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1. INLEIDING 

Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen de jaren '80 kenmerken. De 
informatietecllnulogie is een van die ontwikkelingen. Tot de informatie
technologie behoren de micro-electronica (de hardware), de informatica 
(software) en de telecommunicatie. De ontwikkeling van de micro-electro
nica wordt daarbij gezien als dominante factor in de huidige en toe

komstige technologie. Met de micro-electronica wordt dat deel van de 
electronica aangeduid, waarbij chips of geintegreerde schakelingen 
(I.C.'s) worden gefabriceerd of ingezet. De chip is een klein plaatje 
silicium dat een groot aantal microscopisch kleine componenten bevat. De 
componenten zijn transistoren, diodes, weerstanden etc. De chip ver
schaft haar funkti e tegen een relatief lage prijs. Daardoor worden de 
kostenoverwegingen die innovaties vaak remmen, op de achtergrond ge
drongen. Dit is een belangrijke reden waarom de micro-electronica zich 
sneller en over een breder terrein kan verbreiden dan andere techno-
1 ogi sche ontwikkelingen nu en in het verleden hebben gedaan. 
Zowel in ons pri vé-1 even als in het beroepsleven ondervinden we de in
vloed van de micro-electronica. Ons dagelijkse leven kent veel toepas
singen van de micro-electronica. Voorbeelden zijn het zakrekenapparaat, 
het automatische berichtenverkeer (telex, etc.) en het geldverkeer 
(b.v. automatische bankkassa). Banken en vliegtuigmaatschappijen zouden 
zonder hun computers niet meer kunnen functioneren. De micro-electronica 
biedt ook ongekende mogelijkheden om de kwaliteit van het bestaan voor 
vele mensen te verhogen. Elektronisch gestuurde prothesen en rolstoelen 
maken het leven van veel gehandicapten aangenamer. In het ziekenhuis is 
de micro-electronica onmisbaar geworden (b.v. narcoseapparatuur en hart
bewakingsapparatuur). 
Ook in het bedrijfsleven is de computer al gemeengoed geworden, staat de 
robot voor de deur en vormt de onbemande fabriek een reële mogelijkheid. 
Bijna alle sectoren van goederenproduktie en dienstverlening worden bij 
deze veranderingen betrokken. Naast de enorme ontwikkelingen op het 
niveau van de produktieprocessen (robotisering), zien we ook dat de 
micro-electronica nieuwe produkten oplevert (microwave ovens, beeld
plaat, compact-disc). 
Het vraagstuk van de gevolgen van de technologische ontwikkeling voor de 
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arbeid staat erg in de belangstelling. De arbeidsmarkt ondervindt twee te
gengestelde effecten van de technologische vernieuwing: nl. enerzijds ver
dwijnen arbeidsplaatsen en anderzijds worden nieuwe arbeidsplaatsen ge
creëerd. 
Intussen wordt over de gevolgen van de technologische ontwikkeling voor de 
werkgelegenheid druk gespeculeerd. Globaal zijn er twee opvattingen: een 
pessimistische en een optimistische. 
Volgens de aanhangers van de pessimistische visie zullen in deze tijd van 
zeer geringe economische groei nieuwe technologieën een produktiviteitsver
hoging veroorzaken, die zal leiden tot vernietiging van werkgelegenheid. 
De pessimisten ontkennen niet dat nieuwe technologieën arbeidsplaatsen kun
nen genereren maar volgens hen overheerst het arbeidsbesparende karakter. 
Optimisten daarentegen geven een heel ander verhaal. Volgens hen zullen de 
nieuwe technologieën leiden tot het ontstaan van nieuwe produkten en mark
ten en dus tot nieuwe arbeidsplaatsen. Stimulering van de technologische 
ontwi kke 1 i ng zou ons daarom he 1 pen uit de economische crisis te geraken. 
Optimisten leggen dus de nadruk op het arbeidsplaatsgenererende effect van 
de technologische ontwikkeling. 
Ten aanzien van de gevolgen van de informatietechnologie voor de kwaliteit 
van de arbeid zijn er niet alleen aan elkaar tegengestelde meningen en op
vattingen. Ook de uitkomsten van onderzoek wijzen in verschillende vaak aan 
elkaar tegengestelde richtingen. Er bestaan daarom sterk uiteenlopende ver
wachtingen over de gevolgen van de invoering van de informatietechnologie. 
De nieuwe technologie kan enerzijds de nadelige effecten van het produktie
proces op de veiligheid en gezondheid van de werknemer verminderen; ander
zijds biedt zij de mogelijkheid tot verhoging van het werktempo, tot toe
nemende controle op de werkplek en uitholling van functies. 
Op macro-niveau zijn de effecten van de invoering van nieuwe technologieën 
vooral van belang door de samenhang met het vol urne van uitkeringen in het 
kader van verschillende sociale verzekeringen. 

In de literatuur over de relatie tussen technologie en arbeid kunnen ver
schillende richtingen worden onderscheiden. In de tot voor kort meest gang
bare opvatting wordt de technologische ontwikkeling opgevat als een betrek
kelijk autonoom proces. We zouden geen invloed kunnen uitoefenen op de 
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technologische ontwikkeling om deze in een in maatschappelijk opzicht po

sitieve richting te sturen. Deze opvatting staat bekend als het 'techno
logisch determinisme'. Wanneer we denken aan de sociale gevolgen zou ons in 
-~~-•"-------"--~--·-., 

deze visie niets anders resten dan te proberen de schadelijke gevolgen voor 
zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve werkgelegenheid te beperken. Is 

deze these aannemelijk? Of is er bij de invoering en bij het ontwerp van 

nieuwe technologieën nog vol doende speel ruimte over en zijn er nog moge-

1 i jkheden aanwezig om die ontwikkelingen te sturen waardoor ook de gevolgen 

ervan beter beheerst kunnen worden. Het antwoord op deze vraag zal uit

sluitsel moeten geven over de gel di ghei d van de technologisch determi -
nistische visie. 

Een belangrijk en actueel aspect van de invoering van nieuwe technologieën 

heeft betrekking op de invloed van de vakbonden en ondernemingsraden daar
bij. 

In deze scriptie gaan we in op twee sterk met elkaar samenhangende facetten 

van de invoering van nieuwe technologieën. We analyseren enerzijds de ge

volgen van de nieuwe technologieën voor de kwantitatieve en kwalitatieve 

structuur van de werkgelegenheid en anderzijds de reactie van de vakbewe
ging met betrekking tot de invoering van deze nieuwe technologieën. 

Dit verslag bestaat uit twee delen en is als volgt opgebouwd. Het eerste 

deel vormt de neerslag van een literatuurstudie en omvat de hoofdstukken 3 

tot en met 5. De centrale probleemstelling wordt in hoofdstuk 2 geformu

leerd. In hoofdstuk 3 komt de relatie tussen de technologische ontwikkeling 

en de kwantiteit van de arbeid aan de orde. We geven tevens een overzicht 

van enkele belangrijke visies op de ontwikkelingen in de kwaliteit van de 

arbeid. We gaan in op de rol van de technologische ontwikkeling en van de 

ontwikkeling in de arbeidsorganisaties als mede-bepalende faktoren voor de 

kwaliteit van de arbeid. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een kader te 

ontwikkelen voor de verdere uitwerking van het eerste deel van de probleem

stelling in de vorm van een aantal konkrete onderzoeksvragen. 

Enkele relevante ontwikkelingen in de informatietechnologie worden beschre

ven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 geven we de antwoorden op de vragen die 

uit het eerste deel van onze centrale probleemstelling zijn afgeleid. De 
mogelijke effecten van de ontwikkelingen in de informatietechnologie op de 

kwantiteit en de kwaliteit van de werkgelegenheid komen aan de orde. We be

spreken met name de mogelijke gevolgen van de flexibele produktieautomati

sering voor de toekomst van de kwalitatieve werkgelegenheid. 
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Deel twee van het verslag gaat in op het tweede deel van onze probleemstel

ling en omvat de hoofdstukken 6 en 7. Dit tweede deel van het verslag heeft 
een meer exploratief karakter. In hoofdstuk 6 wordt het tweede deel van de 

probleemstelling uitgewerkt in de vorm van een aantal konkrete onderzoeks

vragen. In hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van het onder

zochte vakbondsbeleid. Het laatste hoofdstuk geeft een samenvatting en een 
aantal konkl usi es. 
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2. PROBLEEMSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

2.1 Naar een probleemstelling 

De invoering van de informatietechnologie, de kwantiteit en de kwali
teit van de arbeid en de rol van de werknemers daarbij vertonen een be

paalde samenhang. Het volgende relatieschema kan dit verduidelijken. 

invoering van de - kwantiteit en kwa-
informatietechnologie J l - liteit v.d. arbeid 

vakbonden 
ondernemingsraden 

Ik zal trachten het schema globaal te beschrijven. De invoering van de 

informatietechnologie befnvloedt de kwantiteit en kwaliteit van de ar
beid. Werknemers ondervinden hiervan de gevolgen. Ze hebben dus direct 

belang bij een bei"nvl oedi ng van dit proces. Werknemers worden vertegen

woordigd door ondernemingsraad en vakbeweging. De invloed van werkne

mers op de invoering van nieuwe technologieën zal voor een groot deel 
afhangen van het beleid van deze instituties. Deze instellingen kunnen 

proberen de schadelijke gevolgen van de invoering van de informatie

technologie te beperken of op te heffen. Een andere strategie kan zijn 

om te proberen technologische ontwikkelingen te sturen waardoor de ge

vol gen beter beheerst kunnen worden. Hiervoor is een grotere werkne

mersinvloed noodzakelijk. Een dergelijke strategie vereist de aanwezig

heid van deskundigheid bij zowel de ondernemingsraad als de vakbewe

ging. Een succesvolle invoering van de informatietechnologie wordt in 

hoge mate bepaald door de motivatie van de werknemers. Dit vereist een 

grotere betrokkenheid van de werknemers bij de invoering van nieuwe 
technologieën. Daarmee is het schema globaal beschreven. 

De centrale vraag van dit onderzoek is aan bovenstaand schema ontleend 
en luidt: "Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van de 

invoering van de informatietechnologie op de werkgelegenheid en hoe 
kunnen de betreffende werknemers invloed uitoefenen op de invoering van 

deze nieuwe technologie?" 
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Deze probleemstelling is tweeledig. Het eerste deel van de probleem

stelling luidt: "Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van 

de invoering van de informatietechnologie op de werkgelegenheid". Dit 

deel van de probleemstelling wordt in deel een van dit verslag behan

deld. 

Het tweede deel van de probleemstelling luidt: "Hoe kunnen de betref

fende werknemers invloed ui toef enen op de invoering van deze nieuwe 

technologie". In deel twee van dit verslag wordt hier verder op inge

gaan. Het beleid van de vakbeweging wordt daarbij onder de loep geno

men, om vast te stellen of er bij de vakbeweging een uitgewerkte visie 

op bovengenoemde problematiek bestaat en of deze visie in een samen

hangend beleid resulteert. 

2.2 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestaat zoals eerder gezegd uit twee delen. Het eerste 

deel is een literatuurstudie. Om de mogelijke gevolgen van de invoering 

van de informatietechnologie voor de kwantitatieve en kwalitatieve 

werkgelegenheid te analyseren maken we gebruik van het volgende schema: 

theorie v. Blauner's empirisch Bravermans 
van Duijn visie onderzoek visie 

-L J.. .l. ..l. 
toekomstpro- toekomstpro- toekomstpro- toekomstpro-
jectie werk- jectie kwa-

' 
jectie kwa- ~ jecti e kwa-

gelegenheid liteit v.d. • liteit v.d. 'liteit v.d. 
arbeid arbeid arbeid 

.... 
L effecten J ."" 

voor de 
werkgelegen-

!beleid vak-
1 

heid 

•T beweging 
invoering 
info techno-
l ogi e 

We gaan in op de theorie van Van Duijn over de lange golf in de econo

mie. Deze theorie legt een relatie tussen de technologische ontwikke

ling en de werkgelegenheidseffecten daarvan. 
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Vervolgens bespreken we een aantal visies over de veranderingen in 

het arbeidsproces en de daaraan gekoppelde verwachtingen ten aanzien 

van de toekomstige ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid. We gaan 

in op de visies van Blauner en van Braverman. De visies van Blauner en 
Bra verman worden geconfronteerd met empirisch onderzoek over de ge

vol gen van de technologische ontwikkeling voor de kwaliteit van de ar

beid. Daarna behandelen we de vraag welk toekomstperspectief mogelijk 

aan de invoering van de informatietechnologie is verbonden. 

In het tweede deel van het onderzoek wordt het vakbondsbeleid ten aan

zien van de invoering van de informatietechnologie geïnventariseerd. We 
zullen in hoofdstuk 6 de konkrete onderzoeksvragen formuleren en tevens 

de opzet en uitvoering van het onderzoek over het vakbondsbe 1 ei d ten 

aanzien van de invoering van nieuwe technologieën nader toelichten. 



DEEL I 

De gevolgen van de invoering van de informatietechnologie 

voor de kwantiteit en kwaliteit van de arbeid. 
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3. KADER 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen in de kwantiteit en kwaliteit 

van de arbeid aan de orde. In paragraaf 3.2 wordt de relatie besproken 

die er bestaat tussen de technologische ontwikkeling en de kwantiteit 
van de arbeid. Hierbij wordt ingegaan op de theorie van de 1 ange golf 

in de economie. Vervolgens wordt in 3.3 het begrip kwaliteit van de ar

beid gedefinieerd. De historische ontwi kke 1 i ng in de kwa 1 i teit van de 

arbeid is vooral een gevolg van zowel technologische ontwikkelingen als 

van ontwikkelingen in de arbeidsorganisatie. De verschillende visies op 

de ontwi kke 1 i ngen in de kwa 1 i teit van de arbeid worden hierin bespro

ken. Hieraan liggen verschillende vooronderstellingen ten aanzien van 

de effecten maar ook ten aanzien van de technologische ontwikkeling 

zelf ten grondslag. Daarom worden deze visies nog eens kritisch beke
ken. We komen tot enkele konklusies in 3.4. In 3.5 wordt vanuit de pro
bleemstellinu een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. 

3.2 Technologische ontwikkeling en de kwantiteit van de arbeid 

Het sleutelwoord bij technologische ontwikkeling is basisinnovatie. 
Basi si nnovati es zijn fundamenteel nieuwe produkten en produkti eproces

sen, die in de economische ontwikkeling van de laatste tweehonderd jaar 

hun ei gen groeimarkten creëerden en soms voor de opkomst van geheel 

nieuwe bedrijfstakken verantwoordelijk waren (van Duijn, 1979: 44). 

Van Duijn gaat in zijn beschouwingen over het innovatieproces in op de 

relatie tussen de 1 ange golf fasen in de economie en de basi si nnova

ti es. In het navolgende zal ik de door hem ontwikkel de theorie kort 

proberen samen te vatten. 

De lange golf in de economie staat bekend als de Kondratieff. Kondra

tieff was een Russisch econoom die zijn lange golf theorie in de jaren 
1919-1921 formuleerde. De Kondratieffs bestaan uit een aantal fasen: 

een voorspoedfase (15-20 jaar), een recessiefase (8-10 jaar), een de

pressiefase (ongeveer 10 jaar) en tenslotte een herstelfase (ongeveer 

10 jaar). De lengte van een Kondratieff omvat een periode van ongeveer 

50 jaar (van Duijn; 1979: 90). 

Vooral de laatste jaren is er kritiek gekomen op het bestaan van deze 
golfbewegingen. Met name de toetsing van de door van Duijn geformuleer-
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de hypothesen ten aanzien van de f asei ndel i ng ondervindt kritiek ( 1). 

Hoewel de bepalende parameters van zo'n cyclus verschillen van periode 

tot periode zijn toch de ruwe contouren van deze cycli over de laatste 

tweehonderd jaar herkenbaar. 

Deze bewegingen hebben te maken met de levensduur van infrastructurele 

objecten, zoals: spoorwegen en wegen, viaducten en bruggen, werven en 

fabriekscomplexen.Iedere beweging heeft zijn eigen hoofdkenmerk wat de 

voortbrengingsprocessen betreft. Ook is voor elke cyclus de basisinno
vatie herkenbaar (fig. 3.1, blz. 10). Voor deze basisinnovaties is niet 

het tijdstip van belang maar de manier waarop de maatschappij er mee 
omgaat. Daarnaast spelen ook meekoppeleffecten een rol. Als voorbeeld 

kunnen de spoorwegen genoemd worden. Zij werden aangelegd om in de ver

voersbehoefte te voorzien. Maar diezelfde spoorwegen hadden de vesti -

ging van fabrieken tot gevolg, die nu niet meer noodzakelijk over water 

bereikbaar moesten zijn. 

De basisinnovaties bereiken in de recessiefase hun dieptepunt. De markt 
is dan verzadigd en de industrieën kampen met overcapaciteit. De nadruk 

ligt op verhoging van de effi ei ency, hetgeen tot uitstoot van arbeid 

leidt. Investeringen blijken niet meer winstgevend door stagnatie in de 

vraag. Deze fase gaat over in een depressiefase waarin produktiecapaci

teit wordt vernietigd en de konsumptieve vraag op haar dieptepunt is. 

Onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen van de economie over

heerst en dus ook het risicomijdend gedrag. Er is een patstelling ont

staan, 'das technologische Patt' van Gerhard Mensch: mogelijke innova

ties zijn er genoeg maar het reservoir aan technologische kennis wordt 

niet benut (van Duijn. 1979: 71). 
Volgens van Dui jn zijn basi si nnovati es, die nieuwe sektoren creëren, 

vooral denkbaar in deze depressiefase. Maar omdat in de herstelfase de 

voorwaarden voor investeringen gunstiger zijn, zullen deze waarschijn

lijk ook in de herstelfase plaatsvinden. De introduktie van totaal 

nieuwe produkten heeft namelijk gunstige afzetverwachtingen nodig. De 

herstelfase vormt de overgang tussen twee Kondrati effs. Het begin van 

de nieuwe Kondratieff is de voorspoedfase. Hierbij gaat de aanloopfase 

van de nieuwe basisinnovaties over in een snelle-groei fase. Ten ge
vol ge van de groei ende vraag on staat een stijgen de produkti ecapaci -

tei t. Daarna treedt weer mark tverzadi ging op en zijn we terug in de 

periode van recessie. De cyclus is rond. 
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Figuur 3.1 

Basisinnovaties en lange-golffasen 

lange-golffase aantal basisinnovaties 

le KONDRATIEFF stoommachine 
(oorlog) 1803-1815 1 
recessie 1815-1826 3 
depressie 1826-1837 3 
herstel 1837-1847 4 

2e KONDRATIEFF locomotief 
voorspoed 1847-1857 5 
voorspoed 1857-1866 6 
recessie 1866-1875 7 
depressie 1875-1884 8 
herstel 1884-1893 15 

3e KONDRATIEFF electriciteit 
voorspoed 1893-1904 9 
voorspoed 1904-1913 4 
(oorlog) 1913-1921 4 
recessie 1921-1929 3 
depressie 1929-1938 12 
herstel 1938-1949 13 

4e KONDRA Tl EFF electronica 
voorspoed 1949-1958 7 
voorspoed 1958-1967 4 
recessie 1967-1975 2 
depressie 1975-1984? 
herstel 1984-1995? micro-electronica 

Bron: van Duijn 1979, blz. 142 
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Procesinnovaties, die betrekking hebben op nieuwe wijzen van produce

ren, zijn met name belangrijk in de verval-fase, wanneer de depressie 
zich aankondigt. Procesinnovaties creëren wel werkgelegenheid. Het ef

fect hiervan wordt echter door produktiviteitsstijgingen te niet ge
daan. Per sa 1 do 1 ei dt dit mee sta 1 tot verlies van werk ge 1 egenhei d. 

Middels produktinnovaties, die nieuwe produkten en/of diensten voort
brengen, kunnen arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Het onderscheid tus
sen procesinnovaties en produktinnovaties is echter relatief. Een inno

vatie die voor de producerende sector een produktinnovatie is kan voor 

de afnemende sector een procesinnovatie zijn (b.v. een beeldscherm). 
De gevolgen voor de werkgelegenheid kan men dus als volgt formuleren: 

als de nadruk ligt op procesinnovaties is waarschijnlijk het per saldo 

effect uitstoot van arbeid; als de produktinnovaties overheersen heeft 

waarschijnlijk de creatie van arbeidsplaatsen de overhand. 
Wanneer als gevolg van innovaties geen vergroting van de produktie 
plaatsvindt, maar wel een produktiviteitsstijging per werknemer, vindt 
uitstoot van arbeid plaats. 

Als we de voorspoedfase van de 4e Kondrati eff in ogenschouw nemen 
(1949-1967) dan blijkt dat er sprake was van creatie van werkgelegen

heid terwijl in de recessie- en depressiefase (1967-1984) uitstoot van 
arbeid plaatsvond. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de ont
wikkeling van de werkgelegenheid in de nijverheid (fig. 3.2). 

Figuur 3.2 
Nijverheid, 1965 = 100 

300---~-----~------,..-------,----

C 

b 

a 

0 1 1 

produktie, totaal -- a 

produktie, per werkende -- b 

werkzame personen - c 

1950 1960 

b 

a 

C 

1970 1980 

Bron: C.B.S., 40 jaar statistiek in reeks en grafiek, april 1985 
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Als we de periode 1975-1984 (depressiefase van de 4e kondratieff) be

kijken dan ligt het tempo van de produktiviteitsstijging in de Neder

landse industrie zeer hoog terwijl de stijging van de industriële pro

duktie daarbij achterblijft. 

De verklaring hiervoor is dat tegelijkertijd een grote uitstoot van in

dustriële arbeidsplaatsen plaatsvond. De werkgelegenheid in de nijver

heid daalde van 1.573.000 mensjaren in 1975 tot 1.236.000 mensjaren in 

1984 (C.B.S., 1975, 1984). Deze uitstoot werd onvoldoende gecompenseerd 

door de groei van de werkgelegenheid in de tertiaire en kwartaire sec

tor. 

Volgens de theorie van de lange golf staan we aan de vooravond van de 

herstelperiode van de 4e kondratieff. De vraag is of er inderdaad spra

ke zal zijn van een kentering in de uitstoot van arbeid. Het arbeidsbe

sparende effect van de micro-el ectroni ca verdwijnt volgens de 1 ange 
golf theorie in de opgaande fase van de Kondratieff. Toch stelt ook van 

Duijn zich de vraag of de micro-electronica in de toekomst nog wel ar
beidsplaatsen zal creëren (van Duijn, 1979: 162). 

Op de vraag wat het per saldo effect op de werkgelegenheid zal zijn 

komen we in hoofdstuk 5 terug. 

3.3 Technologische ontwikkeling en de kwaliteit van de arbeid 

Behalve de kwantiteit van de arbeid ondervindt ook de kwaliteit van de 
arbeid de invloed van de technologische ontwikkelingen. Tussen kwanti

teit en kwaliteit van de arbeid bestaat een bepaalde relatie. 
Met name de zekerheid van de arbeidsplaats is een aspect van de kwali

teit van de arbeid dat in nauwe relatie staat met de werkgelegenheid. 
In de volgende paragraaf komen de verschillende dimensies van de kwali

teit van de arbeid aan de orde. 

3.3.1 Wat is kwaliteit van de arbeid? 
Onder kwaliteit van de arbeid verstaan we, in navolging van het 

W.R.R.-rapport 'Vernieuwingen in het arbeidsbestel' (1981), die ken

merken die verbonden zijn aan de arbeidsplaats, ongeacht degene die 

deze bezet. Kenmerken zoals vereiste scholing en ervaring en de ar
beidsomstandigheden, enz. Het rapport beschouwt kwaliteit van de ar

beid als een relatief en dynamisch begrip waaraan steeds weer een 
andere inhoud wordt toegekend. Een objectieve indicator van het 
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kwalitatieve niveau van de arbeid acht de W.R.R. niet mogelijk (2). 

Volgens het W.R.R.-rapport is een meting aan tijd en plaats gebonden 

en afhankelijk van: 

- de feitelijke situatie met betrekking tot de kwaliteit van de ar

beid en de veranderingen hierin. 

de sociaal-kulturele ontwikkelingen. Deze beïnvloeden in hoge mate 

de maatschappelijke opvattingen over de eisen waaraan een kwalita

tief goede arbeidsplaats moet voldoen 

de individuele werknemer. Die beoordeelt de kwaliteit van zijn ar

beidsplaats vanuit zijn eigen perspectief 

- de verfijning van meettechnieken. Hierdoor wordt het steeds meer 

mogelijk de schadelijkheid van arbeidsomstandigheden vast te stel-

1 en 

- de veranderingen in de arbeidsorganisatie. Deze vinden steeds vaker 

en sneller plaats. Dit stelt hogere eisen aan de flexibiliteit van 

de werknemer. 
Er zijn dus ook andere aspecten die een rol spelen bij de beoordeling 

van de kwaliteit van de arbeid. We kunnen wel een viertal dimensies 
onderscheiden die van belang zijn voor een beoordeling van de kwali

teit van de arbeid. Het W.R.R.-rapport vat deze dimensies als volgt 

samen: 

a arbeidsinhoud 

soort en nivo van het werk 
Dit komt tot uiting in de kennis, vaardigheden en bekwaamheden 

die nodig zijn voor de uitoefening van het werk (kwalificatie

eisen) . 

. autonomie 
De vrijheid en controle over de direkte werksituatie. 

b arbeidsomstandigheden 

• veiligheid 
• lichamelijke en geestelijke belasting 

• ongemakken (vuil en onaangenaam werk) 

c arbeidsverhoudingen 

• controle en toezicht 

. machtsverhoudingen 

. sociale kontakten 
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d arbeidsvoorwaarden 

• lonen 

• werktijden 

. zekerheid van de arbeidsplaats 

• scholingsmogelijkheden 

In enkele beschouwingen over de kwaliteit van de arbeid wordt een 

keuze gemaakt uit enkele dimensies, of wordt aan bepaalde dimensies 

meer betekenis toegekend. Bij dergelijke benaderingen speelt het ni
veau waarop men de kwaliteit van de arbeid bestudeert een belangrijke 

rol. Analyseert men de kwaliteit op het micro-niveau van de in

dustriële arbeidsplaats, dan ligt de nadruk op arbeidsinhoud, fysieke 

werkomgeving en arbei dsorgani sati e (Fruyti er en Ter Hu urne, 1983). 

Als men de kwaliteit van de arbeid analyseert op het meso-niveau dan 

staan arbeidszekerheid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden 
centraal (Kerkhoff c.s., 1982). 

De verschillende dimensies staan echter niet los van elkaar. Zo kan 

verbetering van de arbeidsinhoud onder bepaal de omstandigheden de 

werkzekerheid vergroten. Voorts leggen functiegroepclassificaties een 
verband tussen kwal i fi cati es en arbeidsomstandigheden enerzijds en 

arbeidsvoorwaarden anderzijds. Ook kan men stellen dat autonomie in 
het werk een voorwaarde is voor een goed functioneren van de medezeg

genschap van de \-1erknemer. Deze medezeggenschap is weer een belang
rijk aspect van de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming. 

3.3.2 Verschillende visies 

Er bestaan verschillende opvattingen over de kwalitatieve effecten op 

de arbeid als gevolg van de technologische ontwikkelingen. De discus

sie over de kwalitatieve aspecten spitst zich vooral toe op het 

niveau van de functies. In de literatuur komen we drie opvattingen 

tegen. Deze opvattingen zijn achtereenvolgens: de 'upgrading'-these, 
de 'downgrading'-these en de 'polarisatie'-these. 

Ik zal van elk van deze opvattingen een korte schets geven. 

a. Upgrading-these 
Verschillende sociologen hebben getracht om historische fasen te 

onderscheiden in de technologische ontwikkeling en de vormen van 

i ndustri earbei d die daarmee samenhangen. Ook Bl auner geeft een 
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historisch perspectief. Hij onderscheidt drie fasen in de ontwik

keling van het moderne produktiesysteem (Blauner, 1964). 

