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1 INLEIDING 

De computer heeft de laatste jaren een opvallend snelle opmars 
gemaakt. In een overweldigend tempo wordt de computer in bijna 
alle geledingen van de samenleving ingevoerd. Overheid en be
drijfsleven willen hand in hand ervoor zorgen dat wij onze ach
terstand in de informatietechnologie op Japan en de Verenigde 
Staten inhalen. De informatica-universiteit en de informatica
stimuleringsplannen Z1Jn onder meer het gevolg van deze samen
werking. Ook is duidelijk dat de computer grote invloed zal 
hebben op de toekomstige maatschappij. 
In veel bedrijven staan nu computers opgesteld bij 
procesautomatisering en bij de automatisering van de administra
tie. De introductie van een computer in een bedrijf heeft vaak 
ingrijpende gevolgen voor de betrokken werknemers. Produktiemede
werkers zien hun relatie met de machines drastisch veranderd en 
sommige werknemers worden overbodig. Het zelfde geldt voor admi
nistratief personeel dat geconfronteerd wordt met een systeem 
waarop soms geen invloed kan worden uitgeoefend. Hiärarchische 
verhoudingen veranderen evenals waarderingen voor banen en 
functies. 

Een klein deel van het bedrijfsleven heeft uitgesproken mens-en 
milieuvriendelijke doelstellingen. Dit geldt met name voor de 
zogenaamde memo(mens- en milieuvriendelijk ondernemen)-bedrijven 
die geinspireerd zijn door de memobeweging, voortgekomen uit de 
maatschappijkritische golf van eind jaren zestig. Memo is ont
staan als alternatief voor de groei-economie, die mens en milieu 
opoffert aan abstracties als bruto nationaal produkt, winst, 
rentabiliteit en efficiäntie. Men vond dat welvaart niet alleen 
afhangt van aantallen televisie toestellen, radio's en auto's, 
maar dat ook immateriäle zaken als beslissingsbevoegdheid en 
arbeidsvoldoening hiertoe bijdragen. Dit zou beter te bewerkstel
ligen zijn bij een kleinschalige, arbeidsintensieve produktiewij
ze. 

Over de invloed van de computer in kleine bedrijven is nog weinig 
bekend. In dit rapport wil ik een poging doen die invloed voor 
een specifiek soort kleine onderneming,namelijk de memobedrijven, 
in kaart te brengen. Memobedrijven bieden de mogelijkheid om in 
een betrekkelijk overzichtelijke setting de gevolgen te analy
seren van de invoering van nieuwe technologieän in kleine bedrij
ven. Daarnaast is het interessant te onderzoeken of, en zo ja 
welke, verschuivingen er optreden in de memodoelstellingen als 
gevolg van de invoering van computers in de memobedrijven. 
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2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSPLAN 

2.1 Probleemstelling 

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: 

Welke gevolgen heeft de invoering van de micro-computer in een 
memobedrijf en onder welke condities treden deze gevolgen op? 

Zoals alle bedrijven heeft ook een memobedrijf een economische 
doelstelling. Hiermee wordt bedoeld: die factoren die vooral te 
maken hebben met de onderneming als zodanig, zoals winst, vermo
gen en concurrentiepositie. Daarnaast onderscheiden we een mense
lijk aspect en een milieu aspect die vanwege de expliciete en 
bijzondere maatschappelijke stellingname van memo voor een memo
bedrijf zwaarder zullen wegen dan voor traditionele kleine be
drijven. 
Met het menselijke aspect wordt bedoeld: die factoren die met het 
functioneren van mensen in en om de onderneming te maken hebben 
zoals gelijkwaardigheid, zelfstandigheid, functieverdeling en 
eigen verantwoordelijkheid. Met het milieu aspect wordt bedoeld: 
die factoren die te maken hebben met de zorg voor en het behoud 
van het natuurlijk milieu zoals gebruik van grondstoffen en het 
voorkomen van vervuiling. 
Het is niet goed mogelijk een strenge scheiding tussen de drie 
genoemde aspecten aan te brengen. Ze staan met elkaar in wissel
werking. Toch is het onderscheiden van deze aspecten zinvol omdat 
voor elk aspect verschillende gevolgen te verwachten zijn van de 
invoering van computers. De vraag is of deze gevolgen ook in 
memobedrijven zullen optreden. (In dit verslag worden memo-be
drijven ook aangeduid als kleinschalige bedrijven. De begrippen 
worden namelijk door de mensen die betrokken zijn bij de memobe
weging ook door elkaar gebruikt.) 

De probleemstelling kan als volgt in schema worden gebracht: 

Schema 1 

doelstellingen: 

MEMO Economische 
BEDRIJF Sociaal/Menselijke 

Milieu 

Introductie van 
Computers 
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In de inleiding Z1Jn de memobedrijven reeds aangeduid als een 
klein deel van het bedrijfsleven. Meer in het bijzonder behoren 
de memobedrijven tot de categorie midden- en kleinbedrijf. Het 
zal blijken (in hoofdstuk vier) dat de verschillen tussen memobe
drijven uit verschillende bedrijfstakken vaak groter zijn dan de 
verschillen tussen een memobedrijf en een klein "traditioneel" 
bedrijf binnen dezelfde tak van activiteiten. 
Duidelijke onderscheidingen zijn nauwelijks aan te geven. Dat 
geldt tevens voor het onderscheid tussen het midden- en kleinbe
drijf en het grootbedrijf. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid [Rapport 30,1987;7] geeft voor het midden- en 
kleinbedrijf de omschrijving: "voornamelijk producerend voor de 
nationale markt". Door de grote diversiteit van het midden- en 
kleinbedrijf zijn meer preciese omschrijvingen moeilijk te geven. 
Bos [1985;4] vermeldt ondermeer de opvatting dat een middelgrote 
onderneming begint waar de voortdurende delegatie van taken een 
feit is. De grens tussen het middenbedrijf en het grootbedrijf 
ligt, in die opvatting, daar waar meer dan twee hiêrarchische 
niveau's tussen leiding en uitvoering aanwezig zijn. 
In de praktijk ,zo stelt Bos, wordt het aantal werknemers meestal 
als maatstaf genomen. Deze absolute maatstaf negeert echter het 
feit dat land, cultuur, tijdstip en bedrijfstak een belangrijke 
rol spelen in wat als "klein" en "middelgroot" wordt ervaren. 
Kenmerkend voor kleinschalige bedrijven is dat ze meestal pro
duceren voor de kleinst mogelijke geografische afzetmarkt. (Voor 
een uitvoerigere omschrijving van het begrip kleinschaligheid 
wordt verwezen naar subparagraaf 4.2.2) Hierbij wordt het kleinst 
mogelijke onder andere bepaald door de eisen die gesteld worden 
door de produktietechniek en de vraag naar het produkt. Deze 
omschrijving omzeilt overigens de definitieproblemen die veroor
zaakt worden door de grote diversiteit tussen bedrijfstakken. 

2.2 Onderzoeksplan en opbouw van het rapport 

Voor het analyseren van de gevolgen van de invoering van de 
computer in memobedrijven laten we ons inspireren door de visies 
van Danziger en Kraemer [1986] en maken we gebruik van een aantal 
door Bjorn-Andersen en Rasmussen [1982] ontwikkelde concepties. 

Danziger en Kraemer [1986;17] hebben een schema ontwikkeld om de 
gevolgen te analyseren die ambtenaren ondervinden van invoering 
van computers. Zij gaan daarbij uit van de volgende basisveron
derstelling: 

"de omstandigheden waaronder een persoon gebruik maakt van de 
computer heeft mogelijk een significante invloed op de gevolgen 
die de computer heeft voor die persoon." 
Zij onderscheiden daarbij: de organisationele omgeving, het com
puterpakket, en de karakteristieken van de gebruiker. 
Onder organisationele omgeving wordt verstaan: de "breedste'' 
omgeving waarin het computergebruik door het individu plaats
vindt. Het is dus meer dan de organisatie zelf. 
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Met de term computerpakket wordt het geheel van karakteristieken 
van de technologie bedoeld. Hiertoe behoren de hardware en soft
ware en de personele en organisationele arrangementen voor het 
leveren van computerdiensten. Dit pakket valt meestal binnen de 
organisationele omgeving, maar soms ook er buiten. 
De term karakteristieken van de gebruiker spreekt haast voor 
zichzelf. Opleiding, leeftijd, aantal dienstjaren in dezelfde 
baan, functie (rol} binnen de organisatie, gevolgde kursussen en 
professionele oriêntatie zijn persoonlijke karakteristieken die 
een belangrijke interpersoonlijke variantie in de gevolgen van 
het gebruik van de computer kunnen veroorzaken. 

Danziger en Kraemer [1986;21] komen zo uit op het volgende sche
ma: 

Schema 2 

Organisationele Omgevingr-------------~ 

Computer Pakket 

Gebruikers 
Karakteristieken 

Bjorn-Andersen en Rasmussen [1982;97] hebben een litera
tuurstudie verricht naar de sociale gevolgen van (invoering van) 
computersystemen. Daarbij onderscheiden ze de gevolgen voor de 
mensen in directe en indirecte gevolgen. Directe gevolgen zijn de 
veranderingen in de rol van de mens in relatie tot organisaties. 
Dit zijn de ''objektieve" gedragskarakteristieken van zijn situa
tie. Indirecte sociale gevolgen zijn relaties van de mens met 
anderen en zichzelf. Bijvoorbeeld de gedragspatronen, gevoelens 
en emoties die veroorzaakt worden door de introductie van com
putersystemen. 
De directe effecten kunnen we onderscheiden in effecten die 
betrekking hebben op de werkgelegenheid, op de functionele rela
tie tussen de mens en de organisatie en op de machtsverhoudingen. 
De indirecte gevolgen bestaan uit drie belangrijke aspecten: 
arbeidsvoldoening, vervreemding en privacy. 
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De onderscheiden gevolgen van de invoering van computers voor de 
mens worden door Andersen en Rasmussen [1982;99) als volgt in 
schema gebracht: 

Schema 3 

directe gevolgen indirecte gevolgen 

) werkgelegenheid ; "'-, ----71~! arbeidssatisfaktie j 
/ ' . "'-.'-. /I 

// '"" ~.......__, 

computer / 

k >! functionele rol vervreemding 
I '·, ._1 ------.,.------1 

~ Î 
·~ machtsa~pecten 

1
systemen ~--------------~ 

" ·, 
---l~ privacy 

De pijlen in dit schema duiden op een beinvloedingsrelatie. 

Ik wil nu kort dit schema toelichten. 
Met de term werkgelegenheid wordt bedoeld de mogelijkheid om 
werk te vinden of te hebben [Van Haeringen,1973]. 
De term functionele rol wordt gebruikt als overkoepeling voor de 
dimensies: functionele specialisatie, standaardisatie en formali
satie. 
Specialisatie staat hier voor de manier waarop en de mate waarin 
het werk in de organisatie is verdeeld. 
Standaardisatie duidt op de manier waarop en de mate waarin werk 
wordt uitgevoerd volgens voorgeschreven regels en procedures. 
Met formalisatie bedoelt men de manier waarop en de mate waarin 
regels en procedures zijn geformuleerd of op een of andere manier 
gedocumenteerd. 
De machtsaspecten kunnen worden verdeeld in structurele aspecten 
en gedragsaspecten. De structurele aspecten worden gelijk gesteld 
met de dimensie centralisatie. Centralisatie is nauw verbonden 
met de structuur van de organisatie zoals hiêrarchie en met de 
manier en mate van controle. (Deze machtsuitoefening is bindend 
omdat er zonodig dwangmiddelen ter beschikking staan.) 
De gedragsaspecten hebben te maken met het individu en zijn 
mogelijkheden om zijn werkomgeving te vormen. Hierbij onder
scheiden we vrijheid van handelen en invloed. Met vrijheid van 
handelen wordt bedoeld de mogelijkheid om zelfstandig beslis
singen te nemen en de afwezigheid van invloed van anderen op die 
rol. Invloed is het vermogen of het middel om door suggestie of 
overreding anderen er toe te brengen om te handelen in overeen
stemming met de doelstellingen of aanwijzigingen van de be!n-
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vloeder [Ellemers,1981;269]. 
Met arbeidssatisfactie wordt bedoeld de relatie tussen de ver
wachting van de werknemer en datgene wat de organisatie waarvoor 
hij werkt hem te bieden heeft. 
Vervreemding bestaat, volgens Blauner [1964;15], als de werkne
mers niet in staat zijn hun onmiddellijke werkprocessen te con
troleren, geen gevoel van doel en zin van hun werk voor de gehele 
organisatie kunnen ontwikkelen, niet behoren tot een ge!nte
greerde industriêle gemeenschap en hun werk niet kunnen zien als 
middel tot persoonlijke zelf-expressie. Deze dimensies (controle, 
doel, sociale integratie en zelf-expressie) zijn in het meeste 
moderne industriêle werk problematisch. 
Met de term privacy wordt bedoeld de toestand van in eigen kring 
"ongestoord onder ons" te kunnen zijn [Van Haeringen,1973]. 

Voor het analyseren van de gevolgen van de invoering van com
puters voor (memo)bedrijven en voor de mensen binnen deze bedrij
ven, volgen we de hier aangegeven schema's van respectievelijk 
DanzigerjKraemer en AndersenjRasmussen. 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een 
literatuuronderzoek naar de gevolgen van de invoering van micro
computers in kleine bedrijven. 
Het tweede deel is een meer empirisch en verkennend onderzoek en 
beoogt een analyse te geven van de gevolgen van de invoering van 
micro-computers in memobedrijven. We zullen in deel twee van het 
onderzoek de ervaringen van een aantal sleutelpersonen uit memo
bedrijven met de invoering van micro-computers, inventariseren en 
analyseren. 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 
In hoofdstuk drie geven we een overzicht van de literatuur over 
de gevolgen van de invoering van computers in bedrijven in het 
algemeen en bij kleine bedrijven in het bijzonder. Aan deze 
literatuur zullen enkele inzichten worden ontleend voor de ana
lyse van mogelijke gevolgen van de invoering van computers in 
memobedrijven. 
In hoofdstuk vier volgt een beschrijving van de memobeweging. 
Deze beschrijving houdt in een overzicht van de filosofie, de 
economische betekenis, de organisatie en de problemen van de 
memobeweging. 
In hoofdstuk vijf beschrijven we de mogelijke consequenties van 
de invoering van computers voor de memo-bedrijven: welke speci
fieke gevolgen zijn er te verwachten. 
In hoofdstuk zes zijn de resultaten van het verkennend onderzoek 
verwerkt. Op basis van de theoretische inzichten uit de liter
atuur en de bevindingen van de gehouden interviews worden de 
gevolgen van de invoering van computers in memo-bedrijven geana
lyseerd. Een verantwoording van de meer technische aspecten van 
de gehouden interviews geeft bijlage 1. 
Het laatste hoofdstuk (zeven) bevat de voornaamste conclusies uit 
het onderzoek. 
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3 DE INVLOED VAN COMPUTERS 

3.0 Inleiding 

Niemand zal ontkennen dat computers een steeds belangrijkere rol 
gaan spelen in organisaties. Er zijn echter twee tegenstrijdige 
opvattingen over de gevolgen van de computertechnologie. Ener
zijds schept deze technologie als grote probleemoplosser de moge
lijkheid voor een grote vooruitgang in de efficiêntie en de 
effectiviteit van mensen in hun arbeid. Anderzijds kan de com
puter grote problemen veroorzaken als dure en verstorende techno
logie die niet aan de verwachtingen beantwoordt, die veel nega
tieve gevolgen heeft voor de mensen die ermee moeten werken en 
die zich onttrekt aan de controle van deze "eind-gebruikers". 
Computers worden vaak gezien als sleuteltechnologie van de derde 
industriêle revolutie. Omdat computers het aanzien van de samen
leving veranderen is het noodzakelijk om zicht te hebben op de 
gevolgen van computers voor de maatschappij, de organisaties en 
de individuele mensen. 
In het kader van deze scriptie wordt de aandacht vooral gericht 
op de invloed van computers op kleine bedrijven, de mensen die er 
werken en de mensen die er mee te maken hebben. Maar vaak gaat 
het ook over de invloed in grote bedrijven of zelfs op de maat
schappij in haar geheel. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een literatuur-onder
zoek naar de gevolgen van invoering van computers. 
We beginnen met een paragraaf over de factoren die van invloed 
zijn op de gevolgen van computer gebruik. Hiertoe behoren: de 
omvang van het bedrijf, de aard van het produkt, de vaardigheden 
van de gebruikers, het soort computer en de wijze van ondersteun
ing. 
Na de analyse van deze context komen de eigenlijke gevolgen van 
het gebruik van de computer aan bod. Enigszins arbitrair Z1Jn 
deze te onderscheiden in: ondernemings-, sociale en milieuge
volgen. Het ondernemingsaspeet wordt ruim opgevat. Het omvat ook 
elementen als vervreemding en arbeidssatisfactie. 
De voor- of nadelen voor het werk van de gebruiker hebben belang
rijke consequenties voor de economische positie van een bedrijf. 
Zo kan de eis van gebruikers voor uitgebreide ondersteuning door 
computer-experts het bedrijf enerzijds veel geld kosten, maar 
anderzijds door de hogere arbeidsprestatie de economische positie 
van het bedrijf verbeteren. Voor de werknemers kan deze onder
steuning een verhoging van arbeidssatisfactie en terugdringing 
van vervreemding betekenen. 
Overlapping met de daarna te behandelen sociale gevolgen is dus 
aanwezig. Deze sociale gevolgen omvatten namelijk de aspecten: 
werkgelegenheid, functionele rol, machtsverhoudingen, arbeidssa
tisfactie, vervreemding en privacy. 
Bij het milieu wordt gekeken naar de gevolgen voor het buiten
milieu. Eventuele gevolgen voor het binnenmilieu rekenen we tot 
de arbeidsomstandigheden. 
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In de laatste paragraaf geven we een samenvatting van de bespro
ken facetten. 

3.1 De context van het computergebruik 

Volgens Danziger en Kraemer [1986;17] hebben de omstandigheden 
waaronder een persoon gebruik maakt van de computer, mogelijk een 
signifikante invloed op de gevolgen die de computer heeft voor 
die persoon. Zij onderscheiden: de organisationele omgeving, de 
karakteristieken van de gebruiker en het computerpakket. 
De manier waarop de computer gebruikt wordt heeft zeer waar
schijnlijk invloed op de gevolgen van de computer voor de gebrui
ker. Het gaat om de wijze waarop en de frequentie waarin de 
computer gebruikt wordt. Hoe de computer gebruikt wordt is een 
kwalitatieve dimensie en "hoe vaak" is een kwantitatieve dimen
sie. 

Danziger en Kraemer richten hun aandacht op drie vragen: 
1 vari~ren de niveaus van computergebruik binnen bepaalde rollen 

bij een gegeven manier van gebruik; 
2 vari~ren de niveaus van computergebruik tussen bepaalde rol-

3 
len; 
kunnen 
door: 
pakket 

"binnen bepaalde rollen" verschillen verklaard worden 
sleutelkenmerken van de organisatieomgeving, computer
of gebruikerskarakteristieken. 

Met rollen bedoelen ze beroepscategorie~n zoals :managers, staf
functionarissen, klerken en medewerkers in de buitendienst. Om de 
voorgaande vragen te beantwoorden onderscheiden ze drie gebruik
ersniveaus: 
1 het behandelen van informatie die door anderen gegenereerd is 

uit databestanden (passief}; 
2 het verkrijgen van specifieke informatie uit een computer via 

iemand anders (indirect); 
3 het verkrijgen van informatie rechtstreeks uit het systeem 

(direct). 

De frequentie van computergebruik kan Z1Jn: dagelijks, een paar 
keer per week, een paar keer per maand, een paar keer per jaar, 
minstens een keer per jaar of nooit. Hun nulhypothese is dat er 
geen systematische verschillen bestaan tussen of binnen bepaalde 
rollen. Ze nemen echter aan dat er grote verschillen bestaan in 
het gebruik van computers binnen bepaalde rollen. Binnen een 
bepaalde rol verwachten ze dat het niveau van gebruik toe zal 
nemen als de rol meer data-bewerkings-activiteiten inhoudt. Hier 
wordt een computer sneller gebruikt als gereedschap om het werk 
effici~nter en effectiever te verrichten. 
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Uit hun onderzoek trekken Danziger en Kraemer [1986], met betrek
king tot de context van het computergebruik, de volgende con
clusies: 
- De context van computergebruik lijkt het meest systematische 

effect te hebben op de niveaus van computergebruik bij diegene 
in een rol met grote eigen inbreng (autonomie). 
Voor alle beroepscategorieên geldt dat bij een intensiever 
gebruik van de computer ook de invloed van de context toeneemt. 
De karakteristieken van de gebruiker zijn de belangrijkste 
aspecten van de context van computergebruik. Meer gebruik is 
verbonden met een meer positieve sociotechnische interface, dat 
wil zeggen dat de gebruiker een gevoel heeft van bekwaamheid in 
het gebruik en een goede kijk heeft op de verantwoordelijkheid 
van de computer-staf. 
Een hoger niveau van computergebruik komt vooral voor bij 
jongere en meer ambitieuse personen. 
Het computerpakket is duidelijk gerelateerd aan het niveau van 
gebruik onder specifieke omstandigheden, in het bijzonder bij 
diegene met weinig autonomie. 
Een omvangrijker gebruik is gerelateerd aan een toenemende 
schaal en complexiteit van de organisationele omgeving. 

In ons geval bestaat de organisationele omgeving uit een mens- en 
milieu- vriendelijke onderneming. 

3.2. Gevolgen voor de onderneming 

De prijzen van hardware, het materiêle gedeelte van het systeem, 
dalen in snel tempo. Vooral de vorderingen in de micro-electroni
ca zijn hiervoor verantwoordelijk. Maar ook op het gebied van 
software, de programmatuur, wordt grote vooruitgang geboekt. 
Het is vooral de flexibele automatisering die sterk opgang maakt. 
Dit stelt bedrijven in staat om het produktieproces snel om te 
schakelen waardoor alert kan worden ingespeeld op de mogelijk
heden die de markt biedt. Grote bedrijven hebben in het algemeen 
een starre structuur. Deze bedrijven hebben meestal al gebruik 
gemaakt van automatisering om de produktiviteit te verhogen en 
daarmee de kosten te verlagen. 
Door programmeerbare micro-electronische besturingsapparatuur 
komt, volgens Van Uxem e.a. [1986], deze mogelijkheid ook binnen 
het bereik van het midden- en kleinbedrijf. Kostenbesparing door 
automatisering wordt nu voor deze bedrijven bereikbaar met behoud 
van hun groot aanpassingsvermogen aan de markt. Naast kostenbe
sparing kunnen ook motieven als betere en meer constante pro
duktkwaliteit en een betere procesbeheersing ten grondslag liggen 
aan automatisering. Ook is het goed mogelijk dat de beschikbare 
en penetrerende technologie van flexibele-automatisering zich 
door de concurrentiestrijd aan de bedrijven opdringt. 
Poutsma e.a. [1984] hebben literatuuronderzoek verricht naar de 
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gevolgen van werken met computer gestuurde machines (computer
numerieke-controle). Bij de toepassing van deze technologie 
blijkt dat de kwaliteit van de arbeidsplaats aan de machine sterk 
afhankelijk is van seriegrootte en bedrijfsomvang. Bij kleinere 
bedrijven is de arbeidsdeling bij het maken van programma's 
geringer dan bij grotere. Daardoor zijn de gevolgen van automa
tisering bij kleinere bedrijven en bij kleinere series minder 
negatief dan bij grotere. 
Huppes [1985] signaleert een trend naar deze kleinere bedrijven 
en kleinere produktseries. In de maatschappij ziet hij twee 
ontwikkelingen die op elkaar inwerken, elkaar versterken en die 
nieuwe mogelijkheden bieden. De onmiskenbare groei van de infor
matie-technologie is de ene ontwikkeling. Het proces van indivi
dualisering is de andere ontwikkeling. 
De informatie-technologie gecombineerd met de toenemende indivi
dualisering leidt tot een stijging van de behoefte aan gediffer
entieerde en geindividualiseerde produkten. Aan deze behoefte 
voldoet een flexibel produktiesysteem met kleine produktieve 
eenheden en een kleinschalige organisatie. Huppes verwacht dat de 
kwaliteit van het werk hierdoor zal stijgen. Het werk wordt 
ambachtelijker op een nieuwe en moderne manier. 
Mok [1982] concludeert dat de beslissing om micro-electronica toe 
te passen wordt be!nvloed door drie factoren: de concurrentiepo
sitie, de teruggang van de rentabiliteit en tenslotte de beschik
baarheid van de juiste apparatuur. 
Aan deze beschikbaarheid van juiste apparatuur schort het nogal 
eens. Naast een tekort aan (goede) branche-gerichte standaardpro
grammatuur zijn er ook slechts beperkte mogelijkheden voor een 
adequate, onafhankelijke adviesverlening en deskundige begeleid
ing [C.I.M.K.,1981:32]. 

Danziger en Kraemer [1986] denken dat computers meestal worden 
gebruikt omdat men verwacht dat de computer reêle voordelen biedt 
bij de informatie-bewerking en dus voor de prestaties van het 
individu en de organisatie. Zij vonden bij de meeste eind-ge
bruikers efficiêntievoordelen en vaak enige informatievoordelen. 
De meeste individuen zijn echter niet overtuigd van de brede 
effectiviteitsvoordelen voor hun organisatie. 
De informatievoordelen hebben zij gemeten aan de hand van vier 
aspecten: de snelheid waarmee informatie kan worden verkregen, 
het gemak waarmee men toegang heeft tot de informatie, de be
schikbaarheid van nieuwe informatie en de actualiteit van de 
informatie. 
Zij maken geen onderscheid naar het soort informatie waaraan 
behoefte is. Echter, voor het in kaart brengen van de informatie
voordelen die kleine bedrijven kunnen behalen bij introductie van 
computers kan dit onderscheid belangrijk zijn. Het centraal in
stituut voor het midden- en kleinbedrijf [C.I.M.K.,1981:14) maakt 
onderscheid naar uitvoeringsinformatie en beheersinformatie. Deze 
verschillende behoeftes kunnen weer onderscheiden worden naar 
branche-afhankelijk en branche-onafhankelijk. 
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In een schema met enkele voorbeelden ziet dit als volgt uit: 

Schema 4 

1 informatiebehoefte: uitvoerings- beheers-
I informatie informatie 
I 

--

debiteuren- financiêle-
branche onafhankelijke administratie administratie 

informatie loon- en salaris- forecasting 
administratie systems 

direct mail 

hotelreserveringen 
I 

bezettingsgraad ' 

I 
' 

branche afhankelijke orderadministratie I analyse 
informatie calculatiesysteem I verkoopprognose 

Volgens het instituut hebben de kleinste bedrijven vooral behoef
te aan branche afhankelijke uitvoeringsinformatie. 

Danziger en Kraemer concluderen dat: 
de effeciêntie voordelen van het computergebruik gering Z1Jn; 

- de organisationele omgeving minder belangrijk is dan verwacht; 
- de aard van het computerpakket (bij veel organisaties) geen 

effect heeft op de uitvoering van het werk; 
- de aard van het computerpakket de meeste invloed heeft op 

functies met een geringe autonomie; 
- de kenmerken van de eind-gebruiker (en in het bijzonder de 

kwaliteit van het sociotechnisch interface) het niveau bepalen 
van de prestatie-voordelen die de gebruiker ervaart. 

Onder efficiêntie moeten we verstaan de mate waarin bij gegeven 
doelstellingen de te bereiken eindtoestand is bereikt met opof
fering van zo weinig mogelijk middelen. Effectiviteit heeft be
trekking op de mate waarin gestelde doelen worden bereikt 
[Eppink en Keunink,1982;27]. 

Volgen Danziger en Kraemer [ 1986) kan de positieve bijdrage van 
de computer in het werk van de eind-gebruiker worden vergroot 
door: 
- een gedecentraliseerd computerpakket beheerd door de eindge

bruikers zelf; 
- een meer ontwikkeld systeem dat ingesteld is op mens-machine 

interactie (gebruikers-vriendelijk is) ; 
een grotere vaardigheid en ervaring in de omgang met computers; 

- computer-experts die proberen aan de behoeften van de eind-
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gebruikers te voldoen, vooral met betrekking tot het ontwerp en 
het opereren van het systeem; 

- routinematiger gebruik van de computer en het informatie-
systeem. 

De belangrijkste conclusie van hun onderzoek is dat de g7~olgen 
van computergebruik voor eind-gebruikers erg afhankelijk Z1Jn van 
de betrokkenheid van de computerspecialisten. Voor eind-gebruik
ers moet de computercapaciteit op maat zijn voor de eigen behoef
tes. De eind-gebruikers verwachten dat hieraan snel en onge
kunsteld voldaan wordt. Ze richten zich op enkele specifieke 
taken waarvan ze geloven dat toepassing van computers gepast en 
gerechtvaardigd is. Ze verlangen technische assistentie van een 
vriendelijke, behulpzame en toegankelijke deskundige (specia
list) . 
om de belangen van de organisatie en van de eind-gebruiker te 
dienen moet er sprake zijn van een computerservice-eenheid die 
voorziet in een technische training en consultatie en assisteert 
in het toegankelijk en bruikbaar maken van relevante data-bestan
den. 
Tevens moet de computerservice-eenheid voorzien in een training 
en helpen te verzekeren dat bij beslissingen van de eind-ge
bruikers met betrekking tot data- en computer-gebruik, rekening 
wordt gehouden met de behoefte aan communicatie met anderen in de 
organisatie en dat de gebruikte data, software, en protokellen 
uitwisselbaar zijn met andere gebruikers. 

Danziger en Kraemer [1986] onderscheiden twee soorten problemen 
bij het gebruik van computers, namelijk informatie-problemen en 
operationele problemen. Informatie-problemen zijn de moeilijkhe
den die de eind-gebruiker ervaart bij het controleren van de 
kwaliteit van informatie in geautomatiseerde systemen en de ver
anderingen daarin. Operationele problemen zijn de moeilijkheden 
die de eind-gebruiker ervaart in het gebruik van de apparatuur op 
een snelle en effici~nte wijze. Hierbij speelt de ondersteuning 
door specialisten een belangrijke rol. 
Driekwart van de door Danziger en Kraemer onderzochte eind
gebruikers had minstens af en toe met operationele problemen te 
maken. De frequentie waarin deze problemen voorkomen is lager als 
de gebruiker te maken heeft met een computerstaf die probeert te 
communiceren en die de nadruk legt op de behoeften van de ge
bruikers in plaats van op de mogelijkheden van de technologie. 
Dit aspect van het sociotechnisch interface is veel belangrijker 
dan elke andere karakteristiek van de gebruiker, het 
computerpakket of de organisationele omgeving. 

