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Automatiseren en/o1= werken 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon 
hoogleraar in de bedrijfskunde, in het bijzond1ar het ontwerpen 
van technische produktiesystemen , op 25 januari 1985 door 

ir. P.W. Sanders 



Giehrl: 
Oe natuurlijke onvrede van de mens met zijn bestaan leidt tot 
verlangen naar de ordening van de werkelijkheid waarin hij leeft, 
en tot verlangen naar zingeving. 



Wanneer deze rede nu in Amerika of Japan zou moeten worden 
gehouden dan zou ik daar zeer snel klaar mee zijn, zodat Uw 
geduld nauwelijks beproefd zou worden. Daar immers stelt men 
zeer direct en ondubbelzinnig: 'Automate, emiurate or evapo
rate'. 

In onze West-Europese cultuur evenwel zij het mij vergund 
enigszins genuanceerder over het onderwerp automatiseren te 
spreken. 

Echter alvorens daar mee aan te vangen, wil ik eerst de 
aandacht vestigen op een punt dat meestal pas aan het slot 
wordt vermeld. Wanneer ik verstandige dingen zeg over techniek 
dan dank ik dat grotendeels aan de opvoeding en voorlichting 
van mijn vele leermeesters, de vele deskundige chefs, collega's 
en medewerkers in al die bedrijven waar ik heb gewerkt, bij de 
afdelingen Werktuigbouwkunde en Bedrijfskunde van deze TH; 
en last but not least op het Centrum voor Fabrikage Technieken 
van Philips hier in Eindhoven. 
Zeg ik geen verstandige dingen dan ligt dat alleen aan mijn 
interpretatie van hun wijze opmerkingen. 
Wanneer ik mij zal begeven op terreinen buiten de techniek dan 
dank ik bovendien veel aan mijn echtgenote, mijn ouders en 
schoonouders, mijn beide zoons, mijn familieleden en vrienden, 
en al die mensen die mij o.a. in het dorp waarin ik woon steeds 
doen beseffen, dat het werk waaraan wij techneuten zo 
verslingerd zijn, slechts een fraktie van ons leven in beslag 
neemt. 
Reeds in 1964 konkludeerde Fourastiè in zijn 'les 40.000 heures' 
dat alle werk dat nuttig, nodig en zinnig is in de komende eeuw 
gedaan kan worden in 6% van de beschikbare tijd van een 
mensenleven , wat met 80 jaar ruim 700.000 uur omvat. 
Zelfs bij de zo bejubelde 40 trouwe dienstjaren , 64.000 
arbeidsuren dus, omvat het totale 'arbeidzame leven' slechts 9%, 
waardoor het inderdaad passender is techniek en arbeid 
enigszins te relativeren . 

Hoewel ik dat alles besef wil ik U toch meevoeren door de 
boeiende wereld van de automatisering en het werken van 
mensen . 

Veranderingen 
Onze wereld is sterk in beweging . 1 n Nederland maar ook in 
geheel West-Europa staat hef industriële apparaat daarbij bloot 
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aan grote wereldwijde concurrentie en wordt het geconfronteerd 
met vergaande technologische ontwikkelingen. 
De industrie hoopt dat de universiteiten en hogescholen de 
uitdaging inzien en bij zullen dragen aan het bereiken van een 
goede uitgangspositie voor Nederland . 
Hoewel ik slechts korte tijd aan deze TH ben verbonden kan ik 
met gerust hart beweren dat op ons niveau deze uitdaging 
beslist wordt onderkend, maar we moeten als nijvere mieren de 
molensteen van de verambtelijke bureaucratie zien mee te 
krijgen . 
Enige daadwerkelijk hulp van die klagende industrie is zeer 
welkom. 

Een onderneming komt steeds meer in een situatie te verkeren, 
waarin verandering het enige vaste gegeven zal zijn. Verandering 
van wat we doen , hoe we het doen, voor velen zelfs waar we het 
doen. 
Sommigen zal dit positief in de oren klinken en het ervaren als 
een uitdaging , als het openen van nieuwe vensters. Men kan 
evenwel ook bedreigende kanten onderkennen al zouden die 
slechts hieruit bestaan dat men een als prettig ervaren 
levenswijze of werkwijze moet opgeven. Afhankelijk van zijn 
geaardheid kan immers een individu hetzelfde feit zowel positief 
als negatief interpreteren. Denk in dit verband aan de beroemde 
half-gevulde fles . De optimist noemt hem half-vol , de pessimist 
daarentegen half-leeg . 
Veranderingen binnen een onderneming zijn meestal een 
uitvloeisel van mechanisering en automatisering om de marktpo
sitie zeker te stellen. 
Hoe vreemd het nu ook mag klinken , ik wil vandaag aantonen , 
dat naarmate de automatisering voortschrijdt de positie van de 
mens in het arbeidsproces in belangrijkheid toe zal moeten 
nemen. De mens immers blijft er verantwoordelijk voor, dat de 
kostbare equipment werkelijk met de gewenste produktiviteit en 
snelheid produceert. Technologie is neutraal. De mens beslist op 
welke wijze hij er gebru ik van maakt. 
Een mens is echter- in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt . 
- niet uitsluitend een rationeel , maar ook een emotioneel wezen 
(gelukkig maar!). 
Visies op situaties kunnen daardoor zeer verschillend zijn. Om 
dat te illustreren en tevens om aan te tonen dat dat altijd al zo 
geweest is , vertel ik U een 2500 jaar oud lndias verhaal. 
Een raja in Savatthi wilde zijn leerling-monniken duidelijk maken 
dat elk zaak meerdere kanten heeft. Hij verzamelde een tiental 
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blindgeborenen rondom een olifant, wat voor hen een onbekend 
voorwerp was. De ene liet hij de kop van het d ier voelen, de 
ander een oor, weer een ander de slagtanden, de slurf, de poten, 
de buik, de staart, het staartpluimpje. Daarop vroeg de raja of ze 
nu wisten, wat een olifant was en allen antwoordden: 'ja Heer!' . 
Maar om nadere uitleg gevraagd vergeleek degene, die de kop 
had bestast een olifant met een vat; en die de slurf had gevoeld 
vond dat een olifant op een slang leek; degene die met de 
slagtanden was geconfronteerd noemde een ploeg; weer een 
ander noemde de olifant een graanpakhuis omdat hij de buik 
had betast of een zuil omdat de poten waren betast, of een touw 
of een bezem. En de blinden begonnen te twisten totdat zij zelfs 
handgemeen raakten . Daarmee toonde de raja zijn leerlingen, 
hoe ieder gelijk kan hebben voor een deelstukje, maar ongelijk 
omdat hij het geheel niet had kunnen overzien. De les die hieruit 
te leren is, dat het belangrijk is afstand te nemen van de 
turbulentie, waarin onze maatschappij nu verkeert; dat we zoveel 
mogelijk dienen waar te nemen en te luisteren naar allerlei 
meningen en signalen om te trachten het geheel te gaan 
overzien. 

Want, geachte toehoorders, wat is er eigenlijk gaande? 
Nagenoeg iedereen ziet om zich heen hoe, geleidelijk aan, 
steeds meer mensen worden vervangen door machines en 
apparaten en hoe de werkeloosheid om zich heen grijpt. 
En terecht beschouwen veel verstandige mensen in Nederland 
dit werkeloosheidsvraagstuk als het grootste en belangrijkste 
probleem, waaiäan met de hoogste prioriteit dient te worden 
gewerkt. Dat betekent echter niet dat ik vind dat men als een 
razende Roeland overhaast allerlei banen moet creëren . Ik 
geloof niet in de 'waste makers', ook niet in 'banen scheppen' en 
zeker niet bij de overheid. Ik geloof echter wel dat we serieus 
kunnen overwegen of de samenleving niet struktureel beter te 
organiseren is. Niets immers is dwazer en nuttelozer dan met 
geweldige inspanning, met vele middelen op zeer efficiente 
wijze, totaal overbodig werk te doen. Om U duidelijk te maken 
wat er echt aan de hand is, hoe we in deze problemen zijn 
geraakt, ga ik met 7-mijlslaarzen door een stukje bedrijfs-
gesch ieden is. 

