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V 0 0 R W 0 0 R D 

Het industriebeleid in Nederland staat tegenwoordig sterk in 
de belangstelling, zeker gezien de huidige economische situa
tie. Dit moge blijken uit het verschijnen van de 'Voortgangs
nota Economisch Structuurbeleid' ('79) en de regeringsadvies
rapporten omtrent het industriebeleid, waaronder het rapport 
van de WRR 'Plaats en toekomst van de Nederlandse Industrie' 
('80) en het rapport van de commissie Wagner 'Een nieuw indus-
trieel elan' ('81). Op de pag. 11 t/m 14 in deze publicatie 
treft U de conclusies en aanbevelingen van dit laatste rapport 
aan. 
Voor deze dag dient dit rapport ook als uitgangspunt. De ad
viezen en aanbevelingen uit de rapporten moeten in concreet 
beleid en activiteiten omgezet worden. De doeltreffendheid van 
dit beleid is afhankelijk van de acceptatie hiervan en de me
dewerking hieraan door de sociale partners en de overheid. 
Een andere noodzakelijke voorwaarde is de politieke acceptatie 
van het door de regering opgestelde beleid ten aanzien van de 
Nederlandse industrie. 
Vier sprekers zullen op deze dag hun mening met betrekking tot 
deze problematiek geven. 

Wat betreft het programma kan verder worden medegedeeld dat 
na de vier lezingen allereerst drie groepsdiscussies plaats
vinden en vervolgens een plenaire discussie. 
De drie sprekers van de ochtend nemen ieder zitting in een paral
lelsessie, waarin drie hoogleraren van de afdeling der Bedrijfs
kunde als discussieleiders optreden. Hiermee willen wij U de mo
gelijkheid bieden in een kleinere groep met een van de sprekers 
te discussieren. 
Naast de lezingen zullen ook reacties van de sprekers op een 
zestal stellingen als basis voor de discussie kunnen dienen. 
Deze reacties vindt U op de pag. 3 t/m 8; de stellingen vindt 
U uitklapbaar achter in deze publicatie. 

Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het tot 
stand komen van deze dag en wij wensen U een prettige en leer
zame dag toe. 

Het orga~iserend comite 

P. Mingels 
J. Martens 
H. Mandigers 
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11 

15 

16 

De conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Ad
viescommissie Wagner, welke U op de pag. 11 t/m 14 in deze 
publicatie aantreft, zijn een letterlijke weergave van Hoofd
stuk II uit dit rapport. Dit rapport is telefonisch aan te 
vragen op het Min!sterie van Economische Zaken, bureau In
formatie, tel. 070 I 796325 of 796348. 
De toegestuurde badge dient als entreebewijs. Tot slot: 
inschrijving voor de parallelsessies op nader te noemen 
plaats tijdens de lunchpauze. 
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P R 0 G R A M M A 

9.45 u. Registratie en ontvangst van deelnemers, koffie 

10.00 u. Opening H. Mandigers 
voorzitter studievereniging Industria en 
Prof.Ir. W.M.J. Geraerds 
dekaan afdeling bedrijfskunde 

10.15 u. Spreker Mr. G.A. Wagner 
President-Cornrnissaris van de Koninklijke 
Ned. Petroleum Maatschappij NV, voorzit
ter van de adviescornrnissie 

'Visie vanuit werkgeverszijde op het thema' 

10.45 u. Spreker Dhr. D. Visser 
Lid van Dagelijks Bestuur van de 
Industriebond FNV 

'Welke houding neemt de Industriebond FNV in ten 
aanzien van de herstructurering van de Nederland
se industrie' 

11.15 u. Pauze met koffie 

11.30 u. Spreker Drs.Ing. J. Bout 
Plaatsvervangend hoofd van directie alge
mene industrie op ministerie van Ec.Zaken 

'Met welke maatregelen heeft Economische Zaken de 
beleidsadviezen, zoals gegeven in het rapport van 
de adviescornrnissie ten uitvoer gebracht c.q. zal 
ze ten uitvoer brengen' 

12.00 u. Lunch (inschrijving voor discussiegroepen) 

13.30 u. Spreker Drs. B.A.G.M. Tromp 
Hoofdrnedewerker vakgroep Sociologie THE en 
vakgroep Politicologie RU te Leiden 

'Welke belernrneringen bestaan er voor de overheid 
om tot een uitvoering over te gaan van beleids
rnaatregelen voor herstructurering van de Neder
landse industrie' 

14.00 u. Discussie in drie groepen met in elke groep een 
spreker van de ochtend 

14.45 u. Theepauze 

15.15 u. Forurndiscussie 

16.15 u. Sluiting 

Forum bestaande uit de vier sprekers met 
als forumleider Mr. P.J.G.J. Noterrnans, 
voorzitter van de Hogeschoolraad THE 
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Mr. G.A. Wagner 

President-Commissaris van de Koninklijke Ned. Petro
leum Maatschappij NV, voorzitter van de adviescommissie 

Commentaar op stelling 1 

Men kan niet zonder meer zeggen dat de politieke wil ont
breekt om de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van 
het Rapport 'een nieuw industrieel elan• om te zetten in 
effectief beleid. De eerste vraag is: wie, of welke groep 
is het daarmee geheel of ten dele eens ( er kan, althans 
hier en daar, objectief verschil van mening zijn). Een twee
de aspect is dat voorzover die instemming bestaat, betrok
kenen vaak niet de macht of de moed hebben daarvoor openlijk 
uit te komen en er naar te handelen. Dit alles geldt ook 
(maar niet uitsluitend) voor diegenen die krachtens hun po
litieke positie bij de vraagstukken betrokken zijn. 

Commentaar op stelling 2 

De primaire taak van een onderneming in ons bestel is om 
op behoorlijke (maatschappelijk aanvaardbare) wijze nut
tige goederen en diensten tegen acceptabele voorwaarden be
schikbaar te stellen aan haar clienten (de samenleving) . 
Hiervoor heeft zij o.a. medewerkers nodig zowel binnen als 
buiten het bedrijf en zo doende schept de onderneming direct 
en indirect werkgelegenheid. Haar winsten betekenen een an
dere maatschappelijke bijdrage die mede in werkgelegenheid 
in de quartaire sector tot uiting komt. 

Commenta(:a op s-rell1~_;_"}fl_?._ 

De vakbeweging is onmis'cenbaar mede verantwoordelijk voor 
de effecten van een iDdustriebeleid. Op dit beleid zelve 
he eft: z i j iYL"vlocc.l b. v. door deelname in de S. E. R. , de 
Stichting van de Arbeid, ~oar adviezen aan de Overheid en 
politieke partijen, door rechtstreeks overleg en afspraken 
~et werkgeversorganisaties of jndividuele ondernemingen. 
Haar primair? taah is op te komen voor de belangen van haar 
leden - een industriebeleid dient echter van bredere allure 
te zijn; net moet vele meesters dienen. 

De lasten die de a6ministratle van de belastingen oplegt 
(nog afgezien Vdn de druk van die belastingen zelf) zijn 
een :::1~.ustra1:ie 'Jan de prc}J lc;nen die e:::n :r>Iare bureaucra
tie schept. Dit is ~roar zwakke bedrijven (klein of groat) 
uiteraard ernst1g2r dan voor andere. ~·eral ter wereld 
bli.jk·t hoe moej_l_j j~ het_ is :::~·?.E:: lao}c.on.ische ,~).rnst:t~e11geling 

te doorbrekel-•: de laatste ]axen vormt de strijd OlE behoud 
van werkgelegenhe:d (ook bi~ de administratis) een extra 
tentakel. Waar ligt het evenwicht? 
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Commentaar op stelling 5 

Een redelijke mate van vrijheid van onderwijs is heel wel 
te combineren met een goed functionerende arbeidsmarkt. 
Ons probleem is dat wij gewend zijn die vrijheid als een 
praktisch absolute en autonome eis te stellen. 

Commentaar op stelling 6 

De grootste taak bij het scheppen van een nieuw industrieel 
elan ligt bij de ondernemer, de ondernemingen. Dat de in
terne organisatie daarbij een uiterst belangrijke rol 
speelt is buiten kijf. Vanzelfsprekend is dat slechts een 
aspect van de vereiste constructieve zelfwerkzaamheid der 
bedrijven. 

28 december 1981 
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Dhr. D. Visser 

Lid van Dagelijks Bestuur van de Industriebond FNV 

Commentaar op stelling 1 

Niet de politieke wil, maar normale belangentegenstel
lingen vormen de genoemde belemmering. De politiek ver
sterkt die effecten door haar onmacht om vraagstukken 
van eerlijke verdeling op te lossen. 

Commentaar op stelling 2 

Banen scheppen is een van de hoofddoelstellingen van 
vakbondsbeleid. 

Commentaar op stelling 3 

Onzin. Lees de geschiedenisboekjes. En de krant. 

Commentaar op stelling 4 

Tja. Kleine, jonge bedrijven moeten alle kansen krijgen. 

pommentaar op stelling 5 

Een gevaarlijke weg, een hellend vlak. Het is nuttig de 
kwaliteit van de arbeidsplaats aan te passen aan het ge
stegen onderwijsniveau. 

Commen r;aa11 op s te Z Zinc: 6 

Inderdaad. 

18-1-1982 



- 6 -

Drs.Ing. J. Bout 

Plaatsvervangend hoofd van directie algemene industrie 
op ministerie van Economische Zaken 

Commentaar op stelling 1 

In de huidige situatie dwingt de beperkte economische 
ontwikkeling tot het heroverwegen op diverse maatschap
pelijke terreinen. Het veranderen van gemaakte politie
ke keuzen vindt echter geleidelijk plaats. Het is als 
het van richting veranderen van een mammoettanker. 
Het gaat dan ook om het bijsturen met enkele graden, maar 
deze bijsturing dient wel over een langere periode te 
worden volgehouden. 
Niettemin kan geconstateerd worden dat een groot deel van 
de adviezen welke zijn opgenomen in het rapport 'een nieuw 
industrieel elan' thans worden uitgevoerd. 
Daar waar het gaat om de aanbevelingen die het sociaal eco
nomische beleid raken kan worden geconstateerd dat bepaal
de zaken als investeringsloon beter bespreekbaar zijn ge
worden. Een en ander neemt niet weg dat discussies in 
kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties hun tijd 
vergen. Het zou ook te ambitieus zijn om te verwachten dat 
stellingen die gedurende meerdere jaren zijn betrokken, in
eens zonder slag of stoot verlaten zullen worden. 

Commentaar op stelling 2 

Oat een onderneming rendabele produkten moet voortbrengen 
waar effectieve vraag naar is, wil zij kunnen voortbestaan, 
spreekt voor zich. Dit neemt niet weg dat maatschappelijk 
gezien aan het ondernemen belangrijke effecten zijn ver
bonden in het vlak van werkgelegenheid, betalingsbalans en 
het vormen van toegevoegde waarde. Het zijn juist deze ef
fecten, die thans het toekennen van een grotere prioriteit 
aan het ondernemen in onze samenleving rechtvaardigt. 
Dit kan alleen indien de onderneming, ook inderdaad onder
neemt en acht slaat op datgene wat de samenleving van hem 
verwacht. 

Commentaar> op s-tei~Zz:ng 3 

De verantwoordelijkheid voor het industriebeleid van de cen
trale overheid berust bij de Regering die daar in de eerste 
plaats verantwoording voor is verschuldigd aan het Parle
ment. Dit betekent dat het delen van deze verantwoordelijk
heid met werkgevers- en werknemersorganisaties staatsrechte
lijk gezien niet juist is. Een en ander neemt niet weg dat 
zowel werkgevers- als werknemersorganisaties een mede-ver
antwoordelijkheid kennen ten opzichte van de industriEHe 
ontwikkeling. Dit uit zich ondermeer bij loononderhandelingen. 



- 7 -

Commentaar op stelling 4 

Dat de administratie ten behoeve van de Belastingdienst en 
het niveau van de belastingen zelf is toegespitst op grate 
bedrijven en moordend voor de jonge kleine ondernemingen 
zou zijn, berust niet op feiten. Immers, de belastingwet
geving kent een aantal specifieke faciliteiten voor de 
kleinere ondernemingen. Zoals, de kleinschaligheidstoe
slag, verliescompensaties voor beginnende ondernemingen, 
geindexeerde vrijstelling voor vermogensbelasting etc. 
Dit neemt overigens niet weg dat deze faciliteiten voor 
jonge kleine ondernemingen en met name de startende onder
nemingen kunnen worden verbeterd. Thans worden hier voor
stellen voor ontwikkeld. 

Commentaar op stelling 5 

Vrijheid van onderwijs hoeft niet strijdig te ZlJn met het 
goed functioneren van de industriele arbeidsmarkt. Wel is 
van belang dat diegenen die een keuze voor onderwijs maken 
zich realiseren welk perspectief een bepaalde opleiding 
biedt. Thans lijkt dat bij het maken van een keuze voor 
een bepaalde studierichting niet altijd voldoende beseft 
wordt welke consequenties aan de keuze verbonden zijn voor 
de verdere levensloop. 
Overigens neemt dit niet weg dat de afstemming van oplei
dingsprogramma's op de beroepspraktijk zich duidelijk voor 
verbetering leent. 
Tenslotte zij vermeld dat een geheel los opereren van de 
behoeften aan bepaald onderwijs in onze maatschappij inef
ficient is en nauwelijks sociaal te noemen. 

Commentaar op stelling 6 

Het is duidelijk dat zonder een grate mate van zelfwerk
zaamheid binnen het bedrijfsleven van zowel management 
als werknemers een krachtig herstel van de industriele 
ontwikkeling niet tot de mogelijkheden behoort. 
Alleen langs decentrale weg kunnen de initiatieven en 
stimulansen van de overheid hun vruchten afwerpen. 

25-1-1982 
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Drs. B.A.G.M. Tromp 

Hoofdmedewerker vakgroep Sociologie THE en vakgroep 
politicologie RU te Leiden 

Commentaar op ste~~ingen 

Het zou verbazingwekkend zijn geweest als de conclusies 
van 'een nieuw industrieel elan' onmiddellijk en door ie
dereen met gejuich ontvangen zouden zijn. Immers: 

-Meer dan vijftien jaar lang is het geestelijk klimaat in 
Nederland er een geweest waarin de industrie op zijn best 
als een niet problematisch gegeven werd beschouwd, en waar-
in de onaangename gevolgen van industriele expansie einde
lijk in het zoeklicht werden gezet. In deze jaren was boven
dien de mening vrijwel gemeengoed dat de toekomst van de werk
gelegenheid niet langer in de industrie, maar in de diensten
sector te vinden was. 

-Veranderingen in de politieke cultuur hebben er enerzijds 
voor gezorgd dat de waarschijnlijkheid van effectief over
heidsbeleid sterk is afgenomen, en er anderzijds toe geleid 
dat alleen al de idee van een zekere politieke overeenstem
ming over een zo belangrijk probleem onmiddellijk verdacht 
is. 

-De voorwaarden voor een succesvol industriebeleid, zoals dat 
dat wat ten grondslag lag aan de na-oorlogse industrialisa
tie, zijn in de huidige Nederlandse samenleving (nog) niet 
aanwezig. 

-Deze factoren worden nog versterkt door het gegeven dat zelfs 
van een zeer succesvol herindustrialisatiebeleid op zijn best 
een afremming van de uitstoot van arbeid in de industriele 
sector, en een herstel van de Nederlandse positie in de we
reldhandel te verwachten is. 

januari 1982 
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Curriculum vitae Mr. G.A. Wagner 

Mr. G.A. Wagner is geboren op 21 oktober 1916 te Maassluis. 
Hij studeerde in 1939 af aan de rechtenfaculteit van de Rijks
universiteit te Leiden. Na zijn studie werkte hij op een bank 
in Rotterdam en tegelijkertijd bij de stadplanologische dienst. 
In 1946 begon hij zijn loopbaan bij de Koninklijke Nederlandse 
Petroleum Maatschappij. Tijdens zijn carri~re bij deze maat
schappij heeft hij verschillende topmanagement-functies be
kleed in o.a. Curacao, Venezuela, London en Jakarta. In 1964 
werd hij Managing Director bij de Koninklijke Nederlandse Pe
troleum Maatschappij en de Koninklijke Nederlandse Shell groep 
en in 1971 werd hij President van de eerstgenoemde maatschap
pij. In 1972 werd hij tevens benoemd als Chairman van de Shell 
Oil Company in de Verenigde Staten. Het pensioen volgde in 1977 
en ging gepaard met de benoeming als President-Commissaris van 
de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij. Dhr. Wagner 
bekleedt verschillende commissariaten, o.a. bij de Nederlandse 
Bank, Estel, KLM en Chase Manhattan Bank en vervult nog andere 
nevenfuncties, waaronder voorzitter van de Voortgangscommissie 
Industriebeleid (Dhr. Wagner was tevens voorzitter van de Ad
viescommissie inzake het Industriebeleid) 

Curriculum vitae Dhr. D. Visser 

Dhr. D. Visser wcrd geboren op 25 april 1942. Na het lager onder
wi~s volg~e hij een opleiding aan de LTS, waarna hij vanaf zijn 
16 jaar als automonteur in een garage werkte. In 1967 werd hij 
aspirant-bestuurder \'an de NVV·-metaalbond ANMB en werkte als 
bestuurder j_n de districten Velsen, Den-Haag en Amsterdam. In 
1974 werd hij di.strictshoofd van de Industriebond NVV in het 
laatstgenoemd district. Sinds 1979 is hij lid van het Dagelijks 
Bestuur van de Industriebond FNV. 

Dhr. Bout st.udee:cdc~ ~;neie,_:;(;"'•'r bedrijfseconomie en werktuig
bomvkunde _, waarru hij gt.~ch.1 ··.:nde zef:: j aar werkzaam was bij het 
Oraan:!.satie-a.dviesbt:>.re-"''"· F _;}·b:.nis c Spits & Co. Daarna heeft 
hlj gedurende vier jaar de ~~Ltrale overheid geadviseerd op 
h~t terrein va~l de beleids~nalyse. Momenteel is hij hoofd van 
de hoofdafdeling Incl .. ust.ri_"'L. i3eleidsplanning en tevens plaats-
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vervangend Directeur Algemeen Industriebeleid op het Minis
terie van Economische zaken. In deze functie is hij betrok
ken bij de formulering van het Industriebeleid. Hij was de 
secretaris van de Adviescommissie inzake het Industriebeleid 
(AIB), thans vervult hij deze functie in de Voortgangscommis
sie Industriebeleid (VIB) . 

