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Vakbondd en arbeidsorganisatie 
Vann kritiekloo s volgen tot onderhandelen 

Inn hoofdstuk i werd bedrijfsinnovatie, naast de persoonlijke levenssfeer van de werk-
nemerr gedefinieerd als de 'primaire omgeving van het arbeidsvoorwaardenbeleid' (fi-
guurr 1.2). In dit hoofdstuk wordt nadere aandacht besteed aan de bedrijfsinnovatie. 
Welkee relatie bestaat er tussen de arbeidsvoorwaarden van werknemers en vernieu-
wingg van de arbeidsorganisatie? In de leer der arbeidsverhoudingen wordt deze rela-
tiee nog weinig gelegd. Heeft de dynamiek van de bedrijfsinnovatie invloed op de ar-
beidsvoorwaarden?? Kan van de andere kant het CAO-beleid een vernieuwende in-
vloedd hebben op de onderneming? Of kan de CAO vernieuwing in de bedrijven juist 
inn de weg staan? Dit zijn de voornaamste vragen die in dit hoofdstuk ter sprake zul-
lenn komen. In deze studie wordt betoogd dat vakbondswerk een sturende, pro-actie-
vee invloed kan uitoefenen op de onderneming, mits aan een aantal voorwaarden 
wordtt voldaan. De relatie tussen vakbondswerk, arbeidsvoorwaardenvorming en be-
drijfsinnovatiee is in het verleden zeker niet probleemloos gebleken. 

7.II  INNOVATI E EN FLEXIBILITEI T 

Bolwijnn en Kumpe (1989) onderscheiden vier stadia die een onderneming kan, zelfs 
moett doorlopen voor zij zich kan handhaven onder de marktomstandigheden van 
dee jaren negentig: het stadium van de efficiency, de kwaliteit, de flexibiliteit en de 
innovatie.. De geschiedenis van de industrialisering laat zien dat er tot circa i960 
voornamelijkk aandacht was voor het opvoeren van de massaproductie. Het efficiency-
strevenn om zodoende lage prijzen en voldoende aanbod mogelijk te maken is hier-
bijj  de dominante marktfactor. Vanaf de jaren zestig nam de belangstelling voor een 
beteree kwaliteit van de consumptiegoederen toe: er ontstond een kwaliteitscrite-
riumm ter aanvulling van het efficiency-criterium. Eind jaren zeventig veranderde de 
marktt opnieuw. De klant ging gebruik maken van het ruime en gevarieerde aanbod 
vann consumptiegoederen en stelde zich op als vragende partij. Het stadium van de 
flexibilitei tt was begonnen: naast prijs en kwaliteit werd de keuze in het assortiment, 
eenn korte levertijd en 'service' een factor voor succes in de markt. Volgens Bolwijn 
enn Kumpe is nu innovatie de voornaamste eis om mee te kunnen. 'De eis voor de 
jarenn negentig dat producten zich onderscheiden van die van de concurrenten, noe-
menn we uniekheid. Het daarmee verbonden interne performance-criterium noe-
menn we innovativiteit, ofwel vernieuwend vermogen. Het accent ligt daarbij niet 
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zozeerr op veranderingen, zoals bij flexibiliteit, maar op vernieuwingen. Het vernieu-
wenn onder tijdsdruk geeft innovativiteit een geheel eigen karakter, anders dan vroe-
ger'' (1989: 96). 

Bolwijnn en Kumpe stellen dus dat efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie 
noodzakelijkee stadia zijn die een onderneming moet doorlopen voordat aan het vol-
gendee performance-criterium kan worden voldaan. Men kan wel flexibel zijn zon-
derr innovativiteit, maar niet innovatief zonder flexibiliteit. Bolwijn en Kumpe gaan 
uitt van hypothetische ondernemingen: 'In werkelijkheid zullen ondernemingen of 
onderdelenn daarvan, nooit de pure eigenschappen van één fase vertonen. Als zoda-
nigg bestaan de Efficient Firm en de Flexible Firm niet. De werkelijkheid is pluri-
form.'' Het is dus mogelijk dat een deel vann een onderneming zich al in een verder 
ontwikkeldd stadium bevindt dan de rest. Het is ook mogelijk dat het gedrag op de 
markt,, of de stand van zaken van de technologie verder ontwikkeld is dan bijvoor-
beeldd het personeelsbeleid. 

Hett analysemodel van Bolwijn en Kumpe kan een rol spelen bij de beoordeling 
vann het ondernemingsbeleid. Dit model is geschikt om het niveau van een organi-
satiee te beoordelen, inclusief de middelen om een hoger stadium te bereiken. Dit 
maaktt het model ook bruikbaar voor het beoordelen van de strategie op het gebied 
vann de arbeidsvoorwaarden. Ook hierin zijn fasen of stadia aan te wijzen waarin be-
grippenn als kwaliteit (kwaliteit van de arbeid), flexibiliteit (keuzemogelijkheden in 
dee arbeidsvoorwaarden) en innovativiteit (verbetering van de kwalificatie) door-
dringen.. Bovendien moet de CAO op enig moment aansluiting vinden bij de stra-
tegiee van de onderneming: of partijen het nu eens zijn of niet, ze zullen toch over 
dezelfdee onderwerpen moeten praten voordat er sprake kan zijn van onderhande-
len.. Verondersteld mag worden dat er voor iedere fase die de onderneming door-
looptt een passend arbeidsvoorwaardenbeleid is. 

Flexibiliteitt wordt gewoonlijk omschreven als veranderbaarheid of beweeglijk-
heid.. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen operationele flexibiliteit 
enn personele flexibiliteit (Fruytier 1998). Operationele flexibiliteit heeft betrekking 
opp de snelheid waarmee producten en productie-équipement kunnen worden aan-
gepast.. Een onderneming die kleine series kan leveren en/of snel kan omschakelen, 
iss sterk in operationele flexibiliteit. Een onderneming waar het personeel snel kan 
omschakelenn is sterk in personele flexibiliteit. Operationele flexibiliteit veronder-
steltt personele flexibiliteit, omdat wordt uitgegaan van een bredere inzetbaarheid 
vann het personeel. Werknemers moeten meerdere taken kunnen uitvoeren, zij moe-
tenn zelf hun tijd indelen en ze moeten beschikbaar zijn als het werk dat vraagt. 

InIn de praktijk bestaan echter grote verschillen tussen organisaties die hun per-
soneelsbeleidd beschrijven als flexibel. Het kan om een hoogwaardige arbeidsorga-
nisatiee gaan, waar het aanpassingsvermogen schuilt in de aanwezigheid van goed 
opgeleide,, breed inzetbare werknemers. Er kan ook sprake zijn van een op zichzelf 
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starree werkorganisatie met een niet-flexibele technologie, waar tijdelijke krachten 
off  flexibele werktijden moeten zorgen voor de aanpassing. In dat geval is eigenlijk 
alleenn sprake van flexibele arbeidsvoorwaarden. Het begrip flexibilisering van de ar-
beidsvoorwaardenn heeft in de vakbeweging van de jaren tachtig een ongunstige bij-
klankk gekregen. Het begrip werd vooral geassocieerd met gebrek aan zeggenschap 
(overr de werkinhoud en de werktijden), met werkdruk (door onvoorspelbare werk-
tijdenn en overwerk) en met onzekerheid (door de tijdelijke contracten). In een la-
terr stadium heeft de vakbeweging moeten ervaren dat ook een deel van de eigen 
achterbann om flexibiliteit vraagt. Sommige werknemers stellen het juist op prijs om 
opp verschillende werkplekken ingezet te worden, andere willen graag afwijkende 
werktijden,, die aangepast zijn aan hun privéomstandigheden. 'Flexibele arbeids-
voorwaarden'' is dus mettertijd een onderhandelingspunt geworden waarbij de wen-
senn van de werknemers moeten worden afgewogen tegen de wensen van de arbeids-
organisatie.. Samenvattend kan gesteld worden dat flexibiliteit te bereiken valt via 
operationelee aanpassingen, via aanpassing van de organisatie en via de arbeids-
voorwaarden.. Figuur 7.1 geeft een overzicht van verschillende typen. 

OPERATIONEL EE FLEXIBILITEI T 

—— flexibiliteit van het product 
-flexibelee productie of dienstverlening 

PERSONELEE FLEXIBILITEI T 

-functie-flexibiliteitt of inzetbaarheid 

-flexibelee werktijden 
-flexibelee personeelsomvang of externe flexibiliteit 

ONDERHANDELINGSPUNTE NN OVER FLEXIBILITEI T I N ARBEIDSVOORWAARDE N 

-functie:: opleiding, zeggenschap en beloning 
-werktijd:: zeggenschap, rusttijden en beloning 
-tijdelij kk werk: contractzekerheid 

FiguurFiguur 7.1 Verschillende typen flexibiliteit 

Omdatt het vertrekpunt bij Bolwijn en Kumpe de productflexibiliteit is, valt het te 
begrijpenn dat in hun concept de flexibüiteitsfase een voorportaal is dat voor inno-
vatiee niet mag worden gemist. Bedrijven moeten immers eerst leren hun produc-
tieprocess te veranderen voor zij werkelijk in staat zijn om te vernieuwen. Op dit 
puntt is er verschil tussen product- en personeelsflexibiliteit. Naar mijn mening is 
personelee flexibiliteit niet altijd een voorwaarde om te kunnen overgaan naar in-
novatieff  ondernemen. Het valt wel in te zien dat er een groot aanpassingsvermogen 
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vann de personele organisatie vereist is om snel met nieuwe producten op de markt 
tee kunnen komen, maar dat wil nog niet zeggen dat een onderneming daarvoor er-
varingg moet hebben opgedaan met bijvoorbeeld uitzendkrachten en flexibele werk-
tijden.. Het kan zelfs zo zijn dat een voortdurend beroep op numerieke flexibiliteit 
(overwerk,, uitzendkrachten, oproepkrachten e.d.) het vernieuwend vermogen bin-
nenn de onderneming in de weg staat. 

