogelijkheden tot democratisering Roemer de instrumenten in handen gegeven die nodig 
zijnn om de transformatieparadox en de bijbehorende premisse van statische, gegeven preferen-
tiess met een sociologisch goed uitgewerkt model van preferentieverandering te kunnen bestrij-
denn (zie Introductie.) Uiteindelijk weerspiegelt zich hierin de liberale politiek economische 
agendaa die Roemer zich eigen heeft gemaakt. Hij heeft haar problemen willen oplossen en zich 
daarmeee onderworpen aan haar premissen, haar agenda en haar wereldbeschouwelijk perspec-
tief.. Uiteindelijk is Roemers motivatie primair een theoretische, niet een morele of politieke. 
Hett gevolg is dat Roemers marktsocialisme, ondanks de prudentiële kracht ervan, in de meest 
letterlijkee zin van het woord utopisch blijft , dat wil zeggen: niet van hier. 
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Voetnoten: : 

Terr herinnering: dat model bestaat uit relatief autonome 'sets' van onderling nauw verweven 
ondernemingenn met een eigen onderzoek en ontwikkelingsfunctie, een eigen scholingssysteem 
enn met verregaande vormen van samenwerking op het vlak van productontwikkeling, inves-
teringg en marktstrategie. Deze 'sets' kunnen zijn gegroepeerd rond families, rond grote onder-
nemingenn of rond publieke banken. Dat laatste is vooral het geval in laat-geïndustrialiseerde 
landenn als Zuid-Korea en Taiwan. Publieke banken hebben in die landen een cruciale rol ge-
speeldd in de succesvolle ontwikkelingsstrategie die de respectievelijke nationale overheden 
naarr het voorbeeld van het Japanse 'Ministry of International Trade and Investment' (MITI ) 
hebbenn gevolgd (vgl. Hoofdstuk 2.). 

Roemerr (1994:48-49, 122-123) noemt zelf zijn variant van marktsocialisme 'managerial 
markett socialism'. 

Ziee Walzer (1983), Bader & Benschop (1989) en Eister (1992) voor voorbeelden van com-
plexee gelijkheidstheorieën. 
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hoofdstukhoofdstuk 6 

TijdelijkeTijdelijke marktrechten 

Mett het idee van tijdelijke marktrechten neemt Roberto Unger de argumenten van de liberale 
politiekee economie voor marktallocatie ernstiger dan de liberaal zelf doet. Liberale argumenten 
vóórr de markt zijn er in drie soorten. Twee ervan zijn moreel van aard, de derde prudentieel. 
Dee eerste luidt als volgt: marktallocatie is daarom te verkiezen boven politieke distributie om-
datt het het enige coördinatiemechanisme is dat aansluit bij de meest radicale invulling van in-
dividuelee vrijheden. Individuele vrijheden zijn in het klassieke liberalisme vooral vrije beschik-
kingsbevoegdhedenn over absolute eigendomsrechten. Moreel is dit argument ten eerste omdat 
marktallocatiee ten dienste staat van individuele vrijheden, en ten tweede omdat de eigendoms-
rechtenn zelf zijn gebaseerd op een moreel recht op de vruchten van eigen arbeid. Omdat een 
markteconomiee vrijheid van betrekking zou garanderen kan eenieder zelf uitmaken hoeveel in-
spanningg van welke kwaliteit hij of zij tegen welke beloning wil spenderen. Het succes op het 
marktpleinn is daarmee louter en alleen afhankelijk van eigen inzet, valt daarmee geheel en al on-
derr de eigen verantwoordelijkheid en is daarom moreel verdiend. Het tweede argument legt 
juistt de nadruk op politieke vrijheden in plaats van op economische. Omdat de markt syno-
niemm is aan gespreid bezit, decentrale besluitvorming en dus ook gespreide macht, beschikken 
marktsamenlevingenn over een ingebouwde blokkade tegen de politieke overheersing van velen 
doorr enkelen. Het prudentiële argument, tenslotte, is gebaseerd op de efficiëntere allocatie van 
middelenn in een systeem van 'vrije' markten dan in alternatieve distributie-systemen. 

Evenalss Roemer wijst Unger er op dat tussen liberale wens en kapitalistische werkelijkheid 
eenn grote kloof gaapt. Het is allesbehalve evident dat de uitoefening van individuele vrijheden 
samenvaltt met vrije beschikking over eigendomsrechten, zoals het eerste argument stelt. Door 
vrijhedenn in de mal van absolute eigendomsrechten te persen is iedere sociale restrictie op ei-
gendomsrechtenn per definitie een inbreuk op individuele vrijheden. Volgens het model van ge-
differentieerdee eigendomsrechten ligt het echter voor de hand dat dergelijke botsingen ende-
mischh zijn en niet slechts het effect van (arbitraire) sociale grondrechten. Onder condities van 
schaarstee gaan de rechten van de een onherroepelijk ten koste van die van de ander. De kwestie 
wienss belangen om welke redenen in welke mate prevaleren is daarom een morele kwestie die 
niett met een beroep op eigendomsrechten kan worden beslist. 

Opp grond van de morele notie van individuele gelijkwaardigheid zijn bestaande verdelingen 
vann bevoegdheden en verantwoordelijkheden die enkelen een buitenproportionele zeggenschap 
overr cruciale investeringsbeslissingen geven en velen tot onmondigheid veroordelen, moreel 
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verdacht.. Op macro-niveau betekent dat namelijk economische concentraties die haaks staan 
opp de congruentie van economische en politieke vrijheid die het tweede argument postuleert. 
Werkelijkee markten en markteconomieën lijken niet eens op de ideale markt van vele vragers en 
aanbiederss uit de economische theorie. Een groot aantal branches en sectoren wordt beheerst 
doorr vijf of zes wereldwijd opererende ondernemingen. En de liberale ideologie van de schei-
dingg van staat en markt onttrekt het vele grensverkeer ertussen alleen maar aan het zicht. Op 
micro-niveauu betekent dat grote bezits- en inkomensongelij kneden en een grote mate van eco-
nomischee afhankelijkheid voor velen. Bovendien schraagt de ongelijke verdeling van bevoegd-
hedenn en verantwoordelijkheden het dominante organisatiebeginsel van gescheiden regulerings-
enn uitvoeringstaken, waarmee zij de relatieve politieke machteloosheid van de uitvoerders be-
stendigtt (Unger 1987:482-483). 

Anderss dan Roemer meent Unger dat dit ook geldt voor de prudentiële argumenten voor de 
markt.. Ook hier schuilt een kloof tussen wens en werkelijkheid. Ten eerste is het dominante 
argumentt van de economische theorie van efficiënte allocatie van middelen door 'vrije' mark-
ten,, vanwege de heroïsche vooronderstellingen van deze theorie (zie, kritisch, Engelen 1995), 
voorr de praktische evaluatie van werkelijke markteconomieën van geringe waarde. Ten tweede 
iss efficiënte allocatie zelf slechts één van de deelcriteria die nodig zijn om economische effi-
ciëntiee in brede zin te kunnen bepalen. Andere deelcriteria zijn 'economische decentralisatie', 
'economischee plasticiteit' en 'macro-economische maakbaarheid'. Economische decentralisatie 
betreftt de mate waarin lokale kennis effectief wordt benut, zowel binnen economische organi-
satiess als daarbuiten (Unger 1987:482-486). Decentralisatie is dus niet gelijk aan kleinschalig-
heid.. Ook bij Unger is schaalgrootte een afgeleide van functionaliteit (Unger 1987:498-499). 
Economischee plasticiteit betreft de mate waarin middelen opnieuw kunnen worden gecombi-
neerd.. Tezamen verwoorden deze criteria de inzichten die liggen vervat in het model van 
'integralee innovatie'. Deze vorm van efficiëntie zou derhalve dynamische efficiëntie kunnen 
wordenn genoemd en moeten worden onderscheiden van de allocatieve efficiëntie van de neo-
klasiekee economische theorie (Lavoie 1985:145ff.). Macro-economische maakbaarheid, ten-
slotte,, is het vermogen van politieke meerderheden om door 'beperkte' opvattingen van eigen-
belangg heen te breken teneinde nieuwe groei-trajecten in te slaan en oude te verlaten. Het gaat 
hierbijj  zowel om monetair en fiscaal beleid als om vormen van industriepolitiek en investe-
ringsplanning. ringsplanning. 

Opp alle deelcriteria scoren ook laatkapitalistische economieën in meer of mindere mate lager 
dann mogelijk is. Ten eerste blijkt uit de combinatie van stijgende armoede- en werkloosheidscij-
ferss dat niet iedere vraag haar eigen aanbod creëert en dat derhalve niet alle markten 'ruimen', 
zoalss de pseudo-wetmatigheden van de economische theorie postuleren. Ten tweede is de fei-
telijkee economische concentratie hoog en groeiend. Ten derde leren internationaal vergelijkende 
studiess naar de problemen van 'starters' en het midden- en kleinbedrijf dat overheden klein-
schaligheidd nog immer met achterlijkheid associëren en flexibiliteit nog immer met de kwantita-
tievetieve flexibilisering die vooral op de maat van het grootbedrij f is gesneden. En ten vierde is de 
macro-economischee politiek van de centrale overheid met handen en voeten gebonden aan het 
compromissenpalett van de sociale partners (Unger 1987:485-486; Scharpf 1987). Zij fluctu-
eertt daardoor tussen keynesiaanse bestedingspolitiek in tijden van volledige werkgelegenheid 
enerzijdss en monetaire inflatiebestrijding in tijden van arbeidsoverschot anderzijds. Investe-
ringsplanningg en industriepolitiek zijn voor de meeste overheden steeds meer anathema ge-
worden. . 
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Ditt levert de volgende prudentiële ontwerprichtlijnen op. Ten eerste een zo groot mogelijke 
economischee deconcentratie van economische organisaties om te zorgen voor een zo effectief 
mogelijkee benutting van lokale kennis. Ten tweede een zo groot mogelijke decentralisatie van 
bevoegdhedenn en verantwoordelijkheden binnen economische organisaties om het individuele 
enn collectieve leervermogen zo goed mogelijk aan te spreken. Ten derde een zo groot mogelijke 
economischee plasticiteit om te zorgen voor een zo groot mogelijke economische experimenteer-
ruimte.. En ten vierde een zo direct en transparant mogelijke relatie van de staat tot economi-
schee actoren. De gedachte achter de laatste richtlijn hangt nauw samen met de algehele inzet 
vann Ungers project. Dat project behelst namelijk de poging om institutionele arrangementen en 
socialee praktijken te ontwerpen die individuen en collectieven grotere mogelijkheden bieden om 
zichzelff  te bevrijden van inperkende rollen en hiërarchieën dan onder bestaande instituties en 
praktijkenn mogelijk is. Unger werkt die inzet voor drie institutionele domeinen uit: de econo-
mie,, de politiek in smalle zin en het recht. Steeds gaat het Unger er daarbij om om 'valse nood-
zakelijkheden'' weg te nemen en individuele en collectieve vormgevingsmogelijkheden te vergro-
ten.. Voor het economische domein komt dat neer op een radicale politisering van het systeem 
vann kapitaalallocatie door de democratische transparantie ervan te vergroten en de zeggenschap 
overr de allocatiecriteria uit te breiden. 

Ungerr herleidt de kapitalistische inefficiënties tot de eigendomstheorie van de liberale poli-
tiekee economie. Hij ruilt deze eigendomstheorie in voor dezelfde gedifferentieerde eigendoms-
theoriee die het democratische deelnemersmodel schraagt. Dat heeft consequenties voor de po-
litiekee strategie. Alleen binnen de parameters van de liberale eigendomstheorie botst egalitaire 
redistributiee met economische decentralisatie en economische plasticiteit. En alleen binnen 
dezee parameters mondt economische vrijheid onherroepelijk uit in economische privileges en 
onvrijheid,, die al evenzeer botsen met de eisen van economische dynamiek. Binnen een gediffe-
rentieerdee eigendomstheorie hoeven deze dilemma's zich niet in die mate voor te doen (Unger 
1987:489-490).. Door de verschillende rechten die in de liberale eigendomstheorie bijeen wor-
denn geveegd voorwaardelijk en vooral tijdelijk aan verschillende actoren toe te schrijven, geeft 
Ungerr institutionele inhoud aan het idee van gelijke marktrechten en probeert hij tegelijk de 
matee van economische decentralisatie en economische plasticiteit radicaal te vergroten. Ungers 
verwachtingg is dat dit een economische orde oplevert die op morele en - anders dan bij Roemer 
hett geval is - ook op prudentiële gronden superieur is aan bestaande kapitalistische econo-
mieën. . 

Hett idee van tijdelijke marktrechten vooronderstelt een ingenieus roulatiesysteem. Aan de 
beschrijvingg en evaluatie ervan is dit hoofdstuk gewijd. Net als bij Roemers marktsocialistische 
marktrechtenn gaat het om toetsing op moreel, prudentieel en realistisch vlak. Omdat Ungers ei-
genn doelstellingen minder dan die van Roemer gebonden zijn aan een specifiek paradigma kan 
dezee evaluatie veel meer dan bij Roemer een immanent karakter hebben. Ik beperk mij dus tot 
dee beantwoording van de vraagg of Ungers marktrechten brengen wat zij beloven. 

Tijdelijk ee marktrechten uitgewerkt 

Evenalss Roemer ziet Unger zich geconfronteerd met een allocatieprobleem. Anders dan bij 
Roemerr wordt het allocatieprobleem van Unger niet veroorzaakt door een omv/issclverbod 
maarr juist door een onteigemngsgebod. In feite stellen Roemers marktrechten dat iedere burger 
gedurendee het gehele bestaan over hetzelfde pakket vermogensrechten kan beschikken. Die 
rechtenn verschillen alleen daarin van liberale eigendomstitels dat zij geen overdrachtsrechten 
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bevatten.. Ungers marktrechten daarentegen geven alle burgers tijdelijk toegang tot delen van 
hethet maatschappelijk vermogen, die zij - afgezien van verstrekkingsvoorwaarden - gedurende de 
overeengekomenn periode naar eigen goeddunken kunnen aanwenden voor productief gebruik. 
Ondankss deze verschillen vertonen de oplossingen grote overeenkomsten. Ook Unger kiest 
namelijkk voor allocatie over schijven. En ook bij Unger zijn dat er uiteindelijk drie, als je de 
eindgebruikerr meetelt. De eerste schijf bestaat uit een zogenaamd sociaal kapitaalfonds dat on-
derr direct beheer staat van de democratisch gekozen regering. De derde schijf bestaat uit bur-
gerss die individueel dan wel collectief concurreren om tijdelijke rechten over delen van het 
maatschappelijkee vermogen dat wordt beheerd door het sociaal kapitaalfonds. Daartussenin 
bevindtt zich de tweede schijf. 

Hett is hier dat Ungers allocatiesysteem het meeste verschilt van dat van Roemer. Terwijl 
Roemerr zich beperkt tot marktcompenserende investeringsplanning waarvan de reikwijdte 
wordtt bepaald door de marktimperfecties die de liberale politieke economie heeft geïdentifi-
ceerd,, gebruikt Unger de planningsruimte om de economische ordening veel verdergaander in 
sociaall  gewenste richtingen te kneden dan de liberale politieke economie voor wenselijk houdt. 
Datt heeft een directe weerslag op de institutionele inrichting van het allocatiesysteem. Roemer 
volstaatt met een verwijzing naar het Japanse systeem van ondernemingsbestuur om in de kapi-
taalbehoeftenn te voorzien van ondernemingen die uiteindelijk volgens orthodoxe, tayloristische 
organisatieprincipess zijn opgezet. Unger daarentegen werkt met een duaal model van kapitaal-
verstrekkingg voor een eveneens duale economische orde. De tweede schijf van Ungers alloca-
tiesysteemm bestaat uit concurrerende investeringsfondsen die het kapitaal dat zij van het cen-
tralee fonds betrekken deels distribueren onder ondernemingen in de primaire sector van de eco-
nomiee en deels veilen onder aspirant-ondernemers in de secundaire, meer experimentele sector. 
Hett eerste type investeringsfonds noem ik 'distributiefondsen', het tweede type 'marktfond-
sen'' (zie figuur 14.). 

Dee eerste schijf van Ungers allocatiesysteem wordt gevormd door het 'sociaal kapi-
taalfonds'.. De voornaamste taken van dit fonds zijn: (i) het oprichten en ontmantelen van de 
decentralee investeringsfondsen; (ii) het redistribueren van productief kapitaal tussen deze 
fondsen;; en (iii ) het bepalen van de (institutionele én parametrische) voorwaarden waaronder 
dee decentrale investeringsfondsen moeten opereren. Om deze taken naar behoren te kunnen 
uitvoerenn beschikt het sociaal kapitaalfonds over een breed scala aan bevoegdheden, instru-
mentenn en capaciteiten. Ten eerste zijn dat capaciteiten van generieke aard. De belangrijkste 
daarvann is het rente-instrument, waarmee de prijs van kapitaal wordt bepaald en daarmee de 
kostenn van nieuwe investeringsprojecten. Deze capaciteiten deelt het sociale kapitaalfonds met 
Roemerss overheidsplanners en het merendeel van de werkelijk bestaande centrale banken. 
Daarnaastt beschikt Ungers centrale fonds over meer inhoudelijke bevoegdheden. Zo stelt het 
fondss de minimum- en maximumeisen vast ten aanzien van organisatorische vorm, belonings-
verschillen,, selectiebeleid en de inrichting van de werkplek. Slechts de wijze van implementatie 
ervann laat het over aan de decentrale investeringsfondsen. Hier combineert het centrale fonds 
dee parametrische instrumenten van de centrale bank met de institutionele instrumenten van 
hett klassieke centrale planbureau. 

Ungerr is zich terdege bewust van de gevaren die hieraan zijn verbonden. Overgedetailleerde 
regelgevingg door het centrale fonds staat haaks op het uitgangspunt van gespreide controle-
rechtenn en kan uitmonden in de facto staatseigendom. Anderzijds leidt te vergaande spreiding 
vann de planningsfunctie in Ungers optiek tot het 'leeglopen' van de democratische controle 
overr economische activiteiten. Bovendien is een zekere mate van concentratie van controlebe-

172 2 



voegdhedenn aan de top van de piramide nodig om te voorkomen dat de decentrale fondsen 
wordenn gegijzeld door lokale actoren en tijdelijke markrechten daardoor omslaan in ondemo-
cratischee privileges (Unger 1987:493-494). 
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figuurfiguur 14. I allocatiesysteem voor tijdelijke marktrechten 

Dee tweede schijf bestaat uit decentrale fondsen die uit twee verschillende kapitaal verstrek-
kingsregimess kunnen kiezen en in verschillende sectoren en regio's opereren. Het eerste is een 
veilingregime.. Onder dit regime bieden burgers op delen van het maatschappelijk vermogen die 
bijj  vorige veilingrondes bij de huidige gebruikers zijn uitgezet en periodiek - conform contract -
vrijkomen.. Dit zijn tijdelijke marktrechten in hun meest zuivere vorm. Het tweede is een dis-
tributieregime.. Onder dit regime ligt het initiatief bij de kredietverstrekker. Het distributiefonds 
brengtt eigenhandig kapitaal en entrepreneur bij elkaar en houdt actieve controle over het geïn-
vesteerdee kapitaal door zitting te nemen in de bestuursraden van de ondernemingen die zij 
heeftt opgezet. Dit regime vertoont derhalve grote overeenkomsten met het Japanse systeem 
vann ondernemingsbestuur waarnaar ook Roemer zijn systeem van kapitaalallocatie heeft ge-
modelleerd.. Beide fondsen hebben een winstoriëntatie, wat betekent dat hun rendementseisen 
diee van conventionele banken niet al te zeer kunnen ontlopen. Tegelijk moeten deze rende-
mentseisenn echter zo zijn geformuleerd dat zij de toegangsdrempel tot het maatschappelijke 
vermogenn substantieel verlagen. De centrale gedachte achter beide verstrekkingsregime's is 
immerss dat de onvermijdelijke ondernemersrisico's zoveel mogelijk worden gespreid (over de-
centraall  fonds, centraal fonds, de gemeenschap en pas in laatste instantie de entrepreneur) om 
tee voorkomen dat productiemiddelen alleen toegankelijk zijn voor aspirant-entrepreneurs die 
voldoendee kapitaalkrachtig zijn om deze risico's af te kopen. Daar staat tegenover dat ook de 
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batenn van het ondernemerschap zoveel mogelijk moeten worden gespreid. De ratio daarvan is 
tee voorkomen dat een lage toegangsdrempel en gelijke marktrechten de facto uitmonden in ei-
gendomsrechtelijkee privileges. Hoe deze spanning institutioneel te 'bewerken', blijf t in Ungers 
voorstell  onduidelijk. 

Dee logica achter Ungers duale vertrekkingsmodel is dat beide regimes zijn toegesneden op 
verschillendee typen economische activiteiten. Juist omdat onder het distributieregime de on-
dernemersfunctiee 'in commissie' wordt waargenomen, bestaat er een 'structurele affiniteit' met 
economischee activiteiten met een hoge kapitaalintensiteit, lange productcyclussen en een grote 
productie-omvang.. De procesindustrie is hiervan een goed voorbeeld. Daarentegen voorziet het 
veilingregimee uitdrukkelijk in zo snel mogelijke roulatie van marktrechten om zoveel mogelijk 
burgerss in de gelegenheid te stellen te experimenteren met vormen van economische zelfstan-
digheid.. In feite gaat het hier om een economische experimenteerzone waar de micro-schaal 
overheerstt en waar een hoog faalpercentage de humus is voor schaarse successen. Tegenover 
hethet voordeel van economische dynamiek, economische plasticiteit en economische decentrali-
satiee staat het nadeel van geringe controle. Onder het distributieregime ligt het precies omge-
keerd.. Tegenover economische concentratie en economisch conservatisme staan transparantie 
enn continuïteit. 

Uitt deze 'structurele affiniteiten' volgen eveneens verschillen ten aanzien van de vormgeving 
vann toezicht en controle. Omdat onder het distributieregime een grote verwevenheid bestaat 
vann fonds en onderneming ligt het niet alleen voor de hand dat fondsbestuurders zitting hebben 
inn het bestuur van de onderneming maar ook dat ondernemingsbestuurders zitting hebben in 
hett bestuur van het fonds. Dit versterkt de gelijkenis met het Japanse systeem van onderne-
mingsbestuur.. Dat geldt niet voor het veilingregime. De bemoeienis van het fonds met de on-
dernemingg kan door de micro-schaal ervan en de omvang van het aantal ondernemingen niet 
veell  meer behelsen dan controle ex ante en ex post. Controle is hier met andere woorden be-
perktt tot controle op de kredietvoorwaarden zoals deze bij contractsluiting zijn overeengeko-
men.. Wat dit betekent voor de samenstelling van het bestuur van het veilingfonds laat Unger in 
hett ongewisse (Unger 1987:494-497). 

Tott slot stelt Unger dat de jurisdictie van de fondsen geen vaste grenzen kent. Net als in 
Roemerss model dienen de decentrale fondsen als buffer tussen staat en onderneming die clièn-
telismee en conformisme moet voorkomen.1 Het probleem van misbruik van bevoegdheden be-
strijdtt Roemer met spreekrechten. Unger daarentegen kiest voor uitwijkrechten. Gezien de 
kenmerkenn van beide typen rechten is Ungers keuze goed te begrijpen. Uitwijkrechten zijn een 
'goedkoop'' instrument om de dreigkracht van machteloze actoren te vergroten. Concurrentie 
tussenn de fondsen legt een neerwaartse druk op de toegangsdrempels tot marktrechten en be-
antwoordtt daarmee aan het belang van economische zelfstandigheid. Dit mechanisme werkt 
echterr niet alleen opwaarts (van burger naar fonds), maar ook neerwaarts (van staat naar 
fonds).. In Ungers allocatiesysteem concurreren decentrale fondsen niet alleen om investeringen 
maarr ook om (delen van) het maatschappelijke vermogen dat door het sociaal kapitaalfonds ter 
beschikkingg wordt gesteld. Omdat de institutionele en parametrische voorwaarden centraal 
wordenn vastgesteld is implementatie conform de 'geest' van de voorwaarden nimmer te garan-
deren;; om de gevaren van staatsplanning tegen te gaan moet een deel van de handelingsruimte 
wordenn gelegd bij de decentrale fondsen. Om misbruik ervan te voorkomen is óf een omvang-
rijkk bureaucratisch controle-apparaat vereist, óf een trapsgewijs model van democratische con-
trole,, óf een systeem van onderlinge competitie (of een combinatie van de drie). Unger kiest 
onomwondenn voor de derde oplossing. 
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Hett bevreemdt dat Roemer niet voor deze oplossing kiest. Maar het bevreemdt evenzeer dat 
Ungerr uitsluitend voor deze oplossing kiest. Als democraat ligt het voor de hand dat hij de 
vuistregell  zou volgen die stelt dat spreekrechten overal moet worden ingevoerd en uitwijkrech-
tenn alleen daar waar zij spreekrechten niet ondermijnen (zie p. 84). Nu moet Unger het ant-
woordd schuldig blijven op de prangende kwestie van de juiste balans tussen centrale sturing 
enerzijdss en decentrale vrijheid anderzijds. Het middel van concurrentie is daarvoor alleen ge-
schiktt wanneer het wordt gecombineerd met controle op 'unfaire' concurrentie door het cen-
tralee fonds. De introductie van concurrentie zonder adequate controle is een geheid recept voor 
hett doen ontstaan van 'vechtmarkten' waarin slechts geldt: caveat emptor. Daarvan is zowel 
dee aspirant-ondernemer als de gemeenschap als geheel uiteindelijk het slachtoffer. Een traps-
gewijss model van democratische controle had in deze lacune kunnen voorzien. 

Dee kracht van Ungers duale verstrekkingssysteem is dat het de kostbare irrationaliteiten van 
kapitalistischee markten door doelbewuste coördinatie uit de kernsectoren van de economie 
weett te verwijderen, zonder dat dit ten koste gaat van mobiliteit en plasticiteit. Daarvoor zorgt 
hett veilingregime. Ten tweede stelt dit Unger in staat kleinschaligheid en deconcentratie na te 
strevenn zonder schaalvoordelen te hoeven offeren. Schaalvoordelen zullen immers vooral wor-
denn gevonden in de primaire economie, terwijl kleinschaligheid en deconcentratie vooral in de 
secundairee economie worden gerealiseerd. Daarbij moet worden aangetekend dat 'primair' en 
'secundair'' niet samenvallen met respectievelijk progressief en regressief of innovatief en be-
houdend.. Integendeel, innovatie en progressie vormen juist de ruggengraat van de secundaire 
sector. . 

Dee derde schijf, tenslotte, bestaat uit burgers (al dan niet georganiseerd in groepen werkne-
mers,, technici of ondernemers) die ófwel bieden op tijdelijke gebruiksrechten op productief 
kapitaal,, ófwel door een van de decentrale fondsen worden aangezocht om tijdelijk geoor-
merktee vermogensdelen productief te beheren. In het eerste geval opereren deze ondernemin-
genn onder geringe institutionele en parametrische eisen, en in het tweede geval juist onder zeer 
stringentee eisen. In beide gevallen gaat het om economische organisaties die op afzetmarkten 
opererenn waar op grond van verschillende combinaties van prijs en kwaliteit om de gunst van 
dee afnemer wordt gedongen. Precies zoals de liberale politieke economie postuleert. Het libe-
ralee principe van transactievrijheid is onder beide verstrekkingsregimes gewaarborgd. Zo be-
zienn komt Ungers systeem van kapitaalallocatie neer op een institutioneel gestuurde markt-
economiee die de spanning tussen vrijheid en gelijkheid tracht op te lossen door burgers tijde-
lijk ee marktrechten te geven. De vrijheid schuilt in de afwezigheid van redistributieve interven-
tie.. De gelijkheid schuilt in de tijdelijkheid van de marktrechten. Gelijkheid is voor Unger dus 
minderr een morele notie die betrekking heeft op de inkomens- en vermogensdimensie, dan een 
normm die haaks staat op structurele privileges (en structurele achterstelling). Het is in zijn con-
sequentee aanval op restrictieve privileges - ongeacht of het nu gaat om de privileges van de on-
dernemingsleidingg of om de vaste betrekking van de geschoolde, blanke man - en in zijn al even 
consequentee keuze voor radicale mobilisering dat Unger zich een super-liberaal betoont 
(Ungerr 1987:588-589). 

Tijdelijk ee marktrechten geëvalueerd 

MoreleMorele evaluatie 
Centraall  staat hier de vraag in hoeverre Ungers marktrechten individuen en collectieven daad-
werkelijkk in staat stellen zichzelf te bevrijden van inperkende rollen en hiërarchieën. Deze 
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normm van individuele en collectieve autonomie vooronderstelt een democratische context, dat 
will  zeggen: een context waarin iedere vorm van autoriteitsuitoefening uiteindelijk door de sub-
jectenn ervan op haar legitimiteit kan worden ondervraagd. Eerder heb ik dit verwoord als de 
normm van politieke gelijkheid en politieke controle van onderaf. Voor Ungers marktrechten be-
tekentt dit dat zij moeten voorzien in democratische zeggenschapsmogelijkheden op alle rele-
vantee niveaus. Dus zowel op het niveau van de werkvloer, de onderneming, het decentrale 
fondss als het niveau van de nationale overheid. Sterk aan Ungers voorstel is dat het uitdrukke-
lij kk ingaat op de noodzaak van een niet-hiërarchische arbeidsorganisatie. Anders dan Roemers 
marktsocialisme,, en anders ook dan de tradities van 'participatoire democratie', 'economische 
democratie'' en 'industriële democratie', onderkent Unger het cruciale belang van een gedemo-
cratiseerdee werkvloer voor de verwerving van de benodigde competenties en deugden. Daar-
voorr beroept Unger zich dan ook expliciet op de Flexibele specialiseringsvariant van de nieuwe 
productieconceptenn (Unger 1987:144-163, 506-508; zie Hoofdstuk 2.). 

Zwakk daarentegen is Ungers voorstel ten aanzien van medezeggenschap op ondernemingsni-
veau.. Uit het ontbreken van aandacht hiervoor kan worden afgeleid dat Unger op de capacitei-
tenn van de decentrale fondsen vertrouwt om via het instrument van voorwaardelijke financie-
ringg medezeggenschap af te dwingen. Dit sluit aan bij Ungers super-liberale inzet om, ener-
zijds,, de rigiditeiten en, anderzijds, de privileges die inherent zouden zijn aan corporatistische 
arrangementenn in het algemeen en ondernemingsraden in het bijzonder te willen bestrijden 
(Ungerr 1996:99-104, 140-141). De Duitse ervaring leert echter dat het conflict tussen juridi-
schee formalisering en flexibiliteit in zeker zin contingent is. Wetgeving is verenigbaar met een 
breedd spectrum van medezeggenschapspraktijken. Bovendien verliest Unger hierdoor de mo-
gelijkheidd om via wetgeving opportunisme te voorkomen en een klimaat van wederzijds ver-
trouwenn te scheppen. Het tweede bezwaar is minder makkelijk weg te nemen. Ondernemings-
radenn behartigen nu eenmaal de belangen van het zittende personeel en er zijn nu eenmaal 
goedee prudentiële redenen voor kiesdrempels, zoals er eveneens goede prudentiële redenen zijn 
omm ondernemingsraden niet te transformeren in ondernemingsparlementen. De vraag is echter 
off  het wegnemen van juridisch gegarandeeerde medezeggenschapsrechten een proportionele 
oplossingg is voor het probleem van 'preciare' arbeidsbetrekkingen. Unger suggereert van wel. 

Voorr die oplossing kiest Unger nadrukkelijk wanneer hij voorstelt om bestaande arbeidsze-
kerhedenn te ruilen tegen afgedwongen mobiliteit onder condities van een gelijk recht op mini-
malee bestaanswaarborgen en gelijke marktrechten. Met dit voorstel negeert Unger de grote in-
dividuelee verschillen in de competenties en disposities die zijn benodigd om in zijn super-libe-
ralee economie te kunnen functioneren. Werknemersrechten zijn niet alleen privileges maar be-
schermenn eveneens, onder andere tegen de willekeur van machtigere economische actoren die 
ookk in een economie van tijdelijke marktrechten blijven bestaan. Al is het maar even, en ook al 
zijnn het steeds andere. Bovendien is de analyse van bestaande tweedelingstendensen in laat-
kapitalistischee markteconomieën waarop deze oplossing is gebaseerd discutabel. Alleen wan-
neerr werknemersrechten kunnen worden aangewezen als dé oorzaak van sociaal-economische 
tweedelingg kan flexibilisering daar een oplossing voor zijn. Dat is aanvechtbaar. Plausibeler is 
hethet om tweedeling te begrijpen als het ongewenste effect van het politieke besluit om werk-
loosheidd die wordt veroorzaakt door toenemende arbeidsproductiviteit en voortschrijdende ra-
tionalisatiee van productieprocessen te bestrijden met de deregulering van (sommige) arbeids-
marktenn (Van den Besselaar 1996; Gershuny & Miller 1983; Korver 1998; Offe 1985; Pahl 
1984;; Schor 1992; SCP 1998). In feite doen Ungers tijdelijke marktrechten niet anders. Tegen-
overr een kleine groep van beter geschoolden die de toegenomen uitwijkmogelijkheden gebrui-
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kenn om nieuwe privileges af te dwingen, staat een groeiende groep individuen die perioden van 
onvrijwillig ee arbeidsloosheid zullen (moeten) combineren met (vaak meerdere) kleine en tijde-
lijk ee betrekkingen. De onvoorwaardelijkheid van de bestaanswaarborgen waar Ungers grond-
rechtenn in voorzien (basisinkomen) is in dat geval een schrale troost. 

Duidelijkk is Unger evenmin over de organisatie van de zeggenschap op het niveau van de de-
centralee fondsen. Zoals gezegd gaat alleen in de distributiefondsen wederzijdse financiële en 
economischee afhankelijkheid samen met wederzijdse controle en zeggenschapsmogelij kneden. 
Overr de zeggenschap binnen de marktfondsen zegt Unger niets. Gezien zijn wens om te ko-
menn tot politisering van de investeringsfunctie in een nationale economie is dat verbazend. 
Waaromm niet gekozen voor een tweevoudige bestuursstructuur en een paritaire zetelverdeling 
inn de raad van toezicht? Waarom überhaupt geen aandacht besteedt aan de mogelijkheden om 
viaa tijdelijke marktrechten duurzame productie af te dwingen? Waarom consumentenorganisa-
tiess geen zeggenschap gegeven over investeringsbeslissingen op centraal en decentraal niveau, 
zoalss gilde-socialisten en austromarxisten ondanks zwaarwegende organisatieproblemen altijd 
volkomenn vanzelfsprekend hebben gevonden (vgl. Schecter 1994; Novy 1974:218-220; Bauer 
1921;; Cole 1980; Weber 1918:16-17)? 

PrudentiëlePrudentiële evaluatie 
Ungerss prudentiële oogmerken zijn vierledig. Ten eerste een zo groot mogelijke deconcentratie 
vann economische organisaties. Ten tweede een zo groot mogelijke decentralisatie binnen eco-
nomischee organisaties. Ten derde een zo groot mogelijke economische plasticiteit. En ten 
vierdee een zo groot mogelijke economische maakbaarheid. De eerste richtlijn valt uiteen in twee 
subcriteria.. Primo, zo decentraal mogelijke besluitvorming teneinde zoveel mogelijk lokale 
kenniss te kunnen gebruiken. Dit vereist coöperatie tussen ondernemingen, tussen ondernemin-
genn en sociale partners, tussen ondernemingen en lokale overheden, en tussen sociale partners 
enn lokale overheden. Secundo, een zo groot mogelijk aantal bieders om afnemers zoveel moge-
lij kk te beschermen tegen inefficiënte oligopolievorming. Dit vereist concurrentie, en een effec-
tievee mededingspolitiek. Zo geformuleerd bestaat er een in het oog springende spanning tussen 
dee beide deelcriteria. Zolang niet wordt onderscheiden tussen coöperatieve concurrentie en kar-
telvormingg die is gebaseerd op prijsafspraken, gaat een effectieve mededingingspolitiek onher-
roepelijkk ten koste van het kwetsbare vlechtwerk waarop het eerste is gestoeld (Dick 1997). 
Hett is onduidelijk of Ungers investeringsfondsen over de capaciteiten beschikken om dergelijke 
vormenn van micro-corporatisme op te zetten en te beheren, onder andere door economische ac-
torenn uit te nodigen, financieel te stimuleren en (soms) botweg te verplichten om gezamenlijke 
onderzoek-- en ontwikkelingsfaciliteiten, scholingsinstituten, keurmerken, gemeenschappelijke 
marketing-- en distributieprojecten op te zetten (Streeck 1992:13-26; Grabher 1993; Amin & 
Thriftt 1994:1-19, 257-260; Cooke & Morgan 1998). Ook dat is een vorm van mededingingsbe-
leid,, zij het een indirecte en zij het een veel ingewikkeldere dan de toetsing van fusies en over-
namess in het licht van de belangen van afnemers waaruit de actuele mededingingspolitiek be-
staat. . 

Evenminn overtuigend is Unger ten aanzien van de gewenste decentralisatie binnen de eco-
nomischee organisatie. Unger onderkent dat het instrument van voorwaardelijke financiering 
niett toereikend is om de introductie van nieuwe productieconcepten af te dwingen. Tegelijk 
geeftt hij echter aan dat de bijdrage ervan gelegen is in het feit dat het een aantal van de omge-
vingsvoorwaardenn wegneemt die organisaties voorbestemmen voor een keuze voor tayloristi-
schee organisatieprincipes. Ten eerste door de interne accumulatie van kapitaal te beperken en 
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dee verstrekking van kapitaal afhankelijk te maken van de introductie van niet-hiërarchische or-
ganisatieprincipes.. Ten tweede door de mogelijkheid om marktfluctuaties af te wentelen op 
precairee werknemers en toeleveranciers drastisch te beperken. En ten derde door de eigen-
domsrechtelijj  ke fundamenten onder de privileges van de ondernemingsleiding weg te slaan 
(Ungerr 1987:506-508). 

Dee eerste propositie is inconsistent. Als het instrument van voorwaardelijke financiering 
voldoett om interne kapitaalaccumulatie te voorkomen,2 dan toch zeker ook om op het lagere 
domeinn van technologie, planning en organisatie veranderingen af te dwingen? Ten tweede 
kunnenn - weer - vraagtekens worden geplaatst bij de proportionaliteit van de maatregelen. Af-
wentelingg bestrijden door alle arbeidsrechtelijke privileges af te schaffen is een zware en vooral 
'dure'' maatregel. Sommige van deze kosten ziet Unger. Hij formuleert ze echter in termen van 
eenn verlies aan traditionele 'levensvormen' en 'identiteitsformaties\ waarvoor in de plaats be-
wustee ontplooiingstrajecten en zelfgekozen afhankelijkheden komen (Unger 1987:499). An-
deredere daarentegen ziet hij niet. Vaardigheden en competenties worden veelal binnen traditionele 
praktijkenn doorgegeven die een zekere mate van personele en institutionele stabiliteit vereisen 
omm te kunnen floreren. Mobiliteit die ten koste gaat van deze vaardigheden staat haaks op de 
grondgedachtee achter Ungers eigen richtlijn van economische deconcentratie die immers het in-
novatievee gebruik van dit soort vaardigheden en competenties behelst. Ook voor Unger zouden 
dezee kosten te hoog behoren te zijn. 

