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VOORWOORD 

Constanten en Varianten is een alleszins passende titel voor 
een bundel opstellen voor een even gedreven en doortastend 
als flexibel en wendbaar man als prof. dr. P.A. J .M. 
Steenkamp. 
Na ruim 30 jaar neemt prof. Piet Steenkamp wegens het 
bereiken van de gestelde leeftijdsgrens afscheid als hoog
leraar Arbeidsverhoudingen en Sociaal Recht aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit liber amicorum wordt 
hem aangeboden door medewerkers en collega's van de 
(voormalige) vakgroep Arbeidsverhoudingen en Recht waaraan 
hij ruim drie decennia leiding heeft gegeven. 

De verscheidenheid aan onderwerpen in dit vriendenboek 
vormt een goede weerspiegeling van de veelzijdigheid van 
Piet Steenkamp en van de gevarieerdheid van zijn werk
terrein. 
Hoewel van huis uit geen jurist, heeft Steenkamp steeds 
bijzondere interesse aan de dag gelegd voor de (juridische) 
regelvorming rond de Arbeid. Als econoom van opleiding 
was en is hij gefascineerd door het fenomeen loonvorming 
en gaat zijn bijzondere aandacht uit naar de verschillende 
aspecten van het arbeidsmarktbeleid. Vanuit zijn socio
logische ins telling heeft hij zich verdiept in groepen, 
organisaties en instituties, die verantwoordelijk zijn voor 
"goede" Arbeidsverhoudingen. Zijn maatschappelijke betrok
kenheid trok hem in de richting van problemen rond 
intermenselijke relaties en van vraagstukken rond vrede en 
veiligheid. Vooral over dit laatste heeft hij zowel in het 
openbaar als in kleine kring bij herhaling zijn grote zorg en 
bekommernis uitgesproken. 
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Recht en Economie - de twee disciplines die de basis en 
inspiratiebron vormen voor zijn wetenschappelijke werk -
wist hij schijnbaar moeiteloos en op een zeer vruchtbare 
wijze te combineren bij zijn analyse en oplossing van vele 
actuele en practische problemen rond Arbeid en Arbeids
verhoudingen. 
De trits van recht, economie en arbeidsverhoudingen is 
overigens terug te vinden in de opbouw van dit liber ami
corum. Het recht komt - als sociaal recht en arbeidsrecht 
- aan de orde in het opstel waarmee het boek opent. Een 
betrekkelijk nieuw fenomeen, de flexibele arbeidsrelatie, 
wordt hier in kaart gebracht en gerelateerd aan de varia
bele inhoud van de toekomstige arbeidsovereenkomst. Ver
volgens wordt vanuit een economische en een sociaal
economische invalshoek een analyse gepresenteerd van 
achtergronden en oorzaken in de ontwikkeling van respec
tievelijk de arbeidskosten in de dienstensector en van uit
bestedingsnetwerken in relatie tot -regionale arbeidsmarkten. 
Arbeidsverhoudingen en kwaliteit van de arbeid staan cen
traal in een drietal volgende bijdragen t.w.: vakbeweging en 
modernisering, technologie, plaats en betekenis van arbeid, 
en uitgeven in een turbulente omgeving (over concentratie 
en diversificatie in de media). Het afsluitend opstel gaat 
over veiligheid en meer in het bijzonder over de toekom
stige behoefte aan en de politieke context voor defensie
onderzoek. 

Met voldoening kan worden vastgesteld dat alle auteurs in 
hun bijdrage onafhankelijk van elkaar impliciet of expliciet 
- zelfs in de stijl en geheel in de geest van Steenkamp -
pleiten voor behoud van wat zich als waardevol heeft 
bewezen en voor meer ruimte voor nieuwe veelbelovende 
ontwikkelingen. Er is een palet ontstaan van constanten en 
varianten waarin - naar wij hopen - Piet Steenkamp de 
contouren zal herkennen van de problemen waarmee hij zich 
dertig jaar lang aan de Technische Universiteit Eindhoven 
heeft beziggehouden. 

Het afscheid van Piet Steenkamp als hoogleraar vormt 
enerzijds de afsluiting van een vruchtbare academische 
loopbaan en markeert anderzijds het begin van een nieuwe 
fase in het bestaan van de faculteit Wijsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen waarvan hij één van de belang
rijkste exponenten is. 
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Als begenadigd docent en begaafd bestuurder was Steenkamp 
in verschillende perioden het gezicht van WMW. Als erkend 
"bruggebouwer" heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling en 
erkenning van de faculteit. Steenkamp is in zijn element 
als bemiddelaar, pleitbezorger, verzoener van tegenstellingen 
en makelaar van compromissen in de meest gunstige 
betekenis van het woord. 

Eddy Campbell 
Nico Douben 

september 1990 
Vakgroep TWIM 
Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 
Technische Universiteit Eindhoven 
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FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES 

DE DIENSTBETREKKING VOOR BEPAALDE TIJD 

Ted Clarkson 

1. Inleiding 

Eén van de meest opmerkelijke verschijnselen op het gebied 
van de arbeid in de jaren '80 is zonder twijfel de 
'flexibilisering van de arbeid'. Globaal gezegd houdt flexi
bilisering van de arbeid in, het streven van de onderneming 
(in de ruimste zin des woords) naar een zo efficiënt moge
lijke afstemming van de inzet van arbeid op de op elk 
gegeven moment benodigde hoeveelheid arbeid. 
Hierbij wordt in de regel een onderscheid gemaakt tussen 
interne en externe flexibilisering, betrekking hebbend op de 
flexibele inzet van eigen c.q. externe arbeidskrachten (1). 
De omvang van het onderhavige fenomeen kent de laatste 
jaren een krachtige groei. Hiervoor kan een aantal factoren 
genoemd worden. Zo wordt onder meer gewezen op het 
streven naar optimale beheersing van arbeidskosten, met 
name met het oog op verander(en)de marktstructuren en 
concurrentieverhoudingen; bezuinigingen binnen de collectieve 
sector; de omvang en aard van het reservoir aan 
arbeidskrachten; de complexiteit van de arbeidsrechtelijke 
regels, in het bijzonder van het ontslagrecht. Voorts wordt 
als invloedrijke factor genoemd de invoering van nieuwe 
technologieën. Ontwikkelingen ten aanzien van informatie
technologie, nieuwe produkten en produktieprocessen hebben 
flexibilisering van de arbeid in hoge mate gestimuleerd (2). 

Een belangrijk aspect inzake (externe) flexibilisering van de 
arbeid wordt gevormd door flexibele arbeidsrelaties. Wat daar
onder precies moet worden verstaan is overigens moeilijk 
aan te geven; de inhoud van dit begrip is niet vastomlijnd. 
In (zeer) ruime zin opgevat kunnen flexibele arbeidsrelaties 
worden geplaatst tegenover een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd krachtens welke gedurende de volledige 
werkweek op vaste tijden arbeid wordt verricht. 
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Onder flexibele arbeidsrelaties vallen dan bijvoorbeeld ar
beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, deeltijdarbeid, op
of afroepcontracten, uitzendarbeid, thuiswerk en free-lance 
overeenkomsten. Deze arbeidsrelaties hebben gemeen dat zij 
op een of meer punten afwijken van vorengenoemde ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar voor het ove
rige gaat het hier om zeer uiteenlopende rechtsfiguren (3). 
Flexibele arbeidsrelaties zijn zeker niet nieuw te noemen; 
de meeste van de bovenstaande voorbeelden kennen een 
welhaast even lang bestaan als de vanouds bekende arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opmerkelijk is evenwel 
de forse groei van het aantal flexibele arbeidsrelaties, 
terwijl ook de verscheidenheid aan dergelijke relaties is 
toegenomen. Bovendien kan geconstateerd worden dat het 
gebruik van flexibele arbeidskrachten in toenemende mate 
een permanent en structureel karakter blijkt te krijgen. 
Deze ontwikkelingen rechtvaardigen dan ook alleszins de 
bijzondere belangstelling waarin het onderhavige verschijnsel 
sinds enige tijd staat. 

Zoals reeds gesteld gaat het bij flexibele arbeidsrelaties om 
zeer uiteenlopende rechtsfiguren, die ook elk zijn eigen 
arbeidsrechtelijke vragen opwerpt. Deze vragen betreffen 
met name de aard van de overeenkomst, het recht op 
tewerkstelling, het recht op en de hoogte van het loon en 
de vakantiebijslag, de toepasselijkheid van werknemers
verzekeringen, de ontslagbescherming. 
In deze bijdrage zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan een van de belangrijkste vormen van flexibele arbeids
relaties, namelijk de arbeidsovereenkomst (of dienstbetrekking) 
voor bepaalde tijd. Geplaatst tegenover de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd, roept · de dienstbetrekking voor 
bepaalde tijd in het bijzonder vragen op met betrekking tot 
de ontslagbescherming. Hierop zal in deze bijdrage nader 
worden ingegaan. 
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2. Het onderscheid in de wet tussen dienstbetrekkingen voor 
bepaalde tijd en dienstbetrekkingen voor onbepaalde tijd 
aangegaan 

Het onderscheid in de Wet op de Arbeidsovereenkomst 1907. 