In de eerste fase van de industrialisering berust de produktie 

hoofdzakelijk op handenarbeid, waarbij men gebruik maakt van een
voudig gereedschap. De produktie is georganiseerd op basis van be

roepen en er is slechts op beperkte schaal sprake van arbeidsver
deling. Enerzijds vereist de arbeid veel lichamelijke inspanning, 

anderzijds wordt ook een beroep gedaan op de vakbekwaamheid van de 

arbeider. Bovendien beschikt de arbeider over een zekere mate van 

vrijheid en zelfstandigheid. Volgens Blauner is in deze fase de 
autonomie in de arbeid groot. 

De tweede fase in de industrialisering kenmerkt zich door toepas

sing van machines die handelingen en bewerkingen kunnen uitvoeren, 

die vroeger door de arbeiders werden verricht. Deze machines wor

den door diezelfde arbeiders bediend of bestuurd. Er is sprake van 

mechanisering van het produktieproces. Hiermee gepaard gaat nu een 

ontwikkeling binnen de arbeidsorganisatie die als kenmerken heeft: 

scheiding van voorbereiden de en uitvoerende taken, een ver door

gevoerde arbeidsdeling en een direkt toezicht door hoger geplaat

sten op de uitvoering van het werk en een grotere kontrole op het 

arbeidstempo. In deze fase van de i ndustri al i sering komen de on

menselijke aspecten van de industriële arbeid aan het licht. De 

arbeid wordt steeds meer machinegebonden (aard en wijze van het 

werk, tempo). Naast een daling van de kwalificatie-eisen bij de 

uitvoerende funkties, veroorzaakt door arbeidsdeling, zien we ook 

dat de arbeider zijn zelf standi ghei d en zijn contra l e over het 

werk verliest. In de theorie van Bl auner wordt dit stadi urn als 

overgangsfase beschouwd. 
De derde fase is die van de geautomatiseerde produktie, waarin de 

arbeiders alleen nog maar controlerende en corrigerende taken ver

vullen. Volgens Bl auner worden in de fase van de automatisering 

niet meer de arbeiders maar de machines uitgebuit. 
Blauner onderscheidt een 4-tal vervreemding dimensies, t.w. mach

teloosheid, zinloosheid, isolement en zelfvervreemding. Hij meent 
dat automatisering een einde zal maken aan de situatie van ver

vreemding die karakteristiek is voor de industriële arbeid in de 
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mechaniseringsfase (Blauner, 1964:162). Ook is hij optimistisch 

over de invloed van de automatisering op het functieniveau. Werk 

met ongemakken en routinematige arbeid komen in steeds mindere 

mate voor ten gevolge van de technologische ontwikkeling. Dit 

1 ei dt tot een stijging van het niveau van de overgeb 1 even func

ties. Men spreekt daarom van 'upgrading' van deze functies. 
Blauner gaat bij zijn upgrading-these uit van een technologisch 

deterministische visie. Deze technologisch deterministische visie 

stoelt op twee basisprincipes, die nauw met elkaar samenhangen: 

- de ontwikkeling van de technologie en de toepassing daarvan wor
den overwegend bepaald door een logica die een zelfstandige dy

namiek bezit. 

- deze technologische ontwikkeling heeft eenduidige sociale ge

volgen. De arbeidsorganisatie moet aangepast worden aan de ge

kozen techniek. 

Op dit technologisch determinisme kwam kritiek. Onder anderen van 

Davis en Taylor (1976). Zij bestrijden de opvatting dat de techno

logische ontwikkelingen een autonoom karakter zouden hebben. 

Technologische ontwikkeling moet juist als een sociaal proces ge

zien worden waarin tegengestelde opvattingen en belangen van die

genen die dit proces proberen te beheersen een rol spelen. Volgens 
Davis en Taylor leidt automatisering tot een verschuiving van 

funktie-eisen (Davis en Taylor, 1976: 392-396). Het werk in een 
geautomatiseerd produkti esysteem brengt voor veel arbeiders een 

grotere verantwoordelijkheid met zich mee. De produktiearbeider 

moet aan nieuwe eisen voldoen die nauwelijks met zijn traditionele 

vaardigheden te vergelijken zijn. Hij moet nauwkeurig werken, 

waakzaam zijn en snel kunnen reageren in kritieke situaties. Davis 

en Taylor zien daarom geen direkt verband tussen automatisering en 

vergroting van de vrijheid en zelfstandigheid in het werk (Davis 

en Taylor, 1976; 396-401). 
De conclusies van hun onderzoek is dan ook dat er geen sprake is 

van een algehele upgrading van de i ndustri ël e arbeid ten gevolge 

van de automatisering. 

Ook David F. Noble verwerpt het technologisch determinisme. Hij 

geeft in zijn boek 'Forces of Production' uit 1984 aan dat niet de 

technische of economische superi ori tei t van de nieuwe technol o-
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gieën doorslaggevend zijn, maar dat de macht en ideeën van mensen 

het succes ervan bepalen. Noble haalt hierbij het voorbeeld aan 
van het systeem van numerieke besturing. Hij vergelijkt dit 

systeem met het systeem dat het niet haalde: de opneem- en af-
speel methode ('record playback 1

). Bij 1 record playback' laat men 

een bankwerker een werkstuk maken waarbij de bewegingen van de 
door hem bestuurde machine vastgelegd worden op een magnetische 

band. Nadat het eerste werkstuk is voltooid kan men daarna iden

tieke onderdelen maken door de magnetische band af te spelen en zo 

de bewegingen van de machine te reproduceren. Bij de numerieke 

methode daarentegen wordt de werktekening op een mathematische 

manier ontleed in handelingen die met getallen gecodeerd worden. 

Volgens Noble koos men voor de numerieke methode vanwege: 

- de voorkeur van technici voor formele en abstracte methoden 
- het bestaan van tradi ti onel e ideeën over cent ral i sati e en be-

heersing bij het militaire apparaat dat de ontwikkeling finan
cierde 

- het managementstreven om niet afhankelijk te zijn van 'vakman-
schap' • 

Hieruit blijkt dat niet de technische superioriteit van de nieuwe 

technologieën bepalend is voor het succes ervan, maar de macht en 

ideeën van mensen. 

b. Downgrading-these 

Een andere opvatting over de invloed van de technologische ontwik

keling op het niveau van de functies is de 'downgrading 1 -these. 
Het meest bekende werk van deze richting is Braverman's 'Labor and 

Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth 

Century' (1974). Braverman brengt het door hem gesignaleerde pro

ces van dek wal i fi cati e vooral in verband met een toenemende ar

beidsdeling welke hij ziet als onderdeel van een gerichte manage
mentstrategie, namelijk gericht op een zo perfekt mogelijke be

heersing van de faktor arbeid. De genoemde arbeidsdeling vindt in 

eerste instantie plaats tussen planning en uitvoering in het pro
duktieproces. 

Het denk- en beslissingswerk wordt volgens bovengenoemde opvatting 
zoveel mogelijk van de werkvloer verwijderd en verplaatst naar de 
1 planning 1 -bureaus. De kennis verkregen door bestudering van de 

wij ze waarop werknemers hun arbeid verrichten, wordt in normen 
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vertaald, die vervolgens aan hen worden opgelegd. Deze normen heb

ben betrekking op de tijd die nodig is om bepaalde handelingen te 
verrichten 1.!n de vol gorde waarin deze in een 'rationele' organi -

satie van het produktieproces uitgevoerd moeten worden. In de vorm 

van voorschriften en regels komt zo de kennis van het produktie

proces terug naar de werkvloer. De meest perfecte vorm van ar
beidsdeling is het 'Scientific Management' waarvoor de ideeën zijn 

ontwikkeld ,min de praktijk gebracht door de Amerikaanse inge
nieur F.W. Taylor (1856-1915). Het Taylorisme is gebaseerd op drie 

belangrijke principes: 
- de onafhankelijkheid van het arbeidsproces van de vaardigheden 

van de individuele arbeiders 

- de scheiding tussen konseptie en uitvoering 

- het gebruik van het kennismonopolie om elke stap in het arbeids-
proces en zijn uitvoering te beheersen. 

Taylor publiceerde in 1911 zijn 'Principles of Scientific Manage

ment'. Hij onderscheidt 3 geledingen in de produktie organisatie, 

te weten management, werkvoorbereiding en werkuitvoering. De werk
voorbereiding moet kennis ontwikkel en over arbeidsmethoden. Het 

management neemt de uiteindelijke beslissing over de voorgestelde 
methoden. De uitvoerende arbeid wordt volgens deze methoden ver

richt. Het arbeidsproces wordt volledig in simpele deeltaken opge

splitst. De uitvoerende arbeider heeft nog slechts geringe vaar

digheden nodig. De controle over de aard en het tempo van het werk 

komt steeds :neer in handen van het management. 

Dit levert het management twee voordelen op: 

- de arbeid wordt goedkoper. Er wordt immers minder een beroep ge

daan op geschoolde arbeid waardoor de uitgaven voor loon en 

training lager kunnen zijn. 

- de factor arbeid wordt steeds meer gepland. Het management con-

troleert rechtstreeks de activiteiten van de arbeider. 

Het aantal uitvoerende taken met een kort-cyclisch karakter neemt 

dus sterk toe, waardoor bij de meerderheid van de funkti es het 

kwalificatieniveau omlaag gaat. Braverman komt dan ook tot de con

clusie dat er op deze wijze sprake is van downgrading van de ar

beid en illustreert dit met het voorbeeld van de metaalbewerker. 

Metaalbewerking was een vak dat jaren ervaring en schal i ng ver-
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eiste. De werkgever was afhankelijk van de betreffende vakman wat 
betreft de hoeveelheid en kwaliteit van de produktie. De faktor 
arbeid had dus een variabel karakter. Om meer greep te krijgen op 

de produktie werd het werk van de vakman opgesplitst in afzonder
lijke taken (stampen, slijpen etc.). Deze afzonderlijke be

werkingen werden elk op een aparte machine uitgevoerd door een 
lager gekwalificeerde machinewerker. Ook worden taken die vroeger 

tot die van de arbeider behoorden overgeheveld naar de planningaf

deling. Een verdere uitholling van de taken was bij de toenmalige 

technologie niet mogelijk. Pas met de invoering van numerieke be
sturing kon een verdere opsplitsing tot stand gebracht worden. De 

traditionele draai-, frees- en schaafbanken werden vervangen door 
numeriek bestuurde machines. Bij numerieke besturing wordt de 

werktekening ontleed in handelingen die met getallen worden geco
deerd. Een programmeur op het planningbureau kan nu de snelheid en 

bewegingen van de machine voorcoderen in de vorm van een paper
tape. Het werk van de man aan de machine is nog verder uitgehold 

en bestaat nog slechts uit eenvoudige handelingen. Of zoals 
Braverman het zegt: 'He is now definitively relieved of all 

decisions, judgement and knowledge which Taylor attempted to ab
stract from him by organisational means' (Braverman, 1974: 202). 

Er is wel kritiek mogelijk op de de downgrading-these van 

Braverman. Op de eerste plaats beschouwt hij arbeid als een pro
bleemloze en inschikkelijke factor in het produktieproces doordat 

hij teveel toeschrijft aan een bewuste managementstrategie. Het 
tweede punt van kritiek heeft betrekking op zijn keuze van het 

Tayl ori sme als zijnde het enige alternatief voor het 20-eeuwse 
management en ook als enig bestaande mogelijkheid. 

Wat de eerste vooronderstelling betreft: in het verleden hebben de 
arbeiders zich wel degelijk verzet tegen de taylorisering. In 1911 
uitte zich dat in een staking bij Watertown Arsenal in Boston (VS) 
gevolgd door een aktie bij Renault in 1912 (IPSO, 1981:84). Dit in 

tegenstelling tot de vooronderstelling van Braverman, dat de ar
bei der passief zou zijn. De arbeider wordt door hem te kijk ge

steld als iemand die gelaten de dekwalificatie van zijn arbeid 
ondergaat. Wat de tweede vooronderstelling betreft: voor de orga-
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nisatie van de arbeid bestaan verschillende mogelijkheden. De 

'Human Relations' beweging is daarvan een voorbeeld. 

We kunnen dus concluderen dat Bra verman de historische ontwi kke-

1 i ng van het produktieproces te veel toeschrijft aan één bepaalde 
managementstrategie. Hij gaat hierbij voorbij aan: 

(1) de wijze waarop de arbeiders hun onderlinge relaties en hun 

relatie met de produktiemiddelen kunnen vormgeven. 

( 2) de vrijheidsgraden die het management heeft bij de keuze en 

toepassing van de technologie. 

c. Polarisatie-these 

De derde opvatting over de invloed van de technologische ontwikke

lingen op het niveau van de functies is de 'polarisatie'-these. 

Deze these is verbonden met het onderzoek van Kern en Schumann. 

Zij komen in hun onderzoek "Industriearbeit und Arbeiterbewusst

sein" tot de conclusie dat er sprake is van polarisatie van de 

kwaliteit van de arbeid (Kern en Schumann, 1970). Polarisatie 

heeft betrekking op een ontwikkeling in de arbeidsplaatsenstruc
tuur, waarbij enerzijds sprake is van een toename van hoog-gekwa-

1 ificeerde funkties en anderzijds een toename van laag-gekwalifi
ceerde funkties. Polarisatie leidt tevens tot het wegvallen van 

funkties op het middenniveau. 

Het onderzoek van Kern en Schumann werd uitgevoerd in negen ver

schillende bedrijfstakken met verschillende produktietypen en met 

verschillende mechaniseringsgraad. Kern en Schumann konstateren 

dat er in elke fase van de technische ontwikkeling nieuwe funkties 

bijkomen, terwijl funkties die typerend zijn voor eerdere fasen, 

blijven voortbestaan. Dit patroon verandert niet als de automati
sering zijn intrede doet. Vormen van laaggekwalificeerde arbeid, 

die reeds lang als karakteristiek voor de industriële sektor gel
den (eenvoudige handarbeid, kort cyclische routinearbeid), blijven 

ook bij automatisering bestaan. 

De meest kwetsbare positie bij geautomatiseerde produkti esystemen 

is die van de vakarbeider die tradi ti onel e vormen van ge school de 

arbeid uitoefent. De hierbij behorende taken worden enerzijds ver

vangen door funkti es waarbij nieuwe vormen van technische kennis 
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zijn vereist en anderzijds door semi-geschoolde arbeid, waarbij 

slechts geringe proces-specifieke kennis noodzakelijk is. 
Door de automatisering ontstaan ook nieuwe vormen van arbeid maar 
deze worden lang niet in alle gevallen gekenmerkt door hogere kwa
lificatieeisen. Kern en Schumann laten zien dat automatisering 
onder meer leidt tot werk waarvoor slechts geringe kwal ifi cati es 
vereist zijn en waarbij de arbeider onder grote psychische druk 
staat en hij weinig autonomie in het werk heeft (Kern en Schumann, 
1970: 118-122). Zij illustreren dit aan de hand van een beschrij
ving van het type arbeid dat "Automatenkontroll e" genoemd wordt. 
Een type arbeid waarbij de arbeider tegelijkertijd toezicht moet 

houden op vele, afzonderlijk werkende machines en waarbij hij 
vooral in staat moet zijn storingen snel te ontdekken en te ver
hel pen. 

Op grond van het voorgaande komen Kern en Schumann tot de conclu
sie dat er geen sprake is van een al gemene opwaardering van de 
industriële arbeid, noch van een algemene degradatie van het werk 
maar eerder van een polarisatie van de structuur van functies. 

Ook uit een Nederlands onderzoek van eonen en Huygen (1980) blijkt 
dat er in de industriële sector sprake is van een polarisatie van 
de arbeidsplaatsenstructuur. Met behulp van materiaal van de 
volkstellingen van 1960 en 1971 hebben zij de kwalitatieve struc
tuur van de Nederlandse werkgelegenheid uit deze jaren onderzocht 
en vergeleken. De onderzoekers konstateren een toename van onge
schoolde arbeid bij industriearbeiders. Bij de employées is er 
sprake van een sterke inkrimping van het middenkader. In de in
dustrie is het aandeel van eenvoudig werk bij de employées ook 
toegenomen. De stijging op de hoogste employé-niveaus wordt door 
de onderzoekers toegeschreven aan de uitbreiding van staffunkties 
(eonen en Huygen, 1980: 485). Volgens hen is er bij polarisatie 
vooral sprake van downgrading. 
De onderzoekers konkl uderen dat versnel de rati onal i sati es en ar
beidsdeling (Taylorisme) daarvan de belangrijkste oorzaken zijn 
(eonen en Huygen, 1980:667). Een andere conclusie die zij uit hun 
onderzoek trekken is dat vooral een discrepantie is ontstaan tus
sen enerzijds de vereiste kwalificaties en anderzijds de bij 
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werknemers aanwezige kwalificaties. Deze laatste zijn door een steeds 

hogere scholing de afgelopen decennia aanmerkelijk toegenomen. 

Een van de meest recente onderzoeken naar de relatie tussen de tech
nologische vernieuwing en de kwaliteit van de arbeid is het onderzoek 

dat Kern en Schumann hebben uitgevoerd als vervolg op hun studie uit 
1970. In dit recente onderzoek spreken Kern en Schumann de verwacht

; ng uit dat het einde van de arbei dsde 1 i ng in zicht is ( Kern en 

Schumann, 1984). De onderzoekers komen tot een nuancering van de 
1 polarisatie 1 -these uit hun eerdere studie. Toen was er in de gedeel
telijk geautomatiseerde produktieprocessen sprake van een tendens van 

verrijking van een gering aantal functies en een tendens van ver

arming van een groot aantal functies. In het recente onderzoek komen 

zij tot de conclusie dat taken die na automatisering overblijven in 

de produktie geintegreerd kunnen worden tot relatief gekwalificeerde 

functies. Volgens Kern en Schumann is deze verbetering in de kwali

teit van de arbeid niet alleen mogelijk maar ook te verwachten. De 

belangen van werknemer en werkgever 1 open immers paral 1 el omdat een 
integratie van taken tot een hogere produktiviteit kan leiden. 

De ene pool van de polarisatie (hoog-gekwalificeerde functies) kan 

dus uitgebreid worden tot produktiearbeid. De andere pool (laag-ge

kwalificeerde functies) neemt in omvang af en gaat wellicht zelfs 

verdwijnen. De 11i erboven geschetste ontwi kke 1 i ngen vinden echter a 1-

1 een plaats in de z.g. kernsectoren van de industrie, t.w. de auto

industrie, de machinebouw en de chemie. In de scheepsbouw en de 

staalindustrie is de belangrijkste tendens 1 down 1 -grading. 
Het gevolg van deze ontwikkelingen is het onstaan van grote verschil

len tussen groepen werknemers wat hun positie op de arbeidsmarkt be

treft. Er ontstaan drie categorieën: 

- werknemers in de kernsectoren van de industrie met een hoog kwali

ficatieniveau. 

- werknemers met een traditionele arbeidsplaats en een laag kwalifi-

catieniveau. 

- de werklozen, die steeds minder kans krijgen op een arbeidsplaats. 
Volgens Kern en Schumann worden deze segmentati etendensen nog ver

scherpt door de rek wal ifi cati e van de arbeid in de kern sectoren van 

de industrie. 
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3.3.3 Technologische ontwikkeling als veranderingsproces 
We hebben drie visies over de gevolgen van de technologische ontwik
keling voor de kwaliteit van de arbied de revue laten passeren t.w., 
de 'upgrading'-, de 'downgrading'- en de 1 polarisatie 1 -these. 
Blauners 1 upgrading 1 -these stoelt op een deterministische visie ten 
aanzien van de technologische ontwikkeling. Uit het voorgaande blijkt 
dat dit technologisch determinisme als achterhaald moet worden be
schouwd. De voorstelling van zaken als zou er sprake zijn van een 
technologisch bepaalde ontwikkeling is niet houdbaar gebleken. Immers 
een positief effect op de kwaliteit van de arbeid zal niet automa
tisch plaatsvinden zoals Blauner verondersteld. 

Braverman brengt het door hem gesignaleerde proces van 1 down-grading 1 

vooral in verband met een toenemende arbeidsdeling die hij ziet als 

onderdee 1 van een gerichte managementstrategie, name 1 ijk gericht op 
een zo perfekt mogelijke beheersing van de faktor arbeid. 

Anders dan in hun onderzoek uit 1970 konkluderen Kern en Schumann in 
hun recent onderzoek uit 1984 dat nu wel de technologische, econo
mische en politieke voorwaarden aanwezig zijn om nieuwe vormen van 
arbei dsorgani sati e door te voeren. Zij verwachten een einde van de 
arbeidsdeling, zodat de koppeling die Braverman legt met 'down
grading' niet meer te verdedigen lijkt. De tendenzen van polarisatie 
en degradatie zullen volgens hen overgaan in een tendens van rekwali
fi cati e van een groot deel van de i ndustri earbei d. Daarnaast ver
wachten zij een tendens tot I dekwa 1 i fi cati e I van bepaa 1 de soorten 
industriearbeid, die vervolgens voor een groot deel zullen ver
dwijnen. Om de mogelijk positieve effecten te behouden en eventuele 
negatieve effecten tegen te gaan is echter maatschappelijke sturing 
van de technologische ontwikkeling noodzakelijk. Het verdient daarom 
de voorkeur de technologische ontwikkeling als onderdeel van een 
maatschappelijk veranderingsproces te beschouwen. Het gaat immers om 
processen van ontwerp, besluitvorming en invoering, waarbij zich al
ternatieven en keuzemomenten voordoen. Dit proces biedt dus mogelijk
heden om technologische ontwikkelingen te sturen waardoor ook de ge
volgen ervan beter beheerst kunnen worden. 
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3.4 Konklusies 

De technologische ontwikkeling wordt gekenmerkt door procesi nnovati es 

en produktinnovaties. Procesinnovaties zijn waarschijnlijk per saldo 

arbeidsbesparend terwijl produktinnovaties mogelijk voor nieuwe werkge

legenheid kunnen zorgen. 
De theorie van de 1 ange golf in de economie ziet technologische ver
nieuwing als de drijvende kracht die de lange golfbewegingen in de eco

nomie verbindt met fases in de Kondratieff-cyclus. In de vervalfase 

hebben procesinnovaties de overhand, terwijl produktinnovaties vooral 

in de herstelfase zullen plaatsvinden. 
Over de relatie tussen de technologische ontwikkeling en de kwaliteit 

van de arbeid bestaan drie visies, t.w. de upgrading-these, de down

grading-these en de polarisatie-these. Aan deze opvattingen liggen ver

schillende vooronderstellingen ten aanzien van de effekten maar ook ten 
aanzien van de technologische ontwikkeling zelf ten grondslag. De 'up

grading'-these wordt veelal met een technologisch deterministische op

vatting in verband gebracht. Ook Bl auner gaat uit van een eenzijdige 

technologisch bepaalde ontwikkeling. Hij verwacht dat verdergaande au

tomatisering de arbeider zal bevrijden van zinloos en onaangenaam 

werk. Automatisering zou in het algemeen leiden tot een globale opwaar
dering van de overblijvende functies. Braverman brengt het door hem ge

signaleerde proces van 'downgrading' vooral in verband met een toene

mende arbeidsdeling welke hij ziet als onderdeel van een gerichte 

managementstrategie, namelijk gericht op een zo perfekt mogelijke be

heersing van de factor arbeid. Vooral door de Tayloristische arbeidsde

ling zou veel werk een lager kwalificatieniveau krijgen en zou de in
houd ervan beperkt worden tot het uitvoeren van monotone, kort

cyclische handelingen. 
Onderzoek van Kern en Schumann ( 1970) en van eonen en Huy gen ( 1980) 

brengt een beeld naar voren dat op polarisatie van de arbeidsplaatsen
structuur wijst. Er ontstaat een toename van hooggekwalificeerde 

funkties enerzijds en een toename van laaggekwalificeerde funkties 

anderzijds. eonen en Huygen wijzen daarbij vooral op de toename van 

laaggekwalificeerde industriearbeid. Voor de meeste industriearbeiders 

is er dus sprake van daling van de kwaliteit van de arbeid. De genoemde 

onderzoeken wijzen op een overheersende tendens tot 'downgrading'. 
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Recent onderzoek van Kern en Schumann ( 1984) dwingt echter tot een 

nuancering van de polarisatie-these. Volgens de onderzoekers is in de 

kernsectoren van de industrie (auto-industrie, machinebouw en chemie) 

het einde van de arbeidsdeling in zicht. Het hooggekwalificeerde werk 
zal ook de produktiearbeid gaan omvatten terwijl het laaggekwalificeer

de werk sterk in omvang afneemt en wellicht zal verdwijnen. In de 
'oude' bedrijfstakken (scheepsbouw en staalindustrie) zal de 'down

grading'-tendens echter overheersen. Als gevolg van deze ontwikkelingen 
ontstaan grote verschillen tussen groepen werknemers wat hun positie op 

de arbeidsmarkt betreft. Deze segmentati e-tendenzen worden nog ver

scherpt door de rekwalificatie van de arbeid in de kernsectoren van de 

industrie. 
Een voorzichtige konklusie is dat de kwaliteit van de arbeid, gemeten 

naar de arbeidsinhoud, zich ontwikkeld heeft in de richting van polari

satie en degradatie. Dit is een gevolg van zowel technologische ontwik

kelingen als ontwikkelingen in de arbeidsorganisatie (Taylorisme). De 
vraag is of de informatietechnologie een rekwalificatie van industrie

arbeid tot gevolg zal hebben, zoals Kern en Schumann verwachten of dat 

de tendenzen tot polarisatie en degradatie versterkt zullen worden. 

Een andere belangrijke konklusie is dat het technologisch determinis

me moet worden afgewezen. Uit de onderzoeken van Davis en Taylor en 

Noble blijkt dat de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën 
een ingewikkeld proces is, waarin beslissingen worden genomen op grond 

van technische, economisch, sociale en politieke overwegingen. Een 
beter uitgangspunt dan het technologisch determinisme is dan ook de 

technologische ontwikkeling als een veld van keuzemogelijkheden te be

schouwen waarbij zowel de werkgevers- als werknemersstrategi eën mede 

het resultaat beïnvloeden. De technologische vernieuwing kan daarbij 
tot object van onderhandelingen worden tussen management en werkne

mers. Niet alleen de keuze uit alternatieve technologieën biedt hiertoe 

mogelijkheden. Ook de implementatie van en de organisatie rond de 

nieuwe technologie biedt werknemers mogelijkheden tot beïnvloeding. 

In de volgende paragraaf zullen we in het licht van de voorgaande be
schouwing de globale probleemstelling opsplitsen in een aantal meer 

specifieke vragen. 
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3.5 Onderzoeksvragen 

We komen nu terug op de globale probleemstelling zoals die in 2.2 is 
geformuleerd. Deze probleemstelling luidt: "Wat zijn de kwantitatieve 

en kwalitatieve effecten van de invoering van de informatietechnologie 

op de werkgelegenheid en hoe kunnen de betreffende werknemers invloed 
uitoefenen op de invoering van deze nieuwe technologie?" 
Het eerste deel van deze probleemstelling kan nu in het licht van het 

voorgaande overzicht van de literatuur en de op basis daarvan getrokken 

conclusies in een aantal meer specifieke vragen worden opgesplitst: 

1. Zal de huidige hoge werkloosheid belangrijk verminderen of toenemen 

door stimulering van de informatietechnologie? 

2. Heeft de informatietechnologie een positieve of een negatieve in

vloed op de tendensen tot polarisatie en degradatie. 

3. In welke richting zou de invoering van de informatietechnologie ge

stuurd moeten worden? 

Op deze vragen zal ik trachten een antwoord te vinden. In het vol gen de 

hoofdstuk geven we eerst een beeld van enkele ontwikkelingen en toepas
singen van de informatietechnologie. Pas dan kunnen we ons immers een 

beeld vormen van de wijze waarop de i nformati etechnol ogi e onze samen
leving nu beînvloedt en in de toekomst nog zal beînvloeden. 

Daarna beantwoorden we in hoofdstuk 5 de drie hiervoor geformuleerde 

konkrete vragen. 

