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Wout Buitelaar en Marc van der Meer 

De Nederlandse economie is geleidelijk een diensteneconomie geworden, 
waarbij het belang van industriële productie relatief is afgenomen ten opzichte 
van de dienstensector. Industriële ondernemingen ontplooien steeds meer activi
teiten op het terrein van marketing, duurzaam ondernemen, onderzoek en ont
wikkeling en opereren in allerlei samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. 
In de dienstensector vindt tevens een steeds grootschaliger en complexer aanbod 
plaats van service en productontwikkeling, waarbij verschillende typen onderne
mingen onderling betrokken zijn. De diensteneconomie kent zo een schakering 
van ketens tussen ondernemingen. Binnen die ketenstructuren is kennisontwik
keling tussen medewerkers van groot belang. 

Daarmee stuiten we op de relatie tussen kennisontwikkeling, werknemerspar
ticipatie en organisatieverandering. Werknemersparticipatie is daarbij te onder
scheiden in indirecte en directe participatie. Indirecte participatie verwijst naar 
de mogelijkheid van medewerkers in vertegenwoordigende organen om de be
sturing van een onderneming te beïnvloeden. Directe participatie verwijst naar 
de ruimte voor en mogelijkheden van personeel om op of rond de werkvloer de 
besluitvorming te beïnvloeden, door informatie-uitwisseling over planning, beleid 
of de inrichting van het arbeidsproces. 

Het gaat bij werknemersparticipatie om de specifieke materiedeskundigheid 
van personeel in het algemeen. Zowel om de professional in een laboratorium, de 
verpleegkundige op de intensive care, de procesoperator in de chemie, als om de 
buschauffeur, de medewerker van een calleenter of de vakkenvuller in een super
markt. Indirecte en directe participatie in diverse schakeringen vormt met andere 
woorden een vitale infrastructuur voor de sociale innovatie van organisaties. 

lerende bureaucratie 

De Japanse bedrijfskundigen Ikujiro Nonaka en Hirokata Takeuchi (1997) stel
len dat twee soorten kennis cruciaal zijn bij organisatieontwikkeling. Expliciete 
kennis die is vastgelegd in regels, handboeken, bedrijfsliteratuur en -procedures. 
Daarnaast is persoonsgebonden kennis te onderscheiden, in de vorm van praktijk
ervaringen, metaforen en waarde systemen. Voorwaarde voor innovatie is het laten 
interacteren van beide kennis soorten. Tevens is het belangrijk om de materiedes
kundigheid van werknemers, dus zowel hun expliciete als hun persoonsgebonden 
kennis, in wisselwerking te brengen met de professionele kennis van deskundi
gen. Aldus ontstaan de bouwstenen voor personeels- en organisatieontwikkeling. 
Het gaat dan om het vermogen van een organisatie tot het creëren, overdragen en 
implementeren van kennis, waarbij een organisatie als een leeromgeving wordt 
opgevat (Buitelaar en Van der Meer, zoo8). 

Kennisexploratie en -creatie vormen daarin de variëteit in de vorm van samen
werkingsverbanden van min of meer tijdelijke aard. Kennisorganisatie, -over
dracht en -toepassing zijn hiervan een tegenhanger middels min of meer vaste 
organisatieverbanden. Nonaka en Takeuchi spreken in dit verband van een 'le
rende bureaucratie'. Ook innovatie kan daarbij niet zonder routines, er bestaat een 



bepaalde synthese tussen ad hoc en meer gestructureerde vernieuwingen. Jacobs 
en Snijders (2oo8) duiden deze aan als 'de innovatietredmolen'. 