In het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt, met betrekking tot 
de duur der dienstbetrekkingen, een onderscheid gemaakt 
tussen dienstbetrekkingen voor bepaalde tijd, en dienst
betrekkingen voor onbepaalde tijd aangegaan. 
De Wet op de Arbeidsovereenkomst van 13 juli 1907 (Stb. 
193) bepaalde in art. l 639e, lid 1: "De dienstbetrekking 
eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken, bij 
overeenkomst of reglement, of bij wet of verordening, of, 
bij gebreke daarvan, door het gebruik, bepaald." 
Vervolgens werd in art. 1639g, lid 1, bepaald, dat "indien 
de duur eener dienstbetrekking noch bij overeenkomst of 
reglement, noch bij wet of verordening, noch ook door het 
gebruik, is aangegeven, ( .. ) zij geacht (wordt) voor onbe
paalde tijd te zijn aangegaan", en het tweede lid bepaalde 
dat, indien de dienstbetrekking voor onbepaalde tijd was 
aangegaan, ieder der partijen het recht had, die te doen 
eindigen door opzegging. 
De term "voor bepaalde tijd aangegaan" werd in art. 1639e 
zelf niet gebruikt; deze term kwam echter wel voor in een 
aantal andere artikelen. Uit dit laatste, en ook uit de 
Memorie van Toelichting (MvT), de gehele geschiedenis van 
de totstandkoming van de artt. 1639e/g, de bewoordingen en 
de onderlinge samenhang dezer artikelen kan naar algemeen 
aanvaarde opvatting worden afgeleid dat de wetgever in 
art. 1639e duidelijk het oog heeft gehad op "dienst
betrekkingen voor bepaalde tijd aangegaan" (4) 
Onderscheiden van deze soort dienstbetrekkingen stelde de 
wet de "dienstbetrekkingen voor onbepaalde tijd aangegaan" 
(5). 

Het belang van deze onderscheiding was gelegen in het 
verschil in rechtsgevolgen dat ten aanzien van bepaalde 
punten eraan werd verbonden. Het belangrijkste verschil in 
rechtsgevolgen betrof de normale beëindiging van de dienst
betrekking. De dienstbetrekking voor een bepaalde tijd 
aangegaan eindigt (in beginsel) van rechtswege door het 
verstrijken van die bepaalde tijd; de dienstbetrekking voor 
een onbepaalde tijd aangegaan eindigt (in beginsel) slechts 
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door opzegging, dus door een handeling van een der partijen 
waaruit blijkt dat men de dienstbetrekking wenst te doen 
eindigen. 
Dit - in juridische zin belangrijke - verschil in rechtsgevolg 
was voor het ontslagrecht onder de Wet van 1907 overigens 
niet van zoveel betekenis. 
Buiten het vereiste van het in acht nemen van een zekere 
(in het algemeen vrij korte) opzeggingstermijn genoot de 
werknemer immers geen verdere bescherming ten aanzien 
van het beêindigen van de dienstbetrekking voor onbepaalde 
tijd. Met name behoefde de werkgever, indien hij de 
dienstbetrekking wenste te doen eindigen, daarvoor geen 
reden op te geven (6) 

Het onderscheid in het nieuwe ontslagrecht 

In latere wetten zijn echter ten aanzien van het voorgaan
de belangrijke veranderingen gekomen. 
Aan het verschil in wijzen van (be)eindigen van de 
dienstbetrekking, i.c. het eindigen van rechtswege (hetgeen 
normaliter ten aanzien van de dienstbetrekking voor 
bepaalde tijd het geval is), en anderzijds beëindigen door 
opzegging door een der partijen, zijn thans zeer belangrijke 
rechtsgevolgen verbonden. Men kan daarbij wijzen op de 
regeling van de (verlengde) opzeggings-termijnen in de artt. 
1639i en 1639j; op de ontslagverboden in art. 1639h, 
regelende in welke gevallen de werkgever niet kan opzeggen; 
op art. 1639s, in welk geval door de rechter alleen bij een 
'doen eindigen door een der partijen' op kennelijke onredelijkheid 
getoetst kan worden. Van groot belang is voorts art. 6 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 1945 (Stb. 
E 214), bepalende dat het de werkgever en de werknemer 
verboden is de arbeidsverhouding te beëindigen zonder 
toestemming van de Directeur van het Gewestelijk Arbeids
bureau (GAB). 
Het blijft van belang te weten wannéér er sprake is van 
een dienstbetrekking voor bepaalde tijd of een voor 
onbepaalde tijd. Immers, met betrekking tot het onderscheid 
tussen deze beide vormen, blijven de verschillen in rechts
gevolgen, alhoewel thans meer vastgeknoopt aan het al dan 
niet vereist zijn van opzegging, toch nog (indirect) voort
vloeien uit genoemd onderscheid. 
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Vermeld zij, dat beide soorten dienstbetrekkingen ook op 
andere wijzen beëindigd kunnen worden. Deze wijzen betref
fen met name de beëindiging met wederzijds goedvinden (de 
beëindigingsovereenkomst), de ontbinding door de rechter 
(wegens gewichtige redenen: art. 1639w; wegens wan
prestatie: art. i639x), de beëindiging tijdens de proeftijd 
(art. I 639n) en de beëindiging wegens een dringende reden 
(art. 1639 o). 
Aan deze, voor de dienstbetrekking voor bepaalde tijd en 
die voor onbepaalde tijd gemeenschappelijke, wijzen van 
beëindiging van de dienstbetrekking zal in deze bijdrage 
geen afzonderlijke aandacht besteed worden. 

3. De bepaalde duur der dienstbetrekking 

Algemeen 
Artikel 1639e, lid 1, bepaalt, dat de dienstbetrekking van 
rechtswege eindigt, wanneer de tijd is verstreken, bij 
overeenkomst of reglement, bij de wet of door het gebruik 
aangegeven. 
Deze bepaling zal ook van toepassing zijn, indien bij CAO 
de duur der dienstbetrekking is bepaald. 
Gevallen waarin de duur van de dienstbetrekking aangegeven 
wordt bij reglement, wet of volgens gebruik komen 
(praktisch) niet voor (7) 
In het navolgende zal worden nagegaan wannéér de 
(bepaalde) duur van de dienstbetrekking bij overeenkomst 
enz. is aangegeven. 

De duur in een aantal tijdseenheden 
Het meest duidelijk is het geval dat de bepaalde duur van 
de dienstbetrekking is aangegeven door het noemen van een 
bepaalde einddatum (bv. "tot 1 januari 1990") of een vaste 
termijn (bv. "voor één jaar"). Het is evenwel niet de be
doeling van de wetgever geweest dat, om een dienstbetrek
king voor ee.n bepaalde duur te achten, het strikt nood
zakelijk is de duur vast te stellen op vorengenoemde wijze 
(8). "Er heerst een communis opinio, dat voor wêl bepaald 
zijn een dies certus quando niet absoluut vereist is", aldus 
Levenbach (9). Ook uit andere gegevens zal men dus de 
bepaaldheid van de duur der dienstbetrekking kunnen 
afleiden. 
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De dienstbetrekking voor de duur van ee11 bepaald werk 
In de jurisprudentie wordt (vrijwel) algemeen aangenomen 
dat de dienstbetrekking voor de duur van een bepaald werk 
er een voor bepaalde tijd is. Zie met name het arrest van 
de Hoge Raad van 12 november 1936. NJ 1937, 247. (m.o. 
E.M.M.) :"dat toch onder de in art. 1639e BW besproken 
dienstbetrekking. waarvan de tijd bij overeenkomst enz. is 
bepaald, mede moet worden vers taan de zodanige, die voor 
de duur van een bepaald werk is aangegaan". en vervolgens: 
"dat hieraan noch kan afdoen ( ) dat het aantal te 
bestraten m2 van te voren niet precies kon worden bepaald 
( ) omdat die omstandigheid niet wegneemt. dat van de 
aanvang af vasstaat dat met de voltooiing van het werk de 
dienstbetrekking een einde zal nemen, en deze dus in de 
duur van het werk haar tijdsbepaling vindt". 
Ook in de literatuur wordt vrijwel algemeen aangenomen 
dat de dienstbetrekking voor de duur van een bepaald werk 
er een is voor bepaalde tijd (I 0). 