De uitwerking en beantwoording van het tweede deel van de probleemstel

ling komt in deel II van dit verslag (hdst. 6 en 7) aan de orde. 
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Noten 

(1} "Enkel en alleen door het nalopen van de groeivoetontwikkeling kan men 

de hypothese reeds falsifiëren, dat van Duijn dat niet doet is m.i. dan 

ook een ernstige tekortkoming in een werk met wetenschappelijke preten

ties". 

J. Hagedoorn, De lange golf in de economie - een kritiek, blz. 81-97, 

Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 3e jrg., nr. 3, 1979. 

(2} Het W.R.R.-rapport stelt dat er aan arbeid objectieve kwaliteitseisen 
te stellen zijn ondanks het feit dat het hier een relatief dynamisch 

begrip betreft. Het rapport suggereert dat de werkplek te kwalificeren 
zou zijn zonder de werknemer op die werkplek. Objectieve kwaliteits

eisen komen in de plaats van wat eigenlijk alleen in een proces tussen 
mensen ervaren kan worden. Zo'n proces is dynamisch, veranderlijk van 

tijd en plaats. 
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4. ONTWIKKELINGEN IN DE INFORMATIETECHNOLOGIE 

4.1 Inleiding 

We zullen in dit hoofdstuk een beeld schetsen van enkele ontwikkelingen 

en toepassingen van de informatietechnologie in onze maatschappij. 

Pas dan kunnen we ons immers een beeld vormen van de wijze waarop de 

informatietechnologie onze samenleving nu beînvloedt en in de toekomst 

nog zal bei"nvloeden. Hierbij speelt de chiptechnologie een dominante 

rol. In 4.2 wordt een analyse gegeven van een aantal factoren die een 

snelle invoering van de chip-technologie bevorderen. 
Daarna komen in 4. 3 de diverse toepassingen van de i nformati etechno-

1 ogi e in de verschi 11 ende sectoren van onze economie ter sprake. Het 

hoofdstuk eindigt met een samenvatting (4.4). 

4.2 Informatietechnologie in onze samenleving 

De computer is al meer dan dertig jaar in ons midden. Inmiddels heeft 

deze zich een zeer belangrijke plaats in onze samenleving verworven. 

Veel instellingen (banken, vliegtuigmaatschappijen, ziekenhuizen etc.) 
en veel industrieën zouden praktisch niet meer kunnen functioneren als 

hun computers zouden uitvallen. Door de toepassing van de micro-elec
tronica worden computers goedkoper, kleiner van afmetingen en groter in 

capaciteit. Het computergebruik zal daardoor nog verder toenemen 
(Rathenau, 1980: 44). 

De gevolgen van de invoering van de chip-technologie voor de industrie 

zijn te vergelijken met de gevolgen van de introduktie van de elektro

motor. Deze elektromotor bracht mechanische energie binnen het bereik 
van iedereen, zodat ook de kleinere bedrijven er gebruik van konden 

maken. Ook drong de elektromotor door tot de huiskamer. Ieder huisgezin 

heeft wel meerdere elektromotoren in gebruik. Dergelijke ontwikkelingen 

doen zich nu al voor in de micro-electronica. Het aantal mogelijke toe

passingen van de micro-electronica loopt in de tienduizenden. De ge

volgen voor de maatschappij zijn zeer verschillend. We krijgen te maken 

met geheel nieuwe produkten (beeldplaat, compact disc, personal 

computer, etc.) en met verbeterde produkten (naaimachine, wasmachine, 

televisie etc.). Dankzij de micro-electronica kunnen ook kleine onder

nemingen hoogwaardige produkten maken. In het algemeen wordt de micro
electronica enerzijds gebruikt om produkten goedkoper te maken, ander-
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zijds om de prestatie van het bestaande produkt te verbeteren. Behalve 

met geheel nieuwe en/of verbeterde produkten worden we ook geconfron
teerd met ontwikkelingen in de software en telecommunicatie. 

De software of programmatuur wordt steeds belangrijker in de i nforma

ti etechnol ogi e. De kwaliteit, prijs en toepasbaarheid van automatise

ringssystemen hangt hier in hoge mate van af. Ondanks de snelle groei 

van de software-industrie laat met name de theoretische onderbouwing, 

de kwaliteit en de gebruikersvriendelijkheid van veel software te 

wensen over. Belangrijke trends in de ontwikkeling van de software zijn 

standaardisatie, modulaire opbouw (COB/SER-rapport, 1984:12}. Ook in de 
telecommunicatie zijn belangrijke ontwikkelingen aan de gang of reeds 

gerealiseerd zoals beeldtelefoon, teletext en view-data-informatie
systemen. Het samengaan van telecommunicatie met informatica wordt 

steeds belangrijker (telematica}. 
De snelheid waarmee deze veranderingen zich voltrekken wordt niet zo

zeer bepaald door de mogelijkheden van de micro-el ectroni ca maar meer 

door de snelheid waarmee de samenleving deze veranderingen kan verwer

ken. De vraag is of al deze veranderingen doorgevoerd zullen worden. 

Freeman (1980} onderscheidt een 6-tal factoren die van belang zijn bij 

de implementatie van nieuwe technologieën, t.w.: 
- de prijs-prestatie verhouding 

- de betrouwbaarheid 
- de milieuvriendelijkheid 

- de veiligheid voor de gebruiker 

- de macht van de promotors 

- de potentiële reikwijdte van de toepassingen. 

De chip is de laatste jaren aanzienlijk in prijs gedaald, terwijl de 

prestatie enorm is toegenomen zoals uit tabel 4.1 blijkt. 

Tabel 4.1 Prijs-prestatie van de chiptechnologie over de periode 

1950-1980. 

FACTOR 1950 . 1980 . 

Prijs 1000 . 1 . 
Verwerkingssnelheid 40 . 1000 . 
Omvang 1000 1 
Kosten 1000 1 

Bron: Overleg, 9 mei 1985, 6e jrg. nr. 77. 
Overleg is een uitgave van het centraal intern overleg 
bij Philips in Nederland. 
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De betrouwbaarheid van de chip is erg groot. Dit is vooral gekomen om

dat de chip in de ruimtevaartontwikkeling een belangrijke rol vervuld 

heeft waar hoge eisen gesteld werden. Voorts is de micro-electronica 

erg milieuvriendelijk. Het leidt in het algemeen tot aanzienlijke 

energiebesparingen. Het gevaar voor de gebruiker is nihil. De belang

rijkste promotors zijn de multinationals, maar ook veel kleine bedrij

ven hebben er voordeel bij. De internationale concurrentie speelt een 

zeer grote rol. Voor wat betreft de toepassingen, deze zijn legio. 

De voorwaarden voor de succesvolle toepassing van met name de micro

electronica zijn gunstig. Maar hoe breed het terrein van toepassingen 

wordt is nog niet geheel duidelijk. 

In het volgende zal ik proberen om de diverse toepassingsmogelijkheden 

van de informatietechnologie in een aantal belangrijke sectoren aan te 

geven. 

4.3 Toepassingen informatietechnologie 

We kunnen grofweg een onderscheid maken tussen produkttoepassi ngen en 

procestoepassingen. Bij produkttoepassingen gaat het om nieuwe of sterk 

verbeterde produkten. Bij procestoepassingen denken we aan nieuwe 

methoden om bestaande produkten te fabriceren. Hieronder volgen enkele 

voorbeelden van zowel produkt- als procestoepassingen. 

4.3.1 Produkttoepassingen 

De belangrijkste overwegingen die kunnen leiden tot de keuze van 

micro-electronica in produkten zijn (Van der Kooy, 1978): 

a. functionele vervanging: 

het gebruik van micro-el ectroni ca resulteert in lage re kosten, 

terwijl het produkt dezelfde funktie blijft vervullen. 

b. functionele uitbreiding: 

het gebruik van micro-electronica leidt er toe dat tegen gelijk

blij ven de kosten een produk t kan worden ge 1 everd dat vee 1 meer 

kan. 

Bij functionele vervanging denken we vooral aan produkten waarvoor de 

benodigde arbeid sterk verminderde. Functionele uitbreiding kan re

sulteren in produkten die sterk verbeteren, geheel nieuwe produkten 

en produkten die andere produkten overbodig maken. 
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De zakrekenmachine is het voorbeeld van een produkt dat een ander 

produkt (de rekenlineaal) overbodig maakte. Een ander voorbeeld zou 

de compact-disc kunnen zijn. Deze moet de conventionele platenspeler 

gaan vervangen. Produkten waarvoor de benodigde arbeid drastisch ver

minderde zijn o.a. telexmachine, naamachine en televisietoestellen. 

Zo werd door de invoering van de micro-electronica in de telexmachine 
het aantal mensuren van het produkt teruggebracht van 75,3 naar 17,7 

(E.V.I.-rapport, 1979: 86). De benodigde mensuren voor de achtereen

volgende types Philips-kleurentelevisies daalde van 1967 tot 1981 van 

ruim 1,5 dag naar minder dan 2 uur (HAGA, 1981: 210). 

Televisie is ook een van de produkten waarvan de prestatie sterk ver

beterd is (Teletext). Een geheel nieuw produkt is b.v. de interac

tieve beeldplaat. Hierbij wordt de beeldplaatspeler gekoppeld aan een 

computer. Door de inhoud van de beeldplaat te benoemen in een compu
terprogramma kan de gebruiker van het systeem snel en in wi 11 ekeuri ge 

volgorde informatie van de plaat op het beeldscherm zichtbaar maken. 
Op het gebied van voorlichting en onderwijs biedt dit ongekende moge

lijkheden. 

4.3.2 Procestoepassingen 

We zullen nu ingaan op enkele belangrijke procestoepassingen in de 

industrie en dienstverlening. In de industrie is een van de meest 

belangrijke ontwikkelingen de flexibele produktieautomatisering 

(FPA). Met FPA wordt het overkoepelende begrip aangeduid. Andere 

termen die in dit verband genoemd worden zijn FMS (Flexible Machining 

Systems) of CIM (Computer Integrated Manufacturing). 

FMS is een bijna volledig geautomatiseerd produktie- en bewerkings

syteem, bestaande uit een samenstel van machines en gereedschappen 
voor de besturing en beheersing van de produktie, voor de produktie

bewerkingen en voor de aan en afvoer van grondstoffen, onderdelen en 
eindprodukten (Moerman, 1985). 

In zo'n flexibel geautomatiseerd produktiesysteem spelen CAD 

(Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing), CAT 

(Computer Aided Testing) en CAL (Computer Aided Logistics) een rol. 
CAD is de toepassing van computers bij het ontwerpen van een nieuw 

produkt of bij het ontwerpen van een nieuwe layout. Ook is het moge

lijk een ontwerp naar bepaalde gezichtspunten (b.v. sterktebere-
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keni ngen) te analyseren. Voora 1 bij het ontwerpen van e 1 ek troni sche 

circuits is zeer veel van CAD gebruik gemaakt. CAM, CAT en CAL omvat
ten het toepassen van computers in het gehele produktieproces (assem
bleren, testen, transporteren etc.). Vergelijkbaar hiermee zijn 

CNC-machines, d.w.z. programmeerbare computergestuurde machines zoals 

draai- en freesbanken. Ook robots spelen hierbij een belangrijke rol. 

Al deze toepassingen hebben als kenmerk een grotere flexibiliteit in 

de produktie mogelijk te maken. Omstellen in de produktie wordt dan 

een kwestie van het starten van een ander programma. 

In de toekomst zal het gebruik van robots nog verder toenemen. Om 
veel voorkomende misverstanden over de robot weg te nemen zal ik kort 

ingaan op de belangrijkste kenmerken van de ontwikkelingen op het 
gebied van de robotica. Het Amerikaanse robotinstituut hanteert de 

volgende definitie van een robot: "multifunctionele en programmeer

bare manipulator", die arbei cts- en produkti eprocessen stuurt en be

heerst (Björn-Andersen, 1982:16). Volgens deze definitie vallen hand

bediende hanteermachines en 'pick-and-place-units' (niet programmeer

baar) buiten deze kategorie. Door de sturingscapaciteiten heeft de 

robot veel overeenkomsten met de mens. Robots kunnen informatie vast

houden, hebben '1 eermoge lij kheden I en hebben veel vrijheidsgraden. 
Dat maakt robots tevens bedreigender voor de mens dan vroegere mecha

nisaties. De huidige robots vertonen nog zwakke punten, t.w. de sen
soren ( zintuigen) om waarnemingen te doen en het adaptief vermogen 

(wat te doen bij een niet voorziene en dus niet vooraf geprogrammeer
de situatie). De verwachting is dat op deze gebieden, dankzij de ont

wikkelingen in de kunstmatige intelligentie, in de toekomst "aanzien
lijke" verbeteringen zullen worden doorgevoerd. 

In Nederland werd het aantal in gebruik zijnde robots in 1982 op 71 

geschat (Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 1982). Het aantal 

robots groeit met 30% tot 35% per jaar (Björn-Andersen, 1982). Vooral 

in Japan neemt het aantal geïnstalleerde robots sterk toe. Op dit 

moment bezit dit land 40-50% van alle geïnstalleerde robots in de 

geïndustrialiseerde wereld. De rest is verdeeld tussen Europa en de 

Verenigde Staten. Voor 1990 wordt de omzet van robots geschat op 800 
miljoen dollar (E.D.P. report, 1984). 
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Een andere tak van de industrie waar de informatietechnologie een be

langrijke rol speelt is de grafische industrie. In de zeventiger 
jaren is de overgang van lood- naar fotozetten belangrijk geweest. 

Hierdoor kon de automatisering goed op gang komen. Vooral in de dag
bladbedrijven zorgen computers voor een juiste verwerking van de 

teksten van de redactie. De opmaak van hele pagina's en advertenties 
via het beeldscherm is een nieuwe trend. 

In de dienstverlening drukt de informatietechnologie vooral haar 
stempel op de ontwikkeling van gegevens- en informatieverwerking. Men 

spreekt in dit verband al van de 11 kantoorrevolutie 11
• Voorbeelden van 

deze "kantoorrevolutie" zijn de tekstverwerking, intelligente termi

nals en electronic mail. Een illustratie van wat er aan nieuwe ont

wikkelingen gaande is. Het Amerikaanse marktonderzoekbureau 
International Data Corporation (I.D.C.) verwacht een geweldige toe

name van het aantal el ectroni sche toetsenborden (personal computer, 
electronische schrijfmachine, terminal etc.) per inwoner in de 

Verenigde Staten. Begin 1984 waren er in de V.S. 10 electronische 
toetsenborden per 100 inwoners (Ter vergelijking: het aantal auto I s 
per 100 inwoners bedraagt 65). 
Van de zgn. "witte boorden"-werkers in de V .S. beschikken nu een op 

de drie over een electronisch toetsenbord. Eind 1987 zal deze verhou
ding naar wordt verwacht één op één bedragen. (IOC, EDP-report, aug., 

1984). Het I.D.C. verwacht dat er in 1993 alleen al in de V.S. meer 
dan 170 miljoen electronische toetsenborden zullen zijn en daarmee de 

penetratiegraad van de auto zal zijn overtroffen. 
Ook in het bankbedrijf is de informatietechnologie ver doorge

drongen. Het aantal computerterminals is enorm toegenomen. Transfer
regelingen tussen de banken onderling gebeurt via de computer. Een 
nieuwe ontwikkeling is de door de klant bediende bankterminal. 
Een van de ontwikkelingen die in de detailhandel plaatsvindt is de 
z.g. "scanning". Ter vereenvoudiging van de kassahande 1 i ngen om de 
betrouwbaarheid van de aanslagen te vergroten alsmede om de produkti

vi tei t te verhogen is het mogelijk om via optisch lezen de kassa 
deels te automatiseren. 
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Het bovenstaande is slechts een greep uit de bestaande en mogelijke 

procestoepassingen van de informatietechnologie. 

4.4 Samenvatting 
De toepassingen van de i nformati etechnol ogi e zijn legio, het betreft 

zowel produkt- als procestoepassingen. Alle factoren die de implemen
tatie van de chip kunnen bevorderen zijn gunstig (prijs, veiligheid, 

milieu, betrouwbaarheid, promotors en potentiële toepassingen). 
Bij de produkttoepassingen wordt de benodigde arbeid steeds geringer, 

door het gebruik van micro-electronica (o.a. televisie, telex). 

Flexibele produktieautomatisering (FPA) is een van de belangrijkste 

ontwikkelingen in de industrie. FMS is een bijna volledig geautomati

seerd produktie- en bewerkingssysteem, bestaande uit een samenstel van 

machines en gereedschappen voor de besturing en beheersing van de pro

duktie, voor de produktiebewerkingen en voor de aan- en afvoer van 

grondstoffen, onderdelen en eindprodukten. In FMS spelen ook robots een 

belangrijke rol. De fabriek zal in de toekomst dus een gedaanteverwis

seling ondergaan. 
Behalve over de fabriek van de toekomst wordt er ook gesproken over het 

kantoor van de toekomst. Wordprocessing, intelligente terminals en 
electronic mail zijn zaken die het kantoor van de toekomst zullen ken

merken. 
Grote veranderingen treden ook op in de telecommunicatie, waar het mo

gelijk wordt data- en spraaktransport gelijktijdig te laten plaatsvin
den over dezelfde telefoonlijn. 

Na deze schets van de vele en veelzijdige toepassingsmogelijkheden van 

de informatietechnologie willen we in het volgende hoofdstuk een poging 

doen de effecten van deze ontwikkelingen op de kwantiteit en kwaliteit 

van de arbeid te traceren. 
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5. INFORMATIETECHNOLOGIE EN DE KWANTITEIT EN KWALITEIT VAN DE ARBEID 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we een antwoord proberen te geven op de onder
zoeksvragen zoals die in hoofdstuk 3 geformuleerd zijn. In 5.2 gaan we 

in op de werk gelegenheidseffecten van de invoering van de informatie
technologie. Hierbij komt ook het technologiebeleid van de overheid aan 

de orde. In 5.3 bespreken we de invloed van de informatietechnologie op 
de funktiestructuur. In 5.4 gaan we na welke inogel ijkheden er zijn om 

de technologische ontwikkeling te sturen. 
De informatietechnologie maakt de toepassing van flexibele automatise

ring mogelijk. Dit biedt kansen om de kwaliteit van de arbeid te ver
hogen. Hiervoor moet het Tayloristische model van de arbeidsorganisatie 

verlaten worden. Ook de ontwikkelingen in de markt vragen om een andere 
organisatie. Hierbij moeten we niet denken aan een organisatie volgens 
het Japanse model, maar aan een organisatie waar het individu centraal 

staat. Behalve de arbeidsinhoud, ondervinden ook de arbei dsomstandi g

heden, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden de invloed van 
de nieuwe technologie. 

De mogelijke positieve ontwikkelingen vereisen echter een sociale in
novatie die een grotere betrokkenheid van de werknemers bij technol o

gi sche ontwikkelingen noodzakelijk maakt. Deze sociale innovatie zal 
vooral afhangen van het beleid van werknemersvertegenwoordigingen, vak

bonden en ondernemingsraden. Dit beleid zal gericht moeten zijn op 
sturing van de technologische ontwikkeling (5.4). We sluiten het hoofd

stuk af met een samenvatting en een aantal konklusies (5.5). 

5.2 Het werkgelegenheidseffect van de informatietechnologie 
De 'chip' wordt door velen gezien als een basisinnovatie die geheel 

nieuwe wegen opent voor zowel proces toepassingen als produkttoepas
si ngen. De invoering van de chiptechnologie vindt plaats in een periode 

van economisch recessie en hoge werkloosheid. Daarom krijgt de nieuwe 
technologie al gauw de schuld van de crisis. 

Het thans beschikbare onderzoek geeft geen uitsluitsel over de werkge
legenheidseffecten van de informatietechnologie (Freeman, 1978). 
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Voorzi chti ghei d is daarom geboden bij het doen van uitspraken over de 

kwantitatieve effecten op de werkgelegenheid. Dostal en Köstner (1972: 

pag 243-251) wijzen hierbij op drie factoren: 

1. Het is onmogelijk de ontwikkelingen in de micro-electronica te iso
leren van andere technische ontwikkelingen. 

2. De invoering van de micro-electronica verandert het totale aanbod 

van produkten. 

3. Belangrijke gevolgen voor de werkgelegenheid in specifieke sectoren 

hoeven niet zonder meer relevant te zijn voor de toekomst. 

Ondanks de voorzichtigheid die geboden is, worden er wel standpunten 

ingenomen over de relatie tussen de invoering van de informatietechno

logie en de kwantiteit van de arbeid. Men onderscheidt in grote lijnen 

twee stromingen: optimisten en pessimisten. Optimisten redeneren als 

volgt. Technologische ontwikkelingen hebben, historisch gezien, geleid 

tot vernietiging van werkgelegenheid in bepaalde sectoren. Maar die

zelfde technologische innovaties hebben de basis gelegd voor de groei 
van werkgelegenheid in andere sectoren. Per saldo is het effekt altijd 

positief geweest. Dit zou dus ook kunnen gelden voor de informatietech

nologie. 

Het belang van de micro-electronica voor de werkgelegenheid wordt aan
gegeven in het rapport 'Toekomst voor toegepaste Techniek' van de 

Nationale Investeringsbank (NIB) uit 1984. Dit rapport concludeert dat 

de micro-electronica industrie een groei-industrie is. Eén op de drie 

micro-electronica bedrijven realiseerde de afgelopen twee jaar een om

zetgroei van meer dan 50%. Het rapport rekent tot de micro-electronica 

i ndu stri e die bedrijven die i ntegrated ei rcui ts, modulen, componenten 

of aan de micro-electronica verwante produkten fabriceren. Ook bedrij

ven die IC's, modulen en componenten in hun produkten toepassen behoren 

er toe. In totaal omvat de micro-electronica-industrie bij deze defini

tie ruim 350 bedrijven, waarvan de gezamelijke omzet in 1983 naar 

schatting 3,2 miljard gulden bedroeg en waarin rond de 15.200 mensen 

werkzaam zijn. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de kern van de 

Nederlandse micro-electronica industrie d.w.z. 250 bedrijven van minder 

dan 200 werknemers. Hun omzet bedroeg in 1983 ruim 1.2 miljard gulden 
en ze hadden in 1983 rond de 6000 mensen in dienst. In de jaren 1982 en 

1983 creëerden deze 250 micro-electronica bedrijven 1243 nieuwe ar

beidsplaatsen. Relatief gezien een forse toename. (NIB, 1984). 
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Internationaal gezien z1Jn vooral de computermarkt en de communicatie
industrie belangrijke groeimarkten. Op dit moment beheersen Japan en de 

Verenigde Staten nog deze markten. 
Bij de pessimisten staat de uitstoot van arbeid als gevolg van de in

voering van de micro-electronica, centraal. Deze pessimisten baseren 
hun conclusie vaak op lineaire extrapolatie van cijfers die betrekking 
hebben op specifieke sectoren, waar de werkgelegenheid sterk negatief 

beïnvloed werd door de toepassing van de chi ptechnol ogi e. Dergelijke 
ontwikkelingen hebben zich met name voorgedaan in de horlogeindustrie. 

Vaak gaan de schattingen van arbeidsplaatsenverlies uit van eenzijdige 
pessimistische scenario's (1). 

In Nederland is ook een poging gedaan om de effecten van de micro-elec
tronica op de werkgelegenheid te traceren. In het 'Rapport Werkgelegen

heidseffecten micro-el ectroni ca I van de SER ( 1982), wordt op de ar
beidsbesparende effecten van de micro-electronica gewezen. Dit rapport 

verwacht in de secundaire sector tot 1990 een verlies van 27.000 ar
beidsplaatsen en van nog eens 64.000 in de tertiaire en kwartaire sec

tor. Hierbij dient aangetekend te worden dat het zeer moeilijk is om 
rekening te houden met een veranderend pakket van produkten dat op de 
markt komt. Dit kan de negatieve effecten enigszins compenseren. 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de micro-electronica ener

zijds arbeidsplaatsen kost, maar anderzijds ook werkgelegenheid kan 
creëren. Er bestaat nog onzekerheid over het per saldo effect. In de 

industrie moet men echter rekening houden met een afnemende werkgele
genheid. Dit is vooral een gevolg van procesi nnovati es waardoor voor 

veel produkten de benodigde arbeid vermindert. 
Betekent dit dat het proces van invoering van de micro-electronica niet 

gestimuleerd zou moeten worden? 
De werkgevers in de SER stellen in het genoemde rapport nadrukkelijk 

dat de innovatie van produkten en processen noodzakelijk is voor de 
handhaving en versterking van de concurrentiepositie van het Nederland
se bedrijfsleven. De werknemers pleiten voor een actief beleid van de 
overheid. Wil Nederland als industrienatie nog een vooraanstaande rol 
spelen dan zal het mee moeten gaan met de technologische ontwikkeling. 
Wie niet meegaat met de technologische ontwi kke 1 i ng, gaat economisch 

gezien achteruit en produceert op den duur alleen nog maar werklozen. 
Er is dus geen sprake meer van een dilemma. Stimulering van de micro

electronica is noodzakelijk. 
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De verwachting is dat in de volgende Kondratieff-cyclus de micro

electronica zich volledig zal ontplooien. Volgens de 'lange golf' 

theorie zouden we nu (1985) de depressiefase achter ons laten en zal 

er in het begin van de 90 1 er jaren sprake zijn van een aanl opend 

herstel (fig. 3.1, blz. 10). De investeringen en bestedingen zullen 

dan toenemen. De industrie moet dan klaar zijn om optimaal gebruik te 

kunnen maken van deze Se Kondratieff golf(fig. 3.1, blz. 10). Daarom 

is nu een krachtig industriebeleid noodzakelijk om de kansen die zich 

dan voordoen te grijpen. De overheid kan daarbij een stimulerende rol 

spelen. 

5.2.1 Overheidsbeleid 

De overheid voert een algemeen economisch beleid. Het technologiebe

leid vormt hierop een aanvulling. De laatste jaren is een groot aan

tal rapporten uitgebracht om de overheid te adviseren bij haar tech

nol ogi ebel ei d ( 2). Een van de meest recente rapporten is dat van de 

Werkgroep Technologiebeleid onder leiding van Prof. Zegveld uit 1984 

en is getiteld "Technologie, naar een op marktsector gericht techno

logiebeleid". Op de inhoud van deze z.g. nota-Zegveld zal thans wor

den ingegaan. 

Als doel van het technologiebeleid wordt door de Werkgroep genoemd 
11 een bij dra ge te 1 everen aan het concurrentievermogen van het Neder-

1 andse bedrijfsleven door het stimuleren van de ontwikkeling en toe

passing van de technische kennis en het scheppen van de voorwaarden 

daartoe". 

De werkgroep Technologiebeleid besteedt veel aandacht aan het onder

zoeks- en ontwikkeling (0- en 0-) beleid van de overheid. 0- en O be

horen tot de activiteiten met een essentiële bijdrage om huidige en 

toekomstige maatschappelijke en economische knel punten het hoofd te 

bi eden, schrijft de werkgroep. De uitgaven voor 0- en O door de 

Nederlandse overheid zijn de laatste jaren sterk achtergebleven bij 

de uitgaven van de ons omringende landen. Het volgende staatje 

i 11 ustreert dit. 
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0- en 0- uitgaven in% van B.N.P. 

JAAR Nederland Duitsland Frankrijk België Engeland 

1978 0,99 1,06 1, 11 0,92 1,04 

1982 0,92 1,29 1,20 1,09 1,36 

Bron: De werkgever, 16-02-1984 

Hetzelfde geldt voor het aandeel van het bedrijfsleven in de uitgaven 
voor 0- en O. In Nederland nemen de vijf grote ondernemingen (Shell, 

Akzo, Philips, Unilever en DSM) 70% van de totale 0- en 0-uitgaven van 
het bedrijfsleven voor hun rekening. Ondernemingen tot 500 werknemers 

nemen slechts 11,1% van de totale 0- en 0-uitgaven voor hun rekening. 

Niet meegerekend werden de ondernemingen met minder dan 50 werknemers. 
De overheid droeg slechts 9% bij. 
Volgens de werkgroep kan door 'poolen' van belangen van Europese be

drijven en nationale 0- en 0-gelden een einde komen aan het probleem 
van de intra-Europese 0- en 0-wedloop. Een verdere liberalisering van 
de Europese markt kan gunstige effekten hebben op de industriepolitiek 
van de multinationals. Grote 0- en 0-inspanningen vereisen een econo

misch draagvlak in de vorm van een homogene thuismarkt (Europa). De in
ternationale concurrentie (Japan, VS) heeft immers wel zo'n homogene 
thuismarkt. 