Leerprocessen kunnen vervolgens onderscheiden worden als adaptief respec
tievelijk reflexief. Het doel van adaptieve leerprocessen is dat actoren, in dit geval 
de ondernemingsleiding en de medezeggenschap, een gezamenlijke doelstelling 
nastreven en daarbij leren welke middelen daarvoor het beste geëigend zijn. Zo 
kan een standaardisering van bedrijfsprocessen gerealiseerd worden binnen zich 
wijzigende externe omstandigheden. Als zowel het doel als de in te zetten instru
menten en middelen echter niet bekend zijn, worden reflexieve leerprocessen be
langrijker. In dat geval worden zowel doelen als middelen inzet van de besprekin
gen, zoals bij de flexibilisering van arbeidsprocessen, innovatie op de werkvloer, 
vormen van uitbesteding en nieuwe mobiliteitspatronen. Over deze operationele 
onderwerpen hebben medewerkers op de werkvloer en in de medezeggenschap 
doorgaans veel kennis en uitgesproken opvattingen, die voor de organisatie van 
groot strategisch belang kunnen zijn. 

Wat voor leren en innovatie geldt, geldt ook voor medezeggenschap, waar even
eens combinaties van variëteit en standaard voorkomen. Standaard verwijst naar 
de regelmaat van het overleg, de variëteit naar pogingen om op ad-hocbasis in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook een ondernemingsraad is in dit opzicht 
een 'lerende bureaucratie', waar bureaucratie in de traditie van Max Weber (ed. 
1956) staat voor transparantie en duurzaamheid. Dit in tegenstelling tot de post
moderne karikatuur van ondoorzichtigheid en formele traagheid. Werknemers
participatie vatten wij op als volwaardig onderdeel van de creatieve tredmolen van 
kennisontwikkeling in een fabriek, kantoor, instelling ?f dienst. 

Meervoudige keten 

Voortgedreven door nieuwe technologische ontwikkelingen en organisatori
sche innovaties hebben industrie en dienstverlening zich in de loop der tijd ge
transformeerd tot een dienstenindustrie, doordat de grenzen tussen beide sec
toren vervaagd zijn door nieuwe combinaties van standaard en variëteit. In die 
moderne dienstenindustrie is de aloude lopende band tot een meervoudige keten 
geworden: verlengd en verbreed. Deze keten vormt een logistieke keten, een waar
deketen van economische aard, een ecologische en een kennisketen. 

Bedrijfsorganisaties kennen hierdoor een steeds gevarieerder beeld. Als gevolg 
van uitbesteding, ruimtelijke opsplitsing en daardoor uitdunning van de perso
neelsbezetting ontstaan nieuwe bedrijven en neemt de omvang van bestaande be
drijven af. Tegelijk moet geconstateerd worden, dat bij uitbesteding van activitei
ten naar de jure onafhankelijke bedrijven de facto hun afhankelijkheid toeneemt. 

Een voorbeeld bij uitstek is chipfabrikant ASML, met in 2009 wereldwijd circa 
6.500 medewerkers, van wie er in Veldhoven 3-900 werkzaam zijn. Daarnaast 
werkten in 2006 alleen al in Nederland naar schatting meer dan 10.000 technici 
bij toeleveranciers en kennisinstellingen aan opdrachten voor deze 'kampioen van 
de outsourcing' (De Volkskrant, 19 januari 2oo6). Neveneffect van uitbesteding is, 
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dat er een kennisherverdeling tussen organisaties plaatsvindt. Dat is ook bij DSM 
het geval, waar onderzoek wordt uitbesteed middels externe financiering van star
tups, die later weer- gedeeltelijk- worden opgekocht. Dat veroorzaakt tevens een 
andere leercultuur: van not invented here naar proudly found elsewhere. 

De werknemersparticipatie kan adaptief en reflexief inspringen op deze trans
formaties van de bedrijfsorganisatie. De betrokkenen in de medezeggenschap 
worden, binnen hun verantwoordelijkheden, met twee uitdagingen geconfron
teerd. Als eerste worden ze geacht veranderaar te zijn, maar als overlegpartner ook 
bij de uitvoering betrokken te blijven om het veranderplan en -patroon te bewa
ken. En als tweede wordt er gevraagd om kennis in diverse horizontale en verticale 
werkverbanden ook met andere functionarissen enjof medewerkers te delen. 