Dee derde en vierde richtlijn liggen in eikaars verlengde. Economische plasticiteit is het vermo-
genn om productiemiddelen te recombineren, wat een hoge mate van economische maakbaar-
heidheid vereist. Met tijdelijke marktrechten introduceert Unger een instrument dat daar bij uitstek 
opp is toegesneden. Veel hangt daarbij af van de inrichting van het roulatiesysteem. Onder het 
veilingregimee is plasticiteit gewaarborgd. De tijdslimieten zijn contractueel vastgelegd en rou-
latiee dus juridisch afdwingbaar. Binnen het distributieregime is dat niet het geval, maar is dat 
ookk niet bedoeld. Het gaat hier immers om sectoren met kapitaalintensieve productieproces-
sen.. De cruciale rol ligt dus bij het centrale fonds. Daar wordt immers beslist over de allocatie 
vann het maatschappelijke vermogen over de verschillende sectoren. Daarvoor staat het centrale 
fondss vooral het instrument van parametrische planning ter beschikking. Door de kapitaal-
stromenn naar verschillende sectoren en regio's anders te prijzen legt het centrale fonds deze 
regio'ss en sectoren verschillende groeipaden op. Parametrische planning is echter niet vol-
doende.. Economische plasticiteit kan namelijk niet beperkt blijven tot de reallocatie van kapi-
taal.. Het gaat ook om de reallocatie van andere productiefactoren, waaronder arbeid. Dat 
vereistt een actief arbeidsmarktbeleid, bestaande uit ondersteunende maatregelen op het vlak 
vann training en scholing, migratie-subsidies, herhuisvestingsmaatregelen, maar ook om basale 
socialee voorzieningen om overgangsonzekerheden tegen te gaan en weerstanden te overwinnen. 
Ungerr beperkt zich wat dit betreft tot het afschaffen van arbeidszekerhedenn en het afgeven van 
minimalee bestaanswaarborgen. 

Bovendienn stelt macro-economische reallocatie van kapitaal hoge eisen aan de informatie-
verwervendee en -verwerkende capaciteiten van de allocerende instantie(s). De ervaringen van 
centralee overheden met technologie- en industriepolitiek leren dat centrale overheidsinstanties 
moeitee hebben om subsidiabele ontwikkelingen en projecten te identificeren. Dit is het infor-
matieprobleemmatieprobleem (Roobeek 1988:11-35; zie ook Hindley 1983). Een variant hiervan is het 
transmissieprobleem.transmissieprobleem. Centrale overheidsinstanties hebben eveneens grote moeite om met zo-
genaamdd 'input'-beleid 'output'-doelstellingen (duurzame productie, lagere consumentenprij-
zen,, meer werkgelegenheid, grotere innovativiteit) te realiseren. Geoormerkte subsidies funge-
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renn in de praktijk als algemene verlagingen van de productiekosten en slagen er dus niet in om 
dee gewenste gedragsveranderingen af te dwingen (vgl. Prakke 1997:67). Economische plastici-
teitt vooronderstelt derhalve een mate van economische maakbaarheid die haaks staat op de 
richtlijnn van economische deconcentratie. Uit dit dilemma biedt Unger uiteindelijk geen uitweg. 
Dee oorzaak daarvan is gelegen in een te smal bestuursconcept. Daardoor komen teveel be-
stuursverantwoordelijkhedenn aan de bovenkant van het allocatiesysteem te liggen en mist Un-
gerr de mogelijke oplossingen voor het informatie- en transmissieprobleem die schuilen in een 
corporatistischh web van wederzijdse verplichtingen en gedeeldee verantwoordelijkheden. 

RealistischeRealistische evaluatie 
Zoalss uitgewerkt in de Introductie (zie p. 14) wordt het realistische gehalte van institutionele 
ontwerpenn bepaald door de volgende criteria. Ten eerste de mate van incrementaliteit van het 
transformatieproces.. Ten tweede of wel of geen handelingsrichtlij nen worden gegeven. Ten 
derdee of potentiële dragers en potentiële verliezers worden geïdentificeerd. Ten vierde of een 
ramingg van de gemoeide transformatiekosten kan worden gemaakt. En ten vijfde of is voorzien 
inn instrumenten om de overgangsonzekerheden weg te nemen. 

Ungerr schetst uitdrukkelijk een incremented transformatiepad dat het midden houdt tussen 
behoudendd reformisme en revolutionair radicalisme. Dat levert de volgende handelingsrichtlij -
nenn op. Ten eerste dat er geen gepriviligieerd domein van transformatie is, noch een geprivili-
gieerdee transformatierichting. Het staatsapparaat is in Ungers strategie niet de exclusieve bron 
vann institutionele transformatie. Hij distantieert zich dan ook van de traditionele strategie van 
politiekee organisatie. Het paternalisme daarvan enn de oligarchisering waarmee zij veelal gepaard 
gaat,, staan haaks op de 'geest' van Ungers project. De drie pijlers waar Ungers strategie op 
rustt zijn - in die volgorde - sociaal activisme, democratisch experimentalisme en - pas dan -
politiekee organisatie (Unger 1987:407-411). 

Dee tweede handelingsrichtlijn stelt dat het transformatiepad moet bestaan uit democratische 
experimenten.. Ten eerste betekent dit dat de politieke beweging volgens democratische princi-
pess moet zijn georganiseerd. En ten tweede dat moet worden gezocht naar 'exemplarische 
conflicten'' die tegelijk het contingente karakter van bestaande organisaties en instituties illu-
streren,, de kloof tussen legitimerende ideologieën en concrete praktijken blootleggen, de iden-
tificatiee van de breuklijnen binnen en tussen de dominante belangen mogelijk maken en ruimte 
creërenn voor institutioneel ontwerp (Unger 1987:411-415). 

Dee derde richtlijn betreft het probleem van democratisch leiderschap. Dit probleem kan al-
leenn tegen zeer hoge kosten worden weggedefinieerd achter 'democratisering van de leiders-
functie'.. Niet iedere vorm van leiderschap is echter verenigbaar met democratische beginselen. 
Grofwegg kan worden onderscheiden tussen directief en faciliterend leiderschap. Het eerste 
typee leiderschap kent verschilende vormen, afhankelijk van de aard van de directieven. Deze 
kunnenn van theoretische of van morele aard zijn. In het eerste geval spreken we van de heer-
schappijj  van de 'deskundige', en in het tweede geval van de heerschappij van de 'ziener'. 
Beidee typen leiders hebben de neiging om de kloof tussen leiding en basis te vergroten en de 
rationaliteitt van het gewone lid te onderschikken aan de eigen deskundigheid dan wel het eigen 
morelee gelijk. In het eerste geval is oligarchisering het gevaar, in het tweede geval is dat ver-
splintering.. Faciliterend leiderschap daarentegen baseert zijn rol op een model van politieke 
oordeelsvormingg dat praktische en theoretische rationaliteit als nevengeschikt beschouwt. 
Concreett betekent dit dat de democratische leider er naar streeft om het besluitvormingsproces 
zoo in te richten dat zoveel mogelijk stemmen kunnen worden gehoord (Unger 1987:415-419). 
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Ungerss vierde richtlijn betreft het probleem van populisme versus paternalisme. De gulden 
middenwegg is gelegen in een gelaagd model van de sociale werkelijkheid (zie figuur 1.16). In 
zo'nn model zijn preferenties dynamisch en onderhevig aan leereffecten. Dat betekent dat het 
well  degelijk mogelijk is om preferenties kwalitatief te onderscheiden. Het gaat dan om het on-
derscheidd tussen meer en minder geïnformeerde preferenties. Een empirische indicatie daarvoor 
iss het bestaan van ambiguïteiten (intransitieve preferenties) en inconsistenties binnen sets van 
preferenties.. De toegang daartoe is gelegen in de institutionele condities waaronder deze prefe-
rentiess zijn geformeerd. De transformatie richt zich dan ook niet op de preferenties zelf, maar 
opp hun institutionele achtergrond, met als doel deze preferenties te transformeren van ongeko-
zenzen omgevingseffecten 'm zelfgekozen wilsbesluiten (Unger 1987:420-424). 

Dee vijfde richtlijn betreft de identificatie en exploitatie van institutionele crises. Waar de 
conservatieff  en de machtspoliticus de 'verstorende' effecten van crises zoveel mogelijk trach-
tenn te beperken, daar tracht de radicale activist deze juist te maximaliseren. Unger onderscheidt 
tweee dominante maatschappelijke ontwikkelingen die zich lenen voor institutionele transfor-
matie.. Ten eerste het proces van economische herstructurering door internationaliserende en 
fragmentariserendee markten. En ten tweede de toenemende spanning tussen een vertoog van 
individuelee zelfontplooiing dat individuele vormgevingsmogel ij kneden benadrukt en een insti-
tutionelee context die deze zelfontplooiing integendeel juist aan banden legt of in (te) smalle ba-
nenn leidt (Unger 1987:424-429, 540-546). 

Hoee dat te doen is een andere kwestie. Naast genoemde richtlijnen kunnen hiervoor belang-
rijkee lessen worden geleerd uit studies naar de technieken van mobilisatie en demobilisatie van 
politiekee elites. Of situaties uitgroeien tot crisissituaties is deels afhankelijk van de interpreta-
tiee die ervan wordt gegeven. Hiervan maken politieke en economische elites in inegalitaire 
maatschappijenn veelvuldig gebruik. Om hier tegenwicht tegen te bieden is een visionair vertoog 
nodigg dat drie kenmerken combineert. Ten eerste spreekt het actuele verlangens aan. Ten 
tweedee bestaat het uit voorstellen die tegelijk concreet en bescheiden en visionair en profetisch 
zijn.. En ten derde weerspiegelt het persoonlijke ervaringen en is het gegrondvest in alledaagse 
interactie.interactie. Dat is Ungers zesde en laatste transformatieve richtlijn (Unger 1987:430-432). 

Tenn aanzien van het derde realistische criterium distantieert Unger zich kritisch van een 
dogmatischee klassetheorie. Hij stelt daartegenover het inzicht dat 'belangen' nimmer homo-
geenn zijn, dat 'hegemonie' nimmer volledig is en dat hiërarchieën nimmer volledig ontoeganke-
lij kk zijn (Unger 1987:546ff.). De implicatie daarvan is dat ook actoren zelf hun 'belangen' 
nimmerr eenduidig kunnen definiëren en voor de realisatie van steeds tijdelijke belangen dus ook 
steedss wisselende coalities moeten aangaan. En dat betekent, aldus Unger, dat de verschillen 
tussenn individuen minder worden bepaald door voorgegeven posities en ervaringen, dan door 
meningsverschillen.. Zoals klassenpartijen zich zullen transformeren in beginselpartijen, zo 
zullenn klassen uiteenvallen in wisselende groepen van gelijkgezinden. Op grond van deze ana-
lysee onthoudt Unger zich van structurele uitspraken over winnaars en verliezers en onder-
scheidtt hij als mogelijke dragers van de eerste stappen van institutionele transformatie uitslui-
tendd de verliezers van bestaande institutionele arrangementen, te weten: kleine zelfstandigen en 
dee slachtoffers van gerezen (en gefrustreerde) verwachtingen (Unger 1987:546-550). 

Ikk deel de analyse, niet de conclusie. Uit de terechte kritiek op homogene klassebelangen 
volgtt niet de fragmentatie die de theoretici van het post-materialisme, individualisme en nieuwe 
socialee bewegingen er uit afleiden (vgl., klassiek, Hirsch 1976; Inglehart 1977; Scitovsky 
1976).. De these van het post-materialisme is enerzijds gebaseerd op een overschatting van de 
matee waarin klassieke klasseposities zijn verbrokkeld en een onderschatting van hun vroegere 
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heterogeniteitt (vgl. Bader & Benschop 1989:18ff.; Bader et al 1999; Esping-Andersen 1999b). 
Daarnaastt gaat Unger te gemakkelijk voorbij aan de tegenstand die de afgedwongen mobilise-
ringg die hij voorstaat zal oproepen, ook onder die groepen die Unger als winnaars aanwijst. 
Hett vooruitzicht van grote sociaal-economische onzekerheden weegt alleen voor geboren gok-
kerss op tegen de winsten die daar tegenover staan. Unger heeft daarvoor onvoldoende oog. Dat 
geldtt tevens voor zijn poging om de overgangskosten weg te nemen. Het is naïef om te menen 
datt een onvoorwaardelijke garantie van minimale bestaanszekerheden ('basisinkomen') indivi-
duenn zal verlokken om zich in een onzeker avontuur met verstrekkende gevolgen te storten 
(Ungerr 1987:528-530; 1996:11, 140). Daarmee neemt Unger een te groot voorschot op de mo-
tivatiestructuurr die zijn mobiele economie vereist. Dat is op zichzelf een veelzeggende indica-
tiee van de mate waarin Unger de these van het post-materialisme onderschrijft, en van de mate 
waarinn Unger het structurele karakter van sociaal-economische posities wegwuift (Anderson 
1989:100-101,, 106-107). 

Hoewell  Unger een zeer gedetailleerd model van institutionele transformatie ontwikkelt 
(waaruitt ik voor mijn eigen theorie van institutionele transformatie (zie Introductie) dankbaar 
hebb geput), bezondigt ook Unger zich in de presentatie van zijn tijdelijke markrechten aan de 
erfzondee van het utopisme. Hij scheidt ontwerp en strategie. Dat heeft twee consequenties. 
Tenn eerste dat Unger, tegen het uitdrukkelijke verbod van de eerste richtlijn in, wel degelijk één 
bronbron van transformatie priviligieert boven andere. Unger kent belangrijke ontwerp- en stu-
ringsverantwoordelijkhedenn toe aan de centrale overheid. De wijze waarop Unger zijn richtlij-
nenn presenteert weerspiegelt dat. De keuze voor een twee traps-beschrijving van de hervor-
mingspraktijkk in de vorm van een 'beweging in wording' en van een 'beweging aan de macht' 
geeftt aan dat Ungers model van institutionele transformatie niet veel afwijkt van traditionele 
hervormingsmodellen. . 

Datt geldt eveneens voor de transformatiericMwg. Hoewel Unger het model van institutionele 
transformatiee van bovenaf verwerpt, vertrouwt hij voor de positieve effecten van het idee van 
tijdelijkee marktrechten desalniettemin op de sturingscapaciteiten van het centrale fonds. Hier 
wreektt zich Ungers voluntarisme. Doordat het centrale fonds ondergeschikt is aan de demo-
cratischh verkozen regering is de legitimiteit van de institutionele en parametrische ruimte 
waarbinnenn de decentrale fondsen opereren in Ungers optiek gewaarborgd. Medezeggenschap 
opp ondernemingsniveau en het niveau van de decentrale fondsen kan daardoor onbesproken 
blijven.. Ungers politieke democratie is gebaseerd op het principe van vrijwel onbeperkte be-
stuurlijkee bevoegdheden die zijn omgeven met de eis van onmiddellijke electorale raadpleging in 
gevall  van stremmingen, teneinde de kloof tussen 'revolutionaire politiek' en 'alledaagse routi-
ne'' te overbruggen(Unger 1987:449-480; zie, kritisch, Bader 1991b). Analoog hieraan is Un-
gerss economische democratie meer gebaseerd op de eis van centrale maakbaarheid dan op de ei-
senn van decentralisatie en democratische transparantie die Unger óók onderschrijft. Bezwaar-
lijkerr is evenwel dat Unger, net als Roemer, het probleem van kapitaalaccumulatie onbespro-
kenn laat. Hoe weet het sociale kapitaalfonds beslag te leggen op het maatschappelijk vermo-
gen?? Door onteigening? En zo ja, met of zonder compensatie? Door belastingheffing? In dat 
geval,, via welke fiscale technieken? Of via andere mechanismen? Doordat Unger zich hier niet 
overr uitlaat suggereert hij dat de bevoegdheden van de regerende partij zo groot zijn dat kwes-
tiess van onteigening überhaupt niet spelen. In latere teksten schrijft Unger deze functie toe aan 
verplichtee besparingen via pensioenopbouw (Unger 1996; 1998). De vraag of pensioenfondsen 
dee meest geschikte 'interfaces' zijn tussen kapitaalaccumulatie en kapitaalallocatie staat echter 
tee bezien. 

181 1 



Voetnoten: : 

11 Zie Hindley voor gebruik van het bufferargument bij het opzetten van nationale investerings-
enn herstructureringsbanken in de jaren vijfti g (1983:15-16). 

22 Het hoogste zeggenschapsdomein (zie figuur 11.1 102). 
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hoofdstukhoofdstuk 7 

PensioengeldenPensioengelden en marktrechten 

Hyperbooll  verleidde Peter Drucker er in 1976 toe de VS uit te roepen tot de eerste echte so-
cialistischee economie. Sinds 1950, toen General Motors een ondernemingspensioenfonds op-
zette,, was het aandeel van particuliere pensioenfondsen in de totale kapitaalaanwas van de 
Amerikaansee economie gestaag gestegen. Zo gestaag dat volgens Drucker gesproken kon wor-
denn van 'sluipende socialisering'. In 1976 bezaten particuliere pensioenfondsen circa een derde 
vann het totale uitstaande aandelenkapitaal, evenals een substantieel deel van de uitstaande 
schuldpapieren.. Drucker voorspelde voor het midden van de jaren negentig een aandelenbezit 
vann pensioenfondsen van 70 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal en 40 procent 
vann de uitstaande schuldpapieren. Als socialisme identiek is aan het bezit van de productie-
middelenn door werknemers dan moet de Amerikaanse economie socialistisch worden genoemd, 
zoo concludeerde Drucker (Drucker 1976). 

Druckerss analyse gaat niet alleen gebukt onder een neo-malthusiaans determinisme, ook aan 
hett onderliggende cijfermateriaal schort het nodige. Zo becijferden Rifkin & Barber twee jaar 
laterr dat de werkelijke percentages eerder rond de 20 tot 25 procent van het uitstaande aande-
lenkapitaall  lagen, dan de 35 procent die Drucker noemt (Rifkin & Barber 1978; Henryy 1977). 
Enn ook Druckers extrapolaties zijn incorrect gebleken. In plaats van de voorspelde 70 procent, 
bedroegg het aandeel van pensioenfondsen in de totale kapitaalaanwas in de VS in 1992 32 pro-
centt (Barber & Ghilarducci 1993). Het belangrijkste bezwaar tegen Druckers analyse betreft 
echterr de te gemakkelijke gelijkstelling van bezit en controle (vgl. Minns 1980:10-11; Rifkin & 
Barberr 1978:97, 117). Controle wordt weliswaar gedragen door eigendom maar kent desalniet-
teminn een eigen logica die pas kan worden blootgelegd wanneer het juridische perspectief 
wordtt gecombineerd met een analyse van de sociale relaties die eigendomsrechten in spreek-
rechtenn transformeren (zie Hoofdstuk 2.). De suggestie dat de aanwas van kapitaal door pen-
sioenfondsenn gepaard gaat met een parallelle concentratie van zeggenschap is om twee redenen 
onjuist:: ten eerste omdat bezit en zeggenschap veelal toevallen aan verschillende organisaties, 
enn ten tweede omdat de accumulatie van pensioengelden niets zegt over de mate van interne 
democratischee zeggenschap. 

Dee groei van particuliere pensioenfondsen wordt gestimuleerd door fiscale voordelen. De to-
talee kosten van deze voordelen in termen van gemiste belastinginkomsten worden voor de VS 
geraamdd op 50 miljard dollar per jaar (Barber & Ghilarducci 1993:288). Daar staan eisen te-
genover.. In de VS vallen deze voordelen alleen toe aan fondsen die voldoen aan de eisen van de 
'Employeess Retirement Security Act' (ERISA). De eisen betreffen de professionaliteit van 
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hett beheer, de prudentie van de beleggingen en de mate van concentratie van de investeringen. 
Pensioenfondsenn mogen geen belang nemen in de moederonderneming; mogen geen belang ne-
menn boven de vijf procent van de totale waarde van een onderneming; en mogen niet meer dan 
tienn procent van hun vermogen in één onderneming steken (Drucker 1976:10-11). Deze gebo-
denn en verboden dienen - zoals de naam, 'Employees Retirement Security Act', reeds zegt -
omm de belangen van de contribuant te beschermen. Indirect draagt de wetgever daarmee echter 
bijj  aan de concentratie van zeggenschap in de handen van een selecte groep externe fondsbe-
heerders.. Op een totaal van 6 biljoen dollar aan pensioengelden wordt bijna 1,5 biljoen dollar 
beheerdd door de tien grootste fondsbeheerders (Minns 1996:386; Barber & Ghilarducci 
1993:293-294).. Door te eisen dat professionele fondsmanagers hun beleggingen baseren op de 
prudentiëlee normen van de beleggingsindustrie en door limieten te stellen aan de belangen die 
dezee managers namens pensioenfondsen in individuele beursfondsen mogen nemen, versterkt 
dee wetgever de bestaande kortzichtigheid van marktactoren en draagt hij bij aan de wispeltu-
righeidd van de aandelenmarkt. Vanwege de enorme vermogens die externe fondsmanagers behe-
ren,, hebben hun aan- en verkoopbeslissingen een prij smakend effect. Met name in het geval 
vann fusies, overnames en privatiseringen is dat zichtbaar (Minns 1980; Barber & Ghilarducci 
1993).. Meestal volgen externe beheerders echter de markt. Dat is inherent aan de veelgebruikte 
index-gerelateerdee beleggingstechnieken. Dat de externe beheerder optreedt als actieve bewa-
kerss van de lange termijn-belangen van de contribuanten komt maar zeer zelden voor (Barber 
&&  Ghilarducci 1993:290). 

Voortss biedt de interne inrichting van de zeggenschap van individuele pensioenfondsen in de 
VSS weinig mogelijkheden voor effectieve democratische controle. Net als in Nederland bestaan 
inn de VS twee typen private pensioenfondsen. De eerste is het zogenaamde 'ondernemings-
pensioenfonds'.. Dat is een fonds dat uitsluitend de pensioengelden beheert van de 
werknemerss van één onderneming. Meestal gaat het hier om een initiatief van de werkgever en 
bestaatt er nauwelijks onderscheid tussen het ondernemingsvermogen en het fondsvermogen. 
Dee tweede is het sectorale 'bedrijfspensioenfonds'. Dat is een collectief fonds dat de 
pensioentegoedenn van alle werknemers binnen één sector beheert. Meestal is dit een 
vakbondsinitiatief.'' Pensioenfondsen van het eerste type vallen onder ERISA. Daarmee is 
voorr de Amerikaanse wetgever de kous af. Het staat de werkgever vrij de zetels van de 
bestuursraadd naar eigen goeddunken te bezetten. Voor bedrijfspensioenfondsen gelden wel 
regelss voor de zetelverdeling. Maximaal de helft van de zetels mag worden bezet door 
vakbondsrepresentanten,, waar de meeste fondsen zich ook aan houden. Dit betekent dat 
Amerikaansee werknemers slechts over tien procent van hun pensioentegoeden (indirecte) 
zeggenschapp hebben (Barber & Ghilarducci 1993:292). 

Druckerr komt de verdienste toe de aandacht te hebben gevestigd op de indrukwekkende ka-
pitaalaccumulatiee van pensioenfondsen. Enkele cijfers: in 1993 bedroegen de wereldwijde 
pensioentegoedenn circa 10 biljoen dollar, waarvan ruim 6 biljoen dollar in handen was van 
Amerikaansee pensioenfondsen, 750 miljard dollar in handen van Britse pensioenfondsen en te-
genn de 700 miljard gulden in handen van Nederlandse pensioenfondsen.2 Dit is meer dan de 
marktwaardee van alle fondsen die zijn genoteerd aan de beurzen van Londen, New York en 
Tokyoo tezamen. De aan- en verkopen door Amerikaanse en Britse pensioenfondsen maken 
circaa 30 procent van de totale aandelenhandel in zowel New York als Londen uit en hun tegoe-
denn zijn gelijk aan ongeveer 60 procent van het bnp van zowel VS als VK (Minns 1996:385-
386).. De Nederlandse tegoeden (na de Amerikaanse, Britse, Canadese en Japanse in absolute 
termenn de grootste) zijn sinds 1980 verdubbeld van 80 naar 160 procent van het Nederlandse 
'nettoo nationaal product' (nnp). Deze groei moet vooral worden toegeschreven aan het sterk 
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gestegenn rendement op uitstaande gelden. Alleen al over de jaren 1993-1996 is door Neder-
landsee pensioenfondsen naar schatting een vermogenswinst van 250 miljard gulden geboekt 
(NRC(NRC Handelsblad 13 februari 1997; 19 juni 1999). 

Dee aandacht voor pensioentegoeden is groeiende, niet alleen door de toegenomen omvang er-
van,, maar ook door demografische ontwikkelingen. Met het oog op wereldwijde 'vergrijzing' 
wijstt de Wereldbank in een recent rapport op een lastig dilemma. Enerzijds zijn bestaande 
pensioentegoedenn ontoereikend om de intergenerationele 'schuld' in te lossen. Anderzijds be-
tekentt een substantiële verhoging van de bijdragen om aan deze 'schuld' te voldoen een on-
vermijdelijkee verlaging van het mondiale peil van economische activiteiten. De oplossing voor 
ditt dilemma is volgens de Wereldbank gelegen in een gelaagd model van pensioenvoorzieningen 
bestaandee uit; (i) een universele ouderdomsbijdrage die wordt gefinancierd uit belastingheffing 
enn door de centrale overheid wordt uitgekeerd; (ii) een verplicht spaarpensioen dat ofwel indi-
vidueell  ofwel in de vorm van een bedrij fspensioen wordt opgebouwd en dat onder privaat be-
heerr staat; en (iii ) een vrijwilli g spaarpensioen voor diegenen die zich uitgebreidere financiële 
beschermingg willen en kunnen veroorloven (World Bank 1994:233-254). 

Watt zo'n 'cappuccino-model' voor het Nederlandse nationale basispensioen (de regelingen 
diee onder de Algemene OuderdomsWet (AOW) vallen) betekent, hangt af van de hoogte ervan. 
Eenn forse verlaging van het basispensioen en een navenant grotere rol voor inkomensgerela-
teerdee spaar- en pensioenregelingen heeft verregaande consequenties voor de toch al grote in-
komens-- en vermogensongelijkheden onder 65-plussers. Om deze reden bepleiten De Kam & 
Nypelss een combinatie van maatregelen gericht op respectievelijk de kwaliteit van de pensi-
oenaanspraken,, de omvang van het premiedraagvlak en de hoogte van de pensioenaanspraken. 
Hett loslaten van het zogenaamde welvaartsvaste pensioen valt onder het eerste type maatrege-
len.. Het voorstel om 65-plussers over hun aanvullende inkomsten premieplichtig te maken 
valtt onder het tweede type maatregelen. Verhoging van de uitkeringsgerechtigde leeftijd tot 66 
off  67 jaar, tenslotte, is een maatregel van het derde type. Aangevuld met de inkomsten van een 
zogenaamdd 'bufferfonds' waarin de extra AOW-premies vloeien die door gepensioneerden zelf 
wordenn opgebracht, hopen De Kam & Nypels daarmee het universele basispensioen en de 
daarvoorr benodigde premies ook in de 21ste eeuw op een fatsoenlijk peil te houden. De alter-
natievenn - halvering van de uitkering of verdubbeling van de premie - wijzen zij om respectie-
velijkk morele en prudentiële redenen af (De Kam & Nypels 1995:169-188). 

Ditt aspect van pensioenvoorzieningen is voor mijn onderzoek van minder belang. Om een 
nauwkeurigerr beeld te krijgen van het deel van de pensioenvoorziening dat relevant is voor de 
uitwerkingg van marktrechten geef ik beneden een overzicht van vormen van pensioenvoorzie-
ningg (zie figuur 15.). Daarbij moeten de volgende kanttekeningen worden geplaatst. De belang-
rijkstee onderscheiding is die tussen stelsels die zijn gebaseerd op het zogenaamde 'omslagsys-
teem'' en stelsels die zijn gebaseerd op het 'kapitaaldekkingssysteem'. De eerste betreffen 
vormenn van pensioenvoorziening waarbij actuele premie-inkomsten direct worden 'omgesla-
gen'' in betalingen voor lopende verplichtingen. Er vindt dus geen of nauwelijks kapitaalaccu-
mulatiee plaats. Dat gebeurt wel onder het kapitaaldekkingsstelsel. Bijdragen worden gestort in 
eenn collectief beleggingsfonds dat het vermogen uitzet en beheert met als doel zo hoog moge-
lijkee rendementen om de uitkering van welvaartsvaste (of in ieder geval waardevaste) pensioe-
nenn zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Uitkeringen onder het omslagstelsel zijn veelal 
gebaseerdd op sociale grondrechten en onafhankelijk van de bijdrage, terwijl zij onder het kapi-
taaldekkingssysteemm wel vaak zijn gerelateerd aan de hoogte van de contributie. Verder moet 
wordenn onderscheiden tussen zogenaamde 'loonafhankelijke regelingen' en 'beschikbare 
premieregelingen'.. In het eerste geval gaat het om collectief beheerde fondsen waarvan de 
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uitkeringg gerelateerd is aan de contributie. In het tweede geval wordt op individuele rekening 
gespaardd en belegd en worden de opbrengsten na een vastgestelde datum in termijnen uitge-
keerd.. De uitkering weerspiegelt in het geval van 'beschikbare premieregelingen' zeer direct het 
individuelee financieel-economische 'lot'. In het geval van 'loonafhankelijke regelingen' daaren-
tegenn is in ieder geval het beleggersgeluk of de speculantenpech gecollectiviseerd. Daarnaast 
moett worden onderscheiden tussen vrijwillig e en verplichte pensioenopbouw; tussen pensi-
oenstelselss die onder publiek beheer staan en privaat beheerde pensioensystemen; en - zoals 
gezegdd - tussen bedrijfspensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen. 

vrijwillig / / 
verplicht t 

formee l l 

verplicht t beide e beide e 

informeel l 

publiekk bedrijf/ individuele familiale 
ondernemingg besparingen besparingen 

sociaal l 
gesanctioneerd d 

redistributief f j a a j a a nauwelijkss binnen familie 

beschikbare e 
premie/ / 

loonafhankelijk k 

loonafhankelijkk gemengd beschikbare e 
premie e 

n.v.t. . 

omslagstelsel/ / 
kapitaal--

dekkingsstelsel l 

omslagstelsel l gemengd d kapitaal--
dekkingsstelsel l 

gemengd d 

publiek/ / 
privaatt beheer 

publiek k privaat t beide e privaat t 

figuurfiguur 15. I typen pensioenvoorzieningstelsels (World Bank 1994:97). 

Ditt hoofdstuk is gebaseerd op de gedachte dat pensioenopbouw via kapitaaldekking kan 
wordenn begrepen als een variatie op het thema van marktrechten, en is gewijd aan de vraag of 
pensioenopbouww kan bijdragen aan de democratisering van het ondernemingsbestuur. Ik be-
antwoordd deze vraag met behulp van een reconstructie van het falen van de Zweedse 
'werknemersfondsen'' in de jaren tachtig. Cruciaal is daarbij of dit te wijten was aan contin-
gente,, strategische factoren of juist aan belemmeringen die inherent zijn aan pensioenopbouw 
viaa kapitaaldekking. 
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Zweedsee werknemersfondsen 

Achtergronden Achtergronden 
Hett Zweedse Meidner-plan is een van de weinige naoorlogse sociaal-democratische pogingen 
geweestt om werknemers daadwerkelijk zeggenschap te geven over het strategische beleid van 
ondernemingenn via de overdracht van aandelen. De gedachte dat op politieke democratisering 
(inn de vorm van algemeen kiesrecht) en sociale democratisering (in de vorm van universele so-
cialee zekerheidsaanspraken) als laatste stap naar een socialistische economie, een sociaal-de-
mocratischh offensief voor economische democratisering zou moeten volgen, kent een lange 
traditiee in de Zweedse arbeidersbeweging (Sassoon 1996:707; Tilton 1991:39-69). De reden 
waaromm dit idee in de jaren zeventig zijn beslag kreeg in de vorm van een voorstel van de 
Zweedsee vakbondsfederatie 'Landesorganisationen' (LO) voor zogenaamde 'werknemers-
fondsen',, moet worden gezocht in de wijze waarop binnen het Zweedse systeem van arbeids-
verhoudingenn werd gereageerd op de spanning tussen een centraal geleide loonpolitiek 
enerzijdss en sectorale groeiverschillen, die zich in de tweede helft van de jaren vijfti g in toene-
mendee mate manifesteerden, anderzijds. 

Onderr condities van volledige werkgelegenheid en loonsolidariteit veroorzaken prestatiever-
schillenn tussen ondernemingen ofwel superwinsten voor bovengemiddeld presterende onderne-
mingenn en/of 'grijze' loonstijgingen en 'verborgen' inflatie. De voor de hand liggende oplossing 
iss in dat geval om de leidraad van economiebrede loonsolidariteit te laten varen. Daarvoor werd 
bijvoorbeeldd in Nederland gekozen. In Zweden daarentegen achtte men de kosten daarvan te 
hoog,, niet alleen in morele termen, maar ook in prudentieel-strategische termen. Daarmee ver-
liestt de staat immers een belangrijk instrument voor macro-economische sturing dat zich alleen 
inn uitzonderlijke omstandigheden weer laat heroveren. In plaats daarvan koos de Zweedse 
sociaal-democratischee partij - de 'Socialdemokratiska Arbetarpartiet' (SAP) - voor een stra-
tegie,, ontwikkeld door de vakbondseconomen Gösta Rehn en Rudolf Meidner, die was geba-
seerdd op het morele beginsel van 'gelijke betaling voor gelijke arbeid' en die vasthield aan cen-
tralee loononderhandelingen tussen werknemers en werkgevers. De oplossing voor sectorale 
groeiverschillenn bestond er uit de loonruimte te laten bepalen door de gemiddelde produc-
tiviteitsstijging.. Daarmee werden twee vliegen in een klap geslagen: enerzijds een solidaire en 
prudentiëlee loonontwikkeling, en anderzijds afgedwongen economische rationalisering. Onder-
nemingenn met lager dan gemiddelde productiviteitsstijgingen werden 'gestraft' met hogere 
loonkostenn dan hun productiviteitsstijgingen rechtvaardigden, terwijl ondernemingen met bo-
vengemiddeldee productiviteitsstij gingen werden 'beloond' met lagere loonkosten. 

Vann meet af aan was duidelijk dat deze strategie een actief arbeidsmarktbeleid vereiste. Om 
dee reallocatie van kapitaal tussen sectoren mogelijk te maken moest de bijbehorende reallocatie 
vann arbeid zo pijnloos mogelijk verlopen. Vanaf de late jaren vijfti g kreeg dit zijn beslag in de 
vormm van arbeidsbemiddeling, scholingsprogramma's, migratie-subsidies en volkshuisves-
tingsprojecten.. Daarnaast was er het probleem van de bovengemiddelde winsten. Dit was al-
lereerstt een moreel probleem. Waarom productiviteitswinsten meer ten goede laten komen aan 
dee factor kapitaal dan aan de factor arbeid? Maar het was ook een prudentieel probleem. Wat 
belett de werkgever om de extra winsten niet toch als 'grijs' loon onderhands aan werknemers 
uitt te keren? Dit bracht immers niet alleen de doelstelling van een solidaire loonontwikkeling in 
gevaar,, maar ook die van economische rationalisering. Om dat te voorkomen was een instru-
mentt nodig dat consumptieve besteding van winsten kon verijdelen en een productieve kon ga-
randeren.. In het plan van Rehn en Meidner bestond dat instrument uit een hoge vennoot-
schapsbelastingg gecombineerd met speciale investeringsfondsen die deze extra belastinginkom-
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stenn tegen lage kosten en voorzien van parametrische én institutionele eisen weer zouden 
doorsluizenn naar ondernemingen (Pontusson 1992:57-79; 1994:24-27; Sassoon 1996:203-
206). . 

Vanaff  de tweede helft van de jaren zestig begon deze strategie gebreken te vertonen. Ten eer-
stee bleek de verhouding tussen de aanwas van nieuwe marktbanen in groeisectoren en de afslag 
vann marktbanen in krimpsectoren steeds minder in evenwicht. Door liberalisering van het han-
delsverkeerr nam de competitieve druk op de exportsector toe. 'Oude' en 'nieuwe' industrieën 
reageerdenn met verhoging van de kapitaalintensiteit, versnelde sluiting van inefficiënte bedrij-
ven,, een forse toename in defensieve fusies en groeiende directe buitenlandse investeringen. De 
doelstellingg van volledige werkgelegenheid kwam daardoor onder druk te staan, wat de centrale 
overheidd noopte tot een gestage uitbreiding van de collectieve sector. Op de lange duur loopt 
ditt evenwel ofwel tegen de grenzen van een inflatoire begrotingsbeleid aan ofwel tegen die van 
eenn marktverstorende belastingheffing (Pontusson 1992:105-111). Daarnaast werd ook de 
Zweedsee economie aan het eind van de jaren zestig geconfronteerd met een golf van arbeidson-
rust.. Deze kon worden herleid tot de volgende drie factoren. Ten eerste onvrede met de afge-
dwongenn loonsolidariteit. Ten tweede een groeiend ongenoegen met de vervolmaking van de 
tayloristischee arbeidsorganisatie waarmee de opgeschroefde rationaliserings- en herstructure-
ringsdrukk gepaard ging. En ten derde een geleidelijke verschuiving van industrie naar diensten 
enn binnen de industrie van uitvoeringstaken naar regeltaken. Dat stelde de werknemersorgani-
satiee voor midden- en hoger personeel - 'Tjanstemannens Centralorganisation' (TCO) - in toe-
nemendee mate in staat zich in een strategische positie te manoevreren (Pontusson 1992:165-
167). . 

VanVan winstdeling naar spaarregeling 
Inn antwoord op deze ontwikkelingen zette de socialistische vakbeweging in op een breed de-
mocratiseringsoffensieff  dat de arbeidsonrust moest kanaliseren, de vakbondsorganisatie op het 
niveauu van de werkvloer moest revitaliseren, voortzetting van de greep van de vakbond op de 
loonontwikkelingg via centraal akkoorden moest garanderen en dat tevens als brug met de TCO 
moestt fungeren. Het succes hiervan was groot. In vier jaar tijd (van 1972 tot 1976) wist de 
SAPP een imposante reeks wetten aanvaard te krijgen, waaronder minderheidsvertegenwoordi-
gingg van werknemers in bestuursraden, uitgebreide volmachten voor arbo-controleurs, striktere 
ontslagproceduress en een medezeggenschapswet die de ondernemingsleiding verplichtte te on-
derhandelenn met de vakbond over ieder besluit dat aan de belangen van de werknemerspopula-
tiee raakte (Pontusson 1992:161-185; 1994:27-28). 