Informatieproblemen Z1Jn minder frequent dan operationele pro
blemen. De helft van de door Danziger en Kraemer onderzochte 
eind-gebruikers heeft maar af en toe informatieproblemen. En ook 
het voorkomen van deze problemen is gerelateerd aan de betrokken
heid van de computerstaf. Op deze informatieproblemen heeft de 
aard van het computerpakket geen invloed. 
De problemen die de eind-gebruiker ervaart bij het gebruik van de 
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computer hoeven niet identiek te Z1Jn met de objectieve metingen. 
De subjectieve problemen geven een indruk van hoe de persoon de 
computer integreert in zijn werk, hoe de persoon denkt over zijn 
werk, de computer en over zichzelf. 
Dit brengt ons op de gevolgen voor de mensen, waarop wij in de 
volgende paragraaf ingaan. 

3.3 Gevolgen voor de mensen 

3.3.0 Inleiding 

we hebben de sociale gevolgen onderscheiden naar directe en 
indirecte gevolgen (zie hoofdstuk twee). In het volgende worden 
eerst de directe gevolgen: werkgelegenheid, functionele rol en 
machtsaspecten besproken. Vervolgens kijken we naar de indirecte 
gevolgen: arbeidssatisfactie, vervreemding en privacy. 

3.3.1 Werkgelegenheid 

De stijging van de produktiviteit die in deze eeuw is opgetreden 
is bijna geheel te danken aan mechanisatie en automatisering van 
fysiek en geestelijk werk. Produktiviteitsstijging kan worden" 
gebruikt voor herverdeling van werk. Het kan ook worden gebruikt 
om het personeelbestand te verminderen of constant te houden. Die 
laatst genoemde aanwending voorkomt dat er meer banen worden 
geschapen. 
Bjorn-Andersen en Rasmussen [1982;100] laten zien dat het instal
leren van een geavanceerd computersysteem bij Deense banken het 
werknemersbestand constant hield bij een jaarlijkse groei van de 
produktiviteit met 15%. Bij enkele levensverzekeringsbedrijven 
zou het personeelsbestand met 65% zijn toegenomen als er geen 
gebruik van computers zou worden gemaakt. 
Zij verwachten dan ook dat de voorspellingen van Norbert Wiener 
dat in de toekomst bijna al het werk door machines zal worden 
uitgevoerd zullen uitkomen. Do~r de grote snelheid van de veran
deringen verwachten ze een massale werkloosheid zonder dat de 
maatschappij, het economische systeem en de mensen zelf zich 
daarop hebben ingesteld. 
Op langere termijn kan het zijn dat men ermee leert leven, dat de 
maatschappij, het economisch systeem en de instelling van de 
mensen veranderen, dat het bestaande arbeidsethos verdwijnt of 
verandert waardoor men niet meer streeft naar een voltijdsbaan, 
dat men blij is verlost te zijn van saai, gevaarlijk en ongezond 
werk en dat men zich bezig houdt met meer uitdagende werkzaamhe
den van een kwalitatief hoger niveau. 
Poutsma e.a. [1984] houden het bij de vermelding dat er consensus 
lijkt te bestaan over het feit dat de toepassing van nieuwe 
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technologie leidt tot vervanging en uitstoot van arbeid. Maar of 
de werkgelegenheid daardoor daalt, is volgens hen afhankelijk van 
conjunctuureffecten. Zo zien zij naast de afname van werkge
legenheid in vooral technische en administratieve beroepen, een 
duidelijke groei van werkgelegenheid in de zakelijke dienstensec
tor. 
De toename of afname van werkgelegenheid als gevolg van de intro
ductie van computers is dus verschillend voor diverse beroeps
groepen. En daarmee tevens verschillend voor mannen en vrouwen. 
Groenink [Chip,feb.1986;15) constateert dat vertechnologisering 
van '' traditionele vrouwenberoepen" kan leiden tot een verlies 
van werkgelegenheid voor vrouwen. Zij kunnen verdrongen worden 
door mannen die er qua opleiding beter op zijn voorbereid. Ook 
als er "nieuwe banen'' ontstaan in bedrijven vallen deze veelal 
toe aan mannen. 

3.3.2 Functionele rol 

De term functionele rol wordt gebruikt als overkoepeling voor de 
dimensies: specialisatie, standaardisatie en formalisatie. 
Specialisatie staat hier voor de manier waarop en de mate waarin 
het werk in de organisatie is verdeeld. Standaardisatie heeft 
betrekking op de manier waarop en de mate waarin werk wordt 
uitgevoerd volgens voorgeschreven regels en procedures. Pormali
satie duidt op de manier waarop en de mate waarin regels en 
procedures zijn geformuleerd of op een andere manier gedocu
menteerd. 

Computersystemen stellen vaak eisen aan de wijze en de uniformi
teit van handelen. Hierdoor oefent de introductie van computersy
stemen grote invloed uit op de dimensies van de functionele rol. 
Uit literatuuronderzoek komen Bjorn-Andersen en Rasmussen [1982; 
101) tot een aantal interessante conclusies over de gevolgen van 
introductie van computers voor de functionele rol. Het werk van 
bureau-werkers wordt meer georganiseerd, meer volgens procedures 
die op de fabrieksvloer gebruikelijk zijn. Communicatie tussen 
personeel vermindert en wordt meer gedomineerd door het geven en 
ontvangen van onpersoonlijke computerinformatie. Het werk moet 
door de introductie van computers vaak nauwkeuriger en volgens 
plan worden uitgevoerd. De mogelijkheden om eigen werkmethoden en 
eigen volgorde bij de uitvoering van taken te kiezen worden sterk 
gereduceerd. 

Vreeman [1984;32] beschrijft de gevolgen van toenemende automati
sering voor procesoperators. De functie van de operator blijkt 
steeds verder te worden uitgehold als de proces-regulering meer 
vol-automatisch wordt. Het werk wordt passiever en vereist in 
toenemende mate minder actieve proces-besturing en meer bewa
king; routine neemt toe en de zelfstandigheid neemt af. Omdat hem 
de gelegenheid om de stuurmogelijkheden van het proces te leren 
kennen en te begrijpen wordt ontnomen voelt de operator zich niet 
betrokken bij het werk. 
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Ullrich [Achterhuis,1987;40] vermeldt dat het toepassen van mi
cro-elektronica vaak leidt tot taakverschraling en minder com
municatie. Er is volgens hem geen sprake van vooruitgang als 
"werken in het zweet uws aanschijns" vervangen wordt door "werken 
in het flikkeren van uw ogen". 
Voor niet-management-personeel komen Bjorn-Andersen en Rasmussen 
[1982;105) tot de volgende algemene conclusies met betrekking tot 
de invloed van introductie van computers op de dimensies van de 
functionele rol: 
- toenemende specialisatie omdat repeterende en routinematige 

taken worden geêlimineerd en de overgebleven manuele taken 
worden samengevoegd tot een "job"; 

- toenemende standaardisatie door meer eisen aan de nauwkeurig
heid waarmee het werk volgens (computer) normen wordt uitge
voerd en door minder mogelijkheden voor het personeel om de 
eigen werk-methoden en volgorde van taken te kiezen; 

- toenemende formalisatie doordat meer werk van te voren gepland 
wordt en omdat een groter deel van de communicatie onpersoon
lijk is geworden. 

Voor het midden kader concluderen ze dat automatisering het werk 
kan verrijken omdat vooral de routinematige taken kunnen ver
dwijnen. Maar de mogelijkheid om hun eigen werk zelf vorm te 
geven neemt af door de grotere mate van standaardisatie en forma
lisatie. 
De grote mate van standaardisatie en formalisatie kan volgens 
GBranzon e.a. [1982;19] voor produktiemedewerkers leiden tot een 
verlies van exclusieve bekwaamheden bij het uitvoeren van diverse 
taken. De inhoud van een taak wordt geanalyseerd en gereduceerd 
tot een eenvoudig systeem. Als deze analyse voldoende gede
taileerd en gesystematiseerd wordt verricht kan het werk worden 
afgebroken tot handelingen van slechts enkele seconden en vervol
gens gecomputeriseerd. 
Gedeeltelijk op ervaring gebaseerde kennis van de arbeider wordt 
vervangen door in de computer opgeslagen wetenschappelijke ken
nis. [Boekraad,1983;3) Als gevolg hiervan verliest de arbeid zijn 
menselijk karakter en wordt abstract. De techniek verliest haar 
instrumenteel karakter en wordt een vorm van macht over levende 
arbeid. 

Volgens Van der Woude [1983) is het mogelijk om de bestaande 
tegenstelling tussen humanisering en rationalisering te doorbre
ken en in gunstige zin om te buigen. Dat kan in kleinschalige 
produktiesystemen die flexibel en innovatief zijn, een gedecen
traliseerd bestuursysteem en een hoogwaardig samenstel van ar
beidstaken hebben. Deze arbeidstaken moeten bestaan uit regelende 
en uitvoerende taken. Natuurlijk kan dit alles niet los worden 
gezien van de economische spankracht en de kwaliteit van de 
samenleving in het algemeen. Want slechts door een integrale 
aanpak van produktieorganisatie, arbeidsorganisatie en arbeids
verhoudingen kan, volgens Van der Woude [1983], de genoemde 
tegenstelling worden aangepakt. 
De voorkeur voor kleinere produktiesystemen blijkt ook uit het 
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volgende. Poutsma e.a. [1984] menen dat produkten en processen in 
het midden- en kleinbedrijf minder voor automatisering in aan
merking komen. over het geheel genomen dragen ze minder een 
standaardkarakter en zijn dus minder standaardiseerbaar. 
Computersystemen hebben hier dan ook meer een signaal- en infor
matiefunctie dan een besturingsfunctie. 
Verder vinden ze dat de kwalificatiestructuur van de arbeids
plaatsen evenwichtiger is als het bedrijf en de produktseries 
kleiner zijn. In deze kleine bedrijfjes kan, volgens hen, de door 
computerisering vrijgekomen tijd gebruikt worden om de tot dan 
toe gebruikelijke arbeidsdeling tussen het verwerken en benutten 
van informatie terug te dringen. De toenemende gebruikersvriende
lijke apparatuur maakt het mogelijk zich meer te richten op het 
vakmanschap van het werk zoals aard en controle van de bewerk
ingen en minder op de bediening van het apparaat. 

Froslin [1985] beschrijft een project waarbij operators van CNC 
(computer-numerieke-controle) machines in groepen van zes per
sonen werden georganiseerd. Dit heeft geleid tot een flexibel 
systeem waar men elkaar helpt bij problemen. De overcapaciteit 
van het produktiesysteem wordt gebruikt om de operators nieuwe 
verantwoordelijkheden op zich te laten nemen en te laten partici
peren in het management. Door deze toegenomen samenwerking en 
delegatie van bevoegdheden is de motivatie van de operators 
toegenomen. De omsteltijden van het produktiesysteem en de beno
digde bewerkingstijd zijn daardoor aanzienlijk verkort. 
In een gedecentraliseerd systeem heeft de operator een veelomvat
tende taak omdat juist hij degene is die de computer gestuurde 
draaibank programmeert. Hierdoor kan hij invloed uitoefenen op 
het produkt. Dit in tegenstelling tot een gecentraliseerd systeem 
waar de operator het materiaal slechts op de draaibank zet en 
dan, in principe, nog slechts op de knop hoeft te drukken [Den 
Hertog,1986;9). 

In grotere bedrijven blokkeert een reeds te ver doorgevoerde 
arbeidsdeling de weg terug naar meer ge!ntegreerde functiepakket
ten. Dit omdat daar de relatie tussen eigen arbeid en de volgende 
stap aan het zicht entrokken is en omdat daar op het sterk routi
nematige deel van het werk vooral laaggekwalificeerden zijn ge
plaatst. De adviesgroep Rathenau [1980] vreest dat dit kan leiden 
tot een nieuw soort starheid omdat het personeel geen creativi
teit en reactiesnelheid meer kan inbrengen. Dat is immers het 
gevaar als kennis, ervaring en vakmanschap steeds meer worden 
gestandaardiseerd om computers te kunnen benutten. 

3.3.3 Machtsaspecten 

De machtsaspecten kunnen worden onderverdeeld in structurele 
aspecten en gedragsaspecten. De structurele aspecten worden ge
lijk gesteld met de dimensie centralisatie. Centralisatie is nauw 
verbonden met de structuur van de organisatie en met de manier en 
mate van controle. 
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De gedragsaspecten hebben te maken met het individu en ZlJn 
mogelijkheden om zijn werkomgeving te vormen. Hierbij onderschei
den we vrijheid van handelen en invloed. Met vrijheid van handel
en wordt bedoeld de mogelijkheid om zelfstandig beslissingen te 
nemen en het ontbreken van invloed van anderen op die rol. In
vloed is het vermogen of het middel om door suggestie of overre
ding anderen er toe te brengen om te handelen in overeenstemming 
met de doelstellingen of aanwijzigingen van de be!nvloeder 
[Ellemers,1981;269]. 
Met betrekking tot centralisatie concluderen Bjorn-Andersen en 
Rasmussen [1982;108] uit hun onderzoek dat computersystemen 
kunnen worden gebruikt voor het bevorderen van zowel decentrali
satie als centralisatie. In de meeste gevallen is er echter 
sprake van een verschuiving in de richting van centralisatie. 
Het management gebruikt de invoering van de nieuwe technologie~n 
als een middel om de scheiding tussen conceptie en uitvoering van 
de arbeid te perfectioneren [Braverman,1974]. Het management 
versterkt daarmee zijn greep op het arbeidsproces en de arbeids
prestatie. Naast de organisatorische en disciplinaire middelen 
beschikt het management nu dus ook over technische middelen hier
toe. Voor de uitvoerende arbeid houdt dit in dat het steeds meer 
wordt ontdaan van kenniselementen, verantwoordelijkheid en ini
tiatief. 

De introductie van computers heeft volgens Bjorn-Andersen en 
Rasmussen een grote invloed op de gedragsaspecten. Vooral als de 
computers worden gebruikt voor de communicatieve en besluit
vormingsprocessen van een organisatie. 
Kennis is macht en als het informatiesysteem wordt gecomputeri
seerd kunnen verschuivingen optreden in de machtsverdeling. 
Bovendien is het technisch goed te doen om mogelijkheden voor de 
controle van werknemers in te bouwen. Deze mogelijkheden zijn 
onder andere het meten wie het snelste werkt, het meest betrouw
baar is, het meest pauzeert. Er zijn dus grote mogelijkheden om 
het individu macht te laten inleveren daar hijjzij door het 
systeem beter gecontroleerd kan worden. 
Danziger en Kraemer [1986] hebben een uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de invloed van computers op de werkomgeving onder ambtenaren 
in de Verenigde Staten. 
Zij hebben vier variabelen gebruikt om deze effecten te meten: 
- de controle van het werk van het individu door anderen, (aan

toonbaar door de directheid van supervisie) ; 
- de controle van het individu over anderen, aantoonbaar door 

zijnjhaar capaciteit om anderen te be!nvloeden in de werkomge-
ving; 

- de dwang van het werk zelf op het gedrag van 
aantoonbaar door het niveau van tijdsdruk in het 

- het totale gevoel dat het individu heeft van 
zijn/haar werkzaam leven, aantoonbaar door het 
trokkenheid bij het werk. 

het individu, 
werk; 
controle over 
gevoel van be-

Op grond van een uitgebreide literatuurstudie verwachtten Danzi
ger en Kraemer dat het gebruik van computers de controle over het 
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werk en de relatie tot andere personen zou verhogen voor mensen 
hoger in de bedrijfhiêrarchie met een grote mate van autonomie. 
Voor mensen lager in de hiêrarchie met minder autonomie ver
wachtten ze een verlaging van de controle. 

Zij komen uit het eigen onderzoek tot de volgende conclusies: 
- eind-gebruikers ondervinden door het gebruik van computers nog 

geen grote gevolgen op de werkomgeving; 
- de betrokkenheid bij het werk is vaak toegenomen door het 

gebruik van de computer; 
- de computer vergroot meestal de controle van het individu over 

zijn werkomgeving; 
- de context van het computergebruik heeft maar een beperkte 

verklarende waarde voor de verschillen in effecten binnen de
zelfde rol. 

Bjorn-Andersen en Rasmussen signaleren tenslotte een heel ander 
gebied waar macht verloren gaat voor produktiemedewerkers. En wel 
door het verlies van onderhandelingsmacht van de vak-enden. Door 
de installering van computersystemen daalt het aantal "blauwe 
overalls". Deze groepering is traditioneel sterk georganiseerd in 
bonden, dit in tegenstelling tot de (relatief in aantal toenemen
de) "witte-boorden-werkers". 
Dit verlies aan macht kan nog versterkt worden als computers de 
mogelijkheden van stakingen verminderen. Zo meldt Achterhuis 
[1984;260) dat een aantal Nederlandse banken na een staking in 
1977 Back-Up-Centra hebben gebouwd om minder kwetsbaar te zijn 
voor toekomstige stakingen. Met een druk op de knop kun je, 
theoretisch gesproken, het hele systeem naar elders verplaatsen. 

3.3.4 Arbeidssatisfactie 

Onder arbeidssatisfactie verstaat men meestal de relatie tussen 
de verwachtingen van de werknemer en datgene wat de organisatie 
waar hij werkt hem te bieden heeft [Bjorn-Andersen en Ras
mussen,1982;114]. Zijn deze verwachtingen laag dan voldoen vele 
baantjes. 
De maatstaven die een persoon hanteert voor de mate van zijn 
arbeidssatisfactie Z1Jn behalve afhankelijk van de arbeid zelf 
ook afhankelijk van de sociaal-economische positie van de per
soon [De sitter,1980;58). 
In de literatuur zijn veel aanwijzingen te vinden van 
veranderende verwachtingen met betrekking tot de kwaliteit van 
arbeid. (Datgene wat de organisatie te bieden heeft.) Huppes 
[1982;56) geeft de betekenis verandering van het begrip kwaliteit 
van de arbeid als volgt schematisch weer: 
Schema 5 

I Arbeid alsHArbeid als middel 
Plicht tot Zelfrealisatie 

I 
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De eisen waaraan werk moet voldoen om tevredenheid te bewerkstel
ligen zijn in de loop van de tijd steeds hoger geworden. Over de 
te verwachten gevolgen van de chip-technologie voor de kwaliteit 
van de arbeid is men echter, in de literatuur nogal somber ge
stemd. Huppes noemt dekwalificatie van werk, toenemende eentonig
heid, afnemende eisen aan vakmanschap en afnemende autonomie in 
het werk. Uit eigen onderzoek concludeert Huppes [1985] dat er 
mogelijkheden zijn om de kwaliteit van het werk te vergroten en 
te komen tot een nieuw ambachtelijk elan. 
Invoering van computers kan leiden tot psychologische en sociale 
problemen. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de directe 
effecten zoals in de voorgaande paragrafen zijn besproken. Maar 
ook ontevredenheid met het nieuwe werk kan deze problemen veroor
zaken. Onder bepaalde omstandigheden kan een mens zich aanpassen 
aan elke vorm van werk en daar zelfs tevreden mee zijn. Daarom 
waarschijnlijk vinden onderzoekers vaak dat mensen tevreden blij
ven met hun werk ondanks de negatieve gevolgen van een computer 
zoals bijvoorbeeld een strakkere organisatiestructuur en het 
verschuiven van macht van mens naar computer. 

Het ''motivatie-hygiêne"-concept van Herzberg (Keuning en Eppink, 
1982; 232] probeert te verklaren wat ten grondslag ligt aan 
arbeidstevredenheid. Volgens deze theorie kunnen bepalende facto
ren worden verdeeld in twee sets, namelijk motivatoren en hygiêne 
factoren. 
De motivatoren bewerkstelligen tevredenheid met het werk. Omge
keerd leiden ze nauwlijks tot werkontevredenheid. Deze factoren 
kunnen worden gezien als werkintrinsieke factoren omdat ze over
eenkomen met datgene wat een persoon doet. Met name de volgende 
vijf factoren gelden als sterke be!nvloeders van werktevreden
heid: 

- succes, prestaties kunnen leveren; 
- erkenning; 
- het werk zelf, de aard van het werk; 
- verantwoordelijkheid; 
- vooruitgang en bevordering. 

De hygiêne factoren zijn vooral te koppelen aan het bewerkstellen 
van ontevredenheid met het werk. Deze factoren leiden omgekeerd 
nauwelijks tot positieve be!nvloeding. Het zijn werk-extrin
sieke factoren omdat ze de werkomgeving weerspiegelen. De vijf 
voornaamste hygiêne-factoren zijn: 

- de geldende algemene voorschriften; 
- de wijze van leiding geven; 
- verhouding tot de chef; 
- werkomstandigheden; 
- salaris, loon. 

Van Ginneken [1986;53] concludeert dat werknemers in kleine be
drijven meer autonoom kunnen handelen, zich meer betrokken voelen 
bij het eindproduct en het werk interessanter vinden dan hun 
collega's in grote bedrijven. De arbeidsvoldoening zal in kleine 
bedrijven dus hoger zijn dan in grote bedrijven. Maar welke 
invloed heeft de computer op deze factoren ? 
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Danziger en Kraemer [1986;159] vinden in hun onderzoek naar de 
invloed op de werkomgeving dat door het gebruik van computers de 
invloed over anderen toeneemt voor mensen hoger in de hiêrarchie 
van de organisatie. Dit omdat door de computer hun capaciteit 
relatief vergroot wordt om data die relevant zijn voor het oplos
sen van organisatieproblemen, de te nemen beslissingen en akties, 
beter in te schatten, te analyseren en te gebruiken. Slechts een 
klein aantal eind-gebruikers gaven aan dat hun invloed over 
anderen is gedaald. Danziger en Kraemer denken dan ook dat de 
computer de "invloed-koek" vergroot. Er lijkt sprake van een 
bijna "Pareto optimale situatie" waar sommigen vinden dat ze 
beter af zijn en (bijna) niemand vindt dat hij/zij er slechter 
door wordt. 

3.3.5 Vervreemding 

Achterhuis [1984;283] noemt arbeid vervreemd als die arbeid geen 
gebruikswaarden voortbrengt. Gebruikswaarde heeft een produkt als 
het voorziet in een erkende maatschappelijke behoefte. Deze ge
bruikswaarde staat dus (in principe) los van de economische 
ruilwaarde van een produkt. 
In de bredere definitie van Blauner gaat de aandacht verder dan 
de functie van het geproduceerde. Vervreemding bestaat volgens 
Blaumer [1964;15] wanneer werknemers niet in staat zijn hun 
directe werkprocessen te controleren, geen gevoel van doel en zin 
van hun werk voor de gehele organisatie kunnen ontwikkelen, niet 
behoren tot een ge!ntegreerde industriêle gemeenschap en hun werk 
niet kunnen zien als middel tot zelfexpressie. 
Volgens deze definitie zijn de vier vormen van vervreemding: 
machteloosheid, zinloosheid, sociaal isolement en zelf-vervreem
ding. Blauner [1964;29] constateert dat mensen de capaciteit 
hebben om zich aan te passen aan routinematig werk. Het merendeel 
van de industriêle werkers is vervreemd van zichzelf omdat ze 
geen betrokkenheid ervaren bij het werk en dit puur als broodwin
ning zien. Toch zijn de meeste van deze werknemers redelijk 
tevreden met hun werk. 

Voor de micro-electronica constateerde de adviesgroep Rathenau 
[1980] dat met betrekking tot vervreemding de volgende factoren 
in het spel zijn: 
- niet-deskundigen voelen zich uitgesloten, doordat ze de beslis

singen aangaande hun eigen situatie niet begrijpen; 
- men voelt zich weerloos ten opzichte van electronische syste

men die de belangen van de organisatie behartigen ten koste 
van de belangen van individuen; 

- men vreest voor de deskundigen, die de machines kunnen bedienen 
en daarmee de organisatie in stand houden. Deze deskundigen 
vormen de elite, die over veel informatie beschikt. 

Het gevaar voor het ontstaan van een informatie-elite blijkt ook 
uit het onderzoek van Danziger en Kraemer. Zij constateren dat 
staf-personeel door het gebruik van computers meer betrokken 
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wordt bij het werk, dat zij een grotere invloed krijgt op ander
en, zonder dat de controle op hen zelf toeneemt (soms zelfs 
vermindert). Zij krijgt meer invloed op het toenemend gebruik 
van computers in de organisatie. Deze informatie-elite combineert 
een hoog niveau van technische kennis van haar werkterrein met 
een grote vaardigheid in het gebruik van computers enjof van op 
computers gebaseerde informatie. Gezien haar positie in de orga
nisatie (het centrum van het beleidsproces), stellen deze capa
citeiten de informatie-elite in staat om invloed, en zelfs domi
nantie, uit te oefenen op de aard van de beleidsafbakening, 
beleidsvorming en beleidsuitvoering. 

De positieve invloed van de micro-electronica is het beter, 
stabieler en vaak goedkoper maken van besturings- en regeltaken. 
Deze "sterkste en meest centrale kracht" wordt ook door Volle
bergh [1982] onderkend. Hij wijst op het feit dat automatisering 
nog teveel als een organisatorisch hulpmiddel wordt gezien. Ech
ter de vormgeving van menselijke relaties, tussen mensen onder
ling zowel als tussen mensen en hun omgeving, wordt er enorm door 
be!nvloed. En dat raakt de mensen in de kern van hun bestaan. 
De mens-machine relatie vormt het belangrijkste knelpunt. Zoals 
reeds geconstateerd bij arbeidssatisfactie kunnen mensen door hun 
lerend vermogen moeilijk gespecificeerd worden. Tijdens de 
ontwerpfase kunnen bijvoorbeeld de verwachtingen en houdingen van 
mensen ten opzichte van de computer veranderen. Hierdoor kunnen 
systemen ondeugdelijk ontworpen worden, slecht functioneren en 
stress veroorzaken. Gebruik van computers vereist een uniforme 
notatietechniek waardoor relaties en informatie-overdracht tussen 
mensen precies beschreven moeten worden. Emotionele signalen 
kunnen zo niet meer worden opgemerkt. Vollenbergh denkt dan ook, 
dat de betekenis van de arbeid voor de mens in het geding is. Een 
onzorgvuldige verstoring van het evenwicht in voornoemde relaties 
kan volgens hem ernstige vormen van vervreemding met zich mee
brengen. 

Is het mogelijk om door een zorgvuldige aanpak (verdere) ver
vreemding te voorkomen? Ja, zeggen Morssinken Kranendonk [1984]. 
In een bedrijf blijven er misschien kansen liggen om mensen met 
hun werk en met elkaar in contact te brengen. Gebruik maken van 
deze kansen kan dreigende vervreemding compenseren, mensen weer 
denkend, voelend en willend met hun werk, met elkaar en met hun 
organisatie verbinden. De abstracte wijze van werken met de 
wezensvreemde computer bevordert verdere vervreemding. Het recept 
om vervreemding tegen te gaan is: vergaand rekening houden met 
niet-rationele, niet-cijfermatige invloeden en processen in het 
bedrijf. Het is de stelling van Morssink en Kranendonk dat met 
een bewust opgezette projectaanpak en een gerichte systeemkeuze 
concreet en realiseerbaar aan deze eisen, wensen, klachten en 
mogelijkheden tegemoet kan worden gekomen. 
Daarbij gaan ze uit van de goede ervaringen van mensen met hun 
werk. Deze ervaringen moeten mogelijk blijven. Voor een zuiver 
technisch denkend persoon zal het systeem niet zo perfect Z1Jn 
als de techniek mogelijk maakt. Maar deze verminderde "efficiên-
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tie" wordt gecompenseerd door verminderde vervreemding die een 
hogere inzet en motivatie tot gevolg heeft. Het werk moet een 
uitdaging blijven en gebruik blijven maken van het verantwoorde
lijkheidsgevoel van de werknemers. 
Bij het tegengaan van vervreemding spelen opleiding en training 
een belangrijke rol. Niet alleen door het leren gebruiken van de 
apparatuur maar ook door het leren waarnemen van mogelijkheden en 
het bijbrengen van een nieuwe denkende, voelende en willende 
relatie tot het werk. In deze opleiding moeten dus de gehele ach
tergrond en de verbanden tussen·de verschillende bedrijfsfuncties 
worden besproken en aangetoond. Volgens Van der Erve [1985;58] is 
dit ook voor het bedrijf van essentieel belang omdat hierdoor de 
acceptatie van het systeem door de gebruiker toeneemt. Het succes 
van automatisering is namelijk, nog steeds volgens van der Erve, 
het produkt van de kwaliteit van het computersysteem en de accep
tatie door de gebruiker. 

3.3.6 Privacy 

Door het toenemend gebruik van computers in publieke en parti
culiere organisaties zullen we steeds vaker geconfronteerd worden 
met privacy-problemen. Bjorn- Andersen en Rasmussen [1982,117] 
stellen dat deze confrontatie versterkt wordt door veranderingen 
in bureaucratie en macht, tengevolge van computersystemen. 
Deze computersystemen worden steeds goedkoper en kunnen grote 
hoeveelheden persoonlijke gegevens opslaan in data-bestanden. 
Verschillende data-bestanden kunnen vrij eenvoudig bij elkaar 
gebracht en op verzoek snel verwerkt worden. Permanente geheugens 
voor computers worden ook steeds kleiner van omvang en goedkoper. 
Omdat ze ontvreemd kunnen worden vormen de verwisselbare perma
nente geheugens zoals floppy's en binnenkort CD-schijven een 
extra bedreiging. Meestal zijn er meerdere back-ups (copieên) van 
bestanden. Dit om te voorkomen dat gegevens verloren gaan bij 
beschadiging van de dragers (bijvoorbeeld floppy's). Zo'n copie 
kan echter ook gemakkelijk worden "geleend''· 
De complexiteit van onze moderne maatschappij maakt een uitge
breide uitwisseling van informatie noodzakelijk. In een brede 
maatschappelijke context gezien is er dus een conflict tussen de 
behoefte van het individu aan privacy en de behoefte van de 
maatschappij aan informatie. 

Bjorn-Andersen en Rasmussen wijzen op de vier, door Westin [1967] 
opgestelde, hoofdredenen voor een hoog niveau van privacy in een 
westerse democratische samenleving: 
- de behoefte aan persoonlijke autonomie; 
- het toestaan van emotionele ontspanning door de wisseling van 

persoonlijke rollen (en bijbehorende maskers); 
- de behoefte aan en het recht op zelf-evaluatie; 
- beperkte en beschermde communicatie over iemands eigen persoon. 

Deze aspecten van privacy kunnen worden aangetast door computer
systemen, die persoonlijke informatie bewerken. Oplossing van het 
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probleem kan gezocht worden in wetten die bijvoorbeeld: 
- verbieden dat data-bestanden met persoonlijke gegevens geheim 

zijn voor de persoon om wiens gegevens het gaat. Een individu 
moet te weten kunnen komen welke informatie over hemjhaar is 
opgeslagen; 

- het individu de mogelijkheid geven om te voorkomen, dat infor
matie wordt gebruikt voor een doel, anders dan waarvoor de 
informatie is verzameld; 

- het individu de mogelijkheid geven om informatie over hemjhaar 
te kunnen corrigeren of te wijzigen; 

- organisaties die persoonlijke informatie verwerken, dwingen om 
voldoende maatregelen te nemen om misbruik te voorkomen. 