De dienstbetrekking voor de duur va11 de afwezigheid van een andere 
werknemer 
Ook de dienstbetrekking voor de duur van de afwezigheid 
van een andere werknemer wordt beschouwd als een voor 
bepaalde tijd. 
Zie hiervoor met name HR Il juni 1937, NJ 1937, 987, dat 
indien de werknemer in dienst was· gekomen voor de tijd 
dat een andere werknemer ziek zou zijn, "de aldus tot 
stand gekomen dienstbetrekking behoort tot die, waarvan, 
zoals art. 1639e BW het uitdrukt, de tijd bij overeenkomst 
enz. is bepaald, vermits daartoe mede moet worden 
gerekend die dienstbetrekkingen, waarvan te voren vaststaat, 
dat zij bij het intreden van een bepaalde gebeurtenis, zoals 
hier het herstel van de knecht, een einde zullen nemen". 
Een dergelijke termijnbepaling kan intussen een grote 
onzekerheid voor de vervangende werknemer inhouden, 
immers de datum van terugkeer van de te vervangen 
werknemer kan volstrekt onvoorspelbaar zijn (11 ). Problemen 
kunnen ontstaan, indien de zieke werknemer niet meer 
terugkomt, bijvoorbeeld in geval van overlijden, blijvende 
arbeidsongeschiktheid of ontslag. Verdedigbaar lijkt mij, dat 
in een dergelijk geval de dienstbetrekking van de vervan
gende werknemer nog slechts door opzegging beëindigd kan 
worden (12). 
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De dienstbetrekking voor de dimr van het leven 
Voorts moet de dienstbetrekking, aangegaan voor de duur 
van het leven van een bepaald persoon, worden beschouwd 
als een dienstbetrekking voor bepaalde tijd aangegaan. Uit 
de wettekst van art. 1639v ·("niettemin is de arbeider 
bevoegd ( ) haar op te zeggen met inachtneming van een 
termijn van zes maanden") wordt afgeleid, dat zulks de 
opvatting van de wetgever is geweest (13). 
Het doet niet terzake of de duur afhankelijk is gesteld van 
de duur van het leven van de werknemer, werkgever of van 
een derde ( 14). 

Overige gevallen 
Buiten de hierboven besproken gevallen zou men wellicht 
nog kunnen denken aan de dienstbetrekking voor de duur 
van een (bepaald aangegeven) seizoen (15). 
Dergelijke dienstbetrekkingen kan men bijvoorbeeld aantref
fen in de toneel- en theaterwereld, en in meer specifiek 
seizoensgebonden bedrijfstakken, zoals de recreatie- en 
horecasector of bijvoorbeeld de conservenindustrie. (10) Om 
hier een dienstbetrekking voor bepaalde tijd aan te mogen 
nemen dient m.i. wel voldaan te zijn aan de voorwaarde 
dat objectief te bepalen is op welk concreet tijdstip die 
(seizoen)periode haar einde zal vinden. Deze opvatting kan 
steun vinden in HR (str.k.) 8 januari 1952, NJ 1952, 243 
(Steencampagne) (16). 
In dit arrest overwoog de Hoge Raad, dat art. 6 BBA geen 
toepassing vindt "ten aanzien van de arbeidsverhoudingen, 
waarvan het eindtijdstip vooraf met stelligheid is bepaald; 
dat toch alsdan de arbeidsverhouding op dat tijdstip 
behoudens de in het tweede lid van art. 1639e BW 
voorziene, bijzondere omstandigheden van rechtswege 
eindigt", zodat er geen 'beëindiging' plaatsvindt; echter dat 
dit geval zich niet voordoet "indien partijen weliswaar de 
duur der arbeidsverhouding tot een, in zekere speel ruim te 
latende termen omschreven, periode hebben beperkt, zonder 
nochthans te bepalen op welk concreet tijdstip die periode 
haar einde zal vinden", zodat alsnog een handeling wordt 
vereist strekkende tot vaststelling van de datum waarop het 
dienstverband zal aflopen, alzo tot 'beëindiging' van de 
arbeidsverhouding. 
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Een algemene omschrijving van de dienstbetrekking voor bepaalde tijd 

Beziet men de jurisprudentie met betrekking tot de 
dienstbetrekkingen voor bepaalde tijd, en de algemene 
omschrijvingen die in de literatuur te vinden zijn van deze 
categorie dienstbetrekkingen, dan kan men het volgende 
opmerken. 
De omschrijvingen van de dienstbetrekking voor bepaalde 
tijd kan men globaal onderscheiden in die, waarin het 
begrip 'tijdsbepaling' of 'eindtermijn', en die waarin het 
begrip 'objectief kenmerk' centraal gesteld wordt. De betekenis 
van 'objectief kenmerk' moet hierin gezocht worden, dat 
het tijdstip van het eindigen der dienstbetrekking niet wordt 
gemarkeerd door een nadere verklaring van een der partijen 
dat de duur der dienstbetrekking is verstreken, of een 
handeling van een der partijen, welke dan in feite het 
einde der dienstbetrekking bewerkstelligt; een (nodige) 
verklaring of handeling, zonder welke niet zou vaststaan op 
welk concreet tijdstip de dienstbetrekking zal eindigen. Met 
name met het oog op (het van toepassing zijn van) de 
ontslagbeschermende regels lijkt mij het criterium voor de 
dienstbetrekking voor bepaalde tijd, dat het tijdstip van het 
eindigen daarvan volgens een objectief kenmerk vastgesteld 
moet kunnen worden, een bruikbaar criterium. Het gaat er 
daarbij om, dat het aanbreken van dit tijdstip voor eenieder 
duidelijk en concreet moet zijn. Dit criterium heeft m.i. 
echter het nadeel, dat een ontbindende voorwaarde in 
beginsel niet wordt uitgesloten (Zie voor de problematiek 
van de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst 
nog hieronder). 
De ontbindende voorwaarde wordt wel uitgesloten in de 
omschrijvingen die het begrip 'tijdsbepaling' of 'eindtermijn' 
centraal stellen. In die omschrijvingen komt m.i. echter 
onvoldoende duidelijk naar voren, dat het tijdstip van het 
eindigen der dienstbetrekking (op het moment van het 
intreden van de gebeurtenis, waarvan zéker is dát zij zal 
intreden) ook volgens een objectief kenmerk vastgesteld 
moet kunnen worden. 
Op grond van het voorgaande zou ik willen kiezen voor een 
omschrijving waarin beide begrippen eigenlijk worden 
gecombineerd: de dienstbetrekking is voor een bepaalde duur aange
gaan, indien haar duur vooraf in kalenderdagen vaststaat, of afhan
kelijk is gesteld van een objectie/ vast te stellen gebeurtenis, waarvan 
zeker is dat, doch onzeker kan zijn wannéér zij zal intreden. 
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4. Tussenvormen 

Het beding van tussentijdse opzegging 
Het komt voor dat partijen bij de arbeidsovereenkomst een 
regeling treffen, dat de dienstbetrekking in beginsel een 
bepaalde tijd zal voortduren, echter met het beding dat 
partijen (of een van hen) de (algemene of beperkte) 
bevoegdheid hebben de dienstbetrekking tussentijds, d.w.z. 
vóór het aflopen van de bepaalde termijn, op te zeggen. 
De heersende leer is dat een dergelijke regeling als 
rechtsgeldig moet worden beschouwd. Zie voor wat betreft 
de jurisprudentie met name HR 20 december 1918, NJ 
1919, 166; HR 8 april 1926, NJ 1926, 613; HR 9 november 
1933, NJ 1934, 640 (m.o. E.M.M.). In deze arresten wordt 
gesteld, dat de wet wel tegenover elkaar stelt 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en die voor 
onbepaalde tijd aangegeaan, doch geenszins blijkt, dat 
daarmee bedoeld is te verbieden een tussenvorm als de 
vorengemelde, waarbij, al naar gelang van de nader te 
openbaren wil van partijen, de dienstbetrekking zal 
voortduren of voor de gestelde termijn, of slechts tot 
wederopzegging toe. Deze opvatting wordt door de meeste 
schrijvers onderschreven (17). 

Verschillende varianten 
Men zou inzake het beding van tussentijdse opzegging de 
volgende varianten kunnen onderscheiden: 
een (algemene of beperkte) bevoegdheid tot tussentijdse opzeg
ging is toegekend 
(a) alleen aan de werknemer; 
(b) alleen aan de werkgever; 
( c) aan beide partijen. 
Gemeenschappelijk aan deze varianten is dat de duur van 
de dienstbetrekking in het algemeen bepaald is. 
De variant sub (a) wordt algemeen als rechtsgeldig erkend 
(18). De variant sub (b) wordt in het algemeen niet als 
rechtsgeldig erkend, zeker als aan de werkgever een 
algemene opzeggingsbevoegdheid is toegekend. Vrijwel 
algemeen wordt daarbij een beroep gedaan op art. 1639i, 
om deze bepaling per analogiam toe te passen. 
Indien aan de werkgever een algemene opzeggingsbevoegd
heid is toegekend, dient eenzelfde bevoegdheid ook toe te 
komen aan de werknemer (19). 
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Ten aanzien van de rechtsgeldigheid van de onderhavige 
variant wordt meer verschillend geoordeeld, indien aan de 
werkgever (slechts) een beperkte opzeggingsbevoegdheid 
toekomt (20). Ik zou willen verdedigen dat aan de 
werknemer dan ook eenzelfde bevoegdheid toekomt. 
Hetzelfde zou ik willen verdedigen ten aanzien van de 
variant sub (c). Dat wil zeggen, in elk geval mag de 
mogelijkheid om de dienstbetrekking te doen eindigen voor 
de werknemer niet ongunstiger zijn dan voor de werkgever. 