In figuur 1 vatten we de transformatie van de medezeggenschap samen in de 
ontwild<:eling van adviserend en uitvoerend in de richting van proactief en stra
tegisch handelend. De pijlen in het schema verwijzen naar trends die we boven 
hebben besproken. 

Figuur 1. De medezeggenschapstredmolen 

Uitvoerder 

DSM: vernieuwing van indirecte participatie 
Lerende medezeggenschap zien we terug bij DSM Limburg (circa s.ooo werkne
mers). Deze onderneming, oorspronkelijk als mijn in 1902 ontstaan, stelde haar 
bedrijfsvorm in de loop van een eeuw bij door zelf ook te veranderen: van kolen 
naar plastics en bulkchemie, vervolgens van polyethyleen naar vitamines en fijn
chemie. Van een staatsbedrijfwerd het een beursgenoteerde onderneming en van 
nationaal ging het ook globaal opereren: draaide vroeger DSM om Geleen als ba
kermat, nu draait Geleen als satelliet om DSM (met een totaal personeelsbestand 
van meer dan 23.ooo). 

De vanouds energie-intensieve onderneming transformeerde naar een ken
nisintensieve bedrijfsvoering door een web van overlegvormen op verschillende 
niveaus, dat oorspronkelijk terug te voeren valt naar het veiligheidsoverleg in de 
mijn en dus naar een bepaalde routine van directe participatie: er werd tijd voor 
ingeruimd. Daarmee werd de basis gelegd voor de huidige dialoogcultuur van 
overleg. 

In Limburg werden vanaf 1945 op bedrijfsniveau 'ringen' of'raden van overleg' 
ingevoerd, overkoepeld in 1946 door de or Limburg (de oudste van Nederland). 
En op de werkvloer opereerde sindsdien een gekozen personeelsvertegenwoordi-



ger van een fabrieks-, kantoor- oflaboratoriumeenheid: de 'eenheidsvertrouwens
man' (evm'er). Deze verzorgde het lokale werkoverleg tussen personeel en chef 
en speelde via contacten met andere evm'ers een verbindende rol in de horizon
tale en verticale communicatie tussen werkvloer en management binnen of tus
sen bedrijfsonderdelen, ook inzake de medezeggenschap. Hrm had er zowel op 
centraal niveau, de Sociale Eenheid DSM Limburg (SEL) geheten, als decentraal 
in de divisies een actieve intermediërende en ondersteunende rol in het diverse 
overleg waarbij dus meestal ook een evm'er al dan niet direct betrokken was. De 
SEL heeft thans ruim 170 evm'ers. De raden van overleg heten overigens nu zelf 
or (thans 13) en de oorspronkelijke or is de groepsondernemingsraad-SEL gewor
den. De evm'er draagt als 'overlegbewaker' daarmee in belangrijke mate bij aan 
de (leer)routine in het top-down en bottam-up verkeer van de indirecte en directe 
participatie. 

Kenmerkend is tevens dat het overleg in de loop der tijd verbreed werd: naast 
vanouds veiligheid kwamen kwaliteit van arbeid, product, organisatie en bedrijfs
beleid op de diverse agenda's te staan. In dit overlegmodel was grosso modo de 
veranderingskaers van het concern duidelijk, maar werden diverse routes voor de 
bedrijfsonderdelen opengelaten. Innovatie en medezeggenschap verliepen vaak 
niet lineair, maar zigzaggend en er kan, met name bij de uitbesteding van het on
derhoud in de jaren '8o, de desinvestering van de petrochemie aan het begin van 
deze eeuw en recentelijk het afstoten van centrale diensten, van een combinatie 
van adaptief en reflexiefleren gesproken worden. 