Minder privacy echter, zou ook kunnen leiden tot het accepteren 
van medemensen om hoe ze werkelijk zijn, en niet om hoe ze zich 
voordoen. Meer informatie over elkaar kan leiden tot een volle
diger mens zijn. Het is dan niet meer nodig een masker te dragen 
en ons beter voor te doen dan we zijn. Omdat nu bijna iedereen 
doet alsof, worden diegenen die afwijken van het geaccepteerde en 
gangbare gedrag uitgestoten. Als blijkt dat velen van de norm 
afwijken wordt de maatschappij misschien toleranter voor mensen 
met een afwijkend gedrag. 
Wel moet dan aan de voorwaarde worden voldaan dat ieder een beter 
zicht krijgt op de anderen. Alle informatie in handen van een of 
enkele organisaties zou kunnen leiden tot een Orwelliaanse maat
schappij. In de huidige maatschappij, waar data-banken behalve 
voor administratieve, hoofdzakelijk voor commerciêle- (bedrijven) 
en controlerende (overheid) doeleinden worden opgezet, zal afwe
zigheid of geringe bescherming van de privacy eerder leiden tot 
toename van discriminatie dan tot bevordering van een meer 
tolerante houding jegens afwijkend gedrag. 

Op het moment is het zo dat twintig procent van de Nederlanders 
wel eens misbruik van databanken heeft bemerkt, veertig procent 
bang is voor zulk misbruik en de resterende veertig procent het 
een vervelende gedachte vindt dat veel persoonlijke informatie is 
opgeslagen in computers [Nipo-enquete,l986]. 
Naast deze privacy in het algemeen is er ook nog de privacy in de 
werksituatie. De technische systemen bieden de mogelijkheid voor 
ver doorgevoerde controle zoals ook reeds genoemd in de paragraaf 
over de machtsaspecten. Een Frans bedrijf heeft voor meer veilig
heid en controle een systeem willen installeren waarbij sleutels 
werden vervangen door persoonlijke indentiteitskaarten. Zelfs de 
toiletdeuren moesten met deze kaart worden geopend. Door een 
staking kon de vakbond de uitvoering van dit plan verhinderen 
[Bjorn-Andersen en Rasmussen, 1982]. 
Zulke personeels- of managementinformatiesystemen, ge!ntegreerde 
toepassingen van datacommunicatie- en computertechnologie, Z1Jn 
inmiddels in veel andere bedrijven wel ge!nstalleerd. Regelrecht 
misbruik maken van gegevens is met deze systemen vrij eenvoudig 
[Evers en Hees,l983]. 
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3.4 Gevolgen voor het milieu 

Het is bekend dat men door toepassing van micro-elektronica 
grondstoffen en energie kan besparen [Ekologie nr.16 sept.1981: 
160]. Daarmee is nog niet gezegd dat chips milieu-vriendelijk 
zijn. Chips kunnen ook tot verspilling leiden. Door de toepassing 
van micro-electronica in bijvoorbeeld horloges worden deze zo 
goedkoop dat ze, bij een defekt, niet meer gerepareerd worden, 
maar in de vuilnisbak verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de 
(kwik?) batterij in de vuilnisbak met ernstige gevolgen voor ons 
milieu. Ook de produktie van computers is niet milieu-vriendelijk 
omdat er veel kunststof en schadelijke chemicaliên (voor de 
chips) worden gebruikt. (Zo is bijvoorbeeld het bloeiende fruit
dal dat Silicon Valley ooit was, volgens Ullrich, ecologisch ver
nietigd [Achterhuis,1987;38].) 
Terwijl er mogelijkheden zijn voor besparingen en milieu-vriende
lijkheid zien we toch veel verspilling en aantasting van ons 
milieu. Dat komt doordat deze milieu-vriendelijkheid geen doel is 
van ons economisch systeem. Doel is het maken van winst en daarom 
moet er bespaard worden op de produktiekosten, en niet op de 
"vrije" goederen zoals water, bodem en lucht (de tragedie van de 
vrije goederen). Om het voortbestaan van een onderneming te 
verzekeren is winst nodig en om winst te kunnen blijven maken 
moet men de concurrentie voor blijven. Daarom wordt er gestreefd 
naar groei. 

Toepassing van computers kan een verlaging van de produktiekosten 
tot gevolg hebben. Deze verlaging kan in het voordeel zijn van 
het behoud van ons leefmilieu. Maar de groei gaat door en het 
niveau van aantasting wordt toch weer bereikt en overschreden. 
Bovendien kan de snelle ontwikkeling van computergestuurde ma
chines het kapitalistische proces van investeren, afschrijven en 
vervangen bespoedigen. Computers van drie jaar oud kunnen zoveel 
minder dan de huidige, dat het over het algemeen rendabeler voor 
een bedrijf is om iedere drie jaar nieuwe apparatuur aan te 
schaffen. Voorlopig zal er in de computerbranche sprake blijven 
van snelle ontwikkelingen. Het positieve aspect van besparing op 
energie en grondstoffen wordt dan teniet gedaan door het afdanken 
van verouderde machines. ( Machines die nog lang niet versleten 
zijn maar toch economisch niet meer rendabel.) 
Het is niet de zorg van de fabrikant van de nieuwe, nog mo
dernere, apparatuur dat de oudere machines op de vuilnisbelt 
terecht komen. Ook dit kenmerk van het vrije ondernemerschap 
heeft vaak (zeer) negatieve gevolgen voor ons milieu. Er wordt 
geproduceerd waar behoefte aan bestaat of waarvoor vraag ge
creêerd kan worden. Nut of onnut van het geproduceerde heeft niet 
de eigenlijke belangstelling van de ondernemer. Pas als het 
milieu zelf een produktiefactor van betekenis wordt is milieube
houd iets meer dan bijzaak. 

Dan kan de computer een belangrijke rol spelen ten gunste van het 
milieu. Dit speelt vooral in de landbouw. In Nederland wordt nu 
schoorvoetend een "ge!ntegreerde" landbouw ontwikkeld die beter 
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is voor boer en milieu [Natuur en Milieu,okt 1985;12]. Terug
grijpend naar het oude vakmanschap, gecombineerd met moderne 
natuurwetenschappelijke kennis, probeert men te besparen op 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Gebruik van computers is zeer 
nuttig om met minder chemicaliên evenveel te kunnen produceren. 
In Zwitserland gebruiken boeren videotex om een informatiesysteem 
voor doelgerichte plaagbestrijding te raadplegen. Via zijn termi
nal staat de boer in contact met een computercentrum waar de 
waarnemingen worden verwerkt en waar wordt berekend of bestrijd
ing nodig en economisch zinvol is. 
Gegevens van 25 weerstations, lijsten met gegevens over de ge
voeligheid voor ziektes, bijzonderheden van de akker en prijzen 
van bestrijdingsmiddelen worden in de berekeningen meegenomen. 
Het succes van dit systeem blijkt uit het feit dat de gebruikers 
bij een gelijke cpbengst aan wintertarwe, met de helft aan be
strijdingsmiddelen toekunnen [Tiddens,1986;65]. Resultaat: De 
onkosten voor het bedrijf (in de vorm van bestrijdingsmiddelen 
en kunstmest) worden minder zodat, voor hetzelfde netto re
sultaat, de boer minder hoeft te investeren. 
In Europa zijn de landbouwoverschotten gigantisch. Een verdere 
groei, die de voordelen van computers voor het milieu weer teniet 
doet, valt hier niet zozeer te vrezen. Integendeel, in de land
bouw valt eerder een toe te juichen extensivering te verwachten, 
hoewel dit nog wel enige tijd op zich zal laten wachten. (Deze 
extensivering is ook noodzakelijk om op langere termijn ontwikke
lingslanden de kans te geven een eigen landbouwsector op te 
bouwen en daarmee de ondervoeding structureel aan te pakken. Deze 
opbouw wordt nu door de marktverstorende werking van dumping van 
overschotten verhinderd [Woltjer en Hees,1986;48].) 

Computers kunnen leiden tot een afname van werkgelegenheid door
dat ze de produktiviteit verhogen (zie subparagraaf 3.3.1). Ha
melink [1980;25] denkt aan een percentage van 30. Eveneens leiden 
computers tot een toename van thuiswerk in de tekstverwerkende 
sector [Huppes en Berting,l982;156]. Beide effecten kunnen een 
afname van de verveersbehoefte tot gevolg hebben. In ieder geval 
zal het aantal mensen dat van huis naar het kantoor in de binnen
stad reist, scherp dalen [Evans,l981;139]. 
Gemotoriseerd vervoer en vooral het autoverkeer is in vele op
zichten milieuschadelijk [Nelissen,l987;12]. Een afname van de 
verveersbehoefte is dus positief voor het milieu. Een toenemend 
gebruik van computers kan een netto positief resultaat voor het 
milieu in het algemeen en een netto afname van het verkeer in het 
bijzonder tot gevolg hebben. Dit is echter afhankelijk van de 
wijze waarop de mensen de vrijgekomen tijd gaan besteden. 
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3.5 Samenvatting 

De effecten van computergebruik Z1Jn mede-afhankelijk van de 
context waarin dat gebruik plaats vindt. De karakteristieken van 
de organisationele omgeving, van de gebruiker en van het com
puterpakket kunnen invloed hebben op die gevolgen. Vooral de 
zogenaamde sociotechnische interface is van belang. Deze persoon
lijke karakteristiek geeft het gevoel van bekwaamheid in het 
computergebruik aan en de kijk op verantwoordelijkheid van de 
computer-staf. Frequenter gebruik van computers is verbonden met 
een meer positieve sociotechnische interface. 

De gevolgen van het computergebruik voor de onderneming liggen 
vooral in de kostenbesparing. Dat is ook vaak de reden van aan
schaf van de apparatuur. Introductie van computers levert vaak 
informatie-voordelen op en daardoor een verbetering van de pres
taties van individu en organisatie. Efficiêntie voordelen worden 
echter niet zo vaak gevonden. Naast de voordelen Z1Jn er de 
nadelen. Vooral operationele problemen be!nvloeden de prestaties 
nogal eens negatief. 

Voor de mensen zijn de gevolgen te vinden op de gebieden: werkge
legenheid, functionele rol, machtsaspecten, arbeidssatisfactie, 
vervreemding en privacy. Of de werkgelegenheid afneemt is niet 
zonder meer te zeggen. Deze wordt namelijk sterk be!nvloed door 
conjunctuur effecten. Wel kan gesteld worden dat computers vaak 
leiden tot verhoging van de arbeidsproduktiviteit en tot ver
schuivingen van de werkgelegenheid in verschillende beroeps
sectoren. 

De functionele rollen die mensen spelen in organisaties worden 
sterk be!nvloed door de komst van computers. Computers stellen 
eisen aan de nauwkeurigheid waarmee werk volgens (computer) stan
daarden wordt uitgevoerd. Mogelijkheden om eigen werkmethoden en 
eigen volgorde van taken te kiezen nemen af. Werk wordt vaak meer 
van te voren gepland en de communicatie wordt vaak onpersoonlijk
er. De technologie biedt mogelijkheden om negatieve be!nvloeding 
van de functionele rol te voorkomen. Maar meestal ziet men een 
toenemende standaardisatie, formalisatie en specialisatie. 

Voor de machtsaspecten vindt men meestal een toename van centra
lisatie en een verhoging van de controle op de uitoefening van 
het werk. Kennis is macht en als het infomatiesysteem wordt 
gecomputeriseerd komt meer kennis ter beschikking van hogere 
niveaus in de hiêrarchie. 
Ondanks de vaak gevonden negatieve gevolgen van de invoering van 
computers zoals een strakkere organisatie en machtsverschuiving 
van mens naar computer, blijven mensen meestal tevreden met hun 
werk. De gelijkblijvende of zelfs toenemende arbeidssatisfactie 
heeft waarschijnlijk te maken met het vermogen van een mens om 
zich aan te passen aan bijna elke vorm van werk en daar zelfs 
tevreden mee te zijn. 
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Vervreemding is een wezenlijk probleem. Door de computers kunnen 
de relaties tussen mensen en machines en tussen mensen onderling 
negatief be!nvloed worden. Slecht ontworpen systemen kunnen 
stress veroorzaken, de vereiste uniforme notatietechniek maakt 
informatie-overdracht tussen mensen formeler. 
Emotionele signalen kunnen daardoor soms niet meer worden opge
merkt. Vervreemding is dan het gevolg. Zorgvuldige aanpak van 
ontwerp en introductie van het systeem kan deze vervreemding 
voorkomen. Er moet dan vergaand rekening worden gehouden met 
niet-rationele, niet-cijfermatige invloeden en processen in een 
bedrijf. 

Elk individu heeft behoefte aan privacy en onze complexe maat
schappij heeft behoefte aan een uitgebreide uitwisseling van 
informatie. Computersystemen maken het mogelijk om aan de behoef
te van de maatschappij te voldoen. Veel mensen zijn dan ook bang 
voor misbruik van gegevens of hebben wel eens misbruik van data
banken bemerkt. 

De verwachting voor de gevolgen van een toenemend gebruik van de 
computers op het milieu is dat met behulp van computers grond
stoffen en energie bespaard kunnen worden. Indien door computers 
geen groei van het verbruik optreedt die deze positieve effecten 
teniet doet, betekent het gebruik van computers een verminderde 
belasting van ons leefmilieu. 
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4 DE MEMOBEWEGING 

4.0 Inleiding 

De memo-beweging constateert een aantal misstanden in onze maat
schappij en probeert re!le alternatieven zichtbaar te maken. Het 
gaat hierbij vooral om de negatieve uitvloeisels van het kapita
listische systeem: milieuverontreiniging en grondstoffen- en 
energieverspilling, maar ook de vaak grootschalige organisatie 
van de produktie. Mensen raken vervreemd van hun medemens en van 
het werk dat ze doen. De arbeidstaak wordt uitgehold door specia
lisatie en mechanisatie. En de hierarchische opbouw ontneemt de 
mensen de verantwoordelijkheid. In zijn boek "Hou het klein" 
verwoordt Schumacher [1973] deze idee@n. Maar het blijft niet bij 
een krachtige aanval op de conventionele economie en technologie 
en op de waardenschaal die daaraan ten grondslag ligt. Hij komt 
ook met een oplossing. Een weg naar een zinvolle, verdraagbare 
manier van leven. 

In de volgende paragraaf komen deze idee@n en idealen van de 
memo-beweging aan bod. Welke doelstellingen men nastreeft en hoe 
men deze kan verwezenlijken. Ook wordt bekeken wat sommige theo
retici vinden van het gebruik van nieuwe technologie!n. 
In de daarop volgende paragraaf wordt gekeken naar de praktijk. 
Hoeveel memobedrijven zijn er, welke ondersteunende organisaties 
en hoe gaat het in de bedrijven toe. 
Ook de dilemma's van de memo-beweging worden besproken. Dat 
gebeurt in de voorlaatste paragraaf van dit hoofdstuk. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting . 

4.1 De idealen van de memo-beweging 

4.1.1 De idee@n van Schumacher 

Schumacher [1973,1979] heeft in Z1Jn boeken de filosofie van de 
memo-beweging verwoord. Om de weg naar een mens- en milieuvrien
delijke maatschappij aan te geven maakt hij een grondige analyse 
van de problemen van de huidige maatschappij. 
Deze problemen worden veroorzaakt door het gangbare economische 
denken. Het land en de schepselen erop worden slechts beschouwd 
als produktiefactoren. De boer wordt slechts beschouwd als een 
producent, die met alle mogelijke middelen Z1Jn kosten moet 
drukken en zijn effici!ntie opvoeren. Ook als dit ten koste gaat 
van het welzijn van de grond en dus van de toekomstige bestaans
mogelijkheden. 
De moderne industrie kan, volgens Schumacher [1973] gezien worden 
als een offensief tegen de onvoorspelbaarheid, het gebrek aan 
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punctualiteit, de algemene weerspannigheid en weerbarstigheid van 
de levende natuur, de mens inbegrepen. In de landbouw gaat het om 
levende substanties. Landbouwprodukten zijn het resultaat van 
levensprocessen en het produktiemiddel is levende grond. 
Door het overbrengen van het industrieel principe op de landbouw, 
is het geheel van relaties tussen de mens en de natuur verstoord. 
Hierdoor wordt de gezondheid, het geluk, de harmonie en het hele 
leefpatroon van de mens bedreigd. 
De economie is gebaseerd op een definitie van kosten die alle 
"vrije goederen" uitsluit; bovendien houdt de economie zich bezig 
met de marktwaarde van goederen en niet met de werkelijke waarde. 
Hierdoor worden activiteiten die tegen kosten het milieu sparen, 
oneconomisch. Verder worden alle goederen op gelijke wijze behan
deld, omdat het gezichtspunt fundamenteel dat van het particulier 
winstbejag is. Dit betekent dat het :nherent is aan de economi
sche zienswijze om voorbij te gaan aan het gegeven, dat de mens 
afhankelijk is van de natuur. 
Onze maatschappij is bijna totaal afhankelijk van minerale ener
giedragers. Vooral door olie blijft onze samenleving draaien. 
Deze olie en andere minerale hulpbronnen vormen het onvervangbare 
kapitaal, waarop de maatschappij is gebouwd. Maar inplaats van 
dit kapitaal verstandig te beheren, wordt het als deel van het 
inkomen beschouwd en als zodanig verbruikt. 

Maar niet alleen de wetenschap der economie is de grote boosdoen
er. Het geloof dat de wetenschap in het algemeen alles kan, ver
oorzaakt volgens Schumacher evenzo problemen. Het is de voe
dingsbodem voor een toenemende geweldpleging en een steeds agres
sievere houding tegenover de natuur. In naam der wetenschap, die 
bijwerkingen en ongewenste gevolgen later wel weer recht zal 
trekken, begaan we veel misdaden tegen de natuur. Zoals bij 
voortduring grote hoeveelheden vergif storten in de dunne laag 
vruchtbare grond die de aardbol omgeeft en waarvan alle leven 
afhankelijk is. 
De moderne mens voelt zichzelf niet als deel van de natuur, maar 
als een kracht erbuiten, bestemd om de natuur te overheersen en 
te overwinnen. Dit geweld tegen de natuur kan ieder ogenblik 
omslaan in geweld tegen medemensen. 

Om uit de problemen te komen moet volgens Schumacher "slechts" 
een nieuwe metafysica (de fundamentele overtuigingen) worden 
ontwikkeld, evenals een andere manier van economisch denken. 
Hierdoor verbetert automatisch de houding van de mens tegenover 
de natuur. Kortom wat we nodig hebben is een andere kijk op mens 
en werk. Schumacher stelt de arbeid centraal in het bestaan van 
de mens. Zonder arbeid kan hij zich geen menselijk leven voor
stellen. Iemands werk is van beslissende invloed op de vorming 
van Z1Jn karakter en persoonlijkheid. Uit alle authentieke leer
stellingen van de mensheid is dan ook een drieledig doel van alle 
menselijke arbeid af te leiden. En wel (Schumacher 1979;14]: 

1: het leveren van noodzakelijke en nuttige goederen en 
diensten; 

2: ons in staat stellen om onze talenten als 
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goede dienaren te gebruiken en te vervolmaken; 
3: dit te doen, dienstbaar aan en in samenwerking met 

andere mensen om onszelf te bevrijden van het aangebo
re~ egocentrisme. 

Omdat mens en werk gekoppeld Z1Jn spreekt uit Schumacher's visie 
op arbeid ook zijn visie op mens-zijn. De mens is op aarde met 
een doel. Dat doel is zuivering van het karakter. De mens moet 
proberen zijn geestelijke mogelijkheden in hogere mate te verwe
zenlijken, een hoger "zijnsnivo" te bereiken dan hem "van nature" 
toevalt. Materieel bezit kan hiervoor een belemmering zijn. 
Fromm [1952] wijst erop dat als in het leven van de mens het 
materiêle gaat overheersen, er een niet-levende tweezijdige rela
tie tussen mensen en dingen ontstaat. Ik ben wat ik heb, maar 
ook: wat ik heb heeft mij. Het gevolg van deze relatie is dat 
mensen gevangenen van dingen zijn geworden en dat hun identiteit 
op het bezit van zoveel mogelijk dingen berust. De identiteit zou 
moeten berusten op het vertrouwen in wat men is en op de liefde 
voor alles wat je omringt. Maar in de westerse wereld is meer 
consumeren noodzaak om door groei van de massaproduktie de winst
en en de continu!teit van de bedrijven veilig te stellen. 
Dit consumeren om te produceren heeft geleid tot schijnwinst door 
een quasi verbetering van de kwaliteit van het leven en tot 
gevaarlijke structurele problemen. 

Mensen worden geboren met de belangrijke opgave: zich als mens 
waar te maken, zich te ontplooien, hun potenti!le kwaliteit te 
ontwikkelen tot feitelijke kwaliteit. Deze opgave is niet alleen 
beslissend voor de existentie van ieder individu, maar ook voor 
het leven met anderen in vreedzame co!xistentie. Meer hebben 
leidt gemakkelijk tot hebzucht ten koste van anderen, meer zijn 
is gericht op het welzijn van allen. 
De waarde van de arbeid voor het menszijn wordt door Fromm laag 
aangeslagen. Schumacher [1973] meende echter dat juist door mid
del van werk een hoger "zijnsnivo" kan worden bereikt. Werk dat 
behoorlijk wordt uitgevoerd in omstandigheden die recht doen aan 
de menselijke waardigheid en vrijheid, is een zegen voor hen die 
het doen en leidt tot betere produkten. 
Tot de menselijke waardigheid behoort ook dat mensen zichzelf 
kunnen zijn. En dat kan alleen maar in kleine overzichtelijke 
groepen. Volgens Schurnacher is de strijd tegen ellende en mense
lijke ontluistering een strijd waarbij intiem contact met werke
lijke mensen, met individuen, gezinnen en kleine groepen noodza
kelijk is. Omdat de mens belangrijker is dan de goederen, moeten 
wij leren denken in de zin van een gelede structuur, die opge
wassen is tegen een veelheid van eenheden op kleine schaal. We 
moeten het gigantisme overboord zetten en bewust gebruik gaan 
rnaken van onze technologische en wetenschappelijke mogelijkheden 
in de strijd voor een betere wereld. 

Een technologie met, uiteraard, een menselijk gezicht. Schumacher 
noemt de technologie de basis van de maatschappij. Wil men van 
die maatschappij de bovenbouw veranderen dan moet ook de techno-
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logie zelf veranderen. Voor een menselijke maatschappij is een 
technologie vereist waarmee kleine mensen zichzelf produktief en 
betrekkelijk onafhankelijk kunnen maken. 
Ghandi predikte het systeem van produktie door de massa. Dit 
systeem mobiliseert de onschatbare hulpmiddelen die alle mense
lijke wezens bezitten, hun knappe hersenen en bekwame handen en 
ondersteunt die met kwalitatief goede, kleinschalige werktuigen. 
Deze kleinschalige werktuigen noemde Schumacher intermediaire 
technologie. Een technologie, die voor iedereen toegankelijk is 
en niet gereserveerd voor hen die al rijk en machtig zijn. Deze 
technologie moet leiden tot decentralisatie en moet in overeen
stemming zijn met de wetten van de ecologie. Ze moet een voor
zichtig gebruik maken van de schaarse hulpmiddelen en er op uit 
zijn om de mens te dienen in plaats van hem tot slaaf te maken 
van machines. 

Vervliet [1979;132] geeft een aantal voorbeelden van een 
technologie in dienst van de ontwikkeling. Ter illustratie van 
het bovenstaande noemt hij een experiment in India met twee 
vormen van kunstmestproduktie. De ene vorm maakt gebruik van 
westerse technologie met als grondstof dure aardolie. De andere 
vorm maakt gebruik van een alternatieve technologie waarin als 
grondstof huishoudelijk afval en uitwerpselen van dieren werd 
gebruikt. Het resultaat van het experiment geeft 
Vervliet [1979;135) in een schema weer: 

Schema 6 

VOOR DE PRODUKTIE VAN 230.000 TON KUNSTMEST: 

Westerse technologie Indiase technologie 

1 Aantal Bedrijven: 1 26.150 

2 Kosten . 140 miljoen $ 125 miljoen $ . 
3 Kosten Deviezen . 70 miljoen $ geen . 
4 Arbeidsplaatsen : 1000 130.750 

5 Energie . verbruik produktie . 
(vergisting) 

4.1.2. De theorie en micro-computers 

Over de vraag of de micro-elektronica aan de genoemde eisen 
voldoet laat Schumacher zich niet uit. De dalende prijzen van 
micro-elektronica brengen deze technologie binnen bereik van 
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steeds meer mensen; er kan een decentraliserende werking van 
uitgaan. 
Weizenbaum [1983] echter noemt de computer een conservatief in
strument. De computer maakt ondoenlijke taken mogelijk. In plaats 
van de ondoenlijke taken overboord te gooien worden ze aan de 
computer toevertrouwd. De computer blokkeert fundamentele veran
deringen door oude, onbeheersbaar geworden systemen, zoals bij
voorbeeld het landsbestuur weer beheersbaar te maken. 
Ook De Graaf [1985] denkt dat micro-elektronica centraliserend 
werkt. Zeker als het automatisering in organisaties betreft. De 
doorlichting van de organisatie, die wil automatiseren levert de 
hogere niveau's in de hiêrarchie meer macht op over de processen 
op lager niveau. Voor het hogere niveau wordt het doen en laten 
van de individuele werknemer, doordat ze beter en sneller ge!n
formeerd zijn, direct zichtbaar. En de autonome beslissingsbe
voegdheid wordt verkleind omdat de ontwerper van de programmatuur 
de macht heeft om de voor het proces noodzakelijke informatie, en 
de daarop te nemen beslissingen, te definiêren. 

Maar deze laatste twee auteurs denken aan grote computers en aan 
grote organisaties en aan invoering zonder meer. Er moet dus iets 
actiefs gedaan worden om de ontwikkelingen in goede banen te 
leiden. Gorz [Van den Abbeele,1985;89] is wel een van de posi
tievere ''alternatieve" theoretici. Hij stelt slechts een eis aan 
de nieuwe technologieên. De voorwaarde om een betere toekomst te 
bereiken is dat de toepassing ervan niet ten dienste staat van 
een groei van de materiêle consumptie maar ten dienst van de 
bevrijding van de tijd en een uitbreiding van de autonome acti
viteiten. 
Waar het volgens Gorz om gaat is het terugdringen van het hele 
domein van activiteiten met een economisch doel om de maximale 
uitbreiding mogelijk te maken van activiteiten die niet aan de 
economische logica onderworpen zijn. Micro-elektronica en andere 
nieuwe technologieên zijn noodzakelijk om de produktiviteit te 
verhogen waardoor de arbeidsduur wordt verkort. Deze produk
tiviteit is nodig om de voor het leven noodzakelijke produkten te 
leveren. Bevrijding van de tijd kan pas optreden als aan deze 
produktie wordt voldaan. En omdat de nieuwe technologieên "meer 
doen met minder" wordt het leefmilieu minder belast en is er 
sprake van ecologische inpasbaarheid. 
Gorz vindt alleen die arbeid menselijk gesproken zinvol als niets 
ons verplicht die te vervullen. De micro-elektronica vermindert 
onvermijdelijk de hoeveelheid arbeid met een economisch doel. De 
enige keuze die we hebben is die tussen de verschillende manieren 
om die zogenaamde heteronome arbeid te verminderen. We kunnen 
toegaan naar een maatschappij van de werkloosheid of naar een 
samenleving van de bevrijde tijd, waar de loonarbeid een activi
teit tussen anderen wordt en ophoudt de belangrijkste bezigheid 
te zijn. 

Ook Huber [Van den Abbeele,1985;161] ziet de oplossing van eco
logische problemen in de nieuwe technologieên. Een constructieve 
bijdrage tot verdere ontwikkeling onstaat alleen als telecommuni-
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catie en informatica ten dienst worden gesteld van het ecologisch 
evenwicht. Huber noemt dit uitgangspunt "ecologische modernise
ring". Alleen nieuwe en de nieuwste technologiên kunnen ons 
vooruit helpen op de wegen van vooruitgang. En hoe verschillend 
deze wegen ook zullen zijn, ze zullen ons verder in de in
dustriêle maatschappij voeren. 
Om deze ecologische modernisering sociaal verantwoord te laten 
plaatsvinden is het nodig om een strategie na te streven. Volgens 
Huber moet er naast de ecologische modernisering die een kwalita
tieve groei mogelijk maakt ook nog worden gedacht aan het volgen
de: de arbeidstijd moet worden verkort en meer flexibel worden 
gemaakt zodat er een eerlijkere verdeling en betere aanpassing 
optreedt. En de factor arbeid moet financieel worden ontlast. 
Milieu en consumptiefactoren kunnen dan duurder worden gemaakt. 
zo wordt bereikt dat het milieu gespaard wordt en er meer ar
beidsplaatsen worden gecreêerd. 

Coolsaet [Van den Abbeele,l985;115) verwijt Gorz een doel-middel 
omkeering. Als vrije activiteit is arbeid zinloos. Het verwe
zenlijken van nuttige dingen maakt de arbeid zo bijzonder. Het 
genot van de arbeid ligt op de eerste plaats in het scheppen van 
een menselijke wereld waartoe het arbeiden een middel is. Zijn 
vermogens verbonden weten met de dingen en de anderen maakt de 
mens pas tot mens. Voor Gorz is een mens pas mens als hij vrij is 
zonder meer. Coolsaet vreest dat dit een gevaarlijke kloof zal 
opleveren tussen het individuele en het sociale, culturele of 
gangbare. 
Voor Coolsaet is de arbeid of werkgelegenheid geen doel op zich. 
Doel is nuttige produktie of behoeftebevrediging. Hij vreest dat 
via de nieuwe technologieên een toenemende wanverhouding tussen 
inspanningen en nuttige opbrengsten tot stand wordt gebracht. Dat 
is in feite een verdere achteruitgang van de behoeftebevrediging 
en van de mogelijkheden tot werkelijke autonome activiteiten. 