Nett als flexibiliteit heeft ook innovatie een min of meer productgerichte en een 
minn of meer personeel-gerichte kant. In de literatuur wordt gewoonlijk onderscheid 
gemaaktt tussen productinnovatie en procesinnnovatie. Productinnovatie is het ont-
wikkelenn en op de markt brengen van nieuwe of verbeterde producten. Procesinno-
vatiee is het verbeteren van het productieproces door invoering van nieuwe techno-
logiee en/of door verandering van de organisatie. Productinnovatie zorgt (Brouwer 
enn Kleinknecht 1994) voor sprongsgewijze nieuwe investeringen en uitbreiding van 
werkgelegenheid.. Procesinnovatie zal op korte termijn banen kosten, maar zal op 
termijnn een versterking van de marktpositie kunnen betekenen en dus uiteindelijk 
banenn veilig stellen. Ook kan door procesinnovatie de kwaliteit van de arbeid ver-
beteren. . 

Hett lijk t erop dat procesinnovatie verschillende gevolgen kan hebben voor de ar-
beidsvoorwaarden,, al naar gelang de invulling die verschillende auteurs geven aan 
hett begrip. Kumpe, Bolwijn en Goudswaard (1993) zien innovatie evenals De Man 
(1996)) en Van Breukelen (1996) als een voorwaarde voor verbetering van de concur-
rentiekrachtt van de onderneming en leggen vooral nadruk op de organisatiekant 
vann innovatie. Een hoog kennisniveau, teamwork, goede communicatie, het over-
winnenn van bureaucratie en vooral snelheid zijn onmisbare elementen in hun inno-
vatieconcept.. Innovativiteit is vernieuwend vermogen onder tijdsdruk'. Looise (19-
99 6), Roobeek (1993) en Dhondt, Vaas e.a. (1996) leggen vooral nadruk op de werkne-
merskantt van innovatie. Ook vanuit de vakbeweging (Korevaar 1992) wordt de 
bijdragee van werknemers in het innovatieproces benadrukt. Zeggenschap en kwa-
liteitt van de arbeid worden gezien als een voorwaarde voor zowel technische als 
economischee vernieuwing. 'Een goede kwaliteit van de arbeid vormt een voorwaar-
dee om het innovatievermogen van een bedrijf te verbeteren. Onze resultaten geven 
ookk aan dat organisatie-externe variabelen (marktpositie, technologische ontwikke-
ling)) slechts een effect zullen hebben op het innovatievermogen, voor zover er in 
eenn bedrijf sprake is van een nieuwe productievorm' (Dhondt, Vaas e.a. 1996: 93). 
Mett andere woorden, procesvernieuwing valt niet los te zien van de betrokkenheid 
vann de werknemers of, zoals Roobeek dat formuleert, Vernieuwing van onderop'. 

Opp deze plaats wordt volstaan met de volgende definitie van innovatie. 'Innova-
tiviteitt is het vermogen van een organisatie om te vernieuwen in het besef dat een 
hoogg kennisniveau en een grote en brede betrokkenheid van werknemers essentieel 
zijnn om snel te reageren op veranderingen in de markt'. 
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7-22 PRO-ACTIEF VAKBONDSBELEI D 

Omm een bijdrage aan de bedrijfsinnovatie te kunnen leveren moet de vakbeweging 
tijdigg handelen en over de juiste instrumenten beschikken. De betrokkenheid van 
vakbondenn bij vernieuwingsprocessen in de onderneming verloopt niet zelden via 
dilemmass die hun voorgeschiedenis hebben buiten de onderneming. Ontwikkelin-
genn zoals de uitvinding van het mechanische weefgetouw, de elektrisch aangedreven 
locomotieff  en de mechanische elevator voor de graanoverslag confronteerde de vak-
bewegingg met revolutionaire ontwikkelingen in het arbeidsproces en vernietigden 
mett één klap veel banen. Men kan natuurlijk, zoals de arbeiders in de vorige eeuw 
well  hebben gedaan, de klompen in het weefgetouw gooien ofbedingen dat er stokers 
moetenn meerijden op elektrische treinen... Maar op de ontwikkelingen vooruitlo-
penn is beter. 

Waarr moet de vakbeweging zijn bij massale invoering van PC S op kantoren, of 
vann robots in fabrieken? Op de kantoren/fabrieken die deze kapitaalgoederen 
aanschaffen?? Bij de bedrijfstak waarvan deze bedrijven deel uitmaken? Bij de leve--
ranciers?? De ontwerpers? De overheid? De ervaring leert dat de kracht van een vak-
bondd het best tot uitdrukking komt in onderhandelingen op de werkvloer. Maar 
dann moeten degenen die onderhandelen wel openstaan voor wat er in het bedrijf 
gaandee is. De behoefte aan vernieuwing moet herkend worden en er moet ruimte 
zijnn voor reflectie. Beide partijen moeten zich pro-actief opstellen: handelend vol-
genss een eigen visie, zij het steeds in wisselwerking met de strategie van de ander. 
Innoverendd arbeidsvoorwaardenbeleid zou moeten betekenen dat de onderhande-
lendee partijen door middel van de CAO communiceren over de vernieuwing van ar-
beidsvoorwaardenn en arbeidsorganisatie. Buitelaar (1997) spreekt in dit verband van 
pro-actieve,, reactieve of passieve werknemersstrategieën tegenover innovatieve, adap-
tievee of traditionele managementstrategieën. Ervaren vakbondsgroepen ontwikke-
lenn na verloop van tijd de behoefte aan informatie over de toekomstkansen van hun 
onderneming.. Alternatieve strategieën worden onderzocht bijvoorbeeld vanuit het 
oogmerkk van werkgelegenheidskansen of kwaliteit van de arbeid. Buitelaar en Vree-
mann (1985) spreken in dit verband van 'werknemersonderzoek'. Het zelf verzamelen 
enn analyseren van informatie kan helpen om een pro-actieve strategie te ontwikke-
len.. Twee voorbeelden kunnen dit verhelderen. 

VoorbeeldVoorbeeld 1: GTI mechanics 

GTII  Mechanics in Barendrecht is een onderdeel van GTI en verzorgt onderhoud en 
vernieuwingg aan pijpleidingen ten behoeve van de petrochemische industrie en de 
olieopslagbedrijven.. Een van de problemen waar het bedrijf mee kampt, is de dis-
continuïteitt in de orderportefeuille. In de wintermaanden heeft het bedrijf meest-
all  weinig werk om handen omdat de raffinaderijen op volle kracht draaien en wei-
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nigg gelegenheid hebben voor groot onderhoud. In de rest van het jaar, vooral in de 
zomermaanden,, maakt het bedrijf veel overuren. Ook is men in het drukke seizoen 
aangewezenn op het aantrekken van tijdelijk personeel, GTI Mechanics verkeert in 
dee rode cijfers en het moederbedrijf heeft laten weten dat er binnen afzienbare tijd 
winstt gemaakt zal moeten worden. Zo niet, dan wordt het bedrijf verkocht. Het 
managementt van GTI Mechanics zoekt nu de oplossing in bezuiniging op de loon-
kosten.. Voorstel is om de eerste 120 overuren niet meer uit te betalen, maar te 'com-
penserenn in de stille winterperiode. De werknemers bouwen op deze manier een 
positieff  saldo van te veel gewerkte uren op en krijgen deze uitbetaald in de winter-
maandenn in de vorm van doorbetaalde 'arbeidstijdverkorting*. 

Dee Industriebond FNV kreeg dit voorstel in 1997 onder ogen. De leden van de 
bondd verwierpen het voorstel, maar toonden zich gevoelig voor de werkgelegenheids-
problemen:: wat zou er van het bedrijf terechtkomen als het verkocht werd? Daarom 
werdd een tegenvoorstel gedaan in de vorm van een opleidingsprogramma voor het 
voltalligee personeel (voornamelijk lassers en pijpfitters). Door een bredere kwalifi-
catiee zouden de (meeste) werknemers in staat zijn om ook andere werkzaamheden 
tee verrichten, bijvoorbeeld het verrichten van eenvoudig onderhoudswerk ten be-
hoevee van andere industriële klanten dan de olie- en chemische industrie. Hierdoor 
zouu het bedrijf minder afhankelijk worden van één of enkele grote opdrachtgevers. 
Bovendienn zou er goedkoop opgeleid kunnen worden in de wintermaanden, als een 
deell  van het personeel toch al thuis zit. In ruil voor het opleidingsplan bood de vak-
bondd aan om een deel van de overwerktoeslag te 'laten zitten. 

Inn dit voorbeeld is sprake van een managementstrategie die het midden houdt tus-
senn traditioneel en adaptief. De vakbondsstrategie is aanvankelijk reactief, want men 
staatt met de rug tegen de muur, maar krijgt mettertijd pro-actieve trekken. Het voor-
beeldd laat ook zien dat het nog niet zo makkelijk is om invloed op bedrij fsvernieuwing 
uitt te oefenen. De problemen van één kleine onderneming zijn niet los te zien van 
dee problematiek van een hele bedrijfstak. Toch heeft het voorbeeld van GTI een goe-
dee kans op resultaat. Het probleem is weliswaar acuut maar kan verzacht worden 
mett een betrekkelijk eenvoudige verandering van de arbeidsvoorwaarden. 

VoorbeeldVoorbeeld 2: Turgor 
Inn maan 1996 schreven kaderleden van de Industriebond FNV werkzaam bij Targor 
inn Rozenburg, een joint-venture van BASF en Hoechst, een notitie over de 'toe-
komstigee structuur van de ploegendienst'. Deze notitie bevat veel interessante ge-
gevenss over het werk van operators in de chemische industrie. De kern van de no-
titiee bestaat uit de volgende passage: 'Bij de huidige stand van de automatisering 
zijnn er vier situaties voor de operator mogelijk: 
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i.. De procescomputer doet operaties en coördinatie. De operator werkt aan de opti-
malisatie.. Hij heeft gedetailleerde proceskennis nodig, ziet storingen vroegtijdig 
aankomenn en heeft grote verantwoordelijkheid. 