Door de eeuwen heen kan men in de menselijke samenleving 
een streven onderkennen naar een toenemende werkverdeling 
oftewel specialisatie van taken. 
Uiteindelijk wordt dat een steeds voortschrijdende mechanisatie, 
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waaronder wordt verstaan : het tot standbrengen van bewerkings
sytemen voor de voortbrenging van reeksen industriële produk
ten . 
Hierdoor konden met steeds minder mensen , steeds meer 
behoeften betaalbaar worden bevredigd . Slechts door industriële 
produktie was dit mogelijk . Adam Smith beschrijft zijn legenda
risch geworden speldenfabriek met het enthousiasme van een 
kind, dat zijn speelgoed toont en betoogt dat door de 
samenvoeg ing van organisatie en techniek het rendement van 
de arbeid weergaloos kan worden verbeterd. Produktiviteits
verhoging noemt men dat, en daarmee wordt arbeid bespaard. 
Vanaf het begin van de industriële produktie tot aan de jaren 60 
was efficiency het belangrijkste criterium , die tot uiting kwam in 
de prijs van het produkt. Het is de periode van scientific 
management. De naam Taylor is hierbij niet weg te denken . Het 
is de tijd waarin stelselmatig en consequent wordt getracht de 
prijzen van proaukten te verminderen door kostenverlaging . 
Grandioos is het succes van Ford met zijn typebeperking en 
standaardisatie : 'elke kleur mag gekozen worden, vooropgesteld 
dat het zwart is! ' 
Efficiency was een van de grootste succestaktoren en was 
verantwoordelijk voor de enorme welvaartsgroei . Daardoor nam 
de koopkracht toe, de series werden groter, de cyclustijd daalde. 
We spreken over de economy of scale. Toen vooral na de 2e 
Wereldoorlog de technologische ontwikkelingen onstuimig 
groeiden en er zo'n manifeste krapte op de arbeidsmarkt 
ontstond dat zelfs buitenlanders moesten worden geïmporteerd, 
hebben veel bedrijven research-, ontwikkeli ngs-en 
mechanisatie-afdelingen opgezet. 
Ook hebben ze zeer omvangrijke kapitaalsinvesteringen gepleegd 
om hun produktiekapaciteit op te voeren . Via vergroting van de 
fabrikage-effekt iviteit ontwikkelde zich een en ander tot een toene
mende vervanging van menselijke arbeid, die dan weer elders kon 
worden ingezet. De arbeid die niet vervangen kon worden kreeg een 
zodanig kort-cyclisch repetief karakter, dat zij meer op reflexen 
ging lijken dan op bewust handelen. De schoenmaker is b.v. zover 
van zijn leest weggehaald , dat zijn ambach t verworden is tot een 
serie handelingen verdeeld over maar liefst 142 deelfunkties: vanaf 
schoenontwerper, modelmaker, patroonsnijder via de zoolinplak
ker, schoenenstikker naar de veterrijge r, opvulleren afmaker. 
Maar datzelfde ziet men ook bij bijvoorbeeld print panelen die 
oorspronkelijk alleen gemonteerd , gesoldeerd, getest en eventu
eel gerepareerd werden, maa r waarvoor nu zo'n 20-tal 
deelmechanisaties zijn gekomen . 
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Kortom, door de efficiencydruk zijn starre mechanisaties ont
staan, elk met zeer hoge output. Er vormden zich 'eilanden ' 
rondom een of meerdere bewerkingen met een buffer of 
magazijn vààr en nà deze bewerking . Door de automome 
werkwijze van specialisten ontstond bovendien een grote 
diversiteit van produktiemiddelen , die zelden goed op elkaar 
waren afgestemd. 
In het gunstigste geval was van enige afstemming sprake in de 
ontwerpfase, en trachtte men gebalanceerde lijnen op te zetten, 
maar dankzij een leger slimmeriken in de fabrikageperiode 
veranderde de output van de diverse bewerkingsmachines 
meestal geleidelijk aan tot een totaal onoverzichtelijk operatio
neel gebeuren. 
Daar kwam nog bij dat men, door international'e concurrentie 
gedwongen , het assortiment van produkten moest vergroten in 
de strijd om elke klant. 
Die klant ging steeds meer eisen stellen . De artikelen werden 
modegevoelig . De toegestane ontwikkel ingstijd en realisat ietijd 
namen af en dus steeg het aantal wijzig ingen exponentieel. 

In de fabrieken zag men onvoorstelbaar lange doorlooptijden 
ontstaan . Er zijn mij gevallen bekend van produkten met een 
arbeidsinhoud van nog geen minuut , die door de vergaande 
specialisatie en sub-optimalisatie, een doorlooptijd van 2 
maanden hadden . 
En in consumer goods was het enkele jaren terug nog normaal 
dat de doorlooptijd , 20x de bewerkingstijd kon zijn . 

Forecast 
in aantallen 
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Anders gezegd: 95% van de fabrikagetijd is dan wachttijd . Dit nu 
is de voornaamste reden van grote voorraden, ofwel van het feit 
dat fabrieken langzamerhand meer op pakhuizen lijken, waarin 
dan ook nog grote groepen mensen rondlopen, die zich 
bezighouden met chasseren, wijzigen, improviseren en continu 
aan het uitzoeken zijn , wáár wélke spullen zijn . En U begrijpt: 
ook hierdoor is het leger der indirekten gest egen. 

Het voortbrengingsproces ontwikkelde zich via ambacht en 
gildes tot fabriekjes en industriele bedrijven, sommigen groeiden 
zelfs uit tot multinationals. 
Men produceerde in deze bedrijven goederen op zo'n grote 
schaal dat er problemen van schaalgrootte optraden . 
Om dat te verduidelijken maken we een vergelijking tussen 
insekten en grote dieren. 
Wanneer men van een loopkever, ca. 20 mm lang, alle 
afmetingen 10x vergroot, wordt het lichaamsgewicht 103=1000 x 
groter, zodat de poten gezamenlijk een 1000x grotere kracht 
moeten uitoefenen . 
De doorsnede van de spierbundels wordt echter slecht 102=100x 
groter zodat de spanning, gedefinieerd als kracht gedeeld door 
oppervlak 10x groter wordt. Dat gaat niet. Om de spanning in de 
spieren en in alle skeletdelen binnen toelaatbare waarden te 
houden, moet de lichaamsvorm worden aangepast . Dit geldt ook 
voor andere lichaamsfunkties zoals b.v. de temperatuur
huishouding of de ademhaling. 
Wanneer het industriële proces te grootschalig wordt, kan men 
aanvoelen dat er andere structuren nodig zijn , precies zoals dat 
in de natuur wordt geregeld . Omgekeerd geldt eveneens dat een 
bepaalde structuur of levensvorm slechts tussen een minimale 
en maximale grootte kan blijven voortbestaan. 
Een mens b.v. heeft dusdanige afmetingen, dat hij op twee 
benen kan staan en lopen. Een olifant is daar door zijn enorme 
massa simpelweg te groot voor en een insekt heeft daarentegen 
weer zo'n kleine massa, is zo gevoelig voor storende omgevings
krachten dat een klein steunvlak onvoldoende stabiliteit zou 
bieden . 
Zo ook is het onbegonnen werk om een lucifer op een vingertop 
te balanceren; met een bezemstok gaat het wel, maar met een 
lantaarnpaal wordt het weer een fiasco. 
Het lijkt dus zinvol om onderzoek te doen naar de 'schaligheid' 
van bedrijven . 
Zou het niet mogelijk zijn de relevante variabelen van bedrijven 
te vangen in kentallen , zoals de Natuurkunde dit lukte in de 
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vorm van Reynolds, Prandtl en Mach , om er maar eens enkele te 
noemen. Maar zou het wel een uitsluitend technisch probleem 
zijn? Hadden deze gigantische bedrijven niet zoveel invloed op 
individuen en samenleving, dat het probleem door de gedrags
wetenschappers moest worden aangepakt? 
En in navolging van Taylor duiken niet alleen namen op van 
mensen als Maya, Maslow, McGregor, Herzberg, maar zelfs van 
komplete instituten zoals dat van Tavistock, Max Planck en 
Fraunhofer. 