Kwalificatie van de dienstbetrekking met beding van tussentijdse 
opzegging 
De term •tussenvorm' of •tussencategorie' voor een op 
bedoelde wijze geregelde dienstbetrekking zegt op zich niet 
veel. Het gaat er met name om, welke rechtsgevolgen eraan 
zijn verbonden. Volgen deze uit de bepalingen welke voor 
de dienstbetrekking voor bepaalde tijd gelden, of uit die 
voor de dienstbetrekking voor onbepaalde tijd, of moet men 
wellicht de bepalingen voor beide soorten dienstbetrekkingen 
op deze 'tussenvormen' toepassen? 
Mijns inziens is het meest juiste dergelijke dienstbetrek
kingen te kwalificeren als alternatief voor bepaalde en voor 
onbepaalde tijd aangegaan (21). Hiermee wordt buiten 
twijfel gesteld dat de bepalingen van beide soorten 
dienstbetrekkingen hier alternatief van toepassing zijn. 
Indien door (een der) partijen gebruik wordt gemaakt van 
de bevoegdheid tot tussentijdse opzegging, dient de dienst
betrekking als een voor onbepaalde tijd aangegaan te 
worden behandeld; in het andere geval zal zij als een voor 
bepaalde tijd moeten worden beschouwd. 

S. De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst 

Algemeen 
Met de (ontbindende) tijdsbepaling of eindtermijn heeft de 
ontbindende voorwaarde gemeen, dat het intreden van de 
aangegeven voorwaarde de werking der verbintenis(sen) (van 
rechtswege) doet eindigen. Het essentiële verschil evenwel 
is, dat de ontbindende voorwaarde een toekomstige onzekere 
gebeurtenis moet betreffen. Met andere woorden, het moet 
onzeker zijn of de aangegeven gebeurtenis ooit zal 
plaatsvinden (22). 
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In de literatuur is (thans) vrij omstreden of partijen in de 
arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde kunnen 
opnemen. Bij de onderhavige problematiek moet men met 
name in het oog houden dat, zoals gezegd, het rechtsgevolg 
van het intreden van de ontbindende voorwaarde is, dat de 
dienstbetrekking van rechtswege eindigt. Mitsdien zijn de 
voor opzegging geldende bepalingen niet van toepassing. 
In het navolgende zal eerst nagegaan worden welke moge
lijke onderscheiden gebeurtenissen (het meest waarschijnlijk) 
als ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst 
opgenomen zouden kunnen worden. Vervolgens zal aandacht 
worden besteed aan de (on)toelaatbaarheid van de 
ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst in het 
algemeen. Tenslotte zal worden bekeken welke kwalificatie 
men aan een dergelijke arbeidsovereenkomst dient toe te 
kennen. 

Mogelijke gebeurtenissen als ontbindende voorwaarde 

De ontslagverboden van art. 1639h als ontbindende voorwaarden 
Sinds de Wet van 6 mei 1976 (Stb. 295) zijn in de leden 3 
en 4 van art. 1639e expliciet een aantal (nietige) 
ontbindende voorwaarden opgenomen: verboden wordt te 
bedingen, dat bij het plaatsvinden van een bepaalde 
toekomstige en onzekere gebeurtenis (i.c. huwelijk, zwanger
schap of bevalling) de dienstbetrekking van rechtswege zal 
eindigen. 
In de literatuur bestaat geen algemene_ eenstemmigheid ten 
aanzien van de toelaatbaarheid van ziekte of militaire 
dienst als ontbindende voorwaarden. Op goede gronden is 
verdedigbaar dat ook deze 'ontslagverboden' van art. 1639h 
niet als ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst 
opgenomen kunnen worden. Ware dit anders, dan zouden 
immers de in art. 1639h, leden 3 en 5 genoemde 
opzeggingsverboden wel heel gemakkelijk ontdoken kunnen 
worden (23) 

Overeengekomen dringende reden als ontbindende voorwaarde 
In de literatuur is wel eens het standpunt ingenomen dat 
indien partijen in hun overeenkomst uitdrukkelijk een 
bepaalde omstandigheid als 'dringende reden' opnemen, deze 
omstandigheid automatisch verandert van een dringende 
reden tot een ontbindende voorwaarde (24). 
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Terecht wordt er echter gewezen op het belangrijke 
verschil in juridische constructie. Immers, het zich voordoen 
van een 'overeengekomen dringende reden' zou de werk
gever de bevoegdheid geven de dienstbetrekking op staande 
voet te beëindigen, dus een einde door een partijhandeling, 
terwijl bij de vervulling van de ontbindende voorwaarde de 
dienstbetrekking van rechtswege eindigt (25). Ik meen dan 
ook, dat indien partijen bepaalde omstandigheden als 
'dringende reden' hebben bestempeld (wat daarvan dan ook 
(juridisch) de betekenis van moge zijn), zodanige bedingen 
niet als (automatisch werkende) ontbindende voorwaarden 
beschouwd kunnen worden. 

Wanprestatie als ontbindende voorwaarde 
Uit art. 1639x volgt ondubbelzinnig dat de partij jegens wie 
de wanprestatie is gepleegd, op grond daarvan aan de 
rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan 
verzoeken. In beginsel is steeds de tussenkomst van de 
rechter nodig, zelfs dan, indien partijen uitdrukkelijk zijn 
overeengekomen dat wanprestatie als ontbindende voorwaarde 
zal gelden (26). Het is evenwel constante jurisprudentie dat, 
voor wat betreft het algemene contractenrecht, een clausule 
welke de strekking heeft de rechterlijke tussenkomst uit te 
schakelen, geldig is (27). 
Door een gedeelte van de literatuur wordt de mogelijkheid 
van wanprestatie als ontbindende voorwaarde, welker 
vervulling de dienstbetrekking van rechtswege doet eindigen, 
niet uitgesloten (28). Door sommigen wordt echter tenminste 
de voorwaarde gesteld dat de door de werknemer gepleegde 
wanprestatie van zodanige ernst dient te zijn, dat deze een 
ontbinding van de dienstbetrekking door de rechter zou 
hebben kunnen rechtvaardigen (29). 
Ik zou willen verdedigen dat het opnemen van wanprestatie 
als ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst dient 
te worden afgewezen, wegens strijd met het systeem en de 
opzet van ons wettelijk ontslagrecht. 

Andere gebeurtenissen of omstandigheden als ontbindende voorwaarden 
Hoe dient geoordeeld te worden over bijvoorbeeld de 
volgende ontbindende voorwaarden: 'voor zolang de werk
gever werk zal hebben voor de werknemer', 'voor zolang 
de werkgever de werknemer nodig zal hebben' ,'voor zolang 
nog geen gediplomeerde werknemer voorhanden is', 'voor 

22 



zolang niet blijkt dat de werknemer ongeschikt is voor de 
onderhavige f unktie' ,'wanne er de werknemer niet op de 
eerste dag na zijn vakantie zijn werkzaamheden heeft 
hervat' (30), 'wanneer aan het bedrijf surséance van 
betaling wordt verleend of het bedrijf failliet wordt 
verklaard', 'wanneer de eigendom van de onderneming in 
andere handen overgaat'? (31). 
In ieder geval dient als voorwaarde te worden gesteld dat 
het moment van het in vervulling gaan van de ontbindende 
voorwaarde objectief bepaalbaar is, d.w.z. dat de ontbindende 
voorwaarde een gebeurtenis/omstandigheid betreft, welk 
moment van intreden voor een ieder duidelijk is. Wanneer 
dat moment afhankelijk is van de wil van de werkgever zal 
men de vaststelling of verklaring van de werkgever dat de 
ontbindende voorwaarde is vervuld als een opzegging dienen 
te beschouwen. 

De { on)toelaatbaarheid van de ontbindende voorwaarde in de 
arbeidsovereenkomst 
Zoals gezegd wordt over de toelaatbaarheid in het algemeen 
van de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst 
verschillend gedacht. 
Degenen die de ontbindende voorwaarde in het algemeen 
toelaatbaar achten wijzen daarvoor in het bijzonder op de 
contractuele kant van de arbeidsovereenkomst en op het 
feit dat de wet in het algemeen de ontbindende voorwaarde 
in de arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk verbiedt (32). 
Anderen wijzen de geldigheid evenwel af, en doen daarbij 
juist een beroep op het eigene, het bijzondere van het 
arbeidsovereenkomstenrecht, met name op het bijzondere 
beschermingskarakter van het ontslagrecht. Toepassing van 
algemene leerstukken van het overeenkomstenrecht op de 
arbeidsovereenkomst, daar, waar dat tot fricties met het 
bijzondere beschermingskarakter van het ontslagrecht zou 
leiden is ongewenst (33). Daarbij kan (nogmaals) gewezen 
worden op de regeling in het BBA 1945 en de wijzigingen 
van het ontslagrecht van 1953 en 1976, welke toch in 
toenemende mate aan de werknemer bescherming bedoelen 
te bieden tegen ontslag. 
Daarom past niet in het arbeidsovereenkomstenrecht de 
ontbindende voorwaarde, welker vervulling de dienstbetrek
king van rechtswege doet eindigen, waarbij dan de bijzon
dere ontslagbeschermende bepalingen in het geheel niet te 
pas komen. 
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Ik zou mij willen aansluiten bij de opvatting van onder 
meer Asscher-Vonk, dat de wetgever de ontbindende 
voorwaarde als wijze van eindigen van de dienstbetrekking 
in het algemeen rechtskracht dient te ontzeggen. 