2.. De computer doet ook de optimalisatie; de operator bewaakt. Er is vrij weinig 
proceskenniss nodig. Storingen worden later gesignaleerd. Er is sprake van onder-
belasting. . 

3.. Als onder 2. De operator gebruikt de vrijgekomen tijd voor eenvoudige onder-
houdstaken.. Hierdoor is minder personeel nodig; de werkdruk wordt hoger. 

4.. Als onder 2. Maar nu wordt de operator betrokken bij de procesvernieuwing en 
verbeteringg van de apparatuur. Dit maakt hooggeschoolde operators nodig.' 

Dee vraag die de opstellers van de notitie zichzelf stellen, luidt als volgt: welk type 
operatorr heeft vanuit vakbondsoptiek de voorkeur. Situatie 1 doet zich steeds min-
derr voor, want het productieproces is tot in de details onder controle. Er is steeds 
minderr behoefte aan optimalisatie en storingen doen zich niet vaak meer voor. Situ-
atiee 2 betekent steeds saaier werk, waardoor onderbelasting ontstaat voor de opera-
tors.. Situatie 3 ligt voor de werkgever het meest voor de hand en is ook mogelijk 
mett het huidige opleidingsniveau van het personeel. Deze oplossing kost echter veel 
banenn in de indirecte sfeer (leidinggevenden, onderhoudspersoneel, schoonmakers, 
eventueell  ook kantoor- en laboratoriumpersoneel). Situatie 4 zou het werk weer 
interessantt maken, maar vereist een zeer hoog niveau operator, die bovendien veel-
zijdigg (namelijk werktuigbouwkundig en elektrotechnisch) gevormd moet zijn. 

Inn dit voorbeeld kan van een pro-actieve vakbondsstrategie gesproken worden. De 
managementstrategiee beweegt zich tussen adaptief en innovatief. Er is zeker gehoor 
voorr de boodschap van de FNV. Probleem is vooral dat veranderingen bij Targor niet 
loss te zien zijn van bredere ontwikkelingen in de procesindustrie. De opstellers van 
dee notitie zien het dan ook als hun taak om een discussie te voeren onder collega's 
uitt andere chemiebedrijven. Alleen op die manier kan de vakbond er uiteindelijk 
inn slagen om de veranderende werkinhoud van de procesoperator op de agenda van 
dee CAO-onderhandelingen te krijgen. 

7.33 VAKBOND EN ARBEIDSORGANISATI E IN DE TIJD 

Voorr de vakbeweging zal vernieuwing altijd een goede balans moeten weergeven 
tussenn economisch succes en sociale verbetering. De toepassing van arbeidswe-
tenschapp in navolging van RW. Taylor dwong de vakbeweging in het eerste kwart 
vann de twintigste eeuw tot stellingname omtrent de richting van economische 
vernieuwing.. In Nederland werd dit debat gevoerd op het NW-Congres van 1918 
(Vann der Waerden 1918). In termen van Bolwijn en Kumpe ging het in die tijd om 
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hethet stadium van de efficiency. De Oostenrijker Otto Bauer definieert in 1931 de ba-
lanss tussen economische en sociale vernieuwing met de begrippen 'rationalisatie' 
enn 'intensivering' van de arbeid. 'In veel gevallen bespaart de rationalisatie de arbei-
derr nutteloze, onproductieve inspanning. [...] Men stelt hem dus in staat meer te 
presterenn zonder dat hij meer energie hoeft te verbruiken. Men verhoogt niet het 
energieverbruikk van de menselijke arbeid, maar verbetert zijn nuttig effect. Veel 
schrijverss stellen voor slechts zulke verbeteringen [...] te betitelen als rationalisatie 
vann het arbeidsproces. In andere gevallen daarentegen dwingen de nieuwe arbeids-
methodenn de arbeider intensiever te werken, meer energie in elk arbeidsuur te ver-
bruiken.. De toepassing van die methoden zullen wij [...] niet rationalisatie, maar 
intensiveringg noemen (Bauer 1931: 85). Bauer steunt rationalisatie, maar waar-
schuwtt tegen te ver doorgeschoten productiviteitsverbetering in de vorm van inten-
siveringg van de arbeid. Algemener gezegd: economische vernieuwing kan schade 
toebrengenn aan het sociaal welzijn, in dit geval aan de gezondheid van de werkne-
mer.. Dit dilemma blijkt steeds terug te komen. 

Inn de jaren vijfti g werd in het vakbondsblad Stuwing gedebatteerd over de voor-
enn nadelen van rationalisatie in de bouw (Korevaar 1990). De redactie plaatste een 
aantall  brieven van verontruste leden, onder meer van metselaar J. Loode uit 
Enschedee over het gebruik van het zogeheten B2-blok. B2-blokken, genoemd naar 
dee uitvinder en fabrikant Bredero, zijn metselblokken ter grootte van 10 a 12 nor-
malee metselstenen en wegen ongeveer 15 kilo. Loode betoogde: deze techniek holt 
hett vakmanschap in de bouw uit en is slecht voor de kwaliteit van de moderne wo-
ningbouw.. De leiding van de bond reageerde met een verwijzing naar het tekort aan 
traditioneell  geschoolde vaklieden en de deprimerende situatie van de woningnood. 
Dee discussie deed nogal wat stof opwaaien en al snel kwam ook het argument van 
dee arbeidsomstandigheden op tafel. Gevreesd werd dat metselaars een hernia zou-
denn oplopen als zij de hele dag B2-blokken moesten tillen. Op dat moment scha-
keldee de leiding van de bond 'deskundigen' in. Er werden excursies georganiseerd 
naarr fabrieken en onderzoekscentra en na een afgewogen oordeel van externe ar-
beidsanalistenn luidde de conclusie: 'B2-blokken zijn zwaar, maar niet te zwaar'. 

Tegenwoordigg zouden vakbonden anders tegen de situatie aankijken dan des-
tijds.. Het argument van de woningnood - als deze zich op dit moment zou voor-
doenn - zou nu even serieus genomen worden als toen. Maar de argumenten over 
massalee ontscholing en over de zwaarte van het werk zouden nu veel zwaarder we-
gen.. Er is en wordt nog steeds een hoge prijs betaald voor het zware en eentonige 
werkk in de bouwnijverheid. Wat dat betreft is de waarschuwing van Bauer over 
intensiveringg nog actueel. De bouwvakbeweging in de jaren vijfti g miste echter die 
kritischee en vooruitziende blik en legde zich neer bij het oordeel van externe deskun-
digenn en de werkgevers. Het voorbeeld lijk t representatief voor de vakbeweging in 
dee jaren vijftig , N W, NKV en CNV committeerden zich aan het landsbelang, hadden 
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dee gewoonte om het arbeidsvoorwaardenbeleid ver van de werkvloer te ontwikke-
lenn en stonden onwennig tegenover discussies met kritische leden. Het gedrag van 
dee vakbeweging in de jaren vijfti g kan dan ook getypeerd worden als 'kritiekloos 
volgen'.. Dat gold zeker voor de ontwikkeling van het arbeidsproces. 

Aann het begin van de jaren zestig ontstond een heel ander economisch en be-
drijfsklimaatt in Nederland. Het besef dat efficiency in de bedrijfsvoering niet ge-
mistt kon worden bleef onverminderd bestaan, maar tegelijkertijd deed de vraag naar 
eenn betere productkwaliteit van zich spreken. In het personele beleid ontstonden 
ookk nieuwe problemen. De ergste economische nood in ons land was gelenigd en 
dee werknemers waren niet meer collectief aanspreekbaar op de leuze samen de 
schouderss eronder. Vooral in fabrieken waar het arbeidsproces saai en geestdodend 
wass kampte men met een afnemende arbeidsmotivatie, hoge verzuimcijfers en een 
groott verloop. Vanaf 1963 werd daarom in een aantal Philipsbedrijven geëxperimen-
teerdd met werkstructurering, naar Scandinavisch voorbeeld. Het ging hoofdzakelijk 
omm van bovenaf gestuurde veranderingen in assemblagebedrijven. De ingrepen on--
derr de benaming taakroulatie, taakverruiming en taakverrijking waren aanvanke-
lij kk minimaal (Den Hertog en Vossen 1975), maar achteraf bezien was dit het begin 
vann een herstructureringsproces dat eigenlijk nog steeds aan de gang is. Voor het 
eerstt werd gebroken met de arbeidsdeling, die in navolging van Taylor en Henry 
Fordd was ontwikkeld in de assemblage-industrie. Er waren zelfs experimenten waar-
bijj  de lopende band geheel werd afgeschaft en vervangen door groepswerk. We kun-
nenn zeggen dat het management van de Philipsbedrijven een klassieke aanpak ter 
discussiee stelde. 

Dee experimenten bij Philips maakten veel discussie los. Voorstanders zagen hier-
inn een nieuwe vorm van zeggenschap van arbeiders over het eigen werk. Tegenstan-
derss spraken van een fopspeen. Na tien jaar vallen en opstaan met de werkstructure-
ringg was de discussie nog lang niet afgerond. Minister-president J.M. den Uyl toon-
dee zich op een congres van de nog jonge Industriebond N W in 1975 een voorstander 
vann deze vorm van werknemersdemocratie (Industriebond N W 1975). Maar de lei-
dingg van deze bond zag niets in experimenten op de werkvloer en definieerde 
zeggenschapp in termen van radicale maatschappelijke verandering en socialisme 
(Industriebondd N W 1974). De bond liep ook niet warm voor het idee dat onder-
nemerr en werknemers althans een gedeelte van de macht zouden delen door over-
legg tussen management en ondernemingsraad. Gewaarschuwd werd voor de vuile 
handenn die werknemers zouden krijgen als zij zich te nadrukkelijk inlieten met ver-
anderingsprocessenn binnen de onderneming. Nieuwe wetgeving op het terrein van 
dee medezeggenschap (de Wet op de Ondernemingsraad van 1970, respectievelijk 
1979)) werd gekarakteriseerd als 'een ons zeggenschap in ruil voor een kilo verant-
woordelijkheid'.. Liever hield de Industriebond N W de handen schoon tot het mo-
mentt daar was om de volledige beslissingsmacht in handen van werknemers te leg-
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gen.. Een belangrijke brochure over de OR kreeg dan ook de veelzeggende titel Van-
daagdaag controleren om morgen te beslissen (Industriebonden FNV 1979). Maar de veran-
deringenn op de werkvloer zouden niet tot morgen blijven wachten. 