Uiteraard is er geen sprake van dat men uitsluitend in óf 
technische, óf sociale, óf economische, óf organisatorische zin 
over bedrijven kan spreken; maar men dient al deze autonoom 
gegroeide systemen integrerend te overzien, en ze te toetsen op 
hun bijdrage aan het gewenste resultaat. 
Systemen overzien betekent: uitstijgen boven de dagelijkse 
turbulentie , boven het uitsluitend funktionele niveau van b.v. 
wetenschapper, ontwikkelaar, fabrikant of accountant en zich te 
bezinnen op de hoofddoelstelling van het bedrijf . 
Deze hoofddoelstelling is : Stel een klant voor 100% tevreden. Hij 
immers betaalt voor het produkt of dienst en indien hij tevreden 
is betaalt hij zo veel, inclusief een stuk winst, dat men door kan 
blijven gaan. 
Een klant nu is tevreden wanneer voor een bepaalde prijs het 
produkt de verwachte kwaliteit heeft en op de ju iste tijd op de 
goede plaats aanwezig is. Naast prijs is dus bepalend: kwaliteit 
en logistiek. 
Daarom kwamen die in de jaren 70 zo in het centrum van de 
belangstelling . 
In het Westen trachtte men in eerste instantie zowel kwaliteit als 
logistiek in te bedden in de reeds genoemde wijze van opereren 
rondom efficiency. Er werden specialisten benoemd belast met 
het onderwerp kwaliteit en anderen voor logistiek . 
Deze laatsten trachten door middel van een boekhouding te 
registreren en te plannen hoe de produktie zou gaan verlopen . 
De specialisatie 'material management' ontstond extra naast alle 
reeds bestaande funkties. Met behulp van computers en de 
MAP-filosofie werd het mogelijk voor elk produkt een boekhou
dinkje voor de toekomst te maken en dat vervolgens tot heilige 
norm te verklaren , waaraan alles en iedereen ondergeschikt is. 
Het vervelende is echter dat in de werkelijkheid nog steeds de 
bedrijfskundige hoofdwet van behoud van ellende geldt; er 
plegen namelijk altijd verstoringen op te treden. Netter gezegd: 
calamiteiten treden op volgens een Weibuil statistiek. Maar mijn 
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collega prof. Doorschot vertelde daarover vorige week reeds. 
Evenzo werden dezelfde foutieve uitgangspunten ingebracht 
door de kwaliteitsfunktionarissen die poogden de bewerkings
processen manonafhankelijk te maken door middel van contro
les, opvoering van discipline en vereenvoudiging van taken. 
Evenals bij logistiek ging men uit van de gedachte: kwaliteit kost 
geld; er is een optimaal kwaliteitsniveau dat berekenbaar is uit 
kwaliteitskosten enerzijds en kosten van klantenverlies, service, 
image schade etc. anderzijds . 
Het heeft lang geduurd voordat echt werd beseft dat een geheel 
andere benadering nodig was en hier past het de voortrekkers 
ervan te noemen: 

Oeming getypeerd door: 'Meten is weten' 
Crosby met zijn: 'Doe het meteen goed' 
Juran met: 'Het kan altijd beter' 

DEMING CROSBY 

METEN IS WETEN DOE HET METEEN GOED 

JUHAN 

HET KAN ALTIJD BETER 

De Japanse industrie komt de eer toe, deze uitgangspunten het 
eerste te hebben opgepakt en in alle verhalen en studiereizen 
naar aanleiding van hun overweldigende expansie en succes 
hoort men hen zeggen, dat zij ervan zijn doordrongen dat 
kwaliteit tot de verantwoordelijkheid van iedereen behoort 
inclusief topmanagement en niet alleen die van specialisten. 
Slechte kwaliteit en fouten kosten altijd geld. 
Dus niet optimale kwaliteit nastreven, maar maximale kwaliteit 
eisen; zero defects (0 fouten) op alle gebieden; wat je de eerste 
keer doet moet uitmuntend zijn . 
Kwaliteit gaf de concurrentie een ander karakter en werd aldus 
naast efficiency of prijs een op zijn minst even belangrijk 
criterium. 

Zo'n fundamentele omwenteling in denken doet zich nu weer 
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voor want het probleem logistiek is nog steeds niet goed 
opgelost. 
Integendeel, de merendeels batchgewijs produktiesystemen 
veroorzaken formidabele logistieke problemen en het inschake
len van een computer bij een chaotische goederenstroom brengt 
hoogstens chaos inhet kwadraat en dit noemen de cynici: CAN 
= Computer Aided Nonsens. 
Zoals reeds gezegd komt daar nog bij dat door de wereldwijde 
produktiecapaciteit en de internationale concurrentie, de bedrij
ven vluchten in produktdiversifikatie om hun marktaandeel op 
peil te houden en liever nog te verhogen . 
Het aantal. produkttypen breidt zich daardoor sterk uit en wordt 
tenslotte modegevoelig. Steeds sneller moeten produkten met 
nieuwe snufjes en allerlei toeters en bellen op de markt komen. 
Omdat de totale markt in gebruiksgoederen niet zo snel stijgt, 
neemt dus de seriegrootte hand over hand af en men eist dat 
bedrijven flexibel moeten zijn, om het onvoorspelbaar geworden 
klantengedrag t.a.v. volume en assortiment, te kunnen volgen. 
Het realiseren van een hoge mate van flexibiliteit vereist een 
sterke externe oriëntatie of anders gezegd de toekomstige 
bedrijfsattitude zal neerkomen op: eerst komt de klant, daarna 
de klant en tenslotte de klant. De economen zeggen: de markt is 
essentieel veranderd van een sellersmarkt in de jaren 60 naar 
een buyersmarkt nu . 
Helaas is het nastreven van flexibiliteit gemakkelijker gezegd dan 
gedaan, want flexibiliteit kost geld, heel veel geld. 
Het flexibiliteitsstreven komt in conflict met de wijze waarop 
efficiency wordt nagestreefd. En precies zoals in de jaren 70 
over het begrip kwaliteit werd gediscussieerd in termen van het 
dualisme: kwaliteit versus prijs, of over het begrip logistiek in 
termen van het dualisme: doorstroomtijd versus voorraden (= 
prijs), zo discussieert men nu over flexibiliteit versus prijs . 
Ook nu weer is deze discussie fundamenteel onjuist . Wie 
onvoldoende flexibel is, levert in het geheel niet meer de 
gevraagde up-to-date produkten met nog enige winst marge, 
maar verzeilt in een heilloze, en in Nederland waarschijnlijk 
hopeloze, prijzenslag. Flexibiliteit kan weliswaar meer 
bewerkingskasten met zich meebrengen, maar veel meer 
opbrengen door hogere verkoopwaarden. Wanneer bovendien 
achteraf de kosten t.a.v. omstellen, work in pro9ress, tussen
voorraden, commerciele voorraden, materiaalbeheer en logistiek 
enz. lager blijken dan geraamd, dan is dat mooi meegenomen . 

