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hoofdstukhoofdstuk 4 

MedezeggenschapMedezeggenschap binnen de 
onderneming onderneming 

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

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

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

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

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

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

Ondernemingsraadd en profil 

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

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

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

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

Dee ondernemingsraad en haar context 

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

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

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

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

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

Tweee strategieën staan werkgevers ter beschikking om deze gevaren tot een minimum te be-
perken.. De eerste is een sterke nadruk op vrijwilligheid. Werkgevers hebben altijd de voorkeur 
gegevenn aan 'zachte' raamwerkwetgeving boven 'hard', bindend recht. De eerste laat ten min-
stee de inrichting ervan aan werkgevers. Bindend recht dient in de optiek van werkgevers be-
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perktt te blijven tot de verplichting het ondernemingsbelang te dienen, waarvan de bepaling 
vervolgenss exclusief dient toe te vallen aan de ondernemingsleiding. Hier schuilt de voornaam-
stee verklaring voor de relatieve afname van het aantal ondernemingsraden in West-Europa tus-
senn de twee wetgevingsgolven in. Zonder wettelijke verplichtingen waren noch werknemers, 
nochh vakbonden overtuigd van de integriteit van de ondernemingsraad (Rogers & Streeck 
1995a:: 18). De asymmetrie tussen rechten en plichten stond een coöperatief klimaat in de weg 
enn daarmee de realisering van de bedrijfseconomische winsten van democratisch bestuur. Een 
belangrijkee conditie voor de wederzijdse versterking van zeggenschap en efficiëntie luidt aldus: : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieuwee uitdagingen voor de medezeggenschap 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datt wil niet zeggen dat de wetgever hier geen taak heeft. Naast de juridische opening van 
cao'ss voor uitzonderingsbepalingen gaat het dan om afgedwongen garanties die moeten voor-
komenn dat werkgevers hun grotere handelingsruimte misbruiken om vakbeweging en onderne-
mingsraadd via eenzijdig afgekondigde crises en uitzonderingssituaties hun wil op te leggen. 
Doorr de gewenste onderhandelingsruimte bij wet vast te leggen kan de overheid twee vliegen in 
eenn klap slaan. Enerzijds waarborgt zij zo de grotere bestuurlijke slagvaardigheid die de onder-
nemingsleidingg wenst. Anderzijds maakt zij deze slagvaardigheid afhankelijk van instemming 
vann de ondernemingsraad, die de grotere bestuurlijke bevoegdheden voor de ondernemingslei-
dingg waar noodsituaties om vragen mede daardoor aan tijdslimieten en andere condities weett te 
binden. . 

139 9 



Hoewell  de rol van ondernemingsraden bij het aanzwengelen van, bijvoorbeeld, de scholings-
inspanningenn van ondernemingen zeker niet onbelangrijk is, is het effect ervan vergeleken met 
watt een actief scholings- en arbeidsmarktbeleid van de overheid vermag zeer gering. Ook al 
blijk tt uit onderzoek dat de gemiddelde Duitse ondernemingsraad wel degelijk een maatschap-
pelijkee verantwoordelijkheid kent, tevens leert het dat raadsleden zich machteloos weten ten 
overstaann van collectieve vraagstukken als werkgelegenheid, duurzaamheid en uitsluiting. 
Waardoorr het hemd begrijpelijkerwijs toch meestal nader is dan de rok. Om die reden is de 
vakbewegingg de aangewezen actor voor het formuleren van een alternatief werkgelegenheidsbe-
leid,, het organiseren van politieke druk en het evalueren van de effecten ervan (zie Kühne 
2000).. Dat hoeft geen steriel schematisme of voluntaristisch moralisme te betekenen. Alleen 
wanneerr het vakbondsinitiatief beperkt blijf t tot macro-strategieën is de tegenwerping op zijn 
plaatss dat de inzet van de vakbeweging bij gebrek aan concrete doelen en concrete actoren op-
lostt in symbolische politiek. Op meso-niveau beschikken vakbonden over het algemeen over 
meerr lokale kennis, een hechtere infrastructuur en een grotere manoevreerruimte. Daardoor zijn 
zijj  op dat niveau wél in staat doelen duidelijk te formuleren, oppositionele groepen binnen 
werkgeversorganisaties,, branche-organisaties en ondernemingsleiding te identificeren en te iso-
leren,, brede coalities te smeden en gerichte politieke druk uit te oefenen. 

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

Analoogg hieraan vindt momenteel een opsplitsing van de onderzoek en ontwikkelingsfunctie 
plaatss en de overheveling van delen ervan naar decentrale productgroepen of regiovestigingen. 
Wass het hoofdkantoor vroeger veruit de grootste vestiging van de onderneming, tegenwoordig 
volstaatt een staf van enkele honderden personen voor de lange termijn-strategie en wordt de 
lokalee afstemming ervan overgelaten aan het lagere management. De recente verhuizing van de 
Philips-topp naar Amsterdam illustreert deze ontwikkeling. Daarnaast doet zich de laatste jaren 
binnenn de meeste sectoren een krachtige concentratietendens voor, die als gevolg van de intro-
ductiee van holdings, subholdings en andere tussenlagen tot een forse groei van de afstand tus-
senn top en werkvloer heeft geleid. Veelal heeft dit juridische, administratieve en eigendoms-

140 0 



rechtelijkee redenen. Het gaat hier dus om een gelijktijdig proces van centralisatie en decentrali-
satie,, oftewel grotere lokale autonomie op lagere zeggenschapsdomeinen gaat gepaard met een 
verliess aan autonomie op de hoogste, strategische zeggenschapsdomeinen (Leminsky 1998: 
104-109;; Streecket al. 1998:81-83). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slot t 

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

Dee vierde staat hier schijnbaar haaks op. Wetgeving is een gevaarlijk instrument dat eerder 
behaaldee 'winsten' in de waagschaal kan stellen. Tevens is de overlap tussen wet en praktijk 
nimmerr volledig. Wetgeving creëert niet alleen andere praktijken dan de wetgever voorziet, 
praktijkenn kennen bovendien een eigen logica die de concrete medezeggenschapsrechten soms 
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meerr (maar vaak ook minder) scherpte geven dan de wet voorschrijft. Het is dus zaak om eerst 
dee mogelijkheden van bestaande wetgeving af te tasten, alvorens in te zetten op nieuwe wet-
geving.. Voor het verwerven van zeggenschap over het domein van productie, technologie en 
planningg is deze vuistregel een nuttige. De inbreng van ondernemingsraden in het leerlingstelsel 
werdd eerder gebruikt als voorbeeld van een zeggenschapsdomein dat op informele wijze zou 
kunnenn worden uitgebreid naar aanpalende domeinen. Andere mogelijke routes zijn die van 
'integralee innovatie' en van 'gecontroleerde decentralisatie' in het geval van oplopende her-
structureringsnood. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

122 En waarvan in september 1999 de evaluatie is gestart. 

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

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

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

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

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

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

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

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