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conclusie conclusie 

EconomischEconomisch burgerschap; 
vuistregelsvuistregels en aanbevelingen 

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

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

Economischh burgerschap in vuistregels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorr vermogensspreiding via het winstbestanddeel daarentegen geldt: 

alleenalleen wanneer het om bedrijfsgebonden aanspraken gaat. 

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

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

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

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

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

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

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

Economischh burgerschap in aanbevelingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bovenall  is er in het Nederland van de jaren negentig slechts geringe politieke animo voor 
kwestiess van medezeggenschap. Anders dan de felle debatten waarmee de voorstellen van de 
commissie-Verdamm in 1965 werden ontvangen, anders ook dan de 'gewapende' en sterk ideo-
logischh geladen parlementaire uiteenzettingen die het wetgevingstraject van de tweede WOR in 
19711 begeleiden, en anders ook dan de verhitte publieke discussies die de amendementen op de 
WORR van 1979 en 1981 omgaven (Ramakers 1998), was de berichtgeving over de herziening 
vann de WOR in 1998 ronduit mat, schitterde het publieke debat erover door afwezigheid en 

224 4 



warenn ook de meningsverschillen in het parlement van meer technische dan principiële aard. 
Terwijll  de herziening wel degelijk ergens over ging: gelijke rechten voor 'precaire' werknemers; 
uitbreidingg van de bevoegdheden van de ondernemingsraad over productietechnische en finan-
ciëlee kwesties (winstbestemming) (NRC Handelsblad 28 augustus 1997); en een wettelijke 
oplossingg voor het probleem van de medezeggenschap in 100- ondernemingen. De schamele 
uitkomstenn illustreren het tactisch onvermogen van de vakbeweging en de 'depolarising' van 
hett politieke klimaat. Om economisch burgerschap in Nederland te laten uitgroeien tot een 
volwaardigee pendant van het politieke en sociale burgerschap moeten medezeggenschaps-
kwestiess in ieder geval uit het apolitieke domein van verambtelijkte onderhandelingen worden 
gehaaldd en tot inzet worden gemaakt van controversiële strategieën waarbij het idee van eco-
nomischh burgerschap een belangrijke mobiliserende rol kan spelen. Dat is niet alleen een kwes-
tiee van een hardere en meer uniforme opstelling van de zijde van de vakbeweging, maar ook van 
kenniss en politieke zichtbaarheid. Waar blijf t de Nederlandse evenknie van de recente Duitse 
evaluatiestudiee (Streeck et al. 1998)?4 Waar blijf t de eis voor nationale ondernemingsraadver-
kiezingenn teneinde de zichtbaarheid en legitimiteit ervan te vergroten (Visser 1995b)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slot t 

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

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

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

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

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

Inn deze utopische strategie past ook de tweede lezing. Door aan te knopen bij lopende de-
battenn over de herziening van het bestaande systeem van ondernemingsbestuur in Nederland 
enn door de grenzen van dit debat in democratische richting op te rekken, heb ik geprobeerd de 
politiekee relevantie van dit boek te vergroten. Betekent dit dat dit boek zich ook moeiteloos in 
datt debat laat invoegen? Ik vrees van niet. Meermalen heb ik verwezen naar zoiets diffuus als 
hett politieke klimaat dat voorstellen voor democratisering van het ondernemingsbestuur on-
gunstigg gezind zou zijn. Het gaat hier natuurlijk om een waarneming van institutionele veran-
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deringsmogelijkhedenn die wordt gekleurd door 'valse' voorstellingen van marktkrachten, globa-
liseringg en institutionele convergentie. Tegelijk gaat het dan om een geleidelijk proces van col-
lectievee cognitieve erosie (of, argwanender, om georkestreerde collectieve vergetelheid) die de 
hoopp en verwachtingen van gisteren, juist doordat deze waren gestoeld op vanzelfsprekendhe-
denn die geen articulatie behoefden, als irreëel en naïef doen verschijnen. Dit boek is tevens een 
pogingg geweest om iets van die vanzelfsprekendheden van gisteren en eergisteren zichtbaar te 
maken.. Met als doel de verbazing om te keren. Niet de hoop en verwachtingen van toen verba-
zenn dan, maar juist het defaitisme en fatalisme van vandaag. 
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Voetnoten: : 

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

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

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

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

231 1 