Medee ingegeven door dit succes nam het LO-congres van 1976 het plan aan van huiseco-
noomm Rudolf Meidner om ondernemingen te verplichten om op hun winsten aandelen uit te 
schrijvenn en deze over te dragen aan zogenaamde 'werknemersfondsen'. Het onderliggende ka-
pitaall  zou onveranderd bij de onderneming blijven. Alleen de zeggenschap zou in handen van 
vakbondd en werknemers komen. De kern van dit voorstel bestond dus uit de splitsing van con-
trolerechtenn en gebruiksrechten. Het plan was niet nieuw. Eerder en elders waren soortgelijke 
voorstellenn gedaan. Zo loopt er een directe lij n van Naphtali's 'Wirtschaftsdemokratie' 
(Naphtalii  1966[1922]), via Gleitzes 'Sozialfonds' (Gleitze 1969), naar Meidners 'werkne-
mersfonds'' (Tilton 1991:230; De Beus & Koelble 1994:517; Sassoon 1996:708-709; Meidner 
1993:223-224;; Kratke 1997:42). Terzelfdertijd speelden ook de Nederlandse en Deense soci-
aal-democratischee regeringspartijen met 'vermogensaanwasdeling', zoals het hier te lande heet-
tee (zie Dercksen 1985; De Kam & Vermeend 1985). Bovendien hoort het thuis in een familie 
vann voorstellen voor de spreiding en deling van vermogens, waartoe ook aandelenspreidings-
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faciliteitenn behoren. Deze werden door de LO en de SAP afgewezen, hoewel daar in liberale 
kringg brede steun voor bestond (Stephens 1979:190-191; Tilton 1991:232). De reden daarvoor 
wass het té individualistische karakter van deze vorm van vermogensaanwasdeling. Bij aande-
lenspreidingg gaat het om individuele aanspraken op het vermogen van de onderneming. Dit 
staatt niet alleen haaks op de solidaristische premissen van de Zweedse vakbeweging, boven-
dienn biedt aandelenspreiding slechts geringe mogelijkheden voor daadwerkelijke zeggenschap. 

Dee keuze voor collectieve vermogensaanwasdeling via werknemersfondsen werd ingegeven 
doorr een viertal overwegingen. Ten eerste versterkte zij de solidaristische inkomenspolitiek 
doorr excessieve ondernemingswinsten af te romen. Ten tweede corrigeerde zij de toenemende 
bezitsconcentratie.. Ten derde stimuleerde zij productieve investeringen. En ten vierde ver-
groottee zij de werknemersinvloed op het strategische niveau van het ondernemingsbeleid. Vol-
genss het oorspronkelijke plan waren alle ondernemingen boven de 50 of 100 werknemers 
verplichtt nieuwe aandelen uit te schrijven ter hoogte van 20 procent van de bruto-winst. De 
controle-- en inkomensrechten van deze aandelen zouden worden waargenomen door de lokale 
bondenn totdat het werknemersaandeel de 20 procent van het totale aandelenkapitaal zou over-
schrijden.. Vanaf dat moment zouden de rechten worden waargenomen door een speciaal inves-
teringsfondss waarvan de bezetting gezamenlijk zou worden bepaald door nationale vakbonden 
enn andere belangenorganisaties. Binnen 35 jaar, zo raamde Meidner, zou bij een gemiddelde 
jaarlijksee winst van tien procent 49 procent van het totale aandelenkapitaal in handen zijn van 
dee werknemersfondsen (Meidner 1978:59; Pontusson 1992:186-219; 1994:29; Tilton 1991: 
228-235;; Sassoon 1996:706-713). 

Zoverr kwam het niet. In drie rondes werd het oorspronkelijke plan afgezwakt. Ten eerste 
doorr het zwaartepunt te verschuiven van de redistributie van bezit en inkomen naar verhoging 
vann het investeringsquotum. Ten tweede door de doelstelling van zeggenschap en controle te 
combinerenn met pensioenopbouw en marktconforme winstmaximalisatie. Ten derde door 
kapitaalaccumulatiee via winstdeling aan te vullen met kapitaalaccumulatie via loonafdrachten. 
Tenn vierde door de overdracht van nieuwe aandelen te vervangen door winstbelasting en de 
aanschaff  van bestaande aandelen. Ten vijfde door één centraal fonds te vervangen door 24 
decentralee fondsen. Ten zesde door niet lokale bonden het fondsbestuur te laten benoemen, 
maarr iedere contribuant met voldoende arbeidsverleden. Ten zevende door de heffing niet te 
baserenn op de bruto winst, maar op de reële winst (dat wil zeggen: winst na aftrek van rente 
enn inflatie). En tenslotte door de omvangsdrempel te verhogen van 50 of 100 werknemers naar 
5000 werknemers. 

Uiteindelijkk werden in 1983 voor een duur van zeven jaar vijf regionale fondsen opgezet. 
Dezee fondsen waren geschoeid naar de leest van het zogenaamde 'vierde' pensioenfonds dat in 
19733 onder druk van de LO was opgericht en als enige van de vier Zweedse pensioenfondsen 
dee bevoegdheid had om in aandelen te investeren. In concreto betekende dit dat de 'werkne-
mersfondsen'' weliswaar in aandelen mochten beleggen - zowel van genoteerde als van onge-
noteerdee ondernemingen -, maar dat daarop dezelfde restrictieve regels van toepassing waren 
alss voor het 'vierde' pensioenfonds golden (Pontusson 1992:191, 198). Dat wil zeggen: geen 
actievee uitoefening van controlerechten; geen belang van meer dan acht procent van het uit-
staandee aandelenkapitaal; een investeringsbeleid dat voldoet aan de eisen van prudent portfo-
liobeheer,, te weten: voldoende rendement, lange termijn-orièntatie en risicospreiding; en, 
tenslotte,, verplichte jaarlijkse afdrachten ter waarde van drie procent van het beheerde kapitaal 
aann het nationale stelsel van aanvullende pensioenen (Pontusson 1992:196-198, 205, 209-
210). . 
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Zevenn jaar later bedroeg het aandelenbezit van de fondsen zeven procent van de totale 
waardee van de aandelen die zijn genoteerd aan de beurs van Stockholm. In 1992 volgde het de-
finitievefinitieve einde van wat in 1976 was verwelkomd als een radicale stap op weg naar een socia-
listischee economie. Maart 1991 presenteerde de sociaal-democratische regering een voorstel 
omm de institutionele vormgeving van het Zweedse pensioenstelsel aan te passen aan de ge-
groeidee praktijk door de organisatorische en functionele verschillen tussen de werknemers-
fondsenn en de pensioenfondsen uit te wissen en het beheerde kapitaal onder te brengen in vijf 
nieuwe,, uniforme pensioenfondsen. Deze moesten gelijkelijk bijdragen aan de dekking van de 
nationalee pensioenverplichtingen. In de hoop een dreigende verkiezingsnederlaag met een po-
lariserendee strategie te voorkomen voegde de SAP daaraan toe dat slechts 40 procent van het 
kapitaall  in obligaties hoefde te worden geïnvesteerd, waardoor 260 miljard Zweedse kroon -
bijnaa de helft van de totale waarde van de in Stockholm genoteerde ondernemingen - vrij inves-
teerbaarr vermogen overbleef (Pontusson 1992:200). De strategie faalde, de SAP boekte haar 
slechtstee verkiezingsresultaat in 44 jaar, en het centrum-rechtse kabinet-Bildt voerde de insti-
tutionelee reorganisatie van het pensioenstelsel eenjaar later in grote lijnen uit maar verscherpte 
dee 'restrictie'; de nieuwe pensioenfondsen moesten ten minste 60 procent van hun tegoeden 
'veilig'' beleggen (Davis 1995:98). Waarmee het idee om pensioengelden in te zetten als markt-
rechtenn definitief ten grave werd gedragen. 

VerklaringenVerklaringen voor een mislukt experiment 
Hett falen van de Zweedse werknemersfondsen is herleidbaar tot een scala aan (contingente) 
factoren.. Zo wordt in de literatuur de geringe publieke steun voor de maatregelen als verkla-
rendee factor genoemd, maar ook de geringe mate van controle van de socialistische beweging 
overr de landelijke pers; de complexiteit en geringe transparantie van de institutionele vormge-
vingg van de fondsen; de onenigheid tussen LO en SAP over vorm en inhoud van het plan, 
alsmedee over de te volgen strategie; en, tenslotte, het onvermogen van de architecten van het 
plann om de fondsen zo in te richten dat er een groot aantal electorale belangen mee waren ge-
moeidd en er dus brede belangencoalities konden worden gesmeed (Stephens 1979:191; Tilton 
1991:232-233;; Korpi 1983:234-235; Meidner 1993; Pontusson 1992; 1994; 1997; Sassoon 
1996:485ff.,, 71 Iff.; Ryner 1999). 

InIn mijn optiek is het echter evenzeer te wijten aan factoren die inherent zijn aan de poging 
omm collectieve spaargelden te transformeren in marktrechten. Om die structurele factoren te 
achterhalenn moeten in ieder geval de volgende aspecten worden onderscheiden. Ten eerste de 
matee waarin de zeggenschapsstructuur van de pensioenfondsen democratische controle toe-
staat.. Het gaat hier om de mate waarin vertegenwoordigers van werknemersbelangen zeggen-
schapp hebben over het investeringsbeleid van de fondsen. Ten tweede de mate waarin de fond-
senn de controlemogelijkheden die hen ter beschikking staan daadwerkelijk hebben gebruikt. Het 
gaatt dan om: (i) stemuitoefening via de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering; (ii) vertegen-
woordigingg in de toezichthoudende raad; en (iii ) vormen van informele consultatie. Of deze 
wegenn kunnen worden bewandeld hangt in belangrijke mate af van de concentratie van de be-
leggingsportefeuilless van de fondsen. Hebben de fondsen geprobeerd om gezamenlijk substan-
tiëlee minderheidsbelangen op te bouwen? Daarnaast is ook de spreiding van het aandelenbezit 
vann belang. Deze spreiding bepaalt hoe groot het minderheidsbelang moet zijn om substantieel 
tee kunnen heten. Naarmate de beleggingsportefeuille een grotere concentratie kent en het bezit 
meerr is gespreid, neemt het 'politieke' gewicht van het minderheidsbelang toe en stijgt de kans 
opp effectieve controle. 
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Omdatt geen informatie beschikbaar-is over de mate waarin de werknemersfondsen gebruik 
hebbenn gemaakt van de mogelijkheid van informele consultatie beperk ik mij hier tot de vol-
gendee vier indicaties van 'gepolitiseerd' beleggen. Ten eerste de omvang van het aandelenbezit 
vann de fondsen in verhouding tot het uitstaande aandelenkapitaal. Ten tweede de mate van 
concentratiee van dit pakket in verhouding tot de eigendomsspreiding. Ten derde de officiële in-
vestehngsdoelstellingenn in relatie tot de investerings/v-aJfctf/Tt. En ten vierde de mate waarin de 
fondsenn de beleggingsvrijheid die de wettelijke beperkingen hen liet daadwerkelijk hebben be-
nut. . 

Aann deze evaluatie ligt de stelling ten grondslag dat formeel eigendom een noodzakelijke 
voorwaardee is voor informele zeggenschap. Dat is in zoverre een onproblematische stelling 
omdatt formeel eigendom informele zeggenschap nimmer kan garanderen. Formeel eigendom is 
geenn voldoende voorwaarde. Zeker in het geval van de prille en controversiële werknemers-
fondsenn niet. Informele zeggenschap is een effect van sociale structurering binnen bepaalde 
professionelee en klassebepaalde strata, waar de lokale vakbondsfunctionarissen die de be-
stuursradenn van de werknemersfondsen domineerden zeer waarschijnlijk niet toe behoorden. 
Omm deze reden is het weinig bezwaarlijk dat de beoordeling beperkt blijf t tot een analyse van 
dee formele eigendomsstructuur. 

Tenn aanzien van de eerste van de bovengenoemde aspecten het volgende. De uitoefening van 
effectievee zeggenschap door of namens werknemers en andere belangengroepen staat of valt 
mett de mate waarin de zeggenschapsstructuur van de fondsen zelf voorziet in de mogelijkheid 
vann controle door vakbondsvertegenwoordigers en andere belanghebbenden. Democratische 
controlee door pensioenfondsen vooronderstelt democratische pensioenfondsen. De medezeg-
genschapsstructuurr van de Zweedse fondsen voorziet consequent in tripartiete, paritaire, dan 
well  meerderheidsrepresentatie voor werknemersorganisaties.3 Deze op papier substantiële in-
brengg heeft echter nauwelijks effect gehad op de beleggingsportefeuille. Evenmin mondde het 
uitt in 'politiekere' beleggingen dan het conventionele portfoliobeheer van private investeerders 
enn verzekeraars, noch in termen van doelstellingen, noch in termen van de investeringsprafoi/'&. 
Dee fondsen hebben zich primair als vermogensbeheerder opgesteld, nimmer als belangenbe-
hartiger.hartiger. Bemoeienis met de dagelijkse leiding zoveel mogelijk mijdend, volgden de besturen 
vann de fondsen bij investeringsbeslissingen drie vuistregels: zo groot mogelijke risicospreiding, 
zoo veel mogelijk lange termijn-betrokkenheid, en een zo groot mogelijke vertegenwoordiging 
vann het beursgenoteerde grootbedrijf uit de exportsector in de beleggingsportefeuille. Binnen 
dezee parameters moest vervolgens maximaal rendement worden behaald. Daarmee week het 
investeringsbeleidd van de werknemersfondsen niet af van dat van private beleggingsfondsen. 

Dee omvang van het gezamenlijke vermogen van de fondsen is nooit hoger geweest dan tien 
procentt van de totale waarde van de Zweedse aandelenbeurs. Ofschoon de wetgever uitdruk-
kelijkk had gesteld dat de werknemersfondsen zich de verantwoordelijkheden van de mede-eige-
naarr waardig moesten betonen, had hij tegelijk het maximale percentage dat de fondsen van het 
totalee uitstaande aandelenkapitaal van één onderneming mochten bezitten beperkt tot acht. In 
theoriee konden de werknemersfondsen en het 'vierde' pensioenfonds dat als enige een wette-
lij kk maximumbelang van tien procent mocht nemen gezamenlijk derhalve maximaal de helft van 
allee aandelen van elk willekeurig beursfonds aanschaffen.4 In de praktijk vereiste dat echter een 
matee van onderlinge coöperatie en afstemming waar de fondsen of niet over beschikten of niet 
toee bereid waren; in ieder geval hebben zij die nimmer vertoond. Het gezamenlijke portfolio 
vann de fondsen telde slechts zeven genoteerde ondernemingen waarvan het stemaandeel groter 
wass dan acht procent. Bij voldoende spreiding van de aandelen van de betreffende onderne-
mingg kan zelfs het bezit van twee tot vier procent van de stemhoudende aandelen voldoende 
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zijnn om zeggenschap uit te oefenen. In Zweden is de kans daarop echter klein. De meeste 
Zweedsee ondernemingen kennen ten minste één grotee particuliere 'eigenaar' waarvan het aan-
delenbezitt dat van de gecombineerde fondsen in de meeste gevallen met ten minste een derde 
overschreedd (Scott 1997:152). Dit verhoogt de zeggenschapsdrempel aanzienlijk waardoor het 
praktischee nut van aandelenbezit voorde georganiseerde werknemers beperkt bleef tot infor-
matieverwervingg via de aandeelhoudersvergadering en het opdoen van ervaring met beleggings-
strategieënn en de omgang met de nationale financiële en economische elite. Vergeleken met de 
informatie-,, advies- en instemmingsrechten van de medezeggenschapswetgeving van 1976 is 
datdat een teleurstellende winst (Pontusson 1992:212). 

Dezee lage score heeft echter niet alleen te maken met restrictieve regelgeving. Het ontbreken 
vann onderlinge afstemming evenals de kloof tussen het daadwerkelijke aandelenbezit en het 
toegestanee maximum wijzen er op dat de fondsen niet het maximale hebben gehaald uit de be-
schikbaree mogelijkheden (Pontusson 1992:206). De verklaring hiervoor schuilt deels in de 
doelstellingenn die de fondsen opgelegd hadden gekregen. Naast bijdragen aan economische her-
structureringg en modernisering werd van de fondsen een voldoende rendement verwacht. De 
wetgeverr specificeerde echter alleen de rendementseis (Pontusson 1992:205). De sociale en 
ecologischee dimensies van investeringsbeslissingen werden uitsluitend onder de noemer van ef-
fectenn op de langere termijn gethematiseerd. Door zich niet uit te laten over de lastige kwesties 
vann kwantificering, operationalisering en verslaglegging van sociale en ecologische eisen bood 
dee wetgever de fondsen onvoldoende juridische tegenmacht tegen de dominante principes en 
techniekenn van professioneel portfoliobeheer.5 

Ookk de verplichte bijdrage van de fondsen aan het nationale systeem van aanvullende pensi-
oenenn moet als verklaring worden genoemd. Zoals gezegd waren de werknemersfondsen ver-
plichtt om jaarlijks drie procent van hun vermogen af te dragen aan het nationale systeem van 
pensioenvoorziening.. In combinatie met de gewijzigde financieringsformule van de werkne-
mersfondsenn - van unilaterale 'vermogensaanwasdeling' naar gezamenlijke werkgevers- en 
werknemersbijdragenn - kwam dit neer op de omzetting van investeringsfondsen die door de 
vakbondenn werden bestuurd in professioneel geleide pensioenfondsen. Het conformistische ef-
fectt hiervan werd versterkt door het streven naar publieke acceptatie van de zijde van de 
werknemersfondsen,, de veel grotere publieke zichtbaarheid van aandelenmarkten en van koers-
stijgingenn als indicator van de economische prestaties van ondernemingen vanaf de vroege jaren 
tachtig,, alsmede door de concurrentie tussen de fondsen als gevolg van onderlinge prestatie-
vergelijkingenn door overheidscontroleurs en de nationale pers (Pontusson 1992:207-208). 

Structurelee problemen 

Dee Zweedse ervaring leert dat de logica van het kapitaaldekkingsstelsel kennelijk van dien aard 
iss dat de prudentiële balans tussen maximalisatie van rendement en minimalisatie van risico die 
hett belang van 'contribuanten' dient naadloos samenvalt met de hegemoniale belangen van con-
trolerendee 'eigenaars'. Percentuele limieten op de verwerving van aandelen dienen op drie ma-
nierenn de belangen van contribuanten. Ten eerste door het lot van fonds en deelnemende on-
dernemingten)) te scheiden. Ten tweede door risicospreiding af te dwingen. En ten derde door 
tee voorkomen dat het fonds verstrikt raakt in zijn beleggingen door deze niet te kunnen afsto-
tenn zonder de prijs ervan (negatief) te beïnvloeden. Tegelijkertijd staan deze limieten de op-
bouww van substantiële minderheidsbelangen in de weg en blokkeren zij democratische zeggen-
schap.. Bovendien versterken zij concentratie- en centralisatietendensen. Minns heeft berekend 
datdat met de groei van pensioenfondsen ook de voorkeur voor deelnames in de grotere beursge-
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noteerdee onderneming toeneemt, evenals voor sectoren met een hoge mate van concentratie. 
Hoee groter het fonds, hoe vaker het maximale belang in een onderneming (vijf procent onder 
ERISA)) eerder zal zijn bereikt dan het maximale percentage aan vermogen dat het fonds in een 
ondernemingg mag beleggen (tien procent onder ERISA). Hoe groter de kapitaalsbasis van het 
beleggingsobject,, hoe meer de maximumbedragen van beide investeringsrestricties elkaar zullen 
naderen.. Tezamen veroorzaken deze restricties bij de beheerder een rationele voorkeur voor 
beleggingenn in de allergrootste beursfondsen. 

Ditt wordt versterkt door de behoefte aan liquiditeit van pensioenfondsen. Omdat 
('volwassen')) pensioenfondsen continu omvangrijke overdrachten aan hun cliënten moeten 
verrichten,, bestaat een grote behoefte aan kasgeld. Op haar beurt plaatst dit een premie op be-
leggingenn in beursfondsen waarvoor een liquide markt bestaat en waarvan de dagelijkse han-
delsomvangg groot genoeg is om eventuele verkopen niet van invloed te laten zijn op de koers 
(Minnss 1980: 58). Daar komt het kostenaspect dan nog eens bij. Naarmate het aantal onder-
nemingenn in portefeuille groter is, stijgt om die reden ook de druk om te beleggen in de aller-
grootstee ondernemingen. Extern beheer is vooral voor kleinere fondsen kostenefficiënt. Tegen-
overr een commissie ter hoogte van tussen de 0,25 procent en 0,4 procent van het vermogen 
(diee afneemt naarmate het vermogen stijgt) en beurskosten per transactie in geval van extern 
beheer,, staan personele kosten, wervingskosten, informatiekosten en transactiekosten in geval 
vann intern beheer die gezamenlijk een veelvoud van de gevraagde commissie kunnen bedragen. 
Vanaff  een zekere omvang treden echter schaalvoordelen op die het kostenverschil doen verva-
genn en de meeste fondsen, op grond van de grotere zelfstandigheid die dat biedt, doen besluiten 
tenn minste deels tot intern beheer over te gaan. De kosten van conventioneel portfoliobeheer 
bedragenn in dat geval rond de 0,1 procent van het vermogen (dat is: minus transactiekosten). 
Voorr een fonds van de omvang van ABP betekent dat een vaste jaarlijkse kostenpost van circa 
6600 duizend gulden. Daar komen omvangrijke transactiekosten voor pensioenfondsen 
bovenopp doordat de toegang tot de aandelenmarkt beperkt is tot leden (in ieder geval in het 
VK,, de VS en Nederland) (Minns 1980:23, 32-33). Daar tegenover staan financiële voordelen 
voorr de fondsbeheerder als gevolg van synergie tussen de verschillende activiteiten. Minns 
meldtt bijvoorbeeld dat de financiële sector is oververtegenwoordigd in de portefeuilles van 
Britsee institutionele beleggers (en dat de kapitaalgoederensector is ondervertegenwoordigd). 
Datt is niet alleen omdat zich daar de sterkste concentratietendensen hebben voorgedaan (en 
nogg voordoen), maar ook omdat institutionele beleggers de pensioengelden die zij beheren 
gebruikenn om zich invloed te verschaffen over andere financiële dienstverleners teneinde 
commissiegeldenn dubbel te kunnen opstrijken en van gemakkelijke afzet van aandelenemissies 
tee zijn verzekerd (Minns 1980:103-125). 

Wordtt van conventioneel beheer afgeweken - bijvoorbeeld om ook het midden- en kleinbe-
drijff  te bedienen, risicokapitaal te verstrekken of om duurzame productie te financieren - dan 
betekentt dat een onmiddellijke en exponentiële stijging van de kosten per belegging. Ten eerste 
omdatt de omvang van deze investeringen over het algemeen klein tot microscopisch is. Ten 
tweedee omdat risico- en rendementsbepaling niet langer op grond van conventionele financiële 
indicatorenn kan geschieden, maar kennis van economische indicatoren vereist. De beleggingsin-
dustriee heeft de blik op economische organisaties in toenemende mate versmald tot de finan-
ciëleciële dimensie van de onderneming en besteedt nauwelijk tijd en geld aan onderzoek naar de 
economischeeconomische dimensie van de onderneming. Voor die kennis zullen dus andere kanalen en an-
deree bronnen moeten worden aangeboord. En ten derde omdat het fonds actief zal moeten 
wervenn onder (potentiële) 'starters' en 'doorgroeiers' om zijn kapitaal rendabel te kunnen uit-
zetten.. Dat vereist niet alleen een sterk geïndividualiseerde en daarmee kostbare beoordeling, 
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maarr ook een sterk gedecentraliseerd bemiddelingsnetwerk. Als niet reeds bestaande 
netwerkenn kunnen worden gebruikt die uit hoofde van aanpalende functies zijn opgezet, moet 
eigenhandigg zo'n netwerk worden opgezet. Het spreekt vanzelf dat ook dat een langdurige en 
kostbaree operatie is (Minns 1980:78-125). 

Slot t 

Pensioengeldenn lenen zich daarom niet voor de democratisering van het kapitaalsperspectief 
omdatt hun verzekeringsfunctie nu eenmaal risicospreiding, rendementsmaximalisatie en een 
hogee mate van liquiditeit met zich brengt. Om die reden valt het te begrijpen dat pensioenfond-
senn tegen de commerciële beleggingsindustrie aanleunen. Het opzetten van een eigen bemidde-
lingsnetwerkk en het formuleren van eigen beoordelingscriteria is te kostbaar, te tijdrovend en te 
gecompliceerd.. Bovendien stelt de fiscale en juridische status van pensioenfondsen hen onvol-
doendee in staat om deze traditionele bancaire functies over te nemen. Pensioenfondsen zijn 
derhalvee niet de meest geëigende instrumenten voor bijdragen aan investeringsplanning, eco-
nomischee herstructurering, werkloosheidsbestrijding en de stimulering van duurzame produc-
tiesystemen.. Dat wil zeggen, mits het zeker is dat investeringen in dergelijke projecten bedui-
dendd meer risico met zich meebrengen en beduidend slechter renderen dan conventionele be-
leggingen. . 

Cruciaall  zijn hier vier vragen: wat is rendement, wat is risico, wat verstaan we onder 
'beduidendd meer', en wie bepaalt hoe risico, rendement en morele, sociale en ecologische eisen 
tegenn elkaar worden afgewogen. Deze vragen verwijzen naar de kwesties van verslaglegging, 
boekhoudkundigee praktijken, meetconventies en technieken van portfoliobeheer. Hoewel ten 
delee het onbedoelde effect van historische - pad afhankelijke - processen, biedt de nauwe ver-
wevenheidd van staatsvorming en statistische en boekhoudkundige conventies ten minste mo-
gelijkhedenn voor afgedwongen verandering (vgl. Alonso & Starr 1987; Donzelot 1979; Porter 
1995;1995; Scott 1998). Door bestaande regelgeving anders toe te passen of nieuwe regelgeving te 
introducerenn kan de overheid het gewicht van conventionele technieken van portfoliobeheer 
verminderenn ten gunste van 'socialere' beleggingscriteria. 

Ookk kan worden gekozen voor een meer voluntaristische benadering. Als werknemersrepre-
sentantt zouden ondernemingsraden bijvoorbeeld een voorkeur kunnen uitspreken voor een or-
deningg van waarden die vervolgens door de directie van het pensioenfonds, in overleg met de 
raadd van toezicht en de adviserende deelnemersraad,6 nader wordt uitgewerkt en ter goedkeu-
ringg aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd. Voor dit laatste pleit niet alleen de democrati-
schee legitimiteit van ondernemingsraden, maar ook het feit dat zeggenschap over de nadere in-
vullingg van pensioenregelingen door de wetgever uitdrukkelijk als een taak van de onderne-
mingsraadd wordt gezien. Voor alle voornemens die de gezamenlijke pensioengelden betreffen 
moett de werkgever instemming van de ondernemingsraad vragen, zo stelt de WOR. Dit weer-
spiegeltt het feit dat pensioenafspraken loonafspraken zijn en dus in het arbeidsvoorwaarden-
overlegg thuishoren. Daaruit volgt dat werkenden meer invloed zouden moeten hebben op de 
compositiee van de beleggingsportefeuille en de principes en waarden die daarbij worden gehan-
teerd. . 

Dee bestaande verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden staat 'pluralisering' van 
hett investeringsbeleid van pensioenfondsen in de weg. Door dat beleid in handen te leggen van 
professionelee fondsmanagers en deze managers vervolgens af te rekenen op eendimensionale 
rendementscriteriaa krijgen financiële waarden de overhand boven andere. Dat is inherent aan de 
opdrachtt die de beheerders meekrijgen - professioneel fondsmanagement volgens de pruden-
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tièlee regels van het vak - en de technieken die zij daarbij hanteren. Deze technieken zijn geba-
seerdd op de zogenaamde 'theorie van de efficiënte markt' die stelt dat interventie van buitenaf 
inn de allocatie van kapitaal ofwel futiel is (omdat renderende investeringsprojecten toch wel fi-
nancieringg vinden) ofwel pervers (omdat financiering van niet-renderende projecten ten koste 
gaatt van die van renderende projecten, onder het motto: 'je kunt een gulden maar een keer uit-
geven').. Als gevolg daarvan versmallen professionele fondsbeheerders het belang van de con-
tribuantt stilzwijgend tot dat van de rentenier en stellen zij dat belang vervolgens gelijk aan ren-
dementsmaximalisatiee door marktvolgend investeringsgedrag (zie, kritisch, Barber & Ghilar-
duccii  1993:303-304; Dyckman 1986). 

Err zijn drie redenen om deze gelijkstellingen te verwerpen en conventionele technieken van 
fondsbeheerr te verruilen voor een complexer model van portfoliomanagement. Ten eerste wij-
zenn empirische fenomenen als plotselinge koersfluctuaties en massahysterie op een kloof tus-
senn marktmodel en marktwerAe/z)'#jeztf (Kindleberger 1978), en op de sociale structurering van 
transactiepatronenn (Abolafia 1997; Baker 1984). Ten tweede het argument van marktimper-
fectiess - interventie is alleen dan futiel en/of pervers wanneer alle externe effecten in de aande-
lenkoerss zijn verwerkt. Door onvolledige informatie, opportunisme en onzekerheid is dat on-
derr reële condities (anders dan onder ideale) nimmer het geval. En ten derde vervullen indivi-
duenn in complexe samenlevingen verschillende rollen - consument, producent, burger, gezins-
lid,, et cetera - waaruit verschillende belangen voortvloeien, die nu eenmaal kunnen botsen. De 
pluralee belangen van individuen worden wel zeer onvolkomen behartigd wanneer zij worden 
gelijkgesteldd aan het eendimensionale belang van de fictieve rentenier. De omzetting van con-
ventionelee technieken van fondsbeheer in technieken die de plurale belangen van individuen 
wéll  kunnen behartigen, vereist wijzigingen in zowel de regelgeving van de overheid, professio-
nelee standaards, boekhoudconventies, in statistische technieken en verslagleggingseisen ('green 
audits',, 'groene' jaarverslagen) (vgl. Nederlands Normalisatie-instituut 1996; Cahill et al 1989; 
Blackburnn 1999:47-48) als in systemen van informatieverwerving en -verwerking. Het is dui-
delijkk dat de technische problemen hier eerst beginnen (Miller 1991; 1996; Miller & O'Leary 
1993;; 1994; Barber & Ghilarducci 1993:305-312). 

Belangrijkerr is het punt dat ook onder een moreel, sociaal en ecologisch geherformuleerd 
rendements-- en risicobegrip de primaire taak van een pensioenfonds solide beheer van uitge-
steldd loon zal zijn. Op zijn hoogst zal zo'n herdefinitie dus kunnen betekenen dat het risico-
mijdendee en rendementsmaximaliserende investeringsbeleid van pensioenfondsen niet langer de 
kortzichtige,, speculatieve tendensen versterkt zoals momenteel gebeurt. Ook dan echter kan 
niett worden verwacht dat pensioenfondsen hun beschikkingsbevoegdheden actief zullen aan-
wendenn om morele, sociale en ecologische doeleinden te realiseren als het rendement daarop 
niett ten minste voldoende is om aan lopende en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. 
Daarvoorr ontbreekt het pensioenfondsen niet alleen aan de benodigde expertise, informatie en 
menskracht,, daar ligt ook hun primaire taak niet, zo leert de Zweedse (én Nederlandse) combi-
natiee van paritaire (of tripartiete) medezeggenschap van de georganiseerde werknemers met 
conventioneell  fondsbeheer. Ook vakbondsfunctionarissen veranderen in rendementsmaximali-
seerderss zodra zij eenmaal op de stoel van de belegger hebben plaatsgenomen (NRC Handels-
bladblad2525 februari 1998). 
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Voetnoten: : 

11 In Nederland bestaat sinds 1949 de mogelijkheid om op grond van een voldoende representa-
tieff  verzoek van de werkgevers binnen een bedrijfstak bedrijfstakgewijze deelname bij wet af te 
dwingen.. Het initiatief daartoe ligt bij de sociale partners. Ongeveer tweederde van alle werk-
nemerss in de particuliere sector - ruim 2,5 miljoen werknemers - is op deze wijze verzekerd. 
Dee Wet Verplichte Deelneming Bedrijfspensioenfondsen had in 1949 tot doel om het concur-
rentievoordeell  van ondernemingen zonder pensioenregelingen weg te nemen. Momenteel 
wordtt zij meer en meer als gedwongen winkelnering ervaren en klinkt luid de roep om markt-
werking.. Het onderscheid tussen ondernemingsfondsen en bedrijfspensioenfondsen heeft in 
Nederlandd zijn institutionele weerslag gekregen in afzonderlijke belangenbehartigers, respec-
tievelijkk de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Vereniging van Bedrijfspen-
sioenfondsen. . 

22 Waar nog eens rond de 400 miljard gulden aan lijfrentepolissen die worden beheerd door ver-
zekeringsmaatschappijenn aan moeten worden toegevoegd. 

33 In Nederland hebben werknemers en werkgevers gelijkelijk zitting in de bestuursraden van de 
pensioenfondsen. . 

44 In 1988 volgde een 'vijfde' pensioenfonds waarvoor dezelfde eisen en richtlijnen golden als 
voorr het 'vierde' pensioenfonds. Bij die gelegenheid werden de maxima van de 'werkne-
mersfondsen'' ten aanzien van deelnames in een onderneming verlaagd naar zes procent om 
hett gezamenlijke maximum (50 procent) gelijk te houden. 

55 Zie Barber & Ghilarducci (1993:293-296), Harmes (1998) en Blackburn (1999:10-12) voor 
(kritische)) analyses van de effecten van de geavanceerde, professionele portfolio beheersin-
dustriee die is ontstaan rond de vele private en publieke pensioenfondsen en andere institutio-
nelee beleggers. 

66 In de Pensioen en Spaarfondsen Wet is sinds 1990 de bepaling opgenomen dat gepensioneer-
denn het recht hebben om via zogenaamde deelnemersraden het pensioenbestuur (ongevraagd) 
vann advies te voorzien. Door gebrek aan middelen en scholingsfaciliteiten, door het ontbreken 
vann beroepsmogelijkheden en het recht om zelf vertegenwoordigers te benoemen, en door de 
instellingg van een deelnemersraad afhankelijk te maken van een verzoek daartoe door ten 
minstee vijf procent van de gepensioneerden, is hun aantal gering en hun invloed verwaarloos-
baar.. In oktober 1997 heeft de Stichting van de Arbeid met enkele ouderenorganisaties een 
convenantt gesloten waarin de sociale partners beloven zich in te zetten voor versterking en 
homogeniseringg van de positie van gepensioneerden binnen de zeggenschapsstructuur van de 
bedrijfs-- en ondernemingspensioenfondsen (NRC Handelsblad 22 oktober 1997). 
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hoofdstukhoofdstuk 8 

AandelenspreidingAandelenspreiding en marktrechten 

Zoalss de Zweedse werknemersfondsen mede waren bedoeld om de ongelijke successen van 
solidaristischee loonmatiging op een non-inflatoire wijze te redistribueren, zo lag aan de intro-
ductiee van aandelenspreidingsfaciliteiten in de centraal geleide oorlogseconomie van de VS de 
wenss ten grondslag om competitieve arbeidsprikkels te combineren met een zo laag mogelijke 
loonkostenvoett (Blasi 1988:1-31,149-150). In beide gevallen gaat het om een duale belonings-
structuur.. Om de directe loonkosten te drukken, wordt het differentiële deel van de beloning in 
indirectee vorm uitgekeerd. Deze indirecte loonkosten kunnen verschillende vormen aannemen: 
'lease'-auto,, betaling in natura, trainings- en scholingsrechten, vrije tijdsrechten, pensioenrech-
tenn of de inkomens- en zeggenschapsrechten van aandelenspreidingsregelingen.1 

Hoewell  soms bepleit met hetzelfde verzekeringsargument dat voor collectieve pensioenrege-
lingenn wordt gebruikt (het 'appeltje voor de dorst'), moeten beide vormen van vermogensde-
lingg desalniettemin worden onderscheiden. In het geval van pensioenregelingen gaat het om 
collectieff  beheer van individuele bijdragen die worden betaald uit het loonbestanddeel. Het zijn 
verplichtee reserveringen voor toekomstige consumptie die ten koste gaan van de actuele con-
sumptie.. Hieruit volgen drie kenmerken die ontbreken bij aandelenspreiding. Ten eerste dat 
pensioenregelingenn onderwerp zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarin weerspiegelt 
zichh het feit dat het bij pensioenopbouw om 'uitgesteld loon' gaat. Ten tweede dat de eerste 
verantwoordelijkheidd van het pensioenfonds bij de contribuanten ligt. Het fonds dient primair 
tee zorgen voor een gegarandeerde naleving van haar uitkeringsverplichtingen. En ten derde dat 
hett bij pensioenfondsen uitdrukkelijk gaat om een gelijktijdige collectivisering van fondsen, ri-
sico'ss en winsten. Het fonds verplicht zich er contractueel toe de contribuant na zijn pensio-
neringg een x-percentage van het laatstverdiende loon uit te keren, ongeacht of de cumulatieve 
bijdragenn dat toestaan. In die zin belichamen kapitaaldekkingsstelsels intra- en intergeneratio-
nelee solidariteit. 

Aandelenspreidingsregelingenn daarentegen zijn zelden onderwerp van onderhandeling binnen 
hett arbeidsvoorwaardenoverleg en worden daar - in ieder geval in Nederland - traditioneel ook 
niett toe gerekend. Uit vrees voor de solidariteitsondermijnende effecten van de combinatie van 
aandeelhouderr en werknemer wijzen vakbonden aandelenspreiding af en geven zij de voorkeur 
aann (tamme) varianten van de Zweedse werknemersfondsen (vgl. NRC Handelsblad 14 augus-
tuss 1997). Het voordeel van de collectieve variant is bovendien dat op die manier ook werk-
nemerss in de publieke sector kunnen meeprofiteren. Aandelenspreiding functioneert immers 
alleenn binnen de private sector. Ten tweede staat bij aandelenspreiding niet de maximalisatie 
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vann rendementen en de minimalisatie van risico's centraal, maar de betaling in de vorm van 
vermogenstitelss die al dan niet gemeenschappelijk kunnen worden beheerd. Terwijl pensioen-
fondsenn vooral een verzekeringsfunctie hebben, is het oogmerk van aandelenspreidingsregelin-
genn de transformatie van werknemers in mede-eigenaars dan wel het binden van individuele 
prestatiess aan de prestaties van de onderneming. En ten derde kennen aandelenspreidingsrege-
lingenn geen redistributieve doelstelling. Zelfs als het gaat om een collectief fonds zijn de bijdra-
genn en de verworven winsten en dividenden strikt persoonlijk.2 

Ikk begin dit hoofdstuk met een korte weergave van de verschillende regelingen die in de VS, 
hett VK en enkele andere landen bestaan.3 Vervolgens ga ik in op de voornaamste argumenten 
voorr aandelenspreiding. De vraag in hoevere de bijbehorende verwachtingen zijn uitgekomen, 
staatt daarna centraal. Ik beperk mij daarbij tot de VS en in mindere mate tot het VK en Neder-
land.. Tot de VS omdat daar de meeste ervaring is opgedaan met aandelenspreidingsfaciliteiten 
enn over de effecten ervan ook het meeste bekend is. Tot het VK omdat daar onder de noemer 
vann 'volkskapitalisme' door opeenvolgende conservatieve regeringen ernst is gemaakt met de 
fiscalefiscale stimulering van aandelenspreiding. En tot Nederland omdat hier momenteel wordt ge-
sprokenn over de herinrichting van het bestaande oligarchisch-corporatistische systeem van on-
dernemingsbestuurr naar Amerikaans model. Dat verhoogt de relevantie van een nadere be-
schrijvingg en evaluatie van de Amerikaanse praktijk. Deze evaluatie heeft deels een intern en 
deelss een extern karakter. Naast de eerdergenoemde argumenten voor aandelenspreiding fun-
geertt vooral de mate waarin zij bijdraagt aan een versterking van de zeggenschap van werkne-
merss over het hoogste zeggenschapsdomein als criterium. Aan de hand hiervan signaleer ik 
vervolgenss een aantal struikelblokken dat er voor heeft gezorgd dat aandelenspreidingsregelin-
genn in de praktijk de gekoesterde verwachtingen niet hebben waargemaakt. Tot slot ga ik na of 
enn in hoeverre deze struikelblokken kunnen worden verwijderd en hoe dat het beste kan wor-
denn gedaan. 