Ook Ullrich [Van den Abbeele,1985;169] meent dat een micro
elektronische super-industriêle doorbraak geen perspectief biedt 
dat ons voor verdere ecologische en maatschappelijke catastrofen 
kan behoeden. Reden hiervoor is het feit dat de huidige socia
lisering van het industriêle systeem georiênteerd is op het ver
sterken van de centrale macht. Ullrich onderscheidt twee soorten 
oplossingen om de crisis te overwinnen. Oplossingen die gebaseerd 
zijn op crisis analyses in termen van macht en het systeem, en 
oplossingen in termen van de leefwereld waarbij de mens centraal 
staat. 
Moderniseren is een term die behoort bij de eerste soort oplos
singen want het doel van moderniseren is het eigen bedrijfsleven 
sterker te maken dan dat van de anderen. Er is dan sprake van een 
wedloop, een technologische wedloop. Dat door machtsversterkende 
abstracte grootheden na te jagen de armere mensen ook nog wat 
beter worden noemt Ullrich de "paardemesttheorie'': ook voor de 
kreupelen is er wel wat mest te rapen als de paarden maar genoeg 
te vreten krijgen. 
Maar vanuit de persoonsgerichte en op de leefwereld georiênteerde 
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kant gezien kan Ullrich niet zo blij zijn met die mest. Enkele 
onaangename geuren van die mest zijn: 
- Het monetariseren van de informele activiteiten leidt tot het 

verder afbreken van het menselijk samenleven. Menselijke 
relaties worden vervangen door econonomische en door het in
schakelen van experts worden mensen steeds onmondiger. 

- De elektronische informatisering van de maatschappij kan sterk 
negatieve uitwerkingen hebben op de leefwereld van de mensen: 
toename van sociaal isolement, grotere desinformatie door te 
veel informatie, toename van onoverzichtelijke systemen en 
het vervagen van het werkelijkheidsbesef door de uitbreiding 
van de synthetische wereld. 

- De uitbuitende houding van de industriêle mens ten opzichte van 
de natuur blijft gehandhaafd. De uitbuiting kan door de 
micro-elektonica zelfs nog efficiênter worden. 

Ullrich ziet weinig redenen voor een "chip-chip-chip-hoera-vi
sie" [Achterhuis,l987;41]. De nadelen van de micro-elektronische 
revolutie zijn groter dan de voordelen. 

Ullrich staat uiteraard een op de leefwereld georiênteerde op
lossing voor. Er is een fundamenteel andere opvatting over tech
niek vereist en een nieuw model van produceren en leven. Doel
stellingen die op de leefwereld zijn georiênteerd moeten het uit
ganspunt zijn voor technische ontwikkelingen. Het mag niet langer 
zo zijn dat wetenschappelijk-technische ontwikkelingen de maat
schappelijk-culturele ontwikkeling bepalen. 
Zoals we zagen was Gorz een groot voorstander van de moderni
sering. Een hoog-efficiênte industrie zou alle noodzakelijke goe
deren moeten produceren om de heteronome arbeid zo veel mogelijk 
te beperken. Een gedecentraliseerde autonome sector zorgt dan 
wel voor de overbodige produkten. Ullrich bestrijdt deze visie 
omdat de industrie de produktie laat voorlopen op de vraag. 
Verder brengt de industrie vervreemdende arbeid en ecologische 
gevaren met zich mee. 
De produktie van levensnoodzakelijke goederen mag niet aan deze 
sector worden overgelaten. De superindustriêle structuren moeten 
afgebroken worden tot proporties die geen schade toebrengen aan 
de, op behoeften georienteerde, zelfvoorzienings economie. Er 
moet dus, volgens Ullrich, gede-industrialiseerd worden. 
Uit de (nieuwe) technologieên moeten die technologieên gekozen 
worden die in een op de vraag georienteerde, ecologisch en so
ciaal verantwoorde arbeids-en leefwereld ingepast zouden kunnen 
worden. De-industrialisatie wil dus niet zeggen dat alles met de 
blote handen gedaan moet worden. De-industrialisatie wil wel 
zeggen: een vermindering van: de arbeidsdeling, de geprogrammeer
de arbeid, het waanzinnige tempo van technologische innovaties, 
de industrieel-culturele arbeidsethiek, de natuurvernietiging, de 
grootschaligheid, de afhankelijkheid van experts, de polari
sering, de verschoolsing en de normering. Want al deze kreten 
staan voor kenmerken van onze industriêle maatschappij. Kleinere 
produktie-eenheden en een voortdurende onderlinge afstemming van 
producenten en consumenten is een van de noodzakelijke stappen 
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die volgens Ullrich gemaakt moeten worden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de technologie, met name 
micro-elektronica mogelijkheden biedt om te komen tot een meer 
menselijke maatschappij. Maar het is de manier waarop de tech
nologie gebruikt wordt, die bepalend is voor de gevolgen. Op 
grote schaal wordt door ondernemers in micro-electronica gein
vesteerd uit rationalisatie-overwegingen [Van Klaveren,1979]. 
Investeringen om de produktiekosten te verlagen en de afhanke
lijkheid van menselijke arbeidskrachten te verminderen. 
De keuze van de technologie en de manier van toepassing ligt 
momenteel in handen van de ondernemers en managers. Helaas voert 
het nu te ver om op deze machtskwestie in te gaan. 

4.2 De praktijk 

4.2.1 Memo als klein bedrijf 

Zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien behoren memobedrijven 
tot de categorie midden- en kleinbedrijf. Een duidelijk onder
scheid tussen memobedrijven en het traditionele kleinbedrijf is 
nauwelijks te maken. Tussen memobedrijven uit verschillende be
drijfstakken zijn de verschillen vaak groter dan tussen een 
memobedrijf en een "traditioneel" klein bedrijf binnen dezelfde 
bedrijfstak. 
Kleine bedrijven zijn meer dan slechts een kleine versie van een 
groot bedrijf. Met deze kleine bedrijven hebben de memobedrijven 
specifieke kenmerken gemeen. In deze subparagraaf zullen we en
kele van deze specifieke kenmerken van kleine bedrijven in het 
algemeen bespreken. 

In het algemeen is de formaliseringsgraad van het bedrijfsproces 
in het midden- en kleinbedrijf veel lager dan in het grootbe
drijf [WRR Rapport 30,1987;17]. Voor de afwikkeling van de werk
zaamheden hebben kleine bedrijven nauwelijks formele informatie 
nodig. De benodigde informatie en communicatie komt tot stand op 
een zeer persoonlijke wijze inplaats van via administratieve 
procedures zoals in grote bedrijven. Het ontbreken van sommige 
administratieve, communicatieve en informatieve functies evenals 
van specialismen op het gebied van wet- en regelgeving is nadelig 
met betrekking tot bijvoorbeeld overheidsregelingen. Overheidsre
gelingen vereisen vaak juist veel formele informatie (uitgebreide 
vragenlijsten) die in kleine bedrijven niet voorhanden is. Voor 
memobedrijven kunnen de kleinschaligheidsgroepen hier een be
langrijke ondersteuning bieden (zie subparagraaf 4.2.4). 

Door het ontbreken van formele procedures beschikken kleine be
drijven in theorie over een grote flexibiliteit. In principe 
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kunnen kleine bedrijven zich snel aanpassen aan veranderende 
omstandigheden, niet gehinderd door ingewikkelde besluitvormings
procedures. 
In de praktijk echter, blijkt deze flexibiliteit van bestaande 
bedrijven tegen te vallen [De Jong,1984;92]. Flexibiliteit komt 
vooral tot uiting in het verdwijnen van oude en het ontstaan van 
nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijven kunnen starten met een goede 
aanpassing aan de mogelijkheden en kansen die bestaan op het 
moment van oprichting. 
Bos [1985,;17] maakt onderscheid tussen interne en externe flexi
biliteit. Kleine bedrijven hebben vooral een hoge mate van wend
baarheid om het produktieproces snel en direct bij te stellen. 
Zij kunnen snel reageren op wensen van de markt door bijvoorbeeld 
de produktie-omvang en machine-opstelling aan de nieuwe eisen aan 
te passen. Bos noemt dit interne flexibiliteit. 
Extern~ flexibiliteit, het vermogen van ondernemingen om de omge
ving te be!nvloeden, bezitten kleine bedrijven nauwelijks. 
Kleine bedrijven hebben weinig staf, missen door gebrek aan massa 
onderhandelingskracht en kunnen bij onderhandelingen weinig ge
wicht in de schaal leggen. Verder worden in bestaande bedrijven 
vaak signalen over interne en externe ontwikkelingen niet op tijd 
waargenomen. Vaak ontbreken de kennis en het specialisme om op 
nieuwe ontwikkelingen in te spelen of de durf om risico's aan te 
gaan om fundamentele veranderingen door te voeren. 
In een "traditioneel" klein bedrijf heeft de ondernemer meestal 
wel voldoende macht om veranderingen door te kunnen voeren. In 
een memobedrijf daarentegen kan een "ondernemende" persoon geremd 
worden door de meebeslissende "behoudende" organisatieleden. Daar 
staat tegenover dat gedeelde verantwoordelijkheid de durf om 
risico's aan te gaan kan vergroten. 

Het midden- en kleinbedrijf onderscheidt zich ook van het groot
bedrijf door het arbeidsintensief karakter. Kleine bedrijven zijn 
vooral te vinden in sectoren waar de aard van de werkzaamheden 
slechts een lage arbeidsproduktiviteit toelaten (zoals de ar
beidsintensieve persoonlijke dienstverlening). Juist deze sec
toren hebben sterk te maken met concurrentie van het informele 
circuit [WRR Rapport 30,1987;31]. De kleine bedrijven moeten 
opboksen tegen de (kwalitatief vaak gelijkwaardige) "beunhazen" 
die, door het ontduiken van belastingen en sociale lasten, veel 
goedkoper kunnen produceren. 
Dit probleem zal, bij het uitblijven van doeltreffende maatrege
len, alleen nog maar groter worden. De toenemende multifunctiona
liteit van bedrijven, beroepen en technieken vergroot de moge
lijkheden van het zwarte cicuit. Volgens de Raad voor het Midden
en Kleinbedrijf [R.M.K.,1985;14] zal de informele arbeid onder 
andere toenemen door de kleinschalige toepassingsmogelijkheden 
van nieuwe technologieên (zoals micro-computers). 

De ondernemer zoekt steeds naar een optimalisering van de kosten 
[Bos,1985;13]. Hierbij heeft hij/zij te maken met een technisch 
optimum, commercieel optimum, optimum qua management, financieel 
optimum en een optimum qua risico en verandering. De benedengrens 
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van de omvang van het bedrijf wordt, volgens Bos, bepaald door 
het technisch optimu~. Het bestaande economische systeem 
schrijft, in bepaalde mate, het belang van de afzonderlijke deel
optima voor. Memobedrijven zullen vaak bewust een andere "ge
wichtenschaal" hanteren en daarmee, in economisch opzicht, onder 
het echte optimum blijven. 

4.2.2 Praktische doelstellingen 

De memo-beweging is een brede maatschappelijke stroming die be
staat uit allerlei organisaties en personen. Een van deze organi
saties is de stichting MeMO-Amsterdam. Deze is in 1977 opgericht 
met het doel het mens- en milieuvriendelijk ondernemen in Neder
land te stimuleren. Volgens de stichting MeMO bestaat de memo
beweging uit [Van Alphen 1982; 44]: alle memobedrijven, de memo
organisatie en de afnemers van memo-produkten en -diensten. 
En een memo-bedrijf is een onderneming met de volgende doelstel
lingen en kenmerken: 

1 Een bewuste maatschappelijke stellingname tegen winstmaxi
malisatie, ongebreidelde groei en inkomensmaximalisatie. 

2 Menswaardige verhoudingen: 
a binnen de onderneming, d.w.z. een vorm van (arbeiders)

zelfbestuur; 
b met de afnemers/omringende wereld, d.w.z. open calcula

tie, open jaarstukken en openheid over de kwaliteit van 
het produkt. 

3 Milieuvriendelijke produktiewijze: 
a nuttige, kwalitatief goede produkten; 
b zuinigheid met grondstoffen; 
c zuinigheid met energie(dragers); 
d vermijden van schadelijke afvalstoffenjbijprodukten. 

4 Een kleinschalige organisatie en werkwijze. 

Een kleinschalige organisatie en werkwijze is volgens een voor
lichtingsfolder van de Eindhovense Vereniging ter Stimulering en 
Ondersteuning van Kleinschalige Bedrijven: 

a de organisatie slechts zover laten groeien 
communicatie tussen de mensen binnen de 
mogelijk blijft en men gelijkwaardig kan 
(geen hi@rarchie nodig), 

dat directe 
onderneming 
samenwerken 

b zo kort mogelijke afstand tussen de grondstoffen, le
verancier(s) en het bedrijf en tussen het bedrijf en de 
afnemer(s). Zo kort mogelijk als voor dat bedrijf haal
baar is om rendabel te kunnen ondernemen. 

Een objectieve afbakening van groot- versus kleinschaligheid is 
volgens Van der Ven [1982;15] niet mogelijk. Persoonlijke waarne
mingen en beleving van schaal kunnen erg verschillen door een 
grote diversiteit aan visies op de samenleving en de op mens in 
relatie tot zijn omgeving. Van der Ven verbindt het begrip klein
schaligheid met een economie die zichzelf grenzen stelt en met 
een keuze van kwaliteit boven kwantiteit. 

Het falen van de groei-economie en de verzorgingsstaat dwingt 
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veel mensen om wegen en alternatieven te zoeken om de kwaliteit 
van de arbeid en het leven te herwinnen. Veel -vooral 
mensen zijn hier actief mee bezig. Ze proberen eigen 
creären of houden zich bezig met het voeren van actie 
misstanden in onze maatschappij. 

jongere
werk te 

tegen de 

Zo is er in Nederland een brede beweging ontstaan die van onderop 
de maatschappij wil verbeteren. Deze alternatieve beweging (ba
sisbeweging of werkbeweging) bestaat uit mensen en organisaties 
van diverse pluimage. De memo-beweging (ook wel kleinschalig
heidsbeweging genoemd) is een onderdeel van deze brede alterna
tieve beweging. 
Memo kenmerkt zich in deze beweging van werklozenprojecten, vrij
willigerswerk en buurtprojecten, door de nadruk op ondernemen. 
Het gaat om bedrijfjes die, vaak met vrijwilligers, economisch 
rendabel en liefst loonvormend willen zijn. De doelstellingen van 
de werkers in de bedrijven zijn natuurlijk niet eenduidig en 
wijken nogal eens af van de doelstellingen die door de stichting 
MeMO worden gepropageerd. Uit een in 1982 verricht onderzoek [van 
Alphen e.a.) onder een aantal memo-bedrijven blijkt dat de meeste 
deelnemers werken vanuit het motief mensvriendelijkheid. Ze leg
gen het accent op het anders bezig zijn met arbeid (arbeiders
zelfbestuur, zelfontplooiing en goede relaties met klanten). Het 
blijkt bovendien dat de milieudoelstelling niet zo gemakkelijk is 
waar te maken. Degene die het milieu voorop stellen komen in 
botsing met de economische en mensvriendelijke doelstellingen. 

Een en ander wil niet zeggen dat de "natuurfilosofen" worden 
uitgestoten en dat het milieu verwaarloosd wordt. De natuurfilo
sofen werken overwegend in de relatief-weinig-loonvormende voed
selsector. Hier hebben ze toch een behoorlijk stabiel, kostendek
kend circuit opgebouwd. En het mensvriendelijk ondernemen houdt 
in het bewust omgaan met vele aspecten van het maatschappelijk 
leven waaronder ook de milieudoelstelling valt. 
In het bedrijf zelf houdt mensvriendelijkheid vooral zeggenschap 
in maar ook het afzwakken van de gangbare scheiding tussen be
slissen en uitvoeren [Hovens e.a.,1983]. Makkelijk te formuleren 
doelstellingen als "samen beslissen" en "denken en doen" zijn in 
de praktijk echter vaak moeilijk te realiseren. Ze brengen vaak 
grote organisatorische problemen met zich mee. 

4.2.3 Problemen door medezeggenschap 

Het samen-werken brengt tal van problemen met zich mee. Problemen 
op het gebied van gezamelijke verantwoordelijkheid en zeggen
schap, besluitvorming, confliktsituaties, en taakverdeling. Het 
boekje "kleinschalig ondernemen; na de start en wat dan" gaat op 
deze problemen dieper in. Omdat de komst van een micro-computer 
in een memo-bedrijf direct met deze problemen te maken heeft en 
ze vergaand kan be!nvloeden volgt nu een weergave van de memo-vi
sie op medezeggenschap [Hovens e.a.,1983]. 
Zeggenschap is een kwestie van persoonlijke verhoudingen. Die 
persoonlijke verhoudingen vormen een spanningsveld waarbinnen 
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beslissingen moeten worden genomen. Om tot gezamenlijke zeggen
schap te komen moet de vraag: "hoeveel en welke invloed heeft 
ieder op de besluitvorming" worden beantwoord. Is er sprake van 
een wilsovereenstemming dan kan dit leiden tot een verhoogde 
motivatie, effectieve besluitvorming en een goede taakverdeling. 
Hierdoor kunnen memo-bedrijven zeer effectief producerende be
drijven zijn. De werkers moeten wel bereid en in staat zijn 
verantwoordelijkheid te dragen en ernaar te handelen. 
Een apart probleem is de zeggenschap voor nieuwkomers. Deze 
hebben nog geen energie in het bedrijf gestopt. In de praktijk 
krijgen ze meestal pas na een paar maanden iets te zeggen. In die 
tijd kunnen ze leren omgaan met gezamenlijke zeggenschap en 
gezamenlijk beslissen. 
Niet alle beslissingen zijn even belangrijk. Alleen de belang
rijke beslissingen moeten gezamenlijk worden genomen. De mate 
waarin iemand bij belangrijke beslissingen echt meebeslist be
paalt de mate van zeggenschap. 

Een goede gezamenlijke besluitvorming is nauwelijks mogelijk 
zonder de aanwezigheid van een "wij-gevoel". Als er meerdere 
standpunten zijn, gebeurt het vaak dat ondanks een besluit het 
verschil in standpunt blijft bestaan. Er is dan een besluit 
genomen om iets te besluiten. Er moet dan gezocht worden naar de 
echte oplossing en daar is tijd voor nodig. Bij een beslissing 
waar snelheid geboden is moet er voldoende vertrouwen in elkaar 
gegroeid zijn om iemand die beslissing te laten nemen. Dat ver
trouwen is ook nodig om de gevolgen van een foute beslissing op 
te vangen. 
Informatie-uitwisseling is zeer belangrijk voor de besluitvorm
ing. Beschikbare informatie moet in principe voor iedereen toe
gankelijk zijn. Dus in een vorm die ook voor iedereen te begrijp
en is. Vooral de gegevens uit de boekhouding zijn erg belangrijk 
omdat ze een goed inzicht geven in de financiêle stand van zaken. 
Medezeggenschap stelt hoge eisen aan zowel de persoonlijke inzet 
als aan de groepsinzet. Belangrijke beslissingen, waarover een 
deel van de groep te weinig informatie heeft, moeten door dat 
deel worden tegengehouden. Het gevaar van machtsconcentratie ligt 
op de loer als het groepsproces dat toelaat. Vooral als de infor
matie van een of twee personen moet komen. Meer kennis betekent 
meestal een voorsprong in de discussie. 
Met deskundigheid en informatie moet dan ook zeer bewust worden 
omgegaan, maar de basisvoorwaarde is vertrouwen in elkaar. Regels 
en procedures kunnen een gebrek aan vertrouwen niet compenseren. 

Na de informatieverstrekking moeten de verschillende standpunten 
bij elkaar worden gebracht. In die discussies is het belangrijk 
dat er echt naar elkaar geluisterd wordt. Door na te gaan waarop 
een mening berust (feiten, geloof of gevoel) wordt een discussie 
vaak veel zuiverder. Discussies duren vaak eindeloos voort omdat 
er op een verkeerde manier gediscussieerd wordt. Maar het kan ook 
zijn dat er sprake is van een conflictsituatie. 
In een kleine organisatie is een conflict een gebeurtenis die 
vaak de gehele organisatie raakt. Omdat iedereen erbij betrokken 
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is en iedereen medezeggenschap heeft Z1Jn dergelijke conflicten 
vaak moeilijk op te lossen. Dit omdat privebelangen moeten worden 
afgewogen tegen bedrijfsbelangen terwijl de medewerkers beide 
belangen in zich verenigen. Eenheid en solidariteit in doeleinden 
is fundamenteel voor het bedrijf, want het conflict kan alleen 
worden opgelost als iedereen kiest voor hetzelfde belang. 

De taakverdeling kan een bron van conflicten zijn en vooral de 
controle op de uitvoering van de taken. Ook voor de taakverdeling 
geldt weer dat er bewust mee moet worden omgesprongen. Taakverde
len wil zeggen het vaststellen en duidelijk omschrijven van 
mandaten en deze voor een bepaalde periode aan bepaalde personen 
toekennen. Binnen deze mandaten kunnen de personen autonome be
slissingen nemen. Er zit dus een element in van vertrouwen en 
verantwoordelijkheid. De bevoegdheid om die taken te kunnen uit
voeren wordt dus overgedragen. Als het collectief taken over
draagt moet het collectief echter ook controleren of die taken 
goed worden uitgevoerd. Deze vervelende en moeilijke klus levert 
in de praktijk vaak de grootste problemen op. Er moeten van te 
voren gezamenlijk criteria worden opgesteld aan de hand waarvan 
controle kan plaatsvinden. 
De problemen die controle met zich mee brengt maken het uit
oefenen van controle is niet minder belangrijk. Door de mogelijk
heid om ter verantwoording te worden geroepen krijgt de gezamen
lijke zeggenschap namelijk inhoud. Controle is ook de externe 
prikkel die het rekening houden met de groepsbelangen waarborgt. 
Ook bij gezamenlijke controle is het gevaar aanwezig dat de 
sterkeren de zwakkeren (on)gewild overstemmen. Sneller gedachten 
formuleren en beter argumenteren kunnen leiden tot een eenzijdige 
controle en tot het ontstaan van machtsconcentratie. De persoon
lijke afwijzing van machtsconcentratie te willen is hierbij erg 
belangrijk. 

Als deze persoonlijke overtuiging aanwezig is kan vaak geconsta
teerd worden dat het werken met zelfbestuur minder vervreemdend 
is dan werken zonder. Rothschild-Whitt en Whitt [1986;297] con
cluderen echter dat de speciale kenmerken die het collectieve 
werk zo betekenisvol maken makkelijk leiden tot persoonlijke 
stress. In het bijzonder wordt door drie structurele kenmerken: 
collectieve autoriteit, ongedifferentiêerdheid en familiale in
terpersoonlijke relaties stress veroorzaaakt. 
Zoals boven besproken levert de collectieve autoriteit soms pro
blemen op. Het individu kan zich onzeker voelen omdat vaak ondui
delijkheid bestaat over welke beslissingen individueel genomen 
mogen worden en welke beslissingen door de hele groep. Bij een 
individuele beslissing loopt men het risico door de gehele groep 
bekritiseerd te worden wegens het overschreiden van de grens van 
persoonlijke bevoegdheden. De ongedifferentiêerdheid van het 
werk, het brede rolpatroon, is stimulerend en geeft meer vrij
heid, maar maakt ook het werk meer belastend en de organisatie 
minder voorspelbaar. Het sterke gevoel dat het zinvol is ver
ergert de problemen, omdat men daardoor te veel hooi op de vork 
neemt. Hetzelfde effect heeft de controle door kameraden. Meestal 
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werkt men namelijk voor vrienden harder dan voor een baas. 

4.2.4 Ondersteuning 

om de bedrijven te helpen met de problemen van het samen-werken 
en om de gedachte van kleinschaligheid te promoten is er een 
aantal organisaties opgericht. Naast de reeds genoemde Stichting 
MeMO Amsterdam zijn er ook nog plaatselijke kleinschaligheids
groepen. In 21 steden, waaronder Eindhoven, zijn zulke plaatse
lijke groepen werkzaam. (Inmiddels is er een aantal opgeheven, 
zie subparagraaf 4.3.2.) Deze kleinschaligheidsgroepen willen 
werken aan (Schepberichten okt. 1983;23]: 
- de ondersteuning en versterking van bestaande bedrijven; 
- het oprichten van meer memo-bedrijven (starters-begeleiding) ; 
- het verspreiden van informatie over memo-produkten en ideeän, 

zodat meer mensen kiezen voor de gezonde en betere produkten; 
- het bewerkstelligen van een actieve houding bij overheid en 

banken ten aanzien van het memo-bedrijfsleven. 

De memo-bedrijven hebben deze organisaties hard nodig omdat hun 
produkten of diensten meer vanuit een maatschappelijk dan vanuit 
een commercieel belang tot stand behoren te komen. Deze keuze 
betekent vaak extra lange werktijden en hard werken om de slimme 
concurrenten voor te blijven. De concurrenten hebben vaak een 
economische voorsprong omdat ze de maatschappelijke idealen een 
overheidstaak vinden. De memo-bedrijven proberen deze problemen 
te omzeilen door een eigen circuit op te zetten. In een circuit 
samenwerkende bedrijven kunnen zich vaak zelfs zonder sterke 
economische basis goed handhaven. De landelijke en plaatselijke 
organisaties spelen een belangrijke rol in het tot stand komen 
van zo'n eigen circuit. 

De kleinschaligheidsgroepen hebben een specifieke deskundigheid 
ontwikkeld in het begeleiden van alternatieve starters. Door hun 
kennis op het gebied van de doelgroep, de andere aanpak en de 
lage drempel onderscheiden ze zich van de traditionele (onderne
mers)begeleidings instanties (zoals de Kamer van Koophandel). De 
alternatieve starters komen meestal niet uit een ondernemers
milieu en hebben daarom een intensievere begeleiding nodig 
[Rietbergen,1985;34]. 
Het bijbrengen van kennis over hetgeen ondernemen inhoud moet een 
belangrijk deel van deze begeleiding zijn. Van Goch (1985;9] 
constateert namelijk bij startende ondernemers in het algemeen 
eenzijdig ontwikkelde bekwaamheden. Ze heben een gebrek aan ken
nis van: produktontwikkeling, produktie- en kwaliteitsbeheersing, 
financieel beheer, organiseren, plannen en relaties met derden. 
Als gevolg hiervan ziet van Goch een structureel tijdsgebrek en 
een overschatting van het belang van voornoemde gebieden. 
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4.2.5 Duale economische orde 

De stichting Memo geeft De Groene Klapper uit. Dit is een adres
sengids met ruim 1700 adressen van bedrijven, organisaties en 
personen die op de een of andere wijze bezig zijn met kleinscha
ligheid, een menselijke samenleving en arbeidsstructuur, na
tuurbehoud en eerlijke deugdelijke produkten. Uit een Me. Kinsey 
onderzoek blijkt dat 5 % van de bedrijven tot de werkbeweging 
gerekend kan worden. Dat zijn behalve memo-bedrijven ook co6per
aties en vrouwenbedrijven [Rietbergen,1985:19]. 
Uit het verslag van het eerste landelijke onderzoek naar 
idealisme en haalbaarheid van het mens-en milieuvriendelijk on
dernemen blijkt dat de economische prestatie van de memo-sector 
(gemeten naar productie, omzet, werkgelegenheid, winstgevendheid, 
loonvormendheld en innovatie) slechts gering is [Van Alphen, 
1982: 35]. 
Van Alphen vermoedt dat de memo-sector in de voorzienbare toe
komst geen alternatief voor het traditionele bedrijfsleven kan 
Z1Jn. De belangrijkste bijdrage die de beweging kan leveren is 
het doorbreken van verstarde structuren op het gebied van arbeid 
en vrije tijd. Memo kan een voorbeeld zijn naast de traditionele 
economie. van Alphen spreekt in dit verband van een duale econo
mische orde. 

De traditionele economische orde is op veel punten te star om 
ruimte te bieden voor noodzakelijke en gewenste vernieuwingen. De 
ecologische orde, die betrekkelijk zelfstandig naast de tradi
tionele kan bestaan heeft een evenwichtige plaats voor economisch 
realisme, zorg voor het milieu, bedrijfsdemocratie en emancipa
tie. 
Deze duale constructie biedt de mogelijkheid van een 
gunstige wisselwerking zoals enerzijds de voorbeeldfunctie op het 
gebied van mensvriendelijk werken en op het gebied van kwaliteit 
van produkt of dienst. De memo-beweging kan anderzijds know how, 
die toepasbaar is op kleine schaal, overnemen van de traditionele 
sector. 

Met deze traditionele sector, en wel met het midden- en kleinbe
drijf, heeft de memo-beweging veel problemen gemeen. Deze proble
men Z1Jn de zwakke punten van de memo-beweging zoals die in de 
enquete werden vermeld. En wel: te lage omzet, financiering en 
liquiditeit, hoge financiêle lasten, te kleine winstmarge, perso
neelsverloop, evenwicht economie/idealen (onderlinge problemen, 
continuiteit, groei), organisatie, vaktechnische kennis, zakelijk 
inzicht, belastingen, arbeidsintensiteit en reklame/marketing 
[Van Alphen, 1982:26]. 
Alleen het evenwicht tussen enerzijds economische eisen en ander
zijds mens- en milieuvriendelijke idealen is een echte memo
probleem. Bij de andere problemen zouden de memo-bedrijven ge
bruik moeten maken van de traditionele instituten ten behoeve van 
het midden-en kleinbedrijf. In de praktijk blijkt dat dit niet 
gebeurt. Daarom zouden de regionale kleinschaligheidsgroepen 
verder ontwikkeld moeten worden. 
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De mate van groei en het genoemde evenwicht blijken vaak onder
werp van discussie te zijn in memo-bedrijven. Als gevolg hiervan 
gebeurt het regelmatig dat er onderlinge meningsverschillen ont
staan en dat mensen besluiten op te stappen. Op dit dilemma komen 
we in paragraaf 4.3 terug. 
Naast zwakke punten zijn er uiteraard ook sterke 
werden genoemd: kwaliteit van het produkt, externe 
prijs, interne samenwerking, vaktechnische kennis, 
motivatie en kwaliteit van de arbeid. Opvallend is 
sche kennis als een sterk en ook als een zwak punt 

4.2.6 Toekomstige betekenis 

punten. Hier 
relaties, lage 
flexibiliteit, 
dat vaktechni
wordt gezien. 

Of de memo-beweging in de toekomst getalsmatig meer dan marginaal 
zal zijn valt moeilijk te voorspellen. Hiervoor moet namelijk aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan [Van Alphen 1982;37]: 

1 Het eigen onafhankelijke circuit moet versterkt worden; 
2 De centrale en lokale overheden moeten de eigen plaats van de 

memo-beweging erkennen; 
3 De memo-beweging moet zich profileren t.o.v. en gelijktijdig 

samenwerken met (delen van) het overige bedrijfsleven. 