Het technische systeem ontwikkelde zich dus van massafabri-
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kage, mechanisatie, numerieke besturing en automatisering tot 
flexibele produktiesystemen. 
Het kan daarbij gebruik maken van: 
a. zuivere handmontage; 
b. operators met technologische hulpmiddelen; 
c. automatische onderdelen toevoer; 
d. specifiek ontworpen molens of transferstraten (zgn . harde 
mechanisatie; 
e. robot montage (zgn. flexibele mechanisaties) 
ofwel combinatie hiervan . 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat de harde mechanisatie 
meestal pas kan worden uitgevoerd als men de technologie en 
de toevoer van onderdelen volledig beheerst . Zo niet, dan blijkt 
de specifieke mechanisatie een bittere teleurstelling in resulta
ten , in tijd en geld . Een tweede opmerking betreft de 
zogenaamde flexibele mechanisatie. Het is ten enen male 
onvoldoende, om slechts een robot te installeren teneinde 
flexibiliteit te verkrijgen. Ook de toevoer en afvoer van 
materialen, gereedschappen en onderdelen dienen dezelfde 
flexibiliteit te bezitten. Een universele programmeerbare robot 
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binnen specifiek ontworpen onderdelentoevoerinrichtingen en 
intern transportsysteem levert slechts een inflexibel produktie
systeem. 

Het besef brak door dat produktiesystemen heel anders konden 
worden gebouwd en wel langs een intrastruktuur van intern 
transport. Vooral in Japan zag men (lange) transportlijnen 
ontstaan , waaraan alle genoemde vormen van werkstations aan
en afgekoppeld konden worden. 
Hiermee werden zeer grote verbeteringen in het logistieke 
gebeuren verkregen . Men kon daardoor zelfs accepteren dat 
diverse werkstations een lage bezettingsraad hadden wanneer ze 
als stand-by of als reserve fungeerden. Nog sterker, men 
accepteerde zelfs dat het produktontwerp moes1t veranderen om 
mechanisatievriendelijk op een dergelijke lijn te kunnen worden 
gemaakt. 
Men gaat daarin zo ver dat men binnen de cyclustijd of binnen 
het ritme van deze lijn kan overschakelen op een nieuw type 
produkt. En nu kan men produceren op afroep Em men spreekt 
van: 'Just in time en Kan-ban produktiesystemen'. 

Op nog een technische revolutie wil ik de aandacht vestigen en 
wel die der besturingstechniek die via de microE!Iectronica tot de 
informatiegolf is geëxplodeerd. Uiteraard is over dit onderwerp 
alleen al gemakkelijk dagen te praten, niet in het minst omdat ik 
van zo nabij die explosieve ontwikkeling heb meegemaakt en 
meebeleefd . Weest U gerust, ik zal dit niet doen , maar mij 
beperken tot het aangeven van toekomst ige ontwikkelingen. 
Ik denk dat de belangrijkste ervan in de context van d it verhaal 
zullen zijn : 
1) De dataproduktie zal zodanig toenemen dat 'signaalmachines' 
nodig zullen zijn om de meestal analoge signalen in digitale om 
te zetten en ze verder met computerachtige apparaten te 
verwerken . 
2) De meest wezenlijke functies van dit verwerken zullen zijn : 
signaalherkenning bij b.v. mondelinge instrukties, signaalsane
ring zoals bij afscheiden van ruis op grond van voorinformatie 
en signaalproduktie zoals b.v. in CAD systemen gebeurt: waarbij 
een visuele voorstelling van een werkstuk op het TV scherm of 
monitor wordt gegenereerd . 
3) Veel high-tech werk zal nodig zijn om de zwakste schakels in 
het data verwerkingsproces te verbeteren met name de senso
ren, die het verschijnsel wat ons interesseerde binnen het 
electronische systeem kunnen brengen, en de displays die de 
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informatie vanuit het electronische systeem in zintuigelijke vorm 
moeten weergeven, meestal visueel. 
4) Het ontstaan van dialoogmachines waarbij gebruiker en 
machine beurtelings mededelingen doen , die convergeren naar 
die specifieke hoeveelheid informatie die de gebruiker op dat 
moment behoeft, dan wel redigeert. Het probleem zit hierbij in 
de doelmatige ordening van de struktuur van de dialoog, 
tezamen met de struktuur van het informatiebestand. 
De infosystemen hebben zich aldus ontwikkeld vanaf main frame 
en personal computers tot de eerste dialoogsystemen. 
Daarmee hoop ik U duidelijk te hebben gemaakt dat de micro 
electronica en informatica ongelooflijke mogelijkheden in zich 
bergen om informatiedata te produceren , te transporteren via 
glasvezels, op te slaan op banden, IC's, optische platen etc. 
Wanneer men er in slaagt deze data doelmatig te sonderen en te 
presenteren als relevante informatie ten dienste van alle 
medewerkers, dan kan de produktiviteit, de kwaliteit en de 
flexibiliteit geweldig verbeteren . 
Helaas is het nu nog zo, dat we verdrinken in data, met vallen en 
opstaan bezig zijn er informatie van te maken, dat we dorsten 
naar kennis en utopisch hopen dat ooit wijsl1eid ons deel zal 
worden. 

Dames en Heren 
Ik wil nu enkele analysevormen uit de legio-mogelijkheden 
toelichten omdat ze relevant zijn voor de samenstelling en 
verdere uitbouw van onze vakgroep Technische Produktie
systemen. 
Als eerste zou ik willen noemen de energie-analyse. De 
verwachting bestaat, dat op wat langere termijn gezien, de 
prijzen van de energiedragers zullen blijven stijgen t.g .v. hun 
fys ieke schaarste en een aantal andere invloedrijke faktoren , 
waarop ik niet verder in zal gaan . 
Daarmee wordt de produktiefaktor energie duurder, hetgeen niet 
alleen tot uiting komt in de direkte produktkostprijs , maar ook in 
die van toeleverancie rs van materialen en subassemblies. 
In eerste instantie moet men niet verwachten dat de struktuur 
van de produktiesystemen zal veranderen t.g .v. energieprijs
stijgingen , maar aanvankelijk zullen alleen de verspillingen 
technisch en economisch verantwoord worden bestreden . 
Voor nog verdergaande besparingen moet meestal het 
produktiesysteem opnieuw worden ontworpen , waarbij men 
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tracht de kosten van hetdirekteen indirekte energieverbruik te 
minimaliseren. 
Meestal gaat men bij dit herontwerpen als volgt te werk. 
Na de analyse van de bestaande situatie door observatie en 
metingen wordt een energiemodel samengesteld incl. massa- en 
energiebalansen, op basis waarvan rendementen kunnen worden 
berekend. 
Door te simuleren kan men de procesvariabelen veranderen en 
toetsen of hun invloed overeenstemt met de werkelijkheid. 
Wanneer dit daarna zodanig geabstraheerd kan worden dat er 
formules opgesteld kunnen worden , zal de voorspellende kracht 
van het procesgedrag bij afwijkende condities aanmerkelijk 
toenemen. Daarmee kan men verwachten, dat de huivering tegen 
veranderingen door de angst voor het onbekende, drastisch zal 
kunnen verminderen . 

Als 2e analysevorm wil ik noemen de uiterst belangrijke 
Materiaalstroom - lnfostroomanalyse. 
De kostprijs van een produkt kan men opgebouwd denken uit 
materialen en toegevoegde waarde. Wanneer nu de post 
materiaal meer dan de helft van de produktprijs vertegenwoor
digt dan is bijna altijd de goederenstroom belangrijker dan de 
bezettingsgraad van mensen of apparatuur. Men streeft in dit 
geval naar produktiesystemen, die er voor zorgen dat een 
continue vloeiende goederenstroom met optimale tussenvoorra
den ontstaat. 
Het accent ligt nu voornamelijk op doorstroomtijdverkorting. 
Men zou in dit OiJzicht een produktsysteem wel met een 
lichaamsargaan kunnen vergelijken, waarbij sla9aders en aders 
met hun allerfijnste vertakkingen vergelijkenderwijs laten zien 
hoe de fysieke goederenstroom resp . de informatiestroom met al 
hun interakties van vitaal belang zijn voor het orgaan: het 
produktieproces. 
Het goederenstroomgebeuren is inharent aan intern transport in 
de vorm van infrastruktuur. Met het bijbehorende infogebeuren 
heeft men het over de logistiek . 
Op dit terrein heerst momenteel een babylonische spraakverwar
ring waaruit weer competentiestrijd voortvloeit tussen produktie
management en materiaal-management, tussen produktie
engineering en informatica. 
Om dit te verbeteren ontstond op het CFT van Philips een model van 
een produktiesysteem dat mij erg aanspraak: een ui. En wel om de 
volgende twee redenen. Ten eerste ken ik geen voorwerp in de 
natuur dat duidelijker uit lage of schillen is opgebouwd. Ten tweede 
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ken ik er ook geen wat meer tranen veroorzaakt, wanneer je er te 
rigoreus mee omgaat, bijvoorbeeld door er met een mes dwars 
doorheen te snijden of met de befaamde botte bijl op in te hakken . 
Dit model is gekozen om te verduidelijken, hoe E~en architectuurvan 
een produktiesysteem opgebouwd zou kunnen worden met juist 
gekozen taakafbakeningen (interfaces). 