Aandelenspreiding;; de praktijk 

Afhankelijkk van het nationale systeem van ondernemingsbestuur, het belastingstelsel en de 
doeleindenn waarvoor ze worden ingezet, kennen aandelenspreidingsfaciliteiten verschillende 
varianten.. In de VS bestaan twee verschillende faciliteiten of'Employee Share Owner Plans' 
(ESOP's).. De eenvoudigste variant bestaat uit de directe overdracht van eigendomstitels aan 
eenn speciaal daartoe opgericht fonds - de 'Employee Stock Ownership Trust' (ESOT) - dat de 
titelss namens de deelnemers beheert en de opbrengsten ervan op individuele rekeningen weg-
schrijft.. Ingewikkelder is de zogenaamde 'leveraged ESOP'. Hier gaat het om een indirecte 
overdrachtt van eigendomstitels aan het werknemersfonds. De tussenstap bestaat uit het aan-
trekkenn van een (goedkope) externe lening voor de aanschaf van eigendomstitels. De onder-
nemingg lost de lening af en kan deze zodoende in mindering brengen op de winst. Ook hier gaat 
hethet om de opbouw van individuele tegoeden die collectief worden beheerd. De 'leveraged ES-
OP'' is het meest verkozen aandelenspreidingsfaciliteit; voornamelijk vanwege de grotere fis-
calee vrijstelling (Blasi 1988:39; NCEO 1998:2). 

Inn beide gevallen gaan belastingvoordelen gepaard met de verplichting beheer en vormgeving 
vann de fondsen te modelleren naar de richtlijnen van ERISA.4 De belangrijkste hiervan is dat 
dee plannen niet mogen discrimineren tussen verschillende categorieën werknemers. De belas-
tingvoordelenn voor ESOP's zijn dus uitdrukkelijk verbonden met overwegingen van morele 
aard.. Omdat een onderneming een functionele gemeenschap is waaraan ieder lid naar vermogen 
bijdraagt,, dient ook eenieder gelijkelijk of naar rato van zijn bijdrage over de kans te beschikken 
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omm mede-eigenaar te worden. ESOP's lenen zich zo op het oog dus minder voor prestatiebe-
loningenn voor werknemers met schaarse kwalificaties. Optieregelingen vallen dan ook niet on-
derr de jurisdictie van ERISA en kennen geen fiscale vrijstelling (NCEO 1998; Blasi 19881-
31). . 

Sindss de late jaren zeventig heeft dit Amerikaanse voorbeeld in een aantal landen navolging 
gekregen.. Het VK is het verst op dit traject voortgeschreden en kent momenteel vijf fiscale 
faciliteiten.. De eerste - 'Approved Deferred Share Trust' (ADST) - dateert van 1978 en 
voorziett in de belastingvrije terugkoop van aandelen op voorwaarde dat deze als differentieel 
inkomensdeell  onder de eigen werknemers worden verdeeld. De tweede - 'Save As You Earn' 
(SAYE)) - is van 1980 en biedt werknemers de mogelijkheid een optie op een aandelenpakket 
tee nemen, die op een bepaald tijdstip in de toekomst vrijkomt maar in huidige prijzen is geno-
teerd.. In de tussenliggende periode wordt het benodigde bedrag op het salaris in mindering ge-
brachtt en op een hoog rentende rekening gezet. Uitgaand van stijgende aandelenkoersen levert 
ditt de werknemer een aanzienlijke winst op die niet als salaris maar als vermogenswinst wordt 
belast.. Bij gedaalde koersen vervalt de optie. De derde faciliteit stamt van 1984 en lijk t op de 
tweede.. De verschillen zijn dat de laatste faciliteit niet de mogelijkheid van sparen kent en dat 
dee regelingen niet voor het gehele personeel hoeven te gelden; reden waarom deze regelingen 
ookk wel 'executive schemes' worden genoemd. Ze kennen echter wel dezelfde gunstige fiscale 
voorwaarden.55 De vierde faciliteit - de zogenaamde 'Personal Equity Plans' (PEP's) - dateert 
vann 1982 en voorziet in de mogelijkheid om tegen fiscaal gunstige tarieven op individuele basis 
aandelenn van de werkgevende onderneming aan te kopen. Deze faciliteit is de minst omvang-
rijkerijke van de vier en meer nog dan de 'executive schemes' voorbehouden aan de hogere eche-
lons.. De vijfde faciliteit, tenslotte, is van recentere datum -1989 - en is gemodelleerd naar de 
Amerikaansee 'leveraged ESOP'. Momenteel kent een dertigtal grote ondernemingen - meren-
deelss in de branche van het (geprivatiseerde) busvervoer - meerderheidsdeelname door het per-
soneell  en zijn ettelijke honderden ESOP's geïntroduceerd (Pendleton 1997:178; Pendleton et 
al.. 1996). 

Anderee landen waar met aandelenspreidingsfaciliteiten wordt geëxperimenteerd zijn Canada, 
Jamaicaa en Japan (NCEO 1997). Duitsland en Nederland kennen geen wetgeving op dit vlak. 
Inn Duitsland blijven aandelenspreidingsregelingen vooralsnog beperkt tot enkele particuliere 
pogingen.. Volkswagen kent een zogenaamd 'workholders value'-systeem waarvan de verwer-
vingg van stemhoudende aandelen via een eenmalige aandelenuitgifte ter waarde van maximaal 
DMM 13,5 miljoen de hoofdmoot vormt. Als werknemers tot aan de limiet intekenen betekent 
datt dat 9,7 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Volkswagen in handen van 
werknemerss is. Uitgeversconcern Bertelsman is een andere grote Duitse onderneming met 
voorzieningenn voor werknemers om zich in te kopen in de onderneming waar zij werken 
(Bertelsmann 1997). 

Nederland,, tot slot, kent optieregelingen voor de hogere echelons en spaarloon- en winstde-
lingsregelingenn voor de lagere echelons. De eerste werden fiscaal gestimuleerd door de afwezig-
heidd van belastingplicht over vermogenswinsten, de tweede - sinds 1994 - door eventuele fis-
calee verplichtingen over de gespaarde bedragen afhankelijk te maken van de besteding ervan. 
Aann deze situatie is in 1997 een einde gekomen. Mede op grond van publieke ophef over 
'exhibitionistische'' vermogenswinsten van bestuurders van de grote beursgenoteerde onder-
nemingenn heeft het parlement besloten tot wijziging van het fiscale regime voor dit type ver-
mogensaanwas.. Conform de doelstelling om de belangen van de ondernemingsleiding ('agent') 
tee binden aan die van de anonieme aandeelhouder ('principaal') geldt voor de uitoefening van 
dee opties een blokkeringstermijn van driejaar. Worden de opties vóór het verstrijken van die 
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termijnn uitgeoefend dan geldt voor de vermogensaanwas belastingheffing volgens de inkom-
stenbelasting.. Worden de opties na het verstrijken van de termijn uitgeoefend dan geldt een 
forfaitairee belasting van 7,5 procent. Het parallelle voorstel om het bezit van aandelen van de 
werkgevendee onderneming onder werknemers te stimuleren door het vrijstellingsmaximum 
voorr de besteding van spaarloon- en winstdelingsregelingen aan aandelen te verhogen strandde 
opp een geschatte derving van belastinginkomsten van 50 a 60 miljoen gulden (NRC Handels-
bladblad 13 augustus 1997a; 13 augustus 1997b; 15 augustus 1997; 19 augustus 1998). De invoe-
ringg van aandelenspreidingsregelingen of optieregelingen voor het gehele personeel heeft in Ne-
derlandd derhalve - net als in Duitsland - een voluntaristisch karakter. 

Aandelenspreiding;;  de theorie 

Dezee verschillen laten onverlet dat de argumenten voor aandelenspreiding die te berde worden 
gebrachtt in grote lijnen dezelfde zijn. Afhankelijk van het perspectief kunnen de volgende ar-
gumentenn worden onderscheiden. Voor de werkgever zijn de voordelen de volgende. Ten eer-
stee kan aandelenspreiding bijdragen aan de versterking van de vermogenspositie. Een gering ei-
genn vermogen vergroot de afhankelijkheid van externe financiers, wat de gevoeligheid voor spe-
culatievee kapitaalbewegingen verhoogt en de lange termijn-objectieven kan schaden. Doordat 
aandelenspreidingsregelingenn ondernemingen in staat stellen een deel van de loonsom om te 
zettenn in productief kapitaal verbreden zij de vermogensbasis en verminderen zij de noodzaak 
omm een beroep te doen op extern kapitaal (Bertelsman 1997:14-18; Blasi 1988:1-31). 

Tenn tweede kunnen aandelenspreidingsregelingen de lange termijn-oriëntatie van de onder-
nemingg versterken doordat zij de zeggenschapsgrond van werknemers vis-a-vis externe finan-
cierss verbreden. Van werknemers mag worden verwacht dat zij winstmaximalisatie op de korte 
termijnn zullen afwegen tegen belangen als baanzekerheid, hoge arbeidskwaliteit en goede ar-
beidsverhoudingen.. Externe financiers kennen dergelijke scrupules veel minder. Mede doordat 
dee drempel naar de secundaire aandelenmarkt voor individuele werknemers hoog is kunnen 
aandelenspreidingsregelingenn een stabiliserende invloed hebben. Dat komt de duurzaamheid 
vann de arbeidsrelatie ten goede en stimuleert investeringen in het 'menselijke kapitaal' van de 
ondernemingg (Pendleton 1997:173). 

Tenn derde kan aandelenspreiding de flexibiliteit van de onderneming bevorderen. Doordat 
aandelenspreidingg neerkomt op de introductie van een duaal salariëringssysteem verruimt het 
hett scala aan reactiepatronen van de onderneming. In een syndicalistisch systeem biedt betaling 
inn de vorm van eigendomstitels de mogelijkheid de totale loonkosten te drukken en de eigen 
werknemerss toch concurrerend te belonen. In een solidaristisch systeem biedt aandelensprei-
dingg de mogelijkheid om centrale akkoorden te verenigen met de groeiende behoefte aan belo-
ningsdifferentiatiee van werkgeverszijde (en in toenemende mate ook aan werknemerszij de) 
(Bertelsmann 1997:20; Blasi 1988:1-31; NRC Handelsblad 27 augustus 1999; Inja 1999). Ten 
vierdee kan aandelenspreiding bijdragen aan een hogere arbeidsproductiviteit door verbeterde 
arbeidsmotivatie,, groter kostenbewustzijn en grotere kwaliteitsbewustheid. Doordat aandelen-
spreidingg de werknemer tot mede-eigenaar maakt, vergemakkelijkt zij de identificatie met de 
onderneming.. Bovendien leiden harmoniërende belangen tot betere, meer coöperatieve arbeids-
verhoudingen.. Dat kan een dempend effect hebben op de interne controle- en afdwingingskos-
tenn (Blasi 1988; Gamble & Kelly 1996:92-93; Bertelsman 1997:18-20; Pendleton 1997:174). 

Bezienn door de bril van de werknemer kunnen de volgende voordelen worden onderscheiden. 
Tenn eerste kan aandelenspreiding de invloed van werknemers op strategische beslissingen ver-
groten.. Bovendien kan zij bijdragen aan een verhoogde betrokkenheid bij de onderneming. Ten 
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derdee kan aandelenspreiding de individuele contributie directer aan het bedrijfsresultaat binden. 
Datt geeft werknemers de mogelijkheid mee te delen in de 'aandeelhouderswaarde'. Ten derde 
kann aandelenspreiding werknemers substantiële mogelijkheden bieden tot het verwerven van 
vermogen.. Ten vierde kan zij bijdragen aan het behoud van gekwalificeerde werkgelegenheid; 
allereerstt via het coöperatieve arbeidsklimaat dat de onderneming beter in staat stelt op crisis-
situatiess te reageren, maar ook doordat aandelenspreiding werknemers in staat stelt de be-
drijfsvoeringg over te nemen wanneer sterk gediversificeerde holdings zich door omstandighe-
denn gedwongen zien om zich terug te trekken op kerntaken en branchevreemde maar rendabele 
activiteitenn af te stoten (Bertelsman 1997:22). 

Ookk vanuit het perspectief van de wetgever bezien, tenslotte, bezitten aandelenspreidings-
faciliteitenn voordelen. Ten eerste kunnen ze een matigende invloed hebben op verdelingskwes-
ties.. Door werknemers tot mede-eigenaar te maken hoeft een relatieve verlaging van de loon-
quotee vis-a-vis de kapitaalquote niet automatisch tot conflicten met vakbonden te leiden. 
Wanneerr loonafhankelijken en financiers dezelfde personen zijn komen wijzigingen in de ver-
houdingg tussen beide kostenposten niet neer op afgedwongen redistribute, maar op een ver-
schuivingg in de bijdrage die arbeid (loon) en kapitaal (vermogen) aan het individuele inkomen 
leverenn (vgl. Scharpf 1998:169ff.). Ten tweede kan aandelenspreiding, zoals gezegd, het scala 
aann aanpassingsstrategieën van ondernemingen verruimen en zo bijdragen aan het behoud van 
werkgelegenheid.. Ten derde kan aandelenspreiding een rol spelen bij de (gedeeltelijke) vervan-
gingg van collectieve verzekeringen door individuele. Door burgers marktrechten toe te kennen 
kann de centrale overheid korten op consumptierechten in de vorm van traditionele welvaartsar-
rangementenn zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van het verzorgingspeil (Bertelsman 1997: 
24). . 

Tenn vierde kunnen aandelenspreidingsfaciliteiten zorgdragen voor een gelijkere verdeling van 
bezitt en daarmee van inkomen uit bezit. Dit argument kent egalitaire, liberale en republikeinse 
varianten.. Een gelijkere spreiding van bezit is volgens het egalitarisme gewenst omdat 
marktuitkomstenn moreel arbitrair zijn en een ongelijke verdeling van bezit haaks staat op het 
beginsell  van morele gelijkwaardigheid, volgens het liberalisme omdat een grotere mate van be-
zitsgelijkheidd individuen beter in staat stelt in vrijheid naar de eigen opvatting van het goede 
levenn te leven, en volgens het republikanisme omdat het de onafhankelijkheid waarborgt die 
politiekk spreekrecht vereist (Pendleton 1997:172). Het laatste argument voor aandelensprei-
ding,, tenslotte, betreft haar realisme. Tegenover de kritiek dat een breed deelnemersmodel geen 
vanzelfsprekendd antwoord kan geven op de vragen wie de deelnemers zijn en hoe hun belangen 
tegenn elkaar moeten worden afgewogen, biedt aandelenspreiding het voordeel van een eendui-
digg antwoord op zowel de eerste (de werknemers) als de tweede vraag (naar rato van het aan-
delenbezit).. Het instrument van aandelenspreiding blijf t binnen de parameters van bestaande 
systemenn van ondernemingsbestuur en is derhalve makkelijker te implementeren dan bijvoor-
beeldd de tijdelijke marktrechten van Roberto Unger of de marktsocialistische marktrechten van 
Johnn Roemer. 

Aandelenspreidingg vergeleken 

VerenigdeVerenigde Staten 
Watt komt daar in de praktijk van terecht? Het beschikbare cijfermateriaal stemt weinig hoop-
voll  (vgl. Kruse & Blasi 1995). In de VS lopen momenteel meer dan 11 duizend ESOP's. Nog 
eenss vijfduizend ondernemingen kennen optieregelingen. De totale waarde van de ESOP's be-
draagtt 400 miljard dollar, die van de optieregelingen 500 miljard dollar. De ESOP's dekken 
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ruimm 7,5 miljoen werknemers, terwijl ruim 9 miljoen werknemers onder een van de vele optie-
regelingenn vallen. In totaal bezit ruim tien procent van alle Amerikanen in loondienst eigen-
domstitelss van de werkgevende ondernemingen of beschikt over rechten daarop (opties). Van 
allee private ondernemingen met ESOP's valt eenvijfde in de categorie met een werknemersaan-
deell  van >0 en <10 procent. 35 procent van deze ondernemingen kent een werknemersaandeel 
vann >11 en <30 procent. Een kwart valt in de categorie van >31 en <50 procent. En eenvijfde 
kentt een meerderheidsbelang van werknemers (NCEO 1999). Of aandelenspreiding ook daad-
werkelijkk bijdraagt aan een meer coöperatief arbeidsklimaat, een grotere lange termijn-oriënta-
tie,, hogere productiviteit, hogere werkgelegenheid, grotere loyaliteit, lagere mobiliteit en ver-
zuimm en of zij ondernemingen ook daadwerkelijk aanzet tot het volgen van kwalitatieve flexi-
biliseringsstrategieënn blijkt vooral afhankelijk van omgevingsfactoren. 

Dee Amerikaanse ervaring leert namelijk dat ESOP's alleen dan bijdragen aan het volgen van 
eenn kwalitatief herstructureringstraject wanneer aan ten minste drie voorwaarden is voldaan. 
Tenn eerste moet het gaan om substantiële vormen van werknemersparticipatie, niet alleen op 
ondernemingsniveauu maar ook op het niveau van de werkvloer. Aandelenspreiding is met an-
deree woorden niet de weg bij uitstek naar nieuwe productieconcepten, maar op zijn hoogst de 
eigendomsrechtelijkee bekrachtiging van een niet-hiërarchisch, coöperatief arbeidsklimaat dat 
reedss in een bepaald type productietechnologie en organisatiemodel zijn beslag heeft gekregen 
(Krusee & Blasi 1995:9; Gamble & Kelly 1996:93). Ten tweede moet deze medezeggenschap 
wordenn gecombineerd met 'faire' winstdelingsregelingen. Deze conditie voorkomt dat werk-
nemerss als mede-eigenaars lange termijn-belangen moeten laten prevaleren zonder daar com-
pensatiee op de korte termijn in de vorm van winstdeling voor terug te krijgen (Blasi 1988:242; 
Poutsmaa & Van den Tillaart 1996:62-63). En ten derde moet een substantiële mate van ar-
beidsbeschermingg zijn gegarandeerd om te verhinderen dat werknemers hun aandeel gebruiken 
omm innovatieve veranderingen in technologie of organisatie uit vrees voor taak- en/of baanon-
zekerhedenn te blokkeren. Ontslagbescherming in combinatie met transparante arbitrage garan-
deertt 'faire' onderhandelingen over herstructureringen door de makkelijke uitweg van massa-
ontslagg en prijsconcurrentie af te sluiten (Alcaly 1997:42). 

Aann deze voorwaarden voldoet slechts een minderheid van de ondernemingen met ESOP's. 
Hett merendeel van de ondernemingen met ESOP's scoort op vrijwel alle criteria niet substan-
tieell  hoger dan ondernemingen met een traditionele eigendomsstructuur. Ten eerste is de bij-
dragee van aandelenspreidingsregelingen aan de kapitaalsbasis van de onderneming minimaal. 
Bedrijvenn schrijven geen nieuwe aandelen uit op behaalde winsten, maar trekken de overheids-
leningenn meestal aan om reeds bestaande aandelen op de externe aandelenmarkt te kopen en 
hett fiscale voordeel te innen (Blasi 1988:96-98). Ten tweede hebben ESOP's niets tot weinig 
bijgedragenn aan de redistribute van vermogen. Hoewel ERISA expliciet stelt dat aandelen-
spreidingsregelingenn niet mogen discrimineren tussen verschillende categorieën werknemers 
biedtt de wetgeving ruime mogelijkheden om het bereik van de regelingen aanzienlijk in te per-
kenn (Blasi 1988:41-47). Bovendien volgt de verdeling van de aandelen meestal bestaande in-
komensverschillen,, ook al laat ERISA de keuze van het distributieprincipe open.6 Hierdoor 
reproduceertt aandelenspreiding bestaande ongelijkheidspatronen (Blasi 1988:119). Ten derde 
heeftt aandelenspreiding geen waarneembaar effect gehad op aard en kwaliteit van de arbeids-
verhoudingenn in de VS. Ten dele hangt dat samen met het conflictueuze karakter van die ver-
houdingen,, maar deels ook met gebreken in de wetgeving zelf (Blasi 1988:216-219). Ten vierde 
iss het beschikbare cijfermateriaal over de productiviteitseffecten van aandelenspreiding te 
meerduidigg om ESOP's te kunnen aanwijzen als panacee voor bedrijven met productiviteits-
problemen.. Aandelenspreiding leidt niet vanzelf tot betere economische prestaties, maar doet 
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datt alleen tegen de achtergrond van winstdelingsregelingen, formele zeggenschap en niet-hièr-
archische,, taakgroepsgewijs georganiseerde productie (Blasi 1988:237-238; Kruse & Blasi 
1995). . 

Inn grote lijnen fungeren ESOP's vooral als 'gouden ketenen' waarmee de hogere echelons aan 
dee onderneming zijn gebonden. Daarnaast bieden zij ondernemingen belangrijke fiscale voorde-
len.. Het middel van vermogensspreiding dient met andere woorden meer het doel van flexibele 
salariëringg dan van effectieve zeggenschap en controle en een gelijkere distributie van vermogen 
(Blasii  1988:239-243). 

VerenigdVerenigd Koninkrijk 
Zoalss gezegd kent het VK vijf fiscale spreidingsfaciliteiten. Gezamenlijk bieden zij momenteel 
naarr schatting rond de tien procent van de Britse loonafhankelijken - dat is ongeveer 2,5 mil-
joenn werknemers - een aandeel of een recht op aandelen (opties) in de werkgevende onderne-
ming.. Dat is verreweg het hoogste percentage in Europa en min of meer vergelijkbaar met de 
VS.. De omvang van het totale werknemersaandeel - ADST, SAYE en ESOP - in het uitstaande 
aandelenkapitaall  bedraagt echter nog geen vijf procent, en is lager dan het aandeel dat de leden 
vann de bestuursraden van de grote beursgenoteerde ondernemingen gezamenlijk bezitten 
(Pendletonn 1997:174). Het merendeel van de aandelenspreidingsregelingen valt dan ook onder 
dee zogenaamde 'executive schemes' en PEP's, niet alleen in aantallen - 5680 tegen 2368 - maar 
ookk in gemiddelde waarde van de regelingen - 25 duizend pond tegen respectievelijk 2,9 dui-
zendd pond, 2,7 duizend pond en 490 pond - en kosten in de vorm van gederfde belastingin-
komstenn - duizend pond tegen respectievelijk 250 pond en 114 pond (Pendleton 1997:171).7 

Dee hoofdmoot van de Britse aandelenspreidingsregelingen betreft derhalve de hogere echelons. 
Ditt heeft zijn weerslag op de mate waarin de Britse faciliteiten hun beloftes waarmaken. 

Omdatt de omvang van de meeste regelingen beperkt is, is de bijdrage ervan aan de formatie van 
nieuww productief kapitaal dat eveneens. Om dezelfde reden leiden zij ook maar in geringe mate 
tott vermindering van de afhankelijkheid van externe financiers. Verder biedt het juridische 
raamwerkk nauwelijks waarborgen voor de duurzame opbouw van een werknemersaandeel. 
Omdatt het oogmerk van de meestee regelingen prestatiebeloning is en de meeste regelingen niet 
voorzienn in dividend of andere tussentijdse uitbetalingen is de band tussen prestatie en belo-
ningg indirect. Daardoor ligt het in de rede dat een groot aantal werknemers vrij snel tot ver-
koopp besluit, zoals de praktijk leert.8 Op termijn leidt dat tot verwatering van het werkne-
mersaandeell  (Pendleton 1997:175). 

Alss redistributief instrument is aandelenspreiding in het VK eveneens weinig effectief geble-
ken.. Ook al heeft de combinatie van fiscale voordelen en omvangrijke privatisering onder de 
ideologischee vlag van 'volkskapitalisme' het percentage Britten dat aandelen bezit substantieel 
verhoogd,, het gezinsaandeel in het totale uitstaande aandelenkapitaal is tegelijk sterk gedaald. 
Aandelenspreidingg heeft de relatieve vermogenspositie van werknemers vis-a-vis geïnstitutio-
naliseerdee financiële belangen dus onverlet gelaten (Pendleton 1997:176). Hetzelfde geldt voor 
dee effecten van aandelenspreiding op de motivatie van de werknemer en daarmee op het pres-
tatieniveauu van de onderneming. Deze effecten zijn of afwezig of licht positief. Daarbij moet 
wordenn aangetekend dat verschillende studies tot verschillende oordelen komen (vgl. Pendle-
tonn et al. 1998). Daarnaast is door problemen van multicausaliteit onduidelijk hoe de causale 
relatiee loopt: draagt aandelenspreiding bij aan grotere betrokkenheid en daarmee aan betere on-
dernemingsprestatiess of leidt grotere betrokkenheid tot betere ondernemingsprestaties en ver-
groott dat juist de bereidheid om aandelenspreiding te introduceren (Pendleton et al. 1998)? 
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Tott slot leert de Britse (evenals de Amerikaanse) ervaring dat de eigendomsstructuur geen 
onafhankelijkee variabele is bij de verklaring van de gematigd positieve effecten op onderne-
mingsprestaties,, maar een afhankelijke. Alleen wanneer een egalitaire eigendomsstructuur ge-
paardd gaat met de introductie van een egalitair zeggenschapsmodel doen zich de gewenste ef-
fectenn voor. Aandelenspreiding op zichzelf is daar noch een voldoende noch een noodzakelijke 
voorwaardee voor. Enerzijds hangt dat samen met de geringe omvang van het werknemersaan-
deell  in het uitstaande aandelenkapitaal, anderzijds met de wettelijke restricties op de rechten 
waaroverr werknemers via aandelenspreiding kunnen beschikken. 

Nederland Nederland 
Omdatt de pogingen om in de jaren zestig, zeventig en tachtig tot afgedwongen 'vermogensaan-
wasdeling'' te komen gedurende het wetgevingstraject zijn gesneuveld (zie Dercksen 1985; De 
Kamm & Vermeend 1985), kent Nederland anno 2000 geen wetgeving die bevordering van 
aandelenspreidingg beoogt. De Wet Bedrijfsspaarregelingen die sinds 1 januari 1994 van kracht 
iss voorziet in belastingfaciliteiten voor inkomen dat door de werkgever op een geblokkeerde 
spaarrekeningg wordt gestort.9 Daarbij kan worden gekozen uit vier vormen: spaarloonrege-
lingen,, premiespaarregelingen, winstdelingsregelingen en aandelenoptieregelingen. Al deze vari-
antenn betreffen salarisbetalingen die zijn gevrijwaard van inkomstenbelasting en sociale pre-
miess mits zij gedurende een periode van tenminste vier jaar worden beschouwd als spaar-
tegoedenn of worden gebruikt om lijfrente- en andere aanvullende pensioenpremies te betalen of 
terr financiering van aandelen en/of opties dienen. De eerste twee vormen blijken veruit de po-
pulairste.. In 1998 groeide het spaartegoed op bedrijfsspaarrekeningen met 2,3 miljard gulden 
tott meer dan 14 miljard gulden. Het leeuwendeel bestaat uit conventionele spaartegoeden. Op 
spaarloonrekeningenn stond eind 1998 een bedrag van bijna 9,5 miljard gulden genoteerd en op 
premiespaarrekeningenn 4,4 miljard gulden. Winstdelings- en aandelenoptieregelingen tesamen 
vertegenwoordigdenn een bedrag van 2 miljard gulden, wat onveranderd is in vergelijking met 
1994,, het jaar dat de wet van kracht werd (CBS 1999). De voornaamste verklaring voor de 
populariteitt van spaarloon- en premiespaarregelingen is de grotere zekerheid die zij bieden. 
BeperktBeperkt onderzoek leert dat de Wet Bedrij fsspaarregelingen niet heeft geleid tot een aanwas 
vann aandelenspreiding en winstdelinguitkeringen. Niet alleen is aantal en omvang ervan gering, 
dee wet blijkt tevens uit te nodigen tot de omzetting van aandelenoptie- en winstdelings-
regelingenn in spaarloon- of premiespaarregeUngen. Grotere zekerheid is daarvoor de voornaam-
stee reden (Poutsma & Van den Tillaart 1996:50-55). 

Niett alle optie- en aandelenregelingen in Nederlandse ondernemingen vallen echter onder de 
Wett Bedrij fsspaarregeling. Naar schatting kennen tweeduizend ondernemingen in Nederland 
eenn optie- en/of aandelenregeling. Daarvan vallen er slechts 68 onder de Wet Bedrij fsspaarre-
geling.. Het gaat dan om circa 125 duizend werknemers; tussen de twee a drie procent van de 
werknemerss in de particuliere sector. Het merendeel van deze ondernemingen behoort tot het 
midden-- en grootbedrijf. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn duidelijk onder-
vertegenwoordigd.. Dat heeft onder meer te maken met verzet van de zittende aandeelhouders. 
InIn meerderheid gaat het om regelingen die zijn bestemd voor het gehele personeel. Daarop te-
kentt echter gemiddeld maar zo'n 40 procent van het personeel in. Staf en management zijn on-
derr die 40 procent sterk oververtegenwoordigd. In de praktijk betekent dit dat ruim tweederde 
vann de verstrekte aandelen en opties terecht komt bij de hogere echelons en slechts eenderde 
bijj  werknemers op de werkvloer (Poutsma & Van den Tillaart 1996:48-49). Het merendeel van 
dee regelingen is dan ook expliciet bedoeld als flexibel beloningsaandeel en pas in tweede in-
stantiee om loyaliteit en betrokkenheid te vergroten (Poutsma & Van den Tillaart 1996:57-68). 
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Inn een context als de Nederlandse waarin sinds 1982 met succes wordt ingezet op loonmati-
gingg vindt de behoefte aan differentiële beloning in toenemende mate zijn uitweg in variaties op 
hett thema van de 'uitgestelde betaling'. Dit verklaart niet alleen het relatieve succes van aan-
vullendee pensioenregelingen in de vorm van spaarsom- en lijfrentepolissen, maar - tot 1994 -
ookk dat van aandelen- en optieregelingen. 

Hoewell  exacte cijfers ontbreken, mag worden aangenomen dat het aantal optieregelingen de 
aandelenspreidingsregelingenn overtreft. Dat kan niet alleen worden afgeleid uit de oververte-
genwoordigingg van de hogere echelons in de bestaande regelingen, maar blijkt ook uit de ach-
terliggendee doelstelling van differentiële beloning. Bij optieregelingen gaat het immers niet pri-
mairr om de overdracht van de inkomens- en zeggenschapsrechten van eigendomstitels, maar 
juistt om de overdracht van aan- en verkooprechten (Poutsma & Van den Tillaart 1996:21-22). 
Dee werknemer verkrijgt van de werkgever het recht om op een door hem zelf te bepalen tijd-
stipp de optie te effectueren en de waarde van de onderliggende eigendomstitels te verzilveren. 
Waarr aandelenspreiding fungeert als het materiële substraat van het idee van mede-eigenaar, 
daarr spreken optieregelingen de ontvanger ervan vooral aan op zijn calculerende capaciteiten. 
Optieregelingenn fungeren als inkomenscomponenten die een brug moeten slaan tussen de 
waardestijgingg van de onderliggende aandelen en de prestatie van de individuele werknemer. 
Hett is waardestijging op de korte termijn die centraal staat. Het complexe proces van cogni-
tievee en affectieve identificatie met de bedrijfsgemeenschap, de habituele, motivationele en ge-
dragsmatigee veranderingen die dat met zich mee brengt en de invloed die dat op de prestaties 
vann de onderneming heeft, wordt in de ideologische legitimatie van optieregelingen gereduceerd 
tott financiële prikkels voor een calculerende actor (vgl. Pendleton et al. 1998). Om deze reden 
sluitenn optieregelingen naadloos aan bij de wensen en verlangens van werknemers die opereren 
inn een segment van de arbeidsmarkt dat wordt gekenmerkt door schaarste, hoge mobiliteit en 
geringee loyaliteit (Adonis & Pollard 1997:67-102; Perkin 1996; Frank & Cook 1995).10 

Aandelenspreidingg en zeggenschap 

Hoee komt dat? De Amerikaanse ervaring leert dat het antwoord op die vraag ongeveer als volgt 
moett luiden. Ten eerste is daar de onderbepaaldheid van het wettelijk raamwerk. Hoewel de 
wetgevingg uitdrukkelijk is bedoeld om participatie door werknemers te stimuleren, bieden de 
amendementenn die er in de loop der jaren op zijn aangebracht evenzovele mogelijkheden om 
diee participatie te beperken, te verkleinen en uit te stellen. In de praktijk heeft dat ertoe geleid 
datt het werknemersaandeel kan variëren van gering (<15 procent) of substantieel (<50 pro-
cent),, tot aan een meerderheidsbelang (>50 procent) of zelfs volledig werknemerseigendom 
toe.. Bovendien kunnen ook de wettelijke bevoegdheden van de werknemer/eigenaar variëren 
vann beperkt tot omvangrijk. De consequentie is dat het wetgevingsinstrument zijn voorschrij-
vendd vermogen verliest en dat de mate van zeggenschap via aandelenspreiding een kwestie 
wordtt van vrijwilligheid. Het is uiteindelijk de ondernemingsleiding die bepaalt hoe ESOP's 
wordenn ingezet: primair als flexibel beloningsinstrument voor werving en behoud van staf en 
kaderr of juist als instrument ter vergroting van de loyaliteit en betrokkenheid van het gehele 
personeel.. In het eerste geval zal het werknemersaandeel beperkt blijven en zullen de wette-
lijk ee bevoegdheden gering zijn. In het tweede geval zal het aandeel substantieel zijn en zullen 
werknemerss over het volledige pakket van rechten en verantwoordelijkheden kunnen beschik-
kenn (Blasi 1988:59-61). 

Tenn tweede is sprake van een structureel gebrek aan belangstelling voor aandelenspreiding bij 
zowell  werkgevers als werknemers. De voornaamste verklaring hiervoor is het ontoereikende 
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karakterr van de motiverende 'prikkels' die van aandelenspreiding uitgaan. Dividend wordt 
veelall  niet uitgekeerd, kapitalisatie van koerswinsten vindt pas plaats bij pensionering (of ont-
slag),, en zeggenschapsrechten zijn óf afwezig óf overgedragen aan het beherende fonds. De 
eigendomstitelss zijn met andere woorden ontdaan van een groot aantal rechten waarover de ex-
ternee 'eigenaar' wel kan beschikken en die actieve uitoefening van de eigendomsrechten de 
moeitee waard maken. Dit staat identificatie met de rol van 'mede-eigenaar' in de wee fBlasi 
1988:56-57,217). . 

Tenn derde schiet aandelenspreiding als flexibele beloningscomponent haar doel voorbij. Het 
dominantee verdelingsbeginsel - namelijk verdeling naar rato van het inkomen - staat haaks op 
watt bekend is uit sociaal-psychologisch onderzoek naar beloningssystemen. Dit onderzoek 
leertt dat: (i) de relatie tussen de hoogte van de beloning en de gepercipieerde kwaliteit van de 
verrichtee arbeid complex is; dat (ii) deze perceptie wordt bepaald door de mate waarin werk-
nemerss beloningsverschillen als 'fair' ervaren (wat op zijn beurt afhangt van vergelijkingen met 
soortgelijkee verschillen in de eigen omgeving, zowel binnen als buiten de onderneming); dat (iii ) 
intrinsiekee en extrinsieke beloningscomponenten in wisselende mate van belang zijn voor de 
gepercipieerdee arbeidskwaliteit; en dat (iv) verschillende personen wijd uiteenlopende opvat-
tingenn kunnen koesteren over wat een 'faire' beloning is (Pfeffer & Lawler 1980). De implica-
tiee is dat aandelenspreiding moet worden ingepast in een complex, meerdimensionaal belo-
ningssysteemm dat niet alleen op de maat van individuele werknemers dient te zijn gesneden 
maarr tevens op de maat van de onderneming, de branche, de productietechniek en het organi-
satiemodel.. Aandelenspreiding sec is simpelweg te grof om aan al deze verschillende eisen te-
gemoett te kunnen komen. Alleen wanneer aandelenspreiding wordt gezien als één vorm van 
prestatiebeloningg naast andere kan zij effectief zijn (Blasi 1988:218). 

Tenn vierde heeft aandelenspreiding een gering effect op de economische prestatie doordat zij 
veelall  onvoldoende is afgestemd op de productietechnische en organisatorische randvoorwaar-
denn van de onderneming. Het vermeende productiviteitsverhogende effect van aandelensprei-
dingg is gebaseerd op een productiviteitsconcept dat is ontleend aan het tayloristische produc-
tiemodel.. Productiviteitsverhoging bestaat dan uit kortere productiecyclussen, snellere door-
stroom,, geringer verzuim en geringere mobiliteit, en lagere controle- en afdwingingskosten. Een 
post-tayloristischee inrichting van het productieproces levert een productiviteitsconcept op 
datt is opgebouwd uit geheel andere bestanddelen. Kennis, communicatieve capaciteiten, indi-
vidueell  en collectief leervermogen, creativiteit zijn de factoren die in dat geval bepalend zijn 
voorr de mogelijkheid van productiviteitssprongen. Binnen zo'n arbeidsorganisatie speelt aan-
delenspreidingg op haar best een ondersteunende rol en is haar bijdrage aan een verhoogde pro-
ductiviteitt op haar best indirect (Blasi 1988:219). 