Het eigen circuit moet versterkt worden omdat individueel werken
de bedrijven meer moeite hebben met economische problemen, tradi
tionalisme en tegenwerkende starre structuren dan bedrijven die 
een onderdeel vormen van een plaatselijk of regionaal circuit. 
Via de regionale kleinschaligheidsgroepen waarin memobedrijven 
samenwerken, is versterking van het eigen circuit het beste te 
bereiken. Zo'n regionaal circuit moet een evenwichtige opbouw 
hebben waarbij voor een opbouw van onder af moet worden gekozen. 
(Eerst de primaire consumptie-sector). 
Er moet zoveel mogelijk gewerkt worden volgens de regels van de 
"afspraak-economie". Dat houdt in: consumentenkringen, distri
butiecentra die veel met ruilcontracten werken en een nieuw type 
arbeidscontract dat ruimte laat voor zowel de "ondernemer" als 
voor de meer vrijblijvende deelwerk(st)er. Nieuwe initiatieven 
moeten met name vanuit het circuit uitgewerkt worden. Dit maakt 
de kans op slagen van het nieuwe projekt groter. Verder moet het 
circuit er naar streven niet alleen een werk- maar ook een leef
circuit op te bouwen. (cafe, cursussen, ontspanningsruimte, e.d.) 
Belangrijk is een juist evenwicht te vinden tussen behoefte aan 
samenwerking en tegelijkertijd behoud van vrijheid. Vasthouden 
aan arbeiderszelfbestuur in de bedrijven en aan particulier ei
gendom kan hiervoor een garantie bieden, evenals gezamenlijk 
eigendom van de produktiemiddelen (inkopen in het kapitaal) met 
individuele commerciêle verantwoordelijkheid. 
Het circuit moet ook zorgen voor een eigen kapitaalvoorziening. 
Het traditionele bankwezen heeft nog te weinig begrip voor de 
bijzondere situatie en karakteristiek van memo-ondernemers. (Me
MO-Munt en de Tridiesbank proberen enigzins in deze behoefte te 
voorzien). 
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Tevens moet elk lid van het circuit in principe een (minimum-) 
bijdrage leveren aan arbeid in functies die "primaire welvaart" 
scheppen. zo kan bureaucratie enjof een vervreemdende arbeidsde
ling worden voorkomen. Dit vraagt ruimte voor deelbanen en vrij
willigerswerk. Maar deze aanpak biedt ook ruimte voor een profes
sionalisering en vermaatschappelijking van de hobby- en doe-het
zelf-sector. 

Ten tweede verdient de memo-beweging de erkenning van de overheid 
(en daarmee subsidies en aanpassing van regelingen) vanwege de 
baten die ze oplevert ten opzichte van de rest van de maatschap
P1J. Een voorbeeld van zo'n maatschappelijke baat is de niet 
veroorzaakte milieuverontreiniging. Het werken met behoud van 
uitkering, waarmee maatschappelijk nuttige en niet-concurrentie
vervalsende projecten kunnen worden uitgevoerd, moet worden be
vorderd. (De samenleving schreeuwt om het verrichten van een 
groot aantal taken terwijl bijna een miljoen mensen wordt betaald 
om thuis te blijven) 
Concurrentie-vervalsing is trouwens een moeilijk werkbaar begrip. 
Traditionele bedrijven worden vaak enorm gesubsidieerd omdat zij 
externe kosten kunnen afwentelen op de maatschappij. Memo-bedrij
ven willen deze externe kosten niet veroorzaken en moeten de 
lasten daarvan zelf dragen, waardoor hun concurrentiepositie 
verzwakt. 
Verder dienen de kleinschaligheidsgroepen te worden gesubsi
dieerd. Ze kunnen dan deskundigheid ontwikkelen die hun eerste
lijns advisering en ondersteuning aan bestaande en nieuwe bedrij
ven ten goede komt. Door goede en vanuit de praktijk gevoede 
ondersteuning kan de economische faalkans van memo-bedrijven 
kleiner worden. {Circa 60 % van de starters verdwijnt binnen de 
eerste 6 jaar [Van Alphen, 1982:40).) 
De lokale overheden zouden memo-bedrijven een voorkeursbehande
ling moeten geven, onder andere bij het vestigingsbeleid (be
drijfsverzamelgebouwen en behoud van kleinere bedrijfsruimten in 
renovatiewijken vanwege het buurtvriendelijke karakter van memo
bedrijven) . 

Als derde voorwaarde is profilering van de memo-beweging ten 
opzichte van en gelijktijdig samenwerking met het overige be
drijfsleven vereist. Hiervoor geldt dat de grenzen tussen de 
memo-beweging en delen van het overige bedrijfsleven niet altijd 
even scherp zijn aan te geven. Veel bedrijven en bedrijfsorgani
saties staan in principe open voor vernieuwingen. Ze kunnen van 
memo-bedrijven ervaringen overnemen op de gebieden van pro
duktkwaliteit en arbeidsorganisatie. 
Zelf hebben ze een berg informatie waar de memo-bedrijven te 
weinig gebruik van (kunnen) maken. Maar de memo-beweging moet 
steeds de juiste weg kiezen tussen het beschermen van het eigen 
gezicht en het belang van openheid naar buiten toe. 
Als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan kan volgens Van 
Alphen het zg. duale ecologische circuit ontstaan. Het duale 
bestaat er dan in dat twee types economische orde betrekkelijk 
onafhankelijk naast elkaar bestaan. Het volgende globale beeld 

44 



kan van de duale economie worden gegeven [Van Alphen 1982;36]: 

Schema 7 

DUALE ECONOMIE 

traditioneel 

1

- streven naar inkomsten-maxi
malisatie 

- anonimiteit, onpersoonlijk
heid 

- systeem gebaseerd op con
currentie en eigenbelang 

- grootschalig in doen en 
denken 

- kwantiteit staat boven kwa
liteit 

- specialisatie en fulltime
arbeid 

- klassiek cultuurpatroon 

memo 

- op een bepaald moment is het 
genoeg 

- persoonlijke betrokkenheid 

- systeem gebaseerd op af
spraak economie 
kleinschalig als ordenings
en organisatieprincipe 

- kwaliteit staat boven 
kwantiteit 

- taakroulatie en deeltijd
arbeid 

- alternatief cultuurpatroon 

Hoewel er nog 
memo-beweging 
memo nog geen 
schappij. Wel 
maatschappij. 

volop problemen en tegenstellingen Z1Jn binnen de 
mag volgens Van Alphen geconcludeerd worden dat 
alternatief kan bieden voor de traditionele maat-

kan memo een optie zijn naast de traditionele 

Memo kan vernieuwend werken voor de maatschappij omdat ver
nieuwing, volgens Van der Hoeven [1980;58], daar plaats vindt 
waar mensen hun vindingrijkheid kunnen laten werken in antwoord 
op praktische problemen. Kleinschaligheid kan een belangrijke rol 
gaan spelen door de innoverende initiatieven die er genomen 
worden op zoek naar een technologie die milieu, energie en grond
stoffen spaart. 
Het Centrum voor Energiebesparing (C.E.) heeft een toekomst
scenario ontworpen en doorgerekend. In dit scenario worden een 
aantal beleidsmaatregelen voorgesteld om werkgelegenheid, koop
kracht en het milieu te sparen. Het doorvoeren van de bepleitte 
maatregelen zou kansen scheppen voor memobedrijven [Van Dieren, 
1983;104]. 
Het grote belang van memo is echter ook in het C.E. scenario de 
voorbeeldfunctie, zowel naar consumenten als producenten toe. De 
consument kan via memo kennismaken met andere opvattingen over 
voedsel en met ambachtelijk vervaardigde produkten. De producent 
kan hier een voorbeeld zien van de mogelijkheid een bedrijf te 
runnen op bredere uitgangspunten dan gebruikelijk. 
Voor het uitvoeren van het C.E. scenario moet kleinschaligheid 
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wel in een ruime zin worden verstaan: een arbeidsintensieve 
produktiewijze die de voordelen van memo ook in economische zin 
optimaal benut [L.M.O.studiegroep,1982;14]. 

4.3 Problemen van memo 

4.3.1 Het dilemma 

De memo-beweging kent tal van dilemma's. De beweging bestaat uit 
mensen die met verschillende achtergrond, instelling en idealen 
een vaag omschreven doel proberen te bereiken. Hoe dat doel te 
realiseren levert veel problemen op. Er is immers geen sprake van 
leiding. Bovendien is het uiteindelijke doel voor veel mensen ook 
weer verschillend. 
De tegenstrijdigheid die we al hebben gesignaleerd is het vinden 
van het evenwicht tussen economische haalbaarheid en memo
idealen. Problemen over de mate van mechanisering of automatise
ring zijn hierop terug te voeren. Vooral in de landbouw zijn deze 
problemen erg groot. Het alternatieve landbouwcircuit ontwikkelde 
zich 10 jaar lang op basis van de ecologische uitgangspunten 
(kleinschaligheid, mens-en milieuvriendelijkheid, kringloop). Er 
werd gepoogd om een zo gesloten mogelijke kringloop van geld en 
goederen te ontwerpen. Maar het no-nonsens dringt ook door in de 
alternatieve beweging. Het circuit raakt lek en de alternatieve 
handel ontdekt het kapitalisme. 
Planmatige produktie en gegarandeerde afzet vormen de hoekstenen 
van het ecologische landbouwbeleid. Maar buiten het eigen circuit 
bestaat een veel grotere vraag naar "onbespoten" landbouwpro
dukten. Echter, om de natuurvoedingswinkels levensvatbaar te 
houden moest de kringloop gesloten blijven. 
Enkele grotere producenten van alternatieve voedingsmiddelen 
waren bereid om ook buiten het circuit te leveren. Dit heeft de 
toch al aanwezige tendens tot schaalvergroting en mechanisering 
versterkt. Andere alternatieve bedrijven worden hierin meege
zogen. 
Voorbeeld: In 1984 kocht een eco-boer als eerste een spruiten
plukmachine. De alternatieve spruitjes, die tot dan toe altijd zo 
duur waren omdat ze met de hand geplukt moesten worden, daalden 
nu ineens een stuk in prijs. De andere boeren raakten hun spruit
jes pas weer kwijt toen de oogst van de gemechaniseerde boer op 
was [De Kleine Aarde 53;3]. 

Ook de computer zorgt voor een dilemma. De tendens is om te stel
len dat de computer slechts een hulpmiddel is en zeker past in 
een mens-en milieuvriendelijke onderneming. Routineklussen kunnen 
door de computer snel worden gedaan en dat levert tijdwinst op. 
Als de schaal van het bedrijf het zou toelaten dan zouden heel 
wat van de bedrijven uit een onderzoek overgaan op 
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procesautomatisering, ongeacht of men dan nog wel kleinschalig 
genoemd mag worden. Wel is het zo dat memobedrijven door hun 
weinig hiêrarchische organisatiestructuur minder gevoelig zullen 
blijken voor daling van het kwalificatieniveau (De kwaliteit van 
de arbeid zal dus niet snel negatief be!nvloed worden) . De onder
nemers zelf noemden als randvoorwaarden voor eventuele automati
sering dat het geen vervreemding of afhankelijkheid mag veroorza
ken en dat de mensvriendelijkheid van het werk en van de werkom
geving niet mogen worden aangetast [MeMOkrant juli 1985;2]. 

De Eindhovense kleinschaligheidsgroep STOK constateert in haar 
persbericht [okt. 1985] bij de opening van het STOK Service Buro 
dat er de laatste drie jaar sprake is van een duidelijke profes
sionalisering in de kleinschalige bedrijven. Men weet inmiddels 
gebruik te maken van kennis uit het traditionele bedrijfsleven. 
Deze kennis probeert men zo toe te passen dat er geen idealen 
ingeleverd behoeven te worden. (Er is inmiddels een kleinscha
lige marketing ontwikkeld waarbij men aan marktonderzoek en re
klame kan doen, zonder oneerlijk te zijn). 

Van den Abbeele [Jacobs,1983;251 e.v.] ziet als hoofdprobleem van 
de zelfbeherende produktiecoBperaties dat zij slechts getolereerd 
worden als ze aan de eisen van de kapitalistische markt voldoen. 
Ze mogen slechts de gaten vullen die voor het kapitalisme niet 
interessant zijn. Ze mogen verder in produktiesectoren de oplap
functie van de staat in de sociale, verzorgings-, discipline
rings- en milieukostensector aanvullen. 
Rentabiliteit en professionele aanpak zijn noodzakelijk voor het 
overleven, maar ze bedreigen het zelfbeheer en het gelijkwaardig 
meebeslissen door iedereen. Een oplossing voor dit probleem is 
het zich onafhankelijk maken van produktie voor de kapitalis
tische markt en deels aan zelfvoorziening doen. 
Dit gesloten circuit is in de landbouw nu juist mislukt, deels 
omdat men te weinig aandacht heeft besteed aan het creêren of 
zoeken van een noodzakelijk sympathisantenpubliek. Met een sympa
thisantenpubliek is het gevaar aanwezig dat men een alternatief 
ghetto gaat vormen dat weinig verandert aan de kapitalistische 
produktiewijze en de markteconomie. 

We hebben in de voorgaande paragraaf al gezien dat het vooral de 
voorbeeldfunctie van memo is die mogelijk zal bijdragen tot een 
technologische transformatie en een herstructurering van de werk
gelegenheid. Binnen de memo-beweging is er niet zonder meer 
overeenstemming over deze voorbeeldfunctie. Velen vrezen die rol 
in verband met de bedreiging van de persoonlijke onafhankelijk
heid [Van Alphen 1982;35]. 
Maar niet alleen de persoonlijke onafhankelijkheid wordt bedreigd 
als memo zich meer als een echte beweging gaat manifesteren. 
Ideologische vorming en motivatie, het militant naar buiten tre
den, het meer (willen) zijn dan een produktie-eenheid binnen het 
kapitalisme, nemen tijd en energie in beslag. De concurrentiepo
sitie van de memobedrijven wordt hierdoor niet bepaald gunstig 
be!nvloed. Naast de energie die deze ideologisch-politieke 
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functie kost worden de economische ontwikkelingsmogelijkheden ook 
nog beperkt door het effect van deze functie zowel op het verwer
ven van clienteel, als op de toegangelijkheid tot de kapitaal
markt. 

Als de memo-beweging niet militant naar buiten treedt en zich 
verbindt met sociale strijd (arbeidersstrijd, ecologie en vredes
beweging) neemt ook de maatschappelijke betekenis van de beweging 
af. De bedrijven kunnen dan misschien nog een tijdje overeind 
blijven binnen het kapitalisme door zelf een aantal elementen van 
dat kapitalisme over te nemen. Maar hoe kan men het kapitalisme 
en de panische groeieconomie ooit veranderen als men er zelf om 
overlevingsredenen deel van gaat uitmaken? Het dilemma is duide
lijk: het kapitalisme aanvaarden en economisch overleven (en 
slechts wat kruimels tewerkstelling kunnen redden), of een uit
drukking zijn van politiek en cultureel protest en economisch 
onbeduidend blijven [Jacobs, 1983;256]. 

4.3.2 Nieuwe Zakelijkheid 

In de voorafgaande sub-paragraaf werd het dilemma van memo duide
lijk. Het accent wordt steeds meer gelegd op de eisen van de 
economische realiteit en minder op de memo-idealen. Sommigen 
denken zelfs dat het afgelopen is met de memo-gedachte. Het 
"anders ondernemen" is bedoeld om mensen te helpen bij het opzet
ten van een goed bedrijf dat zelfstandigheid biedt. Het ideaal 
telt nog nauwelijks mee. Winst maken om de winst wekt nog steeds 
grote verontwaardiging maar het winstmaken om te kunnen voortbe
staan wordt nadrukkelijk naar voren geschoven. 
De houding van alternatieve ondernemers is aan het veranderen. 
Amateurisme en kneuterigheid maken plaats voor professionalisme 
en zakelijkheid. Van Alphen [MeMOkrant,sept.1986;6] noemt dit een 
positieve ontwikkeling. De belangrijkste succesfactor is kwali
teit. De tegenstelling tussen een ideêle en een zakelijke aanpak 
bestaat volgens hem niet. Idealen nastreven zonder zakelijke 
basis is zelfbevrediging, aldus Van Alphen. 

Ook de kleinschaligheidsgroepen zijn door de nieuwe zakelijkheid 
aangetast. Enkele groepen zijn opgeheven of bestaan alleen nog 
maar op papier omdat de idealisten van het eerste uur de kar niet 
meer willen trekken. Andere groepen zijn professioneler geworden 
en werken loonvormend. Ze richten zich ook steeds meer op start
ers in het algemeen dan alleen op de memo-beweging. Het gaat dan 
vaak om starters met weinig ondernemerservaring en kapitaal. 
Uitkeringsgerechtigden, vrouwen en etnische minderheden zijn in 
deze groep veel te vinden. De stichting Werkplan (een kleinscha
ligheidsgroep) heeft zelfs de woorden: "kleinschaligheid", "mens
en milieuvriendelijk" en "menseljke maat" uit de beleidsplannen 
geschrapt. Het, met een gedegen zakelijke aanpak, van de grond 
komen van het bedrijf is waar het nu om gaat. 
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Gompen [MeMOkrant sept. 1986;5] vindt dit geen negatieve ontwik
keling. Memo betekent volgens hem het bewust omgaan met de rnater
i@le kant van het leven. Het is een rnanier van leven die nog moet 
evolueren. Het is een bewustwordingsproces. Bewust worden roept 
vragen op waar dan antwoorden op bedacht worden. Maar ook die 
antwoorden roepen weer vragen op waar dan weer antwoorden op 
moeten komen. Maar ook die antwoorden roepen weer vragen op. Zo 
is de nieuwe zakelijkheid het antwoord op de vraag of een onder
nemer wel 80 uur per week moet werken voor mensen die toch niet 
begrijpen waar het om gaat. Maar de professienelere aanpak zal 
ook niet het definitieve antwoord zijn. 

4.4 Samenvatting 

De memobeweging is een beweging die zich verzet tegen de door 
haar geconstateerde negatieve uitvloeisels van het kapitalistisch 
systeem: milieuverontreiniging en grondstoffen- en energiever
spilling, maar ook de, vaak grootschalige, organisatie van de 
produktie. Mensen raken vervreemd van hun medemens en van het 
werk dat ze doen. De arbeidstaak wordt uitgehold door specialisa
tie en mechanisatie, en de hi@rarchische opbouw ontneemt de 
mensen de eigen verantwoordelijkheid voor hun arbeidstaken. 

De memobeweging wil niet passief afwachten maar alternatieven 
laten zien voor de grootschalige produktiewijze en actief streven 
naar verbetering van de maatschappij. De weg die daarvoor gekozen 
is is die van het oprichten van eigen bedrijven. Hier probeert 
men negatieve uitvloeisels van het produktieproces te voorkomen. 
Een deel van de memo-beweging probeert de gangbare economie en de 
wijze van denken die daarmee samenhangt te omzeilen door het 
scheppen van een eigen circuit. Het streven is om de gangbare 
concurrentie-economie te vervangen door een afspraakeconornie. ( 
Dit gebeurt vooral in de voedselbranche.) 
Memo-bedrijven proberen maatschappelijk zinvolle produkten of 
diensten te leveren die op een mens- en milieuvriendelijke wijze 
geproduceerd zijn. Openheid en eerlijkheid staan voorop. Men 
probeert bewust om te gaan met de rnateri@le kant van het leven. 

Natuurlijk gaat dat niet zonder problemen. Problemen die te rnaken 
hebben met het feit dat de omringende wereld nog steeds "kapita
listisch" is en problemen met het "samen-werken". Ondanks de 
pogingen een eigen circuit op te bouwen kan men zich niet (en mag 
men zich ook niet) onttrekken aan de buitenwereld. De theoretici 
verschillen echter nogal van mening over de vraag in hoeverre men 
zich moet aanpassen aan het systeem. De pogingen om het systeem 
van binnen uit te be!nvloeden dragen het gevaar in zich dat men 
zich te veel aan het systeem gaat aanpassen. En hoe kun je het 
kapitalisme bestrijden als je er zelf deel van uit maakt? 
Een vorm van aanpassing is de nieuwe zakelijkheid die in de 
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memobeweging opgang maakt. Er mag weer over winst maken gesproken 
worden want winst maken is noodzakelijk om het voortbestaan van 
de onderneming te garanderen. Sommigen menen echter dat men al 
zover is aangepast dat er van memo geen sprake meer is. Anderen 
daarentegen zien het als een noodzakelijke stap omdat op deze 
manier de ideêen van het "anders ondernemen" gemakkelijker kunnen 
doordringen tot het traditionele bedrijfsleven. 

De andere categorie problemen die specifiek is voor kleinschalige 
bedrijven zijn de problemen die veroorzaakt worden door het 
samen-werken. Er ontbreken hiêrarchische verhoudingen en men 
probeert te komen tot gezamenlijke zeggenschap. Gezamenlijke 
zeggenschap is iets dat men moet leren. Het samen verantwoorde
lijk zijn voor de bedrijfsresultaten, voor de gang van zaken is 
iets dat men niet op school geleerd heeft (eerder afgeleerd). Met 
vallen en opstaan moet er dan ook gepraat worden over de gezamen
lijke controle van ieders taken en het afstaan van beslissingsbe
voegdheid. 
Machtsvorming en concentratie van deskundigheid moeten voorkomen 
worden. Openheid en vertrouwen is hiervoor essentieel. Belangrijk 
is dat alle medewerkers dezelfde ideeên en idealen hebben en 
solidair zijn met elkaar. 
Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan kan een memobedrijf een 
heel efficiênt producerend bedrijf Z1Jn vanwege de hoge ar
beidsmotivatie en arbeidsinzet en de efficiênte taakverdeling en 
besluitvorming. 
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5 DE GEVOLGEN VOOR MEMO 

5.0 Inleiding 

In hoofdstuk drie is verslag gedaan van het literatuuronderzoek 
naar de gevolgen van de introductie van computers in bedrijven. 
Computers kunnen allerlei routine-werkzaamheden uit de handen van 
mensen nemen. Opzoeken, sorteren, vergelijken en rekenen doen ze 
veelal sneller en nauwkeuriger dan mensen. Ze maken "dom" werk 
overbodig en dat heeft natuurlijk gevolgen voor grote zowel als 
kleine bedrijven. 
In hoofdstuk vier is de memo-beweging in het algemeen besproken. 
Hieruit mag duidelijk zijn geworden dat het memo-bedrijf niet 
bestaat. De verschillen tussen diverse memo-bedrijven, werkzaam 
in verschillende sectoren, zijn vaak groter dan tussen een memo
bedrijf en een klein regulier bedrijf werkzaam in dezelfde be
drijfstak. 
Memo-bedrijven hebben echter een bepaalde consensus, een bepaalde 
min of meer gemeenschappelijke filosofie die hen onderscheidt van 
het reguliere bedrijfsleven. 
Ze streven samen-werking na en dat brengt specifieke problemen 
met zich mee. Door deze bijzondere omstandigheden is het aanneme
lijk dat de invloed van de introductie van computers in memobe
drijven enigzins zal verschillen van de meer algemene verwacht
ingen uit de literatuur (zie hoofdstuk drie). In dit hoofdstuk 
bekijken we welke gevolgen er voor memo-bedrijven te verwachten 
zijn van de introduktie van computers. Memo-bedrijven en kleine 
reguliere bedrijven vertonen grote overeenkomsten. Daarom worden, 
waar dat zinvol is, de verwachtingen van de gevolgen van com
putergebruik voor kleine bedrijven in het algemeen besproken. 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf 
worden in het kort de belangrijkste kenmerken besproken van de 
(memo) context waarin het computergebruik plaats vindt. Daarna 
komen de gevolgen van de introductie van computers in memobedrij
ven aan bod. Ook hier onderscheiden we gevolgen voor de onderne
ming, gevolgen voor de mensen en gevolgen voor het milieu. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de te 
verwachten gevolgen van invoering van computers in memobedrijven. 

5.1 De context van computergebruik 

De context waarin het gebruik van computers plaats vind werd in 
hoofdstuk drie onderscheiden naar de karakteristieken van de 
gebruiker, de organisationele omgeving en het computer-pakket. De 
conclusie was dat het vooral de karakteristieken van de ge
bruiker zijn die invloed hebben op de gevolgen van computerge
bruik. (Met name de sociotechnische interface.) 
Het zijn juist deze persoonlijke karakteristieken die bij werkers 
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in de memo-beweging vaak verschillen van die van werkers in 
reguliere bedrijven. In de memo-beweging is sprake van een waar
den-, normen- en handelingspatroon dat afwijkt van de gangbare 
patronen. Men stelt extra eisen aan de arbeidsplaats met betrek
king tot de arbeidsomgeving en het te maken produkt of de te 
leveren dienst. 
Van Steenbergen [1985;225] noemt de 
volgende waarden die in de arbeidsplaats tot uitdrukking dienen 
te komen: 
- een grote nadruk op autonomie, zelfbeheer en zelfwerkzaamheid; 
- gerichtheid op sociaal nuttig geachte produktie; 
- integratie van arbeid en andere bestaansaspecten; 
-nadruk op lokale en kleinschalige economie (regionaal, buurt); 
- milieuvriendelijkheid. 
Versterking van deze waarden door de computer leidt uiteraard tot 
een positieve waardering. 

Ten aanzien van de organisatie signaleren Van Alphen e.a. 
[1982,3] de volgende karakteristieken bij memo-bedrijven: 
- in bijna de helft van de bedrijven wordt gekozen voor variabele 

werktijden; 
- de gemiddelde leeftijd van de werk(st)ers is 32 jaar; 
- het opleidingsniveau is vrij hoog. Bijna de helft van de werk-

(st)ers heeft een H.B.O. of hogere opleiding gevolgd; 
- bij de start van het bedrijf werken er gemiddeld 2,6 personen 

en men streeft naar 5,1. 

Het computerpakket bestaat in memo-bedrijven veelal uit een mic
ro-computer voor de administratie en tekstverwerking. Maar ook 
voor ontwerp en produktieberekeningen wordt de computer gebruikt. 
Ondersteuning behoort het bedrijf meestal van de leverancier van 
de apparatuur te krijgen. Deze ondersteuning is niet altijd 
voldoende. In de kleinschaligheid zijn ondernemers echter meestal 
bereid elkaar te helpen. Ook zijn er in de memo-beweging bedrij
ven die zich speciaal hebben toegelegd op het geven van de nodige 
ondersteuning. 

5.2 Gevolgen voor de onderneming 

De meest voorkomende toepassing van computers in memo-bedrijven 
is de administratieve automatisering. Voor administratieve auto
matisering is slechts een micro-computer met veelal standaard
software en een minimum aan randapparatuur nodig. 
Uit een onderzoek van Van Uxem e.a. [1986;122] blijkt de admini
stratie in het midden- en kleinbedrijf (M.K.B.) een zwak ontwik
keld onderdeel van de bedrijfsvoering te zijn. Geconstateerd 
wordt ook dat het voorkomen van administratieve automatisering 
samenhangt met de ontwikkeling van een meer bewust gebruik van 
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informatie bij de bedrijfsvoering. Door deze ontwikkeling wordt 
de informatie over het bedrijfsproces vergroot en verbeterd. Op 
veranderende omstandigheden kan dan adequaat gereageerd worden 
waardoor de continu!teit beter gewaarborgd is. 
In 1980 produceerde het memo-bedrijf "Volksenergie" 350 CV-pomp
automaten per maand wat tevens het maximum was. De vraag naar de 
pompautomaten was groot en de levertijd daardoor lang. Door 
gebrekkige administratie had men weinig inzicht in de bestel
lingen waardoor men niet tijdig signaleerde dat er minder dan 350 
automaten per maand werden besteld. Computeradministratie ver
kleint de kans op zulke fatale fouten. 

In de aanloopperiode van de administratieve automatisering moet 
de administratie dubbel worden gedaan en moeten veel gegevens 
worden ingevoerd. Tevens moet men met de machine leren werken. 
Als die periode achter de rug is kan tijd bespaard worden. 
Niet alle bedrijven voeren hun eigen administratie. Veel kleine 
ondernemingen laten hun administratie uitvoeren door gespeciali
seerde bedrijven als boekhoud- en accountantskantoren. Voor zo'n 
kantoor levert administratieve automatisering naast het informa
tie-voordeel een tijdsbesparing op van soms wel 50% [Schurgers 
,1986;16]. Deze vrijgekomen tijd kan benut worden voor meer 
bedrijfskundige advisering. 
Bij cliênt-bedrijven neemt de behoefte aan advisering namelijk 
toe doordat er meer en nieuwe informatie beschikbaar is, waarmee 
in de periode voor automatisering niet gewerkt is. Deze gegevens 
kunnen meestal niet goed ge!nterpreteerd worden door de cliênt 
zelf, vanwege onvoldoende management-know-how. 
Bedrijven die zelf hun administratie voeren zullen vaak hetzelfde 
boekhoudpakket gebruiken als de accountant die hun jaarverslag 
opstelt. De communicatie verloopt daardoor beter en de kosten 
kunnen omlaag. Ook hierdoor onstaat dus ruimte voor een betere 
advisering. Bovendien kan de accountant ondersteuning geven bij 
problemen met het gebruik van de computer. Hier tegenover staat 
dat als de accountant een gebruikersonvriendelijk pakket hanteert 
het bedrijf dit ook moet nemen. 

In hoofstuk vier is gesproken over de nieuwe zakelijkheid: uit de 
geitenwollensokken sfeer naar de professionele wereld toe, met 
behoud van bepaalde doelstellingen. Bij deze trend past ook een 
uiterlijk goed verzorgde communicatie. In de memo-bedrijven is 
geen secretaresse aanwezig. Routine om goed uitziende, correct 
geformuleerde brieven te schrijven ontbrak, evenals tijd. De 
mogelijkheid van tekstverwerken maakt dat memo-bedrijven wat dit 
betreft beter meekunnen. Dit is, hoe men er ook over mag denken, 
een voorwaarde om serieus te worden genomen. 

Ingrijpender maar minder vaak voorkomend zijn de gevolgen van 
automatisering van de "produktie". Robotisering, computer aided 
design, computer aided manufacturing en computer aided enginee
ring worden steeds belangrijker in het midden- en kleinbedrijf. 
De concurrentiestrijd zal memo-bedrijven er toe dwingen mee te 
doen aan de race in technologische innovaties. 
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Een moeilijkheid hierbij vormt de financiering. De typisch ide~le 
rechtsvormen (co6peratieve) vereniging en stichting maken het 
verkrijgen van kredieten vaak moeilijk terwijl voor de nieuwe 
technologie~n juist veel geld nodig is. 
De hoge kostprijs van de moderne apparatuur brengt nog een ander 
groot probleem met zich mee. In veel grotere bedrijven wordt de 
bedrijfstijd verlengd om grote investeringen rendabel te maken. 
Aan het systeem van ploegendiensten kleven echter voor de betrok
ken werknemers nogal wat bezwaren. Het werken in ploegendiensten 
is niet goed te verenigen met de mensvriendelijke idealen van 
memo. Deze idealen maken de toepassing van de dure technologie 
moeilijker. 