• Een produktiesysteem volgens dit model heeft relaties met de 
omgevende buitenwereld, die bestaat uit klanten en toeleveran
ciers, in de vorm van: 
-onderhandelen (H) over produkten, specificaties, kwantiteiten, 
levertijden, prijzen . 
- orders (0) van klanten naar produktiesystemen en van 
produktiesystemen naar toeleveranciers. 
-leveren (L) van produkten of grondstoffen. 

Men noemt dit het niveau van de logistieke beheersing of 'shop 
f/oor layer'. 
• Binnen een dergelijk produktiesysteem treft men meerdere 
subsystemen aan, die nog steeds gekenmerkt worden door 
dezelfde relaties: onderhandelen, orders, leveren. Men kan deze 
subsystemen blijven verkleinen, de ui als het ware afpellen totdat 
men op het niveau van de produkttoewijzing aanbeland, de zgn. 
'work order layer'. 
• Deze laag maakt weer gebruik van werkstations, die uit 
mensen, machines, machine-straten of robots kunnen bestaan, 
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of uit autonoom werkende combinaties hiervan. Elk werkstation 
nu heeft een eigen besturingsapparaat dat zowel een relaiskast, 
een PLC, of een dikke computer kan zijn. Men spreekt over de 
'workstation-layer '. Deze laag ontvangt niet alleen orders, maar 
onderhandelt, verstrekt informatie over mens-machine
capaciteiten en produkt-proces-voortgang, en maakt produkten . 

• Alle werkstations kan 
men met elkaar verbin
den door middel van een 
intern transport systeem 
waardoor een netwerk 
ontstaat, de zgn. 'route 
layer'. Kenmerkend is 
dat door middel van 
transport-route
besturing produkten 
kunnen worden toege
wezen aan werkstations 
of door werkstations 
worden afgeroepen, al of 
niet volgens opgezet 
plan. 
Belangrijk is hier hoe 
het identificeren plaats 
vindt van de produkten 
in wording afha11keiijk 
van hun bewerkingsstaat 
of hun geografische lo
katie. 
De besturing wordt eenvoudiger wanneer het produktieproces 
wordt gegroepeerd rond een proces georienteerd intern tran
sport, omdat alle produkten altijd van eiland naar eiland gaan . 
De identificatie is aanmerkelijk eenvoudiger. Nog eenvoudiger 
wordt het besturingssysteem wanneer de produktie verloopt 
langs een produkt georienteerde lijn . Enige identificatie is nodig 
bij parallel werkplekken om eventuele line-balancing problemen 
aan te kunnen of wanneer een reparatie-circuit nog niet te 
vermijden is. 
• Maar wanneer ook dat niet hoeft, spreekt men van 'produkt 
link layer ', een ongecompliceerde lijnstructuur die zeer populair 
is in Japan, zoals reeds gezegd is. In wezen is dat niets nieuws 
want Henry Ford deed dit al voor zijn beroemdeT-fordjes 
produktie. 
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• Om het model nu verder af te maken, ve011elden we de laag 
van sensors-actuators t.b.v. resp. de indicatie~ van plaats en 
toestand van het wordende produkt en de daarbij behorende 
voorgeprogrammeerde aktie die het gevolg dient te zijn. 
Binnen de afdeling Bedrijfskunde houden verscheidenen vak
groepen zich eveneens bezig met een of meerdere lagen van dit 
model. 

Een derde analysevorm slaat op internationale aspecten. Bdk 
ingenieurs, die aldus produktiesystemen kunnen ontwerpen, 
zullen bij hun tewerkstelling straks al ras tot de ontdekking 
komen dat ook het Nederlandse industriële g1ebeuren zich in 
toenemende mate afspeelt in internationaal verband. Men denke 
aan export en import en internationale concurrentie. 
Zonder enige kennis van buitenlandse markten, produktie
omstandigheden en handelsspelregels kan men vanuit Neder
land geen produktiesysteem ontwerpen. 
Er bestaan nu eenmaal in andere landen verschillen in 
arbeidsproduktiviteit, scholingsgraad, managementkwaliteit, 
beloningsniveausen- stelsels, enz. 
Er bestaan helaas nog steeds handelsbelemmeringen, in- en 
uitvoertarieven, quotas, tolmuren, valutaschommelingen enz. 
Er zijn in andere landen andere industriële intra-strukturen 
waardoor de mogelijkheden tot uitbesteden, communicatie, 
transport, service enz. verschillen. Men heeft te maken met 
verschillende fiscale-, arbeids- en milieu-wet1;~evingen benevens 
andere politieke en kulturele normen en waarden. 
Tenslotte zijn er grote verschillen in verkrijgbaarheid en prijs van 
kwaliteit en kwantiteit van mensen, materialen en energie. 
De toekomstige Bdk ir. krijgt hiermee te maken, hij zal zelf 
moeten schatten óf en wánneer hij, welk soort specialist dient te 
raadplegen, maar hij dient ten minste iets van hun taaltje te 
verstaan. 
Nu valt het binnen EEG verband nog wel mee, maar in de VS en 
Japan verloopt het industriëel produceren merkbaar anders. 
Nog grotere verschillen bespeurt men met industrieën in 
semi-geindustrialiserde naties zoals Spanje, Ierland, Turkije; of 
in de opkomende industrielanden zoals Korea, Taiwan, India; om 
maar niet te spreken van de traditionele ontwikkelingslanden 
zoals Zambia, Tanzania, Peru. Het lijkt mij van groot belang 
zorgvuldige vergelijkende analyses van internationale industriële 
produkties te kunnen maken in de hoop in Nederland meer 
inzicht en doorzicht hieromtrent te verkrijgen. 
Een vierde analysevorm vindt plaats door de gemeenschappe-
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lijkekenmerken op te sporen van bewerkingssystemen, en wel 
door vanuit de natuur de wordingsgeschiedenis van een 
samengesteld industrieel produkt na te gaan. 
Daarin onderscheidt men achtereenvolgens de stadia 
-opsporen en winnen van grondstoffen; 
-bewerken ervan tot technische materialen zoals gassen, 
poeders, korrels of brokken; 
-omzetting tot uitgangsmaterialen zoals draad, band, profielen ; 
-vorming tot onderdelen met behulp van verspanende of 
niet-verspanende werkt u i gen; 
- nabewerking zoals galvaniseren, lakken; 
- montage en verbindingen vormen; 
-verpakken . 
U zult het met mij eens zijn: 
er zijn legio aanknopingspunten voor een bedrijfskundige met 
technici van andere disciplines. 
Wellicht kunnen velen van velen nog wat leren . 