Kwali/ icatie van de arbeidsovereenkomst, aangegaan onder een 
ontbindende voorwaarde 
Tenslotte de vraag, hoe men de arbeidsovereenkomst welke 
is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde (voorzover 
deze toelaatbaar kan worden geacht) zou moeten 
kwalificeren. Mijns inziens is het meest juiste om een 
dergelijke arbeidsovereenkomst te beschouwen als een die 
alternatie/ voor onbepaalde en bepaalde tijd is aangegaan. 
Overigens is de onderhavige vraag m.i. niet meer van groot 
belang sinds het arrest van de Hoge Raad van 4 april 
1986, NJ 1987 ,678, inzake de toepasselijkheid van art. 
l 639e, leden 3 en 4. 

6. Opzegging van de (voortgezette) dienstbetrekking voor 
bepaalde tijd 

'Voorafgaande opzegging' in art. 1639e, lid 2 

Artikel 1639e, lid 1 bepaalt dat de dienstbetrekking voor 
(bij overeenkomst enz. aangegeven) bepaalde tijd van 
rechtswege eindigt, wanneer die bepaalde tijd is verstreken. 
Ondanks de bepaaalde tijd is in sommige (uitzonderings) 
gevallen toch opzegging vereist. Art. 1639e, lid 2, bepaalt: 
"Voorafgaande opzegging is in dat geval nodig: 
Ie indien zulks bij schriftelijk aangegane overeenkomst of 
bij reglement is bepaald; 
2e indien volgens de wet of het gebruik opzegging behoort 
plaats te vinden en daarvan niet, waar zulks geoorloofd is, 
bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement is 
af geweken". 
Voorts wordt in art. 1639f, lid 3 bepaald, dat indien een 
voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, 
voor haar beëindiging vooraf gaande opzegging nodig is. 
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Omtrent het rechtskarakter van de 'voorafgaande opzegging' in 
art. 1639e, lid 2 bestaat verschil van mening. 
Moet deze opzegging beschouwd worden als een 'echte' 
opzegging, als een doen eindigen van de dienstbetrekking, of 
heeft deze opzegging de betekenis van een aanzegging, 
waarschuwing, er-aan-herinnering dat de dienstbetrekking van 
rechtswege zal eindigen ? 
Volgens de heersende mening dient de opzegging in art. 
1639e, lid 2 beschouwd te worden als een echte opzegging 
(34). Dit houdt in dat de bepalingen inzake de 
opzeggingstermijnen van toepassing zijn, de opzegging door 
de rechter op kennelijke onredelijkheid getoets kan worden, 
en dat voor de opzegging een ontslagvergunning ex art. 6 
BBA vereist is (35). Vrijwel algemeen wordt echter aange
nomen dat, hoewel de wet dat niet uitdrukkelijk stelt, het 
bepaalde in art. I 639h, lid 6 (niet-toepasselijkheid van de 
'ontslagverboden' op de voorafgaande opzegging, nodig ter 
beëindiging van een voortgezette dienstbetrekking) ook geldt 
voor de voorafgaande opzegging van art. 1639e, lid 2 (36). 
Met name Naber (37) verdedigt de opvatting dat de vooraf
gaande opzegging in art. 1639e, lid 2 het karakter heeft 
van een aanzegging, waarschuwing, dat de dienstbetrekking 
op het bepaalde tijdstip van rechtswege zal eindigen. 
Bovenstaande problematiek hoeft intussen in de praktijk niet 
zoveel problemen op te leveren. In zijn arrest van 21 
oktober 1983, NJ 1984, 109 heeft de Hoge Raad beslist dat 
wanneer opzegging nodig is in de zin van art. 1639e, lid 2, 
deze opzegging aangemerkt dient te worden als een 'echte' 
opzegging, en dat derhalve ook art. 6 BBA van toepassing 
is. Uit HR 10 juni 1983, NJ 1984, 60 blijkt evenwel dat 
het partijen vrij staat om af te spreken dat de mededeling 
omtrent het naderend einde van de dienstbetrekking door 
het verloop van de bepaalde tijd niet de betekenis toekomt 
van een opzegging, maar slechts van een waarschuwing of 
er-aan-herinnering. Het is dus alles een kwestie van 
afspraak en uitleg daarvan (38). 
Ten aanzien van vorenbedoelde uitleg zou m.i. een 
handzaam criterium kunnen zijn, of partijen bij het aangaan 
van de overeenkomst al dan niet zijn uitgegaan van een 
automatische voortzetting van de dienstbetrekking. Zijn 
partijen overeengekomen dat na het verstrijken van de 
bepaalde duur de dienstbetrekking zal worden voortgezet, 
tenzij een der partijen voor het verstrijken van de termijn 

25 



te kennen geeft dat géén voortzetting zal plaatsvinden, dan 
zou de kennisgeving van niet-voortzetting aangemerkt 
kunnen worden als een opzegging. 
Immers partijen zijn, gezien de bewoordingen van de 
overeenkomst, ervan uitgegaan dat in het normale geval de 
dienstbetrekking zal worden voortgezet. De kennisgeving van 
niet-voortzetting zou derhalve kunnen worden aangemerkt 
als een beëindiging van de dienstbetrekking, die normaliter 
zou worden voortgezet. Zijn partijen evenwel overeen
gekomen, dat de dienstbetrekking na het verstrijken van de 
bepaalde termijn zal eindigen, tenzij de werkgever voor het 
verstrijken van die termijn mededeelt dat de dienstbetrek
king zal worden voortgezet, dan zou de mededeling van 
niet-voortzetting niet als een opzegging aangemerkt dienen 
te worden. Deze mededeling heeft de bedoeling de 
werknemer er tijdig op te wijzen, dat de mogelijkheid van 
voortzetting niet gerealiseerd zal worden, en dat de 
dienstbetrekking inderdaad op de beoogde datum zal 
eindigen. 

Voorafgaande opzegging van de voortgezette dienstbetrekking voor 
bepaalde tijd 

Het vereiste dat indien een voor bepaalde tijd aangegane 
dienstbetrekking is voortgezet voor haar beëindiging 
voorafgaande opzegging nodig is (art. 1639f, lid 3), is eerst 
in 1953 (Wet van 17 december 1953, Stb. 619) in de wet 
opgenomen. Het houdt met name verband met de ook toen 
ingevoerde regeling omtrent verlenging van de opzeggings
termijn (39). 
Van groot belang is, wanneer dan wel sprake is van een 
voortgezette dienstbetrekking, waarvoor de bepaling van art. 
1639f, lid 3 geldt. In het navolgende zal aan de orde 
komen de voortzetting: bij stilzwijgende voortzetting (art. 
1639f, lid 1), bij niet tijdige opzegging (art. 1639f, lid 2), 
in gevallen ook buiten het bepaalde in genoemde bepalingen, 
en voorts de voortgezette dienstbetrekking in geval van 
'onderbroken dienstbetrekkingen' (art. 1639f, lid 4). 
Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de problema
tiek inzake de afgrenzing tussen de 'voortzettingsovereen
komst' en de 'beëindigingsovereenkomst'. 
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Stilzwijgende voortzetting, art. 1639/, lid 1 
Er is sprake van een voortgezette dienstbetrekking, aldus 
bepaalt art. 1639f, lid l, indien de dienstbetrekking na het 
verstrijken van de bepaalde tijd door partijen zonder tegen
spraak wordt voortgezet. In dat geval wordt de 
dienstbetrekking geacht voor dezelfde tijd, doch telkens 
voor ten hoogste één jaar, op de vroegere voorwaarden 
wederom te zijn aangegaan. 
'Zonder tegenspraak' moet m.i. worden opgevat als: zonder 
dat uit verklaringen of gedragingen van partijen afgeleid 
kan worden, dat zij geen voortzetting voor dezelfde 
bepaalde tijd hebben gewild. 
Opgemerkt zij, dat volgens HR 25 maart 1977, N J 1977. 
433 (Venditti/Lummus II) art. 1639f, lid 1 "de eis van het 
ontbreken van tegenspraak slechts stelt voor de voortzetting 
van de eerste dienstbetrekking voor bepaalde tijd, maar niet 
voor het zich hier voordoende geval van een voortzetting 
van de laatste van een reeks voor bepaalde tijd aangegane 
dienstbetrekkingen; dat in dit geval op grond van art. 
1639f, lid 3, voor de beëindiging van de dienstbetrekking 
opzegging nodig is", dus is in dat geval art. 1639f, lid 2 
van toepassing en niet lid l. 