Curriculum vitae Drs. B.A.G.M. Tromp 

Dhr. Tromp (eindexamen gymnasium B) studeerde theoretische 
en politieke sociologie aan de RU te groningen, waar hij 
in 1971 cum laude afstudeerde. Hij is als wetenschappelijk 
hoofdmedewerker verbonden aan de onderafdeling Wijsbegeerte & 
Maatschappijwetenschappen van de Technische Hogeschool te 
Eindhoven en aan de vakgroep politieke wetenschappen van de 
Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij 
is de auteur van 'De samenleving als oplichterij' ('77) en 
'Het falen van nieuwlichters' ('81). In zijn vrije tijd is 
hij o.a. lid van het partijbestuur van de PVDA. 
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II. Conclusies en aanbevelingen 

Hoewel dit rapport in zijn geheel en in zijn samenhang meet 
worden bezien lijkt het nuttig een aantal van de belangrijk
ste conclusies en aanbevelingen in dit hoofdstuk kart op te 
sommen. 

1. Ondanks vele bedreigingen zijn de kansen die de Neder
landse industrie heeft zeer groat. Er is geen sprake 
van strijden voor een verloren zaak. Voor herstel van 
economische groei en voor de werkgelegenheid is evenwel 
een nieuw industrieel elan essentieel. Het beleid meet 
hierop worden gericht. 

2. De zelfwerkzaamheid van j_ndividuele bedrijven staat 
voorop. Beleidsmaatregelen van de overheid zijn consti
tuerend en stimulerend. Het gaat er bij die zelfwerkzaam
heid en om dat initiatief en ondernemingszin gestimu
leerd en niet onnodig belemmerd worden. In dit verband 
worden aan het management hoge eisen gesteld en in veel 
gevallen zal verbetering en/of versterking daarvan nodig 
zijn. 

3. Het beleid meet op de marktont.wikkeling zijn afgestemd. 
Verschuivingen in de markt, vuoral buiten Nederland en 
het gehele OESO-gebjed, word2n ste8ds groter, zowel wat 
produkten betreft als geografisch. Daarbij zijn de kwa
liteit van het produkt en de service naast de kosten 
doorslaggevend. 

4. Herstel van de vitale delen van ons industriele appa
raat zal op korte termiin aandacht moeten krijgen ter
wijl tegeli~kertijd een op herindustrialisatie gericht 
beleid zal ~oeten worden Jestart. 
Daartoe denk t c}c: l\dviescommissie aan een twee-sporenbe
nadering: hersteJ. vaG ~et kansrij~e bestaande door een 
behoorlijk sociaal-econo~isc~ beleid met een daarbij 
behorend i~d~strie~cleld enerzijds en een herindustria
lisatiebeleid anderzijds. 

5. Het rapport va::1 de .AdviesconG.uc.. sie bevat aanbevelingen 
om tot een uit~,·~::ki~\c. ''an t :~\i;."'!e-·sporenbeleid te ko-

6 . 

men. L:aarbi j ga:::tt. h:;;·~- aL:_e;:·n om eer: ad\ti.es aan de 
overr~eld"' t:e :: :: .:::i.cht. £;::: ::;h ook met aanbevelingen 
tot d~;, so·" ·:·"r·:·~l-~~ -_~r·: .i.·"~ ·~ ~~.t;:~e bi~ (12 ui tvoe-
rin g 7d.!".·. h..: c: .w ; •ii ~;orden be trokken. 

voor rae<'~Y:<:iec-

,_o:;rt::.:::z~ ~.r: -::·2=.r1 ee:l_ poging om haar 
t :•' .. '·'~'"' .' .- aan et :·1 programma 

In j ::..:.arl ... ! ks O''•.c.'· ::. 3t0 n 0\.'<(C]t l·;e i·i en sociale partners 
zuJ.le:r1 belei(,;.::~r .. "·z•c•L.•:'1 ,.,,.:;::.:den gemaakt waarin een 
n aclere in\:·_,;_ L.u:q '~-' ·=)9::: a:~;. ····.Lc .... ~-.t.svind t. Daarbij 
ki::.n lH::[: prv.p:.::b(;', ·:, c_:i:! .:·c:t :. •t:.i.t (j.:.;.. fe.~tt.!l:~jke or,t'N'ik-

7. In he~~ ".::!C:.c .. .: ,:.r. ::1' s~ ·.ht op econom:i.cche 
qroe.i e1. l:l.c;·::;t.::.~ vu. ·=;f~ id :ls een heral-
~c~c(:.t::'E:~ ':.~~;-~--- ,;~~:-·: T .. t.~:J; l ,~· •• n. c~:·):;_\~SL:.~.::J)ti-3\tE~ best.edingerl rlaar 
irl \T,~:s ·te ~~.: .i:~-- ·~: -:-.~- . '-!·Ad _Y ('"'~··'l<i:...·?:.":·.~ '>'~>~::~ 1 bed.r i ~ :~: s ir:·F·e s tC?' in gen 
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In dit verband is een beleid gericht op kostenbeheersing 
noodzakelijk. In het raam daarvan zal de collectieve 
lastendruk tenminste moeten worden gestabiliseerd en het 
financieringstekort van de overheid gereduceerd, dit 
impliceert dat het groeitempo van de collectieve uit
gaven achter moet blijven bij de groei van het Nationaal 
Inkomen. 

8. In het jaarlijks overleg tussen overheid en sociale 
partners zullen in het raam van de nadere invulling van 
het op economische groei en herstel van de werkgelegen
heid gerichte beleid tevens afspraken moeten worden ge
maakt met betrekking tot: beheersing van loonkostenont
wikkeling, het globale arbeidsvoorwaardenbeleid, faci
liteiten voor het investeringsloon, de arbeidsmarkt, 
om-, her- en bijscholing, een krachtig volumebeleid ten 
aanzien van de sociale zekerheid en de sociale voorzie
ningen alsmede de positie van de z.g. "echte" minima. 
Bij dit overleg wordt uitgegaan van de economische si
tuatie zoals die is en niet zeals gehoopt wordt dat die 
zich zal ontwikkelen. 

9. De uitwerking en uitvoering zal in hoge mate decentraal 
moeten gebeuren tussen de sociale partners, dat wil 
zeggen per bedrijfstak of onderneming. 

10. Loononderhandelingen dienen te worden gebaseerd op de 
economische realiteit, gepaard aan functionele en sec
torale differentiatie. Dit is noodzakelijk omdat be
heersing van de loonkostenontwikkeling een van de fun
damentele elementen vormt van het door de Adviescommis
sie geadviseerde beleid. In dit kader past een correctie 
op de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit voor 
ruilvoetveranderingen. Voorts acht de Adviescommissie 
het noodzakelijk dat de overheid in sterke mate haar 
verantwoordelijkheid van werkgeefster in goed overleg 
met de bonden van overheic2spersoneel tot uitdrukking 
brengt en daartoe een eigen beloningsbeleid ontwikkelt. 

11. De Adviescommissie is ervan overtuigd, dat de directe 
en indirecte effecten van het door haar voorgestane be
leid op de werkgelegenheid aanzienlijk zullen zijn. 
Deze effecten kunnen thans niet gekwantificeerd worden 
en zijn slechts op langere termijn te verwezenlijken. 
In een overgangsfase kunnen doo:c de overheid t.e bereiken 
bezuinigingen bijdrcH:;~:n tot ;;.0t creeren van extra arbeids
plaatsen. 

12. Wat het iT~vesteriw:~::loon betreft zouden werknemers een 
deel var de moge lij K <:ea.chte 1oonontvlikkeling als zodanig 
kunnen aanwenden en hiermee rechtstreeks bijdragen aan 
een gerichte stimulc:rinq van de ir1dustriele ontwikkeling. 
De vraag of, en zo ja in v;elb::' o:nvang van deze rnogelijk
heid gebruik zal wo.tdt:.:n 9C~mc•c.!:: t, zal in het gecentrali
seercl.e ove rleg· cvs:sen vlf<ck.c;;iO:-iE:~cs ::a ~·1erknemers moe ten 
worden beantwoord. 

13. Het energie- en het m::.liec;))c] eid zu1_len meer dan tot nu 
toe ook de concurrentiepositie van de industrie in aan
merking moeten nemen. 
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14. R&D dient op verschillende "I"Iij zen te worden bevorderd. 
Zoals op vele gebieden eisen de middelgrote en kleine 
ondernerningen hierbij speciale aandacht. 

15. De afstemming van het onderwijs op het bedrijfsleven 
dient verbeterd te worden. 

16. Het overheidsaankoopbeleid moet meer op de belangen en 
potentie van de Nederlandse industrie worden afgestemd. 

17. Fiscale stimulansen ter aanmoediging van risicodragend 
kapitaal worden aanbevolen. 

18. Er moet een effectieve beleidsombuiging komen van een 
steunbeleid voor de industrie naar een stimuleringsbe
leid. Steun aan bedrijven zonder perspectief moet 
worden beeindigd. 

19. De veelheid van steunregelingen en de talrijke instan
ties werken verwarrend en tijdrovend. Sanering en duide
lijke afbakening zijn hoog nodig. 

20. De Adviescommissie heeft een globale methodiek ontwik
keld die, uitgaande van de kansen en bedreigingen die 
de Nederlandse industrie kenmerken, tot een aantal hoofd
aandachtsgebieden en activiteitenvelden leiden die de 
keuze bij herindustriali.satie kunnen vergemakkelijken. 

21. De Adviescommissie hecht blijkens het. voorgaande veel 
waarde aan overeensterruning over de hoofdlijnen van het 
beleid tussen sociaJ.·:::' ~:CJ.:ctm.:;r·s en overheid. 
Bij de uitvoering van het industriebeleid en de herin
dustrialisatie is de lnbreng van onafhankelijke deskun
digheid naar haar oordeel v~n het grootste belang. Ook 
wordt gesuggereerd hoe b1 m,en de rijksoverheid en meer 
specifiek het MinisteriA van Economische Zaken de co5r
dinatie ten gunste var, <,-, industr:i.e verbeterd zou kun
nen worden. Voorts wor~~r vo0rstellen aedaan om de be
n~oeienis va11 c;_,::: ()\T(~.1-::-l.-~c:.~:-.,~t -.~ t l')t~::.;1issj .. 1lgen omtrent in
dividuelc b~driiven t~ vc~~!Gd0r~n. 

2 2. In het kader •''T· de .. (' , __ , V"-:..cschui ving van steun-
beleid naar '" :..:~';'l_,:~e;~; :· ···.3i:,e _· ___ .= . .:::. a.~:}:,,-:·: -:}c:· :~dviescommissie 
het ge\\1enst ee:l h;::F'l.'C crcn .. · ;.11Cil!Striele Projecten 
(HIP) -ce :c-t.:L(..:.l'te;·, ... ::-:::. .... '\" ·-.. :ts:Ls l·isicodragend 
kaJ:'itaal i_ .. :-:::,::;-.,_,.:_.,_,3~: .. , .::;tc;:·e) r:teuwe pro-
ject~n. Dezc > ..• atsc.l\< · '":·:cl•.'..~ ... _ '! o?~;n van overheids-
wege \fa.c:·~~::::~ot·:'.L";,~ ;::_,,-~ .. ''- ,. ,\''~''fl' p·. budge':. ~n hanteert 
een j aar ~ ... i :>: c " · -. -- ·!, • • ·/~h bel•~'-dsplan dat 
zij t.er :JOC:dk.:c····'' · ;,c ~' l\' .... · ,_, va.r: Economische Zaken 
'roo:r·.lec_jt. 
Het. Kepi ti::"lo. i ' <-"~- c:c': Z•' 

de 0verheid ~f: ~· 
·.Ln de eerste (,-. ;J: 

11odig zijn. ;:··e •- , .~c.,,, '·' 
\vorder:. beoc:: .J,, < ,, .. :'it-:· 
stelien ~l , ., .,o_:·· 
instE!J ~, :Lu.s~ ",] ·~,,· 

goedket~r i:-: ~ 
De fvl'c~aU:;r:i;ar:·?-;. 
Inves~eLi~qsb~ ~ 

bestaanc>::- :•l(_,c~rJ )'. 

•r: ;n~~:=-t'-,'r .. ;t:e ins~tarltie voor
kr~r~:) ~- ·:c uit:Jluitend van 

, B~ zal naar schatting 
2 :. ~~n miljard gulden 

'· :r .... ;i_:<_, rn.:t,Jdelen zal 
ii•:-":' v<m .. -<:.~-:- c;;e MIP op te 

, ~"', h ·. ·· ..... ::.es ·.t•aanden na de 
.:;p:J ~~~de Minister tor 

·:aa5;~-- ci.f' Nat:ionale 
r· ,-) f c1, z a c:~k rJP t 
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De Adviescommissie meent dat de NIB daarmee haar handen 
vol heeft en dat zij niet tevens belast moet worden met 
de arnbitieuze taak nieuwe activiteiten van de grand te 
trekken. 

23. De Adviescornrnissie acht haar werk beeindigd met het 
schrijven van dit rapport. Zij meent echter dat het ge
wenst is een nieuwe Adviescornrnissie in het leven te 
roepen die de uitvoering van de beleidsvoorstellen voor 
een aanvankelijke periode van twee jaar nauwgezet moet 
volgen. 
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De Studievereniging INDUSTRIA 

Industria is een studievereniging, waarop iedere bedrijfs
kunde student een beroep kan doen. 
De studievereniging 'Industria' heeft ten doel de studie
belangen van de studenten van de Afdeling der Bedrijfskunde 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven te behartigen. 
Binnen deze doelstelling zijn vele activiteiten te plaat
sen. Deze activiteiten omvatten o.a. het organiseren van 
excursies, zowel in binnen- als buitenland, zodat de be
drijfskunde studenten met praktijkstituaties geconfron
teerd kunnen worden. In vorige jaren zijn excursies ge
organiseerd naar o.a. Japan, China, Joegoslavie, Sowjet
Unie, Verenigde Staten, Ierland en in 1982 zal een excur
sie naar Hongarije plaatsvinden. 
Bovendien organiseert Industria: 

-conunentaarcolleges voor 1e en 2e jaars studenten 
-een gezamenlijke inkoop van studieboeken tegen geredu-

ceerde prijzen 
-de opvang en begeleiding van studenten gedurende het 
eerste jaar van hun studie 

-conferenties en symposia over aktuele bedrijfskundige 
aangelegenheden, die ook voor niet-studenten toeganke
lijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn het automatiserings
congres, de energiedag, de discussiedag over humanise
ring, en themadag de vakbeweging. 

Industria probeert voorts de contacten tussen studenten 
en docenten te bevorderen, de student-raads- en commis
sieleden te ondersteunen en mede te werken aan het over
leg over onderwijsproblematiek. 
Ock verleent Industria medewerking aan de organisatie van 
de introductie- en vocrlichtingsdagen voor aanstaande 
eerstejaars studenten. 

Het adres van Industria luidt: 
Studievereniging 'Industria' 
Postbus 513 
5600 ME EINu30VEN 

tel. 040-472471 
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Verklaring plattegrond T.H.-gebouwen 

1 Hoofdgebouw 
;7/f 2 Auditorium 

3 Ontvangstgebouw van de afdeling der elektrotechniek 
4 (E -hoog)hoogbouw van de afdeling der elektrotechniek 
5/6 gebouw voor elektrische energietechniek 
7 (E ··hal) Hal voor elektromechanica 
8 (W-hal) Hal voor werktuigbou.wkunde 
9 (FT -hal) Hal voor fysische technologie 

10 (T-hoog) Hoogbouw van de afdeling der scheikundlge technologie 
11 (T -·Iaag) Laagbouw van de afdeling der sche ikundlge technologie 
i2 (C'_;~·-hal) Hal voor chemische technologie 
1:3 Gasl;,.horatorium 
14 Lab<Jratorium voor landbouwwerktuigen/CTD-gebouw 
15 Trando:cmatorstation 
Hi KetJ"i.lwir 
1? Kceu·eac~or A.thene 
18 (W en S) Gebouw voor warmte en stroming 
1!:! (W -hcogl 1-I:-.og·'.louw van de afdeling der werktuigbouwkunde 
20 \W -.\aagi LRagbouw V[ill de afdeling der werktuigbouwkunde 
21 r:ekencentrum/transitorium wiskunde 
22 ~3porthal van het studenten-sportcentrum 
23 (IPO) lnstitu..tt vonr pcrceptieonderzoek 
24 Gebe,,w ·.rc·n de afdel ing der bouwkunde (pavlljoen) 
2.') .Pav J.(j:wr· 
2t' (HTD-w·boow) Gebouw van de bouwtechnische dienst 
~;-, Gebouw 0 
28 (N-hag} Laagbouw van de afdeling der technische natuurkunde 
29 Cydotrong<;bouw 
:3C (BFC) Berging bijzondere chemicaW\n 
31 Werf van ae bollwtechnische dienst 
32 Architectenbureau OD 205 
33 Studentenccntrum 
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Openingswoord Prof.Ir. W.M.J. Geraerds 

Als dekaan van de Afdeling der Bedrijfskunde wil ik U gaarne 

van harte welkom heten; in het bijzonder zou ik willen vermelden 

de burgemeester van Eindhoven, de heer Barrie, de voorzit.ter van 

de Kamer van Koophande.l , de heer Kruip en het verheugt me ook 

het voltallig Coll~ge van Bestuur te mogen begroeten. 

Als U enige interesse in bedrijfskunde heeft, dan moet het u 

hebben verbaasd toer. U een week geleden in het nieuws kon vernemen 

dat er naar aanleiding van documenten die de rr,inister aan de kamer 

had gestuurd, in Nederland een nieuwe studierichting zc•u komen: 

BedriJfskunde. Ik zou daar een kleine kanttekening bij willen maken 

en wel dat het een paar jaar geleden is dat we ons 15-jarig bestaan 

hebben gevierd; ik de eeuw der communicatie is de snelheid waarrnee 

het nieuws van de basis doordringt tot aan de t.op nog niet altijd 

even groat. We hebben gisteren het 650ste diploma uitgereikt, we 

hebben ongeveer 800 studenten in huis en circa 100 man staf; zo U 

wilt een middelgroot bedrijf en de vraag in de ma.rkt naar ons 

produkt is goed. Het aantal eerstejaars bedraagt al enige jaren 200 

en 0p dit moment is onze afdeling, Bedrijfskunde, de afdeling met 

het grootste aantal eerstejaars en dat is natuurlijk prettig voor het 

College van Bestuur, want bij het inkrimpen ·.ran middelen is het 

prettig dat de sterkst stijgende afdelingen horen bij de goedkoorste. 