De werkgroep pleit verder voor het bewerkstelligen van een verbetering 

van de 0- en 0-aktiviteiten van de kleinere en middelgrote onderne
mingen (KMO's). Het aantal KMO's met meer dan 50 werknemers bedraagt in 

Nederland ruim 3000. Hun rol in de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
wordt belangrijk geacht. Sinds oktober 1984 is daarom de Innovatiesti

muleringsregeling (INSTIR) van kracht (3). 

Gezien de hoge werkloosheid nu (1985) van ca. 800.000 mensen is het 
echter een illusie te menen dat alleen d.m.v. vergroting van de 

industriële werkgelegenheid de werkloosheid belangrijk zal verminderen. 
Omdat steeds meer mensen tot de arbeidsmarkt toetreden en de produkti
viteitsstijgingen in de industrie blijven voortgaan, zouden onwaar
schijnlijk hoge economische groeicijfers nodig zijn. 

Een krachtig technologiebeleid blijft noodzakelijk om werkgelegenheid 
te scheppen. Toch zal de werkloosheid niet afnemen. 
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De werkgroep Technologiebeleid vermeed een uitspraak of prognose over 

de relatie van de moderne technologieën met de werk gelegenheid. Wel 
hebben individuele leden van de werkgroep een mening daarover (4). 

Hieruit blijkt dat naast stimulering van de technologische ontwikke
ling ook herverdeling van arbeid noodzakelijk zal zijn. 

5.3 De invloed van de informatietechnologie op de functiestructuur 

De kwaliteit van de arbeid heeft zich ontwikkeld in de richting van 

polarisatie en degradatie. Dit was vooral een gevolg van de ontwikke

lingen in de arbeidsorganisatie {Taylorisme) en hing samen met de in

voering van nieuwe technologieën. In de af gel open jaren zijn er po

gingen in het werk gesteld om enigermate tot andere organisatievormen 

te komen. Het blijft echter tot op heden meestal bij pogingen om andere 

gerichte organisatievormen in te passen in een bestaande structuur. Een 

meer fundamentele verandering van de organisatie lijkt echter noodzake

lijk. De uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de informatie

technologie en de ontwikkeling van organisatieontwerpen maken een inte

gratie van taken in het produktieproces mogelijk. 
Behalve de arbei dsorgani sati e, ondervinden ook de arbei dsomstandi ghe

den, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden de invloed van de 
informatietechnologie. We zullen in dit hoofdstuk daarom ook nader in

gaan op deze aspecten van de kwaliteit van de arbeid. 

5.3.1 Arbeidsorganisatie 

Lange tijd golden de principes van Taylor als noodzakelijk voor een 

efficiënte organisatie van de productie. Door een dergelijke organi
satie konden grote aanta 11 en tegen lage prij zen geleverd worden. De 

zwakke punten van dit beleid zijn naast degradatie en polarisatie van 

de kwaliteit van de arbeid ook de inflexibiliteit van de organisa

tie. 

De begrenzing van het effi ei encybel ei d volgens Tayl or wordt dan ook 

gevormd door de snelheid waarmee de produkten of produkti eprocessen 

gewijzigd moeten worden. Het zijn met name de starre produktiemetho

den geweest, die halverwege de zeventiger jaren veel ondernemingen 

parten gingen spelen. De oorzaken waren de veranderingen in de markt, 

die nog versneld werden door de technologische ontwikkeling. De con
sument kocht niet meer a 11 es wat hem werd aangeboden maar begon 
steeds meer eisen te stellen. Iedere klant had zijn eigen wensen en 
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wilde produkten met de nieuwste snufjes. Daarom moesten er produktenpakket
ten geleverd worden met een zo groot mogelijke diversiteit. De inflexibele 
organisaties konden niet aan deze marktvraag voldoen. Men kon zijn produk
ten niet meer kwijt. Voor veel ondernemingen, met name producenten van con
sumptiegoederen, betekent dit dat de fl exi bil itei t belangrijk is geworden 
voor hun voortbestaan. 

a. Flexibiliteit 
De belangrijkste ontwikkeling die zich nu in de produktietechniek voor
doet is gericht op het vergroten van die flexibiliteit. De informatie
technologie maakt computertoepassingen mogelijk waardoor in de produktie 
sneller van het ene type naar het andere kan worden omgeschakeld. Men 
kan zo inspelen op de individuele wensen van kleine groepen consumen
ten. Produktseries worden dus steeds kleiner. Philips levert bijvoor
beeld nu al ongeveer tweehonderd verschillende typen televisietoestel

len. 
Flexibiliteit kan bereikt worden door de taak van elke produktiemachine 
vast te leggen in een programma, dus door computerbestuurde apparatuur 
te gebruiken. Omstellen voor een andere taak komt dan neer op het ver
wisselen van een programma. Als de omschakeltijden kort zijn worden fa
bri cagedoorl oopti jden sterk verkort. Hierdoor worden voorraden vermi n
derd en de omloopsnelheid van het kapitaal vergroot. Het rendement ver
betert dus volgens de formule rendement = winstmarge * omloopsnelheid. 
De vraag is daarom niet of flexibele produktieautomatisering ingevoerd 
zal worden. Het probleem is eerder hoe dit moet gebeuren. Voor een 
succesvolle invoering van flexibele produktiesystemen is een integratie 
van technologische en sociaal-organisatorische innovatie noodzakelijk. 
Dus een gelijktijdig toepassen van nieuwe technologieën en organisatie

veranderingen. 

b. Het Japanse model 
Bij het zoeken naar nieuwe organisatiestructuren komt men vooral terecht 
bij de Japanse bedrijfsvoering. Kenmerken van deze bedrijfsvoering zijn 

o.a. Just-in-time Production (J.I.T.), Kanban en Total Quality Control 
(T.Q.C.} (5). Menige werkgever wil de Japanse methode 'klakkeloos' over
nemen. Hierbij gaat men echter voorbij aan de culturele verschillen. Het 
Westen heeft zich sinds de Industriële Revolutie ontwikkeld van een 
groepsgeoriënteerde cultuur naar een geindividualiseerde cultuur. 
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De sociale controle nam af en er kwam meer ruimte voor zelfexpressie. 

Los van traditionele normen en waarden wil men zelf vorm en inhoud aan 
het leven geven. In de werksfeer komt het individualiseringsproces tot 

uitdrukking in een veranderend arbeidsethos. De wens tot zelfontplooiing 

wordt meer en meer benadrukt. 

In Japan daarentegen staat niet het individu maar de groep centraal. De 
organisatie van de Japanse onderneming is hierop afgestemd. Kenmerken 

zoals 'life-time commitment' en het 'senioriteitsbeginsel' vloeien voort 

uit de hechte en toch sterk hiërarchische relaties binnen de onderne

ming. Japan heeft tot op heden zijn sociale controle en zijn traditione

le normen en waarden in stand gehouden. 
Op ondernemi ngsni vo komt dit tot uiting in een hecht groepsverband, 
waarbij het individu zich beschermd weet door de groep en zich bovendien 

met deze groep identificeert. De belangentegenstelling tussen werkgever 

en werknemer zijn i1ierdoor voor de Japanner nauwelijks voelbaar.Hierbij 

moet echter de a,rntekeni ng gemaakt worden dat de genoemde kenmerken 

(life-time comrnitment en senioriteitsbeginsel) hoofdzakelijk aangetrof

fen worden in grote, sterke en kapitaalintensieve ondernemingen. De 

grote groep kleine ondernemingen kan haar werknemers de genoemde voor

rechten niet verschaffen. Binnen de grote bedrijven valt bovendien ruim 
20% van het personeelsbestand buiten de werking van het stelsel. Zij 

zijn de tijdelijke arbeidskrachten variërend van semi-permanente tot op 

dagbasis aangestelde werknemers. Tijdens periodes van ekonomische terug

gang worden noodzakelijke werkgelegenheidsaanpassingen over hun rug uit
gevoerd. Zij vormen als het ware de buffer voor het behoud van permanen

te werk gelegenheid van de vaste personeel skern (Okochi, Kash, Levi ne, 

1973). 

Ook andere zwakke groeperingen op de arbeidsmarkt zoals ouderen, vrouwen 

en gehandi kapten worden niet in de gelegenheid gesteld van genoemde 

gunstige arbeidsvoorwaarden te profiteren. Deze discriminatie die in de 

arbeidsverhoudingen doorwerkt, is te beschouwen als een uiting van de in 

de Japanse kul tuur verankerde groepsegoïsti sche neigingen. Waarschi jn-

1 ijk nergens ter wereld komt het dualistische karakter van de in

dustriële struktuur en de arbeidsmarkt zo sterk tot uiting als in 

Japan. Er is een scheiding tussen de grote kapitaalkrachtige onderne

mingen met hun zeer gunstige arbeidsvoorwaarden en uitgebreide voor
zieningen (rekreatie- en vakantiefaciliteiten, huisvesting, medische- en 
schoolvoorzieningen etc.), en de vaak van hen afhankelijke, kleinere 
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ondernemingen. Deze laatste bedrijfjes z1Jn vaak 'subcontracting firms' 

en fungeren als zodanig als een stootkussen om ekonomi sche fluctuaties 

ten gunste van de grote ondernemingen op te vangen. De segmentatie wordt 

nog versterkt door het bestaan van een relatief arm systeem van gemeen

schappelijke voorzieningen. 

Deze negatieve kenmerken van het Japanse systeem komen op verschillende 
manieren tot uiting. De laatste jaren zijn de Japanners, met name 

jongeren en vrouwen in verzet gekomen tegen het conformisme. Dit verzet 

wordt nog gestimuleerd door het z.g. 'demonstratie-effekt'. De Japanners 

worden via pub l i ei tei tsmedi a in toenemende mate gekonfronteerd met de 

(kultuur) verworvenheden van het Westen, vooral Amerika. Dit heeft zeker 

invloed op vooral jeugdigen. Het zijn tekenen die erop wijzen dat Japan 
aan het begin staat van een ontwikkeling die in het Westen al generaties 

lang aan de gang is. Het Japanse model lijkt voor het Westen dus niet 

geschikt. 

c. Integratie van technologische en sociaal-organisatorische innovatie 

In het Westen kan men in plaats van het Japanse systeem te imiteren be

ter uitgaan van de sterke eigenschappen van de nationale cultuur en in

haken op het i ndi vi dual i seri ngsproces. Mensen moeten behandeld worden 

als zelfstandige en creatief handelende individuen. Daarmee rekening 

houden bij het inrichten van produktieorganisn.ties is geen luxe maar 

noodzaak. 

De westerse onderneming moet dus een produkti e-organi sati e realiseren 

die gekenmerkt wordt door integratie van technologische en sociaal-or

gani satori sche innovatie. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden vol
daan worden (P.W. Sanders, 1985). Deze zijn: 

- Integrale benadering 

Er moet een koppeling plaatsvinden tussen externe markteisen en de 

eigenschappen van het produktiesysteem (vertikale integratie). Bij het 
ontwerpen van produkten moet een analyse gemaakt worden voor het gehe

le produktieproces (horizontale integratie). 

- Reduceren van complexiteit 
Bij produkten, produktieprocessen en organisatiestructuren moet zoveel 

mogelijk gestreefd worden naar vereenvoudiging. 

- Flexibele organisaties 
Deze organisaties bezitten een aantal eigenschappen zoals weinig 
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funktionele afdelingen, zo min mogelijk hierarchische niveaus en 

kleinschaligheid. 

- Socio-technische criteria 

Bij het ontwerpen en inrichten van flexibele produktiesystemen moet 

rekening gehouden worden met de kwaliteit van de arbeid. Een opstel-

1 i ng waarin het i ndi vi du centraal staat verdraagt zich niet met het 

verrichten van kort-cyclische herhaalarbeid. Daarom is integratie van 

taken noodzakelijk om de behoefte aan zelfontplooiing in het werk te 

bevredigen (taakverruiming). Tevens moet een integratie tot stand 

komen van leiding en uitvoering, waardoor de autonomie van het werk 

verhoogd wordt (taakverrijking). 

5.3.2 Arbeidsomstandigheden 

Behalve gevolgen voor arbeidsinhoud en de arbeidsorganisatie heeft de 

informatietechnologie ook gevolgen voor de arbeidsomstandigheden. 

Automatisering door de toepassing van micro-el ectroni ca kan ingezet 

worden om werk met ongemakken terug te dringen. Het rapport Rathenau 

geeft aan dat met behulp van de micro-electronica onder meer mogelijk 

wordt: betere bewaking van de uitstoot van schadelijke stoffen; ver

groting van de mogelijkheden tot afstandsbediening, waardoor vuil en 

gevaar vermeden worden; lawaaivermindering; verfijning van mechanisa

tie die onnodig zwaar werk overbodig maakt (Rathenau, 1980:74). 

Tegenover de vermindering van vuil en onaangenaam werk staat de toe

name van stress en werkdruk bij machinegebonden arbeid. Zo heeft on

derzoek aangetoond dat C.A.D. (Computer Aided Design), d.i. ontwerpen 

met behulp van de computer, tot een verlies van voldoening in het 

werk leidt als gevolg van de ondergeschiktheid van de mens (ontwer

per) aan de machine (computer). (EVI-rapport, 1982: 34). 

Andere inconveniënten die kunnen toenemen zijn de ongemakken die 

ploegenarbeid met zich meebrengt. Er wordt steeds meer geïnvesteerd 

in dure kapitaal goederen. Om de capaciteit van deze machines ten 

volle te benutten moet men ze continu in bedrijf houden. Dit betekent 

invoering van ploegenarbeid en nachtarbeid. Schadelijke gevolgen zijn 

problemen bij het slapen en de spijsvertering. 

De laatste jaren is ook het gebruik van beeldschermen toegenomen. Dit 

brengt specifieke problemen in de arbeidsbelasting met zich mee. 

Het gebruik van beeldschermen kan leiden tot klachten over de ogen, 
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rugpijnen, hoofdpijn etc. Het belang van ergonomische eisen voor het 

gebruik van beeldschermen is dan ook groot. 

5.3.3 Arbeidsverhoudingen 

Belangrijke aspecten die bij arbeidsverhoudingen een rol spelen z1Jn 

controle en sociale kontakten. De computer maakt het mogelijk om ge

gevens over het produkti eproces te verzamel en. Hierbij kunnen gege

vens over het gedrag van de mens aan de machine (werktempo) aan de 

leiding doorgegeven worden. Dit kan leiden tot nog sterkere controle 

door de 1 ei ding. Het feit op zich dat prestaties voortdurend worden 

geregistreerd kan door mensen als een grote geestelijke belasting 

worden ervaren ('Big Brother is watching you! 1
). De gegevens kunnen 

echter ook gebruikt worden om onvolkomenheden in de organisatie of 

bij het produktieproces aan het licht te brengen. 

Door het centraal verzamelen van informatie kunnen ook gegevens over 

het personeel worden vastgelegd. De veranderingen op het gebied van 

persoonlijke privacy op de werkplek moeten gezien worden in het licht 

van de meer uitgebreide problematiek van privacy en vrijheid van 

handelen in een 'informatiemaatschappij'. De vereenzaming op de werk

plek is een ander mogelijk gevolg van de toepassing van de micro

electronica. Met name de vermindering van de personeelbezetting 

in half-geautomatiseerde of geautomatiseerde bedrijven leidt tot ge

ringere sociale kontakten. Deze vereenzaming kan ook een gevolg zijn 

van de toename van de hoeveelheid huisarbeid. Vroeger was dergelijke 

huisarbeid beperkt tot de traditionele gebieden als textiel en 

confectie ('cottage work' ). Micro-electronica maakt ook andere vormen 

van huisarbeid mogelijk. Voorbeelden zijn tekstverwerking en program

meren. In de informatie-industrie in de Verenigde Staten wordt dit 

verschijnsel aangeduid met het begrip "Telecummuting": het thuis ver

richten van werkzaamheden die aanvankelijk in het bedrijf werden uit

gevoerd, daarbij gebruik makend van personal computers die aangeslo

ten zijn op het centrale computersysteem van de werkgever (COB/SER

rapport, 1984:58). 

Men verwacht dat er in de Verenigde Staten tegen het eind van deze 

eeuw 20 miljoen van dergelijke 'teleforensen' zullen zijn. Dit thuis

werk kent ook voordelen, zoals een grotere vrijheid bij het indelen 

van de werktijd. Het kan ook energiebesparingen opleveren, doordat 
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het woon-werk-verkeer afneemt. Omdat thuiswerkers moeilijker in vak

organisaties te verenigen zijn, kan dit een geleidelijke verslechtering 

van de arbeidsvoorwaarden van de thuiswerkers tot gevolg hebben. Dit 

brengt ons op de laatste dimensie van de kwaliteit van de arbeid, die 

we in beschouwing willen nemen, nl. de arbeidsvoorwaarden. 

5.3.4 Arbeidsvoorwaarden 

In de sfeer van de arbeidsvoorwaarden kunnen ook belangrijke verande

ringen verwacht worden. Op twee aspecten zal ik nader ingaan, nl. de 

werktijden en de zekerheid van de arbeidsplaats. 

Omdat in vele bedrijven gebruik gemaakt wordt van kostbare flexibele 

produkti esystemen zal door werkgevers bedrijf stij dverl engi ng geëist 

worden. Hierdoor worden de produktiemiddelen beter benut. Dit zou 

kunnen betekenen dat ploegenarbeid toeneemt. Als het echter tech

nische mogelijk wordt om systemen een gedeelte van de dag onbemand te 

laten draaien wardt het verband tussen verlenging van de bedrijfstijd 

en belastende ploegendiensten minder vanzelfsprekend. 

Na werktijd kan dan verder gewerkt worden aan een serie produkten, 

als transport, meting en opsporen van fouten geautomatiseerd zijn en 

als de machine automatisch kan worden uitgeschakeld. Zo kan een lan

gere werktijd voor de machine gecombineerd worden met een normale 

werkdag. De bedrijfstijd en de werktijd zullen in de toekomst meer en 

meer ontkoppeld gaan worden. 

Een ander aspect van de arbeidsvoorwaarden, dat beînvloed wordt door 

de automatisering is de zekerheid van de arbeidsplaats. Automati se

ring gaat gepaard met verlies van bepaalde arbeidsplaatsen terwijl 

andere arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Verliest men zijn arbeids

plaats en beschikt men niet over de vereiste kwalificaties voor de 

nieuwe arbeidsplaats dan zal herplaatsing niet altijd mogelijk zijn. 

Ook de inhoud van het werk van bestaande arbeidsplaatsen kan verande

ren. Een voorbeeld is de vervanging van een numeriek bestuurde machi

ne door een gemakkelijker te programmeren computer bes tuurde ma chi -

ne. Beschikt de betreffende machinebediende niet over de vereiste 

kwalificatie (programmeren), dan wordt hij doorgaans vervangen door 

iemand die wel over deze kwalificaties beschikt (COB/SER-rapport, 

1984: 65). 
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5.4 Sturing van de informatietechnologie 

Uit het voorgaande blijkt dat de informatietechnologie de mogelijkheid 
biedt tot een terugdringen van de tendenzen tot polarisatie en degrada

tie wat betreft de ontwi kke 1 i ngen in de arbei dsde 1 i ng en arbei cts in
houd. Dit blijkt o.a. uit een onderzoek naar de organisatie van de pro
grammering van flexibele produktiesystemen (C0B/SER-rapport, 1984). 

Deze programmering kan geïntegreerd worden op de werkvloer. 

Deze mogelijke positieve ontwikkelingen zullen echter niet als een 
automatisme plaatsvinden, zoals gesuggereerd wordt door vertegenwoordi

gers van het technologische determinisme. Uit de kritiek op dit techno

logisch determinisme is immers gebleken dat een dergelijke opvatting de 

sociale context van technologische ontwikkelingen negeert. Een sociale 
innovatie die een grotere betrokkenheid van werknemers bij technolo
gische ontwikkelingen inhoudt is daarom nodig. 
Het belang van integratie van technologische en soci aal-organi satori -
sche innovatie wordt ook onderstreept door de Werkgroep Technologiebe
leid (nota Zegveld, 1984). Een van de aanbevelingen van deze werkgroep 

was het idee van demonstratieprojekten, specifiek gericht op een even
wichtige invoering van nieuwe technologieën in bedrijven. 

De werkgroep legde ook de nadruk op her- en bijscholing van werknemers 

op het gebied van nieuwe technologieën. De her- en bijscholing is niet 

alleen noodzakelijk om eigen ideeën te ontwikkelen over de inrichting 
van de arbeidsorganisatie maar ook om de eigen arbeidsplaats te behou

den. 
Als onderdeel van de vereiste sociale innovatie dient ook het beroeps

onderwijs te worden aangepast. De vraag die dan rijst is of het oplei
dingssysteem zo slecht functioneert. Kunnen we de opleidingen in het 

onderwijs niet afstemmen op de te verwachten kwalificatie-eisen? 
In het kader van een Batelle-onderzoek deden deskundigen uit het Ameri

kaanse bedrijfsleven twee opmerkelijke uitspraken (Gizycki und Weiler, 
1980:199-203): "At the best the educational system lays behind the 
techno 1 ogy by five to ten years. 11 

"Skills are still a free parameter." 
Volgens hen lopen de opleidingen zo'n 5 à 10 jaar achter en is het niet 
mogelijk om goede kwalificatieprofielen te ontwerpen. Dit is eerder een 

gevolg van ons onvermogen om technische, sociale en economische ontwik
kelingen te voorspel 1 en dan een bewijs voor het niet functioneren van 

het opleidingssysteem. 
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Blijft het feit Jat op korte termijn dringend behoefte bestaat aan bij

scholing. Vooral veel particuliere bedrijven ervaren dit als noodzaak. 
Bij Philips gaat dat in 1985 op grote schaal gebeuren (20.000 mensen 

krijgen bijscholing op het gebied van informatica) (Personeeljaarver
slag Philips, 1984). 

Naast deze korte-termijn aktiviteiten zijn er ook op middellange ter
mijn aanpassingen nodig van de beroepsopleidingen. De nieuwe techno

logieën vragen vanwege hun toenemende complexiteit om meer theoretisch 
kennis. De beroepsopleidingen moeten een brede basis krijgen, waarin 

naast informatica ook wiskunde en talen in het kennispakket zijn 
opgenomen. Naast theoretische kennis is praktijkervaring van groot 

belang. Een alternerende opleiding (naar Duits model) lijkt een goed 

alternatief. De nieuwe technologieën vragen om kwalificaties zoals 

creativiteit en het vermogen om initiatief te nemen. 
(sociaal-normatieve kwalificaties) Kwalificaties die men vaak aantreft 
op andere plaatsen en tijden van menselijke activiteiten (b.v. in het 
vereni gi ngs leven). Het onderscheid tussen de behoeften aan de 
beroepsopl ei dingen en de behoeften aan meer vorming is louter 
kunstmatig. Daarom moet de beroepsopleiding de mensen sociale 
vaardigheden bijbrengen, opdat ze opgewassen zijn tegen hun werk en de 
veranderingen daarin. 

Ook bij de overheid wint de gedachte veld dat de besluitvorming over de 

invoering van nieuwe technologieën breder moet worden. In juni 1984 
werd door minister Deetman aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal de 
Beleidsnota Integratie van Wetenschap en Technologie in de samenleving 
(I.W.T.S.-nota) aangeboden. De kern van deze nota is dat er een brede 

maatschappelijke sturing van de technologische ontwikkelingen moet 
komen. Een van de uitgangspunten voor het beleidskader is als volgt ge

formuleerd: (IWTS-nota, 1984:13). 
"Aan de eigen verantwoordelijkheid van belangengroeperingen wordt door 

de regering groot belang gehecht. Dat geldt met name voor die 
situaties, waarin de besl ui tvormi ng over de introductie van nieuwe 

technologieën en wetenschappelijke benaderingen buiten de directe ver
antwoordelijkheid van werkgevers- en werknemersorganisaties." 

De nota wijst verder op de dominante rol die de toepassing van de 
micro-electronica speelt bij de veranderingen in het arbeidsbestel 
(IWTS-nota, 1984:25). In dat kader wordt ondermeer gewezen op: 

- de kwaliteit van de arbeid en de organisatie en het belang van de 

arbeidsgeneeskunde in dat verband. 
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- de invoeringsstrategieën (rol van de ondernemingsraad etc.). 

Volgens de nota zal ook een aanloopprogramma op het gebied van arbeid 

en technologie worden opgezet (IWTS, 1984:26). Dit programma zal onder

meer de volgende elemeten bevatten: 
- Een verkennende studie naar de invloed van nieuwe produktieprocessen 

op arbeid en organisatie. 
Onderzoek naar specifieke gevolgen van technologische vernieuwingen 

in de werksfeer (o.a. de invloed van micro-electronica op de privacy 
van werknemers). 

Hoewel uit het voorgaande blijkt dat de overheid de werknemers zoveel 
mogelijk wil betrekken bij de technologische innovatie zal de sociale 

innovatie vooral afhangen van een offensief beleid van 

werknemersvertegenwoordigers -vakbonden en ondernemingsraden-. Een 

beleid dat gericht is op sturing van de technologische ontwikkeling. 

5.5 Samenvatting en konklusies 
Het arbeidsbesparende effect van de informatietechnologie zal de eerste 
tijd overheersen. In de toekomst zullen nieuwe produkten en markten 
werkgelegenheid kunnen scheppen. Daar de benodigde arbeid voor het ma

ken van nieuwe produkten sterk vermindert zal het 'overall I werkgele
genheidseffect gering zijn. Ook in de dienstenverlening zal een terug

gang van de werkgelegenheid plaatsvinden, waardoor compenserende effec
ten niet of nauwelijks optreden. Naast een stimulering van het innova

tiebeleid zal dus herverdeling van arbeid noodzakelijk zijn. 

De kwaliteit van de arbeid heeft zich vooral ontwikkeld in de richting 
van polarisatie en degradatie. Dit is vooral een gevolg van een toene
mende scheiding van planning en uitvoering in het werk. Het management 

kiest voor een Tayloristische arbeidsorganisatie. De informatietechno
logie echter kan de toepassing van flexibele automatisering mogelijk 

maken. Dit is nodig om beter op de veranderingen in de markt te kunnen 
inspelen. Deze flexibele automatisering vereist bovendien een flexibele 
organisatie. Bij een dergelijk ontwikkeling van de organisatie kan de 
autonomie in het werk vergroot worden en de scheiding tussen planning 

en uitvoering worden opgeheven. Het model van Taylor voor de arbeids
organisatie lijkt daarom te moeten worden verlaten. 

Ook de arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden 
ondervinden de gevolgen van de informatietechnologie. 
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Positieve effecten kunnen z1Jn het terugdringen van vuil en onaangenaam 
werk. Belangrijke negatieve effecten zijn de ongemakken die ploegenar
beid met zich meebrengt en de klachten die door het gebruik van beeld
schermen ontstaan (hoofdpijn, etc.). 
Andere belangrijke negatieve effecten zijn: de toegenomen stress als 
gevolg van de verscherpte controle op de werkplek en de sociale isola
tie die een gevolg is van de geautomatiseerde fabriek en het thuiswerk. 

Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, zullen de werktijden en de zekerheid 
van de arbeidsplaats de gevolgen van de invoering van de informatie

technologie ondervinden. Verlenging van de bedrijfstijd kan betekenen 
dat ploegenarbeid toeneemt. Onafhankelijk van de werk gel egenhei dsef
f ecten zal de invoering van nieuwe vormen van automa ti sering voor de 
betrokken werknemer werkonzekerheid met zich meebrengen. 