Hett is jammer dat de industriële vakbeweging zich op het hoogtepunt van haar 
machtt niet nadrukkelijker ingezet heeft voor een andere inhoud van werk, taak-
verdelingg en vakmanschap. Dat is er niet van gekomen. 'Als gevolg van het stil blij -
venn staan bij de vraagstelling of werkstructurering zou leiden tot humanisering dan 
well  rationalisering van de arbeid, namen de vakbonden tegenover deze experimen-
tenn een ambivalente houding aan. Aan vakbondszijde stond democratisering van 
dee arbeidsverhoudingen voorop terwijl de werkgevers werkstructurering zagen als 
eenn aanvulling op de bestaande arbeidsorganisatie. De ambivalentie van vakbonds-
zijdee leidde vooral tot een defensieve opstelling tegenover werkstructurering, te 
meerr omdat men deze automatisch vereenzelvigde met een inpakstrategie van ma-
nagementzijdee en beschouwde als een concurrent van het opkomend bedrijven-
werk'' (Buitelaar en Vreeman 1985: 587). Opbouw van het vakbondswerk in de be-
drijvenn werd dus belangrijker gevonden dan het ontwikkelen van een nieuwe visie 
opp het arbeidsproces. Toch had het één kunnen samengaan met het ander. Onder-
handelenn over zulke items als de arbeidsomstandigheden, werktaak en de vakoplei-
dingg had het nog jonge vakbondswerk in de bedrijven kunnen stimuleren, maar 
kennelijkk schoot de kennis van en ervaring met de arbeidsorganisatie op dat mo-
mentt te kort. De Industriebond N W wilde geen samenwerking en was op de werk-
vloerr niet sterk genoeg om zelf met een eigen visie te komen. Wel ontwikkelde de 
bondd een sterke traditie op het terrein van de arbeidsomstandigheden. 

Bijnaa twintig jaar na het van start gaan van de eerste experimenten met werkstruc-
tureringg kon nog gezegd worden: 'De vakbeweging oriënteerde zich tot dusver op 
arbeidsomstandighedenn (veiligheid, gezondheid) en arbeidsvoorwaarden. Zolang 
dezee verzekerd zijn of verbeteren, is de kwalificatie tot dusver geen specifiek object 
vann vakbewegingsbeleid' (De Sitter 1982:67). In een reactie op dit boek schrijft Vos, 
beleidsmedewerkerr van de Industriebond N W, dat dit niet aan de oriëntatie van de 
vakbewegingg te wijten is. 'Niet ongebruikelijk is dat werkgevers domweg de vak-
bondd het recht ontzeggen om op bedrijfsniveau als onderhandelingspartij op te tre-
denn voor andere zaken dan het arbeidsvoorwaardenbeleid' (Vos 1982:257). Buitelaar 
enn Vreeman concluderen in 1985 dat 'werknemers weliswaar aspecten van de ar-
beidsorganisatiee beïnvloeden voor wat betreft arbeidsvoorwaarden (personeelsbe-
zetting,, overwerk, beloning, arbeidstijden), maar nog onvoldoende kans zien in-
vloedd uit te oefenen op de ontwikkelingvan de arbeidsorganisatie en arbeidsinhoud' 
(Buitelaarr en Vreeman 1985: 561). 

Dee bouwvakbeweging wist in de jaren vijfti g niet goed raad met de opkomst van 
dee efficiënte onderneming in termen van Bolwijn en Kumpe en was geneigd om de 
ontwikkelingenn kritiekloos te volgen. De industriële vakbeweging wist — in een an-
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deredere tijd en een ander sociaal klimaat - geen raad met de opkomende kwalitatieve 
ondernemingg en trok zich terug uit de dialoog over bedrijfsvernieuwing. Deze hou-
dingg valt te karakteriseren als 'kritische distantie'. 

Hett belangrijkste vakbondsdebat over vernieuwing van bedrijven in de jaren tach-
tigg gaat over nieuwe technologie. In Europa en Amerika was de oude industrie in 
eenn crisissituatie geraakt. Wat ervoor terugkwam, waren de hightech bedrijven die 
dee wereld veroverdenn vanuit Californië (micro-elektronica) en vanuit Japan (nieu-
wee productieconcepten in de assemblage-industrie). Rond 1985 veranderde in de 
Nederlandsee vakbeweging het denken over vernieuwing van bedrijven en kwam er 
aandachtt voor het werken in taakgroepen of zelf sturende teams, voor kwaliteitszorg, 
uitbestedingg van werk, co-makership en flexibiliteit. De massale toepassing van 
computerss en robots in de Japanse industrie sprak tot de verbeelding. Tegelijkertijd 
kwamm er steeds meer aandacht voor de vernieuwing van het arbeidsproces en het 
herontwerpenn van taken. In Japan werkten de arbeiders in teams met een beperkt 
aantall  managementlagen en een grote eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
rendee werknemers. Een oude discussie werd ook in Nederland opnieuw actueel: het 
debatt over nieuwe organisatievormen op de werkvloer. In de vakbeweging was dit 
debatt een beetje weggezakt: de voornaamste bonden distantieerden zich immers 
vann experimenten op de werkvloer. Maar daarbuiten was het debat over nieuwe 
productieconceptenn gewoon doorgegaan. De belangrijkste school binnen de orga-
nisatiewetenschapp die zich hiermee bezighield, was de sociotechniek. 

Dee nogal dubbele verhouding tussen vakbeweging en de sociotechniek in de ja-
renn zeventig is duidelijk verwoord door de Zweedse onderzoekers Ehn en Kyng. Zij 
beschrijvenn hun betrokkenheid vanaf 1975 bij vakbondsprojecten in de Scandina-
vischee landen.' Hoewel wij kritisch stonden (en staan) ten opzichte van de sociotech-
nischee aanpak nemen wij niet compleet afstand van alle technieken die met de so-
ciotechniekk worden geassocieerd. Veel analytische hulpmiddelen die door socio-
technicii  zijn ontwikkeld hebben hun nut bewezen bij het analyseren van arbeids-
organisatiee en productietechnologie. Begrippen als taakverrijking en autonomie van 
dee groep kunnen, wanneer ze werkelijk serieus worden genomen, een uitdaging in-
houdenn voor systeemontwikkelaars. [....] Onze kritiek richt zich fundamenteel niet 
opp de gebruikte technieken, maar op de strategie die wordt toegepast om democra-
tiseringg na te streven' (Ehn en Kyng 1991:17). 

Dee kritiek van Ehn en Kyng heeft dus vooral betrekking op de zeggenschap zo-
alss die in de sociotechniek wordt geformuleerd. Deze kritiek leefde kennelijk breed 
inn de Scandinavische vakbeweging van de jaren zeventig. En dus ontwierp men een 
geheell  eigen strategie die beter bij het beoogde doel van democratisering paste. Al 
aann het begin van de jaren zeventig startte de Noorse vakbeweging met intensieve 
kadercursussenn over nieuwe technologieën. Probleem was echter algauw dat de 
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nieuww verworven (specialistische) kennis niet toegepast kon worden in het gewone 
vakbondswerk.. Daarom werd besloten om het onderzoek naar nieuwe techno-
logieënn meer ten dienste te stellen van vakbondsactie. De kadergroepen zouden zelf 
kenniss moeten vergaren, eventueel met behulp van externe deskundigen en bedrijfs-
deskundigen,, zodat er meer aansluiting op de praktijk zou zijn. Uiteindelijk leidde 
dezee aanpak tot de ook in Nederland veelbesproken technologieovereenkomsten 
tussenn de Noorse vakcentrale en de werkgeversfederatie. De Noorse werkgevers be-
loofdenn tijdig informatie ter beschikking te stellen over automatiseringsplannen. 
Ookk het recht op onderzoek naar de gevolgen voor de werkvloer werd gegarandeerd. 
Bovendienn kwamen er faciliteiten voor kaderleden om dit onderzoek te verrichten. 

Dee Scandinavische manier van werken was jarenlang een gewild exportartikel. 
Veell  Noorse en Zweedse experimenten vonden navolging in Nederland (Van Kla-
verenn 1989, Van Klaveren en Kooistra 1991 en Bouman 1989). Toch is in Nederland 
weinigg bereikt op het terrein van de sociale inbedding van nieuwe technologieën. 
InIn de jaren tachtig zijn op dit gebied geen belangrijke successen geboekt in de onder-
handelingen.. Ook de activiteiten van ondernemingsraden zijn achtergebleven bij 
dee verwachtingen. Het in 1987 opgerichte FNV-Steunpunt voor Technologie werd 
vijfjaarr later weer opgeheven, omdat het aantal vragen uit bedrijven tegenviel en 
omdatt het moeilijk was om aansluiting te vinden bij de praktijk van het vakbonds-
werkk in de bedrijven.130 

Hett is de FNV-bonden ook in de jaren tachtig niet gelukt om invloed uit te oefe-
nenn op de grote veranderingen in het arbeidsproces die in dat tijdvak actueel waren. 
Daarr zijn verzachtende omstandigheden voor aan te voeren. De vakbeweging maak-
tee een moeilijke periode door: ledenverlies en werkloosheid vroegen de meeste aan-
dachtt en van een machtspositie in bedrijven was op dat moment geen sprake. Ook 
vondd er geen integratie plaats tussen de nieuwe ideeënvorming (zeggenschap over 
arbeidsprocess en technologie) en de gangbare werkwijze in de Nederlandse vakbon-
den.. Het CAO-instrument en de inbreng van kaderleden in de bedrijven leverden op 
eigenn kracht te weinig op. Bijsturing via de in Nederland gebruikelijke paden van 
overlegg op centraal niveau lukte niet of kreeg geen navolging in bedrijven. Er was 
geenn sprake van een gecoördineerde inzet aan de CAO-tafel op het gebied van arbeids-
organisatiee en technologie. Het lukte kennelijk niet om vakbond en onderneming 
tee laten samenwerken bij onderwerpen als technische inventiviteit, productivi-
teitsverbeteringg en kwalificatie van werknemers. De werkgevers vonden technolo-
giee geen onderwerp om met vakbonden te bespreken. Vakbonden hadden of een 
maatschappijkritischh ideaalbeeld van technologische vernieuwing of helemaal geen 
beeld.. Nu wreekte zich het gemis aan eerdere ervaring met experimenten op de werk-
vloer.. We zouden ook in dit stadium nog kunnen spreken van kinderziektes. Na de 
periodee van het kritiekloos volgen, respectievelijk de kritische distantie was er nu het 
dogmaa van 'het eigen alternatief. 