Dit was overigens geen uitnodiging om onze budgetten te halveren. 

Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken, gezien de landelijk 

nog grate onduidelijkheid en warrigheid omtrent. Bedrij fskunde, om 

onder Uw aandacht te brengen dat we in Nederland twee vogels van 

heel verschillende signatuur hebben; dat is de Bedrijfskundig

ingenieur en de Bedrijfskundig-doctorandus. De Bdk-ir kenmerkt 

zich doordat zijn opleidir~ is gebaseerd op wat in Amerika bekend 

staat als "industrial engineering", het is de constructeur van 

instrumenten waarmee je een organisatie bestuurt. De doctorandus

opleiding wordt gekenrnerkt door wat ook wel bekend staat als 

"business administration" of als "management". U zult het woord 

"management" of "manager" voor onze afgestudeerden bij ons niet 
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zo vaak horen omdat wij menen dat wij studenten of afnemers niet 

kunnen beloven dat wij de betere managers toeleveren als eind

produkt van een wetenschappelijkE~ opleiding. 

lk zuu ·~ lJ ,:aag iets mssr wj_llen vertellen wat Bedrij fskunde en 

bedrijfskundig-ingenieur is, maar de praktijk heeft geleerd dat 

het niet wel mogelijk is dat te doen door middel van woorden. 

We hebben een definitie, maar die wordt alleen begrepen door 

iemand die al weet: wat bedrij fskunde is; daarom hebben we een 

aantal borden vervaardigd die hier in de hal hangen, waarvan ik 

aanbeveel er van kennis te nemen. Daarin wordt een aantal vormen 

van proces in visuele voorstellingen weergegeven, waarin duide

lijk wordt op welke wij ze een bedrij fskundig-ingenieur bedrij fs-

problemen benadert, analyseert en aan de hand daarvan komt tot 

herconstructie voor een betere besturing. 

Het thema van de dag van vandaag is gekozen door de studievereni

ging Industria. De studievereniging Industria, - ik vind de tekst 

die zij in het congresboekje hebben opgenomen de enige zwakke 

tekst, want daar zijn ze veel te bescheiden in geweest! - is een 

vereniging die volledig wordt geleid door studenten. Ze is natuur

lijk wel "van" de afdeling, maar de afdeling maakt alleen gebruik 

van hun vele bijdragen, ze tekent nj_et voor de individuele inspan

ningen die liggen bij de studenten. Het initiatief van deze dag 

kwam van hen, het programma werd door hen samengesteld, ze hebben 

cle sprekers aangezocht c:::-1 ze he~)ben hun bereidwilligheid bewerk-

s celligd. Ze teke:c1e,1 voo:t de organisatie en ze tekenen voor de 

financien. Ik geloof dathetgoed is datU zich realiseert dat 

studenten die dit doen, dit voor het eerst van hun leven doen. Wie 

v.el. eens meer een congres ~1eeft georganiseerd weet wel waar je op 

moet letten. Dit zijn echter mensen die dit gedurende een jaar 

va.r, hun studie doen, telkens voor de eerste keer, zoals trampas

sc.giers. Ik geloof dan ook dat. zE~ een compliment verdienen met 

d•c-:... . .:-ekking tot de wijze van aanpak en de zorgvuldigheid van de 
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Ik wil dan ook als U mij dit toestaat, hun namen noemen: de 

heer Mandigers, voorzitter, de heer Musters, penningmeester en 

secretaris, de heer Debats, bijzondere activiteiten, de heer 

Mingels, onderwijs, de heer Hemels, bijzondere activiteiten en 

onderwijs, de heer Merle,boekenservice en buitenlandse excursies, 

de heer Jacobs binnenlandse excursies en de heer Martens, organi

satie van congressen in het bijzonder dit congres. Wat U wel bij 

verenigingen wel meer aantreft is een bestuur met veel leden en 

gewichtige t.i tels. Ik kan U verzekeren dat in di t geval al de 

genoemde activiteiten krachtig worden bedreven, zoals U vandaag 

mag kennis maken met een van de onderdelen. 

Het thema "industriebeleid, nu en in de toekomst", is niet gering; 

het is aktueel en zeker ook zeer breed. Ik geloof dat het goed is 

dat het aan de orde wordt gesteld, omdat ook dat onderdeel de 

bedrijfskundige optiek een bijdrage kan leveren. Rest mij U een 

leerzamen en vruchtbare congresdag toe te wensen, en, ongetwijfeld, 

tot het volgende congres! 
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Lezing Mr. G.A. Wagner 

In de eerste plaats mijn complimenten met Uw vereniging en Uw acti

viteiten. Ik wens U veel succes en hoop dat mijn bijdrage vandaag 

een beetje helpt. Dan een persoonlijke ontboezeming, het overkomt 

mij wel meer, maar ik durf tach te zeggen dat ik het als niet

technicus leuk vind om zo nu en dan officieel tegen technici te 

mogen praten die niet hoeven luist~eren. Ik ben lid van het Kivi, 

volstrekt ten onrechte, maar dat heeft men mij een keer aangeboden 

en ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op. 

In ernst, in nag rneer ernst, waarom zei ik dat ik r1et zo goed vond 

dat Industria bestaat en doet wat ze doet, oak vandaag: omdat het 

probleern dat we bespreken natuurlljk gaat om mensen, thans vooral 

om deze generatie. Ik ben zelf opgegroeid tussen de twee werel.door

logen, erg moeil.ijk, volwassen geworden tijdens de oorlog, erg 

gevaarlijk, maar daarna stand de wereld wijd open. En achteraf kun 

je zeggen, dat zagen we natuurlijk niet altijd, dat toen alles kon. 

Dat kan nu niet. Ik denk dat mijn generatie niet altijd inziet dat 

U een moeilijkere tijd hebt. Aan de andere kant: U hebt de uitdaging 

en U moet het antwoord geven en als wij wat hulp kunnen geven, moeten 

wij dat proberen. 

Er is terecht gezegd dat je "industrial engineering" niet in woorden 

kunt beschrijven. Ik vind oak dat als je het industriele elan wilt 

aanrnoedigen dat moeilijk in woorden lukt. Maar waarom praten we daar

over dan t.och zo vaak en zo veel? Wat mij betreft is dat omdat we 

n.i.ets bereiken zonder een breed inzicht in water aan de hand is. 

Alt.hans niet in een democratie. Ik heb het niet over die systemen die 

zeggen: zo rnoet het en zo gebeurt het, daar praten we niet eens over. 

Maar in ons systeem kun je niets zeker, niets ingrijpends bereiken 

of veranderen (want de wet van de traagheid kent U allemaal) fysiek 

noch sociaal, zonder een grate mate van overeenstemming, en die kun 

je niet verwachten aLs men niet weet wat er aan de hand is. Het is 

niet voldoende dat een zekere elite op een bepaald gebied of een 

.i.ntellectuele elite in het algemeen weet wat er aan de hand is. Het 

,_,rederlandse volk moet zijn positie kc:nnen, oak economisch. Ik denk 
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dat we daar niet voldoende aan gedaan hebben. Ik denk dat we in 

onze voorlichting (en ik heb het nu vooral over de massamedia 

die zo ontzaglijk belangrijk zijn) dat hoofdstuk jaren lang hebben 

laten ligaen, zodat het economisch inzicht van veel mensen te 

0eperkt is. We zijn nu bezig uit te groeien uit die onkunde en 

die onbekendheid. Daaraan doet U mee en daarom moeten we elkaar 

zoveel mogelijk zeggen hoe de zaken ervoor staan. Natuurlijk is 

dat niet eenvoudig, want het is een complexe zaak, maar we moeten 

het wel proberen. Dat is ook mijn streven hoewel ik de wijsheid 

zeker niet in pacht heb. Dat is mijn eerste prealabele opmerking. 

De tweede is dat we hier praten over een sociaal probleem, dat we 

economie noemen. Er is een groot gevaar, dat de slinger die tot 

voor enkele jaren zo sociaal uitsloeg nu te eenzijdig uitslaat 

naar de economische kant. De waarheid is natuurlijk dat beide 

aspecten verweven moeten zijn in ons inzicht en in het beleid. 

Je kunt ze niet scheiden. Als je concreet wilt zijn dan is het 

essentieel dat je de economische aspecten beschouwt en zoveel 

mogelijk kwalificeert en kwantificeert, maar telkens bedenkend 

dater ook andere dingen zijn in het leven. Echter, voor het 

materiele bestaan, dat niemand veracht, is een gezonde economie 

volstrekt vereist. Daar zijn we het natuurlijk allemaal over eens, 

maar deze waarheid is vaak weggedrukt. 

De derde prealabele opmerking is dat je over het Nederlandse 

indust:riebeleid, eigenlijk moet ik spreken over het bedrijvenheid, 

want het gaat niet alleen over de industrie, in internationale zin 

moet deP~en. Wij ziJn maar een klein landje en geheel verweven met 

wat elders gebeurt. Hoe zit die wereld in elkaar? Dat kun je 

natuurlijk niet in een paar woorden beschrijven, maar je mag er 

v.'el een paar a.lgemene economische opmerkingen over maken die 

natuurlijk een sociaal aspect en een politieke achtergrond hebben. 

Je ziet dan een wereld waarin het Westen de technologische bescha

.-J.ng gemaakt heeft, met resultaten die niet allemaal even goed 

-~ -'~t. m2.ar die in overwegende mate toch positief zijn. Als we 
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daar anders over denken, krijgen we een ander gesprek, maar ik 

ga daarvan uit. 

Van dat soort economie profiteren bij een wereldbevolking van 4'z 

mil]ard, 1-1~ miljard mensen. De andere 3-3~ miljard zijn daar 

niet of nauwelijks aan toe. Noem maar op: als je een cirkel 

trekt rond Rotterdam, dan heb je een bevolking van 300 miljoen, 

in Noord Amerika zijn er ook zo'n 300 miljoen, in Japan, Australie 

en Nieuw Zeeland 140 rr1iljoen, de Sovjet Unie 250 miljoen, dan tel 

ik 45 miljoen Aziaten mee. En dan een deel van de bewoners van 

Latijns Amerika en nog wat andere landen. Zij nemen deel aan onze 

industriele economie, die andere (nog) niet. In dit systeem kan 

iedereen weten water in andere landen aan de hand is. Het is 

niet zo dat je in compartirnenten kunt leven en anderen vergeten. 

Dat kan niet, want ze zien ons. Bovendien voor wat wij doen en 

hebben, hebben we hen nodig, denkt U alleen maar aan grondstoffen. 

Tussen twee haakjes, als je zo'n plaatje ziet van 1-1~ miljard 

en dan nog 3 miljard, dan moet je natuurlijk volstrekt ophouden 

met praten over "geen groei". Dat verhaal was altijd onzin, behalve 

lokaal en tijdelijk. We moeten de Nederlandse economie dus bezien 

in het kader van de wereld-economie met haar kansen en uitdagingen. 

Daarvoor is een breed inzicht nodig en de juiste instelling. 

Dat geldt zeker voor de Nederlandse bedrijven. In het rapport waar-

* van U gehoord heeft, het oranje boekje , wordt op de voorgrond 

gesteld dat ook bij de oplossing van de geweldige problemen die 

we in deze overgangstijd hebben de zelfwerkzaarnheid van de bedrijven 

voorop moet staan. Dat hoort bij onze democratie die de centraal 

geleide en planmatige economie afwijst. Omdat die niet werkt en 

omdat zij politieke consequenties heeft die wij niet wensen. 

Denkt_ U hieraan: van de ontwikkelingslanden zijn alleen zij die in 

het algemeen ons econornisch systeem volgen succesvol. De anderen 

kornen niet uit het moeras, om van Oost-Europa maar niet te spreken. 

* Een Nieuw Industrieel Elan, juni 1981 



7 

De praktijk bewijst dat het andere systeem, afgezien noq van de 

politieke prijs die ervoor betaald wordt, niet werkt. Het onze is 

ook niet volmaakt, maar wel stukken beter. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kreeg een paar 

jaar geleden van de regering een opdracht die leidde tot een voor

** treffelijk rapport. De conclusie is veelzijdig maar de hoofd-

zaak is dat de industrie nieuwe kansen moet krijgen. De regering 

heeft to:=n een commissie gevormd die daar nader op in moest. 

gaan. De commissie schreef: "Een nieuw Indust.rieel Elan", het oranje 

boekje dat ik al noernde. Dat trok veel aandacht maar het rnerk

waardige is dat er eigenlijk niets instaat dat niet bij ingewijden 

bekend was. 

Het in 1981 gevormde kabinet wil met dat rapport ernstig rekening 

houden. Men is nu be zig, en U zul t er vandaag wel meer van horen 

van de heer Berger, daaraan gestalte te geven. Ondanks het feit 

dat we erg veel overlegstrukturen hebben in Nederland en een veelal 

voortreffelijk en uitgebreid ambtelijk apparaat, wil de regering 

graag in deze hele moeilijke situatie advies hebben van een onaf

hankelijke cornmissie van mensen die relevante ervaring hebben, 

elk op zijn gebied, die niet gekozen hoeven te worden, niets hoeven 

te verdienen, die geen prestige zoeken, die alleen willen proberen 

te helpen. 

Dat groepje dat Adviescommissie inzake de Voortgang van het 

Industriebeleid heet (V.I.B.), moet dus op basis van dat oranje 

boekje de regering nader adviseren. De cornmissie is wat kleiner 

dan de eerste, en daarin zijn in hoofdzaak dezelfde disciplines 

vertegenwoordigd als in de eerste. Maar er is een aspect bij 

gekomen: in de eerste commissie zat niet de aannemerij, en dat is 

nu wel het geval. Ons uitgangspunt is dat Nederland zo goed moge

lijk gebruik moet maken van zijn kennis en kunde. De uitwerking 

}<* 
Plaats en 'roekomst van de Nederlandse Iadustrie, 1980. 
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van de verschillende hoofdstellingen zal gebeuren in overleg 

met vertegenwoordigers van de overheden en de sociale partners. 

Hierover wordt in phasen gerapporteerd, maar het gaat er natuur

lijk om iets gedaan te krijgen. Ik geloof dat de receptiviteit, 

de bereidheid om ja te zeggen tegen praktische suggesties grater 

is dan voorheen. Dat geeft moed. Toch hebben we veel geduld en 

nuchterheid nodig en we zullen niet beweren dat we alles precies 

weten. 

De samenwerking loopt goed. We kunnen overal terecht. Ik moet 

erbij zeggen dat als wij spreken over de voortgang van het 

industriebeleid, ook de commerciele dienstensector in aanmerking 

wordt genomen. De samenwerking is niet beperkt tot Economische 

Zaken, maar betreft ook Sociale Zaken en Financien en, as the case 

may be, andereministeries. Het gaat om adviezen aan het hele 

kabinet. 

Er zijn een aantal prioriteiten afgesproken waar het eerste naar 

gekeken wordt. Het allergemakkelijkste, hoewel het moeilijk is, 

is het scheppen van een nieuw financieringsinstrument. Dat is dus 

het eerste op tafel gelegd en het wetsvoorstel betreffende de 

Maatschappij voor Industriele Projekten ligt al enige weken bij 

de Raad van State. Economische Zaken en Financien hebben met 

behulp van onze commissie daar heel snel aan gewerkt. Ik zeg niet 

dat ze het zonder ons niet gekund zouden hebben maar gezamenlijk 

liep het erg vlot. Straks gaat het voorstel naar de Tweede Kamer; 

aat kost alles bijeen nog een aantal maanden en die worden 

gebruikt om niet alleen van regeringszijde, maar ook van parti

culiere zijde toezeggingen tot kapitaaldeelname te krijgen. Ik 

qeloof dat dat erg gezond is. De financiers bevdjzen daarmee 

dat ze het menen met het industriele elan. Ze zullen er natuur

li]k aanvankelijk niet zoveel dividenden van plukken want aan 

nieuwe projekten, en daarom gaat het, verdien je in de eerste 

-! aren nj_ets. Toch denk ik dat onze opzet zal slagen. 



- 9 -

Dat instrument, de M.I.P. komt naast de Nationale Investerings

bank te staan, de N.I.B., die een eigen taak heeft en die twee 

moeten hand in hand gaan werken. De N.I.B. wordt oak aandeel

houder in de M.I.P. en zij zullen een dienstcontract sluiten 

zodat ze niet met dubbele staf komen te zitten. Dat zal alles 

zeer zakelijk aangepakt worden. Niet alleen de M.I.P. maar oak 

de N.I.B. zal een behoorlijke armslag moeten krijgen. Ze dienen 

binnen het kader van een algemene controle de vrijheid te hebben 

om te handelen zonder voor elk wissewasje terug te gaan naar de 

baas. Natuurlijk onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de 

Kamer, de ministers kunnen ter verantwoording geroepen worden. 

Maar de directies moeten in het belang van de doelmatigheid een 

zeer grate mate van vrijheid hebben binnen het raam van een af

gesproken beleid en een geautoriseerd budget. 

De M.I.P. mag niet meer dan 49% risicodragend kapitaal per projekt 

nemen, dat betekent dat 51% ergens anders vandaan moet komen, nag 

afgezien van het vreemd vermogen. In het algemeen moet men dus 4x 

zoveel geld mobiliseren per projekt als de M.I.P. er zelf instopt. 

Ik hoop dat er goede projekten zullen komen. Ik geloof dat er heel 

wat voorstellen zullen worden gedaan en de keuze zal moeilijk zijn. 

Er zal geen gebrek zijn aan mensen die geld zoeken, maar het zal 

veel wijsheid vergen om de juiste beslissingen te nemen. Daarvoor 

willen wij oak onafhankelijke deskundigen inschakelen. 