De mogelijkheden om het proces van degradatie en polarisatie van de 
kwaliteit van de arbeid een halt toe te roepen, zullen worden ver
groot. Veel zal echter afhangen van de sociaal-politieke verhoudingen 
en de arbeidsverhoudingen. We denken hierbij met name aan de mogelijk
heden en de perspectieven voor het ontwikkelen van een samenhangend be
leid van de vakbonden ten aanzien van de technologische ontwikkelingen. 
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Noten: 

(1) Jenkins, Sherman (1979) 

voorspelden een werkloosheidspercentage van 25% in 1990 in Engeland. 
Nora, and Mine (1978) 

voorspelden dat binnen 10 jaar 30% van de werknemers in het bank- en 
verzekeringswezen in Frankrijk overbodig zou worden. 

(2) Voorbeelden zijn: 

- Rapport van de adviesgroep Rathenau: 
Maatschappelijke gevolgen van de Micro-electronica, 1980 

- W.R.R., Plaats en Toekomst van de Nederlandse industrie, 1980, 
's-Gravenhage. 

- Een nieuw industrieel elan, juni 1981. 

(3) De innovatie stimuleringsregeling (INSTIR) is bedoeld om kleine en 

middelgrote bedrijven snellere en eenvoudigere middelen ter beschik
king te stellen voor produktievernieuwing. Het ministerie van econo
mische zaken heeft in 1984 100 miljoen gulden uitgetrokken. 

(4) Elseviers Magazine, Technologie in vijandig klimaat geraakt, 3 maart 
1984. 
Dr. S. Wijers, lid van de werkgroep, zegt hierin o.a.: 
"Dankzij de micro-el ectroni ca komen nieuwe produkten op de markt die 

ook zorgen voor werkgelegenheid in diverse andere sectoren. Techno

logische ontwikkeling is cruciaal voor de werkgelegenheid. Per saldo 
kan dit een positief werkgelegenheidseffect sorteren. Wel kan aanne

melijk gemaakt worden dat de technologie de werkgelegenheidsproble

matiek niet zal oplossen. We zullen in Nederland dan ook tot herver
deling van arbeid moeten komen." 

(5) Het 'Just-in-time'-principe heeft tot doel in alle stadia van het 

produktieproces vrijwel zonder voorraden te werken. Hierbij wordt ge
bruik gemaakt van het Kanban-systeem (haalprincipe) waarbij het beno
digde materiaal door een produktieafdeling wordt 'gehaald' uit de 
voorraad van de voorgaande afdeling. Dit in tegenstelling met het 

'brengprincipe' waarbij iedere produktieafdeling op basis van plan
ning afspraken het materiaal vooraf op een vast tijdstip aanlevert. 
De Total-Quality-Control impliceert dat gedurende het hele produktie
proces kwaliteitscontrole plaatsvindt door alle produktiemedewerkers. 



DEEL II 

Het beleid van de vakbeweging ten aanzien van de invoering 

van nieuwe technologieën. 
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6. VAKBONDSBELEID TEN AANZIEN VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN 

6.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken kwamen de kwantitatieve en kwalitatieve 

effecten van de invoering van de informatietechnologie op de werkgele

genheid aan de orde. We hebben gezien dat de invoering van nieuwe tech

nologieën voor de werkgelegenheid vaak een verlies aan arbeidsplaatsen 

inhoudt. Ook de inhoud van veel arbeidsplaatsen verandert. 

Er zijn ontwikkelingen in de informatietechnologie die een mogelijk 

positief effect op de kwalitatieve werkgelegenheid kunnen hebben. Met 

name flexibele automatisering biedt de mogelijkheid tot een terug
dringen van de tendensen tot polarisatie en degradatie wat betreft ont

wikkelingen in de arbeidsdeling en arbeidsinhoud. Een eventueel nega

tief effect is het ontstaan van grote verschillen tussen groepen werk

nemers wat hun positie op de arbeidsmarkt betreft. 

Om de mogelijk positieve effecten te behouden en eventuele negatieve 

effecten tegen te gaan is sturing van de technologische ontwikkeling 

vereist. Werknemers worden met de gevolgen van de technologische ont

wikkelingen geconfronteerd. 

Van de vakbonden, als werknemersorganisatie zou men dan ook een aktieve 

opstelling verwachten inzake de arbeidssituatie en de inrichting van de 
arbeidsorganisatie. De technologische vernieuwing in bedrijven kan 

daarbij tot object van onderhandelingen worden tussen werkgevers en 
werknemers. Bij de kritiek op de theorie van Braverman die we in hoofd

stuk 3 hebben gegeven, bleek al dat werknemers eerder in het verleden 

bij de invoering van technologische vernieuwingen een aktieve rol heb

ben gespeeld. Daarom zullen we een korte terugblik werpen op de ge

schiedenis. Na deze korte terugblik komen we terug op het tweede deel 

van de probleemstelling zoals die in hoofdstuk 2 is geformuleerd. In 

6.3 vindt de uitwerking plaats van het tweede deel van de probleem

stelling in een aantal konkrete onderzoeksvragen. In 6.4 gaan we in op 

de methode die gevolgd is om het vakbondsbeleid te onderzoeken. 
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6.2 Opstelling van de vakbeweging in het verleden 
In de geschiedenis zijn verschillende voorbeelden te vinden waar vak
bonden openlijk vijandig stonden tegenover technologische vernieuwing. 

Tijdens de Industriële revolutie, die zich in eerste instantie aan het 
eind van de 18e eeuw in Engeland voltrok, werden voor het eerst op gro
te schaal machines ingevoerd in het arbeidsproces. Dit leidde vaak tot 
wilde akties van werknemers zoals het in elkaar slaan van machines. Een 
bekend voorbeeld is dat van de Luddi eten. Deze arbeiders in Engel and 
vernielden in het begin van de negentiende eeuw spinmachines, die hun 
werkgelegenheid bedreigden. Met dit soort akties werd geprobeerd de in
voering van nieuwe technologieën af te remmen (Björn-Andersen, 
1982:312). 
Een ander voorbeeld vinden we in de jaren twintig van deze eeuw. Toen 
kwam er met name van de mijnwerkers in Limburg verzet tegen de i nvoe
ri ng van nieuwe machines (pneumatisch gereedschap). De mijnarbeid werd 
hierdoor minder afwisselend en de inhoud ervan ging achteruit. Vak
bonden waarin deze arbeiders vertegenwoordigd waren benadrukten echter 
de welvaart waarvoor de nieuwe technieken zouden zorgen. 
In de zestiger jaren van deze eeuw konden technologische vernieuwingen 
met succes worden doorgevoerd. De economische groei was groot en er was 
eerder spake van een krappe arbeidsmarkt waardoor de technologische 
vernieuwing niet als bedreiging werd gezien, madr louter als een middel 
tot het verkrijgen van een grotere welvaart. De werknemers plukten de 
vruchten hiervan in de vorm van hogere lonen. 
In de jaren zeventig echter werden de vakbonden in West-Europa in 
steeds sterkere mate geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de 
technologische ontwikkeling. Met name de stijgende werkloosheid bij een 
afnemende groei trad op de voorgrond. Ook de negatieve effecten op de 
kwaliteit van de arbeid kwamen steeds meer aan het licht. Het optimisme 
uit de jaren zestig maakte plaats voor bezorgdheid, met name bij de 
vakbeweging. De vraag is welke mogelijkheden de vakbeweging heeft om 
deze bezorgdheid om te zetten in een beleid ten aanzien van de i nvoe
ring van nieuwe technologieën. 

6.3 Onderzoeksvragen 
We komen nu terug op het tweede gedeelte van de probleemstelling zoals 
die in hoofdstuk 2 geformuleerd is: "hoe kunnen de betreffende werkne
mers invloed uitoefenen op de invoering van deze nieuwe technologie?". 
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Deze werknemersinvloed is, zoals gezegd, vooral afhankelijk van het be

leid van werknemersvertegenwoordigers -vakbonden en ondernemingsraden. 
We zullen daarom het beleid van de vakbeweging onder de loep nemen om 
vast te stellen of er bij de vakbeweging een uitgewerkte visie op bo

vengenoemde problematiek bestaat en of deze visie in een samenhangend 
beleid resulteert. 
Bij het formuleren van een beleid en het uitvoeren daarvan kunnen vak
bonden een defensieve of een offensieve strategie volgen. De vakbe

weging kan zich beperken tot het zoveel mogelijk opvangen van negatief 
geachte sociale gevolgen. Dit is een defensieve strategie die vooral 

past in de deterministische opvatting over technologische ontwikke
ling. Een alternatieve strategie stoelt op technologische keuzen. Men 

spreekt in dit verband van een offensieve strategie. Kenmerkend voor de 
offensieve strategie is dat men probeert de besluitvorming in een vroeg 

stadium te beïnvloeden door het inbrengen van sociaal gewenste ontwerp

criteria. 
In beide strategieën kan men proberen overeenkomsten met werkgevers af 
te sluiten waarin afspraken over de invoering van nieuwe technologieën 

worden vastgelegd. Men spreekt in dat verband van technologie-overeen

komsten. 
Het tweede deel van de probleemstelling -Wat is het beleid van de vak

beweging met betrekking tot de invoering van de informatietechnologie?

kan in het licht van voorgaande beschouwing in een aantal meer speci -
fieke vragen worden opgesplitst: 
- Is het beleid van de vakbeweging gericht op het afdekken van de 

sociale gevolgen? 
- Probeert de vakbeweging de invoering van de informatietechnologie te 

beïnvloeden door het inbrengen van sociale criteria? 
- Op welke wijze en in welke fase zou de vakbeweging betrokken moeten 

worden bij de invoering van de informatietechnologie? 

6.4 Onderzoeksopzet 
Het technologiebeleid van de vakbeweging staat in Nederland nog in de 

kinderschoenen en er is vrijwel nog geen ervaring opgedaan met een uit

werking in de praktijk. Daarom lijkt een exploratief onderzoek het 

meest aangegeven. In een exploratief onderzoek kan men proberen de ver
schillende relaties binnen het onderzoeksterrein in kaart te brengen. 
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We kennen in Nederland 3 overkoepelende vakcentrales t.w.: de Federatie 
Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond 
(CNV) en de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP). Om de 
verschi 11 ende vakbondsstandpunten te i nventari se ren heb ik een keus 
moeten maken uit bij deze centrales aangesloten bonden. 
De keuze van de vakbonden is in de eerste plaats gebaseerd op het feit 
dat de leden van juist deze bonden in sterke mate worden geconfronteerd 
met de gevolgen van de informatietechnologie. In de tweede plaats is de 
keuze van de genoemde bonden gebaseerd op de aanwezigheid van een aan
zet tot een technologiebeleid. 
Op grond van deze criteria is gekozen voor: de Industriebond FNV en de 
Industrie- en voedingsbond CNV, de grafische FNV-bond Druk en Papier, 
de Dienstenbonden FNV en CNV en de Unie van Beambten, Leidinggevend en 
Hoger Personeel (Unie BLHP). Deze laatste bond maakt deel uit van de 
vakcentrale MHP. Voorts worden de standpunten van de bei de grootste 
vakcentrales FNV en CNV geïnventariseerd. Deze i nventari sati e van de 
standpunten van de verschillende bonden t.a.v. de invoering van nieuwe 
technologieën is gebaseerd op: 
- interviews met z.g. "sleutelfiguren" van de verschillende bonden. 
- analyse van re 1 evante documenten ( nota I s, memo I s, rapporten, etc.) 

van de betreffende bonden. 
De "sleutelfiguren" zijn beleidsmedewerkers die nauw betrokken zijn bij 
het technologiebeleid van deze bonden. Van elke bond wordt tenminste 
een vertegenwoordiger geïnterviewd (zie bijlage 1). De betreffende do
cumenten zijn in de meeste gevallen door de geïnterviewden ter beschik
king gesteld of in de gesprekken genoemd. 

Om een vo 11 edi g overzicht te krijgen van de verschillende vakbonds
standpunten wordt het beleid van de betreffende bonden onderzocht op 
alle niveaus waarop de vakbeweging is vertegenwoordigd, t.w. het 
nationaal niveau, het bedrijfstakniveau en het ondernemingsniveau. 
In fig. 6.1 is dit schematisch weergegeven. Aan de hand van dit schema 
zal het vakbondsbeleid worden geïnventariseerd en zullen de interview
resultaten worden gepresenteerd. 
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Fig. 6.1 Vakbondsbeleid ten aanzien van de invoering van nieuwe 
technologieën: 
strategieën. 

niveaus, i nste 11 i ngen, instrumenten en 

strategieën 
niveau instelling instrument 

defensief offensief 

nationaal S.E.R. - Wet op de opvangen - formuleren van 
Stichting v/d Ondernemings sociale ge- sociale crite-
Arbeid raad volgen ria 

- Arbeidsomstan- - uitbreiden 
dighedenwet rechten van de 

O.R. 

bedrijfstak vormen van CAO/technologie- opvangen formuleren van 
overleg overeenkomst/ sociale ge- eisen ten aan-
(CAO-bespre- technologiecode/ volgen zien van kwali-
kingen) automatiserings- teit en kwanti-

statuut tei t van de werk 
gelegenheid 

onderneming ondernemings- technologie- opvangen inbrengen van 
raad overeenkomst/ sociale ge- sociale criteria 
bedrijfsleden technologiecon- volgen in ontwerpproces 
groepen tract 

Het schema geeft een overzicht van onderwerpen waarover informatie 
wordt gevraagd, gecategoriseerd naar de verschillende niveaus. Het gaat 
om de volgende topics: 

Nationaal niveau 
- rol van de vakbeweging in de SER 
- rol van de vakbeweging in de Stichting van de Arbeid 
- subsidiebeleid van de overheid t.a.v. technologische ontwikkeling 
- Wet op de ondernemingsraden (W.O.R.) en de Arbeidsomstandighedenwet 

(ARBO-wet) 
- onderzoek naar de gevolgen van de technologische ontwikkeling 

Bedrijfstak en/of CAO-niveau 
afspraken met werkgevers over de invoering van nieuwe technologieën 
(technologieovereenkomsten). Punten van belang hierbij zijn o.a. het 
niveau waarop ze worden afgesloten, de inhoud van zo I n overeenkomst 
en de naleving en controle ervan. 
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Ondernemingsniveau 
- rol van de OR resp. BLG's t.a.v. de controle en naleving van tech

nologieovereenkomsten 
- kennis en inzicht van kaderleden 

6.4.1 Methode en werkwijze bij de interviews 

De inzichten van de betreffende vakbondsmedewerkers zijn gefnventari
seerd door middel van "research-interviews". 
Een research interview is "een gesprek tussen twee personen, dat is 
gefnitieerd door de interviewer met het specifieke doel relevante in
formatie voor het onderzoek te verkrijgen over die onderwerpen die 
voortvloeien uit de doelstelling en het onderwerp van dat onderzoek" 
(Segers, 1983:216). We hanteren de "focussed-interview" methode. 
We maken gebruik van de hierboven opgestelde lijst van onderwerpen 
waarover informatie moet worden verkregen bij alle respondenten. 
Er zijn verschillende redenen aan te voeren waarom voor deze methode 
is gekozen. Ten eerste betreft het een exploratief onderzoek. Op het 
onderhavige onderzoeksterrein is in ieder geval voor wat betreft de 
Nederlandse situatie op deze wijze geen onderzoek verricht. Het 
onderzoek kan daarom niet voortbouwen op bestaande onderzoeksgege
vens. 
In de tweede plaats spelen de achtergronden van de diverse beleids
medewerkers een belangrijke rol. De betreffende vakbondsmedewerkers 
zijn allen vanuit een verschillende achtergrond met het technologie
beleid bezig. Het is daarom onmogelijk om volstrekt identieke vraag
stellingen te hanteren. 
Het laatste argument voor de keuze van deze methode is het ontbreken 
van de noodzaak voor een gestandaardiseerd interview. Het gaat hier 
om een gering aantal respondenten waardoor de noodzaak uit oogpunt 
van verwerking ontbreekt. 
Aan de methode zijn ook nadelen verbonden. Het "focussed-i ntervi ew" 
brengt meer het gevaar met zich mee van een subjectieve interpretatie 
van de interviewgegevens dan bij het hanteren van een gestandaardi
seerde vragenlijst het geval zou zijn. Een ander mogelijk nadeel is 
het arbeidsintensieve karakter van de gevolgde methode. Het maken van 
interviewafspraken is nogal tijdrovend. Aan de afspraken met de ver
schillende beleidsmedewerkers gaan enkele brieven en talloze tele
foontjes vooraf. 
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Elk interview duurt ongeveer anderhalf uur. Aangezien de meeste 

bonden in Utrecht of de randstad gevestigd zijn, neemt een interview 

echter meestal de hele dag in beslag. Bij de interviews wordt met 

toestemming van de respondenten gebruik gemaakt van een casetterecor
der. Dit is erg belangrijk voor een betrouwbare registratie van het 

gesprek. Hierdoor is het immers mogelijk door het meermalen beluiste

ren van een gesprek de essentie ervan beter weer te geven. 
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7. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

Het vakbondsbeleid is, zoals gezegd, onderzocht aan de hand van interviews 
met deskundigen uit de vakbeweging (1) en door middel van analyse van rele
vante vakbondsdocumenten. Als ingang voor de presentatie van de resultaten 
kiezen we voor de drie verschillende niveaus waarop de vakbonden opereren. 
Deze niveaus zijn het nationaal niveau, het bedrijfstakniveau en het onder

nemingsniveau. 
De presentatie van de resultaten is verder a 1 s volgt. In 7 .1 komt het be-
1 ei dop nationaal niveau aan de orde. Hierbij wordt ingegaan op vakbonds

beïnvloeding van het overheidsbeleid. Voorts komen de wettelijke bevoegd
heden van de ondernemingsraad ter sprake en de wensen van de vakbonden 

t.a.v. deze bevoegdheden. In 7.2 komt het technologiebeleid op bedrijfstak

en CAO-niveau aan bod. Hierbij staat het beleid ten aanzien van technol o

gi eovereenkomsten centraal. In 7 .3 gaan we in op het vakbondsbeleid in de 
ondernemingen en met name op de rol van de ondernemingsraad. De meest re
cente ontwi kke 1 i ngen in het techno 1 ogi ebe 1 ei d van de vakbeweging komen in 
7.4 aan de orde. Het hoofdstuk eindigt met een aantal konklusies (7.5). 

7.1 Beleid op nationaal niveau 
De Nederlandse overheid verwacht van de invoering van nieuwe technolo

gieën een belangrijke impuls voor de groei van de arbeidsproduktiviteit 

en daardoor een stimulans voor economisch herstel en groei. De overheid 

staat daarbij een voorwaarden scheppend beleid voor. De overheid stelt 

zich dus op het standpunt dat het i ni ti ati ef tot i ndustri ël e ver

nieuwing gedragen moet worden door i niti ati even uit de marktsector 

(nota Zegveld, 1984). De rol van de overheid is dus niet die van wet
en regelgeving. Deze deregulering betekent ook dat de vakbeweging geen 
enkele invloed heeft op het subsidiebeleid van het Ministerie van Eco

nomische Zaken. 
Uit vrijwel alle interviews blijkt dat er van vakbondszijde weinig of 
geen invloed is op de opstelling van voorwaarden voor subsidies in het 

kader van innovatie. Dit ontbreken van voorwaarden ten aanzien van de 
sociale aspecten van technologische vernieuwing wordt in de regerings
nota's niet overal tot overheidsbeleid verheven. Zo formuleerde de 
werkgroep Technologiebeleid een aantal knelpunten die zich voordoen bij 

de invoering van nieuwe technologieën in de onderneming (nota Zegveld, 
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1984). Volgens de werkgroep is de gekozen technologie vaak onvoldoende 

afgestemd op de behoeften van het bedrijf. Men gaat in veel gevallen 

voorbij aan de samenhang tussen de kwaliteit van de produktieorgani

sati e en de kwaliteit van het werk. De werknemers worden te laat be

trokken bij het vernieuwingsproces, waardoor weerstand ontstaat en de 

invoering bemoeilijkt wordt. Daarom adviseert de werkgroep om een inte

grale benadering bij de invoering van nieuwe produktietechnologieën te 

bevorderen. 

Uit de interviews blijkt dat de vakcentrales FNV en CNV een grotere in

breng van de zijde van de werknemers wensen in het subsidiebeleid van 

het ministerie van Economische Zaken. In dat verband wijst het CNV op 

de mogelijkheid dat bij de toekenning van automatiseringssubsidies aan 

bedrijven de instemming van de betreffende ondernemingsraad vereist 

is. Deze formele goedkeuring is wel vereist bij de subsidies die het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt voor functie

verbetering. De Unie BLHP wenst geen werknemersbemoeienis met subsidie

verlening aan bedrijven. Net als investeringsbeslissingen is dit 

volgens de Unie een zaak waarvoor in eerste instantie de ondernemer 

verantwoordelijk is. 

Hoewel het ministerie van Economische Zaken geen vakbondsbemoeienis 

wenst bij haar subsidiebeleid, heeft ditzelfde ministerie wel een sub

sidie gegeven aan de industriebond FNV voor de zogeheten I deskundig

heidsbevordering I van het vakbondskader. Hieruit is een experimenteel 

aktiviteitenprogramma voor deze bond voortgekomen. We komen daar in 

7.4 nog nader op terug. 

De vakcentrales FNV en CNV vinden dit niet genoeg en wi 11 en veel na

drukkelijker betrokken worden bij de introductie van nieuwe technolo

gieën. 

7.1.1 Invloed van de vakbeweging op onderzoek 

Ook de overheid komt langzamerhand tot het inzicht dat er een brede 

maatschappelijke sturing van de technologische ontwikkeling moet 

komen. Dit blijkt, zoals we gezien hebben, onder meer uit de 

I.W.T.S.-nota. Deze nota biedt aanknopingspunten voor de vakbeweging 

om meer invloed te krijgen op onderzoek dat door de overheid wordt 

geînitieerd. Maar er zijn ook voorbeelden van onderzoeken die door de 

afzonderlijke vakbonden zijn geîni ti eerd of gestimuleerd. Uit het 
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interview met de Industriebond FNV en de centrale FNV is gebleken dat 
zij in de Commissie Ontwikkelingsproblematiek van Bedrijven (COB) van 
de SER een onderzoek naar de gevolgen van flexibele automatisering heb
ben gestimuleerd (COS/SER-rapport, 1984). Thans loopt een vervolgonder
zoek (2). Ook de Dienstenbond CNV is aktief geweest bij het initiëren 
van onderzoek. Deze bond wordt vooral geconfronteerd met de automati
seringsontwikkeling binnen het bankbedrijf. Men heeft daarom een onder
zoek laten verrichten naar die ontwikkeling (3). 

Het probleem is echter dat de werkgevers nogal afwijzend reageren op de 
onderzoekswensen van de vakbeweging in de SER (4). De werkgevers vinden 
de technologische vernieuwing in de eerste plaats een zaak waarvoor de 
onderneming zelf verantwoordelijk is. Volgens de centrales FNV en CNV 
hebben de werkgevers-delegaties in de SER het idee dat de vakbeweging 
de automatisering wil tegenhouden. Daarom zouden de werkgevers geen in
spraak dulden bij de invoering van nieuwe technologieën. 
Volgens de Dienstenbond CNV zit de discussie over de gevolgen van de 
technologische ontwikkeling in een soort vacuüm. Reden voor deze bond 
om het idee van een nationaal platform te lanceren in hun aktieplan 
(zie bijlage 3). In dat platform zou het gesprek over het tempo en de 
gevolgen van de automatisering op gang gebracht moeten worden. 
Ook in de Stichting van de Arbeid willen FNV en CNV tot afspraken over 
technologie met de werkgevers komen. Men denkt hierbij aan een aanbeve
ling in de zin van het befaamde accoord van november 1982 ("Prijscom
pensatie inleveren voor werkgelegenheid 11

). Zo'n aanbeveling aan 
parti jen in het CAO-overleg zou zogeheten technologieovereenkomsten, 
die deel zouden moeten uitmaken van de CAO, moeten stimuleren. De werk
gevers voelen echter niets voor zo'n 11 steungordel 11 (in de ogen van de 
FNV) en spreken eerder van een "keursl ij f 11

• Daarom is het streven van 

FNV en CNV vooral gericht op het maken van afspraken in de CAO-onder
handelingen. 
De vakbonden streven ernaar om meer greep te krijgen op de invoering 
van nieuwe technologieën. Volgens het FNV en het CNV zijn daarbij de 
wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad on vol doende en zouden 
deze daarom moeten worden uitgebreid. 

Al behoeven wettelijke regelingen ruimere bevoegdheden voor werknemers
vertegenwoordigingen bij de invoering van nieuwe technologieën, ook in 
de bestaande wetgeving zijn een aantal mogelijklieden vastgelegd. In het 
navolgende zullen we deze mogelijkheden bespreken en daarbij de ver-

schillende standpunten van vakbondszijde vermelden. 
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7.1.2 Wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad 
In het kader van de besluitvorming rond de i ntrodukti e van nieuwe 
werkmethoden heeft de OR bepaalde bevoegdheden op grond van de Wet op 
de Ondernemingsraad (WOR) van 1979 (5). 
In artikel 25 van de wet is het adviesrecht van de OR inzake belang
rijke reorganisaties of investeringen geregeld. Automatisering kan 
ook beschouwd worden als een belangrijke reorganisatie. Het begrip 
automatisering komt in de wet niet voor, maar toch biedt het artikel 
25 daartoe aanknopingspunten. Een van die aanknopingspunten is de 
bevoegdheid om externe deskundigen in te schakelen. 
In artikel 27 van de wet is onder meer geregeld dat instemming van de 
OR vereist is bij de voorstellen betreffende het sociaal beleid. 
Voorbeelden van het instemmingsrecht welke in verband met automati
sering van belang zijn, zijn: 
- een regeling op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of het 

welzijn in verband met de arbeid. 
- werktijd- of een vakantieregeling. 
- belonings- en functiewaarderingen. 
- personeelsopleidingen 
- personeelsbeoordelingen 
In artikel 31 van de wet worden enkele rechten op informatie geregeld 
die van belang zijn in geval van invoering van nieuwe vormen van 
automatisering. Deze informatie betreft zaken als strategische onder
nemingsplannen, ontwikkelingen in de personeelsopbouw en plannen op 
het gebied van het sociaal beleid. 
Tot nu toe zijn de rechten van de OR beschreven met betrekking tot 
informatie, advisering en instemming. Deze rechten zijn in de wet 
nader uitgewerkt. Dat geldt niet voor het initiatiefrecht (artikel 
23, lid 4). De OR heeft het recht om zelf voorstellen te doen aan de 
bedrijfsleiding. Volgens R. Vreeman (beleidsmedewerker bij de 
Vervoersbond FNV) maken ondernemingsraden te weinig gebruik van het 
initiatiefrecht in geval van invoering van nieuwe technologieën 
(Vreeman, 1984:28-30). 
Tenslotte wordt in artikel 28, lid 3 een oproep tot gelijke behande
ling van mannen en vrouwen gedaan. Dit artikel is van belang als ten 
gevolge van automatisering de positie van vrouwen meer bedreigd wordt 
dan die van mannen of omgekeerd. 
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Ook de Arbeidsomstandighedenwet, indien volledig ingevoerd, biedt de 
OR mogelijkheden tot beïnvloeding. In artikel 3 (dat overigens nog 
niet is ingevoerd) wordt ondermeer geregeld dat bij het ontwerpen van 
taken en organisatie kort-cyclische arbeid zoveel mogelijk dient te 
worden vermeden. Hetzelfde artikel zegt dat taken en organisatie zo
danig moeten worden ontworpen, dat de arbeid zoveel mogelijk bij
draagt tot zelfontplooiing, vermeerdering van vakbekwaamheid en so
ciale contacten. Bovendien moet de werknemer zoveel mogelijk in staat 
gesteld worden de arbeid naar eigen inzicht in te richten en zich op 
de hoogte te stellen van het doel en het resultaat van zijn werk. 