Voortzetting in geval van niet tijdige opzegging, art. 1639/, lid 2 
Vervolgens is er sprake van een voortgezette 
dienstbetrekking, indien zich het geval van art. 1639f, lid 2 
voordoet: wanneer in de gevallen waarin opzegging nodig is 
(zie artt. 1639e, lid 2, 1639f, lid 3) tijdige opzegging 
achterwege blijft, wordt voortzetting van de dienstbetrekking 
voor dezeJfde tijd, doch telkens voor ten hoogste een jaar, 
op de vroegere voorwaarden, geacht aanwezig te zijn. 
Bij het vereiste van een 'tijdige opzegging' moet 
aangetekend worden, dat er sprake moet zijn van een 
tijdige rechtsgeldige opzegging. Dit betekent, althans volgens 
de heersende mening, dat voor de opzegging toestemming 
vereist is van de Directeur van het GAB (zie art. 6 BBA). 
Indien deze toestemming voor de opzegging niet is gevraagd 
of verkregen, of eerst na de opzegging is verkregen, maar 
op een zodanig tijdstip dat geen tijdige (geldige) opzegging 
meer mogelijk is, heeft de opzegging niet rechtsgeldig 
plaatsgevonden. In dat geval wordt ingevolge art. 1639f, lid 
2 jo. lid 1, de dienstbetrekking geacht voor dezelfde tijd, 
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met een maximum van een jaar, op dezelfde voorwaarden 
te zijn aangegaan, ondanks dat uit de (echter niet tijdige 
en/of rechtsgeldige) opzegging in feite kan worden afgeleid 
dat althans door een der partijen een voortzetting eigenlijk 
niet gewild is ( 40). 
Het wettelijk vermoeden van voortzetting voor dezelfde 
tijd, op dezelfde voorwaarden, geldt echter alléén, indien 
"de gevolgen van de voortzetting der dienstbetrekking niet 
opzettelijk zijn geregeld" (zie het slot van art. 1639f, lid 
2). 

Voortgezette dienstbetrekking ook buiten art. 1639/, leden 1 en 2 
Van een voortgezette dienstbetrekking voor bepaalde tijd, 
waarop het bepaalde van art. 1639f, lid 3 van toepassing 
is, is ook sprake indien voortzetting plaats vindt krachtens 
uitdrukkelijke afspraak tussen partijen. Daarbij kan de duur 
nieuw geregeld zijn, of kunnen in sommige 
arbeidsvoorwaarden veranderingen worden aangebracht; onder 
omstandigheden kan zelfs (opnieuw) een proeftijd bedongen 
worden (41). Uit HR 4 april 1986, NJ 1987, 678 meen ik 
evenwel te kunnen afleiden dat de rechter mag aannemen 
dat er geen sprake is van 'voortzetting' indien een nieuwe 
dienstbetrekking is aangegaan, welker inhoud (te) veel 
verschilt van de inhoud van de voorgaande. Olbers (42) wijst 
in zijn bespreking van dit arrest er m.i. terecht op dat 
deze opvatting van de Hoge Raad in strijd lijkt te zijn 
met de bedoeling van de wetgever, waar de MvT zowel 
met betrekking tot lid 3 als lid 4 spreekt over de 
toepasselijkheid van het opzeggingsvereiste indien - al dan 
niet op dezelfde voorwaarden - een nieuwe dienstbetrekking 
wordt aangegaan. Voorts merkt hij in kritische zin op, dat 
art. 1639f, lid 3 (het opzeggingsvereiste) klaarblijkelijk al 
opzij geschoven kan worden door met betrekking tot de 
nieuwe dienstbetrekking loon en secundaire arbeidsvoor
waarden te wijzigen, hetgeen toch in strijd moet wórden 
geacht met de strekking van art. 1639f, lid 3 (en lid 5). 
Door een wellicht minimale verbetering (zelfs 
verslechtering?) van zijn arbeidsvoorwaarden te aanvaarden, 
loopt de werknemer grote kans zijn ontslagbescherming te 
verspelen! 
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In genoemd arrest heeft de Hoge Raad overigens ook een 
belangrijke uitbreiding gegeven aan art. l 639f, lid 3. Vrijwel 
unaniem werd aangenomen dat het opzeggingsvereiste van 
art. 1639f, lid 3 niet gold voor de dienstbetrekking voor 
bepaalde tijd welke aansloot op een voor onbepaalde tijd. 
Dit omdat expliciet in genoemd artikel staat: indien een 
voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, is 
voor haar beëindiging voorafgaande opzegging nodig. In de 
onderhavige uitspraak heeft de Hoge Raad evenwel beslist, 
dat art. 1639f, lid 3 - "waaraan de gedachte ten grondslag 
ligt dat bij voortzetting van een dienstbetrekking de 

· werknemer de met het vereiste van opzegging samen
hangende ontslagbescherming in ieder geval toekomt" - ook 
toepasselijk is indien een dienstbetrekking die voor 
onbepaalde tijd is aangegaan, is voortgezet voor bepaalde 
tijd. Dit betekent, dat indien een voor onbepaalde tijd 
aangegane dienstbetrekking wordt 'omgezet' in een 
eenmalige dienstbetrekking voor bepaalde tijd voor de 
beëindiging van deze laatste voorafgaande opzegging nodig 
is. Een belangrijke leemte in de wetgeving lijkt nu door 
deze uitspraak van de Hoge Raad gevuld. 

Ten aanzien van de door partijen uitdrukkelijk overeen
gekomen 'voortzetting' van de dienstbetrekking is in de 
literatuur en jurisprudentie de problematiek opgeworpen 
inzake het onderscheid tussen de 'voortzettingsovereenkomst' 
en de 'beëindigingsovereenkomst'. Op deze problematiek zal 
in de volgende paragraaf nader worden ingegaan. 

De ge/ ingeerde voortgezette dienstbetrekking, art. 1639 /, lid 4 
Voor de toepassing van het opzeggingsvereiste ingevolge lid 
3, wordt in lid 4 bepaald, dat de dienstbetrekkingen tussen 
dezelfde partijen, welke elkander met tussenpozen van niet 
meer dan 31 dagen zijn opgevolgd, geacht worden een 
voortgezette dienstbetrekking te vormen. 
Ook deze bepaling dient om ontduiking van de 
ontslagbepalingen tegen te gaan. 
Ook indien een (beëindigde) dienstbetrekking voor onbepaalde 
tijd binnen 31 dagen wordt opgevolgd door een voor 
bepaalde tijd, zal voor de beëindiging van deze laatste 
opzegging nodig zijn conform art. I639f, lid 3. 
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Tot slot zij erop gewezen dat de fictie in lid 4 niet geldt, 
indien "de dienstbetrekkingen louter betreffen het verrichten 
van losse, ongeregelde arbeid en zij ieder voor zich binnen 
31 dagen eindigen" (zie het slot van art. 1639f, lid 4). 

7. 'Voortzettingsovereenkomst' of 'Beëindigingsovereenkomst'? 

Hoge Raad 13 juni 1975 (Venditti/Lummus /) 

Het onderscheid tussen 'voortzettingsovereenkomst' en 
'beëindigingsovereenkomst' in het kader van art. 1639f is, 
voorzover ik heb kunnen nagaan, voor het eerst aan de 
orde gekomen in het arrest van de Hoge Raad van 13 juni 
1975, NJ 1976, 2 (Venditti/Lummus 1). Aan dit arrest lag 
de casus ten grondslag die hierdoor gekenmerkt was, dat na 
diverse voortzettingen voor bepaalde tijd tussen partijen 
(werkgever Lummus Nederland BV en werknemer Venditti) 
een dienstbetrekking bestond, welke zou lopen van 15 maart 
tot 15 september 1971; partijen hebben echter op 29 
maart/ 13 april 1971 een overeenkomst gesloten, waarin 
bepaald werd dat de dienstbetrekking op 30 september 1972 
"without prior notice" zou eindigen (43). 
In dit arrest overwoog de Hoge Raad ondermeer, dat het 
op zichzelf juiste uitgangspunt van de Rechtbank, dat 
partijen in het algemeen gedurende de loop van een 
dienstbetrekking die dienstbetrekking in onderling overleg 
kunnen beëindigen en zich daarbij in het bijzonder kunnen 
verstaan omtrent het tijdstip waarop de dienstbetrekking zal 
eindigen, in het onderhavige geval echter niet kon worden 
gehanteerd: "dat toch het onderhavige geval daardoor wordt 
gekenmerkt dat de betreffende einddatum is overeengekomen 
bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst zelve; dat, waar 
(naar in cassatie moet worden aangenomen) voor beëindiging 
van de uit die overeenkomst voortvloeiende dienstbetrekking 
ingevolge lid 4 in verband met lid 3 van art. 1639f 
opzegging nodig was, aan de vaststelling van bedoelde 
einddatum niet de gevolgen van een rechtsgeldige beëindi
gingsovereenkomst, als hierboven bedoeld, kunnen worden 
toegekend, omdat dit in wezen daarop zou neerkomen, dat 
partijen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst het 
opzeggingsvereiste terzijde zouden kunnen stellen, hetgeen in 
strijd moet worden geacht met lid 5 van genoemd artikel". 
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Het oordeel van de Hoge Raad komt m.i. hierop neer, dat 
indien er sprake is van een voortgezette dienstbetrekking, 
zodat voor beêindiging daarvan voorafgaande opzegging nodig 
is, aan de vaststelling van de in de voortzettingsovereen
komst genoemde einddatum niet de gevolgen van een 
beêindigingsovereenkomst toegekend kunnen worden. Dit in 
verband met het bepaalde in art. 1639f, lid 5: van het 
opzeggingsvereiste (lid 3) kan slechts worden afgeweken bij 
CAO en niet door partijen bij (het sluiten van) de 
individuele arbeidsovereenkomst. 
De moeilijkheid blijft echter: wannéêr is er sprake van een 
'voortzettingsovereenkoms t' en wannéér van een 'beêindi
gingsovereenkomst' (44). 