Als laatste vorm ,waarvoor ik eigenlijk de naam analyse te weids 
acht, wil ik wat filosoferen over enkele sociaal-e1conomische 
aspecten en wel over de eigenlijke 'bron van waarde'. 
Vooropgesteld zij dat die in diepste wezen bestaat uit menselijke 
inspanning . Immers zonder deze menselijke inspanning hebben 
noch grond, noch hulpbronnen,noch grondstoffen enige waarde. 
Pas na menselijke arbeid, waar vraag naar is, krijgt het resultaat 
van die arbeid waarde of dat nu een gebouw, machine of 
consumptieartikel is. Deze waarde wordt gekoppeld aan en 
gemeten in geld, een geweldige uitvinding, waarmee een zeer 
verfijnd ruilmiddelmechanisme ontstond. Kapitaal kan men aldus 
zien als een erfenis van vroeger verrichte arbeid zgn . gestolde 
arbeid . 
Scheiding van kapitaal en arbeid in veel economische modellen 
in ons maatschappelijk en fiscaal stelsel lijkt onlogisch . Hoe 
meer effectieve menselijke inspanning, waar behoefte aan dient 
te zijn , des te groter waarde van het resultaat is te verwachten, 
des te groter economisch resultaat zal ontstaan . 
De effektiviteit van de inspanning wordt niet bepaald door 
spierkracht of transpiratie, doch door de kombinatie van 
organisatie, technologie, hulpmiddelen en mankracht die aange
wend kunnen worden. 
Onze maatschappij is nu zo georganiseerd, dat er belangen
tegenstellingen zijn gegroeid tussen : individuen, bedrijven en 
samenleving : 
individuen willen een inkomen verwerven, maar staan niet echt 
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te trappelen om vele uren te arbeiden in het 'zweet huns 
aanschijns'. 
bedrijven willen volkomen legale investeringen doen door te 
besparen op arbeidskosten en stoten mensen uit. 
De samenleving verhaalt de aldus nodige uitkeringskasten ter 
voorkoming van verpaupering weer op individu en bedrijf. 

De faktor arbeid nu is nauwelijks alternatief aanwendbaar, is niet 
schaars en zal dat ook niet meer worden. 
In feite zou dus de prijs dienovereenkomstig! dienen te dalen, 
maar wij vinden dat met ons allen niet acceptabel en prefereren 
vast te houden aan een 'certain way of life'. Besef echter de 
prijs: de verzorgingsstaat, die wij daarvoor hebben gecrëerd eist 
daarvoor van de werkenden in reguliere verbanden 40 miljard 
aan loon/inkomstenbelasting en ruim 80 miljard aan sociale 
premieheffingen . 
Deze 120 miljard verdubbelen het loonniveau van de werkenden 
via de bekende afwentelingsmechanismen . Laat ons goed 
beseffen dat dat niet in elk land zo is . 

Geachte toehoorders 
Uit het voorafgaande kan men afleiden, hoe de toekomstige 
succesvolle produktiecentra eruit zullen zien: ze worden m.i. 
gekenmerkt door: 
1. lange bedrijfstijden, denk aan zo'n 7000 uur/jaar en dan nog 
deels onbemand; 
2. strikte beheersing van processen met goede informatie
netwerken en regelkringen om een continue stroomproduktie te 
verkrijgen; 
3. flexibele produktiesystemen om korte doorlooptijden te 
verkrijgen, waardoor de voorraden kunnen dalen; 
4. hoog gemotiveerde medewerkers. 
Om tot deze 'factory of the future' te komen is het ten enemale 
onvoldoende om een CAD/CAM/automatiseringssysteem te 
kopen en vervolgens 'back to business' te gaan. Nee, automati
sering zal het hele bedrijf beïnvloeden, zal gedragen en 
vertroeteld dienen te worden door alle hierarchische niveaus en 
zeker door de topleiding. 
Een tweede cruciale faktor wordt gevormd dloor de technische 
mogelijkheden. Maar in het voorgaande deel heb ik daar al de 
nodige aandacht aan gewijd. Ik wil nu nog E!en 4-tal niet
technische faktoren noemen die evenzeer succesvolle implemen
tatie beïnvloeden . 
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Als 1e faktor noem ik 
integrale benadering die weer te onderscheiden is in: 
• vertikale integratie van strategisch en operationeel niveau 
m.a.w. koppeling tussen externe markteisen en interne eigen
schappen en mogelijkheden van het produktiesysteem. 
• horizontale integratie, waarmee wordt bedoeld dat bij het 
ontwerpen van produkten, dwingend rekening wordt gehouden 
met het primaire realisatieproces en de secundaire toeleverende 
processen. 

De 2e faktor is 
Vereenvoudiging van alles en op alle plaatsen. 
Reduceer systematisch de complexiteit van produkt, produktie
middel , proces, organisatie ... en maak het geheel 'fool-proof'. 

De 3e faktor is 
Flexibele organisatie. Te denken valt aan : 
• eenhoofdige, herkenbare, aanspreekbare leiding, die met 
kennis van zaken , verantwoorde beslissingen neemt met rede
lijke snelheid . 
• zo min mogelijk hiërarchieke niveaus om de gap tussen 
beslissing en uitvoering te verkleinen en de verticale communi
catie te bevorderen , waardoor adequaat gereageerd wordt op 
externe veranderingen . 
• verminderen van funktionaliteit, van stafafdelingen , want al die 
'helpende diensten' vergroten de bureaucratie en verstikken elke 
flexibiliteit. Kijk maar naar deze TH : de diensten kosten 
ongelooflijk veel werk. 
• tenslotte ben ik van mening dat kleinschaligheid de flexibiliteit 
bevordert . Uitdrukkelijk bedoel ik hier niet: 'smal! is beautiful'. Ik 
bedoel dat niet tegelijkertijd alle produktie-technologiën, -
volumes, -diversiteiten, -levertijden, -prijszetting, enz. , groot
schalig en/of complex mogen zijn. 
Tracht intelligent je eigen problemen te kiezen! 

Als 4e en laatste cruciale faktor wil ik noemen sociotechnische 
keuzes. 
Wanneer U het met mij eens bent, dat hoog-gemotiveerde 
medewerkers het meest essentiële 'bedrijfsmiddel' van een 
onderneming zijn , is het logisch een dienstbaar systeem te 
installeren. Aldus appeleert men aan hun betrokkenheid door 
een beroep te doen op hun intellectuele capaciteiten. Het 
tegengestelde ervan: een mens controlerend of bewakend 
systeem - dat 'kijken over iemands schouder' dat sommige 
infosystemen hebben - irriteert elke normele medewerker zo 
mateloos, dat velen zullen aantonen, dat bedotten ervan mogelijk 
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is. Wanneer men systematisch het werk zo ver als maar mogelijk 
is simplificeert, degradeert men de functies tot die van een 
'hersenloze kijker', die alleen tot reflexbewegingen in staat is . 

Recente onderzoeken bevestigen helaas, dat in Nederland een 
significante dalende tendens kan worden waargenomen ten 
aanzien van de gevraagde functie niveaus. Daarentegen stijgt het 
aangeboden kennisniveau nog steeds door de school
opleidingen, door de massacommunicatiemiddelen, door na- en 
herscholingen en door moderne vormen zoals Teleac en Open 
Universiteit. 

niveau 

1950 1960 1970 1980 
--tijd 

Dit stijgende kennisniveau staat in sterk contrast tot het dalende 
funktieniveau, waardoor een enorme verspilling van de kwalita
tieve vermogens van de faktor arbeid optrE!edt. Dit wordt 
bovendien nog versterkt door het verschijnsel van de neder
waartse verdringing . 
De resultaten van activiteiten zoals 'Quality Control Circles' en 
werkoverleg- en participatiegroepen doen vermoeden , dat een 
aanzienlijke kwalitatieve overcapaciteit bij de mensen aanwezig 
is, die niet wordt aangeboord, maar wel moet worden betaald . 
Nogmaals, het is van het grootste belang clat men er grondige 
aandacht aan schenkt welke informatie, in welke vorm, op welk 
niveau wordt verstrekt en hoe dat gebeurt . En dat bedrijven 
mogen beseffen, dat mensen, die een huishouden kunnen 
managen, een vakantiereis kunnen organiseren, een complete 
culturele- of sportvereniging kunnen leiden, niet per definitie 
imbeciel worden zodra ze de fabriekspoort binnengaan. Kortom : 
bedrijven, gebruik toch uw medewerkers!. 