Gezienn de inzet van dit hoofdstuk is de lage score van de Amerikaanse aandelenspreidings-
faciliteitenn op het zeggenschapscriterium uiteraard het meest interessante aspect. Evenals de 
matee van zeggenschap via pensioengelden hangt ook de effectiviteit van zeggenschap via aan-
delenspreidingg af van ten minste vier factoren. Ten eerste het percentage werknemers dat deel-
neemtt aan de regeling. Ten tweede de mate van gelijkheid tussen de deelnemers. Ten derde de 
rechtenn waarover deelnemers kunnen beschikken. En ten vierde het percentage aandelen dat in 
bezitt is van de deelnemers (Kruse & Blasi 1995:2-3). De eerste factor valt uiteen in twee vra-
gen:: primo, wie is werknemer, en secundo, aan welke criteria moet de werknemer voldoen om 
deell  te kunnen nemen? Het standaard antwoord op de eerste vraag luidt: eenieder die in een 
formelee arbeidsbetrekking staat tot de werkgever. Daarbij is het weinig relevant of het gaat om 
eenn arbeidsconctract voor onbepaalde duur, een deeltijdcontract, een oproep- of afroepcon-
tractt of een contract voor bepaalde duur. Dat wil niet zeggen dat alle categorieën werknemers 
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ookk daadwerkelijk gelijkelijk toegang hebben tot aandelenspreidingsregelingen. De Amerikaan-
see wetgeving voorziet in de volgende uitsluitingsgronden: (i) werknemers onder de 21 jaar; (ii) 
werknemerss die minder dan 1000 uur per jaar werken; (iii ) werknemers die korter dan een jaar 
inn dienst zijn; (iv) werknemers die op het moment van indiensttreding minder dan vijfjaar van 
hunn pensionering zijn verwijderd; en (v) georganiseerde werknemers, mits de betreffende 
vakbondd ten minste de mogelijkheid heeft om namens haar leden te onderhandelen over een 
regeling.. Cijfers leren dat door deze uitsluitingsgronden gemiddeld iets minder dan de helft 
(47,3)) van het aantal werknemers daadwerkelijk participeert. Lidmaatschap van een vakbond 
iss de voornaamste uitsluitingsgrond (Blasi 1988:41-47). 

Dee tweede factor lijk t te worden gedekt door het beginsel van non-discriminatie. ERISA stelt 
datt de distributie van eigendomstitels niet ten voordele mag komen van het hoger management, 
vann personen die reeds een substantieel vermogensaandeel in de onderneming bezitten of ten 
voordelee van hoger betaalde functionarissen in het algemeen. Wat een 'substantieel vermogens-
aandeel'' is en wat 'hoger betaald' is cruciaal voor de vraag of de regeling aan het beginsel van 
non-discriminatiee voldoet en dus in aanmerking komt voor fiscale stimulering. Tot 1986 kon-
denn ondernemingen deze eis gemakkelijk ontduiken. Onder andere door de onderneming op te 
delenn in afzonderlijke bedrijfseenheden en het bereik van de ESOP bijvoorbeeld te beperken 
tott het hoofdkantoor met zijn oververtegenwoordiging aan staf- en kaderfuncties. Per wet is 
daarr in 1986 tot op zekere hoogte een einde aan gemaakt door te stipuleren dat een 
'substantieell  vermogensaandeel' een aandeel van >5 procent is, dat 'hoger betaald' ieder salaris 
iss dat tot het hoogste quintiel behoort en dat de achtergrond waartegen de billijkheid van spe-
cifiekee aandelenspreidingsregelingen moet worden vastgesteld de gehele onderneming moet 
zijn,, niet een afdeling, dochterbedrijf of andere bedrijfseenheid. 

Tenn aanzien van het distributieprincipe schrijft de wet voor dat iedere onderneming haar ei-
genn verdelingsformule mag opstellen, mits deze verenigbaar is met het beginsel van non-dis-
criminatiee en zich houdt aan gestelde maximumlimieten. In de Amerikaanse rechtspraktijk is 
dezee 'liberale' benadering van nondiscriminatoire verdeling echter al spoedig verworden tot het 
voorschriftt om te distribueren volgens het inkomenscriterium, wat de constructie van alterna-
tievee verdelingsformules die beter aansluiten bij de uiteenlopende markt- en productiekarakte-
ristiekenn van verschillende ondernemingen uiteraard niet stimuleert. Egalitaire verdelingsprin-
cipess bieden actoren andere economische 'prikkels' dan meritocratische of dan verdelingsbe-
ginselenn die zijn gebaseerd op arbeidsuren, dienstjaren of verzuim. De maximumlimieten 
waarinn de wetgeving voorziet stellen ten minste een bovengrens aan de ongelijke verdeling 
waarinn het inkomenscriterium resulteert. De jaarlijkse betaling in eigendomstitels mag de 25 
procentt van het jaarsalaris (tot een plafond van 30 duizend dollar) niet overschrijden, behalve 
wanneerr de werknemers die tien of meer procent van de werknemersaandelen (oftewel de 
werknemerss met de hogere salarissen) bezitten in een enkel jaar minder dan eenderde van de 
totalee waarde van de getransfereerde eigendomstitels ontvangen. In dat geval wordt het pla-
fondd verhoogd naar 60 duizend dollar. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat ESOP's uit-
sluitendd fungeren als 'gouden ketenen' voor de hogere echelons, en garanderen dat ten minste 
dee schijn wordt opgehouden van republikeinse vermogensspreiding (Blasi 1988:47-51, 142-
157). . 

Dee derde factor betreft de rechten waarover de deelnemers kunnen beschikken. Het bereik 
vann deze rechten hangt sterk af van de organisatie ervan. In dit verband moet worden onder-
scheidenn tussen direct en indirect eigendom. In het geval van indirect eigendom neemt het 
werknemersfondss of ETOS de eigenaarsfunctie waar en is het vooral van belang hoe de repre-
sentatiee van werknemersbelangen binnen het fonds is geregeld. Hebben deelnemers recht op 
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vertegenwoordigingg in het bestuur van het fonds? Worden de deelnemers geconsulteerd? En zo 
ja,, hoe is die consultatie georganiseerd? Bij direct eigendom is van belang of deelnemers over 
dezelfdee rechten en bevoegdheden kunnen beschikken als 'externe' eigenaars. Onder de 
ERISA-regelgevingg zijn ESOP's verplicht een zaakwaarnemer ('trustee') aan te wijzen. In het 
gevall  van zogenaamde 'leveraged' ESOP's gebeurt dat sowieso al. Bij de eenvoudige variant is 
datt de taak van de ondernemingsleiding. 

Hett model van direct eigendom is derhalve irrelevant. Daarvoor zijn goede democratische ar-
gumentenn te geven. Zoals het Zweedse debat over de werknemersfondsen leerde gold het 
voornaamstee bezwaar van de Zweedse vakbeweging tegen aandelenspreiding haar individualis-
tischee karakter. Dit bezwaar heeft twee kanten: ten eerste vrees voor syndicalisme en be-
drijj  fsegoïsme, en ten tweede vrees voor verwatering van de zeggenschap. Met name bij grote, 
publiekk genoteerde ondernemingen biedt aandelenspreiding individuele werknemers nauwelijks 
zeggenschapsmogelijkheden.. Omdat het belang van de individuele werknemer te gering is om 
dee wegen van informele consultatie en deelname aan de officiële politieke instituties van het 
ondernemingsbestuurr te kunnen bewandelen, rest de weg van stemuitoefening in de jaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering.. Ook daar werkt het schaaleffect in het nadeel van de individuele 
aandeelhouder.. De organisatie die is vereist om deze schaaleffecten ten eigen voordeel aan te 
wendenn komt door problemen van collectief handelen zelden tot stand. Fondsvorming en een 
officieell  ingestelde zaakwaarnemer doorbreken deze handelingsproblemen en garanderen col-
lectievee uitoefening van stemrechten.11 

Vann belang is voorts de organisatie van de representatie. Wie kiest de vertegenwoordigers? 
Overr welke rechten beschikken de deelnemers? En hoe worden die rechten uitgeoefend? Het 
rechtt om de zaakwaarnemer(s) aan te wijzen rust in eerste instantie bij de ondernemingslei-
ding.. Het staat de leiding evenwel vrij dit recht te delegeren aan de deelnemers. Dat gebeurt 
zelden.. Bij grotere ondernemingen wordt de rol van zaakwaarnemer meestal vervuld door een 
externee fondsbeheerder. In de meeste gevallen is dat een bank of een investeringsfonds. Klei-
nerenere ondernemingen kiezen soms voor een interne fondsbeheerder. Meestal vervult de onder-
nemerr zelfde functie van zaakwaarnemer. De rechten waarover deelnemers kunnen beschikken 
zijnn afhankelijk van de juridische status van de onderneming. ERISA stelt dat deelnemers in 
genoteerdee ondernemingen over dezelfde zeggenschapsrechten moeten kunnen beschikken als 
externee eigenaars. In ongenoteerde ondernemingen geldt slechts de verplichting om de deelne-
merss te informeren over besluiten die onderwerpen uit het hoogste zeggenschapsdomein be-
treffenn (zie p. 102). Het staat de ondernemingsleiding vrij om van het wettelijke minimum af te 
wijkenn (Blasi 1988:55-56, 165). 

Inn de praktijk is de uitoefening van deze rechten aan beperkingen onderhevig die de onder-
nemingsleidingg in staat stellen naar believen te kiezen voor een meer of minder democratisch 
zeggenschapsmodel.. Ten eerste gelden de zeggenschapsrechten alleen voor zogenaamde 
'gealloceerdee aandelen', dat wil zeggen: eigendomstitels die door het beherende ESOT zijn 
weggeschrevenn op de aandelenrekening van de individuele werknemer. Tussen het moment van 
verwervingg en het moment van wegschrijven kan een aanzienlijke periode liggen. Gedurende 
diee tijd berusten de zeggenschapsrechten bij de zaakwaarnemer, wat meestal de ondernemings-
leidingg is (NCEO 1998:5). Ten tweede kan de ondernemingsleiding de distributie van zeggen-
schapsrechtenn zodanig inrichten dat het merendeel ervan toevalt aan staf- en kaderleden. Een 
vann de instrumenten daartoe is het verdelingsprincipe. Omdat dat in de praktijk meestal het 
inkomenscriteriumm is, vallen zeggenschapsrechten eerder en in grotere mate toe aan de beter 
gesalarieerden.. Een ander instrument zijn de genoemde uitsluitingsgronden. En de derde manier 
waaropp de verdeling van zeggenschap kan worden beïnvloed is via de representatiegrondslag. 
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Hoewell  in de oprichtingsakte van het gros van de ESOP's automatisch wordt uitgegaan van 
stemrechtt naar rato van het aandeel, laat de regelgeving ook een verdeling van één stem per 
deelnemerr toe. Hoewel door critici verworpen als botsend met de doelstelling van differentiële 
beloningg leren experimenten met hoofdsgewijze stemrechtverdeling dat prestatiebeloning en 
gelijkee zeggenschapsrechten elkaar niet hoeven uit te sluiten. Een uitgekiend gebruik van stern-
houdendee en stemloze aandelen is hier de oplossing (Blasi 1988:55-56). Een tweede oplossing 
iss de aftopregeling die door de Triodosbank wordt gebruikt. Het stemrecht van bezitters van 
stemhoudendee aandelen is gebonden aan een maximum van duizend stemmen. Daarmee is ge-
kozenn voor een vorm van inspraak die het midden houdt tussen hoofdelijk stemrecht en stem-
rechtt naar rato van het aandelenbezit. 

Dee vierde factor betreft de omvang van het aandeel van de eigendomstitels die in het bezit 
zijnn van het werknemersfonds. Meer dan de helft van de ondernemingen met een aandelen-
spreidingsregelingg valt in de categorie van <30 procent. In de praktijk betekent dat dat de mate 
waarinn werknemersbezit tot een democratisch bestuurde onderneming leidt, afhangt van de be-
reidheidd van de ondernemingsleiding om (delen van) haar bevoegdheden aan het personeel over 
tee dragen. Het is wrang dat de fiscale voordelen voor aandelenspreiding worden gelegitimeerd 
mett argumenten die zijn ontleend aan het gedachtengoed van 'economische democratisering', 
maarr dat de wetgever desalniettemin niet onderscheidt tussen elitaire 'ketenen' en egalitaire 
'ketenen'. . 

Slot t 

Aann de hand van het voorgaande kunnen de volgende struikelblokken worden geïdentificeerd. 
Tenn eerste de toetredingscriteria: een duurzame en geleidelijke uitbouw van het werknemers-
aandeell  vereist een gering verloop onder de deelnemers. In de Amerikaanse wetgeving is dat 
niett alleen vastgelegd in de criteria voor toetreding maar ook in de criteria voor uitbetaling bij 
vertrek.. Ten tweede de organisatie van de zeggenschap: hoewel gecollectiviseerd is de Ame-
rikaanserikaanse wetgeving van dien aard dat uiteindelijk de ondernemingsleiding beslist over het zeg-
genschapsbereik.. En ten derde het probleem van risicoconcentratie: de Nederlandse ervaring 
leertt dat daar waar de keuze bestaat tussen betaling in aandelen en betaling in spaargelden de 
voorkeurr uitgaat naar veiligere spaargelden boven risicovollere aandelen, zeker wanneer de zeg-
genschapsrechtenn weinig om het lij f hebben. Zijn dit structurele of contingente struikelblok-
ken? ? 

Omm met de laatste te beginnen. Het bezwaar dat aandelenspreiding leidt tot risicoconcentra-
tiee in plaats van risicodiversificatie is bekend uit de literatuur over de gedragseffecten van 
werknemerscoöperaties.. De spanning tussen zekerheid en zeggenschap die daar centraal staat 
kann in belangrijke mate worden herleid tot de onderliggende eigendomstheorie. Deze beperkt 
namelijkk het scala aan mogelijke oplossingen. Eén ervan is het werknemersfonds naar Zweeds 
model.. Vereist is dan wel een substantiële overlap tussen de ondernemingen waarin wordt ge-
ïnvesteerdd en de deelnemende ondernemingen. Een tweede voorwaarde is een voldoende mate 
vann sectorale verscheidenheid. En dat betekent dat het fonds niet langs branche-, sector- of 
marktgrenzenn kan worden vormgegeven, wat de opzet ervan uiteraard danig bemoeilijkt. Uit-
eindelijkk zal alleen in uitzonderlijke situaties aan beide voorwaarden kunnen worden voldaan, 
zoalss het voorbeeld van de geclusterde coöperaties van de 'Mondragon Corporacion Coopera-
tiva'' (MCC) leert, waar op soortgelijke wijze risicodiversificatie en zeggenschap worden ge-
combineerdd (Eister 1989:95; Thomas & Logan 1982:155-158; MCC 1999). Het nadeel is ook 
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dann dat de zeggenschap minder direct is dan in het geval van ondernemingsgebonden vermo-
gensspreiding. . 

Dee tweede oplossing kent dat bezwaar niet. De Amerikaanse wetgeving voorziet in de mo-
gelijkheidd om de zekerheid van het verworven vermogen te vergroten naarmate de omvang er-
vann toeneemt. Concreet betekent dit dat deelnemers aan ESOP's het recht hebben bij het be-
reikenn van het 55ste levensjaar (en ten minste 10 jaar deelname) 25 procent van het geaccumu-
leerdee vermogen ófwel uitgekeerd te krijgen ófwel extern te beleggen. Met het bereiken van het 
60stee levensjaar kan dat percentage worden verdubbeld (Blasi 1988:37; NCEO 1998:4). Dit 
lostt de spanning tussen zekerheid en zeggenschap uiteraard niet op maar vermindert haar wel. 
Datt lukt wel bij een verdere ontkoppeling van zeggenschap en eigendom, zoals bijvoorbeeld in 
hett model van hoofdelijke stemrechtverdeling wordt gepraktiseerd. Met dergelijke combinaties 
vann institutionele instrumenten ter leniging van de spanning tussen verschillende beginselen 
kann echter alleen worden geëxperimenteerd wanneer de wetgever een gedifferentieerd model 
vann conditionele en gebundelde eigendomsrechten hanteert. 

Overr het tweede struikelblok kan ik kort zijn. Er is geen enkele intrinsieke reden waarom de 
zeggenschapp zo minimaal moet worden ingevuld als door de Amerikaanse wetgever is gedaan. 
Niett alleen zouden de deelnemers zich moeten kunnen uitspreken over de keuze van hun 
zaakwaarnemer,, de wetgever zou tevens moeten eisen dat wanneer dit in commissie plaats-
vindtt ten minste de helft van de commissieleden deelnemersrepresentanten dienen te zijn. 
Voortss zou de wetgever ook in ongenoteerde ondernemingen volledige zeggenschapsrechten 
moetenn eisen. De vraag hoe het zeggenschapsvacuüm van 'ongealloceerde' aandelen op te vul-
lenn is daarmee eveneens beantwoord. 

Dee keuze voor stemrecht per aandeel is een politieke keuze die met de kenmerken van de ei-
gendomstitelss eveneens niets van doen heeft, maar met de juridische ideologie waarvan de 
Amerikaansee rechtspraktijk is doordesemd des te meer. Geschraagd door de liberale eigen-
domstheoriee laat deze de aanspraken van de ondernemingsleiding in toenemende mate zwaar-
derr wegen dan die van werknemers en andere deelnemers (vgl. Blasi 1988:121-157; Klare 
1988;; Waring 1991:191; Kairys 1998). Uiteindelijk stuiten we hier op de politieke factoren die 
bepalenn welke wetswijzigingen mogelijk zijn en hoe de implementatie ervan zal plaatsvinden. 
Datt het hier om politieke kwesties gaat en niet om institutioneel-structurele wil niet zeggen dat 
wetswijzigingg eenvoudig is. De bereikte compromissen zijn zelden gebaseerd op de beste ar-
gumenten,, maar weerspiegelen de hoogte van de inzet van de betrokken partijen, hun sociaal-
economischee machtsbasis, de politieke en organisatorische hulpbronnen waarover zij kunnen 
beschikken,, hun mobilisatiemacht en hun strategisch en tactisch vernuft. Die hebben op hun 
beurtt een institutionele verworteling. 

Hett eerste struikelblok, tenslotte, is minder makkelijk aan politieke wetgevingsbeslissingen 
tee wijten. Het is duidelijk dat de wettelijke mogelijkheid om vakbondsleden uit te sluiten een 
politiekk compromis met georganiseerde werkgeversbelangen weerspiegelt en dat er, afgezien 
vann machtspolitieke overwegingen, geen deugdelijke argumenten voor zijn te geven. Bovendien 
wordtt er door de Amerikaanse vakbeweging niet tegen geageerd omdat zij van de combinatie 
vann werknemers- en eigenaarsrol een pacificerend effect verwacht (Blasi 1988:149-150, 217). 
Datt is een andere vrees dan die van de Zweedse (en Nederlandse) vakbeweging die juist soli-
dariteitsondermijnendee effecten verwacht. Deze verschillen hangen samen met de verschillen 
tussenn solidaristische en syndicalistische systemen van arbeidsverhoudingen. Omdat de kloof 
tussenn werkvloer en onderhandelingsforum in syndicalistische systemen kleiner is en de ver-
houdingg tussen werkgever en werknemer over het algemeen conflictueuzer, ziet de vakbond 
aandelenspreidingg vooral als middel om de tegenstelling tussen werkgevers en werknemers te 
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dempenn en daarmee het voornaamste dreigmiddel van de vakbond weg te nemen. Brits onder-
zoekk leert echter dat dat alleen geldt voor ondernemingen waar daadwerkelijk een conflictueus 
arbeidsklimaatt bestaat. Dat zijn tevens de ondernemingen zonder aandelenspreiding. Onder-
nemingenn mét aandelenspreiding daarentegen kennen meestal een coöperatief arbeidsklimaat. 
Binnenn dergelijke ondernemingen kan de vakbond een belangrijke rol spelen bij het organiseren 
vann de medezeggenschap en deelnemers helpen bij het effectief uitoefenen van hun zeggen-
schapsrechten.. De vakbeweging doet er derhalve ook in syndicalistische systemen beter aan 
haarr verzet tegen aandelenspreiding op te schorten en zich in te zetten voor een 'dikkere' wet-
gevingg die betere garanties biedt voor substantiële zeggenschap (Pendleton 1995). 

Ookk kunnen aan deeltijdwerknemers dezelfde rechten worden toegekend als aan voltijd-
werknemers.. Hier zijn het evenmin inherente kenmerken die verruiming van het aantal deelne-
merss in de weg staan. Dat geldt evenwel niet voor alle categorieën werknemers die de Ame-
rikaansee wetgeving uitsluit, noch betekent het dat alle eisen die de Amerikaanse wetgeving aan 
deelnamee stelt kunnen worden geschrapt. Omdat vermogen en zeggenschapsrechten cumulatief 
wordenn opgebouwd en de laatste pas bij een bepaalde omvang van het eerste effectief kunnen 
functioneren,, vereist zeggenschap een langere verblijfsduur binnen de organisatie. Dat impli-
ceertt restricties. Welke categorieën en op grond van welke lidmaatschapscriteria toegang heb-
benn is uiteraard afhankelijk van de context en altijd enigszins arbitrair en dus controversieel. 
Datt dergelijke onderscheidingen gemaakt moeten worden is dat echter niet. 

Voortss kan de eis van inclusiviteit botsen met ófwel de stabiliteit van de ESOP ófwel zijn 
egalitarisme.. Een hoge mate van inclusiviteit, gecombineerd met een hoge mate van diversiteit 
inn de aard van de arbeidscontracten, betekent een hoge mate van verloop en daarmee ofwel een 
hogee mate van instabiliteit ofwel een hoge mate van ongelijkheid. Genoteerde ondernemingen 
mett aandelenspreiding kennen het voordeel van lage uitwijkkosten voor de vertrekkende werk-
nemer.. Daar staat echter overdracht van eigendomstitels van 'interne' naar 'externe' eigenaars 
tegenover,, waardoor het werknemersaandeel verwatert. Ongenoteerde ondernemingen kennen 
hett nadeel van hoge uitwijkkosten voor de vertrekkende werknemer. Er bestaat in dergelijke 
gevallenn immers geen externe markt voor aandelen, en de interne markt is óf niet liquide genoeg 
-- in welk geval de vertrekkende werknemer zijn vermogensaanspraken niet kan afstoten - óf 
wordtt gedomineerd door de hogere echelons. 

Zoo bezien speelt hier hetzelfde probleem als bij inclusieve medezeggenschapsrechten. Ook 
daarr luidde de conclusie dat sommige uitsluitingscriteria prudentieel zo legitiem zijn dat zij niet 
doorr morele eisen kunnen worden overtroefd. Behartiging van de belangen van precaire werk-
nemerss kan het beste worden waargenomen door de vakbonden. Dat geldt ook hier. Ten eerste 
omdatt vakbonden een universalistische ideologie kennen, uit hoofde waarvan zij zijn gebonden 
aann brede belangenbehartiging. Ten tweede omdat vakbonden toegang hebben tot de fora van 
macro-economischee besluitvorming waar de segmenteringstendensen in arbeidsmarkten in eer-
stee instantie aan zijn te danken. En ten derde omdat vakbonden kunnen terugvallen op een de-
centralee organisatiestructuur die kan worden gebruikt om klachten en grieven van precaire 
werknemerss via de daartoe geëigende kanalen ten gehore te brengen. Dit vereist dat de vakbe-
wegingg haar weerzin tegen aandelenspreiding opgeeft en een strategie ontwerpt om de vorm-
gevingsruimtee die dit instrument biedt zo goed mogelijk te benutten. 
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Voetnoten: : 

Onderr aandelenspreidings/ac/7«e//<?« versta ik de fiscale instrumenten die ondernemingen sti-
mulerenn om het differentiële deel van het salaris als officiële eigendomstitels uit te keren. 
Aandelenspreidingsr<?£e/mgenn zijn dan de specifieke voorzieningen die door de onderneming 
wordenn aangeboden. 

Inn die zin lijken aandelenspreidingsregelmgen dus op 'beschikbare premieregelingen'. 

Voorr internationaal vergelijkende overzichten zie Poole (1991), Poutsma & De Nijs (1998) 
enn Poutsma & Huijgen (1999). 

Waaronderr ook de aanvullende pensioenregelingen vallen (zie Hoofdstuk 7.). ESOP's zijn ui-
teraardd uitgezonderd van de bepaling dat de deelname in de eigen onderneming de tien procent 
niett mag overschrijden, evenals van de verplichting om het risico volgens prudentiële normen 
tee spreiden. Deze bepalingen gelden alleen voor 'loonafhankelijke regelingen', niet voor 
'beschikbaree premieregelingen' (Blasi 1988:15ff.). 

Watt - net als in Nederland - voor de nodige publieke ophef heeft gezorgd; over de 'fat cat cul-
ture'' in het VK, en over 'exhibitionistische stijgingen van salarissen' in Nederland. 

Anderee geaccepteerde distributieprincipes zijn: egalitair, naar rato van het daadwerkelijk aan-
tall  gewerkte uren, dienstjaren, of intelligente combinaties hiervan (Blasi 1988:48-49). 

Cijferss - exclusief PEP's - over 1994. 

Inn een postscriptum bij een artikel uit 1998 waarin de uitkomsten van een kleinschalig onder-
zoekk naar de relatie tussen werknemerseigendom en arbeidshoudingen bij vier Britse busonder-
nemingenn met ESOP's worden gepresenteerd, schrijven Pendleton cum suis dat sinds de af-
sluitingg van het onderzoek in 1994 drie van de vier busondernemingen waren overgenomen 
doorr concurrenten en dat de vierde tot een beursgang had besloten. Kennelijk, zo concluderen 
dee auteurs, wegen grote maar eenmalige vermogenswinsten zwaarder dan eigendomstitels met 
geringee controle- en inkomensrechten (Pendleton et al. 1998:117). 

Deblokkeringg is alleen mogelijk indien het bedrag wordt aangewend voor de aankoop van een 
eigenn woning 'als hoofdverblijf, het voldoen van levensverzekeringspremies, of bij beëindi-
gingg van de betrekking. 

Inn antwoord op de kritiek op de moderne sociotechniek dat deze te weinig aandacht zou heb-
benn voor de politieke dimensie van de arbeidsverhouding zien sommige sociotechnici in aande-
lenspreidingg een goed instrument voor de verdere verbreiding van het concept van strooms-
gewijzee productie (Vos & Buitelaar 1996:142; Poutsma & Van den Tillaart 1996; Poutsma et 
al.. 1996; Poutsma & De Nijs 1996). De bijdrage van aandelenspreiding bestaat vooral uit het 
slechtenn van de eigendomsrechtelijke blokkades die de introductie van nieuwe productiecon-
ceptenn in de weg staan. Omdat de integrale organisatievernieuwing van de moderne socio-
techniekk zich uitsluitend richt op de productie-organisatie en voorbijgaat aan het feit dat een 
ondernemingg tevens een politieke entiteit is met toegangs- en uittredingsregels en interne au-
toriteitsverhoudingen,, stuiten sociotechnische interventies op de harde grenzen van de kapi-
talistischee eigendomsverhoudingen die deze lidmaatschapscriteria en autoriteitsrelaties schra-
gen.. Aandelenspreiding is het middel bij uitstek om deze structurele blokkade weg te nemen. 
Zijj  dient immers zowel werkgevers- als werknemersbelangen. Bovendien bestaat er een struc-
turelee affiniteit tussen de niet-hiërarchische onderneming en gedemocratiseerd kapitaal: of, in 
eenn andere terminologie, 'participatoir management' en 'financiële participatie' gaan samen 
(Poutsmaa & Van den Tillaart 1996:69-80). De VS fungeren ook hier als voornaamste voor-
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beeld.. Op grond van het voorgaande moet echter worden geconstateerd dat de Amerikaanse 
ervaringenn de conclusie nu juist niet ondersteunen dat aandetenspreiding gepaard gaat met 
nieuwee productieconcepten. Integendeel, hiërarchische organisaties kiezen veelal voor vor-
menn van vermogensspreiding die zijn toegesneden op de hogere echelons, terwijl niet-hièrar-
chischee ondernemingen niet of uitdrukkelijk alleen uit idealistische motieven kiezen voor 
vermogensspreiding,, wat er op wijst dat de causale relatie juist andersom ligt (Blasi 1988:189-
220;; Kruse & Blasi 1995). 

Daarmeee is uiteraard slechts aan de tweede kant van het individualisme-verwijt van de Zweedse 
vakbewegingg tegemoet gekomen. 
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conclusie conclusie 

EconomischEconomisch burgerschap; 
vuistregelsvuistregels en aanbevelingen 

Naa in de voorgaande delen drie trajecten van economisch burgerschap op moreel, prudentieel 
enn realistisch gehalte te hebben gewogen, rest de vraag of ik er in geslaagd ben een brug te slaan 
tussenn normatieve principes en beginselen enerzijds en concrete praktijken en instituties an-
derzijds,, en of het mogelijk is om op basis daarvan concrete aanbevelingen te doen. Het ant-
woordd op het tweede lid van deze vraag is te vinden in het tweede deel van dit hoofdstuk, 
waarr ik enkele voorstellen presenteer die zijn toegesneden op de Nederlandse context. Con-
creett zijn dat: (i) een antwoord op het geconstateerde interventietekort van de moderne socio-
techniekk in het licht van een groeiend belang van decentrale onderhandelingen tussen onderne-
mingsleidingg en ondernem&feen gelaagde zeggenschapsstructuur binnen de onderneming, ge-
combineerdd met voorstellen voor een betere coördinatie tussen de verschillende lagen; en (iii ) 
voorstellenn voor een herstructureringsfonds dat wordt gefinancierd uit overwinsten op pensi-
oengeldenn als de beste invulling van het idee van marktrechten. Dit voorstel heb ik om redenen 
vann omvang ondergebracht in een appendix. 

Hett antwoord op het eerste lid van deze vraag bestaat uit vuistregels die de activiteit van in-
stitutionelee vormgeving zouden moeten sturen. Deze presenteer ik in het eerste deel van dit 
hoofdstuk.. Hier begint de dialoog tussen politieke filosofie en sociale wetenschappen, die ik in 
dee Introductie 'politieke theorie' heb gedoopt. 

Economischh burgerschap in vuistregels 

Vuistregelss bemiddelen russen algemeen geldige principes en de grote verscheidenheid aan in-
stitutionelee contexten, praktijken en situaties waarop deze principes betrekking hebben. Hun 
voornaamstee functie is derhalve een beredeneerde en gecontroleerde sturing van retrospectieve 
evaluatiess en/of prospectieve besluiten. Steeds gaat het daarbij om de weging van verschillende 
waardenn - morele, prudentiële en realistische - die in meer of mindere mate conflicteren. Vuist-
regelss helpen bij de keuze van specifieke institutionele oplossingen uit de grote verscheiden-
heidd van functioneel equivalente oplossingen voor algemene coördinatieproblemen in het licht 
vann morele, prudentiële en realistische criteria. Zo bezien is formulering en gebruik ervan ge-
bondenn aan het voorafgaande inzicht dat normerende waarden (ongeacht of het nu om morele, 
prudentiëlee of realistische waarden gaat) onherroepelijk worden gekenmerkt door institutionele 
onderbepaaldheid.. Ook voor economische burgerschapsrechten geldt dat. 
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Medezeggenschapsrechten Medezeggenschapsrechten 
Medezeggenschapsrechtenn kennen een breed scala aan vormen, bestrijken een groot aantal ver-
schillendee domeinen en verschillen ook ten aanzien van het bereik van de rechten sterk van el-
kaar.. Wat vorm betreft reiken medezeggenschapsrechten van het wettelijk verplichte maar zeer 
informelee halfjaarlijkse overleg dat ondernemingen in de categorie van 35+ werknemers in Ne-
derlandd kennen tot aan (sub)paritaire vertegenwoordiging in de raad van toezicht en een werk-
nemersbestuurderr in de raad van bestuur in Duitsland. Wat domeinen betreft kan de medezeg-
genschapp beperkt blijven tot inspraak in verlofregelingen, arbeidstijden en pauzeregelingen, 
maarr ook kan zij inspraak in strategische kwesties als de winstverdeling, investeringen, finan-
cieringg en budgettering omvatten. En wat bereik betreft kan het gaan om informatie- en repre-
sentatierechten,, maar ook om consultatie- en vetorechten. Bovendien moet worden onder-
scheidenn tussen verschillende momenten van medezeggenschap. Medezeggenschap ex ante 
impliceertt betrokkenheid bij de besluitvorming zelf, terwijl medezeggenschap in actu controle 
enn de uitoefening van invloed op de implementatie van het besluit betreft. Medezeggenschap 
exex post, tenslotte, slaat op controle en evaluatie van besluitvorming en implementatie achteraf. 

Dee belangrijkste vuistregel die zich uit de Duitse ervaring met medezeggenschap laat afleiden 
luidt: : 

effectieveeffectieve medezeggenschap vooronderstelt een intelligente combinatie van de drie zeg-
genschapsmomenten,genschapsmomenten, waarbij 'intelligent' staat voor een dusdanige verdeling van 
controle-controle- en zeggenschapsbevoegdheden over verschillende actoren en fora dat geen 
overbelastingoverbelasting optreedt en er toch voldoende onderlinge afstemming mogelijk is. 

Besluitvormingg op strategisch niveau vereist uiteraard een formelere democratische inbedding 
dann routinebesluiten. Deze laatste zijn immers meestal ingebed in routineuze vormen van con-
sultatie,, afstemming en controle die de juiste balans tussen slagvaardigheid en zorgvuldigheid 
moetenn waarborgen. Om die reden kan op dat niveau worden volstaan met de informele con-
trolee waarin nieuwe productieconcepten voorzien, dat wil zeggen: continu onderling overleg 
binnenbinnen de taakgroep, gecombineerd met periodiek overleg tussen de taakgroepen door roule-
rendee coördinatoren. 

Tussenn het niveau van routinebesluiten en strategische besluiten bemiddelt vooral de onder-
nemingsraadd en in mindere mate het decentrale bedrijvenwerk van de vakbonden. Met haar zo-
genaamdee 'recht van initiatief kan de ondernemingsraad alledaagse kwesties promoveren tot 
structurele.. Omdat strategische kwesties de doelstellingen van de organisatie betreffen waar-
binnenn de dagelijkse besluitvorming haar routineus verloop kan hebben, gaat het hier om be-
sluitenn met een meer of minder uitzonderlijk karakter die zich daardoor ook beter lenen voor 
formelee democratisering. Op grond van de eerder onderscheiden besluitvormingsfasen (zie fi-
guurguur 10.1101) mondt dat idealiter uit in de volgende taakverdeling: 

(i)(i)  besluitvormingsvoorbereiding door de raad van bestuur met agenderingsr echten 
('recht('recht van initiatief) voor zowel ondernemingsraad als de raad van toezicht; (ii) be-
sluitvormingsluitvorming door de raad van bestuur; (Ui) instemming door zowel ondernemings-
raadraad als de raad van toezicht; (iv) interne controle door ondernemingsraad, decentrale 
overleggenoverleggen en vakbond, en externe controle door de raad van toezicht en de respectie-
velijkevelijke achterbannen van de diverse leden; tot slot (v) correctie van genomen besluiten 
doordoor de raad van toezicht en/of ondernemingsraad via agenderingsrechten. 
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InIn het Duitse model van ondememingsbestuur heeft dit idee van democratische arbeidsde-
lingling geresulteerd in: (i) controle ex ante door de werknemersbestuurder en de ondernemings-
raad;; (ii ) controle in actu door de ondernemingsraad en het decentrale bedrijvenwerk van de 
vakbond;; en (iii ) controle ex post door ondernemingsraad, vakbond en het werknemerssmaldeel 
inn de raad van toezicht. De taakverdeling tussen ondernemingsraad, werknemersbestuurder en 
werknemersrepresentantenn in de toezichthoudende raad is van dien aard dat wordt voorkomen 
datt één medezeggenschapsorgaan alle zeggenschapsdomeinen en zeggenschapsmomenten moet 
dekken.. Terwijl de aanwezigheid van vakbondsleden binnen de verschillende fora de uitwisse-
lingg van kennis, ervaring en informatie moet garanderen die cruciaal is voor effectieve controle 
enn de ontplooiing van eigen initiatieven. 

Haakss daarop staat de tweede vuistregel die uit de Duitse ervaring met medezeggenschaps-
wetgevingg kan worden afgeleid: 

omdatomdat wetgeving een gevaarlijk, want controversieel instrument is, waarvan het ge-
bruikbruik eerder behaalde 'winsten' in de waagschaal kan stellen, is het raadzaam om 
eersteerst de ruimte van bestaande wetgeving af te tasten en dan pas in te zetten op nieuwe 
wetgeving. wetgeving. 

Mett name in het licht van de lopende herverdeling van taken tussen vakbonden en onderne-
mingsradenn is deze vuistregel van belang. Naarmate cao's meer onderwerpen aan decentrale 
onderhandelingenn tussen ondernemingsleiding en ondernemingsraad overlaten, dient zich de 
mogelijkheidd aan om de bevoegdheden van de ondernemingsraad te vergroten zonder dat daar 
wetgevingg voor nodig is. Vakbonden zouden in deze optiek kunnen inzetten op de ruil van 
loonmatigingg tegen grotere zeggenschap van de ondernemingsraad over productie-technische 
kwesties,, de winstbesteding en de scholingsinspanning van de onderneming. Zo'n afruil biedt 
dee mogelijkheid om gecontroleerd te experimenteren met vermogensspreiding of met nieuwe 
productieconceptenn zonder dat daar wetswijziging voor nodig is. Dit vereist evenwel een 
goedee samenwerking tussen vakbonden en ondernemingsraden. Alleen dan kunnen verant-
woordelijkhedenn worden gespreid zonder dat dat ten koste gaat van de samenhang tussen de 
verschillendee medezeggenschapsfora. 

Marktrechten Marktrechten 
Ookk marktrechten gaan gebukt onder institutionele onderbepaaldheid. Marktsocialistische 
marktrechtenmarktrechten trachten collectivisering van de productiemiddelen te combineren met hande-
lingsvrijheidd voor marktactoren. In eerdere voorstellen werd dat gedaan door eigendomsrechten 
tee splitsen in inkomensrechten, dispositierechten en gebruiksrechten en de eerste twee rechten 
aann de staat toe te schrijven en alleen de gebruiksrechten aan groepen arbeiders. In Roemers 
voorstell  vallen de inkomensrechten exclusief toe aan de burgers, worden de dispositierechten 
gezamenlijkk waargenomen door burgers en decentrale industriebanken en vallen de gebruiks-
rechtenn toe aan een leidinggevende elite die op dezelfde wijze wordt geselecteerd als in kapita-
listischee economieën. 

Mett tijdelijke marktrechten gaat Unger een stap verder. Niet alleen worden de verschillende 
rechtenn opgesplitst en over verschillende actoren verdeeld, bovendien bindt Unger deze ge-
bruiksrechtenn aan tijdslimieten. Deze limieten hebben twee doelen. Ten eerste voorkomen ze 
accumulatiee van kapitaal en daarmee concentratie van (economische) macht. Ten tweede creë-
renn ze een hypermobiele, hyperflexibele en hyperinnovatieve economie. Onder het regime van 
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tijdelijkee marktrechten zijn economische ongelijkheden daarom moreel acceptabel omdat de 
stoelendanss van economische posities vele rondes kent en de deelnemers iedere nieuwe ronde 
mett een schone lei kunnen beginnen. In beide versies van marktrechten ligt de nadruk echter op 
inkomens-,, dispositie- en gebruiksrechten. Noch Unger, noch Roemer bleek afdoende in te 
gaann op de zeggenschapsdimensie. 