Hoge Raad 20 april 1979 (Bruinsma/K.U. Nijmegen) 

De onderhavige problematiek kwam nader aan de orde in 
Hoge Raad 20 april 1979, NJ 1979, 468 (Bruinsma/K.U. 
Nijmegen). De casus die ten grondslag lag aan dit arrest 
werd hierdoor gekenmerkt, dat tussen partijen, na diverse 
voortzettingen voor bepaalde tijd, een dienstbetrekking 
bestond welke zou lopen van l oktober 1974 tot 1 oktober 
1975; partijen zijn vervolgens omstreeks 15 september 
overeengekomen dat de dienstbetrekking met drie maanden 
zou worden verlengd en dat zij per 1 januari 1976 zou 
eindigen (45) 
In dit arrest overwoog de Hoge Raad, dat uitgaande van 
bedoelde nadere overeenkomst "moet worden aangenomen 
dat partijen aldus de gevolgen van de voortzetting der 
dienstbetrekking opzettelijk hebben geregeld in de zin van 
art. 1639f, lid 2. Voor de vraag of de in deze regeling 
besloten overeenkomst tot beêindiging van de dienstbetrek
king per 1 januari 1976 de opzegging, bedoeld in lid 3 van 
dat artikel, kon vervangen, is van belang dat de Rechtbank 
vaststelt dat de overeengekomen verlenging met drie 
maanden geheel samenvalt met de opzeggingstermijn; terwijl 
voorts uit het door de Rechtbank ( ) gegeven overzicht 
blijkt dat een verlenging met een zodanige termijn niet 
eerder heeft plaatsgevonden. Onder deze omstandigheden 
moet genoemde vraag bevestigend worden beantwoord". 
Vaststaat dat voor de beêindiging van de voortgezette 
dienstbetrekking, lopend tot 1 oktober 1975, voorafgaande 
opzegging nodig was. Eveneens staat vast, dat in ieder 
geval tijdige opzegging achterwege was gebleven. 
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Immers, uitgaande van een (contractuele) opzeggingstermijn 
van drie maanden had opzegging voor l juli 1975 moeten 
plaatsvinden, hetgeen niet was geschied. Op grond van de 
hoofdregel van art. 1639f. lid 2 zou de dienstbetrekking 
geacht moeten worden wederom voor één jaar te zijn 
aangegaan. Deze hoofdregel gaat echter, zoals reeds eerder 
vermeld, slechts op, indien "de gevolgen van de voortzetting 
der dienstbetrekking niet opzettelijk zijn geregeld'. 

Volgens de Hoge Raad nu moet worden aangenomen dat 
partijen met de overeenkomst van 15 september 1975, 
strekkende tot voortzetting van de dienstbetrekking tot 
(slechts) 1 januari 1976, de gevolgen van de voortzetting 
der dienstbetrekking opzettelijk hebben geregeld in de zin 
van art. 1639f, lid 2. Aangenomen moet worden dat de 
dienstbetrekking niet tot 1 oktober 1976, maar tot 1 
januari 1976 zou worden voortgezet. 

Is met een 'opzettelijke regeling van de gevolgen van de 
voortzetting der dienstbetrekking' nu aangegeven dat voor 
de beëindiging van de voortgezette dienstbetrekking géén 
voorafgaande opzegging vereist zou zijn? In het algemeen 
dient deze vraag ontkennend beantwoord te worden. Houdt 
de 'opzettelijke regeling' het vaststellen van een nieuwe 
eindtermijn in, dan eindigt de dienstbetrekking niet van 
rechtswege op de overeengekomen nieuwe eindtermijn, doch 
dient zij te worden opgezegd. Dit volgt uit het begrip 
'voortgezette dienstbetrekking' in de zin van art. 1639f. lid 
3, zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf. 
Onder omstandigheden kan echter de 'opzettelijke regeling' 
worden beschouwd als een beëindigingsovereenkomst, als een 
beëindiging met wederzijds goedvinden (46), zodat opzegging 
niet (meer) nodig is, aldus de Hoge Raad in het 
onderhavige arrest. De Hoge Raad drukt dit uit met de 
(m.i. niet zo duidelijke) formulering, dat onder deze 
gegeven omstandigheden de vraag of de in bedoelde regeling 
besloten overeenkomst tot beëindiging van de dienstbetrek
king per 1 januari 1976 de opzegging, bedoeld in lid 3 van 
art. 1639f, kan vervangen, bevestigend moet worden 
beantwoord. 
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Niet geheel duidelijk is wat de Hoge Raad bedoelt met de 
zinsnede dat de nadere regeling tot beëindiging van de 
dienstbetrekking "de opzegging, bedoeld in lid 3 van art. 
1639f, kan vervangen". Gaat de Hoge Raad er van uit dat 
de dienstbetrekking, lopende tot 1 januari 1976, in beginsel 
beschouwd moet worden als een voortgezette 
dienstbetrekking voor welker beëindiging voorafgaande 
opzegging conform bedoeld lid 3 nodig is, doch neemt hij 
vervolgens aan dat de vaststelling van bedoelde einddatum 
beschouwd moet worden als een beëindiging met wederzijds 
goedvinden? Dit zou in. strijd moeten worden geacht met 
lid 5, jo. lid 3 van art. 1639f, zoals de Hoge Raad besliste 
in zijn hierboven genoemd arrest van 13 juni 1975, NJ 
1976, 2 (Venditti/Lummus 1) (47). Evenmin is duidelijk, 
waarom de Hoge Raad bij de (bevestigende) beantwoording 
van de vraag of bedoelde regeling tot beëindiging van de 
dienstbetrekking de opzegging kon vervangen, belang hecht 
aan de omstandigheid dat de verlenging samenvalt met de 
opzeggingstermijn. Immers, er was helemaal niet sprake van 
een opzegging en vooral: de werkgever kon, in september 
1975, de dienstbetrekking niet meer beëindigen door 
opzegging met inachtneming van de opzeggingstermijn. 

De overwegingen van de Hoge Raad komen mij weinig 
overtuigend voor. Het hoogste rechtscollege had moeten 
overwegen dat er sprake was van een beëindigingsovereen
komst, omdat partijen nader waren overeengekomen dat de 
dienstbetrekking voor een kortere termijn zou voortduren dan zij, 
uitgaande van het moment waarop die nadere overeenkomst 
tot stand kwam, zonder die nadere overeenkomst zou 
hebben voortgeduurd. Immers, nu de dienstbetrekking, die 
zou lopen tot 1 oktober 1975, niet tijdig (i.c. voor 1 juli) 
door een der partijen was opgezegd, waren partijen op 
grond van art. l639f, lid 2 (jo. lid 3) vanaf 1 juli 1975 in 
beginsel gebonden aan een dienstbetrekking die zou lopen 
tot 1 oktober 1976. 
In plaats van zich te beroepen op een voortzetting tot 
deze datum, stemde de werknemer in met een eerdere 
beëindiging per 1 januari 1976. Er was m.i. dan ook geen 
sprake van een voortzetting(sovereenkomst) tot 1 januari 
1976; er was sprake van een vroegtijdige beëindiging met 
wederzijds goedvinden van de dienstbetrekking, die pas tegen 
1 oktober 1976 door een der partijen door opzegging 
beêindigd had kunnen worden. 
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Opzettelijke regeling, beëindigingsovereenkomst en voortzettings
overeenkomst 

Men kan m.i., meer algemeen geformuleerd, stellen, dat een 
"opzettelijke regeling van de gevolgen van de voortzetting 
van de dienstbetrekking" (art. 1639f, lid 2) een beëindigings
overeenkomst inhoudt, indien partijen daarbij een voortzetting 
voor een kortere termijn overeenkomen dan de 
voortzettingstermijn welke, ten tijde van het totstandkomen 
van bedoelde regeling, zonder deze regeling uit art. 1639f, 
lid 2 zou voortvloeien. Bedoelde regeling houdt dan immers 
in een eerdere beëindiging met wederzijds goedvinden van 
de dienstbetrekking, die normaliter slechts tegen een later 
vallend eindtijdstip door een der partijen opgezegd zou 
kunnen worden. 
Houdt de 'opzettelijke regeling' daarentegen een verlenging 
van de dienstbetrekking in voor een langere duur dan uit 
(de hoofdregel van) art. l 639f, lid 2 zou volgen, dan mag 
de vaststelling van de nieuwe eindtermijn niet beschouwd 
worden als een beëindigingsovereenkomst. Er is dan sprake 
van een normale voortzetting van de dienstbetrekking, voor 
welker beëindiging voorafgaande opzegging nodig is. 
Ditzelfde is het geval indien partijen een nieuwe 
eindtermijn overeenkomen voordat sprake is dat de (lopende) 
dienstbetrekking niet meer tijdig opgezegd zou kunnen 
worden. Ook hier moet men dan een voortgezette 
dienstbetrekking in de zin van art. l 639f, lid 3 aannemen. 