207 7 



Pass aan het eind van de jaren tachtig lukte het de Nederlandse vakbeweging om er-
varingenn op het gebied van organisatievernieuwing te vertalen in vakbondspro-
grammass waarover onderhandeld kon worden. Het ging bijvoorbeeld om co-ma-
kership,, flexibele werktijden en uitzendarbeid. Langzaam maar zeker slaagde de 
vakbewegingg erin om haar onervarenheid bij het beoordelen van bedrijfsvernieu-
wingg te overwinnen. 

Conclusie Conclusie 

Dee vakbeweging heeft haar visie op organisatievernieuwing verschillende malen 
moetenn herzien. Een periode van kritiekloos volgen werd gevolgd door een perio-
dee van kritische distantie, waarna uiteindelijk een klimaat ontstond van pro-actief 
beleidd gericht op onderhandelen. Twee vragen blijven actueel voor de toekomst. 
Hoee krachtig moet de eigen ideeënvorming ten opzichte van de arbeidsorganisatie 
zijn?? En op welke manier moet de beweging zich openstellen tegenover nieuwe en 
onbekendee veranderingen in bedrijven? 

7-44 SOCIOTECHNIE K EN ARBEIDSVOORWAARDE N 

Dee sociotechniek is een theorie over arbeid en de organisatie van de arbeid. Iedere 
organisatiee heeft haar eigen arbeidsproces of, anders gezegd, een systeem van 
arbeidsdeling.. De sociotechniek bestudeert de structuren van deze arbeidsdeling en 
verteltt wat de beste structuur is om bepaalde resultaten te behalen. De praktijk van 
dee sociotechniek bestaat dus uit het herontwerpen van arbeidsprocessen. 'De prak-
tijkvraagg waaraan de sociotechniek haar eenheid dankt en waarop ze een antwoord 
will  geven, luidt als volgt: hoe moet het werk georganiseerd worden opdat tegelij-

kertijd:kertijd: 1. de kwaliteit van de organisatie (efficiency, flexibiliteit en innovativiteit), 
2.. de kwaliteit van de arbeid (stressrisicos en leermogelijkheden) en 3. de kwaliteit 
vann de arbeidsverhoudingen (coöperatie in plaats van conflict) verbeterd kunnen 
worden.. Elke wijze van organiseren heeft tegelijkertijd gevolgen voor deze drie kwa-
liteiten'' (Christis 1998:37-38). Omdat de sociotechniek de onderlinge relatie tussen 
organisatie,, kwaliteit van de arbeid en arbeidsverhoudingen vooropstelt, wordt wel 
gesprokenn van integraal herontwerpen. 

Dee oorsprong van de sociotechniek ligt aan het eind van de jaren vijfti g in 
EngelandEngeland en de Scandinavische landen. Wat tegenwoordig in Nederland de mo-
dernee sociotechniek wordt genoemd, is in de jaren tachtig ontwikkeld door De Sit-
ter.. Kern van de sociotechniek is de breuk met de leer van F.W. Taylor. De socio-
techniekk zet zich met name aftegen de opsplitsing van uitvoerende taken enerzijds 
enn leidinggevende, voorbereidende en controlerende taken anderzijds. 'Nu, bijna 
eenn eeuw na Taylor kunnen we kritisch opmerken dat een personele scheiding tus-
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senn "volgelingen en commandeurs", tussen "arbeiders en managers" of russen "uit-
voerderss en regelaars" geen noodzakelijke voorwaarde voor productiebesturing is. 
Ookk een meer democratische, gedecentraliseerde en gezamenlijke procesbesturing 
iss immers denkbaar en uitvoerbaar' (De Sitter 1982: 22). 

Fruytierr (1994) spreekt in navolging van Kern en Schumann (1984) van het nieuwe 
productieconceptt (NPC).IJI Het NPC is gebaseerd op de sociotechnische organisatie-
leer.. Een schematisch overzicht van de verschillen tussen NPC en het Tayloristisch 
productieconceptt ziet er als volgt uit: 

TAYLORISTISC HH PRODUCTIECONCEPT 

Maximalee functionele concentratie 

Maximalee differentiati e en specialisatie van 
uitvoerendee taken 

Maximalee scheiding van regeling en uitvoering 

Maximalee differentiati e van regelende functies 

Maximalee verdeling van regelfuncties in het team 

NIEUWEE PRODUCTIECONCEPT 

Minimal ee functionele concentratie 

Minimal ee differentiati e en specialisatie van 
uitvoerendee taken 

Minimal ee scheiding van regeling en uitvoering 

Minimal ee differentiati e van regelende functies 

Minimal ee verdeling van regelfuncties in het team 

FiguurFiguur 7.2 Het Tayloristisch productieconcept en het nieuwe productieconcept BRON: FRUYTIER 1994 

Hett komt er volgens de sociotechniek dus op neer om te streven naar zo min mo-
gelijkk specialisatie op de werkvloer. Bovendien moeten regelende taken (toezicht, 
werkvoorbereiding,, kwaliteitscontrole) geïntegreerd worden op uitvoerend niveau 
enn zo mogelijk gespreid worden over alle functies. Sleutelbegrip is het vergroten van 
dee regelcapaciteit (letterlijk: de mogelijkheid om regelende taken te verrichten) op 
dee werkplek. Het meest tot de verbeelding sprekende praktijkmodel van de socio-
techniekk is de (semi-)autonome taakgroep, waarbinnen de werktaken onderling wor-
denn verdeeld, bij een minimaal onderscheid in hiërarchische niveaus. In plaats van 
autonomee taakgroepen wordt de laatste jaren ook wel gesproken over zelfsturende 
teams.. Nergens is de breuk met het organisatieconcept van Taylor zo duidelijk als in 
dee taakgroepen of teams. Er is immers geen sprake meer van nauwkeurig vastgelegde 
werktakenn die blijvend verdeeld zijn over verschillende personen, bovendien is af-
gerekendd met de straffe controle en hiërarchie. Een voorbeeld kan het verschil tus-
senn eenTayloristische en een sociotechnische organisatie verhelderen: 

Holecc Algemene Toelevering (HAT) in Hengelo maakt kleine metalen onderdelen 
voornamelijkk ten behoeve van de andere Holecvestigingen. Deze onderdelen wor-
denn gebruikt voor elektrotechnische apparaten zoals elektromotoren, turbines, ge-
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ncratoren,, pompen, meterkasten e.d. De belangrijkste bewerking bestaat uit verspa-
ningg van metaal: zagen, draaien, frezen, boren, slijpen en polijsten. Er moet uiter-
aardd ook ingepakt, opgeslagen, getransporteerd en verkocht worden. Bovendien 
vragenn sommige klanten om las- en/of montagewerk. Wie door de fabriek loopt, 
ziett een grote hal met bewerkingsmachines, afgewisseld met grote bakken vol onder-
delen:: tandwielen, assen, T-stukken, verloopstukken, bochten enz. Vroeger zou een 
dergelijkee fabriek bestaan van grote en regelmatige orders, en het productassorti-
mentt zou gestandaardiseerd zijn, waardoor het mogelijk was om voorraad te hou-
denn van de belangrijkste producten. Tegenwoordig is de vraag van de klanten veel 
grilliger,, de variatie is groter en de series zijn kleiner. Op voorraad produceren is er 
niett meer bij. Om toch snel aan de vraag van de klant te voldoen moet er 'orderge-
bonden'' gewerkt worden. Het gevolg is dat de hele organisatie bij HAT op de kop 
gezett is ('gekanteld is'). Dit is al in de jaren tachtig gebeurd. Terwijl er vroeger in 
vastee volgorde werd gewerkt (machine i zaagt pijpen in stukken, machine 2 buigt 
pijpstukken,, machine 3 boort, machine 4 slijpt enz.), wordt nu naar order gewerkt. 
Datt betekent dat een vaste machinebezetting (werknemer 1 altijd op machine 1 enz.) 
niett meer mogelijk is. Er zijn teams gevormd, die het werk onderling kunnen ver-
delen.. Een team werkt complete orders af. De beste man in het team kan op alle 
machiness werken, de meeste anderen kunnen een beperkt aantal machines bedie-
nen.. De gevolgen van deze reorganisatie zijn alles bij elkaar zeer ingrijpend: 

-- het bedrijf kan zowel grote als kleine series maken; 

-- de voorraden zijn sterk teruggebracht; 
-- de doorlooptijden zijn veel korter omdat de werknemers niet meer op eikaars be-

werkingenn hoeven te wachten; 
-- de werknemers zijn breder inzetbaar en breder opgeleid dan vroeger; 
-- de werknemers moeten onderling overleggen over de werkverdeling; 
-- er zijn minder voorlieden en controleurs; 
-- de uitvoerende werknemers moeten zelfde kwaliteit controleren en fouten her-

stellen; ; 

-- de kwaliteit van de producten is verbeterd. 
Wee zien dat de reorganisatie van het arbeidsproces betrekking heeft op drie aspec-
ten:: de organisatie is veranderd, de inhoud of de kwaliteit van de arbeid is veran-
derdd en de arbeidsverhoudingen zijn veranderd, vooral de toenemende zeggenschap 
vann de uitvoerende werknemers en de veranderde stijl van leiding geven. 