Interessant is dat deze lijn ook elders wordt gevolgd, zoals bij DSM in Delft 
(vroeger Gist Brocades respectievelijk Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek ge
heten, waar in 1878 de eerste personeelsvertegenwoordiging 'De Kern' werd inge
steld door fabrikant Jacques van Marken). Hier is na een conflictsituatie enkele 
jaren geleden tussen werkgever en or 'Een Nieuw Elan' in het overleg ontstaan: 
een traject waardoor de or in staat is om sneller en op hoger niveau te acteren.' 
In dat kader werden projectgroepen met mensen uit alle lagen van de organisatie 
uitgenodigd om de werknemersparticipatie een impuls te geven, wat leidde tot 
een nieuwe opzet van advies- en instemmingstrajecten en dus tot een grotere 'par
ticipatietredmolen'. Ook landelijk werd de medezeggenschap bij DSM Nederland 
(totaal7-ooo werknemers) viadecor aldus gemoderniseerd. 

Nieuwe overlegvormen 

ln de praktijk is in het bedrijfsleven en bij publieke instellingen een moza
ïek van nieuwe vormen van directe participatie ontstaan, naast oude vormen als 
de ideeënbus en werkoverleg. Deze arrangementen hebben de hoedanigheid 
van tijdelijke, ad hoc of meer permanente kennisuitwisseling: zoekconferenties, 
verbeterkringen, brainstormsessies, scenariobijeenkomsten, ronde tafels, klank
bord- en focusgroepen, zelfsturende teams, projectoverleg, gebruikersgroepen, 
websites en weblogs. Met medewerkers als deelnemer zijn aldus diverse vormen 
van overleg ontstaan; soms 'op de heï, soms in de kantine of in een virtuele be-
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drijfsvergaderruimte. Dergelijke bijeenkomsten betreffen vaak samenwerkings
verbanden tussen hrm, personeelsdelegaties en managementlagen ten aanzien 
van thema's als werkgelegenheid en reorganisatie, kwaliteit, nieuwe producten 
of dienstverlening, educatief en zorgverlof, uitbesteding, prestatiebeloning, be
drijfsethiek, thuiswerk, en excellent functioneren. Niet zelden vindt deze directe 
participatie plaats in aanwezigheid van andere stakeholders zoals vertegenwoordi
gers van vakbonden, werkgeversverenigingen of brancheorganisaties. Er ontstaan 
aldus kennisketens binnen en tussen diverse niveaus van een organisatie. 

ASML: directe participatie als kennisketens 
De kennisuitwisseling en scholing bij ASML in Veldhoven in het kader van de 
werktijdverkortingsregeling (wtv) begin januari-eind juni 2009 is hiervan een 
voorbeeld bij uitstek. 2 ASML werd in 1984 vanuit Philips gestart en verzelfstan
digd tot beursgenoteerde onderneming in 1995. Bij het reorganisatieplan van 
ASML van december 2oo8 (wereldwijd toen 6.900 met personeelsleden in vaste 
dienst en 1.6oo flexkrachten) werd als gevolg van vraaguitval uitgegaan van een 
totale personeelsreductie van 1.000. In september 2009 was het bestand terug
gebracht naar 6.500 respectievelijk 900. Een deel daarvan zou ook betrekking 
hebben op Veldhoven. Daar zou het dan vooral uitzendkrachten en tijdelijke aan
stellingen betreffen, ongeveer 250 à 300 arbeidsplaatsen zijn daardoor vervallen. 
De wtv, aangevraagd voor de 1.100 medewerkers uit de sectoren Manufacturing en 
Planning en Customer Support, diende er voor het behoud van vaste arbeidsplaat
sen en liet in de uitvoering ervan combinaties zien van adaptief en reflexiefleren 
bij de diverse personeelsgroepen. Enerzijds had het bedrijf te maken met tijdelijke 
leegloop onder het productiepersoneel, anderzijds had r&d ('de ontwikkelaars') 
het juist drukker om te zorgen dat nieuwe producten en modificaties geleverd 
konden worden bij de upturn na de wtv. Voor lager gekwalificeerd personeel, zoals 
assemblers en testers op lbojmbo-niveau, werden vormen van cross- en on the 
job-training (taakroulatie) voor twee of meer personen ontwikkeld, aangevuld met 
interne stages, buddy systemsjjob shadowing en coaching. Ook waren er in dit kader 
trainings- en scholingsactiviteiten op het gebied van de introductie van nieuwe 
producten. 