Memo-bedrijven hebben echter ook hun voordelen in de technologie
race. De aanwezige flexibiliteit, de afwezige bureaucratie en 
starre bedrijfscultuur maken het memo-bedrijf geschikter voor 
snelle veranderingen. Ook het teamwerk in het memo-bedrijf levert 
vaak betere beslissingen op. Van Uxem e.a. [1986;9] constateren 
bij het midden- en kleinbedrijf in het algemeen een laag oplei
dingsniveau. In memo-bedrijven zijn de werk(st)ers juist hoogge
schoold [Van Alphen e.a.,1982;17]. Weliswaar sluit deze opleiding 
meestal weinig aan bij het werk maar de mensen hebben geleerd om 
onderwijs te volgen. Waarschijnlijk is dit bevorderlijk voor een 
goede aanpassing aan de eisen van de technologie. 

5.3 Gevolgen voor de mensen 

5.3.0 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk drie onderscheiden we ook hier de gevolgen 
voor mensen naar directe en indirecte gevolgen. De directe gevol
gen zijn: werkgelegenheid, functionele rol en machtsaspecten. De 
indirecte gevolgen omvatten: arbeidssatisfactie, vervreemding en 
privacy. 

5.3.1 Werkgelegenheid 

Computers kunnen de arbeidsproduktiviteit verhogen. Dat geldt ook 
bij toepassing in memo-bedrijven. Uit het onderzoek van Van 
Alphen en anderen [1982;26] bleek dat overwerk vaak structureel 
is in een memo-bedrijf. Verhoogde arbeidsproductiviteit zal waar
schijnlijk gebruikt worden om dit probleem aan te pakken. Be
langrijk hierbij is dat de tijdwinst waarschijnlijk schijnwinst 
is. Ook de concurrentie maakt deze "winst". Nieuwe banen zullen 
daarom niet zo snel gecre~erd worden als gevolg van de intro
ductie van een computer, tenzij de economische positie van het 

54 



bedrijf sterk verbetert. 
vanwege het mensvriendelijke karakter van een memo-bedrijf zullen 
er geen gedwongen ontslagen vallen door automatisering. De werk
gelegenheid loopt in een memo-bedrijf minder gevaar als gevolg 
van computergebruik, dan in het reguliere bedrijfsleven. Wel zal 
het voorkomen dat de werkgelegenheid niet toeneemt omdat ge!nve
steerd wordt in computers in plaats van nieuwe mensen aan te 
trekken. 

Voor de werkgelegenheid zijn tenslotte nog van belang de 
mogelijkheden om een nieuw bedrijf op te richten. Maakt de com
puter het gemakkelijker om "voor jezelf" te beginnen? Computer 
aided rnanufacturing kan geestdodend werk in de industriêle sector 
elimineren. Memo-bedrijven opereren nog niet in deze industriêle 
sector maar krijgen hier de mogelijkheid toe als de kwaliteit van 
het werk toeneemt. 
De hoge kosten van de nieuwe systemen kunnen echter een grote 
belemmering gaan vormen voor het stichten van een nieuw bedrijf. 
Maar de prijzen van computers en de benodigde randapparatuur 
zullen waarschijnlijk de komende jaren nog sterk dalen. Toffler 
[1981] ziet juist een grote mogelijkheid voor mensen om met 
computers zelfstandig te werken aan bijvoorbeeld software-ontwik
keling en tekstinvoer. Dat werk kan in woongroepen of huiselijke 
omgeving plaatsvinden zodat het aansluit bij memo's streven naar 
integratie van werk en andere bestaansaspecten. 

5.3.2 Functionele rol 

In subparagraaf 3.3.2 werd een grote invloed van de introductie 
van computers op de dimensies van de functionele rol geconsta
teerd. In het algemeen zullen specialisatie, standaardisatie en 
forrnalisatie toenemen. Deze verschuivingen zullen ook in een 
memo-bedrijf plaatsvinden maar slechts in geringe mate. 
Het doel waarvoor computers gebruikt worden en de gebruikers
vriendelijkheid van de programrnatuur bepalen in belangrijke mate 
de specialisatie. Ook de wijze van introductie speelt hierbij een 
rol. Betreft het de administratie, dan kan iedereen geleerd 
worden het apparaat te bedienen of minstens te begrijpen, maar de 
boekhouder kan de kennis ook voor zichzelf houden. Dat laatste 
zal bij een goed draaiend rnerno-bedijf niet snel voorkomen. 
Bij gebruik van de computer voor specifieke berekeningen ten 
behoeve van de productie is de kans op specialisatie groter. Niet 
iedereen zal dan leren om het apparaat te bedienen. Dit hoeft 
geen probleem te zijn als iedereen maar de beschikking krijgt 
over de globale informatie. De detail-informatie mag de betref
fende persoon wel voor zich behouden. Zo hoeft de boekhouder de 
anderen niet te informeren over de rnanier waarop hij precies 
boekt. Wel moet iedereen toegang hebben tot bijvoorbeeld de 
jaarcijfers. 
Deze specialisatie hoeft 
zelf-ontplooiing ten goede 
seerd in alle aspecten van 

niet ongunstig te zijn omdat het de 
kan komen. Niet iedereen is ge!nteres
de bedrijfsvoering. De kans dat in een 
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memo-bedrijf de specialisatie zover toeneemt dat de algemene 
ontplooiing bedreigd wordt is zeer gering. 
Voor standaardisatie was al geconstateerd dat kleine bedrijven 
meestal een gering standaardkarakter hebben. Bij de te vervullen 
rollen in deze bedrijven zal daarom nauwelijks de standaardisatie 
toenemen. 
Introductie van een computer zal vaak leiden tot een toename van 
via de computer verkregen informatie. Steeds meer zal alles waar 
nu nog papier bij te pas komt via de computer gaan verlopen. De 
vereiste uniforme notatietechniek, de toegenomen communicatie met 
de machine en de betere plan-mogelijkheden zullen de formalisatie 
ook in memo-bedrijven iets doen toenemen. Echter door de gezamen
lijke zeggenschap en het kleinschalige karakter zal dit niet 
storend zijn. 

5.3.3 Machtsaspecten 

In subparagraaf 4.3.2 over organisationele problemen werd gewezen 
op het gevaar van machtsconcentratie. Met deskundigheid en infor
matie moet dan ook zeer bewust worden omgegaan. Medezeggenschap 
bij belangrijke beslissingen stelt niet veel voor als men te 
weinig informatie heeft. Een toename van specialisatie kan een 
toename van centralisatie en dus van machtsconcentratie tot ge
volg hebben. Hier geldt weer dat de wijze van introductie, het 
doel waarvoor de computer gebruikt wordt, en de gebruikersvrien
delijkheid van de programmatuur een belangrijke invloed kunnen 
hebben op het eventueel ontstaan van machtsconcentratie. 
Zoals gezien in subparagraaf 3.3.3 biedt de computer legio moge
lijkheden tot controle op de arbeidsprestatie. In een memo
bedrijf in collectief beheer spreekt men zelf af welke mate van 
controle men toestaat of wenst. Ontstaat in deze groep een 
machtsconcentratie bij een of twee personen omdat zij de enigen 
zijn die met de computer om kunnen gaan dan kan die macht worden 
gebruikt om de controle op het werk van anderen op te voeren. 
Bij een goed functioneren van het groepsgebeuren is de kans 
hierop erg klein. Een goed functionerende groep zal ook de vrij
heid van handelen niet aangetast willen zien. Hierbij moet weer 
het onderscheid worden gemaakt tussen administratieve automatise
ring en "produktieve" automatisering. Bij administratieve automa
tisering is er nauwelijks aanleiding om de vrijheid van handelen 
te beperken. Bij sommige vormen van computergebruik in het pro
duktieproces bestaat dit gevaar wel maar deze vormen zullen in 
een memo-bedrijf niet snel worden toegepast. 

5.3.4 Arbeidssatisfactie 

Uit de karakteristieken van werk(st)ers in de memo-beweging 
blijkt dat deze mensen bewust gekozen hebben voor een bepaalde 
vorm van werk. Een vorm van werken die inzet en betrokkenheid 
eist. Juist omdat deze vorm deze mensen meer te bieden heeft. 
In subparagraaf 3.3.4 werd geconstateerd dat de introductie van 
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computers vaak een toename van de arbeidssatisfactie tot gevolg 
heeft. Dit ondanks het feit dat sommige omstandigheden objectief 
gezien verslechteren. Het vermogen tot aanpassing zou hiervoor de 
oorzaak zijn. 
De bewuste keuze die werk(st)ers in de memo-beweging hebben 
gemaakt voor hun speciale rnanier van werken en de bewuste rnaat
schappelijke stellingname, verhinderen aanpassing aan verslech
terde omstandigheden. Mensen die weten wat ze willen zullen met 
minder niet snel echt tevreden zijn. Het gevolg hiervan is dat in 
de memo-beweging de arbeidssatisfactie zal afnemen als waardevol 
geachte normen, waarden en verworvenheden, negatief worden be!n
vloed. 

Computers kunnen geestdodende klussen elimineren waardoor meer 
tijd besteed kan worden aan de werkzaamheden waarvoor men gekozen 
heeft zoals contacten met afnemers, rnedewerk(st)ers, of het bezig 
zijn met het produkt. 
Een groot voordeel van bepaalde computertoepassingen zoals tekst
verwerking en grafische programma's is dat ze de creativiteit 
bevorderen. Bij het rnaken van een fout hoeft niet meteen opnieuw 
te worden begonnen maar kan men snel doorgaan met het eigenlijke 
werk zoals het formuleren van een tekst of het rnaken van een 
ontwerp. 
Waarschijnlijk zal het gebruik van computers de arbeidssatisfac
tie ook in memo-bedrijven vergroten. 

5.3.5 Vervreemding 

Memo-bedrijven streven er naar om slechts te produceren voor een 
erkende maatschappelijke behoefte. Volgens de definitie van Ach
terhuis [1984;283] (zie subparagraaf 3.3.5} is werken in een 
memo-bedrijf om die reden niet vervreemdend. In hoofdstuk vier is 
verder nog geconcludeerd dat ook machteloosheid, zinloosheid, 
sociale ge!soleerdheid en zelf-vervreemding in een memobedrijf 
nauwelijks voorkomen. 

Door de introductie van micro-computers in memo-bedrijven zal de 
vervreemding, als die al aanwezig is, niet toenemen. Integen
deel, als met micro-computers geestdodend werk kan worden opgehe
ven neemt vervreemding af. 
Voor administratieve automatisering geldt dat er minder routine
werk verricht hoeft te worden zoals optellen van kolommen en 
opsporen van rekenfouten. De boekhouder kan zich concentreren op: 
"in welke categorie kan ik een bepaalde post het beste boeken''· 
Het denkwerk wordt belangrijker en daarom wordt de mens be
langrijker, voor de memo-beweging een nastrevenswaardige zaak. 
Dat kan ook gelden voor andere vormen van computergebruik. De 
computer kan behulpzaam zijn bij het selecteren van informatie en 
een archief bijhouden wordt eenvoudiger omdat een brief maar een 
keer in het systeem hoeft, inplaats van op volgorde en op onder
werp. Ook voor memo-bedrijven geldt echter dat een deel van de 
communicatie tussen mensen vervangen wordt door communicatie 
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tussen mens en computer. In een bedrijf dat collectief beheerd 
wordt is echter de kans dat emotionele signalen 
door deze formele communicatie gering. 

verloren gaan 

Gesteld kan worden dat computers een deel van 
overbodig maken zonder de positieve waarden al 
tasten, zodat vervreemding niet wordt bevorderd. 

het routinewerk 
te zeer aan te 

5.3.6 Privacy 

Voor de maatschappij in haar behoefte aan informatie-uitwisseling 
is er nauwelijks onderscheid tussen wel of niet memo. Mensen die 
in de memo-beweging actief zijn vormen een zelf-geselecteerde 
groep met bepaalde maatschappelijke opvattingen. Mensen die 
bewust kiezen voor kleinschaligheid zullen niet ingenomen zijn 
met de informatiebehoefte van de grootschalige organisaties. Zij 
zullen waarschijnlijk het probleem van de aangetasting van de 
privacy in zijn algemeenheid nijpender vinden dan de meeste 
mensen. 
Over privacy in het bedrijf hoeven mensen in memo-bedrijven 
minder zorgen te maken dan mensen in gewone bedrijven. 
eigendom en medezegenschap garanderen dat geen misbruik 
gemaakt van gegevens die in de computer zijn opgeslagen. 

5.4 Gevolgen voor het milieu 

zich 
Mede
wordt 

Uit onderzoek van Van Alphen e.a.[l982;34) blijkt dat de milieu
doelstelling moeilijk is waar te maken. Introductie van computers 
kan hier behulpzaam zijn. Computers bieden mogelijkheden om 
grondstoffen en energie te besparen. Hoe groot deze mogelijkheden 
zijn ligt aan het soort bedrijf en aan het doel waarvoor de 
computer wordt toegepast. Memo-bedrijven zoeken een zo klein 
mogelijk geografisch afzetgebied en het vergroten van de omzet 
is geen doelstelling; dit verkleint de kans dat de positieve 
effecten voor het milieu door een grote groei van de produktie 
weer teniet worden gedaan. 
Als introductie van computers de zogenaamde "no-nonsense" bevor
derdt dan kunnen computers, voor wat de memo-bedrijven betreft, 
negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Deze no-nonsense kan 
onder andere inhouden dat idealen overboord worden gezet, of op 
zijn minst worden afgezwakt, vooral wat betreft de milieuvriende
lijkheid. Deze problematiek komt overigens overeen met de vraag 
of memo zijn filosofie trouw kan blijven. In hoofdstuk vier is 
reeds geconstateerd dat er geen officiêle memo-filosofie bestaat 
maar dat het meer gaat om waarden waar men geheel of gedeeltelijk 
achter staat. 
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5.5 Samenvatting 

Dit hoofdstuk kunnen we in een tabel samenvatten. Deze tabel 
geeft voor een aantal bedrijfstypen aan, welke gevolgen de intro
ductie van computers heeft voor de onderscheiden aspecten. Het 
gaat in de tabel om een vergelijking van drie typen bedrijven. De 
eerste twee kolommen zijn afgeleid uit de literatuur (zie 
hoofdstuk drie). Voor het memo-bedrijf (de derde kolom) geldt 
daarbij dat het gaat om verwachtingen die in het volgende 
hoofdstuk empirisch zullen worden onderzocht. 

Schema 8 

Bedrijfstypen 

regulier regulier 
groot klein 
bedrijf bedrijf 

Aspecten 

ondernemingsaspecten 

- kostenbesparing + + + 
- effektiviteitsvoordeel 0 0 

- informatievoordeel + + + 

menselijke aspecten 

- werkgelegenheid - - -
- functionele aspecten 

- specialisatie - - -
- standaardisatie - - 0 

- formalisatie - - 0 

- macht 
- centralisatie - - -
- invloed - - -
- vrijheid van handelen - - -

- arbeidssatisfactie + + 
- vervreemding - - -
- privacy - - -
milieu-aspecten - -

betekenis symbolen: + + zeer positief 
+ positief 
o neutraal 

negatief 
zeer negatief 
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memo 
bedrijf 

+ 
0 

+ 

0 

-
0 

0 

0 

0 

+ 
+ + 

+ 
0 

0 



Toelichting: 

Kostenbesparing: het grootbedrijf heeft meer een standaardkarak
ter en kan automatisering daardoor goedkoper en rendabeler toe
passen. 
Effektiviteitsvoordelen: blijkt uit onderzoek nauwelijks voor te 
komen. 
Informatievoordelen: het grootbedrijf beschikt meestal over een 
gespecialiseerde automatiseringsafdeling en meer financiên en kan 
de automatisering daardoor beter afstemmen op de behoefte. Het 
voordeel is daardoor groter dan voor het reguliere kleinbedrijf 
en voor memobedrijven. 
Werkgelegenheid: door het standaardkarakter is het voor het groot 
bedrijf gemakkelijker om banen af te stoten dan voor het kleinbe
drijf. Memo zal ontslagen proberen te vermijden waardoor hier de 
werkgelegenheid nauwelijks gevaar loopt. 
Specialisatie: het grootbedrijf kan de automatisering verder 
doorvoeren dan het kleinbedrijf, waardoor het werk daar gespe
cialiseerder wordt. 
Standaardisatie: het kleinbedrijf en het memobedrijf Z1Jn nau
welijks te standaardiseren in tegenstelling tot het grootbe
drijf. 
Centralisatie: door de hiêrarchische structuur en de gespeciali
seerde afdelingen kan de computer gemakkelijk worden toegepast om 
te centraliseren. Dit geldt in mindere mate voor het kleinbe
drijf. In memobedrijven zal het collectief waken voor het toene
men van centralisatie. 
Invloed: de toegenomen kennis van een bepaalde groep kan in het 
formele grootbedrijf gemakkelijk worden gebruikt om invloed op 
anderen uit te oefenen. Ook dit geldt weer in mindere mate voor 
het kleinbedrijf en bij een memobedrijf waakt de groep over 
zichzelf. 
Vrijheid van handelen: door de afname van routineklussen en de 
toename van denkwerk kan men in memobedrijven beter zijn eigen 
gang gaan binnen door de groep gestelde grenzen. In een be
drijfscultuur die gericht is op de beheersing van het produktie
proces zal deze vrijheid afnemen. 
Arbeidssatisfactie: door de bewuste keuze voor deze vorm van 
samenwerken zal de arbeidssatisfactie in een memobedrijf meer 
toenemen dan in een niet-memobedrijf. 
Vervreemding: In een grootbedrijf wordt de vervreemding in het 
algemeen zeer negatief be!vloed door de toegenomen specialisatie, 
standaardisatie, formalisatie en verminderde macht. Dat geldt in 
mindere mate voor een kleinbedrijf. In een memobedrijf neemt het 
aantal routineklussen af zonder dat de positieve waardering van 
bepaalde aspecten al te zeer afneemt. 
Privacy: Het grootbedrijf kan gemakkelijker dan het kleinbedrijf 
gegevens verzamelen en misbruiken. In memobedrijven zal het col
lectief misbruik niet tolereren. 
Milieuaspecten: Computers maken het bedrijven mogelijk om milieu
vriendelijker te produceren. Maar reguliere bedrijven streven 
groei van de omzet na. Deze groei betekent doorgaans een zwaar
dere belasting van het milieu. 

60 



DEEL TWEE 



6 MEMO EN COMPUTERS 

6.0 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we op basis van de literatuur 
de gevolgen van de invoering van computers in kleine bedrijven of 
organisaties besproken. In dit hoofdstuk doen we verslag van de 
resultaten van het verkennend onderzoek naar de gevolgen van de 
invoering van computers in memo-bedrijven. Door middel van inter
views met sleutelpersonen uit veertien memo-organisaties die 
gebruik maken van computers, is informatie verkregen over de 
gevolgen van die invoering voor de betreffende bedrijven. (Voor 
de verantwoording van de gevolgde methode wordt verwezen naar 
bijlage 1) 

Deze informatie wordt geordend en gepresenteerd analoog aan de 
structuur van de hoofdstukken drie en vijf. Het 1s uiteraard 
zinvol om de omstandigheden waaronder bepaalde gevolgen optreden 
te kennen. Onder de noemer: "de context van gebruik" worden deze 
omstandigheden kort beschreven. Vervolgens worden de gevolgen 
voor de onderneming, de mensen en het milieu weergegeven. Dit 
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. 

6.1 De context van het computergebruik 

In hoofdstuk vier werd al gewezen op de grote variatie binnen de 
kleinschaligheidsbeweging. Voor het weergeven van de gevolgen van 
het gebruik van computers in mens- en milieuvriendelijke onderne
mingen is het zinvol om deze heterogene groep nader te differ
enti~ren. Het meest voor de hand liggend is de volgende indeling: 
eenpersoonsbedrijven, collectieven en non-profit-organisaties. 
(In het onderzoek zijn deze laatsten ook collectieven.) 

Voor deze indeling is de volgende motivering te geven: 
In eenpersoonsbedrijven is de eigenaar de enige werknemer. Hij/ 
zij heeft het in principe alleen voor het zeggen. Er is dus geen 
hi~rarchie in het bedrijf door het ontbreken van personeel. 
In collectieven daarentegen kan hi~rarchie door de computer 
ontstaan of versterkt worden. Mensen die de computer niet kunnen 
bedienen kunnen invloed verliezen op de bedrijfsbeslissingen: een 
essentieel verschil met eenpersoonsbedrijven. Beide categorie~n 
ondernemingen moeten echter een bepaalde winst of omzet realise
ren om te kunnen voortbestaan. Ze moeten in principe voldoen aan 
de wetten van de economie. In de kleinschaligheid zijn echter ook 
organisaties die niet aan deze wetten hoeven te voldoen. Deze 
non-profit organisaties putten hun financiên uit subsidies, 
donaties, contributies, of soortgelijke financiêle bijdragen. 
(Quitte spelen kan een hele zware opgave zijn.) Door deze finan
ciering kan de werkdruk en de verwachting die men van het werk 
heeft belangrijk verschillen van die in organisaties die directer 
worden geconfronteerd met de concurrentiemaatschappij. Hierdoor 
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kunnen de gevolgen van introductie van computers voor beide 
categorieên organisaties verschillen. 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de veertien organi
saties die bij het onderzoek betrokken zijn. 

Schema 9 

bedrijven: aantal: 

I eenpersoonsbedrijven 3 
I 

collectieven 8 
non-profit organisaties 3 

L__ 

Een ander 
produkt of 
heterogene 
lage 3} en 
is. 

criterium voor indeling zou kunnen zijn het soort 
dienst. Dit onderscheid is moeilijk te maken door de 
samenstelling van de betrokken organisaties (zie bij

zal alleen gebruikt worden waar het echt noodzakelijk 

In hoofdstuk drie is de context van het computergebruik onder
scheiden naar de organisationele omgeving, het computerpakket en 
de persoonlijke kenmerken (gebruikerskarakteristieken). Uiteraard 
lopen deze kenmerken voor de respondenten nogal uiteen. 

De organisationele omgeving 

Uit paragraaf 3.1 bleek dat de invloed van de organisationele 
omgeving op de gevolgen van introductie van de computer vrlJ 
gering is. Het belangrijkste kenmerk van de omgeving is de klein
schaligheid. Als verdere kenmerken van de organisationele omge
ving kunnen worden genoemd: 
- de leeftijd van de organisaties, die uiteenloopt van 3,5 tot 13 

jaar met een gemiddelde van 7,5 jaar; 
- het gemiddeld aantal werkzame personen bedraagt in de organisa

ties 6 (eenpersoonsbedrijven niet meegeteld); 
- een geringe omvang van de bedrijfsruimte. 

Verdere veralgemenisering van de organisationele omgeving is niet 
zinvol door de heterogene samenstelling van de betrokken organi
saties. 

Het computerpakket 

Zoals verwacht zijn de meeste organisaties in het bezit van een 
micro-computer voor de administratie enjof tekstverwerking. Ik 
trof echter ook vele andere toepassingen aan zoals de registratie 
van donateurs en desk-top-publishing (druktechniek die het zetten 
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overbodig maakt) . Vaak stonden 2 of meer microcomputers opge
steld. 

De mate van computergebruik (hoeveeljhoevaak) hangt sterk samen 
met de toepassingen en het bedrijfsdoel. 

Een eenpersoonsbedrijf dat slechts de administratie op de com
puter voert gebruikt deze slechts een paar uur per maand. Een 
accountantskantoor gebruikt de computer voor het "produktie
proces" en daarom bijna full-time. 

Hieruit is een "logische" indeling van de bij het onderzoek 
betrokken organisaties af te leiden. Een onderscheid naar het 
belang van de computer in het produktieproces. Omdat deze inde
ling vooral van belang zal blijken te zijn voor het beschrijven 
van de gevolgen van de introductie van computers op de machtsas
peeten blijven de eenpersoonsbedrijven hier buiten. 
Het mogelijke onderscheid is als volgt: 
- Organisaties waar de computer een belangrijk "produktiemiddel" 

is. (Dit geldt voor drie organisaties.) 
Organisaties waar de computer een belangrijk "hulpmiddel" is. 
(Dit geldt voor vier organisaties.) 

- Organisaties waar de computer een "nevengeschikte" rol speelt. 
(Dit geldt voor vier organisaties.) 

Het gemaakte onderscheid is enigzins arbitrair. De computer wordt 
hierbij als een belangrijk produktiemiddel beschouwd als de ver
houding aantal computersjaantal medewerkers groter is dan 1/2 en 
de computers minimaal 50% van de werktijd gebruikt worden. 
De computer wordt in dit onderzoek beschouwd als een belangrijk 
hulpmiddel als de verhouding aantal computersjaantal medewerkers 
ligt tussen 1/5 en 1/2 en de computers minimaal 50% van de werk
tijd gebruikt worden. In alle andere gevallen, in deze beschouw
ing, speelt de computer een nevengeschikte rol. 

Ondersteuning krijgen de eenpersoonsbedrijven van kennissen en 
soms van een hobbyclub (of gebruikersgroep/vereniging) . De andere 
organisaties krijgen meestal ondersteuning van de leverancier. 
Waar het de administratie betreft is dat meestal het accountants-
kantoor. 
Een aantal organisaties heeft geen of nauwelijks ondersteuning 
nodig omdat men zelf voldoende kennis in huis heeft. Soms heeft 
men veel profijt van een gebruikersvereniging. 
In de meeste organisaties heeft het thuisraken 22 de computer 
veel tijd gekost, tot soms wel drie keer zo veel als men verwacht 
had. In organisaties waar men de computer slechts benut voor een 
zeer beperkt aantal functies ging het thuisraken op de computer 
sneller. 

Persoonlijke kenmerken 

Het opleidingsniveau van de respondenten is vrij hoog, zoals in 
het algemeen 1n memobedrijven een hoog opleidingsniveau wordt 
aangetroffen (zie paragraaf 5.1). De helft heeft een opleiding 
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aan de Technische Universiteit voltooid en de anderen hebben in 
het algemeen een opleiding op H.B.O.- of academisch nivo genoten. 
De meesten hebben in hun opleiding reeds met computers "gewerkt" 
en sommigen hebben daarna nog cursussen gevolgd. 

Voor de respondenten voldeed de computer redelijk tot zeer goed 
aan de verwachtingen. Slechts één respondent was ontevreden, 
waarschijnlijk als gevolg van te hoge verwachtingen. De houding 
ten opzichte van de computer noemde men meestal "nuchter". Men 
ziet de computer als een bescheiden en in een enkel geval zelfs 
als een fantastisch hulpmiddel. 

De respondent die de computer als een fantastisch hulpmiddel 
kwalificeerde merkte wel op dat men goed moet beseffen dat men 
zich afhankelijk maakt van "een stukje elektriciteit". Slechts 
één respondent had zulke slechte ervaringen met computers dat 
hij er een grondige hekel aan had gekregen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat ik meestal met de "computerdes
kundige" van de organisatie gesproken heb. 

6.2 Gevolgen voor de onderneming 

Financiêle-, efficiêntie- en effectiviteitsvoordelen 

Het bleek voor de meeste respondenten een moeilijke opgave om de 
vraag over kostenbesparing te beantwoorden. Slechts in een paar 
gevallen is "het produkt" van een organisatie voor de klant 
goedkoper geworden. Meestal wordt er meer kwaliteit geleverd, 
vaak zonder dat daarom gevraagd wordt. 
In de meeste organisaties is geen echte kosten-baten analyse 
gemaakt voordat de computer werd aangeschaft. Men kon mij dan ook 
nauwelijks vertellen of de investering financieêl voordeel ople
verde. Soms kon men aangeven dat op loonkosten bespaard werd. 

Verder levert een overzichtelijk uitgeprinte begroting klanten 
soms voordeel op, omdat ze kunnen zien waar bezuinigd kan 
worden of welke werkzaamheden de klant het best zelf kan 
doen. 

De reden voor de aanschaf van de computer was meestal de hoop 
bepaalde (saaie) werkzaamheden sneller te kunnen verrichten. Voor 
de meeste respondenten zijn de efficiêntievoordelen dan ook 
groot. 

In een paar seconden is nu een lange kolom cijfers foutloos 
opgeteld waar dat vroeger veel tijd kostte. Maar vooral wijzi
gingen in een werkstuk kunnen nu snel worden aangebracht. Het 
is niet meer nodig de hele begroting of het hele bestek opnieuw 
uit te werken bij een paar veranderingen! 

Het computersysteem levert dus vaak tijdwinst op, het werkt vaak 
prettiger en het levert betere kwaliteit op. En dat mag wel iets 
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kosten. 
Ook effectiviteitsvoordelen Z1Jn soms aanwezig. 

De administratie wordt soms beschouwd als iets dat men doet 
voor de belastingdienst. Het voor de helft elimineren van deze 
verplichte bezigheden maakt tijd vrij voor het werk waarvoor 
men zelf gekozen heeft. 

Effectiviteitsvoordeel bestaat ook als de doelstelling van een 
organisatie bijvoorbeeld het verspreiden van informatie is. 

Dan werkt men een stuk doelgerichter als de adresstickers 
eenvoudig uit de printer komen dan als alles met de hand moet 
worden opgeschreven. Zeker als het een paar duizend adressen 
betreft. 

Beter image 

Op de vraag of de organisatie door het gebruik van de computer 
door de buitenwereld serieuzer werd genomen gaven de meeste 
respondenten het antwoord dat men hiervan niet veel gemerkt 
heeft. Bij deze "neutrale" organisaties is de toepassing voorna
melijk beperkt tot eigen gebruik. Men treedt niet met het com
puterwerk naar buiten. 

Een respondent merkte op dat dit ook uitdrukkelijk niet de 
bedoeling is. 

Wel met het computerwerk naar buiten treden blijkt sterk gekop
peld te zijn aan het serieuzer worden genomen door de buiten
wereld. Betreft het activiteiten die bij traditionele collega 
bedrijven meestal reeds zijn geautomatiseerd dan voelt men com
putergebruik wel eens als een verplichting. 

Klanten zouden wegblijven als men geen computers zou gebruiken. 
Bij werkzaamheden die in het algemeen nog niet zo geautomatiseerd 
zijn merkt men een sterk positief effect. 

De beter verzorgde, mooiere lay-out van teksten en tekeningen, 
de op de computer opgestelde begrotingen en berekeningen maken 
bij de klant, de leverancier en de financier een goede indruk. 
Een respondent vertelde dat slechts het duidelijk zichtbaar 
opstellen van beeldschermen reeds voldoende was om aan klanten 
positieve reacties te ontlokken. 

Geen van de respondenten heeft te maken gehad 
reacties op het feit dat men gebruik maakt van 
respondenten hebben geen ervaring met mensen die 
bruik afkeuren omdat ze dit niet vinden passen in 
lig bedrijf. 

Informatievoordelen 

met negatieve 
computers. De 

hun computerge
een kleinscha-

De helft van de respondenten gaf aan geen informatievoordelen te 
hebben. Men voerde de administratie niet, nog niet of pas sinds 
kort uit op de computer. 

Een respondent vond dat de administratie met de hand sneller 
ging. Een andere vond papier overzichtelijker. Vellen papier 
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kun je naast elkaar leggen, beeldschermen niet. Een map open
slaan is gemakkelijker dan zoeken met de computer, waarbij je 
precies de naam van de gewenste file moet weten (te vinden). 