Sociaal-economische gevolgen 
Zoals reeds meermalen gezegd, de automatisering grijpt om zich 
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heen. Het is niet meer de vraag óf er wordt geautomatiseerd, 
maar alleen nog hoé het wordt gedaan. Toffier noemt de fase, 
waarin we zijn terechtgekomen de 'third wave'. De derde golf 
van informatietechnologie na de komst van de agrarische 
maatschappij 10.000 jaar geleden en de industriële maatschappij 
zo'n 150 à 200 jaar geleden. 
We beleven op langere termijn gezien die derde golf, maar op 
korte termijn zagen we slechts de depressie de dé
industrialisering en de financiële crisis, waardoor structurele 
werkloosheid is ontstaan. Dat leidde weer tot een diep 
wantrouwen en wijd verspreid pessimisme ten aanzien de 
sociaal-culturele aspecten van deze technologisch-economische 
ontwikkeling . Dat pessimisme wordt nauwelijks beïnvloed door 
de gangbare economische theoriën van de fundamentale 
schaarste. Maslow's pyramide van menselijke behoeften indi
ceert weliswaar alternatieve aanwending van arlbeid van produk
tie naar diensten, maar men kan overal rondom zich zien, dat 
een groot deel van die dienstensector zich ook laat automatise
ren. 
Fourastié concludeerde dan ook reeds in zijn optimistisch 
getoonzette 'grand espoir' evenals in zijn '40.000 heures' dat 
betaalbare arbeid een randverschijnsel in de samenleving wordt. 
'Laten we ons', zei hij, voorbereiden op een 'vrijetijds
maatschappij'. 
Telkens opnieuw publiceert de een of andere optimist dat in de 
long run 'alles reg sa! kom' , maar ik ben geneigd met Keyne's te 
zeggen : 'In the long run we're all dead' en men moet een 
diepgelovig christen zijn om daar nu alle hoop uit te putten. 
Deze automatiseringstechnologie, die niet te stuiten is, is ons 
overkomen terwijl er een wereldwijde depressie heerste, geken
merkt door vele sluitingen van bedrijven in financiële nood, een 
dalend inkomen uit arbeid en een niet meer betaalbare groei van 
de sociale uitkeringen tot ruim 80 miljard. 
Automatisering kost banen, maar niet automatiseren nog veel 
meer. Dat ligt niet aan de technologie, maar aan de gebrekkige 
manier waarop de wereldeconomie georganiseerd is en aan de 
desastreuze wijze, waarop de instituties van de verzorgingsstaat 
reageren. 
Met een zeer eenvoudig model kan men dat inzien: 
De kosten van een bedrijf bestaan uit twee hoofd moten : 
1. materiaal, goederen, diensten, energie; 
2. afschrijving/ rente, loon/ sociale lasten, winst/belasting tesa
men toegevoegde waarde genoemd. 
Een bedrijf investeert in arbeidsbesparende automatisering als 
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de opbrengst van verminderde loon+ sociale lasten groter is 
dan de kosten-vermeerdering van afschrijving+ rente. Dat heeft 
niets met die 'verderfelijke werkgeversmentaliteit' te maken zoals 
de vakorganisaties vroeger riepen, want zij zelf hebben intussen 

ook ervaren, dat dezelfde economische wetten hun eigen 
apparaat tot afslanking noopten . Maar dit volkomen legitieme 
handelen van bedrijven, heeft tot gevolg voor de Nederlandse 
samenleving, dat: 
1) het aantal werklozen, en dus uitkeringsç1erechtigden stijgt; 
2) de premieinkomsten ter financiering hiervan dalen . 
Wanneer echter een bedrijf arbeidsplaatsen vermeerdert door 
b.v. innovatie, dan neemt het aantal werklozen af en de premie 
inkomsten toe. Elke regeltechnicus ziet meteen dat dit geen 
goede regelkring oplevert . Men hoeft er geen hogere wiskunde 
bij te halen om in te zien dat, wat gezond is voor bedrijven, 
desastreuze gevolgen voor de maatschapp1ij dreigt te krijgen. 
Onze vroegere Minister van Sociale Zaken, Albeda, betoogde dat 
onze op groei ingestelde bedrijven, organisaties en verzorgings
staat verkommeren bij een groei lager dan 6% per jaar. Men kan 
zich nu afvragen: Kan die nieuwe automatiseringsgolf ons dan 
niet helpen aan die groei? 
Het antwoord daarop hangt weer af van: 
1) hoe belangrijk zijn de groeisectoren kwantitatief ten opzichte 
van de hele economie? 
2)hoe snel willen of kunnen we de sectoren met trage 
groei,stilstand of teruggang afstoten? 
Zelfs wanneer per saldo de resulterende jaarlijkse groei 6% zou 
zijn, dan nog zou het bij het huidige pakket groeiers en 
niet-groeiers in Nederland niet mogelijk zijn, volledige werkgele
genheid te realiseren, afgezien nog van de inhaalvraag . 
We zitten dus nu met een wonderlijke paradox. We hebben een 
maatschappijvorm ontwikkeld met een ideologie waarbij een 
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betaalde baan een must is voor de volwassen man en de 
geëmancipeerde vrouw. Het politieke en economische bestel en 
de grote maatschappelijke organisaties zeggen dat ze werken 
naar volledige werkgelegenheid , maar subsidieert met miljarden 
allerlei 'job-losing' activiteiten . 
Het politiek-economische systeem belooft ieder een baan, de 
technologie streeft ernaar elke baan te vervangen , en elk bedrijf 
dat dit doet, wordt door datzelfde systeem beloond met kosten
en lastenverlaging. De technologie die de brandstof sprokke
lende en op voedsel jagende mens in de argrarische samenle
ving bracht om boer te worden; die vervolgens alle 
arbeidspotentieel van het land mobiliseerde naar de industrie
steden met hun onoplosbare ellende van te grootschaligheid, zal 
met deze automatiseringsmogelijkheden de nieuwe generatie 
demobiliseren naar fundamenteel andere levens
gemeenschappen. 
Bracht de onvoldoende regeling van wereld- en nationale 
economie ons in de financieel-economische crisis, de technolo
gische revolutie van nu zal voor een diepgaande culturele 
verandering zorgen , waardoor fundamentele normen en waarden 
van onze huidige samenleving ter discussie komen. 
Ik denk dat het volledige werkgelegenheidsstreven zijn langste 
tijd heeft gehad en dat we ons beter kunnen gaan afvragen : hoe 
moet het nu verder? 