Er werden drie moduletrajecten (A-, B- en C-sessies) opgezet, voor zowel bo-
vengenoemd lager als hoger gekwalificeerd personeel: 

A-sessie: eerst werd er in gespreksgroepen binnen een afdeling kennis over 
relevante onderwerpen uitgewisseld, met name gericht op de toekomst. 
B-sessie: daarnaast werd die kennis met andere groepen of afdelingen gedeeld 
met als inzet procesinnovatie. Daarbij stond centraal het beter leren denken in 
termen van flow, oftewel de ketenafhankelijkheid van productie en diensten. 
Na de wtv is dit 'flowdenken' een blijvend trainingsprogramma geworden. 
C-sessie: hier bracht een ASML-expert professionele kennis in voor een breder 
publiek binnen productie over fabricage, proces en klant. Individueel werd 
één en ander aangevuld met e-learning via intranet, zelfstudie en literatuur- en 
internetsearch. 



Vier scenario's in de praktijk 

Het bleek echter dat de sessies meer werden opgezet voor en uitgevoerd door 
het hoger gekwalificeerde personeel. Voor betrold<enen was het een leerervaring 
dat lager gekwalificeerd personeel en hun leidinggevende(n) minder effectief met 
deze modules wisten om te gaan. Dit leidde ertoe dat er 'zoekconferenties' voor 
de verschillende managementlagen uit diverse afdelingen ontstonden, gericht op 
kennisexploratie en -uitwisseling op het gebied van de kwalitatieve ontwild<eling 
van personeel en bedrijf door het trainen van managers in ontwild<elgesprekken 
met medewerkers. 

Naast de interne personeelsscholing, gericht op persoonsgebonden kennis, 
konden diverse medewerkers gebruikmaken van externe scholing en overdracht 
van expliciete kennis. Gerichte competentietrajecten en trainingen in planmatig 
werken werden gefaciliteerd door het opleidingsfonds van de Metalelektro. Daar
naast waren er maatgerichte opleidingsprogramma's, geleverd door een externe 
partij. 

De kennisuitwisseling was zo ingericht dat deoren hrm erbij betrokken wa
ren. De or was 'kennispartner' in dit geheel door een monitoring- ofldankbordrol, 
terwijl de projectmatige directe werknemersparticipatie in feite de rol van 'ken
nismakelaar' vervulde. Hrm nam een initiërende en coördinerende functie: 

als administratief deskundige, bij acquisitie scholingsfondsen en afhandeling 
werkloosheidsuitkeringen; 
als partner in business, voor team- en groepsleiders respectievelijk hoger ma
nagement en vakbonden en ondernemingraden; 
als veranderaar door het faciliteren van 'de' ASML-leercultuur: 'learning how 
to listen, how to exchange and how to do it.' 

Deze lerende participatie heeft uiteindelijk tot een nieuwe routine geleid. "Wat we 
van dit wtv-traject hebben geleerd, is dat je best wel eens langer tijd mag inplan
nen om over zaken te denken en te discussiëren. Dat doen we tegenwoordig ook", 
aldus een betrokkene. 

