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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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