De andere helft ondervindt wel informatievoordelen. Het betreft 
hier de non-profit organisaties en eenpersoonsbedrijven. Slechts 
één collectief behoort tot deze groep. 
De non-profit organisaties werken veel met adressenbestanden, 
mailinglijsten, abonneeregistratie en contributieregistratie, 
activiteiten waarbij de computer een uitstekend hulpmiddel kan 
zijn. 

Als iemand belt om te vragen of hij zijn contributie al betaald 
heeft kan men bijna onmiddellijk antwoord geven. Het kunnen 
beschikken over zulke data-bestanden levert deze organisaties 
informatievoordelen op. 

Informatievoordelen hebben al deze zeven organisaties 
ondervonden van hun gecomputeriseerde administratie. 

Deze voordelen varieren van "alle gegevens op een punt bij 
elkaar hebben" voor de kleine organisaties tot "het kunnen 
ordenen van de grote puinhoop" voor de grote organisaties. Men 
heeft nu een betere toegang tot de eigen cijfers. Door middel 
van kwartaal overzichten kan men het financiêle wel en wee van 
de organisatie beter in de gaten houden. Dit maakt de bedrijfs
voering gemakkelijker. 

Waarborg voor het voortbestaan 

Informatievoordeel biedt geen garantie voor het voortbestaan van 
de organisatie. In tegenstelling tot de verwachting vergroot een 
beter inzicht in de cijfers de overlevingskansen van de organisa
ties niet. Voor de non-profit organisaties geldt dit omdat hun 
voortbestaan afhankelijk is van subsidies, contributies of dona
ties. 

Het verband dat volgens sommige respondenten bestaat tussen de 
computer en het voortbestaan is nogal onduidelijk. In de trant 
van: een dienstverlenend bureau kan binnenkort niet meer zonder 
computer bestaan en teksten worden in de toekomst op floppy's 
of via een modem uitgewisseld. 

Vooral de, dankzij de computer, geleverde kwaliteit vergroot, 
volgens sommige respondenten, de overlevingskans van hun organi
satie. In het bijzonder geldt dat voor de organisaties waar men 
vindt dat men een technologische voorsprong heeft op de concur
renten. 

Operationele problemen 

De respondenten (en andere mensen in hun organisaties) hebben 
nogal eens te maken met operationele problemen. Met name over de 
printer aansluiting werd nogal geklaagd. 

Slechts één respondent gaf aan dat zich in Z1Jn organisatie 
nauwelijks problemen voordoen. Met de handleiding en hun tech
nische kennis komt men, volgens hem, een heel eind en hij kent 
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een aantal organisaties met hetzelfde systeem. Met behulp van 
deze ondersteuning kunnen ze bijna alle problemen oplossen. 
De andere organisaties hebben minder geluk. Vooral in de begin
tijd en als men met wat nieuws bezig is gaat er veel fout. Men 
komt wel eens vast te zitten en dan is men de gehele tekst of 
berekening kwijt. De programma's zijn vaak niet gebruikers
vriendelijk en er zitten nogal eens minder goed doordachte 
zaken in. (Op vijf knopjes moeten drukken voor er op het beeld
scherm een trema verschijnt.) 

Organisaties die uitgebreid ondersteund worden komen sneller uit 
de problemen dan organisaties waar men zelf probeert de problemen 
op te lossen. Soms zijn de problemen te wijten aan het feit dat 
men geen tijd heeft om te oefenen, geen tijd om goed met het 
apparaat te leren werken. 

Enkele respondenten gaven te kennen dat ze wel eens behoefte 
hebben aan iemand die voor hen uitzoekt welk programma men moet 
gebruiken en hoe zo'n programma precies moet worden toegepast. 
Men betwijfelt echter of zo'n investering bedrijfseconomisch 
verantwoord is. 

6.3 Gevolgen voor de mensen 

6.3.0 Inleiding 

Evenals in de hoofdstukken drie en vijf worden de gevolgen voor 
de mensen ook nu weer onderscheiden in directe en indirecte 
gevolgen. In het volgende worden eerst de directe gevolgen: 
werkgelegenheid, functionele rol en machtsaspecten besproken. 
Vervolgens kijken we naar de indirecte gevolgen: arbeidssatisfac
tie, vervreemding en privacy. 

6.3.1. Werkgelegenheid 

In paragraaf 5.3.1. werd geopperd dat er sprake zal zijn van 
verhoging van de produktiviteit door het overstappen op het 
gebruik van computers maar dat daardoor geen gedwongen ontslagen 
zullen vallen. 
In de organisaties van de respondenten is inderdaad op het ter
rein waar de computer wordt toegepast, sprake van verhoogde 
produktiviteit. Voor het voeren van de administratie heeft men nu 
meestal nog maar de helft van de tijd nodig dan v66r de intro
ductie van de computer. 
Voor de andere toepassingen wordt de verhoogde produktiviteit 
meestal aangewend ten bate van verhoogde kwaliteit. Dit geldt 
voor organisaties waar de computer een redelijke rol speelt in 

67 



het "ontstaan" van het produkt. 
Men kan dankzij computertoepassing meer informatie leveren, be
tere teksten opstellen, meer mensen bereiken of doelgerichter 
mensen aanschrijven. 

Voor een aantal organisaties geldt dat men meer werk kan aannemen 
en ook aangeboden krijgt. Men weet echter niet zeker of dat door 
de computer komt of dat andere oorzaken hieraan ten grondslag 
liggen. 

Voorbeelden van zulke oorzaken zijn: veranderingen in de markt 
en grotere naambekendheid. 

Deze organisaties verwachten dan ook dat ze eerder iemand moeten 
aannemen dan ontslaan. 

Gedwongen ontslagen als gevolg van invoering van de computer zal 
men in geen enkele organisatie accepteren. 
--ot--zoals een respondent het uitdrukte:"dan vliegt de computer 

eruit". 
De bestaande werkgelegenheid in de organisatie zelf wordt door de 
computer dus niet in gevaar gebracht. 

Sommige respondenten geven wel aan dat de werkgelegenheid niet 
toeneemt omdat er geen tweede kracht voor de administratie 
wordt aangenomen, men minder vaak uitzendkrachten voor typewerk 
inhuurt, de administratie niet meer wordt uitbesteed en de 
omzet kan worden verhoogd bij hetzelfde aantal mensen. 

Tenslotte nog iets over het oprichten van nieuwe bedrijven en de 
invloed die de computer op die mogelijkheid heeft. De markt gaat 
op een gegeven moment eisen dat men met een computer werkt. Deze 
verplichting kost starters misschien te veel geld waardoor de 
onderneming niet van de grond kan komen. Voor de zakelijke 
dienstverlening loopt dit, volgens een aantal respondenten, niet 
zo'n vaart. Bovendien zijn de kosten van een computersysteem 
relatief gering. Voordeel voor de starter is dat hij/zij profes
sioneel naar buiten kan treden en daardoor betere kansen op 
overleving heeft. 
Voor de bestaande organisaties is de financiêring van een micro
computer niet zozeer het probleem als wel de tijd die nodig is om 
met het systeem te leren werken. Vooral de tijd om te bekijken 
welke mogelijkheden de computer de organisatie te bieden heeft, 
ontbreekt. 
Een starter heeft de benodigde kennis reeds op school opgedaan of 
kan zich inwerken op de computer voor hijjzij de sprong waagt. 
Ook hierdoor hoeft het toenemend gebruik van computers niet 
nadelig te zijn voor een startende onderneming. 

6.3.2 Functionele rol 

Uit de literatuur (zie paragraaf 3.3.2) bleek dat de drie dimen
sies van de functionele rol (specialisatie, standaardisatie en 
formalisatie) in grote bedrijven door invoering van computers 
zeer negatief beinvloed worden. In kleine bedrijven wordt toene
mende specialisatie geconstateerd (negatief), standaardisatie en 
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formalisatie worden nauwelijks beinvloed. De verwachting was dat 
memobedrijven zich in deze zouden gedragen als traditionele 
kleine bedrijven. 

Specialisatie 

Specialisatie staat hier voor de manier waarop en de mate waarin 
het werk in de organisatie is verdeeld. In veel grote bedrijven 
worden door automatisering repeterende en routinematige taken 
geêlimineerd en de overgebleven manuele taken samengevoegd tot 
een "job". 
Ook in de kleinschalige organisaties van de respondenten ver
dwijnen bepaalde routinematige handelingen. 

Slechts één respondent zei dat de introductie van de computer 
niet veel invloed heeft gehad op deze routinematige handeling
en. Voor de verdwenen handelingen kwamen andere routinehan
delingen in de plaats. 

De andere respondenten gaven te kennen dat de computer wel dege
lijk invloed heeft gehad op het moeten verrichten van routinema
tige handelingen. Organisaties die de computer beperkt toepassen 
ervaren hierop minder invloed dan organisaties die de computer 
veel toepassen. 

Vooral waar de computer veel gebruikt wordt voor tekstverwerk
ing, het maken van bestekken, begrotingen of tekeningen wordt 
vaak voorkomen dat het werk geheel opnieuw gedaan moet worden 
bij een kleine wijziging. 

De respondenten ervaren deze opheffing van saai werk als een 
verrijking van hun arbeid. 

Voor de meesten blijven er voldoende "klusjes" in het werk 
aanwezig om "een baaldag of baalochtend" te vullen met ontspan
nend "dom" werk. 

Ook taakverbreding komt voor. 
Een aantal respondenten typt nu zelf de stukken uit in plaats 
van dit door een (gespecialiseerde) typiste te laten doen. 

De mate van specialisatie is door de computer niet toegenomen, 
volgens de respondenten. 

Sommige mensen in de organisaties hebben op hun werkterrein een 
beter inzicht, een betere beheersing verworven. Werk dat al erg 
gespecialiseerd is vereist nog steeds inwerktijd en routine 
(maar niet meer dan voorheen). 

Enkele specifieke toepassingen uitgezonderd, viel het leren wer
ken met de computer wel mee. In de meeste organisaties wordt dan 
ook geprobeerd meerdere mensen te leren werken met de computer. 
Dit mede om te voorkomen dat de organisatie in de problemen komt 
als degene wegvalt die de toepassing beheerst. Maar omdat hier
voor de directe noodzaak ontbreekt wil dit in een paar organisa
ties niet echt lukken. 
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Standaardisatie 

standaardisatie staat hier voor de manier waarop en de mate 
waarin werk wordt uitgevoerd volgens voorgeschreven regels en 
procedures. Computergebruik leidt in grote bedrijven tot een 
toename in de standaardisatie, doordat de nieuwe (computer)stan
daards meer eisen stellen aan de nauwkeurigheid waarmee het werk 
moet worden uitgevoerd en doordat er minder mogelijkheden voor 
het personeel zijn om de eigen werkmethoden en volgorde van taken 
te kiezen. 
Elf respondenten hebben door invoering van de computer geen of 
nauwelijks toename van de standaardisatie ondervonden. 

Enkelen verwachten wel een toename van standaardisatie te on
dervinden als men in de toekomst gebruik gaat maken van een 
uitgebreider systeem. 

Drie respondenten zagen in hun werk de standaardisatie enigszins 
toeneme~. Het betreft hier respondenten van organisaties die 
uitgebreid gebruik maken van de computer(s). 

Het werk is nu wel iets moeilijker. Voordeel daarvan is dat het 
afgeleverde werk ook meer een standaardvorm krijgt. Vooral als 
meerdere mensen met hetzelfde werkstuk bezig zijn, zoals bij
voorbeeld een tekening, wordt het als positief ervaren dat het 
werkstuk nu minder rommelig is door het verdwijnen van "per
soonlijke" kenmerken. 

De gebruikte pakketten bepalen vaak de route die men moet nemen, 
hoewel het soms mogelijk is om persoonlijke voorkeuren in te 
vullen. De programmeurs hebben op een bepaalde manier tegen het 
probleem aangekeken en daar een oplossing voor gezocht. De ge
bruiker is nu afhankelijk van die oplossing. 

Volgens een respondent komt dat door de fase van automatisering 
waarin men nu zit. Maatwerk is nog te duur en er zijn nog te 
weinig standaardpakketten waar je voor jezelf maatwerk uit kunt 
zoeken. Deze problemen zijn volgens hem van voorbijgaande aard. 

De respondenten die geen invloed ondervonden op de mate van 
standaardisatie hebben het papier ingeruild voor de computer. Ze 
passen vaak hetzelfde boekhoudsysteem toe als voor de automatise
ring. 

Voor boekhouden geldt dat de belastingdienst bepaalde eisen 
stelt en daarmee bepaalde werkmethoden oplegt en zodoende de 
flexibiliteit beperkt. De mogelijkheid van de programmatuur om 
gemakkelijk gedetailleerde informatie op te slaan en weer terug 
te vinden werkt eerder flexibiliteit-bevorderend. Een boek
houder kan nu eenvoudiger met meer posten werken of posten 
op splitsen. 

Formalisatie 

Formalisatie staat hier voor de manier waarop en de mate waarin 
regels en procedures zijn geformuleerd of gedocumenteerd. In 
grote bedrijven neemt, door computerisering, de formalisatie toe 
doordat meer werk van te voren gepland wordt en omdat een groter 
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deel van de communicatie onpersoonlijk is geworden. 
Een toename van formalisatie komt bij de eenpersoonsbedrijven 
nauwelijks voor. Onder invloed van de computer is men soms iets 
gestructureerder gaan denken en ook gestructureerder gaan werken 
en wat meer aan planning gaan doen. 

Vijf respondenten menen dat door de computer de bedrijfsvoering 
doorzichtiger is geworden. 

Vier van hen houden het bij "minder chaotisch". Slechts ''n 
bedrijf heeft de interne organisatie aangepast aan de computer. 
De taakverdeling in het gebruik van het systeem is nu duide
lijk. Van bovenaf is die organisatie doorzichtiger en beter 
beheersbaar geworden. Voor diegene die de routineklussen op de 
computer verricht is er slechts sprake van vergroot inzicht als 
hij het werk van het begin tot het einde doet. Een streven 
hiernaar is in dit bedrijf wel aanwezig. 

Binnen de organisaties van deze vijf respondenten is men meer aan 
planning gaan doen. Vooral het plannen wie wanneer achter de 
computer mag zitten komt veel voor. Maar sommige organisaties 
plannen ook wie wanneer welke computertoepassing beheerst. Tevens 
wordt projectadministratie op de computer een paar keer genoemd 
als belangrijk hulpmiddel bij het plannen. 

Projectadministratie is overigens volgens een respondent, een 
voorbeeld van nieuw "saai" werk. Vroeger hield men dat allemaal 
niet zo nauwkeurig bij. De computer biedt nu de mogelijkheid 
daartoe maar dat vereist wel weer gegevens invoeren. 

Dankzij deze computertoepassing kan men dus meer en beter plan
nen. 
Datzelfde geldt voor de administratie op de computer. 

Twee organisaties werken met maandelijkse of driemaandelijkse 
financiêle tussenrapporten. Hierdoor kan men begrotingen beter 
vergelijken met de realiteit en vervolgens hiervan gebruik 
maken bij het plannen van allerlei bedrijfsactiviteiten. 

Van de zes overige respondenten uit niet-eenpersoonsbedrijven 
constateren twee wel een toename van planning. Dit staat volgens 
hen echter los van de introductie van de computer. Deze toename 
heeft meer te maken met de groei van de bedrijven. 

De communicatie tussen de medewerkers onderling is door de com
puter niet afgenomen. Alleen als iemand een programma ontwikkelt 
is hij heel individualistisch bezig. Dit komt echter niet vaak 
voor waardoor deze personen dit niet als negatief ervaren. Inte
gendeel, het wordt soms als erg prettig ervaren om zich te kunnen 
vastbijten in een echt karwei (zoals het ontwikkelen van program
matuur). Bij dat werk wil/kan men dan niet gestoord worden. 
Alle respondenten vonden dat overleg over de projecten evenals de 
dagelijkse informele communicatie door de computer positief be
!nvloed zijn. 
Bijna alle bij het onderzoek betrokken organisaties beschikken 
over slechts één werkruimte. Men zit dan dicht op elkaar en 
onderling communiceren is dan gemakkelijk. 

Soms is er zelfs sprake van een positieve invloed. Over de 
computer kun je kankeren of opgetogen laten zien dat je de 
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nieuwe toepassing beheerst. Samen praten over technische 
snufjes en foefjes (waar men soms wel eens te veel tijd mee 
verliest), informeel dus. Dit is echter geen specifieke eigen
schap van de computer. Waarschijnlijk bevordert elke vernieuw
ing of verandering (tijdelijk) de communicatie. Ook de formele 
communicatie kan door de computer positief worden beinvloed. 
Tijdens een vergadering kunnen de stukken worden bijgewerkt of 
door de overzichtelijke administratie kan vaker en makkelijker 
worden gepraat over de stand van zaken. 

6.3.3 Machtsaspecten 

De machtsaspecten zijn in subparagraaf 3.3.3 onderscheiden naar 
structurele aspecten en gedragsaspecten. Het belangrijkste 
structurele aspect is de mate van centralisatie. Centralisatie 
is nauw verbonden met de structuur van de organisatie en de 
manier en de mate van controle. 
De gedragsaspecten hebben te maken met het individu en zijn 
mogelijkheden om zijn werkomgeving te vormen. Deze aspecten wor
den onderverdeeld in vrijheid van handelen en invloed op anderen. 
Evenals bij de functionele rol zijn deze (interne) machtsaspecten 
niet relevant voor eenpersoonsbedrijven. Vragen over dit onder
werp ZlJn dan ook alleen gesteld aan de elf respondenten uit 
niet-eenpersoonsbedrijven. 

Centralisatie 

Om de mate van centralisatie na te gaan heb ik gevraagd naar de 
plaats die de computer inneemt en naar de invloed van de computer 
op de hiêrarchie in de organisatie. 

De respondenten uit de organisaties waar de computer een belang
rijk produktiemiddel is zijn zelfs nog ontevreden over de hoe
veelheid informatie die via de computer loopt. Dit zou meer 
moeten ZlJn, maar ~f de software is te beperkt Of men moet nog 
allerlei bestanden in de computer inbrengen. 
De computer heeft ondanks zijn belangrijke rol in deze organisa
ties geen invloed op de hiêrarchie. Hoewel niet alle medewerkers 
met de computer kunnen omgaan heeft dit geen invloed op de be
sluitvorming. Men vindt niet dat de computerdeskundigen meer te 
zeggen hebben gekregen. 

Bij de vier organisaties waar de computer een belangrijk stuk 
gereedschap is loopt wel veel informatie via de computer. Het 
betreft dan vooral de administratie, maar ook werkvoorbereiding 
en planning. Men beseft dat men voor deze informatie nu afhanke
lijk is geworden van de computer en in twee organisaties zelfs 
van de persoon die de administratie verzorgt. Dit omdat alleen 
deze personen, voor wat betreft de administratie, met de computer 
om kunnen gaan. 
In drie van deze vier organisaties is formeel geen sprake van 
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hH!rarchie. Informeel is er wel sprake van een "natuurlijk" 
gezagspatroon berustend op kennis en ervaring. Besluitvorming is 
in deze organisaties een democratische aangelegenheid en de com
puter heeft daar weinig invloed op. 

Als iemand een bepaalde zaak goed voorbereid en uitwerkt dan 
kan hij een bepaald besluit aangenomen krijgen. Door oneigen
lijk gebruik is misbruik altijd mogelijk maar dat hangt niet 
met de computer samen. Meer kennis houdt in dat je meer zaken 
naar je toe kunt trekken, maar de kennis is voor ieder organi
satielid toegankelijk. 

In de organisatie waar formeel wel sprake is van hiêrarchie is 
deze door de computer wel toegenomen. Dit heeft echter te maken 
met het feit dat de computerdeskundige tevens het bedrijfsbeleid 
in handen heeft (en daarvoor ook in dienst is genomen). 

De respondenten van de organisaties waar de computer een onderge
schikte rol speelt in het informatieproces zien nauwelijks in
vloed van de computer op de hiêrarchie. 

Men heeft wel specialisten met ieder een grote invloed op 
beslissingen op het gebied van hun deskundigheid. Deze situatie 
bestond echter al voor de introductie van de computer. De 
computer heeft deze "natuurlijke hiêrarchie" niet be!nvloed. 

Vrijheid van handelen en invloed op anderen. 

De vrijheid van handelen staat hier voor de mogelijkheid om 
zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en de afwezigheid van 
invloed van anderen op die beslissingen. Deze vrijheid van han
delen is door de computer niet wezenljk be!nvloed. Er is sprake 
van tijdsbesparing waardoor meer tijd aan andere dingen kan 
worden besteed. Hierdoor is er meer vrijheid van handelen. 

Dit is echter van voorbijgaande aard. Op een gegeven moment 
raakt men gewend aan de "tijdsbesparing" en dan is het geen 
besparing meer. 

Diegenen die de computer kunnen bedienen hebben niet meer invloed 
gekregen op de mensen die dat niet kunnen. Daar waren alle elf 
respondenten uit de niet eenpersoonsbedrijven het over eens. 

Aan de "computerdeskundige" van een organisatie worden wel veel 
vragen gesteld betreffende het gebruik van de computer maar de 
respondenten constateren geen misbruik van deskundigheid. 

In een werksituatie probeert iedereen wel eens zijn zin door te 
drijven, daar heeft de computer niets aan veranderd. 
De mogelijkheid van misbruik wordt wel gesignaleerd. 

In een aantal organisaties is de persoon die de administratie 
verzorgt de enige die deze toepassing beheerst. Dreigen met 
vertrek zou een bepaald besluit kunnen forceren. Datzelfde 
geldt voor andere toepassingen, zeker als de programmatuur door 
de desbetreffende persoon geschreven is. Maar in bijna alle 
organisaties is men bezig met het spreiden van de kennis om de 
computer te bedienen. Er is, volgens een aantal respondenten, 
niets nieuws onder de zon. In een schoenfabriek waar slechts 
één persoon de zolen kan vastnaaien heb je dezelfde situatie. 
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Bij het voorkomen van misbruik van kennis speelt het vertrouwen 
in elkaar een grote rol. Mensen die de intentie hebben om macht 
uit te oefenen gaan niet in een memobedrijf werken. In een be
drijf waar de democratie echt "leeft" loopt men bij misbruik 
bovendien het risico om door de mand te vallen. De manier waarop 
men in een bedrijf met specialisatie en het spreiden van kennis 
om gaat is belangrijker dan de computer zelf. Echte garanties 
tegen misbruik zijn er dus niet. 

6.3.4 Arbeidssatisfactie 

In paragraaf 6.2 is reeds naar voren gekomen dat de kwaliteit van 
het afgeleverde werk in de meeste organisaties dankzij de invoe
ring van de computer gestegen is. Door de computer kan een 
werkstuk bijvoorbeeld beter gemanipuleerd en vormgegeven worden. 
De computer maakt het mogelijk om meer prestaties te leveren. 
Elf respondenten ervaren dit variêrend van enigszins tot zeer 
sterk. 

Een klant meer informatie kunnen geven dan gevraagd, heeft vaak 
een grote waardering door die klant tot gevolg. De betrokken
heid bij het werk neemt daardoor toe. De meeste respondenten 
vinden dan ook dat de computer de mogelijk biedt om creatiever 
met hun werk om te gaan. Alleen in de drie organisaties waar de 
toepassing van de computer beperkt is tot een paar uur per 
maand administreren komt deze toename van betrokkenheid en 
creativiteit niet voor. Ook de betrokkenheid bij het werk neemt 
hier niet toe. Voor het vervelende karwei van administreren is 
nu minder tijd nodig en dat is prettig. 

In de organisaties met een uitgebreid gebruik van computers wordt 
dit gebruik meestal als een verrijking van het werk gezien. 

Dit vooral door de eliminatie van saaie klussen zoals het 
opnieuw moeten uittypen van een bestek voor een verbouwing als 
gevolg van enkele wijzigingen in de plannen. Sommige res
pondenten vinden wel dat het veel van jezelf vergt om er uit te 
halen wat er in zit. Het plezier in het werk, vindt men, mag 
door de computer nooit minder worden. Anders moet men stoppen 
met het gebruik van het apparaat. 

Zeven respondenten vinden dat de computer de mogelijkheid biedt 
om belangrijke gegevens beter in te schatten. De betrokkenheid 
bij het werk is specifiek door de computer slechts bij een re
spondent toegenomen. 

Tenslotte werd nog een paar keer opgemerkt dat als je plezier 
hebt in automatisering en de mogelijkheid snufjes en foefjes van 
apparatuur of programmatuur uitprobeert of als je echt scheppend 
bezig bent met het ontwerpen van een programma, de computer een 
nieuwe vorm van creativiteit biedt. 
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Stress 

In subparagraaf 4.2.3 is gesproken over het voorkomen van stress 
in arbeidscollectieven. Langdurig onder stress werken komt de 
arbeidsvoldoening niet ten goede. De computer kan ook op deze 
manier via het verhogen of verlagen van stress invloed hebben op 
de arbeidssatisfactie. 
Voor zeven van de elf respondenten uit collectieven geldt dat de 
computer geen invloed heeft op stress. Hooguit wordt de ene vorm 
van stress vervangen door een andere. 

Stress bij het zoeken naar een rekenfout is soms vervangen door 
stress bij een haperende printeraansluiting of een verkeerde 
printerinstelling. 

Een aantal respondenten had het over de mogelijkheid om thuis te 
werken achter de computer. Hier kan een negatieve invloed van 
uitgaan op het ontstaan van stress. (Voor het milieu kan dit 
echter positieve gevolgen hebben door de afname van de vervoers
behoefte.) 

In een organisatie werkt men, uit enthousiasme en interesse, 
gemiddeld 20 a 25 % langer dan de werktijd die op basis van 
loon verplicht is. Het thuiswerken kan ertoe leiden dat men 
onvoldoende rust krijgt, dat het werk de mensen niet meer los 
laat. 

Bij twee respondenten is naar eigen zeggen de stress toegenomen. 
Bij de é~n door het lichamelijk ongemak als gevolg van het lang 
in dezelfde houding naar het beeldscherm turen. Bij de ander 
door de traagheid van de cursorbesturing en de starheid van het 
programma en de beperktheid van het computergeheugen. Dit le
vert nogal eens irritatie op en het noodzaakt tot regelmatig 
verwisselen van disks. Dat levert weer (eigenlijk overbodig) 
dom werk op waarbij wel een hoge concentratie is vereist en 
waarbij snel fouten worden gemaakt. 

Bij twee respondenten is de stress naar eigen zeggen afgenomen. 
Bij de één door het opheffen van saaie klussen waarbij de 
tijdwinst wordt gebruikt om de arbeidsduur te verkorten. Bij de 
ander door het aanpassen van de organisatiestructuur aan de 
computer. Door het opgedeeld proces kan ieder op zijn taak wat 
meer rust hebben. Stress bij de een slaat nu minder over op de 
andere leden van de organisatie. Hier draagt de computer dus 
slechts indirect aan bij. (De negatieve kant van taakverdeling 
probeert men te beperken door het regelmatig doorspreken van de 
taak, taakroulatie en loopbaanplanning.) 

6.3.5 Vervreemding 

In subparagraaf 3.3.5 werd gedefinieerd dat vervreemding bestaat 
wanneer werknemers niet in staat zijn hun directe werkprocessen 
te controleren, geen gevoel van doel en zin van hun werk voor de 
gehele organisatie kunnen ontwikkelen, niet behoren tot een ge
!ntegreerde industriêle gemeenschap en hun werk niet kunnen zien 
als middel van zelfexpressie. 
De verwachting is dat vervreemding in kleinschalige bedrijven 
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nauwelijks voorkomt en voor zover dat al voorkomt, door de com
puter niet zal toenemen. 

De respondenten uit eenpersoonsbedrijven gaven te kennen dat de 
computer wat hen betreft niet geleid heeft tot vervreemding. 

Men doet het werk dat men graag doet en men is eigen baas, daar 
heeft de computer niets aan veranderd. 

Ook in twee kleine organisaties met zeer beperkte toepassing (een 
paar uur per maand administratie of alleen tekstverwerking) heeft 
de computer ten opzichte van vervreemding geen veranderingen 
gebracht. 

Van de resterende negen organisaties is er slechts een waar alle 
medewerkers de computer kunnen bedienen. 

Het werk dat voorheen op papier werd gedaan gebeurt nu op de 
computer en is daardoor aangenamer geworden. Dus geen toename 
van vervreemding. 

In acht organisaties Z1Jn mensen die de computer niet kunnen 
bedienen. Meestal komt dit omdat het niet functioneel is. Deze 
mensen hebben een andere taak en daarvoor wordt de computer niet 
gebruikt. 

Een respondent merkte op dat sommige mensen bloednerveus worden 
van een computer en haast een hartverlamming krijgen als het 
apparaat piept. Zolang het niet functioneel is om op het appa
raat te werken blijven deze mensen dat houden. Pas als men 
routine heeft verworven weet men dat men zelf de baas is over 
de computer. 

Op de vraag of door de introductie van computers de mens in de 
organisatie belangrijker is geworden antwoordde de helft 
deze acht respondenten dat mensen al belangrijk waren en dat 
steeds zijn. Van de andere vier was het antwoord positief. 

van 
nog 

Voor 
een respondent stond daar tegenover dat er veel typewerk was 
bijgekomen. 
De overige drie vermeldden afname van saai werk of vermindering 
van de tijdsdruk waardoor ruimte vrijkwam voor onderlinge contac
ten of verkorting van de arbeidsduur. 

In al deze organisaties heeft de introductie van computers op een 
voorzichtige manier plaats gevonden. Werken met de computer gaat 
er altijd ~ basis van vrijwilligheid. Wie aversie heeft tegen de 
computer kan zijn werk dus gewoon handmatig blijven doen. (Enkele 
mensen in de organisaties van de respondenten hebben inderdaad 
een aversie tegen computers en weigeren er mee om te gaan.) 
De meeste van deze organisaties hebben een democratische beslis
singsprocedure. Regelmatig werkbesprekingen of werkoverleg waar 
belangrijke zaken uitvoerig worden besproken en toegelicht. Het 
forceren van beslissingen komt, volgens de respondenten, nauwe
lijks voor. De computer heeft daar geen verandering in gebracht. 
De mensen die de computer niet kunnen bedienen, kunnen, als ze 
willen en er zich voor interesseren, toch alle belangrijke be-

76 



slissingen begrijpen. 
In theorie bestaat voor iedereen de mogelijkheid om 
benodigde kennis eigen te maken. Een grote achterstand 
nauwelijks in te halen. 

6.3.6 Privacy 

zich de 
is echter 

In subparagraaf 5.3.6 werd de verwachting uitgesproken dat mensen 
van de kleinschaligheidsbeweging niet ingenomen zouden zijn met 
de informatiebehoefte van de maatschappij. Op de vraag of men 
bezorgd is voor misbruik van persoonlijke gegevens in het alge
meen antwoordden vier van de veertien respondenten ontkennend. Ze 
zijn niet bezorgd omdat ze er nog niet goed over hebben nagedacht 
of omdat ze niet inzien wat men met hun gegevens zou moeten doen. 