Een belangrijk aspect is een studie over de arbeidsmarkt. Daar 

wordt door onze commissie hard aan gewerkt, in overleg met Econo

mische Zaken en natuurlijk oak met Sociale Zaken. Dit onde:r:werp 

is vitaal voor een beschouwing van de bedrijfssector. En daarmee 

hangt samen een ander delicaat probleem, de loonontwikkeling. Ik 

kan er in dit stadium niet meer van zeggen. Slechts dit nag: de 

medewerking van sociale partners is vooral op deze geqieden vol

strekt noodzakelijk. 
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Dan noem ik het technologie-beleid. De mobilisatie en de uitbouw 

van onze kennis en kunde kunnen verbeterd worden. Ik denk in dit 

verband o.a. dat TNO meer dat tot nu toe in dienst moet zijn van 

de Nederlandse economie. Onze bekwaamheden en potentie zijn echt 

geringer dan die van andere landen. Maar ze moeten beter tot hun 

recht komen, ook al omdat de wereld niet stil staat. Het gaat 

niet over gebrek aan geld. Het gaat om stimulatie, afstemming, 

samenwerking, praktische toepassing en commercialisatie. Ook 

het onderwijs moet hierbij genoemd worden, in Eindhoven zal dat 

zeker beaamd worden. 

Nog een voorbeeld van de prioriteitenlijst is het regeringsbeleid 

Het lijdt geen twijfel dat de gigantische overheidsbestellingen 

veel systematischer en "anticiperender" dan tot nu toe gekanali

seerd kunnen worden ten gunste van de Nederlandse bedrijven. Niet 

met inbreuk op de regels van de EEG en natuurlijk niet met discri

minatie, maar door het scheppen van betere kansen. Als voorbeeld 

noem ik de infrastructuur. De enorme investeringen die daarmee 

samenhangen komen van verschillende ministeries. Ik heb geen 

kritiek, want ik weet er niet genoeg van, maar ik denk dat de co

ordinatie van die dingen interdepartementaal verbeterd kan worden 

en dat onze industrie en aannemers daar wel bij zullen varen. 

Ook het bedrijfsleven zelf moet daarop bedacht zijn, actief en 

passief. Ik was onlangs bij een bedrijf, dat het goed maakt (die 

heb je nog in Nederland, laten we dat vooral niet vergeten) met 

een groot programma voor investeringen in de komende 5 a 10 jaar. 

Honderden miljoenen! Ik vroeg: wie krijgen de opdrachten? Als 

goede bedrijfsmensen antwoordde de Directie: de geschikste, de 

goedkoopste, de betrouwbaarste enz .. Allemaal juist. Maar geeft 

U biJvoorbeeld een kans aan mensen hier? Als U zoudt zeggen, ik 

heb over 4 jaar dat en dat nodig, kunt U dan niet tijdig vragen 

aan bedrijf a, b of c, hoe doen we dat? Zo'n aanpak zou vanzelf

sprekend moeten zijn. 
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Ik zou nog veel meer willen zeggen, bijvoorbeeldover fiscale 

aspecten en kosten van electriciteit, maar dit lijkt me voor

lopig voldoende. Uit onze rapportage zult U wel meer te weten 

komen. Het is mijn grote wens dat U allen meedenkt, mee doet. 

Onze nationale mentaliteit, gebaseerd op nuchter inzicht, 

zal doorslaggevend zijn. Dat is de kern van het elan dat wij 

willen bevorderen. 

G.A. Wagner 
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Lezing Dhr. D. Visser 

Ik val, met uw welnemen, maar met de deur in huis. Ik voel me 

'lcmdaag een paardeslager die een congres van hartchirurgen bij

'voont. Bui ten deze zaal, overal in het land, woedt een verbeten 

~oL~-~ em het ziekengeld. 

Ulel. :;;o::: ~cl' we bt:ainstormen over een nieuw industrieel elan. 

~iier kijke.:.1 we over de rand van morgen naar een nieuwe gezonde 

industrie in de komende decennia. En buiten, zijn mijn collega's 

vandaag ve:::·wikkeld in een felle sociale strijd. Ik heb me uit de 

slag om het ziekengeld moeten losrukken om vandaag naar Eindhoven 

-=e gaan om met u mee te discussieren. Ik heb geaarzeld en gedacht: 

Kun je dat nou doen? Dan ben je tach de paardeslager op het 

congres van hartchirurgen. Ik heb het tach gedaan. Voor vakbonds

bestuurders zijn afspraken afsprakcn. Dat is tenminste een ding 

dat ondernemers en politici van ons kunnen leren. 

Op de tweede plaats lijkt de tegenstelling tussen de slag om 

het ziekencreld en een congres over de industrie van de toekomst 

grater dan hij is. 

Een boeiende vraag: Wat hebben Wagner, de WRR, de industrie van 

de toekomst in vredesnaam te maken met de slag om het ziekengeld? 

Meer dan u nu denkt. Ik kom op die relatie terug aan het eind 

van mijn verhaal. 