Datt gebeurt wel in voorstellen voor marktrechten in de vorm van pensioengelden en aande-
lenspreidingsregelingen.. Vermogensspreiding is in deze redenering daarom wenselijk omdat zo 
dee externe zeggenschap over het ondernemingsbeleid kan worden gedemocratiseerd. Het ver-
schill  tussen beide schuilt in de zeggenschapsgrond en de organisatie van de zeggenschap. Ver-
mogensspreidingg via pensioengelden loopt langs het loonbestanddeel (zie figuur 16.); zeggen-
schapp wordt verkregen door het geaccumuleerde vermogen om te zetten in eigendomstitels. Pas 
bijj  een voldoende omvang van de investering en bij een voldoende democratische interne zeg-
genschapsstructuurr is dit effectief. Aandelenspreiding loopt idealiter via het winstbestanddeel. 
Dezee vorm van vermogensaanwasdeling kan een collectieve en niet-bedrijfsgebonden of een 
individuelee en bedrijfsgebonden invulling krijgen. Een voorbeeld van de eerste is het Zweedse 
werknemersfonds.. Een voorbeeld van de tweede is de Amerikaanse ESOP. Beide voorbeelden 
lerenn dat het schot tussen de meer radicale vermogensaanwasdeling en de tammere vermogens-
opbouww via loonuitkeringen fragiel is en door de wetgever bij lichte tegendruk gemakkelijk kan 
wordenn neergehaald. 
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figuurfiguur 16. I vormen van vermogensdeling (Dercksen 1985) 

Ookk de (interne) organisatie van de belangenbehartiging kan verschillen. Deze kan direct en 
individueell  zijn, indirect en tripartiet, indirect en minderheidsrepresentatie, indirect en (sub) 
paritairr of indirect en meerderheidsrepresentatie. En dat geldt ook voor de mate waarin de drie 
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voornaamstee wegen voor externe beïnvloeding van het ondernemingsbeleid (via representatie in 
dee raad van toezicht, via de algemene aandeelhoudersvergadering of via informele consultatie) 
effectieff  kunnen worden bewandeld. De vuistregel die hieruit voor zeggenschap via het loon-
bestanddeelbestanddeel volgt luidt: 

hethet conflict tussen de eisen van risicospreiding en rendementsmaximalisatie die volgen 
uituit de spaar- en verzekeringsfunctie vanfondsgewijze vermogensaccumulatie enerzijds 
enen de eis van vermogensconcentratie die volgt uit de morele wens van externe zeggen-
schapschap anderzijds maakt vermogensspreiding via het loonbestanddeel tot een minder 
geschiktegeschikte route voor externe zeggenschap over het ondernemingsbestuur. 

Voorr vermogensspreiding via het winstbestanddeel daarentegen geldt: 

alleenalleen wanneer het om bedrijfsgebonden aanspraken gaat. 

Ofschoonn niet-bedrijfsgebonden of collectieve aanspraken het voordeel van grotere inclusiviteit 
kennen,, staat daar een navenante verwatering van de vermogensopbouw en daarmee van de 
zeggenschapsopbouww tegenover. In het 'economische parlement' van de aandeelhoudersverga-
deringg gaat de stem van collectieve belangenbehartigers teloor, terwijl de omvang van het col-
lectievee aandeel veelal te gering is om toegang tot de toezichthoudende raad en het informele 
overlegg met de ondernemingsleiding te forceren. Zolang de politieke condities niet zodanig zijn 
datdat geleidelijke vermogensaccumulatie naar het model van de Zweedse werknemersfondsen 
mogelijkk is, doet de vakbeweging er beter aan in te zetten op bedrijfsgebonden aanspraken via 
hett winstbestanddeel. Al was het maar om werknemers de mogelijkheid te bieden mee te delen 
inn de grote kapitaalwinsten die kunnen worden geboekt. 

PolitiekePolitieke theorie; filosofie noch wetenschap 
Watt leert dit over de status van de politieke theorie vis-a-vis de politieke filosofie en de so-
cialee wetenschappen? In bovenstaande vuistregels komt in ieder geval tot uitdrukking dat po-
litiek-filosofischee analyse sociaal-wetenschappelijk bemiddeld moet zijn om de eerder gesigna-
leerdee gevaren van politieke irrelevantie en naïef utopisme (zie Introductie.) te vermijden. Zo'n 
sociaal-wetenschappelijkk bemiddelde politieke filosofie noem ik, zoals gezegd, 'politieke 
theorie'. . 

Dee noodzaak voor sociaal-wetenschappelijke bemiddeling is gelegen in het feit dat hett morele 
uitgangspuntt van individuele gelijkwaardigheid (en de gelijke zeggenschapseis die daaruit 
voortvloeit)) te algemeen is om te kunnen bepalen wie waar, wanneer en ten aanzien van welke 
onderwerpenn over welke zeggenschapsrechten zou moeten beschikken. Het morele universum 
datt de politieke filosoof bewoont is te vaak nog onvoldoende complex. Veel aandacht gaat uit 
naarr conflicten tussen morele principes, maar geen of onvoldoende aandacht naar conflicten 
tussenn morele eisen, prudentièle eisen en realistische eisen. Te vaak nog wordt dat beschouwd 
alss een kwestie van implementatie, die niet raakt aan de politiek-filosofische analyse zelf en 
duss kan worden overgelaten aan de sociale wetenschapper of de beleidsmaker. 

Daartegenoverr staat een politieke theorie die de normatieve claims van prudentièle en realis-
tischetische eisen serieus neemt en om die reden de kloof tussen politieke filosofie en sociale weten-
schappenn tracht te overbruggen. Dat tekent ook de verhouding van de politieke theorie tot de 
socialee wetenschappen. Op grond van een diepgewortelde houding van wetenschappelijke 
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neutraliteitt en waardenvrijheid zijn de (verklarende en beschrijvende) sociale wetenschappen 
onvoldoendee gewapend tegen de charmes van een in diepste zin pessimistische verklaringsstra-
tegie.. Zelfs in keuzetheoretische benaderingen ligt de nadruk op omgevingsfactoren - in dit ge-
vall  gegeven preferenties - die het gedrag van actoren determineren. Voor veel benaderingen in 
dee verklarende sociale wetenschappen in het algemeen geldt wat een econoom ooit alleen de 
sociologiee aanwreef, namelijk dat zij vooral verklaren waarom de mens geen enkele keus heeft. 

Hett normatieve perspectief van de politieke filosoof daarentegen is geschoeid op een opti-
mistischmistisch model van keuzevrijheid, individuele wilsbesluiten en (individuele en collectieve) ver-
antwoordelijkheid.. Paradoxaal genoeg bevestigen beide grondhoudingen elkaar over en weer. 
Hett optimisme van de politieke filosoof bestaat bij de gratie van de kloof die hem van de 
complexiteitt van de sociale werkelijkheid scheidt. Omgekeerd is het optimisme van de filosoof 
vanuitt het perspectief van de sociale wetenschapper niets anders dan een naïef utopisme dat 
meteenn ook de politieke irrelevantie van de hedendaagse politieke filosofie verklaart en het ge-
lij kk van het eigen pessimisme bevestigt. 

Hett gekwalificeerde optimisme van de politieke theorie staaft de principiële juistheid van het 
optimistischee uitgangspunt van de politieke filosofie door dat optimisme te confronteren met 
dee pessimistische uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De politieke theorie 
omarmtt het inzicht van institutionele verscheidenheid dat expliciet door de vergelijkende en 
historischee sociologie wordt verwoord, destilleert daar echter niet het pessimistische quasi-de-
terminismee van de sociale wetenschapper uit, maar probeert met behulp van dat inzicht juist 
concretee openingen naar instititionele transformatie te ontdekken, die het radicale project van 
individuelee en collectieve bevrijding van ongekozen afhankelijkheden verder kunnen brengen 
dann onder bestaande arrangementen mogelijk is.1 

Zoalss gezegd maakt dit de politieke theorie tot een kunde. Kundes trachten immers eveneens 
abstractee en algemene inzichten vruchtbaar te maken voor concrete handelingssituaties. Ook 
stoelenn kundes op een principieel geloof in de mogelijkheid van (institutionele) verbetering en 
vooruitgang.. Dat heeft daarom buiten het bereik van de post-moderne, relativistische en con-
structivistischee kritiek op het 'vooruitgangsdenken' kunnen blijven, omdat 'volwassen' kun-
dess ten eerste worden gekenmerkt door een cognitief pluralisme dat verschillende kennisbron-
nenn onderscheidt zonder deze hiërarchisch te ordenen, en ten tweede door een reflectieve in-
terventiepraktijkk die de rol van de deskundige niet versluiert maar juist zichtbaar maakt en 
daarmeee openstelt voor gefundeerde (leken)kritiek. Het verschil tussen politieke theorie en de 
kundess schuilt hem vooral in onderwerp en omvang; haar theorie is de politieke filosofie, haar 
praktijkpraktijk zijn de sociale wetenschappen. 

Economischh burgerschap in aanbevelingen 

EconomischEconomisch burgerschap op de werkvloer 
Err zijn grosso modo twee strategieën voor de verbreiding van nieuwe productieconcepten. 
Terwijll  democratie een opwaartse logica heeft - deelname aan democratische besluitvorming op 
hogeree en intermediaire niveau's vooronderstelt verwerving van democratische competenties 
enn disposities op lagere niveau's -, is de logica van beleid en wetgeving een neerwaartse. Voor 
niet-paternalistische,, democratische wetgeving betekent dat dat zij uitsluitend kan zijn gericht 
opp herinrichting van de institutionele context. Het doel daarvan is individuen en collectieven 
beterr in staat te stellen om hun belangen effectiever over het voetlicht te brengen en tegen an-
deree belangen af te wegen. Voor arbeidsorganisaties komt dat neer op een dusdanige verster-
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kingg van de zeggenschapsrechten van reguliere inspraakorganen dat economisch burgerschap 
opp de werkvloer kan worden afgedwongen. Dat is de eerste strategie. 

Dee tweede strategie vertrouwt op discrepanties tussen de verschillende 'lagen' van onze so-
cialee werkelijkheid (zie figuur 1. I 6) om interventie op institutioneel niveau democratisch te 
kunnenn afdwingen. Indicatoren voor dergelijke discrepanties binnen de arbeidsorganisatie zijn 
eenn lage arbeidsproductiviteit, afkalvend concurrentievermogen, stress, hoog arbeidsverzuim, 
hogee mobiliteit en andere uitingen van arbeidsonlust. Om deze ervaringen te kanaliseren en om 
tee zetten in collectieve leerervaringen is een deliberatief democratisch proces nodig dat werk-
nemerss de communicatieve vaardigheden en de communicatieve infrastructuur biedt om een zo 
breedd mogelijk scala aan inzichten op constructieve wijze te verwerken. Het model bij uitstek 
hiervoorr is de 'democratische dialoog' die in het Zweedse 'Leiding, organisatie en medezeggen-
schap'-programmaa (LOM) is gebruikt (Naschold et al. 1993). Om de eerder genoemde nadelen 
vann deze variant van 'participatoire democratie' (zie p. 40-41) zoveel mogelijk te voorkomen, 
moett de reikwijdte van de dialoog worden uitgebreid met criteria voor de herinrichting van de 
'productiestructuur'' en de 'besturingsstructuur' die zijn ontleend aan de moderne sociotech-
niek.. Bovendien moet het inhoudelijke zwaartepunt van de dialoog worden verschoven van de 
communicatievee infrastructuur naar het productieproces zelf. De procesmatige oriëntatie van 
hett LOM-experiment moet worden gecorrigeerd door in het proces een sterkere oriëntatie op 
productietechnischh herontwerp in te bouwen. Hiermee kan het immateriële karakter van de 
'democratischee dialoog' worden weggenomen. Voor de sociotechniek zijn de voornaamste 
pluspunten:: (i) een uitweg uit de 'totalitaire verleiding' van de transformatieparadox; (ii) re-
flectiee op de eigen interventiepraktijk; en (iii ) een democratisch draagvlak voor het integrale 
ontwerp-- en implementatieproces. 

EconomischEconomisch burgerschap en medezeggenschapsrechten 
Momenteell  beschikt de ondernemingsraad in Nederland in haar meest opgetuigde variant over 
adviesrechten,, instemmingsrechten, controlerechten en enkele afgeleide rechten. Onder de eer-
stee cluster van rechten valt de plicht van de ondernemingsleiding om de ondernemingsraad te 
horenn over kwesties van het hoogste zeggenschapsdomein. Tevens is de ondernemer verplicht 
dee ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen om te adviseren. Dat betekent dat voorne-
menss bijtijds aan de ondernemingsraad moeten worden voorgelegd en dat tijdig de benodigde 
informatiee wordt verstrekt. In geval van een negatief of afwijzend advies is de ondernemer 
verplichtt het besluit met ten minste één maand op te schorten om de ondernemingsraad gele-
genheidd te geven haar bezwaren aanhangig te maken bij de Ondernemingskamer van het Am-
sterdamsee Gerechtshof. Deze toetst het besluit formeel: 'heeft de ondernemer in alle redelijk-
heidd tot dit besluit kunnen komen'. 

Dee tweede cluster van rechten - de instemmingsrechten - betreffen uitsluitend sociale kwes-
ties.. Het gaat dan om pensioen-, spaar- en winstdelingsvoorzieningen; arbeidstijden- en verlof-
regelingenn (voor zover niet reeds in cao's geregeld); gezondheids-, veiligheids- en hygiënevoor-
schriften;; sollicitatie-, ontslag- en promotieprocedures;2 trainings- en schol ingsmogelijkheden; 
klacht-- en bezwaarregelingen. Wijzigingen in deze regelingen mogen niet eenzijdig door de on-
dernemingsleidingg worden doorgevoerd, maar alleen na instemming van de ondernemingsraad. 
Hoewell  de positie van de raad hier een stuk sterker is, is het instemmingsrecht geen vetorecht. 
Dee werkgever kan tegen de afwijzing bezwaar aantekenen bij het Kantongerecht. Het Kanton-
gerechtt kan de afwijzing vervolgens ongedaan maken indien zij 'onredelijk' is of wanneer de 
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ondernemingsleidingg over zwaarwegende argumenten van organisatorische, economische of 
socialee aard beschikt (Slagterr 1996). 

Dee ondernemingsraad kent daarnaast controlerechten. Hier gaat het om het recht om de na-
levingg van cao's door de werkgever op het vlak van arbeidsomstandigheden, gelijke behande-
ling,, reïntegratie van gehandicapten, en andere meer algemene beleidsvoornemens van centrale 
overheidd te controleren en af te dwingen. Verdere rechten waar de ondernemingsraad over be-
schiktt zijn het reeds genoemde 'recht van initiatief dat de ondernemingsraad toestaat zelf-
standigg kwesties aanhangig te maken bij de ondernemingsleiding, en een uitgebreid scala aan in-
formatierechten. . 

Volgenss cijfers uit 1991 kennen 15 duizend van de 560 duizend ondernemingen in de private 
sectorr een medezeggenschapsplicht. Dat geringe aantal heeft vooral te maken met het feit dat 
eenn groot deel van de ondernemingen die bij Kamers van Koophandel staan ingeschreven mi-
cro-ondernemingenn zijn. Gemeten naar het aantal werknemers is het beeld dan ook minder 
scheef.. Van het totale aantal werknemers in de private sector werkt 55 procent bij een onder-
nemingg met meer dan 100 werknemers. Daarvan wordt 87 procent door een ondernemingsraad 
gedekt.. De analoge percentages bij ondernemingen met een omvang van tussen de 35 en 100 
werknemerss zijn 18 en 50 (Visser 1995a:85; Streeck 1995:338).3 

Inn de tweede helft van de jaren negentig valt er een opgaande lijn in dekkingsgraad en bete-
keniss van de WOR te ontwaren. Dit wordt veroorzaakt door wetswijzigingen en andere ont-
wikkelingen.. Ten eerste door de uitbreiding van de WOR tot de overheid zelf (sinds mei 1997); 
tenn tweede door de versterking van de bevoegdheden van ondernemingsraden, met name op het 
vlakk van technologie, milieu en kredietverstrekking (sinds maart 1998); ten derde door het gro-
teree belang van onderhandelingen tussen ondernemingsleiding en ondernemingsraad over de 
preciezee invulling van cao's (Koene & Slomp 1987; SER 1992:83-85; Telegraaf 3 december 
1998);; ten vierde door richtlijnen van de EC voor medezeggenschap op multinationaal niveau 
(ziee Hoofdstuk 4.); en ten vijfde door de uitbreiding van actief en passief stemrecht naar deel-
tijdwerknemerss en uitzendkrachten (CPB 1997:336-337). Daar staat evenwel een verhoging 
vann de medezeggenschapsdrempel van 35 naar 50 werknemers tegenover. 

Dee 'rechtspersoonsrechtelijke medezeggenschap' is in Nederland als volgt. Zij kent aan de 
ondernemingsraadd ten eerste een aanbevelings- en bezwaarrecht toe bij de voordracht van 
nieuwee commissarissen. Er zijn drie gronden voor bezwaar: (i) overtreding van procedurele 
voorschriften;; (ii) verwachting dat de kandidaat niet capabel zal zijn; en (iii ) de verwachting 
datt na benoeming de raad onevenwichtig zal zijn samengesteld. De praktijk leert dat alleen de 
eerstee bezwaargrond wordt gehonoreerd. In feite gaat het dan om bescherming van het aanbe-
velingsrechtt zelf. Bezwaren tegen personen worden zelden gehonoreerd (Van het Kaar 1995: 
19).. Rechtspersoonsrechtelijke medezeggenschap is daarmee niet alleen voor wat betreft het 
zeggenschapsbereikk zeer beperkt, ook wat betreft de werkingssfeer kent zij beperkingen. Al-
leenn benoemingen bij een genoteerde of ongenoteerde vennootschap, coöperatie of onderlinge 
waarborgmaatschappijj  met een eigen vermogen van ten minste 25 miljoen gulden en ten minste 
1000 werknemers vallen er onder (Lamers 1995:33-34). Dat biedt ondernemingen met een hol-
dingstructuurr ruime ontsnappingsmogelijkheden. 

Bijj  het Duitse medezeggenschapssysteem steekt de Nederlandse medezeggenschap derhalve 
opp drie punten ongunstig af. Ten eerste op het punt van de rechtspersoonsrechtelijke mede-
zeggenschap.. In Nederland moet het debat over vertrouwenscomissarissen in de raad van toe-
zichtt nog beginnen, terwijl het in Duitsland tot een vanzelfsprekend onderdeel van het onder-
nemingsbestuurr is uitgegroeid dat zijn waarde reeds lang heeft bewezen. Voorstellen liggen er 
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wel.. Het voorstel van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) voorziet in een tripartiete 
raadd van toezicht. Eenderde van de commissarissen wordt aangewezen door werknemers en 
vakbonden,, eenderde door de aandeelhouders en eenderde door de zittende commissarissen 
(Bloemartss 1995:68). Ook GroenLinks is voornemens aan te dringen op wetgeving die de 
werknemerscommissariss verplicht stelt voor grote en middelgrote ondernemingen. Het verschil 
mett het FNV-voorstel is dat de zittende commissarissen hier ten minste één zetel moeten re-
serverenn voor een 'externe' commissaris die het publieke belang bewaakt, waaronder door 
GroenLinkss uitdrukkelijk milieubelangen worden begrepen (Volkskrant 9 december 1998). 

Conformm de eerste vuistregel, die democratische arbeidsdeling voorstelt, is hier aanzienlijke 
wettelijkee uitbreiding vereist. Het gaat daarbij allereerst om paritaire of minderheidsrepresen-
tatiee in de raad van commissarissen en vervolgens om een recht op een behartiger van het 
werknemersbelangg in de raad van bestuur: de ' werknemersbestuurder' uit de Duitse medezeg-
genschap.. Juist omdat dit een radicale breuk met het bestaande systeem van benoemingen be-
tekent,, is wetgeving onvermijdelijk. Dit is daarom niet strijdig met de tweede vuistregel omdat 
dee bestaande zeggenschapsrechten dermate mager zijn dat nauwelijks risico's worden gelopen. 
FNVV en GroenLinks zijn er vooralsnog niet in geslaagd het lopende debat over ondernemings-
bestuurr in deze richting uit te breiden. Dat bevreemdt temeer daar de gehanteerde tegenargu-
mentenn - tijdrovend, geringe expertise, niet functioneel, parlementarisering, gaat ten koste van 
dee slagvaardigheid (vgl. NRC Handelsblad 17 mei 1997) - met een verwijzing naar de Duitse 
ervaringenn betrekkelijk eenvoudig kunnen worden gepareerd. 

Hett tweede tekort van de Nederlandse wetgeving betreft de zeggenschapsmogelij kneden van 
dee ondernemingsraad over het productietechnische domein. Met ingang van maart 1998 is aan 
Artikell  25 de passus toegevoegd dat 'de ondernemingsraad [...] door de ondernemer in de gele-
genheidd [wordt] gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot in-
voeringg of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (WOR 1998).' Daarmee is 
tenn minste juridische ruimte ontstaan voor de betrokkenheid van werknemers bij de productie-
technischee inrichting van de onderneming. Twijfelachtig is het of dat veel zal uithalen. Voor 
dezee scepsis zijn vier redenen. De eerste twee betreffen de institutionele erfenis. Ten eerste 
ontbeertt de Nederlandse vakbeweging een traditie van organisatie naar vak of 'ambacht'. Dat is 
herleidbaarr tot de eeuwenoude dominantie van de diensten- en handelssector in de Nederlandse 
economischee structuur en het ontbreken van een substantiële moderne, kwalitatief hoogstaande 
industriëlee productiesector van kleine en middelgrote ondernemingen (De Vries & Van der 
Woudee 1997; De Jonge 1968; De Jong 1999). Daardoor vond de Nederlandse vakbeweging 
haarr oorsprong buiten de onderneming en was zij van oudsher tamelijk sterk gecentraliseerd. 
Ditt had een grote nadruk op arbeidsvoorwaarden in brede zin tot gevolg, ten nadele van aan-
dachtt voor de inrichting van productieprocessen op bedrijfsniveau. Onder andere komt dit tot 
uitingg in de structurele verwaarlozing van een volwaardig traject van praktische scholing, naast 
hett meer theoretische traject van het algemeen vormende onderwijs. Daardoor ontbreekt de 
wegg van het leerlingstelsel om de wettelijke adviesrechten van ondernemingsraden over pro-
ductietechnischee kwesties uit te breiden. 

Verderr is daar de erfenis van de 'verzuiling' (zie, klassiek, Lijphart 1968). Daardoor worden 
dee Nederlandse arbeidsverhoudingen gekenmerkt door een pluraal stelsel van belangenbeharti-
gingg - iedere zuil zijn eigen werknemersrepresentant -, en wordt er, anders dan in Duitsland, 
doorr bonden vaak met meerdere stemmen gesproken. Voeg daar de traditioneel lage organisa-
tiegraadd aan toe en het beeld van zwakke, onderling verdeelde vakbonden is compleet. 
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Dee derde reden betreft het categorale karakter van de representatie per ondernemingsraad in 
Nederland.. Daardoor beperken raadsvergaderingen zich a priori  tot onderwerpen die de gehele 
werknemerspopulatiee betreffen: arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en arbeidsomstandig-
heden.. Productietechnische en organisatorische kwesties als de verhouding tussen planning en 
uitvoering,, vormgeving van het productieproces, stress en vervreemding, die verschillende 
groepenn werknemers op verschillende wijze aangaan, komen derhalve niet snel aan de orde. 
Verderr ontbreekt het raadsleden aan de benodigde expertise en ervaring op dit vlak. Bovendien 
iss de kans dat dit soort zaken op de agenda komt in een ondernemingscultuur van geringe be-
trokkenheidd en afwezige handelingscompetenties niet groot 

Dee vierde reden, tenslotte, is inherent aan de wetswijziging zelf. Door de medezeggenschaps-
rechtenn ten aanzien van productietechnische aangelegenheden te beperken tot adviesrechten 
reproduceertt de wetgever het dominante bestuursmodel dat stelt dat de verantwoordelijkheden 
overr technologie, organisatie en planning uitsluitend toevallen aan de ondernemingsleiding. Bo-
vendienn reproduceert de wetgever met de term 'technologische voorziening' het klassieke hiër-
archischee onderscheid tussen techniek en sociale organisatie dat door de moderne sociotechniek 
onderr vuur wordt genomen. 

Mitss gecombineerd met gegarandeerde baanzekerheden en een recht op initiatief valt er veel 
voorr te zeggen om het bereik van de medezeggenschap hierover uit te breiden tot instemmings-
rechten.. Ten eerste omdat dit erkenning betekent van het morele belang dat werknemers heb-
benn bij kwalitatief hoogstaande arbeid. Ten tweede bevestigt het het belang van de lokale ken-
niss van werknemers en ondersteunt het de gang naar een model van integrale innovatie waarin 
eenn belangrijke rol is weggelegd voor werknemers op de werkvloer. Ten derde dwingt het on-
dernemingsradenn en vakbonden tot het formuleren van standpunten op dit vlak. Op zichzelf 
kann dat weer een gunstig effect hebben op de bereidheid bij vakbonden om de democratische 
potentiee van nieuwe productieconcepten nader te onderzoeken. 

Hierr is de tweede vuistregel die uit de Duitse ervaring met medezeggenschapswetgeving kan 
wordenn afgeleid, wél opportuun. Zeker na het bereiken van een compromis over adviesrechten 
overr productietechnische kwesties kan een pleidooi van de vakbeweging voor uitbreiding van 
hett bereik van de medezeggenschap op fel verzet van werkgeverskant rekenen. Bovendien is er 
onvoldoendee gelegenheid geweest om de mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwe ad-
viesrechtenn in kaart te brengen. Ondanks goede gronden voor enige scepsis hierover zijn er ook 
ontwikkelingenn aan te wijzen die een minder pessimistische inschatting rechtvaardigen. 
Evenalss het Duitse systeem van arbeidsverhoudingen wordt het Nederlandse systeem momen-
teell  gekenmerkt door een groeiende spanning tussen de wens van sectorale coördinatie ener-
zijdss en de roep om decentrale flexibiliteit anderzijds. Het gaat dan niet alleen om loonkosten, 
maarr ook om secundaire arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse oplossing voor dit conflict is 
dezelfdee als de Duitse. Met behulp van raamakkoorden wordt het onderhandelingsmonopolie 
vann de vakbeweging gegarandeerd, terwijl ondernemingsraden een steeds belangrijkere rol krij-
genn in decentrale onderhandelingen met de ondernemingsleiding over de invulling ervan (Looise 
1998).. Deze ontwikkeling heeft bedreigende maar ook hoopgevende kanten. Zij kan leiden tot 
eenn verder verlies van de greep van de vakbeweging op de primaire en secundaire arbeidsvoor-
waardenn in Nederland en daarmee tot een versterking van de tendens tot 'informalisering' van 
hett arbeidscontract en een verscherping van de bestaande tweedelingstendensen (Inja 1999; 
NRCNRC Handelsblad 27 augustus 1999). Maar ook zou zij het vermogen van de vakbeweging om 
werkgeverss strategische afruilen af te dwingen kunnen vergroten. Dit is wat in toenemende 
matee in Duitsland gebeurt. Tegenover grotere flexibiliteit in de beloningssfeer staan dan betere 
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collectievee pensioenrechten, ruimere verlofmogelijkheden en scholingsrechten, maar ook een 
groteree inbreng van werknemers in de (her)inrichting van het productieproces. Dat vereist een 
beteree coördinatie tussen vakbonden, ondernemingsraden en het bedrijvenwerk dan momenteel 
inn Nederland bestaat. Alleen dan kan de afruil collectief worden geïnd. Bij gebrek aan beleid 
vann de vakbeweging op dit punt zal de afruil onherroepelijk individueel worden geïnd en uit-
eindelijkk alleen werknemers met grote marktmacht ten goede komen. 

Hett derde tekort van de Nederlandse medezeggenschapswetgeving betreft de grote medezeg-
genschapsvrijee zone aan de onderkant. De FNV heeft jarenlang gepleit voor opheffing van het 
onderscheidd tussen 100+ en 100- ondernemingen (Bloemarts 1995; Van Haren 1985:38-45). 
Mett de recente herziening van de WOR is daar deels aan tegemoet gekomen. Sinds maart 1998 
kentt iedere onderneming met meer dan 50 werknemers medezeggenschapsverplichting. Verge-
lekenn met de 'oude' WOR die voorzag in ten minste enige vorm van medezeggenschap voor 
35++ ondernemingen, en zeker gezien de inzet van de FNV voor een volwaardige ondernemings-
raadd voor alle 35+ ondernemingen, is dit dubieuze winst. Allereerst verkleint zij de reikwijdte 
vann de WOR gevoelig en bedreigt zij tweeduizend functionerende ondernemingsraden met op-
heffingg (NIA'TNO 1997). Bovendien steekt zij nog steeds ongunstig af bij het Duitse stelsel 
vann medezeggenschap dat iedere onderneming met meer dan vijf werknemers verplicht om een 
ondernemingsraadd in te stellen. 

Niett dat wet en werkelijkheid in Duitsland volledig samenvallen. Hoewel het instellen van 
ondernemingsradenn in beide landen de plicht is van de werkgever komt het er door controle- en 
afdwingingsproblemenn in de praktijk op neer dat het initiatief van vakbond en/of werknemers 
moett komen. Dergelijke initiatieven stuiten echter frequent op fel verzet van de werkgever, 
waardoorr in Duitsland de 'medezeggenschapsvrije zone' met name onder het midden- en 
kleinbedrijff  groeiende is. Naast het argument van aantasting van eigendomsrechten en de be-
voegdhedenn van de ondernemingsleiding, gaat het dan vooral om bezwaren van praktische aard. 
Hoee uitgebreider de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad, hoe hoger de kosten. 
Vanwegee de veel geringere financiële draagkracht van ondernemingen van deze schaal wegen 
dezee zwaar. Ook waar ondernemingsraden wel zijn ingevoerd, blijkt het gebrek aan middelen 
enn ondersteuning een belangrijke belemmering voor effectief functioneren. Datzelfde geldt voor 
dee veelal intiemere aard van de arbeidsrelaties in kleine en middelgrote ondernemingen. Als 
oplossingg voor het eerste probleem wordt momenteel onderzocht in hoeverre kleinere onder-
nemingenn faciliteiten en voorzieningen op dit vlak kunnen delen (Streeck et al. 1998:81-83). 
Eventuelee uitkomsten hiervan zijn met name interessant omdat gedeelde voorzieningen tevens 
kunnenn dienen als drager van grotere coöperatie, kennisuitwisseling en machtsvorming. Omdat 
fysiekee nabijheid het innovatief vermogen en daarmee de concurrentiekracht van ondernemin-
genn ten goede komt, kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de economi-
schee infrastructuur van het midden- en kleinbedrijf. Het is daarom te betreuren dat de herziene 
WORR de druk wegneemt om ook in Nederland te experimenteren met vormen van gedeelde 
medezeggenschap. . 

Bovenall  is er in het Nederland van de jaren negentig slechts geringe politieke animo voor 
kwestiess van medezeggenschap. Anders dan de felle debatten waarmee de voorstellen van de 
commissie-Verdamm in 1965 werden ontvangen, anders ook dan de 'gewapende' en sterk ideo-
logischh geladen parlementaire uiteenzettingen die het wetgevingstraject van de tweede WOR in 
19711 begeleiden, en anders ook dan de verhitte publieke discussies die de amendementen op de 
WORR van 1979 en 1981 omgaven (Ramakers 1998), was de berichtgeving over de herziening 
vann de WOR in 1998 ronduit mat, schitterde het publieke debat erover door afwezigheid en 
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warenn ook de meningsverschillen in het parlement van meer technische dan principiële aard. 
Terwijll  de herziening wel degelijk ergens over ging: gelijke rechten voor 'precaire' werknemers; 
uitbreidingg van de bevoegdheden van de ondernemingsraad over productietechnische en finan-
ciëlee kwesties (winstbestemming) (NRC Handelsblad 28 augustus 1997); en een wettelijke 
oplossingg voor het probleem van de medezeggenschap in 100- ondernemingen. De schamele 
uitkomstenn illustreren het tactisch onvermogen van de vakbeweging en de 'depolarising' van 
hett politieke klimaat. Om economisch burgerschap in Nederland te laten uitgroeien tot een 
volwaardigee pendant van het politieke en sociale burgerschap moeten medezeggenschaps-
kwestiess in ieder geval uit het apolitieke domein van verambtelijkte onderhandelingen worden 
gehaaldd en tot inzet worden gemaakt van controversiële strategieën waarbij het idee van eco-
nomischh burgerschap een belangrijke mobiliserende rol kan spelen. Dat is niet alleen een kwes-
tiee van een hardere en meer uniforme opstelling van de zijde van de vakbeweging, maar ook van 
kenniss en politieke zichtbaarheid. Waar blijf t de Nederlandse evenknie van de recente Duitse 
evaluatiestudiee (Streeck et al. 1998)?4 Waar blijf t de eis voor nationale ondernemingsraadver-
kiezingenn teneinde de zichtbaarheid en legitimiteit ervan te vergroten (Visser 1995b)? 

Dee roep om grotere medezeggenschap zou juist nu door de vakbeweging met grotere overre-
dingskansenn ten gehore kunnen worden gebracht dan tijdens de eerdere wetgevingsrondes. Pa-
radoxaall  genoeg omdat de argumenten voor medezeggenschap ditmaal niet louter moreel zijn, 
maarr prudentiële en realistische boventonen hebben gekregen. Het gaat dan zowel om bedrijfs-
economischee argumenten, om argumenten van bestuurlijke effectiviteit, als om politiek-strate-
gischee argumenten. Ten eerste kan medezeggenschap de ondernemingsleiding toegang bieden 
tott de lokale kennis op de werkvloer. Ten tweede kan medezeggenschap de loyaliteit en de be-
trokkenheidd van werknemers verhogen. Ten derde kan medezeggenschap een effectievere im-
plementatiee en controle van overheidsmaatregelen mogelijk maken. Ten vierde kan medezeg-
genschapp de onderneming binden aan het lange termijn-belang. En ten vijfde kan medezeggen-
schapp bijdragen aan het opvullen van de 'leemten' in sectorale akkoorden die vakbonden in 
toenemendee mate moeten toestaan om tegemoet te komen aan de behoefte aan flexibiliteit van 
ondernemingen.. Door strategisch gesitueerde actoren zouden deze argumenten systematisch en 
mett grotere stelligheid in de lopende debatten over de juridische herinrichting van het onder-
nemingsbestuurr en de vergroening van de medezeggenschap kunnen worden ingebracht, ten-
eindee de perceptie van het mogelijke te verbreden en ten minste de ideologische obstakels weg 
tee nemen. 

Marktrechten Marktrechten 
Dee tweede route naar economisch burgerschap loopt via marktrechten. Ondanks de feitelijke 
spreidingg van het aandelenbezit is niet sprake van een navenante spreiding van zeggenschap. 
Dee controle over het ondernemingsbestuur is vrijwel overal in handen van een kleine minder-
heidd van institutionele beleggers en een beperkt aantal vermogensbeheerders. De betekenis 
hiervann voor progressieve hervormingsvoorstellen is dubbelzinnig. Anders dan verwachtingen 
datt de scheiding van eigendom en controle progressieve vermogenspolitiek heeft achterhaald, 
wijstt de feitelijke concentratie van controle juist op de hernieuwde relevantie van progressieve 
vermogenspolitiek.. Aan de andere kant verkleint de concentratie van controle de mogelijkheden 
voorr buitenstaanders om zich via de aanschaf van eigendomstitels in de controlestructuur in te 
kopen.. Bovendien is het merendeel van het maatschappelijk vermogen dat voor dat doel zou 
kunnenn worden gebruikt - pensioengelden - tevens spaargeld met een verzekeringsfunctie 
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waardoorr het geïnvesteerd moet worden volgens regels die weinig ruimte laten voor de maxi-
maliseringg van zeggenschap. Bestaat er een uitweg uit dit dilemma? En zo ja, welke? 

Marktsocialistischee marktrechten 
Roemerss marktsocialisme biedt wat dit betreft weinig soelaas. De onteigening van private ka-
pitaalbezitterss en de herverdeling van deze eigendomstitels op grond van de status van burger 
iss alleen dan een oplossing wanneer tegelijk antwoord wordt gegeven op de vraag wie de ontei-
geningg moet uitvoeren, waar de politieke steun ervoor moet worden gevonden, hoe de 
'verliezers'' ervan schadeloos moeten worden gesteld en meer van dergelijke 'realistische' 
kwesties.. Roemer blijf t op deze vragen het antwoord schuldig. Alle belangrijke strategische 
kwestiess zijn in Roemers voorstel reeds opgelost, wat het realistische gehalte van zijn markt-
socialismee niet ten goede komt. De voornaamste winst van Roemers marktsocialisme schuilt in 
zijnn gebruik van realistische, institutioneel 'dikke' contrastmodellen. Ook laatkapitalistische 
markteconomieënn kennen een complexe verdeling van de verschillende eigendomsrechten over 
verschillendee actoren en gaan zodoende gebukt onder problemen van botsende belangen. De 
meerr of minder effectieve instrumenten die daarvoor in werkelijk bestaande laatkapitalistische 
markteconomieënn zijn ontwikkeld, zijn evengoed toepasbaar in een marktsocialistische 
context.. Bovendien zijn in werkelijk bestaande laatkapitalistische markteconomieën kapitaal-
marktenn evenmin de immer efficiënte instrumenten voor de allocatie van productief kapitaal, 
zoalss voorbeelden van reëel bestaande investeringsplanning leren. Het alternatief voor de allo-
catiee van produktief kapitaal via markten ontleent Roemer dan ook aan het Japanse model van 
markicomplementerendemarkicomplementerende planning, wat iets anders is dan de marktvervangende planning die 
planningg zo'n slechte naam heeft gegeven. 

Tijdelijkee marktrechten 
Ookk voor Ungers voorstel geldt dat het idee van tijdelijke marktrechten een groot vorschot 
neemtt op een realistisch systeem van kapitaala//oca//e alsmede op een realistisch mechanisme 
vann kapitaalaccumulatie. Wat dat eerste betreft kiest Unger net als Roemer voor een gelaagde 
uitvoeringg van de planningstaken. Centraal wordt beslist over de prijs van kapitaal voor de 
verschillendee economische sectoren. Decentraal beheren publieke investeringsbanken het ver-
mogenn dat ze hebben uitgezet bij gelieerde ondernemingen. Het voornaamste verschil tussen 
Roemerss en Ungers model van investeringsplanning schuilt in het duale karakter van Ungers 
voorstel.. Het centrale fonds beslist niet alleen over de allocatie van kapitaal over verschillende 
economischee sectoren maar ook over verschillende typen economische activiteit. Decentrale 
distributiefondsenn distribueren productief kapitaal over de hoofdsectoren van de economie, en 
oefenenn controle uit over de besteding van de gelden. De aard van deze investeringen is groot-
schaligg en langdurig, wat een zelfde soort betrokkenheid vergt als in het Japanse model van on-
dernemingsbestuurr wordt gevonden. Daarentegen stellen decentrale marktfondsen veel gerin-
geregere bedragen tijdelijk ter hand aan beginnende entrepreneurs, teneinde naast de reguliere eco-
nomiee een 'economische experimenteerzone' in te richten. De kenmerken hiervan zijn flexibili-
teit,, plasticiteit, decentralistie en innovativiteit, maar eveneens een hoog faalpercentage en 
kleinschaligheid. . 