Een respondent gaf te kennen dat privacy zit in gevoel en geest 
en niet zozeer in persoonlijke gegevens. Gegevens die, volgens 
hem, wel goed beschermd moeten worden. 

De overige tien respondenten waren tamelijk bezorgd en sommigen 
van hen zelfs ernstig bezorgd over mogelijk misbruik. Acht res
pondenten hielden het bij de constatering dat misbruik zeker voor 
zal komen en dat "men" moet proberen dit te voorkomen. Twee 
respondenten zien misbruik van gegevens als een groot probleem. 
De verzwegen rampen, zoals diefstal uit banken, zijn volgens hen 
waarschijnlijk heel groot. Ze denken dat privacyproblemen niet 
zijn op te lossen zolang de gegevens kunnen worden gebruikt voor 
persoonlijk voordeel of om mensen te controleren, selecteren en 
discrimineren. 

Misbruik van persoonlijke gegevens uit de bedrijfscomputer(s) van 
de respondenten werd door allen vrijwel uitgesloten geacht. 

6.4 Gevolgen voor het milieu 

In paragraaf 5.4 werd de verwachting uitgesproken dat computers 
behulpzaam kunnen zijn bij het zuiniger omgaan met energie en 
grondstoffen. De respondenten deelden deze mening. Ook zij dacht
en dat de computer in het algemeen hiervoor gebruikt kan worden. 
Echter alleen bij die organisaties die energiebesparing in hun 
doelstellingen hebben opgenomen is er ook daadwerkelijk sprake 
van een positief effect. Dat slechts, omdat de computer in het 
algemeen helpt om de doelstellingen van de organisatie te verwe
zenljken. 
In een paar andere organisaties denkt men er wel over om in de 
toekomst de computer te benutten voor milieu-vriendelijke 
functies. 

Via data-base toepassingen kunnen bijvoorbeeld produkten met de 
laagste energie-inhoud gekozen worden. (Deze produkten belasten 
het natuurlijke leefmilieu zo min mogelijk.) 
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Voor de meeste organisaties is de computer slechts een grote 
papierverspiller. 

Men laat gemakkelijk een stuk opnieuw uitprinten na wat WlJZl
gingen. Bij moeilijkheden met de aansluiting op de printer moet 
men vaak noodgedwongen het hele stuk opnieuw uitprinten omdat 
er iets fout is gegaan. Bovendien zijn de printers ook nog eens 
zo gebouwd dat ze al beginnen met het verspillen van een of 
twee vellen papier. 

6.5 Samenvatting 

De organisaties waaruit de respondenten uit ons onderzoek af
komstig zijn kan men in delen naar eenpersoonsbedrijven, collec
tieven en non-profit organisaties. Het belangrijkste kenmerk van 
de organisationele omgeving van de respondenten is de kleinscha
ligheid. Men gebruikt meestal een of meer micro-computers voor 
het voeren van de administratie enjof tekstverwerking. De com
puter wordt echter vaak ook nog voor andere toepassingen ge
bruikt. 

Het leren werken op de computer heeft in bijna alle organisaties 
meer tijd gekost dan men verwacht had. 
Het opleidingsnivo van de respondenten is vrij hoog. 
De computer voldeed redelijk tot zeer goed aan de verwachtingen. 

Meestal heeft de computer voor de onderneming geen kostenvoorde
len tot gevolg gehad. Wel levert de computer meestal tijdwinst 
op, en werkt prettiger dan papier. De kwaliteit van het produkt 
wordt in de meeste organisaties door het gebruik van de computer 
verhoogd. De computer maakt het soms ook mogelijk om doelge
richter te werken. 
Organisaties die met het computergebruik naar buiten treden wor
den vaak door hun contacten serieuzer genomen. Slechts de helft 
van de respondenten heeft door de computer gemakkelijker toegang 
tot bedrijfsinformatie. Deze informatievoordelen maken de be
drijfsvoering eenvoudiger. Maar het voortbestaan van de organi
satie wordt daardoor niet beter gewaarborgd. Echter, volgens veel 
respondenten is het zo dat in de toekomst bedrijven zonder com
puter zich niet meer zullen kunnen handhaven. 
Operationele problemen komen nogal eens voor, vooral in de begin
tijd en als men met wat nieuws bezig is. Bij een goede onder
steuning worden problemen echter snel verholpen. 

De werkgelegenheid in de bedrijven wordt door de computer niet in 
gevaar gebracht. Gedwongen ontslagen als gevolg van de intro
ductie van de computer zal men niet accepteren. De mogelijke 
uitbreiding van de werkgelegenheid wordt wel beperkt omdat door 
de computer met hetzelfde aantal mensen meer werk kan worden 
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verzet. Soms maakt de computer het overbodig om een nieuwe kracht 
te werven. Ook werkzaamheden die eerder werden uitbesteed ver
richt men nu soms zelf. 

De functionele rol is onderverdeeld in de dimensies: specialisa
tie, standaardisatie en formalisatie. Het werk in kleinschalige 
bedrijven wordt door de computer niet echt gespecialiseerder. Er 
verdwijnen routinematige handelingen waarvoor soms een taakver
breding in de plaats komt of men kan in dezelfde tijd meer werk 
verzetten. 
Standaardisatie is enigzins toegenomen. De gebruikte pakketten 
bepalen soms de route die men moet nemen. Het afgeleverde werk 
krijgt soms ook meer een standaardkarakter. Dit laatste wordt als 
positief ervaren omdat zo een hogere en meer constante kwaliteit 
geleverd kan worden. 
Formalisatie neemt ook enigzins toe. De bedrijfsvoering wordt 
minder chaotisch en er wordt meer aan planning gedaan. Een veel 
voorkomende (vervelende) vorm van planning is het vaststellen 
wie wanneer wat op de computer doet. De onderlinge communicatie 
is door de computer zeker niet afgenomen. Vaak is de computer 
juist onderwerp van informele communicatie. 

De machtsaspecten zijn onderscheiden in de dimensies centralisa
tie, vrijheid van handelen en invloed op anderen. In een aantal 
organisaties neemt de computer een centrale plaats in. Toch heeft 
de computer nauwelijks invloed 2E de hiêrarchie. Besluitvorming 
is en blijft steeds een democratisch proces. Slechts in één orga
nisatie is de hiêrarchie toegenomen, gedeeltelijk door de com
puter. "Vrijheid van handelen" en "invloed 2E anderen" zijn in 
de meeste organisaties niet be!nvloed door de computer. Men 
signaleert soms wel de mogelijkheid tot machtsmisbruik. Bij on
enigheid kan de computerdeskundige dreigen met opstappen en daar
mee de organisatie hulpeloos achter te laten. (Deze mogelijkheid 
heeft echter elke specialist.) 

Op de arbeidsvoldoening heeft de computer in de meeste organisa
ties een positieve invloed. Men kan meer prestaties leveren, 
monotone werkzaamheden door de computer laten doen, en daarmee 
meer tijd krijgen voor aangename bezigheden. Ook bevordert de 
computer vaak de mogelijkheid om creatiever met het werk om te 
gaan. 
Bij het werken met de computer wordt de ene vorm van stress vaak 
vervangen door een andere vorm. De mogelijkheid die de computer 
biedt om werk mee naar huis te nemen is een potentieel gevaar 
voor het toenemen van stress. 

Op het verschijnsel vervreemding heeft de computer niet veel 
invloed. De betrokkenheid bij het werk neemt soms toe maar meest
al is die al erg groot. Het werken met de computer vindt men 
meestal een verrijking, onder andere nemen de onderlinge con
tacten soms toe. Als er sprake is van vervreemding neemt die, in 
de organisaties die bij het onderzoek betrokken waren, door het 
gebruik van de computer eerder af dan toe. 
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Over de mogelijkheid en het gevaar van misbruik van persoonlijke 
gegevens door computers in het algemeen zijn de meeste respon
denten tamelijk bezorgd. Sommige respondenten maken zich hierover 
zelfst ernstig zorgen. Men vreest dat deze gegevens misbruikt 
gaan worden om mensen te controleren, selecteren en discrimineren 
of dat ze voor persoonlijk voordeel worden gebruikt. Voor hun 
eigen privacy waren de meesten echter niet bevreesd. 

Afgezien van de milieuvervuiling bij de produktie van computers 
en de papierverspilling treden er nauwelijks milieu- effecten op. 
In sommige organisaties denkt men er wel over om in de toekomst 
de computer te gaan gebruiken voor energie- en grondstoffen
besparing. Nu gebeurt dat nog niet in de organisaties waaruit de 
respondenten afkomstig zijn. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 

In de literatuur zijn veel aanWlJZingen te vinden voor negatieve 
gevolgen van de introductie van computers in ondernemingen. Deze 
negatieve gevolgen betreffen vooral de kwaliteit van de arbeid. 
Grote groepen arbeiders dreigen door automatisering hun baan te 
verliezen. Het werk dat na automatisering nog resteert wordt vaak 
omschreven als monotoon, routinematig en instrumenteel. 
Sommige auteurs verwachten dat er, naast negatieve gevolgen, ook 
positieve ontwikkelingen zullen optreden als gevolg van een toe
nemend gebruik van computers. Deze positieve gevolgen treden 
vooral op als de introductie van computers gepaard gaat met een 
taakverbreding en, eerder nog, wanneer een taakverrijking op
treedt zoals bij delegatie van bevoegdheden. 
Kleine, gedecentraliseerde produktie-eenheden bieden volgens de 
meeste auteurs verschillende voordelen boven grote gecentrali
seerde -bureaucratische- organisaties. Ten opzichte van grote 
bedrijven zijn in de kleinere bedrijven de gevolgen van de intro
ductie van computers beduidend positiever, vooral wat betreft de 
aspecten vrijheid van handelen, arbeidssatisfactie en vervreem
ding. De door sommige auteurs gesignaleerde trend, om grote 
organisaties op te splitsen in kleinere eenheden, sluit hier goed 
op aan. 
Een bijzondere categorie kleine bedrijven wordt gevormd door de 
mens- en milieuvriendelijke ondernemingen. Deze bedrijven ken
merken zich door een kleinschalige organisatie en werkwijze. 
Kleinschaligheid houdt in dit verband onder andere in: een hori
zontale organisatiestructuur, gelijke zeggenschap en een beperkte 
omvang van het bedrijf. 
Op grond van de kleinschaligheid van deze bedrijven verwachten 
sommigen dat de organisatiestructuur en de arbeidssatisfactie in 
de memo-bedrijven niet of nauwelijks zullen worden aangetast door 
de introductie van computers. Anderen verwachten echter dat de 
kleinschalige ondernemingsoultuur zo sterk in botsing komt met de 
"high-tech" omgeving, dat de computers in deze bedrijven weinig 
kans van slagen zullen hebben. Slechts voor de eerst genoemde 
verwachtingen vonden we in het verkennend onderzoek duidelijke 
indicaties. 

Het verkennend onderzoek leert namelijk dat de introductie van de 
computer voor de memobedrijven nauwelijks opzienbarende gevolgen 
heeft. De kwaliteit van de geleverde produkten of diensten kan 
vaak door het gebruik van computers worden verhoogd. Bovendien is 
het mogelijk om de computer die werkzaamheden te laten uitvoeren, 
die vaak als saai of afstompend worden ervaren. 

De resultaten van de twee (het theoretische en het empirische) 
delen van het onderzoek kunnen worden samengevat in een schema. 
(Dit schema is een uitbreiding van de versie in paragraaf 5.5.) 
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Het schema geeft voor een aantal bedrijftypen aan, welke gevolgen 
de invoering van micro-computers heeft voor de onderscheiden 
aspecten. Het gaat in de tabel om een vergelijking van drie typen 
bedrijven. De eerste twee kolommen zijn afgeleid uit de liter
atuur (zie hoofdstuk drie). De derde kolom is ontstaan door voor 
memobedrijven de bevindingen uit de literatuur te extrapoleren 
(zie hoofdstuk vijf). De laatste kolom bevat de resultaten van 
het verkennend onderzoek (zie hoofdstuk zes). 

Schema 10 

edrijfstypen 

rregulier regulier 
~root klein 

Aspecten ~edrijf bedrijf 

ondernemingsaspecten 

- kostenbesparing + + + - effectiviteit 0 0 - informatievoordeel + + + 

menselijke aspecten 

- werkgelegenheid - - -- functionele aspecten 
specialisatie j -

- standaardisatie 
- formalisatie 

- macht 
- centralisatie 
- invloed 
- vrijheid van 

handelen 
- arbeidssatisfactie 
- vervreemding 

1-
- privacy 

milieu-aspecten ! 
I 
I 

betekenis symbolen: 

- - -- - 0 
- - 0 

- - -
- - -
- - -

+ + 
- - -- - -
- -

+ + zeer positief 
+ positief 
o neutraal 

negatief 
zeer negatief 
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verwacht gevonden 
memo memo 
bedrijf bedrijf 

+ 0 
0 0/+ 
+ 0/+ 

0 0 

- 0 
0 0/+ 
0 0/+ 

0 0 
0 0 
+ 0/+ 

+ + + + 
+ 0/+ 
0 0 

0 l 0/+ 



Het grootste bezwaar tegen de toepassing van computers in memobe
drijven leek te schuilen in een eventuele afzwakking van de 
specifieke memo-doelstellingen en de bewuste maatschappelijke 
stellingname. Door een monopolisering van kennis zou bijvoorbeeld 
een concentratie van macht kunnen ontstaan bij diegenen die met 
de computer kunnen omgaan. 
De doelstellingen van de memo-beweging worden echter, blijkens 
het onderzoek, door de introductie van computers niet wezenlijk 
be!nvloed. Deze doelstellingen zijn nog steeds gelegen in het 
mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Slechts de wijze waarop 
men die doelstelling probeert te bereiken is aan verandering 
onderhevig. Er is sprake van een evolutie: een speurtocht naar de 
beste manier om het ideaal te benaderen. Hierbij versterkt de 
computer waarschijnlijk de trend om via de "nieuwe zakelijkheid" 
een paar stappen dichter bij het doel te komen. 

De computer is, ook voor de memobedrijven, een stuk gereedschap 
waar men op verschillende manieren mee om kan gaan. Sterker nog 
we kunnen stellen dat: 

COMPUTERS IN MEMOBEDRIJVEN OP EEN MENS- EN MILIEU-VRIENDELIJKE 
WIJZE KUNNEN WORDEN TOEGEPAST. 

Aanbevelingen 

Van essentiêle betekenis in deze conclusie is het woordje 
"kunnen''· Het is mogelijk om computers op mens- en milieuvriende
lijke wijze toe te passen (met sterk de nadruk op mensvriende
lijkheid) . Deze mogelijkheid blijkt uit de literatuurstudie als 
ook uit het verkennend onderzoek. 
De ervaringen van de respondenten leren dat de introductie van 
computers in de bedrijven het beste verloopt als aan bepaalde 
eisen wordt voldaan. 

De computer kan alleen maar mensvriendelijk worden toegepast als 
het gebruik ervan plaats vindt op basis van vrijwilligheid. 
Verder moet een organisatie proberen zich niet te zeer afhanke
lijk te maken van de deskundigheid van een of enkele personen. 

Het is voorts van belang om de introductie van de computer goed 
voor te bereiden. Bijzonder veel aandacht moet worden besteed aan 
het aanschaffen van de software pakketten. Het verdient de voor
keur om zich goed te laten informeren over wat er zoal aan 
pakketten op de markt is. Heeft men een keuze gemaakt dan moet 
men zich wederom goed laten voorlichten over de mogelijkheden van 
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het gekozen pakket. Dit om een optimaal gebruik hiervan mogelijk 
te maken. 
Bij de aanschaf moet onder andere rekening worden gehouden met 
het tijdstip van toepassing en met de gebruikersvriendelijkheid. 
Het tijdstip is van belang in verband met de snelle veroudering 
van software. De gebruikersvriendelijkheid van een pakket is 
vooral van belang voor organisaties waar meerdere mensen ermee 
moeten werken. Hier is een snelle overdraagbaarheid van de kennis 
gewenst en deze snelheid is hoger bij een gebruikersvriendelijk 
programma. Bij het uitzoeken van het pakket moet tevens rekening 
worden gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. De behoefte om de 
computer toe te passen in de organisatie zal waarschijnlijk 
groeien in de loop van de tijd. Het gekozen pakket moet ruim 
genoeg zijn om enige groei toe te laten. 
Na de aanschaf moet men met de computer leren werken. Hiervoor 
moet voldoende tijd worden uitgetrokken. Er blijkt namelijk meer 
tijd voor nodig te zijn dan men in het algemeen van te voren had 
verwacht (tot drie keer zo veel). 
De introductie van de computer moet daarom plaats vinden in een 
periode waarin deze tijd daadwerkelijk kan worden vrijgemaakt. In 
de aanloop-periode wil nogal eens iets fout gaan. Stukken tekst 
of berekeningen kwijt raken is altijd vervelend maar funest als 
dit gebeurt terwijl men onder tijdsdruk staat. 
Uit het onderzoek blijkt eveneens dat te hoge verwachtingen van 
de mogelijkheden die een computer biedt en van de eigen moge
lijkheden om op de computer te leren werken gevaarlijk zijn. Het 
blijkt bijna niet mogelijk te zijn om de bedrijfsvoering inte
graal op de computer over te brengen. De aanbeveling die hieruit 
volgt is dat het beter werkt als men zich stap voor stap bepaalde 
computertoepassingen eigen maakt. 
De computer moet een zo breed mogelijke basis hebben in het 
bedrijf. Mensen die niet met de computer kunnen werken hebben 
vaak een soort drempelvrees en vinden de computer maar een "niet 
te begrijpen" apparaat. Dit kan ertoe leiden dat de computer niet 
wordt geaccepteerd als gereedschap. Zoveel mogelijk mensen be
trekken bij de introductie en de installatie van de computer kan 
deze problemen voorkomen. 
Een goede ondersteuning speelt bij dit alles een essenti!le rol. 
Zelf uit de problemen proberen te komen duurt meestal aan
merkelijk langer dan bij gebruikmaking van bijvoorbeeld telefo
nische ondersteuning. Voor de spreiding van de deskundigheid is 
die goede ondersteuning eveneens van belang. De kans dat de 
computervaardigheid op een overdraagbare manier wordt aangeleerd 
is dan het grootst. 
Deze goede ondersteuning kan worden gegeven door een ervaren 
leverancier. (De respondenten noemden vaak dezelfde naam.) 
Echter ook hobbyclubs of gebruikersgroepen kunnen heel belangrijk 
zijn. Hier zijn gemakkelijk mensen te vinden die met het zelfde 
probleem zitten of gezeten hebben. Van deze deskundigheid of 
ervaring kan men veel profijt hebben. Al is het maar om het 
gevoel van ''er alleen voor te staan" te voorkomen. Kan men geen 
bestaande club of groep vinden dan is mijn aanbeveling om er zelf 
een op te richten (bijvoorbeeld een gebruikersgroep van klein
schalige ondernemers). 
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BIJLAGE 1 VERANTWOORDING 

Ik heb gekozen voor interviews als middel om informatie te ver
krijgen over de gevolgen van invoering van computers in memobe
drijven omdat enerzijds het kleinschalige bedrijf niet bestaat en 
anderzijds omdat de gekozen probleemstelling erg breed is. Het 
kleinschalige bedrijf bestaat niet. De kleinschaligheid is een 
brede beweging waartoe eenpersoonsbedrijven en collectieven beho
ren, met een werkterrein dat loopt van ambachtelijk naar semi
industrieel, van natuurvoeding tot zakelijke dienstverlening. Bij 
een kwantitatief onderzoek (enquete bv.) is nauwelijks algemene 
geldigheid te verkrijgen. 
Ook de brede probleemstelling maakt dat een kwalitatief onderzoek 
meer voor de hand ligt. Vooral de gewenste informatie over de 
gevolgen voor mensen vereist een uitvoerig gesprek waarbij 
sturing en aanmoediging van de respondent gewenst is. In een 
interview is het goed mogelijk om deze gewenste informatie te 
verkrijgen. 

Het type interview waarvan ik gebruik heb gemaakt wordt door 
Segers [1983, 218] een "focused" interview genoemd. Dit houdt in 
dat ik bij het gesprek een lijst van onderwerpen gebruikte waar
over ik informatie wilde krijgen. 
Aan de hand van het verslag van mijn literatuuronderzoek heb ik, 
met behulp van de criteria van Segers [1983, 153], een vragen
lijst opgesteld. (zie bijlage 2) De vragenlijst heeft hierdoor 
dezelfde structuur als de hoofdstukken drie en vijf en bevat 
vragen over onderwerpen die in deze hoofdstukken als belangrijk 
zijn aangemerkt. Deze constructie had als voordeel dat hoofdstuk 
zes, het verslag van het empirische deel van het onderzoek, 
dezelfde structuur kreeg als het theoretische deel. 
Sommige vragen overlappen elkaar en een uitgebreid antwoord op 
een gestelde vraag kan nog niet gestelde vragen reeds beantwoor
den. Om mijn respondenten niet te veel lastig te vallen met reeds 
geheel of gedeeltelijk beantwoorde vragen probeerde ik het ge
sprek "zo natuurlijk mogelijk" te laten verlopen. 

Bij de keuze van respondenten heb ik mij beperkt tot de regio 
Eindhoven. Door de beperktheid van het (afstudeer)onderzoek heb 
ik niet de pretentie gehad om tot algemeen geldende conclusies te 
komen. Een aselecte steekproef uit de groene gids leek me daarom 
niet zinvol. En zeker niet praktisch. 
Eenmaal gekozen voor de regio Eindhoven heb ik, in samenwerking 
met Peter Bakker (ex-medewerker van het STOK Service Buro), beke
ken welke organisaties in het bezit zijn van een (of meerdere) 
computer(s). Uit die lijst heb ik een voor de kleinschaligheid 
redelijk representatieve selectie gemaakt van personen en organi
saties, (zie bijlage 3) met de nadruk op collectieven. Dat
laatste omdat in collectieven de computer meer gevolgen heeft 
voor de mensen en hun onderlinge verhoudingen dan in een eenper
soonsbedrijf. 
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BIJLAGE 2 VRAGENLIJST 

1 Context van gebruik 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

1.8 
1.9 
1.10 

wat is de naam van de organisatie? 
kunt u in het kort iets vertellen over de organisatie? 
hoe oud is de organisatie? 
hoeveel medewerkers zijn actief in de organisatie? 
hoelang beschikt de organisatie over computers? 
welk computer-systeem wordt in de organisatie gebruikt? 
voor welke toepassingen is de computer oorspronkelijk 
gekocht? 
voor welke toepassingen wordt de computer gebruikt? 
hoeveel uren per week wordt op de computer(s) gewerkt? 
op welke wijze heeft u ondersteuning ontvangen bij 

- het uitzoeken van de apparatuur? 
- het uitzoeken van de programmatuur? 
- het introduceren in de organisatie/leren werken op de com-

puter? 
1.11 heeft u meer of minder tijd nodig gehad om op de computer te 

leren werken? 
1.12 zijn alle medewerkers betrokken geweest bij 

- de beslissing tot de aanschaf? 
- de introductie van het systeem? 

1.13 voldoet het systeem aan uw verwachtingen? 

2 Gevolgen voor de onderneming 

2.1 heeft u door de computer besparingen op de kosten kunnen 
realiseren? 

2.2 heeft u door de computer tijdsvoordelen kunnen realiseren? 
2.3 kunt u door de computer doelgerichter werken? 
2.4 is door de computer de organisatie voor de buitenwereld meer 

gaan meetellen? 
2.5 heeft u door de computer gemakkelijker toegang tot 

- interne informatie? 
- externe informatie? 

2.6 is de bedrijfsvoering door de computer gemakkelijkerfdoor
zichtiger geworden? 

2.7 is door de computer het voortbestaan van de organisatie beter 
gewaarborgd? 

2.8 heeft u regelmatig te maken met operationele problemen? 
2.9 volgt iemand van uw organisatie de ontwikkelingen op de 

computermarkt? 
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3 Gevolgen voor de mensen 

3.1 werkgelegenheid 

3.1.1 is er door de computer sprake van verhoogde produktiviteit? 
3.1.2 verhoogt de computer het risico van gedwongen ontslagen? 
3.1.3 neemt de computer de plaats in van een nieuw te werven 

medewerker? 

3.2 functionele rol 

3.2.1 is door de computer saai/routinematig werk overbodig gewor-
den? 

3.2.2 ervaart u voorgaande als een verrijking van uw werk? 
3.2.3 is het moeiljk geweest om met de computer te leren werken? 
3.2.4 houdt deze moeilijkheid verband met de wijze van onder-

steuning? 
3.2.5 belemmert de computer de mogelijkheid om eigen werkme

thode/volgorde van taken te kiezen? 
3.2.6 is door de computer de bedrijfsvoering doorzichtiger gewor

den 
3.2.7 doet uw organisatie meer aan planning dan voor introductie 

van de computer(s)? 
3.2.8 is de communicatie tussen medewerkers be!nvloed door de 

computer? 

3.3 machtsaspecten 

3.3.1 neemt de computer in uw organisatie een belangrijke plaats 
in? 

3.3.2 loopt veel, voor de organisatie essentiêle, informatie via 
de computer? 

3.3.3 heeft de computer invloed gehad op de hiêrarchie in de 
organisatie? 

3.3.4 heeft u door de computer meer controle verkregen over uw 
eigen werk? 

3.3.5 heeft de computer invloed gehad op uw vrijheid van han
delen? 

3.3.6 is uw invloed op anderen door de computer toegenomen? 

3.4 arbeidsvoldoening 

3.4.1 kunt u door de computer belangrijke gegevens beter inschat
ten? 

3.4.2 voelt u zich, door het voorgaande, meer betrokken bij uw 
werk? 

3.4.3 is de stress bij uw werk door de computer toe of afgenomen? 
3.4.4 vindt u dat u door het gebruik van de computer meer pres

taties kunt leveren? 
3.4.5 vindt u dat uw creativiteit door de computer wordt gesti

muleerd? 
3.4.6 is de erkenning van de buitenwereld voor uw werk toegenomen 

door de introductie van de computer(s)? 
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3.5 Vervreemding 

3.5.1 kan iedere medewerk(st)er de computer bedienen? 
3.5.2 begrijpen diegene die dat niet kunnen wel wat op de com

puter gebeurt? 
3.5.3 begrijpen deze personen wel alle beslissingen betreffende 

de computer? 
3.5.4 vindt u dat door de computer de mens belangrijker is 

geworden in uw organisatie? 
3.5.5 heeft, door de computer, iedere medewerk(st)er meer inzicht 

gekregen in de werkzaamheden van de anderen? 

3.6 Privacy 

3.6.1 bent u bezorgd voor misbruik van persoonlijke gegevens in 
computers in het algemeen? 

4 Milieu 

4.1 denkt u dat de computer uw organisatie kan helpen zuiniger om 
te gaan met energie en grondstoffen? 

5 Persoonlijke kenmerken 

5.1 wat is uw leeftijd? 
5.2 welke opleiding heeft u genoten? 
5.3 had u ervaring met computers voor de introductie in deze 

organisatie? 
5.4 heeft u na de introductie specifieke computer cursussen 

gevolgd? 
5.5 hoe zou u uw houding ten opzichte van computers omschrijven? 
5.6 welke taak verricht u in uw organisatie? 

6 Toegevoegd 

6.1 heeft u zelf nog iets toe te voegen waarvan u denkt dat die 
gegevens voor mij belangrijk kunnen zijn? 
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BIJLAGE 3 RESPONDENTEN 

Organisatie (alfabetisch): 

Aaldert van Weelde 
Biologisch Bouw Collectief 
De Kleine Aarde 

De Lis 
Eindhovense Journalisten Collectief 
Energieburo 

Federatie Experimentele Werkplaatsen 
Freewiel 
Hans Veenstra 
Kader 
Kovos 
Nova 
Sanseveria 
Stichting Zelfbestuur 
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Werkterrein van de organi
satie: 

architekt 
bouwbedrijf 
biologische boerderij/ 
educatiecentrum 
natuurvoedingswinkel 
journalisten 

kleinschaligheidsgroep 
gehandicapten fietsen 
meubelmaker 
boekhoudkantoor 
architektenburo 
gebruikerselektronika 
drukkerij 
ondersteuning/voorlichting 
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Afstudeerscriptie Jack Lomme, T.U.Eindhoven, Faculteit Wijsbe
geerte en Maatschappijwetenschappen, Augustus 1987, getiteld: 
TUSSEN MEMO EN MICRO; Gevolgen van invoering van micro-computers 
in memo-bedrijven 

Uit de literatuur blijkt dat kleine, gedecentraliseerde pro
duktie-eenheden verschillende voordelen bieden boven grote ge
centraliseerde -burocratische- organisaties. Ten opzichte van 
grote bedrijven zijn in de kleinere bedrijven de gevolgen van de 
introductie van computers beduidend positiever, vooral wat be
treft de aspecten autonomie, arbeidssatisfactie en vervreemding. 
Een aparte groep kleine bedrijven wordt gevormd door de mens- en 
milieuvriendelijke ondernemingen. Deze bedrijven kenmerken zich 
door een kleinschalige organisatie en werkwijze. 
Uit het verrichte (verkennend) empirisch onderzoek blijkt dat de 
computer voor de memobedrijven nauwelijks opzienbarende gevolgen 
heeft. De kwaliteit van de geleverde produkten of diensten kan 
vaak door het gebruik van computers worden verhoogd. Bovendien is 
het mogelijk om de computer die werkzaamheden te laten uitvoeren, 
die vaak als saai of afstompend worden ervaren. 

Het grootste bezwaar tegen de toepassing van computers in memo
bedrijven leek te schuilen in een botsing van culturen. De "high
tech" sfeer die de computer omgeeft zou onverenigbaar zijn met de 
"ambachtelijke" kleinschalige ondernemingsoultuur van een memobe
drijf. Hierdoor zouden de specifieke memo-doelstellingen mogelijk 
worden afgezwakt. 
Verder zou er door een monopolisering van kennis zou bijvoorbeeld 
een concentratie van macht kunnen ontstaan bij diegenen die met 
de computer kunnen omgaan. 

De doelstellingen van de memo-beweging worden echter, blijkens 
het onderzoek, door de introductie van computers niet wezenlijk 
be!nvloed. Deze doelstellingen zijn nog steeds gelegen in het 
mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Slechts de wijze waarop 
men die doelstelling probeert te bereiken is aan verandering 
onderhevig. Er is sprake van een evolutie: een speurtocht naar de 
beste manier om dichter bij het ideaal te komen. Hierbij ver
sterkt de computer de trend om via de "nieuwe zakelijkheid" het 
doel te benaderen. 