Dames en heren, 
Mijn moeder zei vroeger vaak: 'Als de nood het hoogst is, is de 
redding nabij' . 
En gelukkig ziet men tekenen van zeer creatief denken naar 
structurele oplossingen , waardoor het wellicht mogelijk zou zijn 
het persoonlijk belang , het bedrijfsbelang en het nationaal of 
maatschappij-belang weer te laten samenvallen. 
Allereerst duid ik op het idee van basisinkomen, 3 jaar geleden 
opgesteld door een KIVI project groep. Het bevat een indrin
gende analyse van onze huidige verzorgingsstaat. Het wijst op 
de huidige onrechtvaardigheid van ons sociaal stelsel waarin 
sommigen zich riant verrijken door er misbruik van te maken, 
terwijl anderen tussen de wal en het schip terechtkomen doordat 
veel regeltjes en wetjes in een achterhaalde tijd zijn opgesteld. 
De gedachtengang is: iedereen in Nederland een leeftijds
afhankelijk belastingvrij basisinkomen te verschaffen. Wie talent, 
zin en de gelegenheid heeft meer inkomen te verwerven 
onderhandelt met een werkgever, zodat het marktmechanisme 
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van vraag en aanbod weer zou kunnen werken . Van dat 
meerdere inkomen betalen personen inkomstenbelasting. Bedrij
ven betalen de ontstane loonkostenvermindering tezamen met 
de BTW aan de staat, die daarmee de uitkeringen financiert. Alle 
mikro- en makro-berekeningen wijzen uit dat het voordeliger is 
voor individuen, leefgemeenschappen, bedrijven, organisaties en 
de Nederlandse samenleving als geheel. 
Het werkloosheidsprobleem bestaat nu niet meer, want ieder 
krijgt automatisch een uitkering. Werkloosheid betekent immers 
niet dat er geen werk is, maar dat men geregistreerd staat als 
iemand die geen betaalde baan heeft verworven . Verdere 
voordelen zijn: erkenning van het o zo belangrijke werk van al 
die huisvrouwen en een fundamentele oplossing voor alle 
problemen die onze overheden hebben met al die verschillende 
samenlevingsvormen . Te verwachten is dat een gigantisch 
ambtenarenleger overbodig is en een zwart--geld-circuit geen nut 
meer heeft. Waarom doen we het dan niet? 
Omdat menigeen betwijfelt of de prikkel tot werken niet teveel 
verdwijnt. Iemand die namelijk niet wil werken, parasiteert op de 
welvaart die anderen bewerkstellingen. Dat hangt samen met 
ons mensbeeld, en de wijze waarop bedrijven zich structureren . 
En zo is de vicieuze cirkel weer gesloten. 
Een dergelijke operatie vergt ook nogal wat organisatietalent en 
bestuurskracht. En Nederland is nog steeds een land waar de 
grauwe middelmatigheid tot hoogste goed wordt verheven. Komt 
ook maar iemands hoofd boven die grauwsluier uit, dan moet 
zijn kop er af vinden vooral de media, die veilig aan de wal alles 
achteraf beter weten. 
Zou het daarom wenselijker zijn een minder spectaculaire, 
geleidelijker, ambtelijke weg te volgen zoals prof. Meeles van de 
Katholieke Hogeschool Tilburg die voorstaat? Hij stelt voor om 
loonbelasting plus sociale premies te vervangen door een 
loonsom-heffing, lager dan de huidige, omdat een groot deel 
overgebracht dient te worden naar de indirecte belastingen . 
Deze worden aan de grenzen geneutraliseerd , hetgeen weer 
exportbevorderend werk. Vervolgens differentieert men de 
loonsomheffing in arbeidsintensief en kapitaalintensief, waarmee 
de overheid weer een geducht regelinstrument ter beschikking 
krijgt. 
Sommigen vinden dat nu geweldig, anderen juist niet. 

Zeer vermeldenswaard is ook een idee van van Elswijk van 
Bureau van Spaendenek om de maatschappelijke regelkring te 
verbeteren. 
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Ook hieraan ligt ten grondslag om de uitkering der niet actieven 
te bekostigen uit zowel reeële arbeid als 'gestolde' arbeid, 
waarover ik reeds sprak ofwel uit de totale toe~Jevoegde waarde. 
De redenering is aldus: Alle bedrijfsteegevoegde waarden in 
Nederland tezamen vormen het Bruto Nationaal produkt. 
Wanneer alle werk geautomatiseerd zou zijn, ni1emand meer 
werkt, er dus ook geen loonkosten voor bedrijven zijn en elk 
individu een uitkering ontvangt, zou het totaal daarvoor 
benodigde bedrag een deel van het BNP zijn: de zgn . 
Uitkeringsgrondslag, die, zoals globaal is berekend, tussen 50 en 
55% van het BNP zou liggen. Deze uitkeringsgrondslag kan door 
alle organisaties in Nederland worden opgebracht door afdracht 
van ca. 50% van ieders eigen toegevoegde waarde. Maar 
gelukkig is niet iedereen werkloos; nog niet alle werk is 
geautomatiseerd . In dat geval mag elke organisatie die afdracht 
verminderen met een bedrag gelijk aan de uitkering die haar 
medewerkers zouden ontvangen, als ze werkloos waren: het zgn. 
Dit uitkeringsequivalent zal gemiddeld op ongeveer 80% van het 
gemiddelde loon liggen. 
Hoe werkt dat nu uit? 

Wanneer een bedrijf nu een arbeidsbesparende investering 
overweegt, is zijn voordeel: brutoloon (zeg 1 OO'Yo) plus 
werkgeversaandeel sociale lasten (circa 40%) == 140%. In de 
nieuwe situatie wordt dat voordeel: brutoloon (100%) min 
uitkeringsequivalent (80%) = 20%. Alleen uitzonderlijke goede, 
zinnige automatiseringen maken dan nog een kans . En dat is 
ook goed, w&nî automatiseren is geen doel, maar een middel om 
beter te kunnen werken! 
Belangrijk is eveneens dat de overheid zoveel aan afdracht 
ontvangt, dat de afgesloten arbeidskrachten van een uitkering 
zijn te voorzien. 
Maar nu het omgekeerde geval. 
Stel een bedrijf overweegt om arbeidsplaatsen t e vermeerderen . 
Dan kost dat nu loon plus sociale lasten: 140% en in de nieuwe 
situatie loon min uitkeringsequivalent: 20%. Ofwel, het risico om 
iets nieuws te starten wordt zo slechts 1/7 van dat van nu . 
Ik denk dat het dan in Nederland weer aantrekkelijk wordt 
initiatieven te ontplooien voor hoogwaardig slim werk, zoals 
research, ontwikkeling, proeffabricage ... enz. wat juist veel beter 
past bij ons hoog arbeidspotentieel. 
Het aardige van dit idee is bovendien dat men er op microschaal 
mee kan experimenteren, hetgeen, als ik goed ben geïnformeerd, 
in Nuenen wordt overwogen . 
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Wanneer de werkloosheid aldus structureel wordt bestreden 
zullen bovendien allerlei negatieve effecten van het werkloos zijn 
van vitale mondige mensen afnemen. Zowel aggressiviteit, 
depressiviteit, apathie en stakingsrisico zullen dalen met de 
daarmee samenhangende medische, sociaiEl, en gezagshand
havingskosten, hetgeen uiteindelijk toch in •een verlaging van 
belastingdruk resulteert. Wellicht zijn dan echt flexibele 
produktiesystemen en organisaties op te bouwen, die de mens 
een veel centralere rol toebedelen, en ontstaat een infrastructuur 
waarin het particulier initiatief weer rijkelijk kan opbloeien. 
Het is mijn vaste overtuiging dat vele mensEm in Nederland zo 
weer aan het werk kunnen. Onderwijzers en leraren, verplegers 
en bibliothecarissen, vaklieden en sportleiders, condukteurs, 
buurtbuschauffeurs en allerlei klusjesmannen, kortom dat het 
weer mogelijk wordt om al dat werk wat er is, weer kan worden 
gedaan voor redelijke bedragen. 

Dames en heren, 
Ik hoop dat U met mij vindt dat we leven in een uitzonderlijk 
boeiende tijd. 
De automatiserings-en informatiegolf die ons omspoelt geeft 
aanzetten tot een revolutie, die fundamenteler zal blijken dan die 
van Marx, Engels en Mao. 
Niemand kan op wetenschappelijk verantwoorde wijze deduce
ren hoe dit proces zal verlopen. Ik besef dat nog vele 
specialisten in allerlei wetenschappen nodig zullen zijn om 
gezamenlijk een betere maatschappij op te bouwen. 
Maar bovenal zullen mensen nodig zijn met een visionaire blik, 
die voldoende geloof en elan op hun achterban kunnen afstralen 
om als vlaggedrager te worden geaccepteerd, zodat ze voorop 
kunnen lopen in de wetenschap dat de fanfare hen volgt. 
Daaraan bij te dragen in dit instituut met dit ambt hoop ik waar 
te maken . 
Ik dank Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming in dit 
ambt, en al diegenen die voorafgaand daaraan, dat hebben 
mogelijk gemaakt. Ik dank ook allen, die mi j hielpen met deze 
rede. 
Ik zal mij uiterste best doen het vertrouwen in mij niet te 
beschamen; om een beetje heilig vuur in de aankomende 
generatie te blazen, en ik wil eindigen met U allen, hier in zo 
grote getale aanwezig, te danken voor Uw aandacht voor deze 
toch wel lange monoloog. 
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