Complementaire participatie 

Door de sterke nadruk op organisatorische verandering en het benutten van 
menselijk talent is er een grote toename van allerlei vormen van directe participa
tie in bedrijven, diensten en instellingen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat indirec
te participatie een minder prominente rol krijgt, omdat inspraak van werknemers 
via directe participatie wordt gerealiseerd. Dat is gebeurd bij Albert Heijn Sales & 
Services en Logistics, waar de medezeggenschap is gedecentraliseerd (Drucker, 
2003). De beoogde strategische medezeggenschap aan de top mondde echter niet 
uit in een beter werkoverleg in beide afdelingen. Het leidde tot een participatie
kloof in de vorm van operationeel-tactisch reactief medezeggenschap aan de voet 
en het pro-actief strategisch overleg aan de top van de organisatie. 

Indirecte participatie is juist een voorwaarde voor een succesvolle directe par
ticipatie. Of, zoals een hr-manager van DSM dat omschreef: "De ondernemings-
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raad kan er dan op toezien dat men zich aan de hoofdlijnen van het beleid houdt 
en het niveau van de directe participatie van de medewerkers bij de vertaling en 
implementatie ervan bewaakt." (in Buitelaar c.s., 2002: 111-112). Het is dan ook niet 
verstandig de medezeggenschap op te knippen. De verschillende participatievor
men vullen elkaar aan. Zo werden bij het staalbedrijf Corus te IJmuidendoor de 
or focusgroepen van personeelsleden gefaciliteerd, die aanvullend functioneren 
op het lokale overleg onder het motto 'weten wat er op de werkvloer leeft'. 

Een ander voorbeeld van deze complementariteit vormt de sociocratische 
kringstructuur, afkomstig van het pioniersbedrijf Endenburg Elektrotechniek te 
Rotterdam (Endenburg & Van der Meché, 2002). Daar zijn combinaties te zien 
van zowel een decentralisatie van directe, als een centralisatie van indirecte parti
cipatie, waaraan zowel onder- als ook bovengeschikten deelnemen. 

Ook het grootschalig reorganisatieproject bij de technische dienst van KLM in 
de periode 2003-2004 is een voorbeeld van diverse participatievormen, alsmede 
van de rol van management en hrm. Naar aanleiding van een staking in 2002 

werd een project opgezet, gericht op de verbetering van de arbeidsorganisatie, 
-voorwaarden en -omstandigheden. Het was een gezamenlijk initiatief van ma
nagement, or en vakbonden, met ondersteuning van hrm. Vanuit de technische 
dienst, waar 5.000 mensen werken, werd een kernteam gevormd, bestaande uit 
in totaal veertien managers en werknemers. Daarnaast werd een referentiegroep 
geformeerd van 35 vertegenwoordigers uit alle managementteams, or-commissies 
en vakbonden. Het project kende verder aftrapsessies, werkconferenties, werk
groepen, 'bos'- en 'terugkeer dagen' en vormde een combinatie van indirecte en 
directe participatie, alsmede van adaptief en reflexiefleren. In totaalleverden bij
na 1.500 personeelsleden een bijdrage aan dit project, dat onder meer leidde tot 
zeventig verbeteringen in het vliegtuigonderhoud (Pauka, 2004). 

De erosie van de homo hierarchicus 

Elke organisatie heeft derhalve een eigen opbouw en werkwijze van de me
dezeggenschap met een bijbehorende kennisarchitectuur. Besprekingen in het 
kader van de directe participatie hebben een ander karakter dan die bij indirecte 
participatie, waar met name in de overlegvergadering vaak het accent ligt op coun
tervailing power. Bij directe participatie hoeft verschil van mening over een thema 
in één groep, platform of meeting geen beletsel te zijn voor consensus in een 
ander gremium. Niemand is per definitie .de 'kennisbaas', want probleemgebon
denheid overheerst. De homo hierarchicus heeft hierdoor plaatsgemaakt voor de 
kenniswerker. 