7.1.3 Uitbreiding wettelijke instrumenten 
Volgens de meeste bonden bieden de wet op de Ondernemingsraden en de 
Arbeidsomstandighedenwet de ondernemingsraden echter te weinig speel
ruimte om behoorlijk te kunnen inspelen op de toepassing van de mo
derne technologieën. Daarom zoekt men naar verruiming van de bevoegd
heden van de ondernemingsraad en uitbreiding van de Arbeidsomstandig
hedenwet. 
De industriebond FNV denkt bij uitbreiding van mogelijkheden en be
voegdheden van de ondernemingsraad aan zaken als vroegtijdige betrok
kenheid, omdat volgens de formulering van de wet het investeringsplan 
pas hoeft te worden aangemeld als het plan al in de uitvoeringsfase 
verkeert. Ook de beroepsprocedure verdient de aandacht volgens deze 
bond, omdat die procedure uitermate ondoorzichtig is. 
R. Vreeman (beleidsmedewerker van de vervoersbond FNV) is van mening 
dat het initiatiefrecht uitgebreid moet worden, minimaal door middel 
van de toevoeging van een beroepsmogelijkheid (R. Vreeman, 1984:30). 
Dit is met name van belang als voor het formuleren van een alterna
tief plan strategische informatie nodig is. 
De vakcentrale CNV wil dat alle automatiseringsprojecten van welke 
omvang dan ook onder de werkingssfeer van artikel 27 van de Wet op de 
Ondernemingsraden gebracht worden. Dit houdt in dat de ondernemer de 
instemming van de ondernemingsraad behoeft voor elke beslissing in 
het kader van automatiseringsprojecten. 
Over de politieke haalbaarheid van de gewenste uitbreidingen van de 
W.O.R. zijn FNV en CNV erg pessimistisch. De Unie B.L.H.P. vindt in 
tegenstelling met de centrales FNV en CNV dat er eerst meer ervaring 
met de bestaande wet moet worden opgedaan, al vorens te praten over 

uitbreiding van de wet. 
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Ook de volledige invoering van de arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) 
biedt mogelijkheden tot beïnvloeding bij de invoering van nieuwe 
technologieën. Met name artikel 3 zou een ondersteuning kunnen zijn 
bij de normstelling ten aanzien van arbeidsinhoud en arbeidsorganisa
tie. 

Uit de verschi 11 ende interviews kan worden geconcludeerd dat de in

vloed van de vakbeweging op de opstelling van voorwaarden voor subsi
dies in het kader van innovatie vrij marginaal is. De vakcentrales 
FNV en CNV wensen een grotere inbreng van de zijde van de werknemers 
op het subsidiebeleid van het ministerie van Economische Zaken. De 
Unie BLHP vindt dat de ondernemer in eerste instantie verantwoorde-
1 ijk is voor de besteding van subsidiegelden. 
De IWTS-nota biedt aanknopingspunten voor de vakbeweging om meer in
vloed te krijgen op onderzoek dat door de overheid geïnitieerd 
wordt. Er zijn ook bonden bij die zelf initiatieven genomen hebben op 
het gebied van onderzoek naar de gevolgen van technologische ontwik
kelingen. Dit is vooral het geval bij de Centrale FNV en de aange
sloten lndustri ebond en de Dienstenbond. Binnen het CNV vervult de 
Dienstenbond deze voortrekkersrol. Uit het interview met de Unie BLHP 
is niet gebleken dat er enigerlei initiatieven op dit gebied hebben 
plaatsgevonden. 
In de SER en de Stichting van de Arbeid willen de vakcentrales FNV en 
CNV het debat over de technologische ontwikkeling aan. De werkgevers 
werken daarbij volgens deze vakcentrales niet erg mee. 
De vakcentrales FNV en CNV vragen ook om ui tb rei ding van de wette-
1 i jke bevoegdheden van de ondernemingsraad. Binnen het FNV denkt men 
daarbij aan vroegtijdige betrokkenheid van de ondernemingsraad bij 

automatiseringsplannen en aan verbetering van de beroepsprocedure. 
Het CNV wil dat voor elke beslissing in het kader van automatise
ringsprojecten de instemming van de ondernemingsraad vereist is. De 
Unie BLHP vindt in tegenstelling tot de vakcentrales FNV en CNV dat 
eerst meer ervaring met de bestaande wet moet worden opgedaan, al

vorens te praten over uitbreiding van de wet. 

7.2 Technologiebeleid op bedrijfstak- en CAO-niveau 
Binnen de Nederlandse vakbeweging is de overheersende tendens in het 
denken geweest dat het technologiebeleid op dezelfde wijze gevoerd moet 

worden als het arbeidsvoorwaardenbeleid, d.w.z. op het gebied van de 



- 65 -

technologie streeft men naar regelingen tussen werkgevers en werkne
mers. 
Binnen de Industriebond FNV denkt men daar nu genuanceerder over. 
Vo 1 gens deze bond kunnen regelingen wel een goed hul pmi dde l zijn maar 
maken dergelijke regelingen deel uit van de 'buitenkant' van het be
leid. Dit houdt in dat men wel bepalingen afspreekt maar men heeft on
voldoende middelen om deze bepalingen te controleren en de verkregen 
invloed waar te maken. De Industriebond FNV richt het beleid daarom 
vooral op vergroting van kennis en inzicht op het gebied van nieuwe 
technologieën bij kaderleden en bestuurders. Pas dan kan men bepaalde 
regelingen treffen en ook bewaken. 
In 1975 was voor het eerst sprake van zo'n regeling in de CAO voor de 
grafische bedrijfstak. Door het z.g. 11 closed-shop 11 -systeem kent de gra
fische sector al van oudsher een grote vakbondsinvloed die tot uiting 
komt in diverse afspraken tussen de sociale partners. Dit overleg heeft 
een sterk corporatistische inslag. 
De regeling die in 1975 tot stand kwam was de "regeling in geval van 
wijzigingen in de produktieapparatuur 11 (WP-regeling). Hierbij verplich
ten de werkgevers zich om wijzigingen in de produktie, die gevolgen 
zouden hebben voor de werkgelegenheid, te melden. Aanleiding voor deze 
regeling was de overgang van loodzetten naar fotografisch zetten in het 
begin van de jaren 1 70. De bond vreesde massaontslagen en een regeling 
voor een algeheel ontslagverbod was niet haalbaar. In feite was de WP
regeling een uitbreiding van de bestaande reorganisatieregeling uit de 
CAO van 1969. 

Die regeling omvatte drie belangrijke punten: 
1. een aanzienlijke uitbreiding van de rechten van de ondernemingsraad 

(o.a. uitbreiding adviesrecht bij reorganisatie) 
2. de verplichting van de werkgever de ondernemingsraad en de vakbonden 

in te lichten over reorganisaties (o.a. over de motieven waarom en 
de te verwachten gevolgen) 

3. fi nanci ël e compensaties voor werknemers die toch ontslagen worden 
als gevolg van reorganisaties. 

Ook in andere sectoren ging men over tot het opnemen van regelingen in 
de C.A.O •• Deze regelingen betroffen dan vooral procedurele eisen, 
zoals het vroegtijdig op de hoogte stellen van automatiseringsplannen. 
Zo werd in de CAO van het bankbedrijf in 1982 een z.g. automatiserings-

protocol opgenomen. Omtrent de i nformati epl i cht van de werkgevers ten 
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aanzien van automatiseringsplannen staat in dit automatiseringsprotocol 
onder meer het volgende: "Met betrekking tot voorgenomen besluiten over 
automatisering, die een belangrijke verandering in de werk gelegenheid 
binnen de desbetreffende onderneming meebrengen, vindt informatiever
strekking tijdig, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, plaats 
aan de ondernemingsraad. De ondernemingsleiding zal dan eveneens de 
werknemersorganisatie gelijktijdig, met de ondernemingsraad informatie 
verschaffen in een stadium waarin de besluitvorming nog kan worden beïn
vloed." 
Het wordt steeds meer gebruikelijk om afspraken op het gebied van auto
matisering in aparte overeenkomsten of gekoppeld aan de CAO vast te leg
gen. In dat geval spreekt men over het algemeen van technologieovereen

komsten. 

7.2.1 Buitenlandse ervaringen met technologieovereenkomsten 
In Nederland zijn pogingen van vakbonden om greep te krijgen op 

invoering van nieuwe technologieën van recente datum. In andere 
West-Europese landen zijn vakbonden al eerder deze weg i ngesl a
gen. We gaan daarom in op een aantal ervaringen met technologie
overeenkomsten in landen zoals Engeland, West-Duitsland, Noorwegen 
en Zweden. Technologieovereenkomsten in deze landen zijn namelijk 
niet alleen van belang omdat deze als voorbeeld hebben gediend of 
kunnen dienen, maar ook om een globale vergelijking te kunnen 
maken. Meestal is het dreigende verlies van arbeidsplaatsen aan
leiding voor het afsluiten van zo'n accoord. De wijze waarop de 
technologieaccoorden tot stand komen, hangt samen met de structuur 
van de arbeidsverhoudingen. In Engeland waar meer dan honderd van 
deze overeenkomsten afgesloten zijn, is de meerderheid van deze 
overeenkomsten afgesloten op ondernemingsniveau, omdat de onder
handelingen decentraal plaatsvinden. Het grootste deel van de 
overeenkomsten bevat procedures voor overleg en voor tijdige waar
schuwing voor de invoering van nieuwe technologie. Slechts in een 
klein aantal gevallen is het gelukt om "wederkerigheidsclausules" 
in te bouwen, wat inhoudt dat technische vernieuwingen alleen zou
den kunnen plaatsvinden met instemming van beide partijen. De 
meeste gesloten overeenkomsten bevatten een "geen gedwongen 
ontslag"-clausule, die bepaalt dat afvloeiing van personeel via 
natuurlijk verloop plaatsvindt (EVI, 1982:74-76). 

De meeste overeenkomsten hebben dus een defensief karakter doordat 
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zij gericht zijn op het zoveel mogelijk afdekken van de sociale ge
volgen. Relatief weinig overeenkomsten houden zich bezig met de be
langrijke problemen van taakinhoud en arbeidsorganisatie. 

In West-Duitsland heeft werkgevers-werknemersoverleg een dualis
tische structuur. Op regionaal- en bedrijfstakniveau zijn overeen
komsten afgesloten, die betrekking hebben op de invoering van nieuwe 
technologie. In het algemeen zijn deze defensief van aard. Ze trach

ten werknemers te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de in
voering van nieuwe technologieën, zoals tegen ontslag en lagere 
functieindeling. 
Op bedrijfsniveau heeft de ondernemingsraad, op grond van de "mede
zeggenschap"-wetgeving de bevoegdheid om met de leiding van de on

derneming of bedrijf overeenkomsten af te sluiten. De meerderheid 
van deze overeenkomsten heeft betrekking op de invoering en het ge
bruik van beeldschermen. Ook behandel en vele overeenkomsten onder
werpen zoals werktijden, opslag van persoonsgegevens van werknemer 
en eisen van vakbekwaamheid. 
In Noorwegen en Zweden zijn de rechten van de vakbonden om te onder
handelen over technologische veranderingen het meest uitgebreid. 
Deze rechten zijn in de eerste plaats tot stand gekomen door het af
sluiten van centrale collectieve overeenkomsten, daarnaast via 
nationale wetgeving (EVI, 1982:84). In Noorwegen werd al in 1975 een 
overeenkomst afgesloten tussen het Nationale Werkgeversverbond en de 
werknemersorganisaties (Labour Organisation) over de introductie van 
op computers gebaseerde systemen. 
In Zweden zijn in het kader van de Medezeggenschapswet van 1977 op 
sectorniveau voor a 11 e sectoren overeenkomsten afgesloten. Be 1 ang
ri j ke punten uit deze overeenkomst zijn: 
- bij het ontwerpen, de invoering en de toepassing van computer

systemen dienen de sociale criteria als even belangrijk te worden 
beschouwd als de technische en economische criteria. 

- de ondernemer moet bij voorgenomen wijzigingen in de technologie 
de vakbonden inlichten, vóórdat beslissingen worden genomen. 

- de vakbonden hebben het recht om te onderhandel en over overeen
komsten op ondernemingsniveau. 

- er is een strenge controle op het verzamel en en de opslag van 
persoonsgegevens. 

In 1981 werd de overeenkomst ook van toepassing op de invoering van 

nieuwe technologieën in het algemeen. De overeenkomst verwijst op 
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enkele plaatsen naar de Zweedse Arbeidsomstandighedenwet. Laatstge
noemde wet uit 1978 verleent werknemers het recht op informatie op 
het gebied van veiligheid en gezondheid bij de invoering van nieuwe 
technologieën. 
Uit het voorgaande blijkt dat de Zweedse medezeggenschapswetgeving 
goede, de Duitse beperkte en de Engelse bijna geen mogelijkheden 
biedt tot bei"nvloeding van de invoering van nieuwe technologieën. 
In relatie met het voorgaande kwam in ons gesprek met de bel ei ds
medewerkers van de Industriebond FNV een i nternati on aal onderzoek 
ter sprake dat deze bond heeft verricht naar de praktijk van techno
logische vernieuwing in bedrijven (Levie, 1985). Dit onderzoek werd 
verricht in samenwerking met wetenschappers en vakbondsmedewerkers 

uit Italië, West-Duitsland, Engeland en Zweden. In dit onderzoek 
werden ook een aantal cases belicht, waarbij de medezeggenschapspro
cedures via een automatiseringsovereenkomst geregeld was. In de 
praktijk bleek zo'n overeenkomst weinig invloed op het ontwerpproces 
op te leveren. In de onderzochte cases bleek de automatiseringsover
eenkomst geen aanleiding te hebben gegeven voor de structurele ont
wikkelingen zoals meer gedetailleerde confrontatie tussen bedrijfs-
1 ei ding en werknemersvertegenwoordi gers tijdens het ontwerpproces. 
Volgens het rapport moeten voor een tijdige en inhoudelijke invloed 
op veranderingen in technologie en arbeid door werknemers akti ef 
eigen ideeën ontwikkeld worden en op basis daarvan een betere rela
tie met de bedrijfsleiding tot stand komen. Daarvoor zijn duidelijke 
afspraken tussen werkgever en werknemersvertegenwoordigers nodig aan 
het begin van het ontwerpproces. Dit laatste, stellen de onderzoe
kers, is van belang in het licht van de discussie over technologie
overeenkomsten in Nederland. 

7.2.2 Technologieovereenkomsten in Nederland 
Ook in ons 1 and zijn al een aantal technologieovereenkomsten afge
sloten (30 à 40). In de grafische CAO's is, zoals vermeld, de z.g. 
WP-regel i ng opgenomen. Deze regeling heeft het karakter van een 
technologieovereenkomst. Andere voorbeelden zijn o.a. Smit-Ovens 
(machinefabriek, zie bijlage 4), de Nederlandse Kabelfabriek B.V. 
en 't Hooge Huys Levensverzekeringen van 1891. 
De meeste overeenkomsten bevatten de verplichting van de werkgever 
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om voor de invoering van de automatisering overleg te voeren met de 
vakbonden en de ondernemingsraad. Deze procedurele eisen zijn in de 
Nederlandse overeenkomsten minder uitgewerkt vergeleken bij de bui
tenlandse overeenkomsten. Ze bevatten vrijwel nooit regels voor het 
geval het overleg in eerste instantie niets oplevert en ook geen mo
gelijkheden om in beroep te gaan. 

De WP-regeling in de grafische CA0 1 s is zo'n overeenkomst die proce
dures vastlegt ten aanzien van de aanschaf van nieuwe apparatuur. De 
FNV bond Druk en Papier wil echter een grotere invloed van werkne
mers op het investeringsbeleid. 
Met de werkgevers zijn afspraken gemaakt over het opzetten van z.g. 
bedrijfstakinformatiesystemen (B.I.S.). De bedoeling hiervan is dat 

voor diverse segmenten van de bedrijfstak (b.v. tijdschriften) in
formatie wordt verzameld over zaken als produktiecapaciteit, afzet
mogelijkheden en exportkansen. Belangrijke aspecten hierbij zijn ook 
de ontwikkelingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De aldus ver
kregen gegevens zijn bestemd voor de vakbonden, de werkgeversorgani
satie, directies en ondernemingsraden. Afspraken op het gebied van 
werkgelegenheid, omscholing en beloning worden niet in de grafische 
CA0 1 s vastgelegd, maar met de afzonderlijke ondernemingen gemaakt. 
Dergelijke afspraken over de omvang en de kwaliteit van de werkge
legenheid zijn vastgelegd in de overeenkomst van de industriebond 
FNV met de NSEM. In deze raamovereenkomst op basis van een bedrijfs
ontwikkelingsplan voor 1983 staat onder meer: 11 Het beleid is er op 
gericht het aantal arbeidsplaatsen als resultaat van het bedrijfs
ontwikkelingsplan 1983 op zijn minst te handhaven. 11 (Industriebond 

FNV, NSEM-kontrakt.) Ook bevat deze overeenkomst uitspraken over 
verbetering van arbeidsomstandigheden. 
In de meeste van deze overeenkomsten komt men niet verder dan het 
opvangen van de gevolgen van de automatisering. De keuzes in het 
ontwerpproces staan niet ter discussie (defensief beleid). 
Het FNV wil met name de keuze van de arbeidsorganisatie ter discus
sie stellen, omdat de kwaliteit van de arbeid hier in hoge mate van 
afhankelijk is. Het technologisch systeem als zodanig wil men voor
lopig buiten beschouwing laten. Het FNV kie;t voor een benadering, 
die de arbei dsorgani sati e wil beïnvloeden. Deze strategie is ener
zijds gebaseerd op theoretisch inzicht en anderzijds op praktische 
overwegingen. Technologische systemen gaan over de grenzen heen en 
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alleen een vakbeweging op wereldschaal zou tot een zekere beïnvloe
ding kunnen komen. Bovendien heeft de vakbeweging te weinig 
denkkracht en te weinig traditie op het terrein van technologische 
ontwikkelingen. Volgens de industriebond FNV zou daarom bij de keuze 
van de technologie de verbetering van de kwaliteit van de 
arbeidsorganisatie mede een uitgangspunt moeten zijn (bijv. de 
verhouding tussen werkvoorberei den de en werk uitvoerende taken, de 
introductie van meer werkvoorbereidende elementen bij uitvoerende 
functies en de integratie van elementen van kwaliteitscontrole in de 
functies van uitvoerend personeel). Op het gebied van de taakinhoud 
wil de industriebond FNV ook zoveel mogelijk inhoudelijke 
uitgangspunten vastleggen, zoals geen geïsoleerde arbeidsplaatsen, 
het zoveel mogelijk vermijden van monotonie in het werk en de lengte 
van de arbeidscyclus. Ook zou de technologie zoveel mogelijk ingezet 
moeten worden voor het wegnemen van slechte arbeidsomstandigheden. 
Een ander belangrijk punt, volgens de Industriebond FNV, is de 
plaats van het techno l ogi ebe leid in het tata l e ondernemi ngsbe leid. 
Volgens deze bond moet er sprake zijn van een zeker evenwicht tussen 
procesvernieuwing en produktvernieuwing. Hierdoor kunnen arbeids
plaatsen die door procesvernieuwing verloren dreigen te gaan, dank
zij nieuwe activiteiten, als gevolg van produktvernieuwing, behouden 
blijven. Een goed voorbeeld hiervan is het technologiecontract dat 
de Amerikaanse vakbonden bij General Motors hebben afgesloten. In de 
CAO is daar geregeld dat de vakbonden meewerken aan een versnel de 
invoering van procesvernieuwing (robotisering) op de bestaande pro
duktielijnen. In ruil daarvoor deed de bedrijfsleiding de toezegging 
om de nieuwe middenklasse-auto voor de Amerikaanse markt in de regio 
Detroit (waar de bestaande lijnen zijn) te produceren en niet in het 
zuiden van de Verenigde Staten. Op deze wijze wordt het mogelijk op 
het gebied van het arbei dsmarktbel ei d een soort transferbeleid te 
voeren (werknemers worden op bepaalde lijnen weggeautomatiseerd, 
maar kunnen na omscholing in dezelfde regio in een nieuwe fabriek 
weer aan de slag). Volgens van der Laan {Industriebond FNV) zou deze 

'case' een belangrijke voorbeeldfunctie kunnen hebben voor het tech
nologiebeleid van de Industriebond FNV. 
Bovengenoemde bepalingen in een technologiecontract doen echter een 
beroep op een sterke werknemersvertegenwoordiging in de bedrijven, 
zowel wat betreft kennis als organisatie. Het gevaar is anders groot 

dat men bepalingen afspreekt, waarvan men de controle door gebrek 
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aan kader niet kan bemannen. De ervaringen met technologieaccoorden 
bij Smit-Ovens en NKF hebben dat geleerd. Daarom is de Industriebond 
FNV voorzichtig in haar benadering wat betreft het afsluiten van 
techno 1 ogi eaccoorden. Vo 1 gens deze bond is niet de afwezigheid van 
een technologiecontract het grootste manco voor een doeltreffend 
vakbondsbeleid maar het ontbreken van kennis en inzicht op het ge
bied van nieuwe techno 1 ogi eën bij kaderleden en bestuurders. Een 
manco dat samenhangt met de meestal lage organisatiegraad onder be
roepen die bij de invoering van nieuwe technologieën betrokken zijn, 
zoals programmeurs en systeemontwerpers. De bond wordt in deze visie 
gesteund door de centrale FNV. 
De Industriebond verwacht een gedifferentieerde ontwikkeling. In be
drijven waar kaderleden over veel kennis en inzicht beschikken zal 
men eerder tot een technologiecontract komen. In andere bedrijven, 
waar dit niet het geval is, zal men zich meer richten op het afdek
ken van de soci a 1 e gevo 1 gen van de nieuwe techno 1 ogi e in de CAO I s. 
Het beleid van de Industriebond is daarom gericht op afspraken op 
bedrijfsniveau omdat ze uitgaat van de kracht van de organisatie per 
bedrijf. Een contract op bedrijfstakniveau zal daarom een vrij licht 
contract zijn, d.w.z. een globale procedureovereenkomst. De In
dustriebond wil zo'n accoord niet loskoppelen van de CAO, omdat dit 
all een maar weerstanden van de werkgever mobiliseert, zoals de ar
bei dsp 1 aatsenovereenkomst uit de zeventiger jaren. Uit onze inter
views met de centrale FNV en de Industriebond FNV bleek dat de bena
dering die de Dienstenbond kiest verschilt van die van de Industrie
bond. 
De Dienstenbond FNV wi 1 zoveel mogelijk technologiecontracten af
sluiten. Het verschijnsel automatisering wil men zichtbaar maken 
voor de leden, door technologieovereenkomsten los te koppelen van de 
CAO. Deze bond vindt dat van de slechte ervaringen met enkele tech
no 1 ogi eaccoorden een 1 eereffect kan uitgaan. In de komende CAO
onderhandelingen wil deze bond, samen met de Dienstenbond CNV en de 
Unie BLHP, een automatiseringsstatuut inbrengen. Het statuut 1 egt 
procedures vast die vanuit het sociaal beleid richting moeten geven 
aan het ontwikkelen van informatiesystemen en bevat tevens afspraken 
over uitgangspunten van sociaal beleid die in acht moeten worden 
genomen. Op deze wijze moet zoveel mogelijk gegarandeerd worden dat 
het gebruik van informatiesystemen mede het belang van de werknemers 

dient. Dit statuut, dat is ontleend aan het automatiseringsprotocol 
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in de CAO voor het bankbedrijf, bevat de volgende punten: 
1. Partijen erkennen de ernst van de sociale problematiek, die veel

al verbonden is met de invoering van nieuwe technologieën en zijn 
van oordeel dat de werknemersvertegenwoordigingen ten nauwste be
trokken zijn bij deze problematiek. 

2. Parti jen zijn het er over eens, dat de invoering een adequate 
sociale begeleiding vereist; zowel werkgevers- als werknemersver
tegenwoordigingen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid 
voor het bevorderen van een zo goed mogelijk sociaal beleid dien
aangaande. 

3. Partijen constateren, dat de aard en de frequentie van de infor
matieverstrekking aan werknemersvertegenwoordigingen met betrek
king tot de invoering van nieuwe technologieën verbetering behoe
ven en zijn voorts van oordeel dat aan de werknemersvertegenwoor
digingen een rol in het overleg dienaangaande moet worden toege
kend. 

4. De rol dient voor wat betreft het overleg in de afzonderlijke 
ondernemingen duidelijk te worden vastgelegd in een technologie
contract tussen werkgever en vakverenigingen. 

De centrale CNV wil vooral op bedrijfstakniveau afspraken maken over 
de hoofdlijnen van het technologiebeleid. Het CNV streeft ernaar per 
CAO, voorwaarden vast te leggen die in acht zullen worden genomen al
vorens tot invoering van automatisering zal worden overgegaan. 
Het gaat daarbij om voorwaarden op de volgende punten: 
- Het tijdstip, dat plannen gemeld worden, moet zodanig zijn dat vak

bonden/ondernemingsraden en betrokken werknemers de besluiten nog 
kunnen beïnvloeden. 

- Geen gedwongen ontslagen. 
- Toegespitst op arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud (alsmede de 

wijze van taakuitvoering) zullen de principes, verwoord in artikel 
3 van de arbeidsomstandighedenwet, als uitgangspunt moeten worden 
genomen. 

- De wijze van besluitvorming, geregeld in artikel 25 van de Wet op 
de Ondernemingsraden, biedt wel aanknopingspunten voor medezeggen
schap, het verstrekt echter geen oplossing voor het procesmatige 
karakter van automatiseringsprojekten. Vandaar dat bij CAO de rol 
van de ondernemingsraad, de betrokken werknemers en de vakorgani-

satie verduidelijking behoeven. Daartoe zal een participatie-af-
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spraak moeten worden opgesteld. Het uitgangspunt voor een dergelij
ke afspraak moet zijn dat de werkgever pas kan automatiseren wan
neer overeenstemming is bereikt tussen de betrokken partijen, in 
casu de vakbond, de ondernemingsraad en betrokken werknemers èn de 
werkgever. 