Overr het tweede punt zwijgt Unger net als Roemer. Vergeefs zoekt de lezer naar het ant-
woordd op de vraag hoe het centrale fonds zijn hand kan leggen op het benodigde kapitaal. 
Tenzijj  men genoegen neemt met het antwoord dat de regerende partij dat maar moet doen. 
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Pensioengeldenn en marktrechten 
Dee geleidelijke vermogensaccumulatie waarin de Zweedse werknemersfondsen moesten voor-
zienn is een ingenieus antwoord op dit probleem. Door tactische blunders en structurele be-
lemmeringenn is daar niets van terecht gekomen. In plaats daarvan werden verkapte pensioen-
fondsenn ingesteld. Het gevolg was dat de fondsen terugvielen op conventionele beleggingscri-
teriaa en hun democratische, sociale, ecologische en zelfs economische doelstellingen moesten 
latenn varen. De les van deze episode van sociaal-democratische creativiteit luidt dat ieder voor-
stell  om pensioengelden te transformeren in marktrechten ten minste rekening dient te houden 
mett de volgende vijf problemen. Ten eerste dat pensioengeld 'uitgesteld loon' is dat tegen con-
tractueell  vastgelegde voorwaarden op een contractueel vastgesteld moment moet worden uit-
gekeerd.. Daaruit volgen eisen van risicodiversificatie en rendementsmaximalisatie. Ten tweede 
datt (volwassen) pensioenfondsen behoefte hebben aan voldoende giraal kasgeld om aan lo-
pendee uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen. Daaruit volgt de eis van voldoende liquidi-
teit.. Ten derde het probleem van de hoge kosten van onconventioneel portfoliobeheer. Ten 
vierdee het probleem van ontbrekende informatie en expertise. Het vijfde probleem, tenslotte, 
betreftt de politiek-strategische kwestie van tegenwerkende belangen. Desondanks kunnen 
pensioenfondsenn bijdragen aan de versterking van economisch burgerschap. Deze bijdrage kan 
echterr hoogstens indirect zijn (zie Appendix). 

Aandelenspreidingg en marktrechten 
Aandelenspreidingg kan in principe twee vormen aannemen. De eerste is vermogensdeling via 
individuelee aanspraken op het winstbestandeel van de werkgevende onderneming (de 'radicale' 
variant).. De tweede is vermogensdeling via het loonbestanddeel (de 'tamme' variant). In het 
eerstee geval gaat het om vermogensaanwasdeling in eigenlijke zin. In het tweede geval gaat om 
uitbetalingg van een deel van het reguliere loon in de vorm van eigendomstitels (zie figuur 16.1 
217).. Het is de eerste vorm waaraan het idee van aandelenspreiding zijn bescheiden steun van 
vakbondszijdevakbondszijde heeft te danken. Het is de tweede vorm waaraan het idee van aandelenspreiding 
zijnn steun van werkgeverszijde te danken heeft. 

Hett is voor de vakbeweging derhalve zaak om na te gaan welke vorm van aandelenspreiding 
doorr de werkgever wordt nagestreefd. De wetgever zal zich wat dat betreft waarschijnlijk op 
dee vlakte houden. Eerdere wetsvoorstellen voor vermogensaanwasdeling kwamen al snel te-
rechtt op de route van eigendomsverwerving via het loonbestanddeel alvorens definitief te 
stranden.. De spaarloonregelingen die momenteel in Nederland bestaan, worden niet eens als 
vormenn van vermogensspreiding gepresenteerd. Het betreft verkapte maatregelen om het spa-
renn te stimuleren die ook nog in de mogelijkheid voorzien om spaargelden om te zetten in ei-
gendomstitels.. In termen van zeggenschapsverwerving via vermogensspreiding hebben de be-
staandee regelingen dan ook weinig om het lijf . 

Datt betekent niet dat de vakbeweging zich afzijdig kan houden. Ten eerste vanwege het 
probleemm van risicoconcentratie. Het is in het belang van de werknemer dat aandelensprei-
dingsregelingenn zodanig worden ingericht dat boven een bepaalde drempel vermogen ofwel 
wordtt vrijgegeven ofwel kan worden omgezet in externe beleggingen. Bovendien moet de vak-
bewegingg aandringen op herziening van de faillissementswetgeving om de waardevastheid van 
dee aanspraken van werknemers te garanderen. Ten tweede biedt aandelenspreiding in beginsel 
well  degelijk zeggenschapsmogelijkheden. Omdat de bestaande spaarloonregelingen ten minste 
voorzienn in de mogelijkheid van vermogensverwerving kan de vakbeweging inzetten op het 
collectiviserenn van de beslissing om de spaarloonregeling consumptief dan wel productiefin te 
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zetten.. De onderhandelingen daarover zouden vervolgens door de ondernemingsraad moeten 
wordenn gevoerd. Dit zou een vast onderdeel moeten worden van de cao-onderhandelingen. 

Dezee strategie biedt vijf voordelen boven alternatieve regelingen en de bestaande regeling. 
Tenn eerste drukt zij het collectieve karakter van de arbeidsinspanning uit en keert zij de centri-
fugalee tendensen van optieregelingen en aandelenspreidingsregelingen die uitsluitend zijn be-
stemdd voor hoger en middenkader. Ten tweede bindt zij de individuele werknemer meer aan 
zijnn representanten - vakbeweging zowel als ondernemingsraad -, wat de erosie van hun legi-
timiteitt een halt kan toeroepen. Ten derde vergroot het de mogelijkheid voor de vakbeweging 
omm in loononderhandelingen gecontroleerd loonruimte weg te geven in ruil voor ondernemings-
bredee aandelenspreidingsregelingen en zeggenschap. Ten vierde biedt dit gelaagde onderhande-
lingsmodell  - raamakkoorden op centraal niveau en de invulling ervan op decentraal niveau - de 
ondernemingsraadd toegang tot de eigendomsstructuur van de onderneming en daarmee tot het 
centralee bestuurscentrum van bestuursraad, toezichthoudende raad en aandeelhoudersvergade-
ring,, wat de zeggenschap van de ondernemingsraad op andere terreinen ten goede kan komen. 
Enn ten vijfde vergemakkelijkt het bestaan van vermogensdeling op grond van het loonbestand-
deell  een eventuele overgang naar vermogensdeling op grond van het winstbestanddeel. De 
combinatiee van een sterk gedaald loonquotum en sterk gestegen ondernemingswinsten door 
consequentee loonmatiging mondt vroeg of laat uit in een hernieuwde roep om 'faire' winstde-
ling.. De stap van 'tamme' aandelenspreidingsregelingen naar 'radicale' kan in dat geval gemak-
kelijkerr worden gezet. 

Slot t 

Ikk begon dit boek met de constatering dat het op meerdere manieren kan worden gelezen. 
Daaronderr bevindt zich ook altijd de onwelwillende lezing. De aard van het onderwerp - insti-
tutionelee voorstellen voor de democratisering van het ondernemingsbestuur - nodigt dan een 
afwijzendee veroordeling uit omdat het hier zou gaan om een voorbeeld van een naïef en achter-
haaldd ingenieurssocialisme. Inherent aan voorstellen als deze zou dan een model van institutio-
nelee vormgeving zijn, waarbij de paternalistische wetgever van bovenaf de condities vaststelt 
waaronderr actoren behoren te handelen. De lezer die tot hier is geraakt weet dat dit verwijt 
misplaatstt is. Dit boek is gebaseerd op uitgangspunten die stuk voor stuk onverenigbaar zijn 
mett autoritair paternalisme. Ten eerste het uitgangspunt van moreel pluralisme; waarden bot-
sen,, zowel binnen de morele modus als tussen de morele, prudentièle en realistische modi on-
erling.. Daarmee is een belangrijke bron van hervormingsnaïviteit weggenomen. De beste van 
allee mogelijke werelden uit de utopische traditie is een tragische illusie gebleken. De spannin-
genn tussen beginselen laten zich niet per imaginatief/ï<# wegnemen. Wel laten zij zich meer of 
minderr vruchtbaar conceptueel en institutioneel 'bewerken'. De overkoepelende vuistregel die 
datt tot uitdrukking brengt luidt: 

naarmatenaarmate specifieke institutionele contexten een 'rijkere' structuur kennen die bezet is 
doordoor meerdere actoren waarmee het aantal substantiële keuzemogelijkheden voor deze 
actorenactoren sterk wordt vergroot, groeit de kans op 'faire' compromissen tussen botsende 
belangenbelangen en conflicterende waarden. 

Tenn tweede het uitgangspunt van institutioneel pluralisme. Het kerninzicht is hier dat be-
stuurr en beheer activiteiten zijn die verschillende vormen kunnen aannemen, op verschillende 
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niveau'ss kunnen plaatsvinden en door verschillende actoren kunnen worden ondernomen. In 
tegenstellingg tot liberale, sociaal-democratische en ook republikeinse maatschappijmodellen die 
bestuurr alle in meer of mindere mate reduceren tot staatsbestuur via het wetgevingsinstrument 
(off  - in de onderneming - tot een hiërarchische bevelshuishouding), stoelt het institutioneel 
pluralismee op een minder eendimensionaal beeld van de institutionele werkelijkheid. Tegenover 
déé staat staat niet dé markt of hét individu, maar een veelheid aan actoren wier onderlinge in-
teractiess in meer of mindere mate worden gedomineerd door vrijwillig e ruil, verticale autori-
teitsuitoefening,, vrijwillig e associatie en/of affectieve banden. Bovendien valt dé staat zelf uit-
eenn in verschillende niveau's die worden bezet door verschillende georganiseerde belangen. De 
oplossingg van 'rijker' gestructureerde institutionele contexten die in de bovenstaande vuistregel 
alss voorwaarden werden aangeduid voor de mogelijkheid van 'faire' compromissen tussen bot-
sendee waarden, kan dus alleen worden gevonden via empirisch vergelijkend onderzoek in de 
traditiee van het institutioneel pluralisme. 

Tenn derde een reflectieve, democratische interventiepraktijk die is gestoeld op een meerdi-
mensionaall  model van institutionele transformatie. Dit model priviligieert geen der ingangen 
voorr sturing van het proces van sociale veranderingen, noch wijst het een der actoren als 
'veranderingsagent'' bij uitstek aan. Sociale veranderingen zijn het effect van de discrepantie 
tussenn handelingen, praktijken, instituties en vertogen en kunnen om die reden op alle ge-
noemdee dimensies worden aangegrepen voor sturing. Per 'laag' beschikken verschillende acto-
renn uiteraard over meer of minder sturingsmogelijkheden, terwijl de te sturen eenheden zelf ook 
sterkk in bestuurbaarheid verschillen. Motieven, handelingen en praktijken zijn minder toegan-
kelijkk voor sturing dan instituties en vertogen. De sturingsrelatie is echter niet automatisch een 
hiërarchische.. Institutionele transformatie in een democratische context is mogelijk omdat ook 
veranderingenn op het niveau van praktijken en/of handelingen kunnen aanzetten tot verande-
ringenn op het institutionele niveau. Deze ontlenen dan daaraan hun democratische legitimiteit. 
Dee wijzigingen die dat aanbrengt in de 'talige' perceptie van de betrokkenen, alsmede in hun 
objectievee handelingsmogelijkheden kan een proces van institutionele transformatie in gang 
zettenn dat tegelijk cumulatief, incrementeel en democratisch is. 

Hett achterhaalde ingenieurssocialisme deelt met de dominante analytische politieke filosofie 
eenn autoritaire oplossing voor het probleem van institutionele vormgeving. Netzomin als het 
ingenieurssocialismee is de politieke filosofie zich bewust van de eisen van democratische legi-
timatiee van de eigen interventie. In die zin zijn beide loten aan dezelfde stam van autoritair 
utopisme.. Dat geldt niet voor het concrete utopisme dat ik hier heb proberen te beoefenen. 
Omdatt de concrete utopist zich terdege bewust is van de beperkingen van de eigen rol, spen-
deertt hij veel tijd en moeite aan de poging om eventuele tegenstanders van de eigen voorstellen 
tee identificeren, hun sterke en zwakke kanten in kaart te brengen, en eventuele breuklijnen bin-
nenn belangen te traceren om opponerende coalities te kunnen voorkomen en steunende coali-
tiess te kunnen smeden. Dit onderdeel van het concrete utopisme heb ik hier onder de noemer 
vann een 'economie van morele onenigheid' proberen toe te passen. 

Inn deze utopische strategie past ook de tweede lezing. Door aan te knopen bij lopende de-
battenn over de herziening van het bestaande systeem van ondernemingsbestuur in Nederland 
enn door de grenzen van dit debat in democratische richting op te rekken, heb ik geprobeerd de 
politiekee relevantie van dit boek te vergroten. Betekent dit dat dit boek zich ook moeiteloos in 
datt debat laat invoegen? Ik vrees van niet. Meermalen heb ik verwezen naar zoiets diffuus als 
hett politieke klimaat dat voorstellen voor democratisering van het ondernemingsbestuur on-
gunstigg gezind zou zijn. Het gaat hier natuurlijk om een waarneming van institutionele veran-

229 9 



deringsmogelijkhedenn die wordt gekleurd door 'valse' voorstellingen van marktkrachten, globa-
liseringg en institutionele convergentie. Tegelijk gaat het dan om een geleidelijk proces van col-
lectievee cognitieve erosie (of, argwanender, om georkestreerde collectieve vergetelheid) die de 
hoopp en verwachtingen van gisteren, juist doordat deze waren gestoeld op vanzelfsprekendhe-
denn die geen articulatie behoefden, als irreëel en naïef doen verschijnen. Dit boek is tevens een 
pogingg geweest om iets van die vanzelfsprekendheden van gisteren en eergisteren zichtbaar te 
maken.. Met als doel de verbazing om te keren. Niet de hoop en verwachtingen van toen verba-
zenn dan, maar juist het defaitisme en fatalisme van vandaag. 
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Voetnoten: : 

'' Dit is wat Hirst & Zeitlin (1997:228ff.) de 'normatief-empirische modus' noemen. Daarbij 
gaatt het om normatief geïnformeerd sociaal-wetenschappelijk en historisch onderzoek naar 
alternatievenn en mogelijkheden die haaks staan op de deterministische premissen van teleolo-
gischee sociale theorieën. 

22 Anders dan in Duitsland is in Nederland de ondernemingsraad geen partij bij ontslagaanvragen, 
maarr is beoordeling ervan een zaak van het Gewestelijk Arbeidskantoor (GAK), in het geval 
vann massa-ontslagen neemt de vakbond de rol van onderhandelingspartner over. Beide rege-
lingenn weerspiegelen het streven de politieke lading van dit soort onderhandelingen te verleg-
genn naar externe fora en doen daarmee afbreuk aan de status van de ondernemingsraad als 
werknemersvertegenwoordigerr (CPB 1996:337). 

33 Het betreft hier dekkingspercentages van voor de wetsherziening van 1998. 

44 Het recente rapport van het Tilburgse 'Instituut voor Arbeidsvraagstukken' (IVA ) beperkt 
zichh hoofdzakelijk tot de naleving van de wetgeving en buigt zich niet, zoals de Duitse, over de 
bedrijfseconomischee en politiek-strategische effecten van medezeggenschapswetgeving (IVA 
1998). . 
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appendix appendix 

EenEen nationaal fonds voor 
economischeeconomische herstructurering 

Dee basisintuïtie achter dit voorstel is simpel. Om tegemoet te komen aan de eisen van risicodi-
versificatiee en rendementsmaximalisatie kan slechts een gering percentage van de 'overwaarde' 
vann pensioenfondsen worden aangemerkt als verplichte bijdrage aan een nationaal fonds voor 
economischee herstructurering (in het vervolg: 'herstructureringsfonds'). Dat fonds dient de 
doelenn van zeggenschap, innovatie en ecologische duurzaamheid (vgl. Minns 1980:145-163). 
Dee hoogte van de jaarlijkse overdracht is afhankelijk van de maturiteit van het pensioenfonds 
enn de omvang van zijn vermogensoverschot. Op grond hiervan kunnen prudentiële bijdragevrije 
drempelss worden ingesteld waarboven een geleidelijk oplopend percentage van de jaarlijkse 
vermogensaanwass - tot een maximum van, zeg, tien procent - moet worden overgedragen aan 
hethet herstructureringsfonds. Bij een gemiddeld rendement van tien procent op een beheerd ver-
mogenn van circa 800 miljard gulden komt dat neer op een jaarlijkse overdracht van maximaal 8 
miljardd gulden.' Deze verplichtingen moeten in de stichtingseisen worden opgenomen. De 
sanctiee is een zwaarder fiscaal regime.2 Het voordeel van deze constructie is dat het bestaande 
systeemm van kapitaalaccumulatie en kapitaalallocatie grotendeels in tact blijf t en er slechts een 
bescheidenn parallel financieringssysteem wordt geïntroduceerd. Daarmee is aan de eerste twee 
eisenn voldaan: er wordt niet getornd aan de eisen van rendementsmaximalisatie en risicodiver-
sificatie,, én er kan over voldoende kasgeld worden beschikt om aan lopende uitkeringsver-
plichtingenn te kunnen voldoen. 

Hett overdrachtspercentage moet enerzijds hoog genoeg zijn om collectief over voldoende 
vermogenn voor economische herstructurering te kunnen beschikken, anderzijds moet het laag 
genoegg zijn om individuele pensioenfondsen als voorheen in staat te stellen aan hun verplich-
tingenn te voldoen. Of de voorgestelde tien procent daaraan voldoet is uiteraard open voor dis-
cussie. . 

Datt de definitie van 'overwaarde' controverses zal oproepen ligt voor de hand, zoals de er-
varingenn met de winstgrondslag van de Zweedse 'werknemersfondsen' alsmede met de bepa-
lingg van de 'overwinsten' als grondslag voor de Nederlandse 'vermogensaanwasdeling' leren 
(Dercksenn 1985). In beide gevallen werd de controverse echter niet veroorzaakt door de afwe-
zigheidd van praktische definities, alswel door een overvloed aan definities. Zo bezien gaat het 
hierr dan ook niet om een nieuwe bron van conflicten, maar om een van de brandpunten van een 
brederr politieke conflict. Een succesvolle pacificatiestrategie kan de kwestie van de definitie 
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vann 'overwaarde' voldoende depolitiseren om haar als een louter 'technische' aangelegenheid te 
kunnenn afdoen. Ik schets zo'n strategie onder het kopje 'haalbaarheid'. 

Datt laat het derde probleem, dat van de hoge kosten die zijn gemoeid met onconventioneel 
portfoliobeheer,, evenwel onverlet. Twee opmerkingen hierbij. Ten eerste zijn er geen gronden 
omm van het herstructureringsfonds dezelfde rendementen te eisen als van pensioenfondsen. 
Dezee rendementseisen zijn namelijk gerelateerd aan lopende en toekomstige pensioenverplich-
tingen.. Omdat bij de vaststelling van de jaarlijkse afdracht reeds rekening wordt gehouden met 
dee maturiteit van het fonds en de omvang van de overwaarde, is er geen reden om de beleggin-
genn van het herstructureringsfonds onder dezelfde eisen te laten vallen. Het gaat hier immers 
niett om beleggingen die moeten bijdragen aan de fondsopbouw. 

Tenn tweede leert de ervaring met publieke investeringsbanken dat het van tweeen één is; óf 
hett herstructureringsfonds voert een onconventionele investeringspolitiek en scoort lager op 
hett rendementscriterium (Pontarollo 1983), óf het krijgt conventionele rendementseisen opge-
legdd en zal onherroepelijk terugvallen op conventioneel portfoliobeheer (Minns 1980:78-102; 
Eliassonn & Ysander 1983). Dat betekent niet dat iedere rendementseis dus moet worden ge-
schraptt en dat de doelstelling van 'sociale investering' ongeacht de kosten moet zegevieren. 
Publiekee investeringsbanken zonder 'winstopdracht' verworden tot staatsinstrumenten die 
ofwell  de opdracht hebben aan publieke liefdadigheid te doen en onrendabele investeringspro-
jectenn te financieren, ofwel worden gebruikt (misbruikt?) voor de financiering van een defen-
sievee industriepolitiek die haaks staat op de doelstelling van economische herstructurering zelf; 
'backingg losers' in plaats van 'picking winners' (De Jong & Spierenburg 1983; De Grauwe & 
Vann de Velde 1983). 

Dee ervaringen met de Nationale Investeringsbank (NIB) en de Nederlandse Herstructure-
ringsmaatschappijj  (NEHEM) zijn illustratief. In 1945 opgericht als onderdeel van de Neder-
landsee wederopbouwinspanning was het voornaamste oogmerk van de NIB het verstrekken 
vann lange termijn-financiering aan grote en middelgrote ondernemingen in industriële groeisec-
torenn (De Jong & Spierenburg 1983:63-66; De Liagre Böhl 1985; De Jong 1999). Daarvoor be-
schiktee de NIB over een drietal financieringsinstrumenten: (i) financiering uit eigen middelen en 
opp eigen risico; (ii) financiering met overheidsgarantie; en (iii ) administratief beheer van gelden 
diee de overheid uit hoofde van werkgelegenheidsbehoud had geoormerkt voor specifieke secto-
ren.. Lag in de jaren vijfti g en zestig het zwaartepunt bij het eerste financieringsinstrument -
voorall  in de chemische en metallurgische sector -, vanaf het midden van de jaren zeventig komt 
dee nadruk in toenemde mate te liggen bij activiteiten onder staatsregie. Dit hing samen met de 
structurelee verslechtering van de economische situatie van een groot aantal regionaal gelokali-
seerdee assemblage-industrieën in de scheepsbouw, de leerverwerkende sector en de textielsec-
tor. . 

Dee NEHEM dateert uit 1972 en had als doel de verbetering van de regionale financieel-eco-
nomischee structuur. Door de toenmalige minister van Economische Zaken - Langman - voor-
zienn als een onafhankelijke ontwikkelingsmaatschappij met eigen financiële middelen, verwerd 
dee NEHEM gedurende het wetgevingstraject tot een organisatie die zich moest beperken tot 
onderzoek,, advisering en bemiddeling. Omdat het de NEHEM aan eigen middelen ontbrak en 
zijj  voor haar regionale en sectorale ontwikkelingsprogramma's moest putten uit hetzelfde bud-
gett waaruit de 'reddingsacties' van de NIB werden betaald, drukte de werkloosheidsnood ook 
hierr de meer offensieve doeleinden naar de marge. Gedurende de jaren zeventig stagneerde de 
geldstroomm voor de sectorale herstructureringsprogramma's van de NEHEM en nam de om-
vangg van de financiële steun voor faillerende ondernemingen gestaag toe. Daardoor kwam de 
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NEHEMM nauwelijks toe aan haar eigenlijke taken en raakte zij vooral betrokken bij steunver-
leningg aan individuele ondernemingen (De Jong & Spierenburg 1983:66-67, 72-75, 81-90). In 
dee nasleep van de parlementaire RSV-enquete waren politieke ambities op het vlak van indus-
triepolitiekk jarenlang verdacht. Als gevolg daarvan verschoof in de jaren tachtig en negentig ook 
hethet brandpunt van de NEHEM-activiteiten van regionale economische herstructurering naar 
verbeteringg van de bedrijfsvoering en projectmanagement. In de loop der jaren spitste zich dat 
toee op vier deelterreinen: managementadvies en de integratie van milieu- en arbo-zorgsyste-
rnen;rnen; projectmanagement in Oost-Europa en in mediterrane landen; het opzetten van ketenbe-
heersystemenn in de agrarische en voedselverwerkende sectoren; en het opzetten van kennis-
overdrachtsystemenn tussen bedrijfsleven en overheid. Sinds 1 januari 1998 zijn deze activitei-
tenn ondergebracht in vier verzelfstandigde organisatie-adviesbureau's die op commerciële 
grondslagg opereren (zie Nehem KMC 1999). 

Watt deze (en soortgelijke) geschiedenissen leren is, ten eerste, dat investeringsfondsen en 
-bankenn zoveel mogelijk moeten worden gevrijwaard van directe staatsinterventie, en ten 
tweedee dat er geen intrinsieke redenen zijn aan te wijzen voor de mislukking van de sectorale 
enn regionale structuurprogramma's van de NEHEM.3 Voor de rendementseisen waaraan het 
herstructureringsfondss moet voldoen levert dat de volgende vuistregel op: 

dezedeze moeten tegelijk hoog genoeg zijn om het fonds ten minste kostendekkend te maken 
enen zo te vrijwaren van staatsmanipulatie en laag genoeg om de drempel naar financie-
ringring voor startende ondernemers, 'doorgroeiers' en gevestigde ondernemingen met 
experimenteleexperimentele voornemens aanmerkelijk te verlagen. 

Hierbijj  zij aangetekend dat het voornaamste financiële struikelblok op de weg naar econo-
mischh wasdom niet een gebrek aan startkapitaal is, alswel aan kapitaal voor de 'doorgroei'. 
Voorr de rentabiliteitseisen die het fonds aan zijn debiteuren stelt volgt daaruit dat deze niet 
eenss zozeer lager moeten zijn, maar juist anders moeten worden 'verpakt'. Zoals investerings-
bankenn hun grootste cliënten ('corporate clients') een keur van op maat gesneden financie-
ringspakkettenn bieden, die op zulke verschillende dimensies als rente, aflossingsfrequentie en 
looptijdd kunnen variëren, zo zou ook het herstructureringsfonds financiering op de maat van 
'doorgroeiers'' kunnen verstrekken door bijvoorbeeld niet in te zetten op rente-inkomsten maar 
opp vermogensaanwas, of intelligente combinaties van beide. 

Bemiddeling,Bemiddeling, beoordeling en verstrekking 
Ditt stelt twee 'infrastructurele' problemen; de derde en vierde kwestie. Ten eerste het pro-
bleemm van kredietbeoordeling: hoe de kredietwaardigheid van potentiële debiteuren vast te 
stellen?? En ten tweede het probleem van kredietbemiddeling: hoe potentiële investeringspro-
jectenn te identificeren en met het fonds in contact te brengen? De moeilijkheid is dat de doel-
groepp rendabele projecten zijn die evenwel niet voor financiering via het reguliere systeem van 
kapitaalallocatiee in aanmerking komen. Dat impliceert niet alleen dat het herstructurerings-
fondss moet werken met afwijkende rentabiliteitscriteria, maar ook dat geen gebruik kan worden 
gemaaktt van het bestaande kantorennet van commerciële banken. 

Driee oplossingen zijn voor deze problemen denkbaar. De meest voor de hand liggende is sa-
menwerkingg met bestaande financiële instellingen die op grond van een andere eigendomsstruc-
tuurr of een expliciet ideële doelstelling afwijkende rentabiliteitscriteria hanteren. Spaarbanken, 
coöperatievee banken en staatsbanken hebben van oudsher een belangrijke rol gespeeld bij vor-
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menn van specialistische kredietverstrekking die om een scala van redenen niet aantrekkelijk wa-
renn voor het commerciële bankbedrijf. Nog altijd vervullen dit soort instellingen in regio's als 
Emilia-Romagnaa (in Italië) en Baden-Württemberg (in Duitsland) een spilfunctie in de meso-
enn micro-corporatistische webben die de coöperatieve competitie in deze regio's schragen (vgl. 
Cookee & Morgan 1998). De rol van deze instituten staat echter onder toenemende internatio-
nalee concurrentiedruk, met name in Nederland maar ook in bijvoorbeeld Duitsland (vgl. NRC 
HandelsbladHandelsblad 9 juli 1999). Fusies en overnames creëren financiële conglomeraten die het gehele 
spectrumm van financiële dienstverlening bestrijken en specialistische instituten onderwerpen 
aann dezelfde rendementseisen als voor de meer reguliere commerciële activiteiten geldt. In Ne-
derlandd heeft dat geleid tot een toenemende verwatering van functionele onderscheidingen tus-
senn verschillende financiële activiteiten en een verschraling van het bancaire landschap die in 
kringenn van bankbestuurders wordt bejubeld als de 'universele bank'. Anderzijds zijn ideëele 
initiatievenn als de Triodosbank vooralsnog te kleinschalig om de twee infrastructurele proble-
menn te kunnen oplossen. 

Dee tweede oplossing is de benodigde expertise stomweg inkopen. Dit kan op twee manieren. 
Tenn eerste door een eigen kredietbeoordelingsafdeling en een eigen netwerk voor kredietbemid-
delingg te werven. Dit heeft twee nadelen. Primo, dat personeel moet worden 'losgeweekt' bij 
dee concurrentie, wat aanmerkelijke salariskosten met zich mee kan brengen. En secundo dat 
daarmeee niet automatisch het cruciale 'sociale kapitaal' van de nieuwe medewerkers is verwor-
ven;; wanneer individuele netwerken de voornaamste afzetkanalen zijn, zijn de passieve sabo-
tagemogelijkhedenn groot. De vereiste loyaliteit kan niet met geld alleen worden gekocht; zij 
hangtt evenzeer samen met het prestige van de nieuwe werkgever. Leerzaam in dit verband is de 
ervaringg van Rabobank International in de Londonse City. Anders dan de concurrenten ING 
(Barings)) en ABN AMRO (Rothschild) heeft de Rabobank niet gekozen voor overname maar 
voorr het opzetten van een eigen 'merchant bank'. Ondanks een miljoeneninvestering (in bo-
nussen,, 'goodwill' en salarissen) is Rabobank International er om genoemde redenen niet in 
geslaagdd een voet aan de grond te krijgen en heeft zij uiteindelijk een stap terug moeten doen 
{Volkskrant{Volkskrant 18 juni 1999). Het is evident dat deze factoren minder zwaar wegen in een context 
vann lokale en regionale investeringsprojecten dan in de context van internationaal commercieel 
bankieren.. De verschillen in bijbehorende competenties en netwerken zijn daarvoor te groot. 
Datt laat evenwel onverlet dat ook in het eerste geval met dit soort effecten rekening moet wor-
denn gehouden. 

Enn ten tweede door een reeds bestaande instelling met expertise op dit gebied over te nemen. 
Hierr is het gevaar dat de overgenomen instelling een paard van Troje blijkt en de overname de 
factofacto neerkomt op extern beheer volgens conventionele beleggingstechnieken. Dat is om twee 
redenenn ongewenst. Ten eerste omdat dit geen garantie biedt voor een adequate oplossing van 
hett bemiddelingsprobleem. Deskundigen die afkomstig zijn uit het commerciële bankbedrijf 
hebbenn evenmin zicht op de potentiële debiteur die het herstructeringsfonds wil bedienen. En 
tenn tweede omdat de ervaringen van pensioenfondsen met extern beheer leren dat financiële in-
stellingenn het beheer alleen dan concurrerend kunnen overnemen wanneer het wordt ingepast in 
hett beheer van de overige vermogensstromen. Dat noopt tot conventioneel vermogensbeheer 
enn mondt uit in beleggingen in de grootste beursfondsen. Bovendien sluit ook dit het sabotage-
gevaarr niet uit, zoals uit de jarenlange verliescijfers van ING Barings kan worden afgelezen. 

Dee derde oplossing, tenslotte, is ingewikkeld maar heeft als voordeel dat zij alleen al van-
wegee haar afwijkende organisatorische structuur minder snel ten prooi valt aan de intellectuele 
enn institutionele dominantie van de commerciële beleggingsindustrie. Het model van de NE-
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HEMM volgend komt deze oplossing neer op een organisatorische scheiding van taken en be-
voegdhedenn tussen centraal fonds en decentrale bemiddeling, beoordeling en verstrekking. Als 
uitdrukkingg van haar bemiddelende rol tussen fonds en aanvrager zou de organisatie hiervan 
eenn aparte stichtingsstatus kunnen krijgen. Deze stichting combineert een sectorale met een 
regionalee opzet en besteedt het onderzoek naar de mogelijkheden voor financiële versterking 
vann de regionale en/of sectorale economische structuur uit aan lokale onderzoekscommissies. 
Dezee zijn samengesteld uit branchevertegenwoordigers, lokale ambtenaren, wetenschappers en 
vertegenwoordigerss uit vakbondsafdelingen. Deze commissies helpen (aspirant) ondernemers 
bijj  het opstellen van een kredietaanvraag die vervolgens centraal door het fonds wordt beoor-
deeldd op rentabiliteit in brede zin. 

Dee voordelen van dit model zijn drieërlei. Ten eerste staat het arbeidsdeling toe tussen het 
decentralee en het centrale niveau. Decentraal vindt de formulering van inhoudelijke herstructu-
reringsstrategieënn plaats, terwijl centraal de rentabiliteit in brede zin wordt bewaakt. Deze in-
stitutionelee scheiding van economische en financiële criteria maakt bovendien de mogelijke 
conflictenn tussen beide zichtbaar, wat een eerste stap is op de weg naar geherformuleerde ri-
sico-- en rendementsconcepten. Ten tweede brengt het een duaal bestuursmodel met zich mee, 
watt representatie van relevante belangen aan zowel de sociaal-economische als de financiële 
kantt mogelijk maakt. Anders dan het bestuur van de NIB dat wordt bepaald door de voor-
naamstee aandeelhouders (tot eind 1998 de staat (50,3 procent), de commerciële banken en in-
stitutionelee beleggers), was het stichtingsbestuur van de NEHEM tripartiet georganiseerd. 
Daarmeee werd uitdrukking gegeven aan het maatschappelijke belang van economische herstruc-
tureringg en werd tevens gezorgd voor het brede maatschappelijke draagvlak dat benodigd is 
voorr economische moderniseringsprogramma's. Zo'n opzet zou ook hier kunnen worden ge-
volgd,, met dien verstande dat voor overheidsvertegenwoordigers geen plaats is. Concreet bete-
kentt dat vertegenwoordigers van de voornaamste financiers - dat wil zeggen: centrale werkge-
vers-- en werknemersrepresentanten - in het bestuur van het centrale fonds, en representanten 
vann de belangrijkste maatschappelijke groeperingen in het bestuur van de intermediaire stich-
ting.. Het derde voordeel is dat hiermee de ondersteuning van ondernemingen kan worden uit-
gebreidd met niet-financiële vormen van steun. Vergeleken met investeringsbanken waarvan de 
expertisee toch vooral op het gebied van financiële en bedrijfseconomische overwegingen ligt, 
reiktt de bemiddelende rol van de stichting en haar commissies veel verder. Naast financiële 
steunn kan het dan gaan om projectbegeleiding, de ontwikkeling van nieuwe productstrategieën, 
hethet opzetten van samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen in dezelfde sector of 
regio,, het opzetten van scholingsprojecten, standaardisatieprogramma's en keurmerken, et ce-
tera. . 

Dee drie oplossingen sluiten elkaar uiteraard niet uit. Worden de doelstellingen van het her-
structureringsfondss breed geformuleerd en lopen ze van economische deconcentratie, decentra-
lisatie,, innovatie en versterking van regionale economische structuren tot aan 'vergroening' van 
dee productie en de introductie van nieuwe productieconcepten, dan valt er veel voor te zeggen 
omm deze doelen niet met elkaar te laten concurreren maar op centraal niveau periodiek voor ie-
derr bestedingsdoel een vast bedrag te reserveren en de organisatie van de verstrekking aan te 
passenn aan de bestedingsdoelen.4 De beoordeling van kredietaanvragen door grote en middel-
grotee ondernemingen voor experimenten met duurzame productiemethoden bijvoorbeeld, of ter 
financieringg van de herinrichting van bestaande productieprocessen, kan het beste volgens de 
eerstee of de tweede oplossing worden ingericht. Is de financiering echter onderdeel van een sec-
toraall  of regionaal moderniseringsprogramma dan past eerder de derde oplossing. Grofweg 
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geldtt dat de organisatie van bemiddeling, beoordeling en verstrekking afhangt van de mate 
waarinn eigen initiatief van het fonds in het spel is. Toegepast op de zojuist gegeven voorbeel-
denn betekent dat voor het eerste voorbeeld dat kan worden volstaan met min of meer conven-
tionelee beoordelingscriteria. Het initiatief ligt immers aan de kant van de aanvrager waardoor de 
verstrekkerr zich kan beperken tot controle op hoofdlijnen. Dat geldt niet voor het tweede 
voorbeeld.. Daar ligt het initiatief aan de kant van het fonds (de stichting). Individuele steun-
aanvragenn in het kader van regionale herstructureringsprogramma's zullen daardoor ook het 
bestee op een lager (regionaal en/of sectoraal) niveau kunnen worden beoordeeld en begeleid. Op 
centraall  niveau moet in dat geval worden volstaan met beoordeling van het programma als ge-
heell  op de afgezwakte rentabiliteitscriteria die het fonds voor al zijn investeringen hanteert. 
Hett is duidelijk dat de kosten van het tweede verstrekkingsmodel een veelvoud zijn van die 
vann het eerste. Om dat geen struikelblok te laten zijn voor de financiering van projecten van de 
tweedee soort moet de jaarlijkse afrekening weer het gehele fonds betreffen en niet per beste-
dingsdoell  plaatsvinden. 

Haalbaarheid Haalbaarheid 
Hett lastigste probleem is uiteraard dat van de haalbaarheid ervan. Er kunnen vier actoren wor-
denn aangewezen wier belangen in het geding zijn: werkgevers, de pensioenfondsen zelf, de con-
tribuantenn en gepensioneerden en, tot slot, financiële belangen, met name die van commerciële 
banken.. Hoewel ik pensioengelden steeds als 'uitgesteld loon' heb aangeduid is dat niet onom-
streden.. Met name als het gaat om gelden die worden beheerd door ondernemingspensioen-
fondsenn bestaat verschil van mening over wie zeggenschap heeft over de besteding van de 
eventuelee overwaarde. In beginsel zijn er vier bestedingsmogelijkheden. Ten eerste de lopende 
premieverplichtingenn van de werkgever, de zogenaamde 'premie-holiday'; ten tweede verbete-
ringg van de pensioenregeling; ten derde de financiering van vervroegde uittredingsregelingen of 
zogenaamdee prepensioenen; en ten vierde de versterking van de vermogenspositie van de on-
derneming. . 

Dee afgelopen jaren is in een aantal gevallen (Nedlloyd, Unilever) gekozen voor een combina-
tiee van de tweede en de laatste besteding. Dit heeft tot felle protesten van de kant van de ge-
pensioneerdenn geleid, die bij het fondsbestuur echter geen gehoor vonden, ook niet na dreiging 
mett juridische actie. Opmerkelijk in dit verband is de rechterlijke uitspraak over de 'claim' van 
werknemerss van Bensdorp op de overwaarde van het ondernemingspensioenfonds van Unile-
ver,, waar Bensdorp deel van uitmaakte. Bij overname door een Frans concern in 1994 werden 
dee pensioentegoeden van de werknemers van Bensdorp ondergebracht in een apart fonds. De 
overdrachtt betrof echter uitsluitend de tegoeden, niet de overwaarde die met die tegoeden was 
opgebouwd.. De werknemers claimden deze overwaarde als hun rechtmatig eigendom. In een 
verrassendee uitspraak stelde de Hoge Raad Unilever in het gelijk. De overwaarde is eigendom 
vann het fonds, niet van een der deelnemende partijen. In de praktijk betekent dit dat de onder-
nemingg meer recht kan doen gelden op de overwaarde dan werknemers of gepensioneerden, 
zoalss blijkt uit de overboeking in 1993 van 200 miljoen gulden van het ondernemingspensioen-
fondss aan Unilever (De Kam & Nypels 1995:193-194). 