Belangrijk is daarom dat werknemersparticipatie ook gedragen wordt door het 
betrokken management. De Amerikaan James Burnham introduceerde het be
grip managerial revolution (1941). Daarmee duidde hij op de belangrijke rol van het 
lager en middenmanagement bij veranderingen. Deze beide managementlagen 
fungeren als een belangrijke(kennis)verbinding tussen het topmanagement en de 
werkvloer. Dat was zeker het geval in de periode van de naoorlogse wederopbouw 



in ons land, zij het soms in de rol van 'wrijfhoutje'. De groeps-of afdelingsma
nager kreeg veel aandacht en er ontstonden diverse vormen van 'bazentraining' 
gericht op leidinggeven in verandering. 

Opvallend is nu dat de laatste 25 jaar deze belangstelling voor het lagere manage
ment enerzijds is ingeruild tegen die voor het zogeheten strategisch management, 
terwijl er anderzijds sedert de eeuwwisseling weer een hernieuwde belangstelling is 
voor het lager- en middenkader in de rol van coach, facilitator of coördinator. Ook op 
deze niveaus boet de traditionele homo hierarchicus aan betekenis in; kennislegiti
matie overheerst, wat ook steeds meer geldt voor het topmanagement. 

Werknemersparticipatie doorkruist dus verschillende managementlagen, zij 
het dat de or met het topmanagement te maken heeft en de directe participatie
gremia meer met het lager en middenmanagement. Hrm kan hierbij een speciale 
verbindingsfunctie vervullen tussen de diverse participatievormen en -niveaus. 
En wel in de dubbele betekenis van p&o, te weten personeel en organisatie én 
participatie en ontwikkeling. Hrm ondersteunt dan de diverse kenniscoalities tus
sen personeel, management en uiteenlopende interne en externe deskundigen of 
belanghebbenden. Daarnaast heeft de or een eigen coördinerende positie, zeker 
waar het gaat om kennisorganisatie ('het organisatiegeheugen'). Met de variëteit 
van directe participatievormen ten slotte kan de or medezeggenschapscoalities 
aangaan om inzichten van de werkvloer strategisch 'naar boven' te verankeren en 
omgekeerd, om een operationele voedingsbodem 'naar beneden' te creëren. 

Dergelijke kennis- en medezeggenschapscoalities waren in meerdere of min
dere mate bij ASML en DSM waar te nemen. Het is dan ook geen toeval dat, re
kening houdend met de bij beide bedrijven adaptieve en reflexieve leerprocessen, 
in onderzoek naar 22 innovatie-intensieve bedrijven aan deze ondernemingen 
de eerste respectievelijk vijfde plaats werd toegekend (Jacobs en Snijders, 2008: 

146). Tevens lieten beide ondernemingen zien dat participatie en leren ook een 
antwoord op crisissituaties kan zijn, zij het dat DSM hier een langere traditie 
van overleving en vernieuwing heeft dan de projectmatige wtv-activiteiten van het 
betrekkelijk jonge ASML. De bedrijven laten ook zien dat werknemersparticipatie 
succes heeft als er sprake is van interacterende kennisnetwerken, faciliterend ma
nagement, intermediërend hrm, en een lerende overlegcultuur. 

Waar het ons ten slotte ook nog om gaat is dat er in de wetenschap en de prak
tijk meer systematisch wordt geëvalueerd hoe betrokkenheid van medewerkers 
bij kennis- en organisatieontwikkeling binnen en tussen bedrijven of instellingen 
vorm krijgt. Dat alles ten behoeve van een nog creatievere tredmolen. 

1 Deze informatie is gebaseerd op de nesi-seminars van 15 november 2007 en 28 mei 2008. Tevens 
dank aan John Breedveld, secretaris COR, Jos Schneiders, directeur DSM Nederland, en Alice 
Pfennings, secretaris GOR SEL DSM, voor hun observaties. 

2 Deze casus is gebaseerd op de sheetpresentatie en interviews over 'WTV scholing bij ASML: van 
Jan Pasman, Manager development and learning Europe ASML en Els Vollenbroek, Trainingscoör
dinator manufacturing and planning ASML. Tevens dank aanRonvan Baden, districtsbestuurder 
van FNV Bondgenoten in Weert, voor zijn informatie in deze. 