- De verandering in technologie vergt nieuwe beroepskwalificaties. 
Zowel voor jongeren als volwassenen zullen de mogelijkheden tot het 

opdoen van deze kwalificaties moeten worden uitgebreid. De onderne
mingen zullen daartoe scholingsprogramma's moeten opstellen in 
overleg met de ondernemingsraad. 
Deze voorwaarden moeten op bedrijfsniveau geconcretiseerd worden. 
Het beleid van de Dienstenbond CNV staat echter haaks op het beleid 
van de centrale CNV. Men wil vooral op bedrijfstakniveau tot af
spraken met de werkgevers komen. Vooral in het bankbedrijf wil men 
tot harde afspraken komen om tot een zekere beïnvloeding te komen. 
Volgens de Dienstenbond CNV gaat het in de automatiseringsovereen
komsten om informatieverstrekking maar ook om invloed in het kader 
van de besluitvorming. Volgens deze bond vindt er nu wel informa
tieverstrekking plaats, maar in een stadium waarin de feitelijke 
besluitvorming al achter de rug is. De ondernemingsraad (OR) wordt 
met een adviesaanvraag geconfronteerd waarbij de zaak door het 
management al zo voorgekookt is dat van enige beïnvloeding nauwe-
1 ijks sprake is. Er zijn wel degelijk keuzemogelijkheden, maar deze 
ontbreken in de huidige situatie. Daarom probeert de Dienstenbond 

CNV in een technologiecontract het stadium waarin de informatiever
strekking plaatsvindt in ieder geval te vervroegen. Als dat goed 
geregeld is wil men voorwaarden stellen aan de kwantiteit en kwali
teit van de arbeid. 
De Industrie- en voedingsbond CNV vindt dat afspraken over techno
logische ontwikkelingen niet langer uitgesteld kunnen worden. In de 
komende CAO-onderhandelingen krijgt het technologiebeleid dan ook 
hoge prioriteit. De bond heeft in navolging van de Dienstenbonden 
FNV en CNV een raamwerk voor een technologiecontract ontworpen (zie 
bijlage 5). 
De Unie BLHP is geen voorstander van techno 7 ogiecontracten. Volgens 
deze bond ligt de verantwoordelijkheid voo,~ het technologiebeleid 
bij de ondernemer. Wel ziet de bond dat het automatiseringsproces 
niet vlekkeloos verloopt en daarom streeft men naar een 'technolo-

giecode' op bedrijfstakniveau. In deze code moet de onderneming er-
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kennen dat de technologische veranderingen een di reet effect hebben 

op het sociale beleid binnen de onderneming.Het automatiseringspro
tocol in de bank-CAO kan men beschouwen als een voorbeeld van zo'n 
'technologie-code'. 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat verschillende vakbon

den proberen door middel van technologieovereenkomsten een basis te 

leggen voor een vergroting van de werknemersinvloed. Daarnaast kunnen 

we een toenemende tendens signaleren om naast procedurele eisen, ook 
inhoudelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid op te 
nemen. Deze bepa 1 i ngen moeten op ondernemingsniveau geconcretiseerd 

worden. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de werknemersver
tegenwoordiging in de bedrijven. Een aantal bonden legt daarom eerder 
de nadruk op vergroting van de kennis van werknemers, terwijl andere 
bonden liever eerst zoveel mogelijk overeenkomsten willen afsluiten. 
Deze verschillen in benadering zijn in fig. 7.1 nog eens aangegeven. 

fig. 7.1 Vakbonden op weg naar een offensief beleid 

zwakke werknemers- sterke werknemers-
vertegenwoordiging vertegenwoordiging 

defensief 1 2 
technologiecontract 

offensief 3 4 
technologiecontract 

De centrale FNV en de Industriebond FNV kiezen eerst voor een sterke 

werknemersvertegenwoordiging en denken dan pas aan het afsluiten van 
offensieve technologiecontracten. De Dienstenbond CNV vindt dat het 

gelijk op moet gaan; dus zowel het streven naar een sterke werkne

mersvertegenwoordiging als het streven naar offensieve technologie
accoorden. De Dienstenbond FNV, de centrale CNV en de Industrie- en 
Voedingsbond CNV willen juist zoveel mogelijk offensieve technologie

contracten afsluiten ongeacht de kwaliteit van de werknemersvertegen
woordiging. 
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Wat betreft het niveau waarop technologieovereenkomsten moeten worden 
afgesloten bestaan verschi 11 ende opvattingen binnen de vakbeweging. 
Dit verschi 1 van mening bestaat er ook ten aanzien van de vraag of 
een dergelijke overeenkomst al dan niet losgekoppeld moet worden van 
de CAO. 
De centrale FNV en de Industriebond FNV wil 1 en vooral op onderne
mingsniveau tot afspraken met werkgever komen en dergelijke afspraken 
opnemen in de CAO. 
De Dienstenbonden FNV en CNV willen vooral op bedrijfstakniveau tot 
afspraken komen en deze loskoppelen van de CAO. De centrale CNV en de 
Industrie- en Voedingsbond CNV willen op bedrijfstakniveau afspraken 
maken over de hoofdlijnen van het techno 1 ogi ebe 1 ei d en op onderne
mingsniveau concrete afspraken opnemen in de CAO. 
De Unie BLHP is geen voorstander van een technologiecontract maar wil 
dat de werkgevers in de bedrijfstak-CAO's zich verplichten tot het 
voeren van een sociaal beleid dat rekening houdt met de mogelijke 
effecten van nieuwe technologieën. 

7.3 Beleid in de ondernemingen 
Op het niveau van de onderneming is de vakbeweging op twee mani eren 
vertegenwoordigd, nl. door het bedrijvenwerken via hun leden door de 
ondernemingsraad. Het bedrijvenwerk loopt via de bedrijfsledengroep 
(BLG). De BLG organiseert alle vakbondsleden in een bepaald bedrijf en 
functioneert als achterban voor zowel de vakbondsbestuurder als voor de 
vakbondsleden in de ondernemingsraad. 
De Industriebond FNV wil de OR meer incorporeren in het beleid, d.w.z. 
de OR duidelijker erkennen en ook de positie van de kaderleden verste
vigen. Als de OR meer rechten en bevoegdheden ~rijgt bij de invoering 
van nieuwe technologieën en onafhankelijker wordt van de bedrijfslei
ding za 1 de keuze voor de OR a 1 s onderhande 1 i ngsorgaan in het bedrijf 
gemaakt moeten worden. Volgens de geïnterviewde medewerker van de 
Industriebond FNV verschuift de positie van de vakbeweging dan meer 

naar die van coördinator ( tussen verschi 11 ende onderhandelingen) en 
adviseur. Op het gebied van technol ogi ebel ei d kunnen bestuurders geen 
onderhandelingen voeren over de invoering van specifieke technolo
gieën. De mensen op de werkplek kunnen dat veel beter beoordelen. Op 
het gebied van technologiebeleid moet de rol van de bestuurder meer af
standelijk zijn en meer gericht op aspecten op bedrijfstakniveau, zoals 

de vakontwikkeling van de mensen en de noodzaak van bijscholing. 
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Ook de Dienstenbond CNV is weliswaar voorstander van het idee om de OR 
meer bevoegdheden te geven, maar is daarin wat voorzichtiger. De bond 
is erg bedrijfstakgericht terwijl ondernemingsraden vooral naar ontwik
kelingen in hun eigen bedrijf kijken. Men is bang dat ondernemingsra
den, door hun eigenbelang te laten prevaleren, de vakbeweging op be
drijfstakniveau voor de voeten kunnen lopen. Een voorbeeld hiervan is 
het optreden van de ondernemingsraad bij de Nederlandse Credi etbank. 
Daar staan een groot aantal banen op het spel. De ondernemingsraad gaat 
door de knieën, terwijl de bonden op bedrijfstakniveau over arbeids
duurverkorting praten om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen veilig te 
stellen. Daarom komt de bond terug van de weg om de ondernemingsraad 
alles te laten regelen. Ze probeert juist op bedrijfstakniveau tot af
spraken te komen met de werkgevers. Wel zal de ondernemingsraad een be
langrijke rol moeten vervullen bij de naleving en controle van techno
logieovereenkomsten. 
In de bestaande wetgeving zijn een aantal mogelijkheden vastgelegd voor 
de ondernemingsraad om een rol te spelen bij de besluitvorming rond de 
invoering van nieuwe technologieën. Volgens sommige vakbonden behoeven 
wettelijke regelingen, zoals we gezien hebben, ruimere bevoegdheden 
voor ondernemingsraden bij de invoering van nieuwe technologieën. Naast 
deze meer fundamentele problemen kent de ondernemingsraad nog meer 
praktische problemen. We zullen op een aantal van deze problemen nader 
ingaan. 

7.3.1 Problemen van de ondernemingsraad in de praktijk 
Veel problemen die de ondernemingsraad kent hangen samen met de pre
sentatie van de voorgelegde adviesaanvragen (van Gelder, 1983:72}. 
Deze problemen zijn onder meer dat: 

- aan de ondernemingsraad advies gevraagd wordt over deel projekten 
zonder dat het totaaloverzicht beschikbaar is. Met de aldus verkre
gen informatie is het onmogelijk relaties te leggen met toekomstige 
projekten of projekten op andere afdelingen. 

- de informatie te laat ter beschikking wordt gesteld, waardoor de 
ondernemingsraad te weinig mogelijkheden krijgt voor een goed kon
takt met de achterban. 

- de informatie onvolledig is. Voor de ondernemingsraad zijn naast de 
technische aspecten ook de sociale aspecten van automatisering van 
groot belang. 
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- de plannen al zover ontwikkeld zijn dat er bijna geen mogelijkheden 
tot verandering zijn. 
de nota's in onduidelijke taal geschreven zijn. 

- de informatie vaak onder geheimhouding wordt verstrekt. Dit vereist 
dan een advies van de ondernemingsraad zonder dat de achterban ge
raadpleegd kan worden. 

Andere problemen die een rol spelen z1Jn het gebrek aan kennis en er

varing dat veel ondernemi ngsraadl eden bel emmert goed te functi one
ren. Ook ontbreekt het hen vaak aan tijd. Tenslotte moet opgemerkt 
worden dat ondernemingsraden slechts voor beperkte tijd in dezelfde 
samenstelling functioneren. Dit laatste is niet bevorderlijk voor de 
kontinuiteit van het gevoerde beleid. 
Toch zal de ondernemingsraad, ondanks bovengenoemde problemen, zich 
akti ef met de automatisering moeten bezighouden. Hierbij zouden de 
werkzaamheden van de ondernemingsraad ondersteund kunnen worden door 
de instelling van een automatiseringscommissie. Deze commissie moet 
samengesteld zijn uit leden met voldoende deskundigheid of de com
missie moet zelf deskundigen benaderen zodra daar behoefte aan is. 

7.3.2 Ervaringen bij de Nederlandse Kabelfabriek B.V. 
In het licht van het voorgaande is het interessant om te zien wat de 
ervaringen zijn van een ondernemingsraad bij de invoering van nieuwe 
technologieën in een bedrijf. Daarom zullen we ingaan op de erva
ringen van de groepsondernemingsraad bij NKF (6). 
De Nederlandse Kabelfabriek (N.K.F.) is een vooraanstaand kabelprodu
cent en moet meegaan met de technologische ontwikkelingen om zijn 
positie te handhaven. De groepsondernemingsraad (G.O.R.) wilde het 
effect nagaan van de toepassing van de chiptechnologie binnen het be
drijf. Daarom stelde de GOR in 1981 een studiecommissie Automati
sering in, met de volgende opdracht: 
1° Nagaan welke rol de verdergaande automatisering kan spelen bij NKF 

en welke invloed daarvan te verwachten is op de werkgelegenheid. 
2° Nagaan hoe het interne overleg zich dienaangaande dient op te 

stellen. 
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In december 1981 bood de commissie haar eindrapport aan de GOR en de 
bestuurder aan. Ze deed daarbij de volgende aanbevelingen: 
a. De GOR verzoekt de bestuurder t.a.v. alle automatiserings/mechani

seringsacti 1iteiten art. 25 van de WOR van kracht te doen zijn. 
b. De GOR verz)ekt de bestuurder t.a.v. de beleidsplannen automati

sering art. 31 van de WOR van kracht te doen zijn er· deze plannen 
eenmaal per jaar in de OR-en te doen bespreken. 

c. De GOR verzoekt de bestuurder zodanige maatregel en te nemen, dat 
zeker gesteld wordt, dat het ontwerpen van systemen een multi -
disciplinaire aangelegenheid wordt, waarbij naast de technisch en 
economische disciplines ook de sociale disciplines volledig inge
schakeld worden. 

d. De GOR verzoekt de bestuurder er voor zorg te dragen, dat voor het 
vertalen van sociale ontwerpcriteria in technische termen, toepas
baar Jij het systeemontwerp, de benodigde deskundigheid in de on
derneming beschikbaar zal zijn. 

e. De GOR verzo=kt de bestuurder een studie te doen verrichten naar 
het totale c 0 fect van de automatisering/mechanisering bij de NKF, 
zoals dat in de komende jaren verwacht mag worden en hem te doen 
informeren over het resultaat hiervan. Voor zover zo I n studie 
reeds is verricht verzoekt de GOR op de hoogte te worden gesteld 
van de uitkomsten hiervan. 

f. De GOR verzoekt de OR-en hem op de hoogte te houden van de voort
gang bij de realisatie van voornoemde voorstellen. 

Naar aanleiding van het rapport van de studiecommissie Automatisering 
zijn met de GOR NKF GROEP inzake de inschakeling van het interne 
overleg bij het automatiseringsgebeuren de volgende afspraken ge

maakt: 
- Aan de GOR za een inzicht verschaft worden in de beleidslijnen 

inzake het automat i seri ngsbe leid, op ges tel d ter ondersteuning van 
de werkmaatschappijen. 

- Aan de OR-en zal tenminste éénmaal per jaar de automatiseringsbe
leidsplannen van de betrokken werkmaatschappijen ter bespreking in 
een overlegvergadering worden voorgelegd. Voor zover het gemeen
schappelijke activiteiten betreft geldt hetzelfde ten aanzien van 
de GOR. 
Aan de OR-en zal tenminste éénmaal per jaar een overzicht worden 

verstrekt van de planning van projecten met automatiserings- en/of 
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mechaniseringsaspecten, alsmede periodiek (bijvoorbeeld éénmaal per 
kwartaal, afhankelijk van de situatie per werkmaatschappij) een in
zicht in de voortgang van de lopende projecten. 

- Over de voorgenomen besluiten inzake projecten met automatiserings
en/of mechaniseringsaspecten, die belangrijke organisatorische 
wij zi gingen en/ of personele consequenties inhouden of belangrijke 
investeringen/voteringen vergen, zal de ondernemer, conform de Wet 
op de ondernemingsraden, advies aan de betrokken OR vragen. 

- De eerdergenoemde te verstrekken informatie geeft de OR-en een vol
doende toetsingsmogelijkheid ten aanzien van deze adviesaanvragen. 
Informatie, gedane adviesaanvragen en eventuele toetsingen tezamen 
zullen in de loop van de tijd een referentiekader gaan vormen voor 
het begrip "belangrijk" in deze materie. 

- Tenslotte zullen bij het tot stand komen van projecten met automa
tiserings- en/of mechaniseringsaspecten de gebruikers centraal 
staan. Onder ge brui kers worden mede verstaan operators (bedienend 
en onderhoudspersoneel). Deze gebruikers zullen, o.a. via het nor
male werkoverleg, bij het ontwerpen van deze projecten, met name 
bij de relevante aspecten en fases, worden betrokken. 

Bovendien werd na overleg tussen bestuurder en de GOR de afspraak ge
maakt dat er een onderzoek verricht zou worden naar de soci o-tech
ni sche criteria bij automatisering. Naar aanleiding van dat onderzoek 
werden een aantal socio-technische criteria geformuleerd, zowel bij 
administratieve informatiesystemen (zie bijlage 6), als bij procesbe
heersi ngssystemen (zie bijl age 7). Voorts we ·den met de GOR procedu
res afgesproken voor de verdere uitwerking en invoering. 
Uit het voorgaande blijkt dat een offensieve benadering van de 
ondernemingsraad ten aanzien van de automatisering wel degelijk 
mogelijkheden tot befnvloeding geeft. 

7.4 Recente ontwikkelingen 
Uit de interviews met de beleidsmedewerkers van de Industriebond FNV en 
van de centrale CNV blijkt dat deze bonden de laatste jaren hun aktivi
teiten op het gebied van technologiebeleid sterk hebben verhoogd. 
Begin 1984 is binnen de industriebond FNV de werkgroep Technologiebe
leid bestaande uit centrale- en districtsbestuurders en stafmedewerkers 
van start gegaan. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het aktiviteitenprogramma Innovatie- en Technologiebeleid. De doel-

stelling van het programma is om in een geconcentreerde inspanning ge-
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durende 2,5 jaar het activiteitenniveau in de bond op het gebied van 
technologie te verhogen. De activiteiten richten zich op alle niveau's, 
d.w.z. onderneming, bedrijfstak en landelijk niveau. Het programma 
wordt voor de helft gesubsidieerd door het Ministerie van Economische 
Zaken. Belangrijk onderdeel in het programma is de scholing voor bezol
digden en bedrijfskaderleden op het gebied van industrie- en technolo
giebeleid in Nederland. Ook komen in het cursusprogramma verschillende 
vormen van automatisering en het thema van veranderingen in de arbeids
organisatie aan de orde. 
Een andere aktiviteit is het brancheprogramma. Hierbij zijn projecten 
gestart o.a. in de metaal (invoering van CNC-machines), waarbij exter
ne deskundigen zijn ingeschakeld. De projecten zijn méér dan cursussen: 
de kaderleden krijgen huiswerkopdrachten, o.a. betreffende de aard van 
automatisering, de rol van de werknemer daarbij, de verandering van 
functie en organisatie, opleiding etc. 
In het kader van het activiteitenprogramma is ook een werkgroep gevormd 
van circa twintig kaderleden, die werkzaam zijn in Onderzoeks- en Ont
wikkelingsafdelingen van bedrijven. In verschillende bijeenkomsten 
wordt gesproken over ontwikkelingen in hun werk, ontwikkelingen van de 
research in Nederland en de vakbondsstrategie en -organisatie. 
Binnen deze hoofdpunten komen thema's aan de orde zoals behoud en be
vordering van hoogwaardige Onderzoeks- en ontwikkelingsaktiviteiten in 
Nederland, bevordering van spin-off-aktiviteiten en van nieuwe projec
ten op nationaal niveau. Er wordt overwogen om rond enkele thema's net
werken te vormen van bestuurders, leden uit Onderzoeks- en Ontwikke
lingsafdelingen en andere kaderleden en externe deskundigen (bv. 
Studiecentrum voor Technologie en Beleid van TNO). Het gaat daarbij 
vooral om kennisuitwisseling om van daaruit tot bepaalde ideeën te 

komen. 
In het activiteitenprogramma wordt ook aandacht geschonken aan het op
zetten van een documentatiesysteem, dat een overzicht biedt van aller
lei informatie over technologie. Hierbij wordt ook overwogen om door de 
vakbond zelf nieuwe technologieën in te schakelen, zoals personal com
puters bij het koppel en van gegevens van interne en externe databan
ken. Ook hier kan de Amerikaanse vakbeweging een voorbeeldwerking uit
oefenen. Deze gebruiken zelf al computers en maken gebruik van data-
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systemen bij de analyse van bedrijfsgegevens. 
Voorts wordt voorlichting aan leden gestimuleerd door het uitgeven van 
verschillende brochures, zoals over flexibele produktie-automatisering, 
over CNC-apparatuur en over personeelsinformatiesystemen. 

Binnen de centrale CNV is op aandringen van de Dienstenbond de projekt
groep Technologiebeleid opgezet. Een belangrijke aktiviteit in deze 
projektgroep is het scholingsprojekt, dat gericht is op scholing van 

bezoldigde bestuurders, kaderleden en OR-leden. Dit gebeurt via het 
Sl otemaker de Bruine-Instituut, het vormi ngsi nsti tuut dat met het CNV 
verbonden is. Door dit instituut wordt een serie kursussen gegeven door 
het gehele land over uiteenlopende onderwerpen, o.a. arbeidsrecht, so
ciale zekerheid etc. In dat kader wordt ook een kursus technologiebe-
1 ei d gegeven. De fi nanci eri ng van het schol i ngsproj ek t vormt nog een 
probleem. Het CNV heeft zelf onvoldoende middelen, terwijl de subsidie
aanvraag bij het ministerie van Economische Zaken nog loopt. Het CNV 
kent ook de Stichting Dienstverlening Ondernemingsraden. Deze stichting 
verleent ondernemingsraden tegen betaling hulp en begeleiding, o.a. op 
het gebied van de automatisering. Voorlichting en informatie over auto
matisering vindt vooral plaats via publikaties in de vakbondsbladen en 
in de vorm van brochures. 

Zowel binnen de commissie Technologiebeleid van de Industriebond FNV 
als die van de centrale van het CNV is men gaandeweg gaan praten over 
de uitgangspunten van het technologiebeleid. 
De werkgroep Technologiebeleid van de Industriebond FNV wil in het na
jaar van 1985 met een beleidsuitgangspuntenprogramma komen (zie bijlage 
2). Dit wordt een 1O-puntenprogramrr.ia, gefospireerd door het 1O-punten
programma van de grote Amerikaan se Machi nebedi enersbond. Deze laatste 
heeft in 1982 een verklaring uitgegeven van de rechten van de arbeider 
bij de invoering van nieuwe technologieën. 
Ook de Dienstenbond CNV heeft in november 1984 een aantal beleidsvoor
stellen gepresenteerd (zie bijlage 3). 

Uit het voorgaande blijkt dat de Industriebond F~V een vooruitgeschoven 
positie inneemt wat betreft aktiviteiten in het kader van het te voeren 
technologiebeleid. De nadruk ligt op vergroting van kennis en inzicht 
bij kaderleden en bestuurders. 
Binnen het CNV is het vooral de Dienstenbond die een voortrekkersrol 
vervult ten aanzien van het technologiebeleid. 
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7.5 Konklusies 
De vakorganisaties hebben wat hun houding ten aanzien van de invoering 
van nieuwe technologieën betreft een evolutie doorgemaakt. Het luddiete 
afwijzen van invoering van nieuwe technologieën behoort tot het verle
den. Men is er nu van overtuigd dat technologische vernieuwing in de 
vorm van automatisering maatschappelijk gewenst is om de Nederlandse 
concurrentiepositie te handhaven en zonodig te verbeteren. Dit moet 

echter wel op een evenwichtige en sociaal verantwoorde wijze gebeuren. 
De vakbeweging wil daarom een rol in de besluitvorming spelen, niet 
alleen via onderhandelingen op centraal niveau maar vooral in de onder
nemingen zelf. 
Op centraal niveau wi 11 en FNV en CNV vooral dat de overheid sociale 
criteria koppelt aan innovatiesubsidies en dat er door uitbreiding van 
de Wet op de Ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet meer 
ruimte komt voor werknemersbeïnvl oedi ng bij de invoering van nieuwe 

technologieën. Hoewel in regeringsnota's (o.a. Zegveld-nota, I.W.T.S.
nota) gewezen ,-1ordt op het belang van een integrale benadering bij de 
invoering van nieuwe technologieën, ontbreekt de praktische omzetting 
ervan in konkreet beleid. Daarom is het streven van de vakbeweging ge
richt op het afsluiten van z.g. technologieovereenkomsten met de werk
gever. In deze overeenkomsten worden twee soorten ei sen gesteld ten 
aanzien van de invoering van nieuwe technologieën, t.w. procedurele 
eisen en inhoudelijke eisen. 
Procedurele eisen betreffen vooral de informatieverstrekking in de 
planningfase van een automatiseringsprojekt. Daarnaast bevat zo'n over
eenkomst inhoudelijke eisen, waarbij automatiseringsplannen getoetst 
worden aan werknemersbelangen op het gebied van de kwantiteit en kwali
teit van de arbeid. 
De vakbonden verschi 11 en in hun benaderingswijze ten aanzien van deze 
technologieovereenkomsten (zie schema 7.2 blz. 82a). 
Binnen de FNV is de Industriebond voorstander van het afsluiten van 
technologiecontracten op ondernemingsniveau. Hierbij gaat men uit van 
de kracht van de werknemersvertegenwoordiging per bedrijf. In bedrijven 
waar kaderleden over veel kennis en inzicht beschikken probeert men tot 
overeenkomsten te komen waarbij met name de keuze van de arbei dsorga
ni sati e ter discussie wordt gesteld (offensief beleid). In andere be
drijven waar deze kennis ontbreekt zal men zich richten op het afdekken 
van de soci a 1 e gevolgen van de nieuwe technologie in de CAO' s ( de-

fensief beleid). Daarom is de Industriebond voorzichtig in het streven 

naar afsluiten van technologieaccoorden. De Dienstenbond FNV wil juist 



Fig. 7.2 VAKBONDSBELEID T.A.V. TECHNOLOGIEOVEREENKOMSTEN 
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zoveel mogelijk technologieaccoorden afsluiten en deze problematiek 
zichtbaar maken door technologieaccoorden los te koppelen van de CAO. 
Binnen het CNV is het streven gericht op globale aanbevelingen per CAO, 
die per bedrjf nader geconcretiseerd moeten worden. Alleen de Diensten
bond CNV wil vooral op bedrijfstakniveau tot harde afspraken met de 
werkgevers komen. 
Volgens sommigen zou de vakbeweging pogingen moeten ondernemen om in
vloed te verkrijgen op het strategisch niveau binnen de onderneming. 

Hier worden vo 1 gens hen de bes 1 ui ten over de techno 1 ogi sche ontwi kke-
1 i ngen genomen. De centrale FNV kiest echter vooral voor befovloeding 
van de organisatie van het produktieproces. Door hier veranderingen aan 
te brengen kan de kwaliteit van de arbeid, met name de arbeidsinhoud, 
worden verhoogd. Alternatieven voor de arbeidsorganisatie moeten vooral 
door werknemers in de onderneming ontwikkeld worden. Dit stelt echter 
hoge eisen aan de kwaliteit van de werknemersvertegenwoordiging in de 
bedrijven. Het vakbondswerk dat zich richt op de arbeidsinhoud en 
-organisatie heeft nog weinig traditie. Het ontbreekt vaak nog aan 
kennis en inzicht op het gebied van nieuwe technologieën bij kaderleden 
en bestuurders. Dit hangt nauw samen met de meestal 1 age organisatie
graad onder beroepen die bij de invoering van nieuwe technologieën be
trokken zijn. 
De vakbeweging probeert in een geconcentreerde inspanning de komende 
twee à drie jaar het technologiebeleid meer gestalte te geven. Scholing 
en vorming van bestuurders en kaderleden speelt hierbij een grote rol. 
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Noten: 

(1) Voor een lijst van de geinterviewde personen en hun functie verwijs ik 
naar bijlage 1. 

(2) Uit dit COS/SER-rapport, Flexibele automatisering: kansen op beter 

werk, blijkt dat bij nieuwe technologieën de mogelijkheden aanwezig 
zijn om de kwaliteit van het werk te verhogen. 

Als vervel g op dit vooronderzoek loopt nu een onderzoek naar de moge-
1 i jkheden van decentrale programmering bij CNC-apparatuur in bedrij

ven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het bedrijfskundig bureau 

Intervisie in samenwerking met het I.V.A. te Tilburg. De industriebond 

FNV zit in de begeleidingscommissie. 

(3) Op verzoek van het CNV heeft de werkgroep Scitech van de interfaculteit 
Bedrijfskunde te Delft een onderzoek verricht naar technologische ont
wikkelingen in het bankwezen. De medewerking van de banken is niet ver
kregen, zodat het onderzoek beperkt is gebleven tot een literatuuron

derzoek en tot een aantal interviews met mensen uit ondernemingsraden. 

(4) De Dienstenbonden FNV en CNV wilden als vervolg op het Scitech-onder

zoek een studie laten verrichten naar de gevel gen van het Nationaal 

Betalingscircuit (N.B.C.). De werkgevers in de S.E.R. wensten hieraan 
niet mee te werken. Het onderzoek is nu omgezet in een onderzoek naar 
de automatisering in de admi ni strati eve sector. Het vakbondsgedeel te 
wordt ingevuld in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen FNV 
en de V.U. te Amsterdam. 

( 5) Deze paragraaf is mede gebaseerd op hoofdstuk 5 uit de nota "Automati -
sering de baas", van de Dienstenbond FNV. 

(6) Deze paragraaf is gebaseerd op een interview met een lid van de groeps

ondernemi ngsraad. Bovendien is gebruik gemaakt van het rapport van de 
ad-hoc commissie automatisering en van de notulen van ondernemingsraad
vergaderingen. 
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8. SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 

Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel is een literatuurstudie en gaat in op de vraag welke 
gevolgen de invoering van de informatietechnologie heeft voor de kwalita
tieve en kwantitatieve werkgelegenheid. In het tweede deel van het onder
zoek wordt het vakbondsbeleid ten aanzien van de invoering van de informa
tietechnologie geïnventariseerd. Deze inventarisatie van de verschillende 
vakbondsvisies ten aanzien van de invoering van nieuwe technologieën is ge
baseerd op interviews met z.g. 11 sleutelfiguren 11 van deze bonden en op een 

analyse van relevante vakbondsdocumenten. 