Dee HAT was in de jaren tachtig een voorbeeld van een sociotechnische reorganisa-
tiee met uitstraling in het hele land. Een belangrijke vraag is in hoeverre de socio-
technischee inzichten zich hebben verbreid en in hoeverre er werkelijk sprake is van 
eenn reorganisatietraditie volgens het sociotechnisch concept. Aan de ene kant ge-
venn Joosse e.a. (1990) aan dat het moeite heeft gekost om voor hun onderzoek vol-
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doendee bedrijven te vinden die in staat zijn om resultaten te tonen van een socio-
technischee praktijk. Maar aan de andere kant schrijft de werkgeversorganisatie AWVN 

(1997):: 'Er is veel belangstelling ontstaan voor organisatieconcepten, die - in tegen-
stellingg tot de traditionele organisatiewijze — bedrijven en instellingen wél flexibel 
makenn om snel in te spelen op veranderingen. Werken in taakgroepen neemt daar-
bijj  een prominente plaats in'. Mij n persoonlijke indruk, gebaseerd op informatie 
vann kaderleden, vakbondsbestuurders en organisatiedeskundigen, is dat het werken 
inn taakgroepen of zelfsturende teams in de jaren negentig is doorgebroken in de 
Nederlandsee industrie. Wel is vaak sprake van mengvormen: in een deel van de on-
dernemingg is sprake van een herontwerp van de organisatie, andere delen werken 
nogg volgens meer traditioneel concept of hebben gekozen voor een andere bena-
dering. . 

Dee sociotechniek is zeker niet het enige organisatieconcept dat de laatste jaren op-
geldd heeft gedaan. In de auto-industrie en daaraan verwante assemblage-industrieën 
tekendee zich rond 1990 een organisatieconcept af onder de naam lean-production 
(slankee productie). De lean-production is ontwikkeld in de Japanse en Japans-
Amerikaansee automobielindustrie (Womack e.a. 1991). Kenmerken zijn: een plat-
tee organisatiestructuur, integratie van voorbereidende en controlerende werkzaam-
hedenn in de productie, uitbesteding van niet-kerntaken, taakverbreding en teamw-
ork.. Lean-production lijk t qua idee veel op het Europese concept van autonome 
taakgroepenn en kan net als de sociotechniek beschouwd worden als een reactie op 
dee Tayloristische organisatie met haar starre hiërarchie en ver doorgevoerde 
arbeidsdeling.. Maar aan de zeggenschap en de autonomie van werknemers is in het 
lean-conceptt weinig aandacht besteed. In plaats daarvan overheerst de bevelstruc-
tuurr van de teamleiders. Een ander verschil is dat de lean-production veel nadruk 
legtt op het uitbesteden van werkzaamheden die niet tot de kern van de organisatie 
behoren.. De slanke organisatie verzamelt op deze manier een grote groep satellietbe-
drijvenn om zich heen, die als toeleverancier optreden. Vooral in Japan is op deze 
manierr een ware bedrijvenpiramide ontstaan, bestaande uit ontwerp- en assem-
blagebedrijvenn (aan de top), afhankelijke toeleveringsbedrijven (in het midden) en 
sweatshopss (aan de voet). Door deze manier van organiseren verkeren vooral de 
werknemerss onder aan de piramide in een afhankelijke positie (just-in-time-pro-
ductie,, veel overwerk). Een derde verschil is dat de lean-production weinig oog heeft 
voorr de regelcapaciteit van de werknemer. Waar de sociotechniek probeert om de 
werknemerr te ondasten door grondig naar de taakverdeling te kijken, probeert de 
lean-productionn de werknemer onder druk te zetten door een maximale verant-
woordelijkheidd te delegeren. Het verschil tussen een sociotechnische organisatie en 
eenn lean-organisatie zit hem dus vooral in de zeggenschap (Cutcher-Gershenfeld 
e.a.. 1995, Van Amelsvoort 1992). 
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Tochh kunnen ook de teams uit de lean-production niet functioneren zonder een 
minimalee zeggenschap van de werknemers: zij moeten immers zelf besluiten ne-
men,, bijvoorbeeld over de indeling van het werk en het opsporen van fouten. De 
zeggenschapp in het lean-concept gaat echter niet verder dan een beperkt gedeelte 
vann de productie. In een sociotechnische organisatie bestrijkt de zeggenschap een 
brederr terrein: taakgroepen staan veel meer op gelijke voet met de leidinggevenden, 
kiezenn hun eigen 'coördinatoren, hebben het recht om initiatieven te nemen en 
onderhoudenn contacten met bijvoorbeeld andere taakgroepen. In de praktijk zijn 
dee theoretische concepten niet altijd zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. 
Somss hebben meerdere concepten hun sporen nagelaten in één onderneming. 

Automobielfabriekk Nedcar in het Limburgse Born is een typische mengvorm 
vann lean-production en sociotechniek. De technologie in sommige delen van de fa-
briekk is een kopie van een Mitsubishi-fabriek in Japan. Dat geldt met name voor 
hett automatische transportsysteem in de carrosseriefabriek. In deze fabriek wordt 
onderr gigantische tijdsdruk gewerkt, compleet met house-muziek om de 'takt-tij-
den'' te markeren. Maar op dezelfde afdeling treffen we groepscoördinatoren aan, 
diee gekozen zijn door het team. Ook is er een geheel nieuwe productieconfiguratie 
waarr kleine bestelwagens worden gemaakt. Deze doet denken aan de oorspronke-
lijk ee sociotechnische Vblvo-experimenten uit de jaren tachtig.I3Z De situatie bij Ned-
carr bevestigt de bevindingen van Womack e.a. en van Cutcher-Gershenfield e.a. dat 
beidee concepten als het ware in elkaar schuiven. 

Dee gebruikswaarde van het sociotechnisch organisatieconcept gaat veel verder 
dann 'organisatievernieuwing van bovenaf'. De sociotechniek vertegenwoordigt im-
merss een stelsel van waarden en normen dat ook van betekenis is voor de sociale 
vernieuwingg inn de organisatie, doordat de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsver-
houdingenn op gelijke voet staan met (verandering van) deorganisatie of de technolo-
gie.. In de lean-production is dit uitgangspunt afwezig. In het vakbondswerk kun-
nenn we van de sociotechniek dan ook verschillende dingen leren. Het sociotech-
nischh organisatieconcept gaat ervan uit dat verandering kan worden ingeleid door 
behoeftenn vanuit de markt (het voorbeeld van Holec Algemene Toelevering), door 
veranderingg in de technologie (het voorbeeld van Nedcar), maar ook door verande-
ringenn op de arbeidsmarkt. Hierdoor heeft ook de vakbeweging een hefboom om 
invloedd uit te oefenen. Door de organisatievorm ter discussie te stellen levert het 
sociotechnischee concept aanknopingspunten op verschillend gebied: verbetering 
vann de kwaliteit van de arbeid, verhoging van het scholingsniveau van werknemers, 
reduceringg van werkdruk, vergroting van de werknemerszeggenschap en innovatie. 
Ditt zijn zaken die aansluiten bij het concept van vernieuwend en strategisch ar-
beidsvoorwaardenbeleid. . 

Hiertegenoverr staat dat de sociotechniek weinig aanknopingspunten biedt voor 
positieverbeteringg van perifere werknemers (ongeschoolde werknemers op de ar-
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beidsmarkt,, uitzendkrachten die er niet in slagen om aan een vaste baan te komen, 
werknemerss bij laagwaardige toeleveranciers). Sterker nog, door de nadruk op het 
primairee proces en door het creëren van een grotere regelcapaciteit voor de werk-
nemerr helpt het sociotechnisch concept een tweedeling tot stand te brengen: tus-
senn geschoolde en ongeschoolde werknemers, tussen werknemers in de kernorga-
nisatiee en werknemers buiten de kernorganisatie. De ervaring leert, dat bedrijven 
diee een succesvolle introductie van zelfsturende teams achter de rug hebben meest-
all  niet in staat zijn om om te gaan met het probleem van laaggeschoolde en moei-
lij kk te herscholen werknemers. Het niveau in de teams gaat omhoog en werknemers 
diee dit niveau niet kunnen halen komen onder druk te staan. Niet zelden wordt dit 
probleemm opgelost door eenvoudige werktaken geheel af te stoten naar andere be-
drijvenn of naar uitzendkrachten. Door de sterke nadruk op het primaire proces komt 
dee sociotechnische organisatie als het ware op een voetstuk te staan, verheven bo-
venn de uitzendbureaus en de toeleverende sector. Dat is jammer omdat de sociotech-
niekniek goede oplossingen aandraagt voor de al genoemde werknemerszeggenschap, 
kwaliteitt van de arbeid, werkdruk, scholing en innovatie. Deze goede oplossingen 
zijnn helaas onvoldoende toegankelijk voorr de massa aan de periferie van de arbeids-
markt. . 

Dee oorzaak voor dit probleem is naar mijn mening dat het sociotechnisch organi-
satieontwerpp te weinig aandacht heeft voor omgevingsfactoren. Dat geldt voor de 
arbeidsmarkt,, maar ook voor relaties met andere, in dit geval toeleverende bedrij-
ven.. Van der Zwaan merkt hierover op: 'Behalve het feit dat de externe arbeidsmarkt, 
dee onderwijsmarkt, het regionale of sectorale innovatiebeleid omgevingsfactoren 
zijnn die betekenis hebben voor het sociotechniek-ontwerp, zijn er ook nog harde 
relatiess met andere bedrijven (bijv. co-makership, onderlinge uitbesteding en toele-
vering)) en concurrentieverhoudingen zijn dikwijls zodanig dat zij diep doordringen 
inn het afzonderlijk bedrijf, zelfs tot in het primaire voortbrengingssysteem.' (Van der 
Zwaann 1990: 86) Ook Christis erkent het probleem van de beperkte horizon van de 
sociotechniek.. Reagerend op De Sitter schrijft hij: 'De Sitter kan dus uitzoomen van 
hett arbeidsproces van een Rotterdams havenbedrijf naar het arbeidsproces van de 
Rotterdamsee haven als geheel en nog verder. Als onderzoeker van arbeidsprocessen 
kann De Sitter met andere woorden zelf bepalen waar hij systeemgrenzen legt en hij 
kann zo dingen zichtbaar maken die anders onzichtbaar zouden zijn gebleven. [...] 
[Echter]]  niet de onderzoeker bepaalt wat de systeemgrenzen zijn, maar organisaties 
bepalenn dat zelf, door te bepalen wie lid is en wie geen lid is, wie niet en wie wel toe-
gelatenn wordt en welke handelingen niet en welke wel onder het gezag van de werk-
geverr vallen en dus formeel georganiseerd worden (Christis 1998: 85). 