~Jaar een nieuw industrieel elan. Dat is niet alleen de titel van 

de nota van de commissie Wagner, Het is oak de weg die de Industrie

b-:.nd FI\'V wil gaan. De titel is raak gekozen. Het onzakelijke woord 

~la~ ?22ft aan dat behalve technische, economische en sociale 

~~~i~iek er meer nodig is op de lange weg naar een sterke, gezonde 

~~d~sLrie. Er is oak psychologie nodig. Ik constateer dat er 

,_u!Lc>-.c.'·"''-'S is over het doel van het te voeren industrieel beleid . 

• -id.at: i>.: :naak op voorhand deze aantekening. In de psychologie 

"~'-:~~~"" ie v1orknemers vergeten. 

'""' i_ ·-'-~a~., 'k bezieling voor een sterke industrie moet oak de 

r>co·~ L'" 1.1.ng van werknemers worden. In de discussie tot nu toe wordt 

,_~:.t:·wusiasme van de overheid voor een gezonde industrie 
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opgezwiept. De bezieling van werkgevers wordt opgevoerd, maar 

de werknemers in de industrie worden vergeten. 

De overheid krijgt als het beleid succesvol is een nieuw sterk 

economisch draagvlak, dat industrie heet. De werkgevers krijgen 

hulp van di8 overheid om sterke, goed renderende ondernemingen 

op te bouwen. De werknemers krijgen: Uitstoot van arbeids

plaatsen, verlies aan koopkracht, korting op sociale verworven

heden. 

Het laatste WRR-rapport signaleert terecht dat in de industrie 

alle ongunstige factoren cumuleren: de laagste beloning, de 

slechtste arbeidsomstandigheden, de geringste ruimte - door 

machinegebondenheid - om eigen inzicht tot gelding te brengen, 

de grootste onzekerheid over de werkgelegenheid. Het belang

rijkste wat de werknemers onthouden wordt is het geloof, het 

~lan zo u wilt, dat er een haalbaar toekomst-perspectief is. 

De Industriebond FNV wil de weg opgaan naar een nieuw indus

trieel ~lan. Oak en juist voor werknemers. Ik probeer u die weg 

te schilderen. Om de weg te markeren poneer ik een aantal prik

kelende stellingen: 

Stelling 1 

Stelling 2 

Stelling 3 

Stelling 4 

Iedereen die zegt dat we geen geld hebben spreekt 

onwaarheid. 

Als we het economische roer niet omgooien 

glijden we af naar een milde vorm van Thatcherisme. 

Economische vernieuwing moet en kan alleen samen 

met sociale vernieuwing. 

Industriebeleid kan alleen slagen als het de 

werknemers perspectief biedt op herstel van 

werkgelegenheid en herstel van koopkracht. 
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In de doemdenkerige manier waarop in Nederland de discussie 

wordt gevoerd over de problemen van de economie en de industrie 

hoar je vaak het argument: Dat kan allemaal niet, het geld is 

op. Ik spreek nu over stelling 1: de leugen van de zgn. armoede. 

Desk~nJigen 1n die discussie - ik zeg het hier in het hal van 

de leeuw - kruipen dan uit een toren van wijsheid en geduld, 

zakken op hun knieen en melden het werkvolk: De bomen groeien 

niet meer tot in de hemel; een gulden kun je maar een keer 

uitgeven. 

Die manier van praten irriteert mij mateloos. Het besef dat 

de economische groei schoksgewijze tot stilstand kwam in de 

jaren zeventig is het eerst doorgedrongen bij de werknemers, 

bij onze leden. 

Voordat in de wetenschap de discussie began of hier van 

recessie, stagnatie of crisis sprake was, wisten onze mensen 

het antwoord al; zij zagen hun bedrijven in elkaar klappen, 

zij zagen hun koopkracht achteruitgaan, zij zagen hun collega's 

op straat gezet worden. Zij trokken hun conclusie niet uit 

CPB-modellen of CEC-rapporten. Ze ondervonden het aan den 

lijve, zagen het met eigen ogen. Empirisch onderzoek, zoals 

u dat geloof ik noemt, bracht hen tot die conclusie. Het is 

hooghartig die mensen voor te houden dat je een gulden maar 

een keer kunt uitgeven. Wie weinig guldens uit te geven heeft 

weet dat verrekte goed. Van dat besef onder de mensen proberen 

de discussianten op hoog niveau nu misbruik te maken door de 

zaken nag veel erger voor te stellen dan ze zijn. 

lvl: rnoeten ons niet laten aanpraten dat Nederland, failliet en 

ct.riiJ~ustig, wegzakt in de olierijke Noordzee. We zijn nag steeds 

2en r1jk land. Vergeleken met andere welvarende landen nag 

steeds een van de rijkste landen ter wereld. We mogen dan moeite 

,;ebben met de liquide middelen. Ons vermogen - in infra-struc

c.uu:.:, ir; gaud en deviezen en aardgasvoorraden - in kennis en 

·'·'-'.c,ue is immens. Geld genoeg - we slagen er alleen niet in om 

.wL ,roor de goede zaak in te zetten en het eerlijk over alle 

m<'.::Jst..'n t.e delen. 
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Zo kom ik op stelling 2: Wij glijden economisch af naar Thatcher

isme. In Den Haag, zo is mijn stellige indruk, wordt de weten

schap van de economie deze dagen grof geweld aangedaan. Voor 

zover de wetenscbap daar onder lijdt heeft u een taak. Voor zo

ver de economie de klappen oploopt is het oak mijn zorg. 

De economiscbe wetenscbap volgens het denken van Van der Stee 

en companen verwordt tot dorre boekhoudkunde. Het enige wat 

bepalend is, is de hoogte van het financieringstekort. Alle 

andere zaken worden aan het fenomeen ondergescbikt gemaakt. 

Ik noem dat een dorre, rigide, niet-creatieve benadering. 

Oak ik erken het grate belang, oak voor werknemers, van een 

gezonde overheidshuishouding. Maar dan moet je beleid voeren 

dat uitkomt op die doelstelling. Je kunt die doelstelling niet 

tot beleid verheffen. Anders gezegd: Het gaat niet in de eerste 

plaats om de financiering van investeringen. Het gaat om bet 

vooruitzicht dat die investeringen rendabel zullen zijn. Om dat 

rendernent te kunnen rnaken rnoet er perspectief zijn dat er vol

doende koopkracbtige vraag is orn afzet te garanderen. Loonrnati

ging of bezuinigingen kunnen dan oak geen doel op zichzelf 

zijn: ze beperken bet vooruitzicht op voldoende afzet voor de 

bedrijven. Het gaat erom de kosten van lonen en sociale voor

zieningen zorgvuldig te beheersen. Zo voer je een beleid dat 

uitkomt op de doelstelling van een lager financieringstekort, 

terwijl je met concurrerende prijzen kan blijven werken. 

We glijden af naar Thatcherisme als de dorre boekhouders in Den 

Haag de nu woedende slag om de bezuinigingen zouden gaan winnen. 

Waar dat toe leidt kan ik u in een mooi staaltje demagogie 

schilderen. 

Ik weersta de verleiding. De situatie in Engeland spreekt, denk 

ik, voor zicb. Naar mijn gevoel staan we nu op het breukvlak 

van twee opvattingen. We bezuinigen z6 ver door dat de maat

scbappij ontwricht wordt en we zoveel afbreken dat we bij een 

opleving van de wereldhandel niet meer kunnen profiteren. Dat 

is de weg die minister Van der Stee dreigt op te gaan. Of we 
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kiezen voor een beleid van herstel van de economische bedrijvig

heid en passen daar de financiele doelstellingen op aan. Simpel 

gezegd: Het verschil tussen matiging en .bezuiniging als doel in 

zichzelf en het beheersen van alle kosten als middel op weg 

naar herstel. 

We staan op het breukvlak. We zien het aan de taaie gevechten 

die in Den Haag worden geleverd bij het opstellen van de Voor

jaarsnota. Wie de kranten oppervlakkig leest zou denken dat het 

conflict er zo uit ziet: 

Van der Stee 

Terlouw 

Den Uyl 

4,5 miljard omlaag 

3 miljard omlaag 

2 miljard omlaag. 

Die getallen zeggen eigenlijk niets. Als er gekozen wordt voor 

een wezenlijk ander beleid, een politiek van stimulans en op

bouw dan wordt de discussie over de getallen een technische 

discussie. 

Wij in de Industriebond FNV kiezen voor een beleid van stimulans 

en opbouw. Dat brengt mij op mijn stelling 3: Economische ver

nieuwing moet hand in hand gaan met sociale innovatie. 

Argwanende toehoorders zullen nu denken: Daar heb je ze weer, 

die vakbondsmensen die alles tegelijk willen. De lonen omhoog, 

de prijzen omlaag en tegelijkertijd een forse verkorting van de 

werktijd. Zo dom zijn we niet, zo dom zijn we nooit geweest. 

lk heb he~ u in het begin al gezegd; als ergens de economische 

en sociale realiteit scherp zichtbaar wordt dan is dat in het 

werk van vakbondsbestuurders. Wij weten verrekte goed dat de 

wederopbouw van een gezonde industrie een enorme prijs zal 

vrager,. Een prijs die ook door onze leden op tafel zal moeten 

'<Jo:cc:ien gelegd. Ze betalen die prijs op twee manieren: als 

lo::..•!ltrekker en als belastingbetaler. 

De bsreidheid daartoe is bij het huidige beleid minimaal. Daar 

"·":' -i"" tcver juichen of treuren; meningen doen hier niet ter zake. 
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Alleen feiten tellen. Die feiten zijn dat de werknemers van 

Nederland via hun democratisch georganiseerde bonden laten 

horen: ophouden met dit soort matiging en bezuiniging, 

omdat al die stapjes en stappen achteruit in inkomen tot nu 

t_oe alle2n l!ebben geleid tot achteruitgang. 

Als we de mensen opnieuw een prijs zouden vragen voor een 

gezonde industrie, die werk biedt en mee-financiert aan een 

goed stelsel van sociale zekerheid, dan kan dat alleen maar 

als die prijs gekoppeld is aan een ander beleid. Een beleid 

waarin de prijs tot stand komt na rechtvaardige verdeling 

van economische lasten en sociale lusten. Een beleid dat 

uitzicht biedt op haalbare doelen. Dat kan alleen nag maar 

een beleid zijn waarin economische vernieuwingen, die leiden 

tot een gezonde industrie, samengaan met sociale vernieuw

ingen, die leiding tot een volwaardige werkgelegenheidssituatie. 

Die sociale vernieuwingen zullen vooral bestaan uit zeggen

schap van werknemers over de besteding van de prijs die ze 

betalen en gerichte vormen van verkorting van de arbeidstijd 

die direct zichtbaar maken dat de werkloosheid geen onweer

staanbare natuurramp is, maar een overwinbaar economisch en 

sociaal probleem. 

Vernieuwing, versterking van de industrie zal een forse prijs 

vergen, die ook door de werknemers (als belastingbetaler en 

als loontrekker) op tafel zal worden gelegd. Ik constateer 

dat er oak op dat vlak consensus is. 

Grote tegenstellingen bestaan er nag over de voorwaarden 

waarop de werknemers hun prijs op tafel willen leggen. Zander 

zeggenschap, zonder rechtvaardige inkomensverdeling, zonder 

garanties dat we op weg gaan naar een volledige en volwaardig 

werkgelegenheid heeft onderhandelen over die prijs geen zin. 

Maar ik denk dat we het punt naderen waarop de consensus op 

dat terrein over ons wordt afgedwongen. Werkgevers kunnen wel 

nee b.l.ijven roepen tegen alle sociale vernieuwingen. Maar dan 

krijgen ze oak hun economische vernieuwing niet en kunnen ze 
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hun bedrijven wel sluiten. Er zal geen keuze meer zijn - dat 

op zich forceert consensus. 

Ik heb mijn stelling 4 al impliciet toegelicht. Industrie

beleid kan alleen slagen als het de werknemers uitzicht biedt 

op herstel van werkgelegenheid en koopkracht. Het zijn verre 

doelen, ik ben me daar zeer wel van bewust. Maar hoe verder 

het doel ligt, hoe nauwer het luistert om het doel zorgvuldig 

te omschrijven en vast te stellen. Als we de werknemers dat 

geloof, dat elan zo u wilt, niet kunnen geven, dan mislukt de 

operatie 'hernieuw-de-industrie' bij voorbaat of halverwege de 

lange weg. Ik kan u dat niet genoeg benadrukken. De werknemers 

moeten het zicht op betere tijden kunnen teruggeven, anders 

wordt het niets. De werknemers moeten weer gaan geloven in een 

betere toekomst. Laten we dat de mensen niet onmogelijk maken. 

Ik noem een aantal actuele voorbeelden hoe praktijken van werk

gevers en politici er toe leiden dat alle geloof en vertrouwen 

wordt vernield. "Den Haag" discussieert over de vraag of we 

alle werknemers een solidariteitsheffing mogen vragen om de 

werkgelegenheidsplannen van de minister van sociale zaken te 

financieren. 

Dat is een zindelijke discussie: Je kunt altijd onderhandelen 

over een prijs als je er een goed product, meer werk voor meer 

mensen, tegenover zet. 

Maar tegelijkertijd gebeurt er dit: 

Uit de Volkskrant: 

Uit alle kranten: 

LJit de NRC: 

Specialisten blijken niet gematigd te 

hebben de laatste jaren; 

OGEM-top betaalt geen belasting via 

Cyprus-constructie; 

15.000 verpleegkundigen krijgen geen 

werk omdat het geld in de gezondheids

zorg op is (ik denk weer even aan de 

specialisten) ; 



Uit alle kranten: 

Uit Het Vrije Volk: 

Uit ZIN, het weekblad 

van mijn eigen bond: 

Uit alle kranten: 
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De herenafspraak tussen Shell, Esso 

en de overheid wordt niet verbroken. 

Shell en Esso blijven zelf beschikken 

over ruwweg 15 miljard; 

Twee van de drie Nederlandse B.V. 's 

blijken de belasting te tillen; 

Werkgevers plegen jaarlijks voor 15 

miljard fraude, een onderzoek door 

mr. J. Bekema; 

Zieken moeten 8 procent inleveren om 

bedrijven te steunen met 1,4 miljard 

lastenverlichting. 

Je verzoekt een klimaat voor een industriebeleid (economisch 

en sociaal) als gewone werknemers solidariteitsheffingen moeten 

opbrengen, terwijl specialisten hun zwarte jachten afbetalen; 

directeuren die vijf ton verdienen legaal via Cyprus hun 

belasting omlaag brengen; olieboeren-in-het-groot genoeg 

hebben aan een vaag herenafspraakje om miljarden te krijgen 

en ..... werknemers hun spijkerharde contract, de cao vernield 

zien worden in de ziekengeldkwestie. 

Dat is geen berijderij van dogmatische stokpaarden. Het is een 

feitelijke, na-meetbare sociale realiteit. 

Ik rand nu mijn betoog af. Ik heb u het algemene kader geschetst 

wat volgens de Industriebond FNV onmisbaar is om een gezonde 

industrie te helpen tot stand te komen. Wat is nu de specifieke 

rol van de Industriebond? Ik heb u in enkele tussenzinnen al 

gezegd: De consensus over het doel is er. De consensus over 

financiering van de wederopbouw-operatie moet bereidt kunnen 

worden. Vrijwillig in onderhandelingen, of onvrijwillig doordat 

de maatschappelijk ontwrichting groct wordt dat we allemaal wel 
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zullen moeten. 

De tweede weg valt uiteraard niet te verkiezen. De ontwrichting 

efl de economische desinvesteringen die daaraan vooraf gaan 

drlJVen de prijs tot bijna onbetaalbare hoogte op. De Industrie

bond FNV wil de consensus nastreven. Niet willoos, niet makke

lijk, zo kent u ons niet. We zullen onze voorwaarden scherp 

formuleren, we zullen onderhandelen met het mes op tafel. Maar 

we willen de weg op naar een nieuwe gezonde industrie. Wij hebben 

in de jaren van crisis het puin mogen ruimen dat vooral andere 

op de openbare weg hebben gestort. We hebben zonder dat we erom 

vroegen zitting gekregen in de Raad van Bestuur van de N.V. 

Bank van Openbare Ellende "De Lommerd". Vanuit die functie 

hebben we zitting gehad in de beleidscommissie scheepsbouw, 

in de Strucon, hebben we de ijzergieterijen geholpen te saneren, 

hebben we onlangs de ketelbouwzaak gedaan. 

We eisen, op de weg naar een nieuwe industrie, een zetel in de 

Raad van Bestuur van de Bank voor Betere Tijden, die economische 

en sociale vooruitgang gaat financieren. Buitenstaanders stellen 

ons dan altijd de zogenaamde ethische vraag: Ben je dan niet 

bang vuile handen te maken? 

Een vraag zonder realiteitsgehalte. Vakbondsbestuurders doen 

niet anders dan vuile handen maken. Dat kan oak moeilijk anders, 

ze werken. We hebben twee manieren om vuile handen te maken: 

als puinruimer of als mede-opbouwer. Wat we oak doen, die handen 

worden vuil . 

wij, de bestuurders en leden van de Industriebond FNV, zijn ten 

principale bereid verantwoordelijkheid te nemen voor een beleid 

dat de weg opgaat naar een gezonde industrie. We steken daar 

onze nek voor uit. 

Maar ze moeten dat ons niet onmogelijk maken. Niet de werkgevers, 

d:~e al j aren volharden in een negatieve houding tegenover elke 

JJ(~tie-v-erantwoordelijkheid van werknemers en vakbonden. Tegen 

arbeldsplaatsenovereenkomsten, tegen controle op de uitvoering 

van J1Ec- t i.'1dustrie;:,eleid, tegen ui tbreiding van de bevoegdheden 
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van de ondernemingsraad, tegen de ARBO-wet die de arbeids

omstandigheden moet verbeteren, tegen al die dingen klinkt 

nag steeds een onvervalst nee. Alsof die realiteit niet 

zou bestaan weigeren de werkgevers zelfs nag het werken van 

de vakbonden op bedrijfsniveau tegen te houden. Oak de over

heid moet ons dat niet onmogelijk maken door een economisch 

beleid dan indruist tegen elk gevoel van rechtvaardigheid. 

Het voorbeeld ziekengeld lijkt mij in dit verband voldoende. 

Wat ons betreft mag dit het laatste congres zijn over een 

nieuw industrieel elan. Het wordt tijd dat we aan het werk 

gaan. De onderhandelingen kunnen wat ons betreft beginnen. 

De Industriebond FNV is vandaag nag bereid met de president

commissaris van Shell, de heer Wagner in deze zaak een overeen

komst te sluiten over de werkgelegenheid in zijn bedrijf in 

de jaren tachtig. Ik werp hem de handschoen toe. 

Beoordeelt u zelf of deze actie van verantwoordelijkheid 

zin heeft. 
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Lezing Mr. R.L.M. Berger 

Ik heb het voorrecht om in de plaats van de heer Bout tot U te 

mogen spreken. De heer Bout zou gesproken hebben over maatregelen 

binnen Economische Zaken, genomen om de aanbevelingen uit het 

bekende "oranje boekje" (Een nieuw industrieel elan) gestalte 

te geven. 

Wat doet Economische Zaken met het oranje boekje? Allereerst kan ik 

zeggen dat het "oranje boekje" een leiddraad is geworden voor het 

industriebeleid dat de overheid wil voeren. Wij zijn er, en daar

mee zou ik me er heel snel van af kunnen maken, zeer systematisch 

en zeer planmatig, ja zelfs koortsachtig, mee bezig om binnen korte 

termijn zoveel mogelijk aanbevelingen uit dat boekje gestalte te 

geven; niet alleen bij het DGI, dat is het Directoraat-Generaal voor 

Industrie, maar binnen heel Economische Zaken. De aangekondigde 

spreker was zelfs zo koortsachtig bezig dat hij van de dokter thuis 

moest blijven, vandaar dat ik dan nu voor U sta. 

Ik zou even op dit thema willen gaan, want er wordt veel over ambte

naren gesproken. Ik ken legio moppen op dit terrein, minstens even

veel als U. Desondanks weet ik dat niet alleen zeer hard gewerkt 

wordt binnen dat departement om dat "oranje boekje" verder gestalte 

te geven en uit te voeren, maar dat dat ook met zeer veel animo 

gebeurt. Daar mage o.a. de enorme hoeveelheid overwerk getuige van 

zijn, maar ook de omvang van het ziekteverzuim. 

Ik heb dat eens even nagevraagd, bij DGI ligt dat even boven de vier 

procent! Ondanks genoemd overwerk en ondanks het feit ook, want ik 

heb zojuist de heer Visser horen spreken, dat er over ambtenaren en 

ambtenarensinkomens nogal het een en ander wordt gezegd, werken wij 

met animo aan een nieuw industrieel elan. 

Ik hoop dat de werknemers-niet ambtenaren, ondanks de ontwikkelingen 

op het gebied van de werkgelegenheid en hun inkomen zulks ook doen. 

Is het sinds kart dat wij zijn gaan denken in termen van een nieuw 

ir.dustrieel elan, is Economische Zaken pas nu wakker geworden? Ik 

~3loof te mogen stellen dat dat onjuist is, voor de jaren 70 waren 

er waarschuwingen van Economische Zaken. In die jaren zijn wij al 
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begonnen met de struktuurondcrzoeken, in die jaren waren al de 

problemen te zien van traditionele sectoren zoals de schoenindustrie, 

de leerindustrie, de textielindustrie en de wolindustrie. In die 

jaren trachtte EZ al met struktuuronderzoeken het toekomstbeeld voor 

de ondernemers en voor de werknemers duidelijk te maken, opdat zij 

tijdig en snel de steven zouden kunnen wenden. Helaaswas in die 

jaren nag weinig gehoor voor het roepen van Economische Zaken. Tot 

het begin van de zeventiger jaren ging het zeer goed met de bedrij

vigheid, met name in de industrie. In het begin van de zeventiger 

jaren ging het nag wel goed, maar de eerste grate sprang in de 

werkbosheidscijfers was te zien. Toen spraken wij nag over ca. 

