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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). 
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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-

52 2 



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). 
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ambachtelijkee productie 
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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-

61 1 



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 

'outsourcing' ' 

numeriekee flexibilisering 

flexibelee automatisering 
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geringee 'redundantie' 

flexibel l 
kortcyclisch h 
simpelee taken 
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reductiee van externe variatie 
doorr marktrisico af te 
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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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