Voor de uitwerking van het eerste deel van de probleemstelling in de vorm 
van een aantal konkrete onderzoeksvragen wordt een kader ontwikkeld. Aller
eerst gaan we in op de theorie van Van Duijn. Deze theorie van de lange 
golf in de economie ziet technologische vernieuwing als drijvende kracht 
die de lange golfbewegingen in de economie verbindt met fases in de 
Kondrati eff-cycl us. In de vervalfase hebben procesi nnovati es de overhand. 
Deze procesinnovaties, die betrekking hebben op nieuwe wijzen van produce
ren leiden meestal tot verlies van werkgelegenheid. In de herstelfase zul
len vooral produktinnovaties plaatsvinden die juist arbeidsplaatsen kunnen 
creëeren. 
Vervolgens bespreken we drie visies over de veranderingen in het arbeids
proces en de daaraan gekoppelde verwachtingen ten aanzien van de toe
komstige ontwikkelingen in de kwaliteit van de arbeid. Deze visies zijn de 
upgrading-these, de downgrading-these en de polarisatie-these. 
De 1 upgrading 1 -these wordt veelal met een technologisch deterministische 
opvatting in verband gebracht. Ook Blauner gaat uit van een eenzijdig tech
nologisch bepaalde ontwikkeling. Hij verwacht dat verdergaande automatise
ring de arbeider zal bevrijden van zinloos en onaangenaam werk. Automati
sering zou in het algemeen leiden tot een globale opwaardering van de over
blijvende functies. 
Braverman brengt het door hem gesignaleerde proces van 1 down-grading 1 voor
al in verband met een toenemende arbeidsdeling die hij ziet als onderdeel 
van een gerichte managementstrategie, namelijk gericht op een zo perfekt 
mogelijke beheersing van de faktor arbeid. Vooral als gevolg van de 
Tayloristische arbeidsdeling zou veel werk een lager kwalificatieniveau 
krijgen en zou de inhoud ervan beperkt worden tot het uitvoeren van mono-

tone, kort-cyclische handelingen. 
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Onderzoek van Kern en Schumann (1970) en van Conen en Huygen (1980) brengt 
een beeld naar voren dat op pol ari sati e van de arbeidsplaatsenstructuur 
wijst. Er ontstaat een toename van hooggekwalificeerde funkti es enerzijds 
en een toename van laaggekwalificeerde functies anderzijds. Conen en Huygen 
wijzen daarbij vooral op de toename van laaggekwalificeerde industriear
beid. Voor de meeste industriearbeiders is er dus sprake van daling van de 
kwaliteit van de arbeid. De genoemde onderzoeken wijzen op een overheer
sende tendens tot 1 downgrading 1

• 

Recent onderzoek van Kern en Schumann (1984) dwingt tot nuancering van de 
polarisatie-these. De onderzoekers verwachten een rekwalificatie van de 
industriearbeid in kernsectoren (o.a. auto-industrie) en een tendens tot 
1 downgrading 1 in 1 oude 1 bedrijfstakken zoals de scheepsbouw. Het gevolg van 

deze ontwikkelingen is het ontstaan van grote verschillen tussen groepen 
werknemers wat hun positie op de arbeidsmarkt betreft ( segmentati eten
denzen). 

Het literatuuronderzoek leidt tot de conclusie dat de kwaliteit van de ar
beid zich vooral ontwikkeld heeft in de richting van polarisatie en degra
datie. Een andere conclusie is dat het technologisch determinisme moet 
worden afgewezen. De technologisch ontwikkeling moet als een maatschappe-
1 ijk veranderingsproces worden beschouwd. De belangrijkste implicatie van 
dit inzicht is dat de technologische ontwikkeling een beinvloedbare 
factor is die gestuurd kan worden. 
Op basis van het literatuuronderzoek en de daaruit getrokken conclusies 
komen we voor het eerste deel van de probleemstelling tot een drietal 
specifieke onderzoeksvragen: 
- Zal de huidige hoge werkloosheid belangrijk verminderen of toenemen door 

stimulering van de informatietechnologie? 
- Heeft de informatietechnologie een positieve of negatieve invloed op de 

tendensen tot polarisatie en degradatie? 
- In welke richting zou de invoering van de informatietechnologie gestuurd 

moeten worden? 
Alvorens deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we ons een beeld vormen 
van de belangrijkste produkt- en procestoepassingen van de informatietech
nologie. Bij de produkttoepassi ngen wordt de benodigde arbeid steeds ge
ringer door het gebruik van de micro-electronica. De belangrijkste proces
toepassingen vinden plaats in de industrie. Het flexibel geautomatiseerd 
produktiesysteem is daarbij een van de belangrijkste toepassingen. Het is 
een bijna volledig geautomatiseerd produktie- en bewerkingssysteem, be

staande uit een samenstel van machines en gereedschappen voor de besturing 
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en beheersing van de produktie, voor de produktiebewerkingen en voor de 
aan- en afvoer van grondstoffen, onderdelen en eindprodukten. Hierbij spe
len ook robots een belangrijke rol. De fabriek zal in de toekomst dus een 
gedaanteverwisseling ondergaan. 
Volgens de 'lange golf'-theorie zouden we nu (1985) de depressiefase van de 
4e Kondratieff achter ons laten en zal er in het begin van de negentiger 
jaren sprake zijn van een aanlopend herstel. De verwachting is dat in de 
volgende Kondratieff de informatietechnologie zich volledig zal ontplooi
en. Daarom is stimulering noodzakelijk opdat in de toekomst nieuwe produk
ten en markten werkgelegenheid kunnen scheppen. Maar omdat de benodigde ar
beid voor de nieuwe produkten sterk vermindert zal het 'overall I werkgele
genheidseffect gering zijn. Naast een stimulering van het innovatiebeleid 
zal dus herverdeling van arbeid noodzakelijk zijn. 
De informatietechnologie maakt de toepassing van flexibele automatisering 
mogelijk. Dit is nodig om beter op de veranderingen in de markt te kunnen 
inspelen. Deze flexibele automatisering vereist echter een flexibele orga
nisatie. Bij een dergelijke organisatie kan de autonomie in het werk ver
groot worden en de scheiding tussen planning en uitvoering worden opgehe
ven. Het model van Taylor voor de arbeidsorganisatie lijkt daarom te moeten 
worden verlaten. De mogelijkheden om het proces van degradatie en polari
satie van de kwaliteit van de arbeid een halt toe te roepen, zullen worden 
vergroot. 
Ook de arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden on
dervinden de gevolgen van de informatietechnologie. 
Positieve effecten kunnen zijn het terugdringen van vui 1 en onaangenaam 
werk. Belangrijke negatieve effecten zijn de ongemakken die ploegenarbeid 
met zich meebrengt en de klachten die door het gebruik van beeldschermen 
ontstaan. In de sfeer van arbeidsverhoudingen zijn belangrijke negatieve 
effecten: de toegenomen stress als gevolg van de verscherpte controle op de 
werkplek en de sociale isolatie die een gevolg is van zowel de geautomati
seerde fabriek als het thuiswerk. Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, zullen 
de werktijden en de zekerheid van de arbeidsplaats de gevolgen van de in
voering van de informatietechnologie ondervinden. De bedrijfstijd en werk
tijd zullen in de toekomst meer en meer ontkoppeld worden. Ook zal de in
voering van nieuwe vormen van automatisering voor de betrokken werknemer 
werkonzekerheid met zich meebrengen. 
De ontwikkelingen in de informatietechnologie kunnen een mogelijk positief 
effect hebben op de kwaliteit van de arbeid wat betreft de ontwikkelingen 

in de arbeidsdeling en de arbeidsinhoud. Mogelijke negatieve effecten zijn 
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het ontstaan van grote verschillen tussen groepen werknemers wat hun posi
tie op de arbeidsmarkt betreft. Om de mogelijk positieve effecten te behou
den en eventuele negatieve effecten tegen te gaan is echter maatschappe
lijke sturing van de technologische ontwikkeling noodzakelijk. Van de vak
bonden, als werknemersorganisatie mag men daarom een offensief beleid ten 
aanzien van de invoering van nieuwe technologieën verwachten. Een beleid 
gericht op sturing van de technologische ontwikkeling. 

In het tweede deel van het onderzoek wordt een i nventari sati e gegeven van 
de visies van een aantal vakbonden ten aanzien van de invoering van nieuwe 
technologieën. Deze inventarisatie wordt gemaakt voor alle niveaus waarop 
de vakbeweging is vertegenwoordigd, t.w. het nationaal niveau, het be
drijfstakniveau en het ondernemingsniveau. De onderzochte bonden zijn de 
Industriebond FNV, de Industrie- en voedingsbond CNV, de grafische FNV-bond 
Druk en Papier, de Dienstenbonden FNV en CNV en de Unie BLHP. Voorts zijn 
de standpunten geïnventariseerd van de overkoepel ende vakcentrales FNV en 

CNV. 
Op nationaal niveau willen FNV en CNV dat de overheid sociale criteria 

koppelt aan innovatiesubsidies en dat er door uitbreiding van de Wet op de 
Ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet meer ruimte komt voor 
werknemersbeïnvloeding bij de invoering van nieuwe technologieën. Hoewel in 
de regeringsnota's (o.a. Zegveld-nota, I.W.T.S.-nota) gewezen wordt op het 
belang van een integrale benadering bij de invoering van nieuwe technolo
gieën, ontbreekt de praktische vertaling ervan in konkreet beleid. 
Op bedrijfstak- en op CAO-niveau is het streven van de vakbeweging gericht 
op het afsluiten van z.g. technologieovereenkomsten met de werkgever. In 
deze overeenkomsten j unnen twee soorten ei sen worden gesteld ten aanzien 
van de invoering van nieuwe technologieën, t.w. procedurele eisen en inhou
delijke eisen. Procedurele eisen betreffen vooral de informatieverstrekking 
in de planningfase van een automatiseringsprojekt. Daarnaast kan zo'n over
eenkomst inhoudelijke eisen bevatten waarbij automatiseringsplannen ge
toetst worden aan werknemersbelangen op het gebied van de kwantiteit en 
kwaliteit van de arbeid. 
De vakbonden verschillen in hun benaderingswijze ten aanzien van deze tech
nologieovereenkomsten. 
Binnen de FNV is de Industriebond voorstander van het afsluiten van tech
nologiecontracten op ondernemingsniveau. Hierbij gaat men uit van de kracht 
van de werknemersvertegenwoordiging per bedrijf. In bedrijven waar kaderle-

den over veel kennis en inzicht beschikken probeert men tot overeenkomsten 
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te komen, waarbij met name de keuze van de arbeidsorganisatie ter discussie 
wordt gesteld (offensief beleid). In andere bedrijven waar deze kennis ont
breekt zal men zich richten op het afdekken van de sociale gevolgen van de 
nieuwe technologie in de CAO's (defensief beleid). Daarom staat de In
dustriebond een genuanceerde benadering t.a.v. technologieaccoorden voor. 
De Dienstenbond FNV wil juist zoveel mogelijk technologieaccoorden afslui
ten en zichtbaar maken door ze los te koppelen van de CAO. 
Binnen het CNV is het streven gericht op globale aanbevelingen per CAO, die 
per bedrijf nader geconcretiseerd moeten worden. Alleen de Dienstenbond CNV 
wil vooral op bedrijfstakniveau tot harde afspraken met de werkgever komen. 
De vakbeweging, met name FNV, wil de organisatie van het produkti eproces 
beînvloeden. Door hier veranderingen aan te brengen kan de kwaliteit van de 
arbeid, met name de arbeidsinhoud, verhoogd worden. Alternatieven voor de 
arbeidsorganisatie moeten vooral door werknemers in de onderneming ontwik
keld worden. Dit stelt echter hoge eisen aan de kwaliteit van de werkne
mersvertegenwoordiging en aan het functioneren van het vakbondswerk in de 
bedrijven. 
Het versterken van het vakbondswerk in de bedrijven zal moeilijk zijn. De 
vakbeweging in Nederland heeft in het verleden gekozen voor vertegenwoor
diging in de centrale advies- en overlegorganen voor het overhei dsbel ei d. 
De prijs die ze daarvoor betaald hebben is een zwakke positie op het niveau 
van de bedrijven. Dit kan de vakbeweging opbreken bij de pogingen om het 
vakbondswerk in de bedrijven te versterken. 
Als aanzet tot een technologiebeleid doet de vakbeweging pogingen om kennis 
en inzicht over nieuwe technologieën bij kaderleden en bestuurders te ver
groten. De Industriebond FNV is hierin het verst gevorderd. 

Uit de inventarisatie van de verschillende vakbondsstandpunten ten aanzien 
van de invoering van nieuwe technologieën blijkt dat er nog nauwelijks 
sprake is van een samenhangend beleid. Binnen het CNV lijkt het technolo
giebeleid nog niet de aandacht te krijgen die noodzakelijk is. Een uitzon
dering hierop vormt de Dienstenbond CNV. Deze laatste bond, met een jong 
bestuurdersapparaat, geeft het technol ogi ebel ei d wel hoge prioriteit. De 
meeste aandacht voor het technologiebeleid binnen de vakbeweging treffen we 
echter aan bij de Industriebond FNV. Deze bond heeft duidelijk gekozen voor 
een actief beleid, niet voor afwachten. Ze wordt in dit beleid gesterkt 
door het feit dat in regeringsnota I s gewezen wordt op het belang van het 
betrekken van de vakbeweging bij industriële vernieuwing. Vooralsnog ont-

breekt echter de praktische omzetting hiervan in een kon kreet overhei ds-
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beleid. In dit verband zou de oprichting van een landelijk technologiead

viespunt een belangrijke stap vooruit zijn. Bij zo'n adviespunt zou kennis 

over technologische vernieuwing verzameld moeten worden om zowel vakbonds

functionarissen als leden van ondernemingsraden van advies te dienen. 

Binnen de Industriebond leeft deze gedachte al en daarbij wordt met een 

schuin oog gekeken naar West-Duitsland waar binnen de Industriebond IG 

Metal 1 een dergelijk advies punt bestaat onder de naam 'Innovati onsbera

tungsstell e'. Op deze wijze zou de vakbeweging de deskundigheid in huis 

kunnen halen die nodig is om eigen ideeën te ontwikkelen en op basis daar

van een betere onderhandelingspositie met de bedrijfsleiding te krijgen 

voor de invoering van nieuwe technologieën. Dit zal een nieuwe manier van 

denken vragen en een grotere inzet van het vakbondskader. Alleen zo kan de 

bed rei ging van de i nformati etechnol ogi e worden afgewend en als uitdaging 

worden aangegrepen. 
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ONTWERP 1O-PUNTENPROGRAMMA TECHNOLOGIEBELEID INDUSTRIEBOND FNV 

- de technologie moet ingezet worden voor de creatie van werk gelegenheid 
door het gehele land, en voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden 
en verhoging van de kwaliteit van de arbeid over een zo breed mogelijke 
linie. De technologie moet beschouwd worden als uitdaging i.p.v. als 
vijand. 

- werknemers, daarin gesteund door hun bond, zullen vanaf het vroegste sta
dium als volwaardige gesprekspartners moeten kunnen optreden bij de plan
ning en uitvoering van de technologische ontwikkeling. Er moet van begin 
af aan sprake zijn van een gefotegreerde benadering, van zowel technische 
als sociale aspecten. 

- de technologie biedt keuzemogelijkheden voor de arbeidsorganisatie. Bij 
de invoering van de automatisering in een starre arbeidsorganisatie doen 
zich problemen voor. 

- negatieve effecten op het aantal arbeidsplaatsen tegengaan door product
vernieuwing. Onvermijdelijk verlies van arbeidsplaatsen opvangen door in
tensivering van scholing en bemiddeling. 

- het definiëren van de uitgangspunten van de kwaliteit van de arbeid. 
- iedere werknemer heeft het recht om de technologische ontwikkeling mee te 

maken. Een hard punt wordt de ontwikkeling van gesystematiseerde bijscho
ling als onderdeel van toekomstige arbeidstijdverkorting. 

- privacy-bescherming. 
- de bond zoekt maximale beïnvloeding van technologische ontwikkeling afge-

stemd op de aanwezige mogelijkheden. Voorwaarden zijn kennis, inzicht en 
activiteiten van bestuurders en kader. Daarom moet een eigen inspanning 
gericht op verdieping van kennis en inzicht in het vakbondsbeleid boven
aan staan. 

- een nationaal technologie-convenant op drie-partijen-basis waarin de 
werknemers als volwaardige gesprekspartners erkend worden. 
Daarin moeten zaken aan de orde komen zoals bevordering scholing werkne
mers, research sociale vernieuwing en overleg met leidende industrieën 

over versterking van het innovatiepotentieel. Aanbeveling tot het betrek
ken van de vakbonden in de bedrijfstakken en bedrijven bij plannen over 
technologische ontwikkeling van begin af aan en het afsluiten van automa
tiseringscontracten wanneer vakbonden daaraan behoefte hebben. 

- de bond zal bewust streven naar verbetering van de organisatiegraad in 
nieuwe, groeiende sectoren en in groeperingen van de MHP. 
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BELEIDSVOORSTELLEN DIENSTENBOND CNV 

- de Wet op de Ondernemingsraden moet verbeterd worden, door ondernemings
raden het instemmingsrecht te geven bij automatiseringsprojecten van 
welke omvang dan ook. 

- omdat de technologie een i ntegrati ef karakter heeft en de overheid een 
erg gefragmenteerd beleid voert, moet er een nationaal platform komen. 
Daar kunnen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties de problemen 
over automatisering bespreken en eventueel met aanbevelingen komen. 

- er moet een ombudsman voor automatisering komen, te vergelijken met de 
Ombudsman Levensverzekering, die sinds 1971 bestaat. Dit is nodig voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van bedrijven. 

- de invoering van automatiseringscontracten of statuten. 
In deze contracten moeten ondermeer afspraken worden gemaakt over: 
• her-, om- en bijscholing 
• medezeggenschap 
• vakbondswerk in de onderneming 
• kwaliteit van het werk 
• werkgelegenheid 

- er moeten schol i ngs- en vormingsprojecten worden opgezet voor leden. 
Bovendien moet er meer onderzoek komen naar de gevolgen van de invoering 
van moderne technologie voor wat betreft o.a. werkgelegenheid, kwaliteit 
van de arbeid en medezeggenschap. 

- versterking van het vakbondswerk in de onderneming. Hierbij wordt gedacht 
aan de aanstelling van contactpersonen. Zij kunnen als verzamelpunt 
fungeren voor allerlei informatie over problemen en ontwikkelingen met 
betrekking tot automatisering. Een ledenwerfactie, gericht op mensen uit 
de informaticasector, is een andere activiteit in dit verband. 
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TECHNOLOGIEOVEREENKOMST MACHINEFABRIEK 

"De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 1986 en zal van rechts
wege eindigen. 

Bij de totstandkoming van deze overeenkomst hebben parti jen het vol gen de 
overwogen: 
- Er is overeenstemming tussen partijen over de richting van de organisa

tie-ontwikkeling, voortvloeiend uit het strategisch plan van 21 mei 1982 
en het aansluitend ontwikkelde marketingplan. 

- Afgezien van ingrijpende problemen van economische aard, ziet de onder
neming zich geconfronteerd met nieuwe technieken, we 1 ke haar ka rak ter, 
organisatie, kwaliteit en produkt-concept ingrijpend zal wijzigen. 

- Deze wi jzi gingen zullen met grote zorgvul di ghei d en gefaseerd doorge
voerd worden. 

Afspraken: 

1. A 1 vorens een bes 1 uit genomen wordt met betrekking tot doorvoering van 
een automatiseringsproject of een stap hierin, zal overleg gepleegd wor
den met partijen, zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden en/of 
de CAO Metaalindustrie. Daarbij zullen de overwogen alternatieven ook 
ter sprake komen. 
Dit overleg moet 1 ei den tot een resultaat conform de intentie van deze 
overeenkomst. 

2. Aangegeven en overlegd zal worden welke functies als gevolg van verdere 
ontwikkeling van de organisatie aan verandering onderhevig zullen zijn, 
zullen ontstaan danwel verdwijnen en hoe dit opgevangen c.q. begeleid 
zal worden. 

3. De onderneming zal een normatief personeelsplan opstellen voor de mid
dellange termijn en dit van jaar tot jaar toetsen en zonodig bijstel
len. In dit plan zal worden opgenomen het minimale en maximale aantal te 
verwachten arbeidsplaatsen, gekoppeld aan de te budgetteren omzet en 
toegevoegde waarde. 
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4. Er zal een scholingsprogramma worden ontwikkeld vooral ten behoeve van 
werknemers van wie de functies zullen veranderen dan wel verdwijnen of 
beïnvloed worden. Dit scholingsprogramma zal ook voorzien in een globaal 
inzicht in het functioneren van de organisatie, de technische ver
nieuwing en de invloed van de automatisering hierop. 

5. Indien de onderhandelingen c.q. het onder punt 1 bedoelde overleg zal 
leiden tot het gewenste resultaat (conform de intentie van deze overeen
komst), dan zullen vakverenigingen zich niet verzetten tegen functiever
andering c.q. verdwijning, voor zover veroorzaakt door genoemde overwe
gingen. Hierbij zal ruimte blijven voor individuele belangenbehartiging. 

Tenminste eenmaal per jaar zullen directie en vakverenigingen deze overeen
komst samen toetsen aan de praktijk en de te verwachten ontwikkelingen." 

bron: Overeenkomst tussen de vakbonden en Smit-Ovens, Nijmegen. 



- 99 - BIJLAGE 5 

Raamregeling voor een technologiecontract 

1. Het technologiecontract is een overeenkomst tussen een lid van de werk
geversvereniging en de vakorganisaties en wordt aangegaan in al die ge
va 11 en waarin voornemens tot het gebruik van nieuwe technologieën met 
directie of indirecte gevolgen voor de werkgelegenheid (in kwantitatieve 
en/of kwalitatieve zin) bestaan en de rechtspositie van werknemers in de 
betreffende onderneming beinvloeden. 

2. Elk aspect dat verbonden is aan voornemens tot ontwerp en installatie en 
de keuze uit alternatieve mogelijkheden dienen onder dit contract te 
vallen en tijdig gemeld te worden aan vakbonden en werknemersvertegen
woordiging binnen het bedrijf. 
Dit "tijdig" zal in die zin verstaan worden, dat voor het in globale zin 
uitwerken van plannen melding dient plaats te vinden. De melding dient 
derhalve op een zodanig tijdstip te gebeuren, dat de vakorganisaties en 
ondernemingsraad de besluiten nog kunnen beïnvloeden. 

3. Het technologiecontract zal in ieder geval de volgende elementen bevat
ten: 
a. verplichting van de werkgever tot verschaffing van informatie rond 

voornemens tot de introductie van nieuwe technologieën aan de werk
nemersvertegenwoordi gingen ( vakverenigingen en ondernemingsraad) en 
de betrokken werknemers; omtrent aard en frequentie dienen nadere af
spraken tussen partijen te worden gemaakt; 

b. verplichting van de werkgever tot het verschaffen van inzicht over de 
uitkomsten van een vooronderzoek tot nadere uitwerking van de onder 
a. bedoelde voornemens. 
De door de ondernemer te verstrekken informatie zal inzicht moeten 
geven in: 
1. motieven die aan de voorgenomen aktiviteiten ten grondslag liggen; 
2. de aard ervan; 
3. de omvang ervan; 
4. de plaats ervan; 
5. de te verwachten werkgelegenheidseffecten; 
6. de te verwachten effecten op de bestaande rechtspositie van de 

werk nemers. 
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c. verplichting van de werkgever tot het openen van besprekingen met de 
werknemersvertegenwoordigingen na het verschaffen van de onder b. be
doelde informatie. Daarbij zal onder meer aan de orde worden gesteld 
inzicht in de projectplanning, verantwoordelijkheden voor de voort
gang. Omtrent de verdere procedures rond het overleg dienen tussen 
partijen nadere afspraken te worden gemaakt. De betrokken werknemers 
zullen daarbij het recht hebben toegang te verkrijgen tot alle rele
vante informatie en documentatie; 

d. verplichting van de werkgever tot het voorleggen aan de werknemers
vertegenwoordi gingen van een meerj arenp l anni ng op het gebied van de 
invoering van de nieuwe technologieën; omtrent aard en frequentie van 
het overleg tussen partijen over deze meerjarenplanning dienen af
spraken te worden gemaakt; 

e. verplichting van de werkgever tot het opstellen van een aan de werk
nemersvertegenwoordigingen voor te leggen rapport over de sociale ge
volgen van zowel het technologiebeleid in zijn geheel als van de af
zonderlijke projecten. 
In dat rapport dient de werkgever in ieder geval aandacht te besteden 
aan de volgende aspecten: 
1. werkgelegenheid (kwantiteit en kwaliteit); 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

salarisgaranties; 
organisatiestructuur; 
promotiemogelijkheden; 
arbeidsomstandigheden en welzijn; 
werkomgeving, gezondheid, veiligheid; 
opleidingen; 
en overige te verwachten effecten op de bestaande rechtspositie 
van de werknemers; 

f. verplichting van de werkgever tot het nemen van maatregel en om de 
negatieve sociale gevolgen op te vangen. Deze maatregelen zullen in 
ieder geval gericht zijn op: 
- tenminste het behoud van de bestaande werkgelegenheid; 
- bijzondere aandacht voor de werkgelegeheid van kwetsbare groepen op 

de arbeidsmarkt; 
- het begeleiden van het proces van functieveranderingen. 
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4. De vakorganisaties wordt de gelegenheid geboden over zowel de betreffen
de aktiviteiten als de voornemens daartoe advies uit te brengen. De 
werkgever behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elke be
slissing in het kader van de invoering van nieuwe technologieën. Een 
dergelijke instemming zal niet eerder worden gegeven dan nadat de vakor
ganisaties zijn geraadpleegd. 

5. Een besluit tot eventuele invoering zal vergezeld gaan van afspraken in
zake fasering van de onderscheiden projecten en evaluaties per project
fase. 
De ondernemi ngsl ei ding zal geen uitvoering mogen geven aan haar voorne
mens, dan nadat overeenstemming is bereikt met de vakorganisaties over 
het te voeren beleid. 

6. Partijen zullen afspraken maken met betrekking tot klachten en beroeps
procedures voor individuele werknemers. 
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Socio-technische criteria bij administratieve/bestuurlijke automatisering 

- De wensen van de gebruikers. Gedacht kan hierbij worden aan het detache
ren van ontwerpers naar afdelingen, of aan het gebruiken van een vierde 
generatie computertaal. 

- De mate waarin een systeem dienstverlenend of "verplichtend" is. 
Laat de computer all een routi ne-besl i ssi ngen nemen. De verleiding is 
groot steeds meer beslissingen bij de computer te leggen. Het is een 
verarming van de taak en, bovendien, erg duur hetgeen vaak pas achteraf 
blijkt. 
Gaat het om de verwerking van min of meer "eigen" gegevens, of is het 
een (centrale) verwerking van één of meerdere afdelingen? In het laatste 
geval gaat het vooral om de vraag: 
Hoeveel discipline is vereist voor de klant/leveranciers en wat krijgt 
hij ervoor terug? 

- De wijze waarop gebruik, maar vooral misbruik (in de ogen van de 
"slachtoffers") van het systeem wordt geregeld. 
De mogelijkheden voor het gebruik van de systemen voor controle en be
oordelingen van mensen is erg wezenlijk. Hierover dienen duidelijke af
spraken te worden gemaakt. 
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Socio-technische criteria bij CAM-projekten 

- De overblijvende taak voor de bediener. Er is een fundamenteel verschil 

tussen een ontwikkeling naar het zo eenvoudig mogelijk maken van het be
dienen van de apparatuur, en een benadering waarbij de bediener interac
tief met de apparatuur omgaat. In het eerste geval is de toevoeging van 
verzorgende/omringende taken essentieel, waarbij beseft dient te worden 

dat het niveau van het werk toch lager wordt. 
De mate waarin het systeem informatief en ondersteunend is voor de be
diener danwel beslissend en voorschrijvend, alsook of registratie van 
gegevens gebeurt voor zelfregeling danwel voor controle van bovenaf. 

- De overzichtelijkheid van het proces. 
• Geef aan waar, wat en hoe in het proces gemeten/geregeld wordt. Een 

goed hulpmiddel lijkt in veel gevallen een proceswand, zoals deze in 
de procesindustrie gebruikelijk is • 

• Zorg dat de software overzichtelijk is • 
. Zorg voor voldoende foutindicaties door het systeem zelf. 

- De opleiding van de bediener dient aangepast te zijn aan het niveau van 
de taak. De aangeboden informatie zal dus aangepast moeten zijn aan de 
mogelijkheden van de bediener. Tevens kunnen taalproblemen optreden. 

- De gebruikersvriendelijkheid van de software strekt zich ook uit tot de 
i nzi chtel i jkhei d van de programma I s. Een goede software documentatie 
(tot op het niveau van de listing) is essentieel, niet alleen voor de 
bediener, maar ook en vooral voor de onderhoudsmensen. 

- Binnen de onderhoudsdienst is kennis van CAM noodzakelijk, zowel om re
paraties en onderhoud te kunnen plegen als om adequaat tegenspel naar de 
groep bedrijfsmechanisatie te kunnen leveren bij automatiseringsprojec
ten. 
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