100.000 werklozen en een toename van ca. 50.000 baarde reeds veel 

zorgen. Toen kwam de oliekrisis en vanaf dat moment zat de klad er 

pas goed in. Dat is oak het jaar waarin wij hebben gezegd dat wij 

niet alleen met struktuuronderzoeken kunnen blijven volstaan. 

Wij moesten oak iets doen om te zorgen dat men met de inzichten, 

die uit de onderzoeken waren verkregen, oak wat gebeurde. Dat is het 

jaar waarin, en daar weet prof. P. Steenkamp alles van, de NEHEM 

werd opgericht: 1972. Maar ook de NEHEM kon uiteraard de daling van 

de werkgelegenheid niet stoppen. Desondanks was de aandacht nag 

niet primair gericht op herindustrialisatie. Wat wij te zien kregen 

was een daling van rendementen, een daling van solvabiliteit en 

daarmee een aanzienlijke verzwakking van het weerstandsvermogen van 

onze bedrijven. Allengs ging Economische Zaken toen met een steun

beleid ingrijpen. 

Ik heb zojuist met genoegen naar de twee voorgaande sprekers ge

luisterd en ik meen dat ik bij beide een grate mate van paralleli

teit heb gehoord op een aantal terreinen. Het meest wezenlijke is 

de erkenning dat wij toe moeten naar een nieuw industrieel elan. 

Wij moeten daarom veel van dit soort congressen houden. Wij moeten 

cijfers en feiten verspreiden, die het klimaat moeten scheppen, om 

inderdaad de voorrang te geven aan de bedrijvigheid in de industrie. 

In dat kader zal ik toch enige cijfers naar voren moeten halen. 

Mede omdat ik de heer Visser hoar vertellen dat het reeel beschik

baar inkomen van de werknemers zo op de tocht staat. 
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Als ik nu even de cijfers van de jaren 1973 tot 1981 neem, dan 

zie ik dat gemiddeld genomen over de jaren het reeel nationaal 

inkomen met 3/4% gestegen is en ik zie eveneens dat het reeel 

beschikbaar inkomen van de werknemers in die tijd met 1,4% ge

stegen is en ik zie tenslotte dat de collectieve lastendruk met 

1% gestegen is. Gegeven deze feiten, ziet U dat zowel de werk

nemers als de staat via de collectieve lasten een grotere groei 

gemiddeld per jaar realiseerden dan het hele nationale inkomen. 

Daar zit de pijn. Wie heeft de rekening betaald? Die rekening is 

betaald in de overige inkomenssectoren, zoals de winsten van het 

particuliere bedrijfsleven. Dat die rekening door hen betaald is 

ondervinden wij nu. De lage rendementen, de slechte solvabiliteit 

van de bedrijven en daarmee het sterk achterblijven van de in

vesteringen. In dit verband wil ik overigens nag wel zeggen, dat 

het niet helemaal juist is - en dat gebeurt wel eens te gemakke

lijk - uitsluitend te kijken naar binnenlandse factoren als bij

voorbeeld de loonkostenstijging, als wij spreken over de sterk 

tegenvallende sociaal economische ontwikkeling. Wij moeten oak de 

blik naar buiten werpen. Er zijn oak dingen die Nederland absoluut 

niet in de hand heeft, zoals de wereldhandel. Zo'n factor heeft 

eveneens consequenties voor de groei van ons nationale inkomen. 

Het heeft geen zin om met het vingertje te wijzen en ik geloof dat 

wij niet in dat soort discussies moeten komen, willen wij gezamen

lijk aan de herindustrialisatie beginnen. Tach wil ik dat bepaalde 

feiten goed onder ogen gezien worden, met name ten aanzien van die 

beroemde rekensom over ombuigingen en bezuinigingen. Ik geef toe, 

dat het wat platvoers overkomt als je daar over 4, 5 3 en 2 miljard 

hoort twisten. Maar de betekenis van het begrotingstekort, de bete

kenis van het feit dat wij in 1981 met 8% van het nationaal inkomen 

als begrotingstekort werkten, vereist wel aandacht. Dat cijfer bete

kent dat wij ongeveer 20% van het overheidsbudget als tekort moesten 

financieren. Dat betekent oak dat wij in 1982 naar schatting 11,5 

miljard gulden aan rente moeten betalen en 15,5 miljard aan rente en 

aflossing moeten opbrengen als Staat. Dat gaat natuurlijk tach 

betekenis hebben; bovendien leiden de tekorten van de Staat tot een 
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groter beroep op de kapitaalmarkt. Ik ben met de heer Visser van mening 

dat er geld genoeg is, maar het is ook zo dat een groter tekort de 

rente opstuwt. Als ik daar een cijfer over mag geven: 1% stijging van 

de rente betekent 1 miljard extra kosten voor het bedrijfsleven! 

Wij kunnen een heleboel willen op allerlei terreinen, maar als die 

rente zou dalen, bijvoorbeeld doordat de overheidsschuld geringer 

wordt, dan is dat feit alleen al goed voor een grote lastenverlichting. 

Ik heb dus gezegd dat EZ al wat langer wakker is, al v66r de verschij

ning van het WRR-rapport en het "oranje boekje". Alleen bleek het 

uitermate moeilijk te zijn om gehoor te krijgen voor de denkbeelden 

van het departement. Ik mag U wijzen op de nota Selectieve groei die 

de noodzakelijkheid aangaf van herstel van rentabiliteit, maar ook 

van opleving van de investeringen. Deze noodzaak heeft geleid tot de 

Wet investeringsrekening. 

Ik mag U wijzen op de Sectornota en op de Innovatienota. 

Desondanks is het eerste nu, nu de werkloosheid zo schrikbarend 

stijgt, aandacht gekomen voor herstel van de marktsector. Sinds het 

WRR-rapport, sinds de Adviescommissie industriebeleid en sinds het 

unanieme SERadvies over het rapport, Plaats en toekomst van de 

Nederlandse indsutrie, is de positie van de marktsector in het centrum 

van de belangstelling gekomen. 

Dat wil nog niet zeggen dat wij er daarmee zijn, want wij hebben te 

maken met een noodzakelijk structurele wij ziging van zaken die gedurende 

jaren fout zijn gegaan. Deze kun je niet in een jaar omdraaien, dat 

is een kwestie van zeer lange aanloop. De bekende vergelijking zult 

U vaker gehoord hebben, de vergelijking met de mammoettanker. Als je 

die een kwart slag wilt draaien, duurt dat heel lang. Een mammoet

tanker heeft een zeer grote draaicirkel en zo is het ook met ons 

economische reilen en zeilen. Willen wij een beleid voeren gericht 

op economisch herstel dan moeten wij koersen durven verzetten. Het 

resultaat is pas laat te zien en dat wekt ongeduld op. Toch moet ik 

U waarschuwen dat het nog zeer lang zal duren. Enig effect hebben 

wij gezien: de harde gulden, die mede een rentedaling veroorzaakt; 
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hetloonkostenmatigingsbeleid, dat zich duidelijk vertaalt in een 

verbetering van onze concurrentiepositie. De kosten per eenheid 

produkt zijn pakweg, de laatste drie jaren, 20% gedaald ten op

zichte van met ons cancurrerende landen. Dat zijn zaken die tach 

wel van belang zijn. Dat zijn de eerste lichtpuntjes die wij 

inderdaad kunnen melden. 

Als wij verder willen gaan met de aanpak van aanbevelingen uit 

het "oranje boekje" dan stuiten wij op een ander fenomeen. Het 

fenomeen van het rapport Vonhof, datU zult kennen: de verkokerd

heid in het overheidsdenken. De overheid is in vele hokjes gedeeld, 

in vele departementen, die allemaal hun eigen belangetjes hebben. 

Met het gevolg de aanwezigheid van competentiestrijd tussen de 

departementen. Dan hoar ik soms zeggen: dat kan tach niet, want 

ambtenaren zijn tach incompetent, die kunnen dus geen competentie

strijd voeren. Daarmee rekent het rapport Vonhof een beetje af. Het 

rapport Vonhof zegt: het probleem is dat ambtenaren juist overcompe

tent zijn, op een deelterrein. Zij zijn zo deskundig op hun gebied, 

zoals milieu of energie, dat zij daar alles van weten. Het probeem 

is dat zij de grate lijn wat minder zien. Dat leidt tot vechten voor 

het terrein waar de betreffende ambtenaar erg goed in is. 

Een aantal van de aanbevelingen van het rapport van de commissie Von

hof laat zich nogal moeilijk vertalen. 

Wij moeten met elkaar weer eens goed praten over de grate lijnen. 

Er moeten oak institutionele voorzieningen op dat gebied getroffen 

worden. Daar heeft de heer Vonhof een goede aanzet voor gegeven. Op 

het ogenblik is de minister vna Binnenlandse Zaken daar druk mee 

bezig. 

Een ander probleem: de overheid moeteenindustriebeleid voeren, maar 

de mogelijkheden daarvoor zijn aan beperkingen onderhevig. Ik heb U, 

net zoals de voorgaande twee sprekers, op onze afhankelijkheid van 

de internationale handel gewezen. Het internationale kader werkt 

belemmerend op de vrijheid van handelen van de overheid. Dat is bij

voorbeeld het geval bij de kapitaalkredieten. Ik weet niet of U van de 

discussies kennis hebt genomen. 
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Het kabinet wilde vanwege de slechte financieringspositie van de 

bedrijven een risico-dragende financieringsvorm introduceren met 

een variabele rente: een rente die in tijden dat het de krediet

ontvangende onderneming slecht ging, wat laag was en die in tijden 

dat het beter gaat, wat voen de marktrente zou liggen. Daar zijn 

wij al meer dan drie maanden in Brussel over in discussie met de 

Europese Commissie. Het is nog de vraag of de Commissie de intro

ductie accepteert. Als zij het niet goed vindt dat kunnen wij de 

. f' . . . t . 1) nleuwe vorm van lnanclerlng nle lnvoeren . 

Verder is een probleem dat wij voldoende kennis moeten hebben - en 

die hebben we niet, moet ik erkennen - van wat werkelijk in het 

bedrijfsleven leeft zowel bij de ondernemers als bij de werknemers. 

In dit verband een voorbeeld van verkokerd denken: traditioneel wordt 

gezegd de vakbeweging gaat naar Sociale Zaken en de ondernemers naar 

Economische Zaken. Dit zijn wij ons zelf ook bewust. Wij zagen die 

vakbeweging wel, maar alleen, zoals de heer Visser zei, als puin-

ruimen aan de orde was en in de sectorale commissies. 

Wij zijn dat nu wat systematischer aan het aanpakken. Wij houden 

gesprekken met de vakbeweging aan de hand van onze Bedrijfstakver

kenningen, waar we ook met de ondernemers over praten. Ook over 

de algemene, voor het bedrijfsleven relevante, problemen zijn wij 

in gesprek met de vakcentrales. Ik geloof dat dat een goede zaak 

is. Ook hier een verbreking van elke vorm van verkokering. 

Tekenen van hoop voor een nieuw industrieel elan zijn onze ligging, 

de infrastruktuur, onze scholingsgraad etc. Natuurlijk zijn wij in 

staat om de steven te wenden, natuurlijk zijn we in staat weer op 

de goede koers te komen zeker als wij zo'n hoge scholingsgraad heb

ben en zo deskundig zijn op allerlei terreinen. Een consensus is 

daarvoor nodig. 

1) 
Inmiddels is deze vorm van kapitaalkrediet (E-krediet) geaccepteerd 
door de Europese Commissie en geintroduceerd. 
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Ik ben nog steeds niet aan het verhaal toe gekomen wat ik moet ver

tellen. Wat doet Economische Zaken nu eigenlijk aan het gestalte 

te geven van de aanbevelingen van het "oranje boekje". In de 

eerste plaats moet ik zeggen dat, zoals de heer Wagner al vertelde, 

het "oranje boekje" eigenlijk niets nieuws bevat. Alleen zijn de 

zaken nog eens beknopt, helder en in bondige termen neergezet, in 

verstaanbare taal. Een van de grate problemen van de ambtenarij 

is dat wij blijkbaar een Nederlands spreken dat niet meer verstaan 

wordt. In een verstaanbare taal is daar iets behartigenswaardigs 

verteld over een aantal zaken die in het verlengde liggen van een 

beleid dat in nota's van de regering al eerder is aangekondigd. 

Wij zijn dan ook niet aan uitvoering van de aanbevolen maatregelen 

begonnen, nadat het hele rapport was uitgebracht. Voor een deel 

waren wij al op de hoogte van wat ons te wachten stand en voor een 

deel was het ook inspelen op zaken die er al waren. 

Ik heb voordat ik hier kwam, een interne studie van Philips in 

handen gedrukt gekregen, waarin wordt gezegd dat in het "oranje 

boekje" een onderwerp onderbelicht blijft. Het richt. zich te weinig 

op wat binnen ondernemingsbereik is. Binnen de ondernemingen moet 

nog wat gebeuren: de kwaliteit van management moet verbeteren. Het 

rapport noemt een aantal zaken die de ondernemer zelf moet beharti

gen. Economische Zaken is ook op die terreinen bezig met begeleiden, 

voorlichten en het ontwerpen van ondersteunende maatregelen. De 

kwaliteitszorg, de goederenstroombeheersing, de flexibele aut.omati

sering, het marketing-beleid, dat zijn allemaal zaken die de onder

nemingen zelf moe ten aanpakken. 

Het "oranje boekje" bevat aanbevelingen die niet alleen aan Econo

mische Zaken zijn gericht, maar ook aan de beide partners van het 

bedrijfsleven. 

Wat doen wij nog meer? Ik zal eerst de zaY.en noemen waar Economische 

Zaken een directe eigen verantwoordelijkheid heeft, en dan enkele 

zaken waarin wij de verantwoordelijkheid moeten delen met andere 

departementen. Dit zijn zaken waar wij moeten intervenieren ten 
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gunste van het bedrijfsleven bij het beleid dat elders wordt gemaakt. 

Op het eigen terrein denk ik dan aan het innovatiebeleid (- het 

beleid gericht op vernieuwing in de industrie -) het exportbeleid, 

het acquisitiebeleid, (het aantrekken van ondernemingen uit het 

buitenland in Nederland) de aandacht voor het kleine en middelgrote 

bedrijf, allemaal zaken op het eigen beleidsterrein van Economische 

Zaken, die op het ogenblik sterke aandacht krijgen. 

Wat ook de aandacht heeft, is een openere en transparantere opstelling 

t.o.v. werkgevers en werknemers. Wij waren kennelijk te gesloten als 

Economische Zaken. Wij hebben het particulier bedrijfsleven te hulp 

geroepen om wat opener te worden. Door een marketingbureau en een 

publiciteitsbureau in te schakelen, pogen wij ons beleid enerzijds 

beter af te stemmen op de behoeften en anderzijds een groter bekend

heid te geven aan ons instrumentarium. Dat lijkt te werken, wij 

krijgen teruggekoppeld welke fouten nog zitten in onze aanpak. 

Een van de zaken die in het "oranje boekje" staat is dat wij teveel 

steuninstrumenten hebben. Wij hebben tot 1975 maar een handjevol 

steuninstrumenten gehad, dat waren de traditionele instrumenten, die 

ten dele nog uit de Marshall-hulp voortvloeiden zoals de produktivi

teitssteun, de ontwikkelingskredieten en het industrieel garantie

fonds. Daarna heb je de grote "opbloei" gekregen. Sinds 1975 kreeg 

Economische Zaken allerlei begrotingsposten voor steunmaatregelen. 

Het aantal steuninstrumenten bij de totale overheid is sindsdien 

opgelopen tot boven de 100. Op dit ogenblik zijn wij weer even hard 

bezig om het aantal terug te brengen en duidelijker en inzichtelijker 

te maken conform een van de aanbevelingen uit het "oranje boekje". 

Ik zou nog een heel belar.grijke zaak vergeten. Een belangrijke aan

beveling van het rapport was het voorstel om een commissie te benoe

men die met enig vijven en zessen gestalte gekregen. Als de heer 

Wagner zegt dat een boekje schrijven makkelijker is dan het zorgen 

voor concrete actie, dan zit dat mede in het probleem dat het mak

kelijker is problemen te schetsen dan mensen te vinden die Willen 

helpen om daar wat aan te doen. 
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Een tweede element zal ik alleen maar noemen, omdat de heer Wagner 

daar uicgebreid op in is gegaan: dat is natuurlijk de MIP. Ik moet 

z.eggen, ik heb daar zelf zeer na bij gestaan en aan meegewerkt. 

F'elt. is dat er in september begonnen werd aan de hand van de 

:cich tlijner, met het opstellen van statuten, een memorie van toe

lichting, een compleet wetsontwerp voor de MIP. Wij hebben boos 

gekeken in de richting van onze minister, die publiekelijk beloofde 

dat reeds voor de jaarwisseling het wetsontwerp klaar zou zijn. Met 

enige trots kunnen wij nu zeggen dat het nauwelijke 3 weken na de 

door de Minister aangeduide termijn naar de Raad van State toe kon. 

Dat is, denk ik, een vrij forse om niet te zeggen formidabele 

prestatie geweest, want ondanks de duidelijkheid van het "oranje 

boekje" moest er in ambtelijke kring nog heel wat afgeknokt worden 

voordat het ook zo in een wetsontwerp en in een memorie van toe

lichting stond. Dat zijn zaken die Economische Zaken in ieder geval 

al gedaan heeft. Verder zijn wij bezig met zaken die ik al genoemd 

heb. Om U te laten zien dat dit met succes gebeurt zou ik ten aanzien 

van het innovatiebeleid een paar cijfers willen noemen. In 1980 had

den wij op dit terrein circa 200 projecten onder handen als Econo

mische Zaken en met een ambtelijk apparaat van het Directoraat

Generaal voor Industrie van ongeveer 260 ambtenaren. Dit apparaat 

is nauwelijks gegroeid maar wij hebben in 1981 alleen op het gebied 

van innovatie 435 projecten afgewerkt. 

Als U dan ziet dat wij op dit gebied - de ontwikkelingskredieten, 

ons oudste instrument - alleen in de eerstetwee maanden van 1982 

al 130 aanvragen ontvingen en aan het bewerken zijn, dan begint bij 

ons een probleem zich af te tekenen. Ook dat wordt met verve aange

pal<t. Wij zijn de termijnen van beoordeling nog verder aan het be

korten. We versterken de mankracht: wij zijn externe hulp aan het 

inroepen om de aanzienlijk grotere stroom van ontwikkelingskredieten, 

ook dit jaar weer te verwerken. 

Hc;>t ex:t,;ortbeleid, ook daarvoor een enkel cijfer: in 1980 hadden wij 

_;·Jl; yevo.l.le11 van project-ondersteuning op het gebied van export. In 

het_ :Jaa:r: i981 is dat opgelopen tot 460 projecten die afgehandeld 
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zijn, daarmee was een bedrag van 300 miljoen mee gemoeid. En dan 

gaan wij kijken: wat zijn die export-instrumenten? Voor een deel 

hebben die te maken met het wegnemen van concurrentievervalsing 

op het gebied van de financiering, de na-financiering. Als buiten

landse overheden aan hun eigen exporteurs kredieten ter beschik

king stellen tegen een kunstmatig lage rente doen wij dat ook! 

Voor een deel heeft dat te maken met het bijdragen in de aanloop

kosten van de turn-key aanbiedingen. Oak worden er stimulansen 

gegeven voor het bundelen van export van bedrijven (om het gezamen

lijk exporteren te bevorderen) , mede omdat daar aanmerkelijk aan

looprisico's in zitten. Om EG-redenen mogen deze steun-instrumenten 

alleen ingezet worden op export naar die verre markten waar wij nag 

weinig op thuis zijn. Uit de 460 projecten in 1981 blijkt dat de 

Nederlanders de mouwen weer opstropen en het ook wat verder weg 

zoeken dan de omgeving van Dortmund. De relatie tussen produkt

vernieuwing en innovatie en het afzetbeleid binnen Economische 

Zaken is zeer duidelijke versterkt. Ik kom daar dadelijk nog op 

terug want dat speelt oak bij het aanschaffingenbeleid. 

Wat hebben wij gedaan ten aanzien van het aantrekking van bedrijven? 

We hebben onze acquisitiepoten versterkt door in Japan en de Vere

nigde Staten extra bureaus neer te zetten om daar te kijken of wij 

van daaruit technologische know-how, maar liefst oak bedrijven en 

vestigingen naar Nederland kunnen krijgen. Voor het eerste hebben 

wij de stap gewaagd, en dat is voor wie Economische Zaken kent tach 

een vrij grote stap, wat gerichter te gaan acquireren. Vroeger was 

het parool "alles is welkom", maar nu hebben we gezegd, laten wij 

eens kijken of wij voor bepaalde sectoren versterking kunnen vinden. 

Daarbij wordt gedacht aan de fijnchemie, aan de software, aan iets 

dat ons witte boorden- land zeker nodig heeft, de kantoorautomati

sering. Naar deze drie sectoren zullen de acquisitiebureaus in de 

Verenigde Staten Japan met name uitkijken. 

Verder zijn wij hard bezig een beleid ten aanzien van de kleine 

en middelgrote industrie gestalte te geven. In de zin van de voor

lichting en advisering, in de zin van uitbouw van Rijksnijverheids

dienst, in de zin van de transferbureaus bij de Technische Hogescholen, 
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in de zin van het Project Industriele Innovatie. Zo hebben wij in 

het sectorbeleid als specifiek onderdeel het kwaliteitsplan ter 

~no~rsteuning van de kwaliteitszorg door bedrijven in de bedrijfs

t-.akken met veel kleine en middelgrote bedrijven. 

Alles bij elkaar ir ~~n beeld. 

Wij zijn van 700 projecten in 1980 naar 1100 projecten in 1981 ge

gaan in het kader van de door het Directoraat-Generaal voor Industrie 