Dee frequente keuze voor het eerste bestedingsdoel vormt een tweede kanttekening bij de 
aanduidingg van pensioengelden als 'uitgesteld loon'. KLM, NS, Hoogovens, Elsevier zijn 
voorbeeldenn van ondernemingen die de laatste jaren geen of weinig pensioenpremie hebben 
hoevenn storten in het pensioenfonds. De bedragen die daarmee zijn gemoeid zijn - zoals gezegd 
-- omvangrijk en het voordeel voor de onderneming navenant. Niet alleen betreft het hier ver-
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mogensaanwass die (mede) - door de afwezigheid van belastingverplichtingen - publiek gefi-
nancierdd is, wat de centrale overheid potentiële medezeggenschap geeft over de besteding van 
diee winsten. Bovendien gaat het om aanwas die alleen in het geval van ondernemingsfondsen 
directt ten gunste van de deelnemende onderneming komt. Bij bedrijfspensioenfondsen is de 
relatiee tussen fonds en deelnemende ondernemingen minder direct, waardoor het fondsbestuur 
zeldenn voor 'premie-holidays' kiest en al helemaal niet voor versterking van de vermogenspo-
sitiee van de deelnemende ondernemingen. Doordat de zeggenschap over bedrijfspensioenfond-
senn aan werkgeverskant gespreid is over honderden, duizenden en soms tienduizenden bedrij-
venn en bedrijfjes prevaleren over het algemeen eerder de belangen van werknemers en gepen-
sioneerden.55 Daarbij moet worden aangetekend dat de beleggingsstrategie van de bedrijfspeni-
soenfondsenn over het algemeen risicomijdender is dan die van ondernemingspensioenfondsen, 
waardoorr de overwaarde veelal ook lager uitvalt. Op zijn beurt heeft dit te maken met de 
prominenteree plaats van stabiele premies voor de werkgevers als strategische doelstelling. On-
dernemingspensioenfondsenn kennen daarentegen een belangrijkere plaats toe aan de doelstelling 
vann zo laag mogelijke premies en stellen daar hun, veel risicovollere, beleggingsstrategie op in.6 

Hett is duidelijk dat hier goede argumenten aan kunnen worden ontleend om de zeggenschap 
overr de besteding van de overwaarde vaster in handen te geven van overkoepelende werkne-
mers-- en werkgeversorganisaties. Ten eerste omdat de overwaarde 'publiek eigendom' is, en 
tenn tweede omdat de zeggenschap van de onderneming over de besteding van de overwaarde 
vann het 'eigen' pensioenfonds de facto uitmondt in een fiscale bevoordeling van het grootbe-
drijff  boven de middelgrote en de kleine onderneming. Het derde argument tegen mogelijke op-
positiee van de kant van het grootbedrij f doet een beroep op het gemeenschappelijke belang dat 
iss gemoeid met een vitale, innovatieve economische basisstructuur. Het individuele onderne-
mingsbelangg maakt daar uitdrukkelijk deel van uit. Om dat zichtbaar te maken moet het groot-
bedrijff  worden betrokken bij het opzetten van regionale productienetwerken. Bovendien dient 
eenn deel van de beschikbare gelden tevens toegankelijk te zijn voor het grootbedrijf. Gedacht 
kann dan worden aan de gelden die zijn bestemd voor experimenten met duurzame productie en 
integraall  ketenbeheer, maar ook aan de gelden die zijn bestemd voor de introductie van nieuwe 
productieconceptenn of het opzetten van 'democratische dialogen'. Om een te grote aanslag van 
hett grootbedrijf op fondsgelden te voorkomen, kan gekozen worden voor een combinatie van 
fondsbijdragee en zelffinanciering ('matching') die varieert met de omzet, winst en/of eigen 
vermogenn van de onderneming. In geen geval mogen individuele grootbedrijven direct toegang 
hebbenn tot het fondsbestuur waar de percentuele allocatie van middelen over de verschillende 
doeleindenn plaatsvindt. Het bestuur van het fonds moet dus worden geworven uit centrale 
werkgevers-- en werknemerskoepels, waarbij de overheid moet staan op een gelijke representa-
tiee van grootbedrijf (VNO/NCW) en midden- en kleinbedrijf (MKB). 

Naa het voorgaande is het misschien wat vreemd om het belang van pensioenfondsen afzon-
derlijkk te bespreken. De transparantie van een pensioenfonds hangt echter in belangrijke mate 
aff  van de eenduidigheid van de belangen van de deelnemers. Volgens deze regel vallen de belan-
genn van onderneming en pensioenfonds eerder samen in het geval van ondernemingspensioen-
fondsenn dan in het geval van bedrijfspensioenfondsen. Of omgekeerd, naarmate de band tussen 
fondss en deelnemers minder hecht is, zal het fonds zichzelf eerder als een zelfstandige actor 
mett een zelfstandig belang begrijpen. Het is gemakkelijk in te zien hoe een dergelijke redenering 
uitmondtt in een pleidooi voor autonoom fondsbeheer door commerciële fondsmanagers op af-
stand.. De privatisering van ABP in 1996 is een duidelijk uitvloeisel van dit type argumentatie. 
Hett probleem is nu dat wettelijke eisen ten aanzien van de besteding van een deel van de 
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overwaardee van pensioenfondsen onherroepelijk zullen worden gezien als een terugkeer op 
neoliberalee schreden. Wat dat betreft heeft de Nederlandse overheid een 'gouden' kans voorbij 
latenn gaan door privatisering van ABP en de verruiming van de investeringslimieten niet te rui-
lenn tegen striktere eisen ten aanzien van binnenlandse beleggingen.7 Nu rest haar slechts de in-
gangg via gederfde belastinginkomsten. Zeker nu van de zijde van belastingplichtige verzeke-
raarsraars fel wordt geageerd tegen de 'concurrentievervalsing' die de belastingvrije stichtingstatus 
pensioenfondsenn biedt (De Kam & Nypels 1995:200-206), zou de centrale overheid zich ech-
terr uitdrukkelijk achter de pensioenfondsen kunnen scharen en in ruil voor deze stellingname, 
mett een beroep op de fiscale 'voorkeursbehandeling', nieuwe regelgeving gericht op economi-
schee modernisering en herstructurering kunnen afdwingen. 

Hett derde belang is dat van contribuanten en gepensioneerden. In feite gaat het hier om twee 
deelbelangenn die lang niet altijd samenvallen, zoals het voorbeeld van de juridische strijd om de 
bestedingg van de overwaarde van Nedlloyd en Unilever leert. Een zo groot mogelijke beste-
dingsvrijheidd nu impliceert een zo laag mogelijk premie, terwijl een zo groot mogelijke beste-
dingsvrijheidd straks juist een hoge(re) premie vereist. Bij de kwestie van de besteding van de 
overwaardee komt dit belangenconflict pregnant aan de oppervlakte. Tegenover lagere premies 
off  de verbetering van de verzekeringsvoorwaarden van de contribuanten staat het belang van 
zekerheidd van de gepensioneerden. De enige wijze waarop dit belangenconflict ten minste deels 
kann worden weggenomen is door er op te wijzen dat iedere deelnemer gedurende de loop van 
zijnn bestaan beide perspectieven zal innemen. Door de belangenformulering uit het hier en nu 
tee tillen en deelnemers te stimuleren een perspectief in te nemen dat de gehele levenstijd be-
slaat,, kunnen de preferenties voor lage premies nu en hoge uitkeringen later beter met elkaar 
wordenn verzoend. De Nederlandse wetgever onderkent de solidariteit die inherent is aan het 
'contractt der generaties' dat fondsgewijze vermogensaccumulatie de facto is, door de sociale 
partnerss die de bestuurszetels bezetten op te roepen de belangen van alle betrokkenen te be-
hartigenn (Lutjens 1997). 

Hett perspectief van de gehele levenstijd impliceert echter niet alleen de incorporatie van de 
belangenn van alle betrokkenen - zowel gepensioneerden als contribuanten -, maar evenzeer van 
allee relevante belangen van alle betrokkenen. De deelnemer is niet alleen een contribuant die 
contractuelee aanspraken kan maken op een x-bedrag dat vanaf moment y beschikbaar komt, 
maarr is tevens werknemer, consument, familielid, buurtbewoner, burger, et cetera. Uit hoofde 
vann deze verschillende functies en rollen heeft hij belangen die verder reiken dan de hoogte van 
dee premie en de kwaliteit van de verzekeringsvoorwaarden. Hij hecht evenzeer aan een eco-
nomischee structuur die ondernemingen in staat stelt op duurzame wijze in zijn (complexe) be-
hoeftenn te voorzien en in die van zijn gezins- en familieleden, vrienden, kennissen, buurtbewo-
ners,, plaatsgenoten en medeburgers.8 Om dat te kunnen is dan ook meer nodig dan een beleg-
gingsstrategiee die uitsluitend is gericht op rendementsmaximalisatie en risicodiversificatie (vgl. 
Barberr & Ghilarducci 1992:308-309). Het herstructureringsfonds probeert deze 'andere' be-
hoeftenn te dekken zonder aan de legitimiteit van de preferenties voor zekerheid en een vol-
doendee rendement te willen tornen. Bovendien zal de oproep aan werknemers en gepensio-
neerdenn om een bredere invulling aan de eigen belangen te geven alleen dan overtuigen wanneer 
datt bredere belang op een of andere wijze zijn institutionele beslag krijgt. Door pensioenfond-
senn wettelijk te verplichten een deel van de overwaarde te reserveren voor de financiering van 
projectenn die de 'infrastructuur' van de Nederlandse economie op langere termijn ten goede 
komenn - zoals hier wordt gedaan -, wordt uitdrukking gegeven aan het sociale feit van intra- en 
intergenerationelee afhankelijkheid en de morele 'verbondenheid' die dat met zich brengt. 
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Hett vierde belang, tenslotte, is dat van de commerciële financiële sector. Dat dit geen fictieve 
belangentegenstellingg is bleek reeds uit de boven gememoreerde klacht van commerciële verze-
keraarss over de fiscale voorkeursbehandeling van pensioenfondsen die in toenemende mate 
branche-overschrijdendee diensten aanbieden. Door pensioenfondsen te verplichten een deel 
vann hun overwaarde door te sluizen naar een herstructureringsfonds sanctioneert de overheid 
inn zekere zin deze branchevervaging en dwingt zij pensioenfondsen indirect het kerndomein 
vann het bankwezen - zakelijke dienstverlening - te betreden. Aan de andere kant is de krediet-
verstrekkingg door het herstructureringsfonds gebonden aan rendementscriteria die investerin-
genn mogelijk maken die met conventionele criteria niet worden waargenomen. In zoverre kan 
duss niet van concurrentievervalsing sprake zijn. De vele voorzorgsmaatregelen rond de oprich-
tingg van de NIB Ieren echter dat dit formele argument ontoereikend is om de bezwaren van de 
comerciëlee banken weg te nemen. In de statuten van de NIB is om die reden de passus opge-
nomenn dat het haar niet is toegestaan om te concurreren met het bankbedrijf. Om daar op toe 
tee zien werden de aandelen verdeeld tussen staat, banken en institutionele beleggers, die ge-
drieënn de raad van bestuur en de raad van commissarissen bemensden (De Jong & Spierenburg 
1983:63-64).. Soortgelijke protesten konden worden vernomen bij de voorgenomen fusie van de 
Postgiroo en de Rijkspostspaarbank tot Postbank, die met vrijwel dezelfde middelen werden 
gepacificeerdd (Veluwenkamp 1981; 1986:33ff, 55-56). Omdat het herstructureringsfonds een 
faciliteitt is die moet breken met conventionele rendementseisen zijn deze middelen onbruik-
baar.. De effectiviteit ervan staat of valt niet alleen met een zo groot mogelijke afstand tot de 
centralee overheid, maar ook tot professionele vermogensbeheerders. Deelname van de com-
merciëlee financiële sector aan de vermogenstructuur en/of zeggenschapsstructuur van het her-
structureringsfondss is om die reden ongewenst. Daarmee vervalt echter de mogelijkheid om de 
bezwarenn van de financiële sector weg te nemen en haar hindermacht onschadelijk te maken. 
Derhalvee rest de overheid zo op het oog weinig anders dan tegen de bezwaren van de financiële 
sectorsector in vast te houden aan de bovenstaande argumenten voor de afgedwongen financiering 
vann economische herstructurering. 

Mogelijkk dat hier de verklaring schuilt voor het feit dat het meest geslaagde voorbeeld van 
fondsgewijzee herstructurering in het autoritaire Singapore kan worden gevonden (Asher 1993: 
155-158).. Staatsdwang hoeft echter niet het laatste woord te zijn. De les van de Postbank is 
datt het verzet van de financiële sector niet homogeen is. De belangen van commerciële han-
delsbankenn enerzijds en die van instellingen met wortels in de landbouwkredietverlening {in 
casucasu de op coöperatieve leest geschoeide Rabobanken) en Spaarbanken anderzijds lopen niet 
altijdd parallel. Vroeg in het wetswijzigingsproces dat moest uitmonden in de Postbank schaar-
denn de Rabobanken zich nog achter het gezamenlijke standpunt van de financiële instellingen 
datdat de structuur van de financiële sector in Nederland geen aanleiding gaf voor een publieke 
taakk in deze. Meer in het bijzonder was het verzet gericht tegen de uitbreiding van het finan-
ciëlee dienstenpakket van de nieuwe instelling met kredietverstrekking aan de zakelijke markt 
(Veluwenkampp 1986:35). Verder gekomen in het wetswijzigingsproces bleek de tegenstand ge-
reduceerdd tot de Nederlandse Bankiersvereniging, waarvan de handelsbanken wel maar de Ra-
bobankenn en Spaarbanken geen lid zijn. Tegenover het ongewijzigde standpunt van de han-
delsbankenn plaatsten de Rabobanken bij monde van de voorzitter van de raad van beheer van 
dee Rabobank, Mertens, de opvatting dat voortbestaan van Postgiro en Rijkspostspaarbank 
gewenstt was en dat derhalve spoedig tot fusie en opheffing van alle bestaande wettelijke re-
strictiess op het takenpakket diende te worden overgegaan, maar dat daar tegenover de gel ij k-
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tijdigee opheffing van alle bestaande voorrechten en gunsten moest staan, met name op fiscaal 
gebied. . 

Vann belang is hier niet dat daarmee de aanzet werd gegeven tot de uiteindelijke privatisiering 
vann de Postbank, maar dat bij een juiste verwoording van de doelstellingen van een eventueel 
herstructureringsfondss de belangen van financiële instellingen uiteen kunnen lopen, wat de 
strategischee handelingsruimte van de overheid vergroot en het dwingende karakter van haar in-
terventiee kan verkleinen. Bovendien is de constatering van belang dat deze diversiteit aan be-
langenn direct kan worden herleid tot de rijke verscheidenheid aan rechtsvormen, eigendomsver-
houdingenn en daarvan afgeleide verschillen in de balanssamenstelling die het Nederlandse 
bankwezenn (nog, maar in afnemende mate) kent. Daaruit volgt dat overheden er goed aan doen 
bijj  het bewaken van de mededinging binnen de financiële sector tevens de veelal historisch ge-
groeidee diversiteit aan eigendomsstructuren als criterium te hanteren en niet alleen te kijken 
naarr marktaandeel in deelmarkten. 
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Voetnoten: : 

11 Vergelijk in dit verband de 6,5 miljard gulden 'overwaarde' die pensioenfondsen in 1998 naar 
schattingg hebben doorgesluisd aan de moederondernemingen (NRC Handelsblad 13 augustus 
1999a;; 13 augustus 1999b). 

22 In Nederland hebben pensioenfondsen de stichtingstatus uit hoofde waarvan zij zijn vrijgesteld 
vann belastingverplichtingen. 

33 Wat eveneens blijkt uit voorbeelden van succesvolle structuurprogramma's (zie Cooke & 
Morgann 1998). 

44 Om de rigiditeiten van budgettering ex ante tegen te gaan, kan centraal een systeem van pe-
riodiekee evaluatie van de fondsverdeling worden geïntroduceerd. De commissie die hierover 
beslistt moet breed zijn samengesteld om te waarborgen dat de uitkomst ervan is gebaseerd op 
eenn weging van zoveel mogelijk relevante belangen en zoveel mogelijk relevante kennis. 

55 NRC Handelsblad 13 februari 1997. 

66 Menno Tamminga tijdens privé-gesprek 1 december 1999. 

77 In Canada bijvoorbeeld is verruiming van de restricties op buitenlandse investeringen door 
pensioenfondsenn betaald met de verplichting om meer te investeren in het midden- en klein-
bedrijff  in Canada (Davis 1995:98). 

88 Zie Bader (1987:111) voor een soortgelijke strategie om de kloof tussen 'plichten' en 'be-
langen'' te overbruggen. 
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Summary Summary 

Whoo has, or should have, a say over corporate decision making? The shareholder, the manager, 
thee worker, the labour union, the government, the community, environmental movements or 
otherr actors? In the current debate on 'corporate governance' the contestants at least seem to 
sharee the viewpoint that it is the 'owner' who should have the ultimate say over corporate 
decisions,, and further, that it is the shareholder who can be designated thus. The debate main-
lyy concerns the question 'to what extent and in what way'? Most participants thus seem to 
subscribee to the premises of what could be called 'liberal political economy', as against those 
off  'radical political economy' or 'Marxist political economy'. These premises state that the 
criterionn of ownership is the only valid criterion for the identification of the 'principal'; that 
ownershipp is identical to 'consolidated private property rights'; and that the most important 
problemm systems of corporate governance are supposed to solve is the problem of diverging 
interestss between 'owners' and 'managers'. 

Inn this study I try to counter the one-sided view on ownership, property rights, managerial 
prerogativess and the corporation, as developed within the political economy of classical libe-
ralism.. I do this by emphasizing the plurality of criteria which can be used to identify 'princi-
pals'.. I demonstrate that the criterion of ownership isolates other 'principals' and 'agents' 
than,, say, the social-democratic criterion of contribution or the Calvinist criterion of responsi-
bilityy before God or, for that matter, the democratic criterion of individual autonomy. Starting 
withh the twin democratic principles of political equality and popular control as the most ela-
boratedd version of the basic value of individual autonomy in a context of social interdepend-
ence,, I argue for co-determination rights, as extensive and for as large a number of participants 
ass possible. I try to show that the criterion of individual autonomy - giving each and everyone 
aa stake in those collective decisions which impinge in a substantial way on their interests - is 
mostt suited to translate political equality and popular control in an inclusive system of corpo-
ratee governance, without preempting the moral validity of claims based on other criteria, in 
casucasu the criteria of contribution and ownership. The underlying idea is that our normative 
universee is complex and pluralistic, implying that morally relevant positions should be suffi-
cientlyy open to incorporate competing moral perspectives. The 'economy of moral disagree-
ment'' that is practiced here presupposes normative pluralism. 

Too state the obvious - this is not to fall into the trap of radical democracy. Not everyone 
shouldd have a say in everything all of the time. Naive conceptions of democracy that are sa-
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tisfiedd only if the full and complete participation of everyone is assured, make themselves 
vulnerablee to simple counter-attacks concerning the overburdening of the decision making pro-
cesss itself as well as the individual motivation to participate. I use a disaggregating strategy to 
diminishh the tension between the moral imperative of inclusive decision making on the one 
handd and the well-known restrictions of limited motivation, time restraints and unequal exper-
tisee on the other. The process of decision making can be split up in different moments and dif-
ferentt phases, as well as in different domains. The first distinction entails control ex ante, ex 
postpost and in actu; the second the phases of preparation, negotiation, actual decision making, 
implementation,, evaluation and revision; while the third ranges from routine decision making 
too strategic decision making. The same is true for the institutional setting of actual corporate 
decisionn making. Within every system of corporate governance this setting is more or less 
complexx and multi-layered. The Dutch and German systems, for example, consist of an exe-
cutivee board, a supervisory board, a work council and an annual shareholders meeting. These 
boardss and meetings possess specific rights and responsibilities over specific domains of de-
cisionn making and do overlook specific moments of control. My claim is that a complex politi-
call  structure like this makes it possible to enlarge the democratic transparency and accounta-
bilityy of corporate decision making without overburdening it and without disregarding restric-
tionss of time, motivation and expertise. In other words, the more complex the system of cor-
poratee governance, the better it is suited to weigh moral claims (inclusiveness) against pruden-
tiall  (effectiveness) and realist (feasibility) ones. This too is an elaboration of the theme of 
'normativee pluralism' that an 'economy of moral disagreement' presupposes. 

Thee second main objective of this study is the desire to correct the negligence of the econo-
micmic roles of citizens within fashionable neorepublican theories of citizenship. Due to their 
pre-renaissancisticc intellectual roots neorepublican theories of citizenship privilege the politi-
call  dimension. In my opinion its attractiveness among 'radicals'can only be understood against 
thee background of the former fascination for hard core political economy of the Marxist type. 
Inn reaction to a supposed economism and class-determinism of this type of social theory, ra-
dicalss have exchanged the Marxist heritage for a less deterministic perspective that enabled 
themm to 'counter' the neoliberal onslaught against statist welfarism with the combined terms 
off  individual responsibility and empowerment which converge in the powerful (but vague) 
conceptt of citizenship. The costs of this conversion have been high. As it stands, the concept 
off  citizenship is perfectionist, statist as well as monistic. Here too a disaggregating strategy is 
neededd to trade in neorepublican, social-democratic and communitarian conceptions of citizen-
shipp for a concept that is both gender and race-sensitive, that is more-dimensional in terms of 
rightss and obligations and that is plural in the sense of encompassing civil, political, social as 
welll  as economic rights that can be guaranteed by public, semi-public and private agencies. To 
freee citizenship from its perfectionist, statist and exclusive connotations and turn it into a 
powerfull  radical ideal the focus of progressive theories of citizenship needs to be shifted from 
thee political toward the economic. Economic citizenship within the corporation is meant to do 
justt that. Corporate governance is too important to be left to managers, accountants, econo-
mistss and lawyers. 

Inn the Introduction the theoretical framework that undergirds this study is presented. My 
claimm is that political philosophy needs to be wedded to comparative institutional research to 
becomee politically relevant. Combining both approaches and using both moral reasoning and 
prudentiall  and realist reasoning, is what I call doing 'political theory'. Its usefulness depends 
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onn whether it succeeds in generating rules of thumbs that can guide the design of democratic 
institutions.. Underlying this attempt is a set of ontological, epistemological and normative as-
sumptionss which are vague enough to be not too controversial and substantial enough to ex-
cludee fashionable post-modern, relativistic positions. These assumptions have to do with a 
multi-layeredd conceptualization of social reality, with normative pluralism, a pluralist view on 
thee institutional level, and a non-hierarchical ordering of different sources and different types 
off  knowledge. 

Inn chapter one the concept of economic citizenship sec is introduced. This is done by way 
off  a critique of neorepublican, social-democratic and liberal conceptions of citizenship. Each is 
rejectedd for being too perfectionist, statist and politicist. Using a disaggregating approach I try 
too show that citizenship can be liberated from these assumptions. I end this chapter with a 
brieff  exposition of the main weaknesses of competing conceptions, of 'economic democracy', 
'industriall  democracy' or 'participatory democracy'. All three focus on only one of the three 
relevantt levels of participation: economic democracy on the level of'financial participation or 
marketmarket rights; industrial democracy on the level of indirect participation or co-determination 
rights;rights; and participatory democracy on the level of direct participation or the workfloor. A 
viablee democratic perspective on economic organizations ideally combines these perspectives 
andd aims at the democratization of these levels simultaneously. That is precisely what eco-
nomicc citizenship tries to do. 

II  start with the lowest level, the workfloor. Independently from each other, from the early 
eightiess onwards, different teams of sociologists have presented empirical proofs of a para-
digmm shift within industrial production processes, as a reaction to the increasing disfunctiona-
litiess of the taylorist organization of production in the context of fragmented, liberalized and 
flexibilizedd markets. In part one, after a brief exposition of these disfunctionalities, I sketch 
thee main characteristics of the 'new production concepts' that are increasingly replacing tay-
lorism.. These are labelled 'Flexible specialization', 'Diversified quality production', 'Neue 
Produktionss Konzepte' and 'Socio-technical systems design' or 'Human resource mobiliza-
tiontion '. Notwithstanding huge differences, all four approaches share an emphasis on requalifica-
tion,, reintegration of tasks and responsibilities, teamwork and decentralization within the cor-
poration.. I conclude that these new production concepts are superior in both moral and pru-
dentiall  terms, compared with taylorism. Nevertheless, their diffusion has been only partial. 
Howw come? The main bottleneck appears to be existing systems of corporate governance that 
givee a conservative layer of managers almost absolute prerogatives over issues of organizatio-
nall  and workplace design. How to open these systems for input from labour unions, emplo-
yeee representatives and other viewpoints? This question is taken up in part three. 

Beforee being able to do so, however, the topic of corporate governance in general needs to be 
addressed.. This is what I do in part two. Starting with an overview of the main arguments pro 
andd contra so-called 'bank oriented' and 'market oriented' systems of corporate governance, I 
concludee that this dichotomous heuristic is unable to deal with the issue of institutional con-
vergencee as well as continuing national institutional diversity. The dichotomy of 'bank orien-
tedd systems' versus 'market oriented systems' (or, for that matter, the 'Anglosaxon model' 
versusversus the 'Rhineland model') should be replaced by a continuum on which four idealtypes of 
corporatee governance can be arranged. These are an Anglo-American system, a German sys-
tem,, a Latin-European system and a Japanese system. Thus the continuing relevance of natio-
nall  institutional characteristics can be paid its due. As for convergence, all four systems are 
characterizedd by a so-called 'depersonalization of ownership'; personal ownership is no lon-
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gerr the dominant mode of ownership and control, just like Berle & Means predicted in their 
classicc The modern corporation and private ownership. However, this is not identical with the 
anonymouss mass ownership Berle & Means foresaw; 'depersonalization' should not be con-
fusedd with 'deconcentration'. In fact, in all four systems institutional investors (banks, pen-
sionn funds, insurance companies, investment funds) have turned into the main players in the 
fieldfield of corporate governance, using mostly informal channels of control to serve their inte-
rests. . 

Evenn this correction has a liberal bias, though. Although control is not taken to be synony-
mouss with private ownership, ultimately it still depends on property rights. This implies that 
interestss based on contribution, dependence, responsibility before God or individual autono-
myy are still unaccounted for. The third part of this chapter therefore deals critically with the 
liberall  conception of property rights as consolidated private property rights, and tries to 
replacee a restrictive and monistic model of corporate governance based on ownership by an 
inclusive,, pluralistic one based on Christian responsibilities, social-democratic contributions, 
neorepublicann stakeholders and democratic individual autonomy respectively. The chapter 
endss with a disaggregated model of co-decision making along the lines sketched earlier. This 
elaboratee model of democracy enables the identification of at least two distinct trajectories of 
co-decisionn making. The first is by means of co-determination rights or indirect participation, 
andd the second by means ofmarket rights ox financial participation. The opportunities offered 
forr co-desicion making bt these two models, are analyzed in part three and four respectively. 

Co-determinationn can take many forms, depending on the national system of industrial rela-
tions.. It can be more or less institutionalized; it can be paternalistic, consultative or represen-
tative;; it can be limited to information rights ('ear'), consultation rights ('voice') or can extend 
too full-blown co-determination rights ('muscle'); it can be cooperative or antagonistic; it can be 
initiatedd by labour unions, employers or by the state, et cetera. Nevertheless, it can be argued 
thatt German co-determination legislation represents the most elaborated version of indirect 
participationn available. In chapter four I first give a brief outline of the German system. Next I 
referr to some evaluative studies of German co-determination practices in order to demonstrate 
thatt codetermination in general can have positive moral and prudential effects, without im-
plyingg an immobilizing 'parliamentarization' of the governance system of the corporation in 
toto.toto. This is because of a division of democratic labour according to which different rights and 
jurisdictionall  prerogatives over different domains of decision making can be distributed over 
differentt fora and agents in order to balance moral imperatives of democratic transparence and 
inclusivenesss against prudential imperatives of effectiveness and realist imperatives of feasibi-
lity . . 

Notwithstandingg its relative success, even German work councils have had to adapt to chan-
gingg environments and have had to answer pressing moral questions. Four critical issues must 
bee addressed if the German work council is to keep its central position within the political 
systemm of the German corporation: How to enhance the introduction and implementation of 
neww production concepts? How to diminish the co-determination gap that is being created by 
thee increasing multinationalization of corporations? How to counter exclusionary tendencies 
andd to improve representativeness? How to make production ecologically more sustainable? 

Thee second route toward co-decision making - financial participation or market-rights - is 
thee subject of part four. It consists of four chapters which are dedicated to four different ty-
pess of market rights. Chapter five deals with John Roemer's variant of market socialism. The 
coree of his proposal boils down to a 'blocked exchange'. Under Roemer's proposal citizens 
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aree prohibited to cash in on socialized property titles, while still being able to buy and sell on 
thee stock exchange; albeit in 'coupons', not in 'guilders', 'dollars' or 'pounds'. The diversi-
fyingg and signaling functions of the stock exchange are thus left intact, whereas its allocating 
functionn is being relegated to a network of ke ire tsu-like (or, more precisely, kogyoshudan-\ike) 
Banks.. Roberto Unger's temporary market rights are discussed in chapter six. The essence of 
Unger'ss proposal is the construction of a dual economy, each with its own type of activity, 
regulationn and system of capital allocation. The innovative element lies in the temporary cha-
racterr of the market rights citizens can claim. Unger's main objective thus seems to be the 
creationn of a hyperflexible economy. Unger, however, is insensitive to the costs involved, and, 
moreover,, proves to be too jacobinite in his preferred strategy of institutional change. In addi-
tion,, both authors fail to address the important issue of capital accumulation. By focussing 
exclusivelyy on capital allocation, they suggest that the problem of accumulation is irrelevant or 
alreadyy solved. Both suggestions are highly unrealistic. 

Chapterr seven addresses the opportunities pension funds offer to turn pension savings into 
markett rights. Despite their low, technocratic profile, pension funds have recently caught the 
attentionn of political radicals. This is mainly due to the exorbitant speculative profits of the 
lastt few years. In countries like the Netherlands the total amount of capital accumulated by 
pensionn funds has increased to nearly twice its gross national product. However, I try to argue 
thatt there are at least five intrinsic reasons which preclude any simple transformation of pen-
sionn savings into market rights. These are: the insurance function of these savings; the need of 
cash-moniess to cover current transfers; the lack of both information and expertise; the lack of a 
networkk of distribution; and, finally, adverse interests such as investment banks, contributors, 
corporations,, and the funds themselves. Chapter eight, finally, deals with employee sharehol-
derr plans (ESOP's). Though the (moral as well as prudential and realist) arguments in favour 
off  ESOP's are numerous and convincing, the actual experiences in countries like the UK and, 
especially,, the US are rather sobering. They teach that ESOP's only do what they promise in 
corporationss that have already implemented trajectories for direct and indirect participation. 
Financiall  participation, in other words, seems to be merely a proprietary consolidation of the 
broaderr participatory climate within the organization, not its conditio sine qua non as its pro-
ponantss have it. 

Thee concluding chapter tries to tie this all together. I mainly try to follow up on my own 
claim,, that political theory can avoid the weaknesses of political philosophy, and hence is 
moree able to formulate concrete policy proposals, in this case policy proposals aimed at more 
transparentt governance within Dutch corporations. These proposals address all three dimen-
sionss of the economic organization, direct participation, indirect participation and financial 
participation.. Direct participation can be enhanced if consultants and advisors use a more re-
flexivee strategy of intervention. They should be more aware of the fact that they are interve-
ningg in a politically highly charged environment in which the temptation of a unilateral, top-
downn approach is omnipresent. However, the chances for good results are highest if change is 
democraticallyy initiated and controlled. 

Wee also saw that co-determining bodies such as work councils, the supervisory board or la-
bourr unions are instrumental for a further dispersion of new production concepts. The com-
parisonn of German and Dutch legislation in this regard teaches that Dutch co-determination 
legislationn falls short on at least three accounts. It offers insufficient opportunities for a divi-
sionn of democratic labour between the labour director in the executive board, the worker repre-
sentativess in the supervisory board and the work council itself. The current discussion of cor-
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poratee governance - mainly addressing issues of shareholder-values - should be extended to 
coverr the right of work councils (and shareholders) to appoint members of the supervisory 
boardd directly. Ideally this is combined with a simultaneous extension of the rights and prero-
gativess of the general shareholders meeting, turning it into a veritable 'corporate parliament'. 
Inn both cases, legislation is unavoidable. The second shortcoming follows from the fact that 
Dutchh legislation gives work councils only advisory rights over the domain of organizational 
andd workplace design. Here new legislation should be avoided. That central bargaining between 
capitall  and labour has come under increasing pressure, has created opportunities for a new di-
visionn of labour between union and council, enabling workers' representatives to enforce a 
neww series of tradeoffs that can help to gain control over the design of the workplace. 

Thee third shortfall has to do with the coverage of Dutch co-determination legislation. Des-
pitee constant political pressure from labour unions for full blown co-determination rights for 
workk councils of small and medium sized firms too, the new co-determination law of 1998 has 
robbedd all firms of less than 50 employees of the watered down co-determination rights they 
possessedd under the old legislation. In exchange, the obligation to install a mature work council 
wass extended from firms with more than 100 employees to all firms with 50 or more employ-
ees.. Due to this 'unhappy' compromise the need to find cooperative solutions for the costs of 
co-determinationn for small and medium sized firms has disappeared. As cooperative forms of 
co-determinationn could have functioned as carriers for trust building, the new legislation is 
thuss not so much a solution as an opportunity foregone. A fourth lesson to be learned from 
thee comparison of Dutch and German co-determination is the weak political profile of Dutch 
workk councils. A simple solution would be the synchronization of council elections, like in 
Germany.. Harder to change is the general intellectual climate which seems to have pushed is-
suess of'economic democracy', 'industrial democracy' and 'participatory democracy' to the 
marginss of political feasibility. The hope is that the ideal of'economic citizenship' as elabora-
tedd in this study - based as it is on a sophisticated balance between moral, prudential and rea-
listt arguments - will pierce the reigning political silence. The current debate on 'corporate go-
vernance'' at least indicates that there is some room for institutional renewal. 

Withh regard to financial participation the following proposals should be considered. Not-
withstandingg the sobering experiences in the US and the UK, financial participation can be en-
hancedd by means of ESOP's. Work councils could play a role here too. First by putting share 
ownershipp on the agenda, and second by aiming for a collective organization of their voice 
rights.. The moral benefits of pension funds, finally, are the hardest to harvest. Nevertheless, 
thiss does not mean that everything must remain as it is. It merely implies that these savings 
cann be put to use only indirectly. In the Appendix I give an outline of a National fund for eco-
nomicnomic restructuring that could be financed out of a small percentage of the yearly speculative 
profitss of pension funds. This proposal is crafted in such a way as to circumvent the five ob-
stacless identified earlier. 
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Stellingen Stellingen 

1.. Politieke theorie is een kunde, geen wetenschap. 

2.. De weerbarstigheid van praktijken en de stroperigheid van instituties is niet altijd een na-
deel. . 

3.. Het dominante efficiëntiebegrip is onvoldoende gevoelig voor de smalle lijn die kortzichtig-
heidd van voorzichtigheid scheidt. 

4.. Gezien de 'vergrijzing' van de universiteit is verplichte pensionering geen leeftijdsdiscrimi-
natiee maar een vorm van positieve actie om bestaande leeftijdsdiscriminatie te corrigeren. 

5.. Het geschuifel van met voeten stemmende beleggers is te ongearticuleerd om te kunnen uit-
mondenn in eenduidige beleidsvoorschriften. 

6.. Staatsonthouding ten aanzien van de economische sfeer komt neer op het subsidiëren van 
diee actoren die het beste zijn toegerust om de mogelijkheden die 'liberalisering' biedt te benut-
ten.. De praktijk leert dat dit meestal de grotere ondernemingen zijn en dat het veelal ten koste 
gaatt van de verscheidenheid op de markt. 

7.. Liberalisering is niet synoniem aan o«n-egulering, maar aan regulering die simpelweg aan an-
deree actoren ten goede komt dan sociaal-democratische, socialistische, republikeinse of chris-
ten-democratischee regulering. 

8.. De harmonie van aandeelhoudersbelang, ondernemingsbelang en maatschappelijk belang is 
eenn vermeende harmonie. Een systeem van kapitaalmobilisatie dat het tweede belang gelijkstelt 
aann het eerste creëert afwentelingsmogelijkheden die ten koste gaan van het derde belang. 

9.. Milieumoeheid is een effect van een verkeerde allocatie van verantwoordelijkheden. 

10.. Het complexe proces van cognitieve en affectieve identificatie met de bedrijfsgemeenschap, 
dee habituele, motivationele en gedragsmatige veranderingen die dat met zich brengt en de in-
vloedd die dat op de prestaties van de onderneming heeft, wordt in de ideologische legitimatie 
vann optieregelingen gereduceerd tot financiële prikkels voor een calculerende actor. 





EWALDD ENGELEN 
HH BURGERSCHA P IN DE ONDERNEMING 
SS IM CONCREET UTOPISME 

Wiee heeft zeggenschap'over de onderneming? Is dat de aandeelhouder, 
dee kapitaalverschaffende bank, de overheid, de gemeenschap of zijn dat 
dee werknemers? De grote beursgenoteerde onderneming belooft de 
komendee decennia uit te groeien tot het brandpunt van kwesties als uit-
sluiting,, innovatie, vergroening en internationalisering. 
Toegangg tot de vergadertafels van de raad van bestuur, de raad van com-
missarissen,, de ondernemingsraad en de aandeelhoudersvergadering 
wordtt daarmee bepalend voor het democratische gehalte van een maat-
schappij.. Met het aloude progressieve ideaal van economisch burgerschap 
probeertt Engelen het lopende debat over ondernemingsbestuur (of 'corpo-
ratee governance') uit zijn eenzijdige fixatie op aandeelhouders te halen. 
Tevenss tracht Engelen zo het modieuze burgerschapsdenken van vandaag 
aann te vullen met een normatieve visie op de economische rollen van de 
burger.. Door systematisch de mogelijkheden langs te lopen die bestaande 
kanalenn van medezeggenschap bieden om de democratische transparan-
tiee van de onderneming te vergroten, laat Engelen zien dat economisch 
burgerschapp een springlevend ideaal is. 

Concreett betekent het directe participatie op de werkvloer in de vorm 
vann 'teamwork' en 'human resource mobilisation'; indirecte participatie in 
dee vorm van ondernemingsraad en representatie in de raad van commissa-
rissen;; en financiële participatie via pensioengelden en aandelenspreiding. 
Economischh burgerschap in de onderneming mondt uit in een aantal con-
cretee aanbevelingen die zijn bedoeld om de agenda van de Commissie-
Peterss en het lopende debat over de herziening van het bestaande sys-
teemm van 'corporate governance' in Nederland in democratische richting 
opp te rekken. 

enn woon t en werk t in Amsterdam . Eerder publiceerd e hi j De 
mythemythe van de markt; waarheid en leugen in de economie. Momentee l is 
hi jj  als post-do c verbonde n aan de Afdelin g Wijsbegeerte , Facultei t 
Geesteswetenschappe nn van de Universitei t van Amsterdam , waar hi j 
onderzoe kk doe t naar mogelijkhede n to t stimulerin g van zelfstandi g 
ondernemerscha pp onde r migranten . 
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