Eenn bijdrage aan dit debat kan geleverd worden in de vorm van figuur 7.3 (blz. 
214) ) 
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FiguurFiguur y.} Polariserende en integrerende oplossingen in de relatie tussen kernonderneming en 

satellietbedrijven satellietbedrijven 

Organisatiess hebben de keus tussen polariserende en integrerende oplossingen. 
Polariserendee oplossingen lijken eenvoudig en leggen de problemen van tijdsdruk, 
routinematigg werk en motivatieproblemen buiten de deur. Integrerende oplossin-
genn vragen tijd en aandacht omdat dit soort ingewikkelde personele problemen in 
eigenn huis wordt aangepakt. Organisaties kunnen strategisch voordeel behalen als 
zijj  zich niet alleen laten leiden door eigen organisatiebelangen, maar leren denken 
inn termen van netwerkbelangen. Het kan op korte termijn weliswaar voordelig zijn 
omm vooral hoogwaardig werk in de eigen organisatie onder te brengen en het sim-
pelee werk uit te besteden, maar op langere termijn kan het beter zijn om een net-
werkk van hoogwaardige arbeid rond het eigen bedrijf te creëren. Uitbesteding van 
eenvoudigg werk kan op korte termijn voordelig zijn, maar op lange termijn kan het 
zinvoll  zijn om ook eenvoudige banen in huis te houden zodat er ook werk voor-
handenn is voor werknemers met een verminderde inzetbaarheid. 

Conclusie Conclusie 
Reorganisatiee van het arbeidsproces heeft altijd invloed op de arbeidsvoorwaarden. 
Omgekeerdd geldt ook dat vakbonden door middel van het arbeidsvoorwaardenbe-
leidd een onderneming kunnen dwingen tot organisatieverandering. De moderne 
sociotechniekk geeft, door het op gelijke voet behandelen van organisatieverande-
ring,, kwaliteit van de arbeid en arbeidsverhoudingen een aanzet tot een analyse-
kaderr voor de relatie arbeidsorganisatie-arbeidsvoorwaardenbeleid. 
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7.55 HET ARBEIDSCONTRACT: BELEMMERING OF VOERTUIG VOOR VERNIEUWING? 

Wiee de vraag opwerpt of het arbeidsvoorwaardenbeleid een stimulerende invloed 
kann hebben op organisatieverandering, moet ook de vraag onder ogen zien of het 
bestaann van vakbonden en arbeidscontracten op zichzelf een belemmering kan zijn 
voorr de economie. In Nederland is de laatste jaren een heftig debat gevoerd over in-
stitutionelee aspecten van de arbeidsmarkt. Inzet van dit debat is de vraag of bescher-
mendee regelgeving in haar algemeenheid, of toegespitst op zulke zaken als mini-
mumlonenn en contracdonen belemmerend werkt op het functioneren van de ar-
beidsmarkt.. Er zijn drie niveaus in het debat te onderscheiden: 
i.. Is de loonarbeid als organisatievorm nog van deze tijd, of is het effectiever om 

verhoudingenn tussen producenten via de markt en/of via prijsvorming te laten 
verlopen? ? 

2.. Is de gewoonlijk sectorale collectieve arbeidsovereenkomst zoals we die in Europa 
kennenn nog van deze tijd, of is het beter om contracten af te sluiten op onder-
nemingsniveau,, op afdelingsniveau of zelfs op individueel niveau? 

3.. Is de aard van het arbeidscontract nog van deze tijd of is dit contract te bureau-
cratisch,, te veel gebaseerd op rechten en plichten en te weinig flexibel? 

Adi.Adi. Loonarbeid als organisatievorm 
Eenn principieel uitgangspunt in het debat wordt gekozen door De Leij, die de vraag 
opwerptt of een complexe organisatie met een groot aantal 'loonarbeiders' nog wel 
vann deze tijd is. Hij spreekt in dit verband van 'de-institutionalisering van de loonar-
beid':: 'Arbeidsverhoudingen waarin de werkverrichter - al dan niet op basis van een 
meerr blijvende verbintenis — de ruimte krijgt om op basis van eigen kennis en kun-
dee naar eigen inzicht, alleen of samen met gelijkwaardige anderen, het overeenge-
komenn arbeidsproduct tot stand te brengen' (De Leij 1996:131). 

Menn kan de positie van De Leij op verschillende manieren uitwerken. Moeten 
werknemerss een grotere zelfstandigheid dragen in bijvoorbeeld de sociale zekerheid 
doorr zelf contracten af te sluiten over ziekterisico's of moeten transacties tussen 
werknemerr en werkgever en van werknemers onderling in toenemende mate de 
vormm krijgen van een verkoper-koperverhouding? Of, nog abstracter, moet prijs-
vormingg het enige regelend principe zijn in economische transacties? Vos en Buite-
laarr vragen zich af welk coördinatieproces effectiever is: de markt of de arbeids-
organisatie?? Is het met het oog op de complexiteit van de arbeidsverdeling in de sa-
menlevingg niet doelmatiger om de verdeling van de arbeid te organiseren binnen 
organisaties?? Zij stellen zich deze vraag aan de hand van de transactiekostentheorie 
vann Coase, later uitgewerkt door Williamson. 'Om een productieproces mogelijk 
tee maken via de markt moeten individuele producenten onderling hele reeksen van 
contractenn afsluiten, voor elke afzonderlijke transactie één. En elke transactie brengt 
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kostenn mee, in het bijzonder kosten van informatie, onderhandeling en controle. 
Menn moet op de hoogte zijn van vraag en aanbod en van de relevante prijzen, er 
moett over contracten worden onderhandeld en van elk afgesloten contract moet de 
correctee naleving worden gecontroleerd. De meeste van die kosten worden twee-
maall  gemaakt, namelijk door zowel de vragers als de aanbieders op de markt. De 
ondernemerr kan op al deze kosten besparen door alle contracten tussen individuele 
producentenn te vervangen door één contract van elke producent met de onderne-
ming.. Verdere kostenbesparingen zijn mogelijk door het afsluiten van contracten 
voorr langere termijn in plaats van afzonderlijke contracten voor elke opvolgende 
productiehandeling.. De voor de productie nodige transacties tussen afzonderlijke 
producentenn worden vervolgens binnen de onderneming gecoördineerd door de 
ondernemer'' (Vos en Buitelaar 1996:16). Verdere besparingen op transactiekosten 
zijnn mogelijk door het standaardiseren van arbeidstaken en arbeidsvoorwaarden. 
Dee transactiekostentheorie kan ook toegepast worden op de flexibilisering van de 
arbeid.. Vos en Buitelaar stellen dat flexibilisering van de arbeidscontracten niet al-
leenn uit sociaal oogpunt ongewenst is, maar in complexe arbeidsprocessen ook on-
doelmatig:: 'Aan de vergroting van de passieve flexibiliteit [dat is flexibiliteit naar de 
wenss van de ondernemer - KK] hangt voor beide partijen een prijskaartje. Voor de 
werknemerr betreft dit voornamelijk kosten van onzekerheid op de arbeidsmarkt. 
Voorr de ondernemer gaat het om interne beheerskosten. Zo is er een negatief ver-
bandd tussen flexibiliteit van de arbeid en betrokkenheid bij het werk van de werkne-
mer.. Hoe kwetsbaarder het productieproces en hoe groter het afbreukrisico, hoe af-
hankelijkerr de ondernemer is van de vrijwillig e inzet van de werknemer op basis van 
wederzijdsee loyaliteit' (Vos en Buitelaar 1996: 20). 

Inn dezelfde richting gaat het concept massa-individualiteit (TVA-developments 
1995).mm De leidende gedachte hierachter is dat marktpartijen die voor de keus ge-
steldd worden om te voldoen aan de 'unieke' wensen van de klant, toch op zoek zul-
lenn gaan naar vormen van standaardisatie. Een uniek pakket van consumptiegoe-
deren,, maar toch allemaal te koop bij dezelfde detailhandel. Unieke transportwen-
sen,, maar toch volgens één logistieke oplossing. Unieke transactie-contracten, maar 
tochh passend binnen het bestek van een collectieve arbeidsovereenkomst? 