beheerde begrotingsposten, met een to tale omzet van ruim f 1, 4 milj ard 

voor de industrie. Van die projecten, en dat is een vrij opvallend 

cijfer voor degene die denkt dat Economische Zaken alleen de grote 

industrieen ziet staan, betrof 75% kleine en middelgrote bedrijven. 

Misschien dat dat toch ook wel eens een keer vermeld mag worden. 

Ik wilde U in de beperkte resterende t.ijd wat vertellen over hetgeen 

ons bezig houdt buiten het specifiek eigen gebied. 

Macrobeleid laat ik maar zitten dat is natuurlijk bepalend voor alles. 

Wij zijn bezig met het financieringsbeleid. Ik heb het kapitaalkrediet 

en de MIP genoemd. Een probleem dat de heer Wagner aansneed, en dat 

in het "oranje boekje" staat is: hoe kun je de financiele steun op 

armslengte van de overheid krijgen? Hoe kun je onder handhaving van 

het beleid dat je wil voeren en controle daarop door de Kamer, toch 

zorgen dat de feitelijke uitvoering gebeurt op een zakelijke en 

efficiente wijze. Dat probleem heeft de volle aandacht, maar het is 

niet eenvoudig om het op te lassen. 

Voor het. opschonen van het instrumentarium heeft minister Terlouw 

een termijn gezet, die bijna onmogelijk haalbaar is. Wij hadden twee 

jaar daar voor uitgetrokken. Hij heeft de termijn gehalveerd en de 

Kamer toegezegd, dat hij het in een jaar klaar zou krijgen om het 

instrumentarium in te dikkcn, op te schonen en transparanter te maken. 

nA.t aebeurt op het ogenblik onder leiding van de plaatsvervangend 

c:"-c.retaris-Generaal van Economische Zaken in een aantal parallele 

.. cor'><qrot=>peP. Bij deze excercitie zijn ook andere departementen. 

·>ok in di t verband worden wij weer met de verkokering geconfronteerd. 

::; -;,,...,.,,..lJ,e 1.i, adviesregelingen op het gebied van de technologie, op 

.c '.:o:Led van management en op het geb-i ed van energie zijn in beheer 
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bij drie verschillende delen van Economische Zaken. Elk onderdeel 

heeft zijn eigen begrotingspost en zijneigen regeling. Dit leidt 

tot de vraag, waarom niet een adviespost? Laat alle vormen van 

advies in aanmerking komen voor steun via bapaalde criteria. Dat 

leidt tot het probleem van de uitvoerende instantie, immers de 

drie kokertjes moeten een worden. Ook de begrotingsposten moeten 

worden samengevoegd. Maar zolang nog altijd de, volgens mij foute, 

slogan: "beleid" is "geld en begrotingsposten" opgeld doet, (je 

voert geen beleid als je geen eigen begrotingspost hebt) ligt dit 

in ambtelijke kring zeer gevoelig. Toch moeten wij daar binnen een 

jaar uit zijn. En ik garandeer U dat dit lukt. 

Op het gebied van overheidsaanschaffingen zijn wij binnen de vele 

internationale spelregels hard bezig om de kennis die de overheid 

heeft te mobiliseren ten behoeve van de bedrijvensector. De overheid 

heeft een marktkennis, 1-vaar vele ondernemingen niet aan kunnen tippen. 

Wie kopen in, als totale overheid, voor 30 a 40 miljard. Wie kan dat 

nazeggen? Het is zo dat bij ons economisch beleid te weinig van de 

kennis van de markt, en daarmee van de aanbieders op dit markt, van 

onze produktiesector en dienstensector, gebruik is gemaakt. Wij zijn 

nu zeer systematisch de overheidsaanschaffingen aan het doorlichten. 

Daarvoor heeft de regering een nota aan het 
1) 

dit binnenkort besproken moet worden . 

parlement voorgelegd, 

Wij gaan systematisch onderzoeken wat de behoeften zijn van de over

heid en hoe wij daaraan kunnen voldoen. Wij gaan na hoe de overheid 

tijdig de ondernemingen kenbaar kan oaken wat de behoeften zijn en 

hoe zij daarop in kunnen spelen, zodat zij met hun inventiviteit 

kunnen proberen daar gebruik van te maken. Datis een zeer belang

wekkend gebeuren. Ook bij ons sectorbeleid en innovatiebeleid zijn 

wij in toenemende mate gewoon te consulteren wat de overheids-

aanschaffers ervan vinden. Wat vinden zij van bedrijf X, Y of Z? 

Wat heeft dat bedrijf voor kennis opdit gebied? Is het wel een 

goed idee, komt het voor steun in aanmerking? Het lijkt allemaal 

l) Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. 
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zo voor de hand te liggen maar ik moet U zeggen: het was nag 

nooit eerder systematisch gebeurd. Daar wil ik enkele overheids

~anschaffende diensten niet te na spreken, er zijn er die hAt 

vanoucis cioen, zoals Defensie, de PTT en Waterstaat. Maar er zijn er 

nog a.ltiJcl een neleboel, die dat niet deden. Ook nog dit, die nota 

is in anderhalf jaar begrouwen, een redelijk korte tijd! En wij 

hebben daarbij gezien, ik heb het persoonl~kervaren, dat in die 

tijd een mentale omzwaai plaatsvond in de ambtelijke apparaten. De 

aanschaffers moesten ineens oak aan andere zaken gaan denken dan 

de eigen behoeften bevredigen tegen zo min mogelijk geld en zo snel 

mogelijk; zij dienden hun kennis oak in dienst te stellen van het 

vernieuwings- en herstructureringsproces in de marktsector. 

De werking van de arbeidsmarkt is een zaak, waar EZ oak belangstelling 

voor heeft. Ik denk dat wij ons minstens daar evenveel van moeten aan

trekken, als Sociale Zaken. Dat doen we dan oak, oak bij ons worden 

studies op dit terrein verricht. 

Zeer belangrijk is het uitermate moeilijke gebeuren van het totale 

vergunningenbeleid. Wij hebben op een groat aantal gebieden teveel 

gereguleerd. Wij moeten dereguleren. Daarvoor heeft het Kabinet de 

ronde van de heroverwegingen ingesteld. Een aantal werkgroepen 

gaa.rc zich herbezinnen op bepa:tlde punten van beleid en het gebied 

van de reguleringen. Het hele bouwbeleid is bijvoorbeeld op het 

ogenblik in onderzoek. Alle voorschriften, regels en vergunningen 

etc. worden nag eens stevig onder de loep genomen. 

,c;nergleprijzen lijken uitsluitend een zaak van Economische Zaken te 

zijn. Dit is niet juist, want m.n. het gebied van de electriciteits

prlJ~en is in belangrijke mate gedecentraliseerd. Ik weet niet of 

U ~icn de krantenkoppen herinnert, waarin stand dat Nederland op het 

~c::.C::.cc Vilfl e::.2ct:r:ici tei t. niet kan concurreren met electrici tei ts

:.;n.jzen :!.n het buitenland. Dat er bij het industriele grootverbruik 

i2::schl-'-iend van zes tot acht per kilowatt/uur zijn. 

i,._:c.. totale industriele verbruif;: is een kostennadeel van onge-

c:_iard per jaar te berekener:.. Hoe is dat hele probleem op 
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te lassen? Ik heb een heel eenvoudige oplossing: als je het groot

verbruik, dat zijn b.v. verbruikers van 100, 200 en meer kilowatt/ 

uren, nu eens een concurrerende prijs zou rekenen en het verschil 

zou omslaan over het kleinverbruik: dat zou daar betekenen 2~ cent 

per kilowatt/uur extra betalen. Ik realiseer mij echter dat dit een 

hele moeilijke zaak is. 

Maar als U dat vertaalt in kosten per gezinshuishouding, dan is 

dat minder dan een tientje per maand. Daarmee zou een enorm probleem 

voor onze indsutriele grootverbruikers - met een enorm investerings

volume en een enorme export en een enorme directe en indirecte werk

gelegenheid - verholpen kunnen worden. 

Ik ga afronden. De overheid kan deze zaken niet alleen doen en ik ben 

blij dat ondernemers- en werknemersvertegenwoordigers hier voor mij 

hebben gesproken. Ik ben blij dat ik een zo grate consensus consta

teer over het boekje "Een nieuw indsutrieel elan". Ik moet inder

daad zeggen dat het boekje en wat zijn titel betreft en wat zijn 

kleur betreft, het nationaal oranje, zeer goed geschoten heeft. 

Ik heb vernomen dat in Nederland binnenkort een ander boek gaan 

verschijnen. Een boek dat door een ondernemer is geschreven, een 

van die kleine middelgrote ondernemers. Dat boekje heeft oak zo'n 

mooi nationaal symbool. Daar treft. men op de kaft onze vlag, ferm 

in de wind. Dat boekje heeft mij gefrappeerd met name door de inhoud 

van hoofdstuk 5. Ik ben al lang met industriebeleid bezig, maar de 

titel van hoofdstuk 5, "Het tweepersoons ledikant de hoeksteen voor 

de herindustrialisatie", gaf er een nieuwe dimensie aan. 

De schrijver veegt de vloer aan met al onze mooie kreten als deskundig

heid, tweesporenbeleid, aandachtsgebieden, speerpunten en hoogwaar

dige industrie. Hij zegt: wat moet ik daar eigenlijk allemaal mee. 

Ik zit op een gegeven moment na een dag hard werken in de put, ik 

weet niet of ik het morgen nag zal redden. Ik heb zin om het loodje 

te leggen, om op te houden met het ondernemen: in loondienst gaan 

dat is veel makkelijker. En als ik 's avonds moe in mijn bed kom, 

dan pept m'n vrouw me weer op, spreekt mij weer moed in, zodat ik 
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's anderdaags toch weer met animo aan mijn werk ga. En dat is 

de kern van het herindustrialisatiebeleid. 

Wij zullen als Economische Zaken ons best doen om de herindustriali

satie verder te helpen volgens de richtlijnen van het "oranje boekje" 

Dat zal nog vele voeten in de aarde hebben, de ondernemers en de 

werknemers moeten het doen. Mijn ir.jruk is dat de consensus groeit 

en ik hoop dat wij zo door kunnen gaan. Ik hoop ook dat van dit 

grote studentenauditorium er velen het ondernemingsvak zullen kiezen, 

want het is een mooi vak. 
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Lezing Drs. B.A.G.M. Tromp 

Dames en heren, in een favoriete scene, althans een van mij 

favoriete scene uit de Nederlandse literatuur zien wij hoe 

heer Bommel de beschikking heeft gekregen over een zogenaamde 

talisman, een magische knikker die de eigenschap heeft elke 

wens onmiGdelijk in vervulling te doen gaan. Dat dit een be

trekkelijk oud verhaal van Tom Poes is dat kunt U opmaken uit 

het feit welke wens heer Bommel onmiddelijk doet. Hij wenst 

dat hij minister wordt. Het volgende moment zien we hem ook 

inderdaad zitten achter een immens bureau met een ministersteek 

op, in een zekere beduusdheid. Nog een plaatje later heeft 

hij de telefoon gegrepen, zet de hoorn aan het hoofd en spreekt 

in het mondstuk: hallo, hallo hier is Bommel, het regeren 

kan beginnen. 

Ik wil U de rest van dit verhaal besparen, maar wat ik U hier

mee ~il illustreren, dat is het beeld van bestuur en beleid 

zoals een heleboel van ons dat diep in hun hart toch nog hebben. 

De tastende bewindsman die onmiddellijk begint met beleid uit 

te voeren,macht uit te oefenen, knopen door te hakken, machines 

in gang te zetten en wat al niet meer. Tegen dit beeld van 

beleid zou ik in het navolgende een aantal kanttekeningen 

willen maken bij de realiteit van het overheidsbeleid en wel 

speciaal als het gaat om die van een industrialiseringspoli

tiek. 

W~t klopt er niet aan het beeld dat ik U zojuist schetste? 

Dat zijn een aantal heel uiteenlopende factoren, en ik zou 

willen beginnen om een aantal interne factoren die, je zou 

kunnen zeggen, inherent zijn aan overheidsbeleid in een ont

wikkelde samenleving als de onze, om die in eerste instantie 

de revue te laten passeren, We spreken in het algemeen over 

de overheid en het overheidsbeleid maar zo gauw we saar ook 

maar iets nader op ingaan treffen wij een grote, ingewikkelde, 

in vele verschillende onderdelen,-dat geldt al per departe

ment en dat geldt nog veel sterker tussen departementen-, 

een verdeeld huis aan met een grote mate van organisatorische 

complexiteit, verwikkelingen, coordinatieproblemen en wat 

dies meer zij. 
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De Commissie Wagner zegt daar iets over in zijn rapport en 

merkt op dat daar van alles aan moet gebeuren; maar de klacht 

geldt niet alleen het industriebeleid, de klacht geldt het 

overheidsbeleid als geheel en in het rapport van de commissie 

Vonhof wordt bijvoorbeeld nag eens een keer uitvoeriq getekend 

aan welke anomaliteiten vanuit bestuurlijk oogpunt beleid en 

bestuur bij de overheid gebukt gaan. Het is echter verkeerd, 

dat is dan de eerste kanttekening daarbij, om zoals bijvoor

beeld oak de commissie Vonhof in sterke mate heeft gedaan, 

dergelijke problemen op te vatten als in de eerste plaats 

problemen van organisatorische aard, In dat geval zaL. de op

lossing oak erg voor de hand liggen: dan reorganiseer je het 

apparaat, zorg je dat alles wrijvingsloos verloopt zodat er 

geen problemen meer zijn en de informatie van top naar basis 

en van basis naar top ongehinderd doorloopt. Maar zoals de 

huidige regeringscommissaris voor de herziening van de rijks

diensten, de heer Tjeenk Willink indertijd al terecht heeft 

opgemerkt in een bijlage bij het rapport van de commissie 

Vonhof: dat is een verkeerde visie. 

De meeste problemen die zich voordoen in het overheidsapparaat 

zijn niet terug te voeren op problemen van de organisatie 

zelf, maar zijn in veel meerdere mate het gevolg van de wijze 

waarop in dat politieke bestel in de loop der jaren de betrek

kelijke onwil, onmacht of hoe men het verder wil noemen van 

het officiele politieke stelsel, van de officiele besluit

vorming in de politiek; van parlement, ministers, politieke 

partijen er op uitgelopen is dat politieke problemen in toe

nemende mate worden uitbesteed binnen de ambtelijke apparaten, 

binnen de organisatie van de overheid; en vandaar dat een 

heleboel van die coordinatie en complexiteitsproblemen niet 

'rrm organisatorische aard zijn, maar in de eerste plaats van 

p0litieke. Ze kunnen dus oak niet worden opgelost langs de 

.~q van reorganisatie. 
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Het tweede probleem dat zich, als we interne factoren van 

overheidsbeleid de revue laten passeren, voordoet is, zoals 

Van Gunsteren indertijd in zijn proefschrift heeft aangetoond, 

dat veel denkbeelden over de wijze waarop je vanuit een centrale 

overheid of vanuit welke centrale post ook, geheel nieuw be

leid zou willen invoeren, berusten op vooronderstellingen die 

in de werkelijkheid nooit kunnen worden waargemaakt. Langzamer

hand zijn wij er achter gekomen dat centrale sturing op de 

manier zoals dat zowel door organisatiedeskundigen in het 

Westen of door politici in het Oosten wel als ideaal is voor

gesteld, niet alleen niet uitvoerbaar is, maar voor een goed 

deel op volstrekt ongewenste neveneffecten uitloopt. Wat men 

hier dus in feite zegt is dat de mogelijkheid van een regering 

of een overheid om centraal dingen tot stand te brenten veel 

beperkter is dan volgens de officiele boekjes van staatkunde 

en volgens de officiele leer van de politiek mogelijk is. 

De derde factor is een misschien wat lager bij de grondse. 

Niettemin is ook deze van groot belang als we het over Nederland 

hebben en over de wijze waarop beleid tot stand kan komen en 

uitgevoerd kan worden. Het gaat hier om de problematiek van 

wetgeving . De klassieke manier om beslissingen te nemen en 

in overheidsbeleid om te zetten, is die van de wetgeving; 

en een van de problemen die de laatste 100 jaar gegroeid zijn, 

is dat dit middel steeds minder effectief blijkt te zijn; dat 

wetgeving door een veelheid van omstandigheden die ik hier 

verder onvermeld zal laten, steeds minder bij machte is om het 

soort sturing, ordening of beleid tot stand te brengen dat 

men voor ogen heeft. Vandaar dus dat kortgeleden de regering 

een speciale commissie voor wetgevingsvraagstukken heeft in

gseteld, die tot taak heeft om na te gaan de vormen van in

strumentatie van het overheidsbeleid opnieuw te ijken. Wat 

wel is genoemd:" de wonderbare notavermenigvuldiging" 
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is op zich andermaal een uiting van het feit dat ons proces 

van beleidsuitvoerung en wetgening op steeds mPer moeilijk

heden en problemen blijkt te stuiten: men neemt dan maar liever 

zijn toevlucht tot het opstellen van nota's die ten opzichte 

van wetten vrijblijvend zijn, en meestal niet tot een of andere 

vorm vaninhoudelijk beleid zijn te reduceren. 

Als we nu de voorstellen van de commissie Wagner bezien dan 

valt het op dat die in feite in drie categorieen kunnen worden 

verdeeld. Ik zou allereerst de categorie van de klassieke 

politieke besluitvormingsvoorstellen willen onderscheiden. 

Zeg maar: problemen van wetgeving, en dan kan ik eigenlijk 

maar een cincreet voorstel daartoe in dit rapport ontdekken: 

dat is het voorstel om tot de maatschappij voor industriele 

projecten (MIP) te komen. Die zal immers via een wet mieten 

worden geregeld. Hierbij zullen de gebuikelijke bezwaren van 

wetgeving in Nederland optreden, maar het is het enige voorstel 

tot wetgeving in deze voorstellen tot een industrialisatie

beleid. Dit betekent dus dat de problemen die ik daatnet heb 

genoemd hiervoor in optima forma gelden. 

Een tweede categorie van voorstellen die de commissie doet 

zou ik'willen omschrijven als randvoorwaarden waaraan de overheid 

en de sociale partners al dan niet in onderling overleg tegemoet 

dienen te komen, om zo de institutionele voorwaarden te scheppen 

waarin de voorstellen van de commissie kunnen gedijen. Arbeids

voorwaardenbeleid, collectieve lastendruk, hoogte van de loon

kosten, problemen van her- om- en bijscholing, dat zijn de 

zaken ,..;raar het hierbij om gaat. Het gaat hier om vormen van 

beleid van een zeer ingewikkeld, zeer complex karakter, in 

de zin dat er allerlei effecten optreden, pas kater zichtbaar 

worden, onbedoelde gevolgen hebben en weer inwerken op andere 

vormen van beleid. Het is bijboorbeeld niet zo dat het loon

~os~enbeleid en het overleg daarover in Nederland alleen maar 

,,ordt gevoerd met het oog op de verwachte effecten voor zo 'n 

,erindustrialisatiepolitiek. 
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Nee, dat loonkostenbeleid is een centraal punt van de hele 

economische en sociale politiek in Nederland en wordt geacht 

om zeer vele en zeer uiteenlopende doelstelling te bereiken. 

Dit geldt in feite voor de meeste van deze randvoorwaarden. 

Men kan er van zeggen dat ze gerealiseerd zullen worden, maar 

ze zijn niet specifiek voor een industrialisatiebeleid, en 

het is dus ook niet te verwachten dat ze in dat kader zullen 

worden verwezelijkt. 

De derde categorie voorstellen zou ik klimatologische voorstellen 

willen noemen; dat zijn die voorstellen uit het rapport die 

duidelijk tot oogmerk hebben: het scheppen van een intellec

tueel en politiek klimaat dat gunstig is voor de herindustri

alisatie zoals die hier wordt voorgesteld. Van zo'n verbetering 

van het klimaat verwacht de commissie dat het van doorslaggevend 

belang zal zijn bij het tot stand komen van haar doelstellingen. 

Ze schrijft dan ook op bladzij 41 "de noodzakelijke organisa

torische wijzigingen hebben alleen een kans van slagen indien 

het politieke niveau een voldoende draagvlak vormt van het 

belang van de industriele ontwikkeling op sterkere wijze te 

laten doorklinken binnen het gehele overheidsbeleid". 

Een typisch voorbeeld van de gedachte: er moet een andere 

sfeer geschapen waarin een industrialisatiebeleid kan gedijen 

en dat is dus iets wat men niet voor het aannemen van een 

motie in het parlement en zelfs niet door het schrijven van een 

rapport tot stand brengt. Ik geloof dat ik de commissie geen 

onrecht doe en ook niet de commissie van de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeingsbeleid, die eigenlijk de fundamenten 

voor dit rapport heeft gelegd,als ik constateer dat in beide 

rapporten , het rapport Van der Zwan zal ik maar zeggen en 

het rapport Wagner, het tot stand komen van zo'n nieuw klimaat 

als van doorslaggevend belang wordt beschouwd voor het wel-

slagen van deze onderneming Aan de ene kant is dat vervelend 

want een "industrieel elan" dat laat zich niet vatten in cijfers, 

dat is een betrekkelijk ongrijpbaar fenomeen. Men kan ook 

moeilijk zeggen: nu is het er en nu is het er nog niet. 
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We hebben hier te maken met een sociaal verschijnsel dat zich 

niet gemakkelijk tot meting en tot kwantificering leent en dat 

dus uitermate geschikt is om door een socioloog onderzicht te 

worden. 

Dat wil ik hier namelijk doen, en ik zou, na bespreking van een 

aantal interne factoren, (dus binnen het overheidsbeleid) 

waarvan ik stel dat ze wel van belang zijn, maar voor het scheppen 

van zo'n industrie-vriendelijk klimaat niet van groat belang, 

de aandacht veeleer willen richten op een aantal externe fac

toren waarvan ik vermoed dat ze in meerdere of mindere ciate 

de totstandkoming van zo'n klimaat begunstigen dan wel tegen

werken. 

Het eerste probleem dat ik dan noem is het probleem van de 

politieke polarisatie,: het feit dat in de Nederlandse politiek 

verschillende politieke concepties bestaan die soms haaks op 

elkaar staan en waarvan oak de opvattingen over industriali-

'sering deel uitmaken. Dit is in Nederland een verschijnsel 

waar we in de afgelopen vijtien tot twintig jaar zo langza

merhand aan gewend zijn, maar dat in schrille tegenstelling 

staat tot de wijze van politiek beoefenen die daarv66r gebrui

kelijk was. Het is, wat dit aangaat, oak heel interessant 

om te zien dat zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings

beleid zelf, als de commissie die het rapport Van der 2Wan 

heeft samengesteld, en de commissie Wagner, alle drie nag hele

maal zijn gEbaseerd op concepties uit een vroegere politieke 

cultuur, die ik maar kortweg de cultuur van de verzuiling noem. 

Daarin was het heel gebruikelijk dat wanneer er zich een 

heel groat probleem in het land voordeed, bijvoorbeeld betref

fende de monarchie, dat dan uit de belangrijkste maatschappelijke 

zuilen een of twee hoogstaande mensen werden geplukt en ver

volgens in een kamertje bij elkaar gezet om een rapport te schrij

ven waar dan niemand meer tegen kon zijn, want de katholieken 

zaten erin, de socialisten zaten erin, de liberalen zaten 

e~ir: en de anti-revolutionairen en de christelijk historische 

zaten er oak in, en dan had je het wel gehad. 
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Dit was de klassieke manier om in Nederland ingrijpende politieke 

problemen op te lassen en dat is een manier van doen die in 

feite met de opkomst van de polarisatie uit de Nedelandse po

litiek verdwenen is of alleen nog maar bij hoge uitzondering 

wordt gebruikt en bij nag hogere uitzondering werkt. 

Het enige goede voorbeeld van een dergelijke vorm van politiek 

in deafgelopen 15 jaar is het rapport van de commissie Donner 

geweest, die naspeuringen heeft verricht naar de financiele 

levenswandel van Prins Bernhard. Typisch een voorbeeld van 

wat door middel van een verzuilingscommissie'met een belangrijke 

anti-revolutionair of CDA'er, een belangrijke liberaal en een 

belangrijk socialist in een commissie kan worden opgelost zonder 

tot nieuwe vormen van polarisatie te leiden. 

Men ziet dat de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid en ook de samenstelling van de commissie 

Wagner geheel en al langs deze lijnen is verlopen; dat alle 

belangrijke belangengroeperingen die op dit punt iets in te 

brengen hebben, er allemaal in vertegenwoordigd zijn, maar 

men ziet oak in de reacties dat het resultaat tach niet de on

aantastbaarheid van het rapport van de commissie Donner heeft 

gekregen.Aan de ene kant kan men namelijk constateren dat de 

rapporten van de WRR en van de commissie Wagner in eerste instantie 

op een vrij vriendelijke ontvangst hebben kunnen rekenen in 

politieke en publieke opinie.Maar daar moeten dan tach onmiddel

lijk twee kanttekeningen bij worden gemaakt. In de eerste plaats 

ging die waardering meer uit naar de algemene conceptie van: 

er moet wat gebeuren aan de industrie, dan aan de randvoorwaarden 

en concrete, betrekkelijk concrete richting die de commissie 

aanwees. Daar liep het al meteen spaak! En ten tweede was die 

instemming niet overal in dezelfde mate het geval en werd die 

oak niet geheel en al gedeeld. 
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Ik zal daar een kras voorbeeld van geven: een commentator schreef 

naar aanleiding van het verschijnen van het rapport waar we 

het hier vandaag over hebben :" Het is mu duidelijk waar het 

werk van de hele commissie Wagner op neer komt. Een paging 

tot efn weliswaar niet militair-juridische maar dan tach wel 

een culturele staatsgreep van grate ondernemers en hun vazallen; 

een paging die in de Nederlandse parlementaire geschiedenis 

zijn weerga niet heeft gekend". Dat is andere taal, zeker als 

U bedenkt dat dit niet uit, laten we zeggen "De Waarheid" komt, 

maar door prof. Van den Doel van de Haagse Post werd neergeschre

ven. We zien dus dat een model van politiek maken, van beleid 

maken dat bij een andere periode in ons politieke systeem behoort, 

opnieuw is toegepast, maar nu lang niet zo gladjes en gemakke

lijk verloopt als vroeger het geval nou zijn geweest. Het is 

ook duidelijk, dat blijkt natuurlijk al uit het citaat van 

Van den Doel, dat bij een deel van de groeperingen die met het 

industrialisatiebeleid te maken heeft, de gedachte achter zit 

dat bijvoorbeeld de heer Wagner niet (zoals ik een tijdje ge

leden en een interview van hem mocht vernemen, alleen maar 

had toegezien op de kleur van de kaft van het rapport) , maar 

dat er ook nog andere zaken in het geding wa.ren. Daar is op 

zich helemaal niets vreemds aan, (vreemd is eerder het omgekeerde: 

dat jarenlang op een heel andere wijze politiek kon worden gemaakt), 

want ik zou mij ook de reakties kunnen voorstellen wanneer 

precies hetzelfde rapport met precies dezelfde inhoud onder het 

voorzitterschap van Arie Groenevelt tot stand was gekomen. 

U weet wellicht dat er een paar jaar geleden een heel aardig 

onderzoek isgedaan waaraan de politici Wiegel en Van Thijn 

hun medewerking hebben verleend en waarin ze allebei respectie

velijk voor een gehoor van VVD-aanhangers en voor een gehoor 

van PvdA-aanhangers, (die dat niet van elkaar wisten), resp. 

een pleidooi hielden v66r inpoldering van de Markerwaard en een 

tegen de inpoldering van de Markerwaard hielden. Het resultaat 

was dat wanneer Wiegel dat verhaal hield dan werd het door de 

VVD-aanhangers als zeerjuist en heel goed gevonden of het nu 

v66r inpoldering of tegen was; en dat hetzefde voor socialisten 

opging. 
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Misschien spreekt hieruit een zekere emancipatie van de politiek, 

maar misschien ook wel iets heel anders. Samenvattend: eerste 

factor die de totstandkoming van het door de commissie gewenste 

klimaat belemmert is de wijze waarop politiek zich na de ver

zuiling heeft ontwikkeld. Sindsdien is het niet meer zo vanzelt

sprekend dat met een pennestreek of met een commissie tot een 

soort gefabriceerde consensus over een belangrijk probleem 

wordt gekomen als dat vroeger wel het geval was. 

Een tweede factor die ik zou willen noemen en die ook in de 

sfeer van de ideologie, van de mentaliteit ligt, is dat voor 

zover men dat kan vagaan het beeld van de industrie bij de 

Nederlandse bevolking en zeker bij het spraakmakende deel daar

van, in de publieke opinie en de politiek, een beeld is dat 

gekenmerkt wordt door zijn statische karakteristiek: die in

dustrie is er mu eenmaal en die zal er ook wel blijven? misschien 

is wel het meest typerende symptoom van de statische opvatting 

van industrie dat een term als innovatie in een paar jaar tijd 

zo'n modewoord kon worden. Industrie oftechnologie is altijd 

bezig zich te vernieuwen; het is onzin om te denken dat er 

op een bepaald moment een speciale innovaiepolitiek zou moeten 

worden gevoerd waarna men dan weer 20 a 30 jaar lang niets vou 

hoeven doen. Dit statische beeld is naar mijn idee nog ver

sterkt door de defensieve industrie-politiek van de afgelopen 

10 jaar. Als er al wat vanuit de overheid aan de industrie 

werd gedaan, dan was dat voornamelijk om te proberen bedreigde 

werkgelegenheid en bedriegde industrieen en bedreigde bedrijfs

takken in stand te houden of te steunen en te zorgen dat de 

uitstoot van arbeid niet nog verder liep. Dat alles versterkte 

uiteraard het beeld van een eenmaal bestaande structuur die met 

enige moeite gestut moet worden. Maar het geeft geen blik op 

de dynamiek van industrie en ook niet op de dynamiek die in

herent is aan alles wat met ondernemen heeft te maken. 

Een derde factor die misschien wel uit het voorgaande voort

vloeit is dat in de afgelopen 10 a 15, en misschien wel 20 

jaar in diezelfde publieke opinie de industrie niet meer wordt 

gezien als een bran van werkgelegenheid . Er zijn velerlei indi

caties die ~aar op wijzen. 
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Het komt naar voren uit de voorkeuren van mensen die naar op

leidingen gaan: van schoolverlaters die nog steeds in sterke 

m~te, zelfs nu nog, aan de industrie ongeveer als laatste voor

keur denken.Het komt naar voren in de wijdverspreide gedachte 

dat werkgelegenheid zeker niet in de industrie te zoeken is. 

Het negatieve beeld van industrie in de afgelopen jaren is 

nog versterkt door industrielen zelf. Op twee manieren denk 

ik: d:::Jordat ze zich buiten de politieke en maatschappelijke 

discussie hebben gehouden; met name waar die is gevoerd over 

nadelige consequenties zoals milieubederf. Als er over industrie 

in de Nederlande politiek werd gesproken in de laatste 10 jaar 

dan was het tach voornamelijk over zulke aspecte. Maar onder

nemers hebben zich daar in het algemeen niet mee bemoeid, of 

dit enkel als een probleem van public relations opgevat; en 

wanneer ze zich wel op die publieke tribune waagden, dan zag 

men situaties waarin er geklaagd werd over het ondernemings

klimaat in Nederland op het moment dat vooraanstaande Amerikaanse 

Business Schools rapporten publiceerden waarin datzelfde Nederland 

de lijst van de meest gunstige vestigingsplaatsen voor industrie 

in de wereld aanvoerde. Dus door dat geklaag is dat beeld nog 

versterkt denk ik. 

Een vierde factor is dat de werkgelegenheid in de laatste 10 

jaar bij voorkeur os gezicht in de ontwikkeling van de kwar

taire sector, cowel de commerciele dientensectot als de over

heids- en de semi-overheidssector. Het beste wat er voor de 

industrie overbleef was te functioneren als draagvlak, als 

datgene wat het mogelijk maakte dat die uitbreiding daar kon 

plaatsvinden. De discussie daarover kreeg al heel gauw een 

metafysisch karakter waarin aan de ene kant de draagvlak-theo

retici riepen dat de industrie absoluut noodzakelijk was en 

waarin aan de andere kant degenen die de kwartaire sectot be

~adrukten, betoogden dat dat niet zo was. Logisch gezien is 

Jat een metafysisch vraagstuk want het is ongeveer dezelfde 

-.:iisc:ussie of van een auto nou het chassis dan wel de motor het 

velangrijkste element is, Het enige wat we zeker weten is dat 

:1een automobiel zonder die twee kan rij den. 
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Op dezelfde wijze is in de publieke discussie de onderlinge 

verwevenheid en de onderlinge afstand en afhankelijkheid van 

commerciele industrie aan de ene kant en infra-structuur com

pleet met een hoogwaardige dienstensector aan de andere kant 

meestal niet ter sprake is gekomen. waarschijnlijk is dat ge

deeltelijk ook effect van historische ervaring (ik kom daar 

later nog op terug) want we hebben kunnen zien dat in de eerste 

fase van de industrialisatie in Nederland na de 2e Wereldoorlog, 

deze heel sterk gericht was op exportbevordering. en heel weinig 

gericht op het stimuleren van de binnenlandse vraag. Pas in de 

jaren '60 en '70 is dat veranderd; en dat heeft waarschijnlijk 

herinneringen geproduceerd die bij vele mensen zijn blijven 

leven. 

Om U nog eens een keer te demonstreren hoe dramatisch de ont

wikkeling van de inkomens in Nederland wat dit aangaat is geweest, 

en hoe weinig die in eerste instantie met de industrialisatie

golf te maken heeft gehad, noem ik U een aantal cijfers. In 1954, 

toen de industrialisatie in Nederland z'n eerste fase achter 

de rug had, lag 79,4% van de inkomens in Nederland beneden of 

op het minimumloon. 80% van de inkomens in Nederland lag dus 

lager of op het minimumloon. In 1975 was dat nog maar 30%. 

In 1954 zat 11,9% van de inkomens tussen minimum en modaal, 

dat wil dus zeggen dat meer dan 90% van de bevolking in totaal 

beneden het modale inkomen zat. In 1975 bevond 28% zich tussen 

minimum en modaal, en zat dus nog maar 58% van de inkomens 

beneden modaal. Anderhalf keer modaal had in 1954 4,8% van de 

bevolking; in 1975 was dat gestegen tot 25,6% van de bevolking. 

Uziet hoe zich in 20 jaar tijds een enorme stijging van de 

reele welvaart van de mensen heeft voltrokken en dat deze voor-

al is gekomen na de eers~e industrialisatiegolf en na het sti

muleren van die binnenlandse vraag. 

Een vijfde factor die eveneens met een betrekkelijk industrie

vijandig of misschien industrie-onverschillig klimaat te maken 

heeft gehad is dat in diezelfde periode van 20 jaar zowel in de 

beleidsfeer als in de politiek de elites steeds meer eenzijdig 

zijn samengesteld uit mensen die afkomstig zijn uit de kwartaire 



- 48 -

sector, en dat dus het aantal van hen dat direkt of indirekt 

te maken had met de industrie, in het politieke circuit, in het 

circuit van de publieke opinie, sterk is teruggelopen. Ik wil 

daar een voorbeeld van noemen. In de PvdA was het in de jaren 50 

doodnormaal dat de 8 voorzitters van de 8 belangrijkste bonden 

van het NVV allemaal als kamerlid namens de PvdA in de 2e kamer 

zitting hadden. Nu is een oud-vakbondsman in de 2e kamerfractie 

van de PvdA met een lantaarntje te zoeken. Daaruit blijkt hoe 

de scheiding tussen industrie, (of je het nu over werkgevers 

of werknemers hebt), en de kwartaire sector en de politiek aan de 

andere kant,. enorm is gegroeid, en die afstand maakt tach ruim

te voor onbegrip, voor misverstanden en voor gebrek aan aandacht. 

Een eerste cQnclusie zd:>u. derhalve kunnen zijn dat de economische 

crisis ten spijt, er tach heel veel factoren zijn die een gun

stig klimaat voor herindustrialiseringsvoorstellen bij voorbaat 

bederven. Nu zou men daar tegen in kunnen brengen: dat zijn 

uiteindelijk allemaal luchtspinsels. ideologische opvattingen 

van mensen. Wanneer ze de werkelijkheid onder ogen zien zullen 

ze wel tot inkeer komen. Nag afgezien van het feit dat dat 

zulks geenzins voor de hand ligt, want er zijn mensen, bevol

kingsgroepen en hele naties die jarenlang in misverstanden 

blijven 1even, is het tach van belang na te gaan of er niet een 

zekere realistische ondergrond voor die misverstandenis aan 

te wijzen. Als ik daarvoor enkele argumenten mag noemen, kom 

ik op de volgende uit. In de eerste plaats maakt geen van de 

voorstellen die tot nag toe zijn gedaan, oak maar enigszins 

aanemelijk dat een herindustrialisatiebeleid de werkloosheid 

in Nederland kan oplossen. Het beste wat voorzien wordt is dat 

de werkloosheid in de industrie niet verder zal toenemen.Dat 

is op zich geen buitengewoon inspirenrende gedachte om warm 

voor te lopen. 

Ten tweede heeftde ontwikkeling van de Nederlandse politiek 

na de verzujking geleid tot een betrekkelijke desintegratie 

van zowel politieke patijen als van werkgevers- en werknemers

organisaties. Het resultaat daarvan is dat het algmeen veel 

gemakkelijker is geworden om direkte deelbelangen met veel 

-' '1t- te behartigen; dat het betrekkelijk eenvoudig is geworden 

'--'"' C.c_:'l.:'.ties t..e sluiten tegen iets, maar dat het heel moeilijk 



49 -

is geworden om coalities te sluiten die een bepaald beleid met 

zekere offers toch voor zijn rekening durven te nemen. 

In de derde plaats is het zo dat een beleid dat alleen maar 

belooft dat het niet erger wordt: dat Nederland zijn positie 

als f:'e11 van de t ien rij kste landen in de wereld stabiliseert, 

voor een generatie die groat is geworden met veel verdergaande 

verwachtingen geen inspirerende doelstelling belooft waarvoor 

men grate hoeveelheden mensen op de been krijgt. 

Kortom: de voorstellen tot herindustrialisering, (wat men daar 

verder ook van mag vinden) leidten er niet toe dat er een groat 

enthousiasme voor kan ontstaan en ik zou daar nog een laatste 

factor aan toe willen voegen: dat is de historische ervaring 

waar ik het al over heb gehad, de historische ervaring met de 

herindustrialisatie tussen 1945 en 1954, die algemeen en ook 

terecht als buitengewoon succesvol is ervaren. In enkele jaren 

tijds werd Nederland toen van een door oorlogsschade en betrekke

lijke onderontwikkeling getekent land een industriele natie. 

Maar achteraf moeten,met name vaanuit de positie van de werk

nemers, daar toch drie kanttekeningen bij worden gemaakt. 

In de eerste plaats (en U heeft dat in feite vanmorgen ook al 

van Visser kunnen horen) zijn alle pogingen om in het kader van 

die industrialisatie tot rechtvaardiger zeggenschapsverhoudigen 

te komen op niets uit gelopen en eigenlijk mislukt voordat 

de echte industrialisatie began. 

In de tweede plaats loste de industrialisatiepolitiek ook toen 

de werkloosheid niet compleet op. Wel voor een goed deel, maar 

wie de cijfertjes, de kleine cijfertjes uit die periode bekijkt, 

die ziet dat het lage niveau van de werkloosheid rond 1950 

alleen maar bereikt kon worden omdat tezelfder tijd sprake 

was van een massale emigratiegolf. Was die er niet geweest, 

dan was ook tijdens de industrialisatie een forse (hoewel voor 

unze huidige begrippen lage) werkloosheid gebleven, rond 4% 

van de beroepsbevolking. 
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En in de derde pl~ts was de ontwikkeling van de reele lonen 

buitengewoon schier en deze leidde uiteindelijk in de jaren 

'60 tot de bekendeloonexplosies. 

De slotsom van dit verhaal is op grond van het voorgaande dat 

het niet voor de hand ligt te verwachten dat op korte termijn 

een klllllaaL tot stand komt waarind:; voorstellen van de commis

die Wagner niet alleen met de mond beleden zullen worden, maar 

ook met kracht zullen worden ondersteund door brede groepen 

van de b~volking. Nu is het vervelend dat sociologen er in het 

algemeen sterker in zijn om te zeggen wat de oorzaken zijn van 

bepaalde problemen dan om aan te geven wat oplossingen zouden 

moeten inhouden. Mijn leermeester Ellemers heeft dit wel eens 

aangeven als het dilema van ofwel een hele goede verklaring 

geven ofwel een beetje kunnen veranderen. Geldt dit nu ook 

voor de herindustrialisatie? Ik meen dat er drie factoren zijn 

die tot verandering in een meerindustrie-vriendelijke of indus

trialiseringsvriendelijke richting aanleiding kunnen geven. 

Ten eerste is dat de verwachte schokwerking van een voortgaande 

economische crisis, en daar denk ik dan niet zozeer zoals die 

zich nu voordoet, maar ik denk met name aan wat er zal gebeuren 

als er klappen vallen van zo'n 20 miljard per jaar omdat de 

aardgasbaten terug gaan lopen. In dit opzicht geldt misschien 

wat ik vanmorgenMinister Van Mierlo hoorde zeggen: dit kabinet 

moet plotseling in een jaar oplossen wat 30 jaar verwachtingen 

hebben opgebouwd. 

De tweede factor die van belang is, is de wijze waarop de reele 

belangen-tegenstellingen (en daar versta ik dus wat anders on-

der dan de retoriek van de polarisatie) zullen worden uitge

vochten en ik denk dan met name aan datgene wat ik zelf heb gezegd, 

en wat ik Visser vanmorgen ook heb horen zeggen: hoe de strijd 

tussen zeggenschap aan de ene kant en risiko aan de andere kant 

zal worden uitgevochten, of althans tot een voor alle partijen 

bevredigend compromis zal worden opgelost. 
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Tenslotte denk ik dat van doorslaggevend belang zal zijn, (en 

oak daar voor biedt de industrialisatiepolitiek van de jaren 

40 en 50 voorbeelden): de wijze waarop er binnen de bestaande 

kaders zonder al te veel geruis daden zullen worden verricht 

die een inspiratie kunnen zijn om de gedachte van die indus

trialiseringspolitiek wat meer houvast te geven. Oak hier geldt 

vreemd genoeg het beroemde woord van de socialistische theo

reticus Bernstein dat het doel niet, maar de beweging alles 

zal blijken te zijn. 