AdAd 2. (Sectorale) collectieve arbeidsovereenkomst 

Overr de collectieve arbeidsovereenkomst is het debat nog in volle gang. Enige tijd 
spitstee het debat over institutionele aspecten van de arbeidsmarkt en de arbeids-
verhoudingenn zich toe op enkele specifieke regelingen: het algemeen verbindend 
verklarenn van CAO'S en het al of niet handhaven, verlagen of transparant maken van 
hett wettelijk minimumloon. Op dit moment wordt hier en daar de vraag opge-
worpenn of de CAO in zijn algemeenheid nog toekomst heeft, respectievelijk zal wor-
denn verdrongen door een stelsel van individuele arbeidsovereenkomsten. Deze vraag 
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wordtt niet alleen opgeroepen door de toenemende (individuele) verschillen in 
arbeidsvoorwaarden,, maar ook door het in kringen van economen gevoerde debat 
overr loonrigiditeit en corporatisme. Gezaghebbende Nederlandse economen, zoals 
Vann Wijnbergen (1996), betogen dat de wijze waarop in Nederland (Europa) de 
loonafsprakenn tot stand komen, rigiditeit in de hand werken, die schadelijk is voor 
dee werkgelegenheidsgroei. Teulings (1995,1997) wijst daarentegen op het zelfhand-
havendd systeem van collectieve afspraken. Partijen hebben behoefte aan langeter-
mijnafsprakenn uit pure calculatie. Zo willen werkgevers weten waar zij aan toe zijn 
alvorenss besluiten te nemen over investeringen in bijvoorbeeld de scholing van de 
werknemer.. Bovendien, zo betoogt Teulings, bevat het in Europa, anders dan in de 
Verenigdee Staten gebruikelijke systeem van bedrijfstakgewijze (centrale) onderhan-
delingenn vele aanpassingsmechanismen, waardoor het mogelijk is om zowel op con-
juncturelee schokken te reageren als op specifieke schokken die zich op de arbeids-
marktt of in de onderneming voordoen. Het economendebat over de rigiditeit van 
collectievee afspraken is naar mijn oordeel uitermate beperkt omdat het uitsluitend 
overr loonkosten en sociale zekerheid gaat en omdat het sterk ideologisch bepaald 
is.. Tot zijn essentie teruggebracht gaat het debat steeds opnieuw over de vermeen-
dee superioriteit van de Amerikaanse economie ten opzichte van de Europese. 

Ookk andere economische theorieën waarin verband gelegd wordt tussen arbeids-
voorwaardenn en innovatie zijn naar mijn oordeel te exclusief georiënteerd op de 
loonkosten.. Volgens Kleinknecht (1996) leidt loonmatiging op den duur tot een la-
geree economische groei omdat bedrijven zich niet gedwongen voelen om te investe-
renn in nieuwe arbeidsprocessen en producten. Bovendien leidt loonmatiging tot 
vraaguitvall  waardoor de afzet van goederen en diensten op de binnenlandse markt 
stagneert.. Omgekeerd zou een grotere loonstijging dan de laatste jaren in Nederland 
gebruikelijkk is leiden tot een creatieve destructie a la Schumpeter: er zal werkgele-
genheidd verloren gaan in sectoren die er niet in slagen een hogere productiviteit te 
bereiken,, maar er zullen nieuwe banen ontstaan in innovatieve bedrijven. Klein-
knechtt verwijt vakbonden dus niet zozeer rigiditeit in het arbeidsvoorwaardenbe-
leid,, zijn kritiek betreft juist de terughoudendheid van het Nederlandse, op loon-
matigingg gebaseerde overlegmodel. De theorie van Kleinknecht bevat een kern van 
waarheid:: een vakbond die omwille van de zwakke bedrijven bereid is om de ster-
kee bedrijven te sparen, is geen aanjager van de innovativiteit. Naar mijn oordeel zou 
dee redenering van Kleinknecht sterker worden bij een meer dynamische visie op 
vakbondsonderhandelingen.. Vakbonden in bedrijven volstaan niet met een gene-
riekee loonafspraak, maar proberen zeggenschap te verwerven over aspecten van de 
arbeidsorganisatie.. Juist de combinatie loon, werktijden, arbeidscontracten en kwa-
lificatiebeleidd zet voor de onderneming krijdijnen uit voor (aspecten van) het stra-
tegischh beleid. Een dergelijke brede inzet vormt overigens nog geen garantie voor 
hett uitbannen van rigiditeiten in de arbeidsvoorwaardelijke regelingen. 
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Ad$.Ad$. De aard van de arbeidsovereenkomst 

Hierbovenn is het een en ander gezegd over de toekomst van de collectieve contracten 
inn zijn algemeenheid. Daarmee is nog niet veel gezegd over de manier waarop de 
contractpartijenn met elkaar omgaan. Ook de aard van het contract, of de aard van 
dee arbeidsrelatie is echter onderwerp van debat. Fruytier (1998), naar Williamson, 
maaktt onderscheid tussen vier 'contractuele relaties': 

VERTROUWE N N 

CONTROL E E 

BINDIN G G 

clanrelatie e 

bureaucratischee relatie 

VRIJHEI DD VAN DE MARK T 

professionelee relatie 

spotmarktrelatie e 

FiguurFiguur 7.4 De dynamiek van de contractuele relatie BRON: FRUYTIER 1998 

Dee bureaucratische relatie gaat uit van contractuele binding tussen werkgever en 
werknemerr en van controle en beheersing ten opzichte van het werk. In CAO-ter-
men:: de werknemer heeft een vaste aanstelling, een functieomschrijving, vaste werk-
tijdenn en beloning. Van de andere kant werkt betrokkene in een arbeidsorganisatie 
waarr toezicht en controle de boventoon voeren: aanvangstijden, tempo, kwaliteit, 
omgangsvormen:: alles is aan regels onderworpen. 

InIn de clanrelatie is eveneens sprake van een duidelijk omschreven binding tus-
senn werkgever en werknemers. De werknemer heeft dan ook een vergelijkbare waar-
borgg als in de bureaucratische relatie. Maar in plaats van controle is er sprake van 
eenn vertrouwensrelatie. De clanrelatie vinden we bijvoorbeeld in een familiebedrijf. 

Inn de spotmarktrelatie is wel sprake van controle op het functioneren van de 
werknemer,, maar de binding is afwezig. De contractuele verhoudingen tussen werk-
geverr en werknemer worden van dag tot dag bepaald door de markt. Uitzendcon-
tracten,, oproepcontracten en contracten voor korte tijd zouden we spotmarktcon-
tractenn kunnen noemen. 

Tenn slotte de professionele relatie. Deze is enerzijds gebaseerd op de vrije markt, 
maarr anderzijds op vertrouwen tussen beide partijen. Het zijn bijvoorbeeld hoog 
opgeleidee specialisten die in staat zijn een professionele relatie aan te gaan, omdat 
hunn positie op de arbeidsmarkt sterk is. Zij kunnen dus het risico nemen om con-
tractenn te sluiten waar geen 'bureaucratische zekerheden' aan ten grondslag liggen. 
Vann de andere kant zullen werkgevers niet de behoefte hebben om het gedrag van 
hunn hoogwaardige werknemers of eventueel 'partners' van dag tot dag vast te leg-
gen,, maar zij zullen wel de loyaliteit van deze werknemers willen verwerven. Een 
dergelijkee relatie kan dan ook alleen ontstaan als de partijen een minimaal vertrou-
wenn in eikaars gedrag tonen. 
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Hett actuele debat over employability is onder meer gebaseerd op de opkomst en de 
ontwikkelingg van de professionele relatie. Werkgevers zijn bereid om hun werkne-
merss meer vrijheid te gunnen en in die werknemers te investeren. Van hun kant 
durvenn de werknemers het aan om een deel van de oude zekerheden te laten varen. 
Hett is duidelijk dat een dergelijke relatie alleen kan ontstaan als de werkgevers uit-
stekendee arbeidsvoorwaarden bieden, bereid zijn om een hoge mate van zelfstan-
digheidd van de werknemer te accepteren en bereid zijn om in de werknemers te in-
vesterenn zodat zij daadwerkelijk een sterke positie kunnen opbouwen op de arbeids-
markt.. Van de andere kant zullen de werkgevers verlangen dat werknemers een 
uitstekendee arbeidsprestatie leveren, een grote verantwoordelijkheid dragen en flexi-
bell  inzetbaar zijn. Naar mijn overtuiging heeft de arbeidsovereenkomst toekomst 
wanneerr deze evolueert van een bureaucratische naar een meer professionele rela-
tie.. Of van spotmarktrelatie via een meer bureaucratische naar een professionele re-
latie.. Fruytier merkt terecht op dat een puur professionele relatie onder de huidige 
verhoudingenn een grote stap is voor veel werknemers. Vooral werknemers die nu al 
eenn onzekere positie innemen zullen niet in staat zijn om zich te handhaven in een 
organisatiee zonder binding en zonder een gestructureerde rechtspositie. Dat neemt 
niett weg dat ik met Fruytier van mening ben dat de moderne arbeidsovereenkomst 
zichh in de richtingvan een employability-contract moet bewegen. Hoger opgeleide, 
zelfstandigerr opererende werknemers met een grotere zeggenschap zijn in mijn visie 
eenn onmisbare factor voor innovatie. 

Conclusie Conclusie 

InIn dit hoofdstuk werd innovativiteit gedefinieerd als het vermogen van een organisa-
tiee om te vernieuwen, in het besef dat een hoog kennisniveau en een grote en brede 
betrokkenheidd van werknemers essentieel zijn om snel te reageren op veranderin-
genn in de markt. Innovatief arbeidsvoorwaardenbeleid zal dus moeten inspelen op 
hett vernieuwend vermogen van een organisatie en zal tegelijkertijd het kennisni-
veauu en de zeggenschap van de werknemers dienen te stimuleren. Hoewel de CAO-
partijenn met eigen doelen aan de onderhandelingen deelnemen, kunnen zij samen 
aann de vernieuwing van het arbeidsproces werken. De CAO is daarbij het commu-
nicatiemiddel. . 

Mett het oog op de bedrijfsinnovatie is de belangrijkste vraag niet of er CAO'S moe-
tenn zijn, maar wat de inhoud ervan is. De CAO blijkt een groot aanpassend vermo-
genn te hebben en is in staat om randvoorwaarden te formuleren ten aanzien van de 
arbeidsorganisatie.. De vraag is dus niet of de vakbeweging wel kan en wil meestu-
renn in het innovatieproces. De vraag is wat voor type arbeidsorganisatie de vakbe-
wegingg voor ogen staat. 
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J.6J.6 BELEID EN PERCEPTIE 

Tott besluit van dit hoofdstuk wordt in figuur 7.5 een typering gegeven van het vak-
bondsbeleid.. Hoe gingen de voornaamste vakbonden om met organisatievernieu-
wingg in de vier belangrijkste tijdvakken na de Tweede Wereldoorlog? Over organi-
satiee en technologie heeft de Nederlandse vakbeweging weinig zelfonderzoek ver-
richt.. Wel zijn door de vakbondsbesturen impliciete conclusies getrokken. 
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