Korte voortzetting van de eenmalige dienstbetrekking voor bepaalde 
tijd 

Het blijft evenwel moeilijk een juist criterium te vinden 
voor het onderscheid tussen 'voortzettingsovereenkomst' en 
'beëindigingsovereenkomst' in geval een dienstbetrekking 
voor bepaalde tijd, voor welker beëindiging géén opzegging 
nodig is, door partijen op grond van een nadere overeen
komst voor een (zeer) korte tijd zal worden voortgezet. 
De nadere overeenkomst te beschouwen als een beëindi
gingsovereenkomst lijkt in strijd met de bewoording en 
bedoeling van art. 1639f, lid 3 (jo. lid 5). Een strikte 
toepassing van deze bepaling kan echter problemen 
opleveren inzake de bij de (vereiste) opzegging in acht te 
nemen opzeggingstermijn. 
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Stel partijen zijn een dienstbetrekking aangegaan voor de 
duur van één jaar, en kort voor het verstrijken van de 
termijn komen partijen een verlenging overeen voor de duur 
van één maand. Indien voor de beëindiging van deze 
voortgezette dienstbetrekking opzegging vereist wordt, komt 
de werkgever voor grote problemen te staan, wanneer uit 
de artt. 1639i/j een in acht te nemen opzeggingstermijn 
van méér dat één maand voortvloeit. Bij het vaststellen 
van de nieuwe eindtermijn is immers reeds duidelijk, dat 
niet tijdig opgezegd kan worden. Het in acht moeten nemen 
van de voorgeschreven opzeggingstermijn acht Naber "in dit 
verband een absurde eis" (48). Anderzijds is hij van mening, 
dat indien men elke kortlopende voortzettings- overeenkomst 
beschouwt als een beëindigingsovereenkomst, dit de 
toepassing van art. I 639f, lid 3 illusoir zou maken (49). 
Naar welk criterium nu beoordeeld moet worden of er 
sprake is van een voortzettings of beëindigingsovereenkomst 
wordt bij Naber echter niet duidelijk. 

Mijns inziens kan toepassing van art. 1639f, lid 2 hier 
uitkomst bieden. Bezien we nogmaals bovenstaand voorbeeld, 
waarbij de eenmalige dienstbetrekking voor de bepaalde duur 
van één jaar zal worden voortgezet met een maand. 
Ingevolge art. 1639f, lid 3 is voor de beëindiging van deze 
voortgezette dienstbetrekking opzegging nodig. Aangenomen 
dat de hierbij in acht te nemen opzeggingstermijn langer is 
dan de duur van de overeengekomen voortzetting, zou de 
werknemer zich op het standpunt kunnen stellen dat de 
voortgezette dienstbetrekking niet tijdig is opgezegd en dat 
hij derhalve recht heeft op voortzetting van nogmaals één 
maand (art. 1639f, lid 2). Hij stemt echter in met een 
(eenmalige) voortzetting voor slechts één maand. 
Men kan dit beschouwen als een "opzettelijke regeling van 
de gevolgen van de voortzetting van de dienstbetrekking" 
(art. 1639f, lid 2, slot), inhoudende een be/Hndigings
overeenkomst. Met andere woorden, indien partijen overeen
komen de (eenmalige) dienstbetrekking voor bepaalde tijd 
voort te zetten voor een termijn die niet langer is dan de 
opzeggingstermijn die bij de opzegging van de voortgezette 
dienstbetrekking in acht genomen zou moeten worden, is er 
sprake van een beëindigingsovereenkomst en niet van een 
voortzettingsovereenkoms t. 
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8. Herziening van het ontslagrecht ? 

De aanloop tot het SER-advies herziening ontslagrecht 

In het voorgaande is gebleken dat in de afgelopen decennia 
in ons (wettelijk) ontslagrecht - zowel in als buiten het BW 
- ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht (50). Gesteld kan 
worden dat in het algemeen deze wijzigingen een uitbrei
ding van de bescherming van (alle of bijzondere groepen) 
werknemers tegen beëindiging van de dienstbetrekking 
bedoelden te geven. Tevens kan gesteld worden dat het 
ontslagrecht, mede door bovenbedoelde (partiële) wijzigingen, 
is gegroeid tot een moeilijk doorzichtelîjk, steeds complexer 
wordend en inconsistent geheel. Vooral de laatste jaren 
laaien de discussies weer op en worden voorstellen gedaan 
tot ver(der)gaande herziening van het ontslagrecht (51). 
Naar het zich laat aanzien is de huidige rust op het 
wetgevingsfront ook inderdaad een betrekkelijke. Daarbij zij 
nog niet eens nadrukkelijk gedoe Id op het in 1972 door de 
regeringscommissaris aan het Ministerie van Justitie 
aangeboden ontwerp van Boek 7, titel 10 van het Nieuw 
BW (betrekking hebbend op de arbeidsovereenkomst), noch 
op het in 1975 ingediend wetsontwerp 13656. 
Eerstgenoemd ontwerp is wat betreft de op het ontslagrecht 
betrekking hebbende bepalingen (artt. 7 .10.5. 1 t/m 20) 
gezien de latere ontwikkelingen op dit gebied niet van veel 
belang meer. Wetsontwerp 13656, waarin o.m. werd 
voorgesteld de regeling van art. 6 BBA over te hevelen 
naar (een nieuw) art. J639f BW, is in de literatuur vrij 
scherp bekritiseerd (52). Belangrijker is evenwel dat dit 
wetsontwerp in het kader van de 'dereguleringsoperatie' -
waarschijnlijk definitief - in de ijskast is gezet (53). 
In vorengenoemd kader mogen we evenwel, wellicht reeds 
op vrij korte termijn, enkele belangrijke wijzigingen van het 
wettelijk ontslagrecht verwachten. 

Het startpunt van de voorgenomen herziening van het 
ontslagrecht kan gelegd worden bij het in 1983 uitgebrachte 
rapport van de door de regering ingestelde 'Commissie 
Deregulering in verband met de economische ontwikkelingen' 
(onder voorzitterschap van Prof. mr W.C.L. van der 
Grinten). 
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Naar aanleiding van dit rapport heeft het kabinet medio 
1984 het rapport Deregulering Inkomensvorming en Arbeids
markt (54) aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin een 
aantal voorstellen werd gedaan om de ontslagbescherming 
van werknemers te beperken (55). 
Voortbouwend op de in het DIA-rapport gedane voors tellen 
heeft het kabinet op 20 maart 1985 een adviesaanvraag tot 
de SER gericht inzake herziening van het ontslagrecht (56). 
Op 16 september 1988 heeft de SER het gevraagde advies 
uitgebracht (57). 

Uit de Inleiding bij de adviesaanvraag komt naar voren dat 
aan de voorstellen van het kabinet drie doelstellingen ten 
grondslag hebben gelegen: 
- deregulering van het complexe ontslagrecht 
- flexibilisering van de arbeidsmarkt, en 
- lastenverlichting voor het bedrijfsleven. 
De concrete voorstellen van het kabinet hebben o.m. 
betrekking op de verschillende modaliteiten van een 
preventieve ontslagtoetsing; de maximale opzeggingstermijn; 
bijzondere opzeggingsverboden; de proeftijd; de arbeids
overeenkomst voor bepaalde tijd. 

Het SER-advies heeft, zoals uit vorengegeven overzicht mag 
blijken, vrij lang (meer dan 3t jaar) op zich laten wachten. 
Uit de 'Algemene beschouwing' van het advies komt naar 
voren dat deze lange duur zich niet alleen laat verklaren 
uit de complexiteit van het ontslagrecht, maar ook uit het 
feit dat binnen de SER onoverbrugbare verschillen van 
mening zijn blijven bestaan over de aanvaardbaarheid van 
de voorstellen van het kabinet. Juist met het oog op deze 
verschillen van opvatting evenwel heeft de SER gemeend er 
goed aan te doen te zoeken naar een alternatief pakket 
van samenhangende wijzigingsvoorstellen dat voor de raad 
wel unaniem aanvaardbaar was. Hierin is de SER geslaagd. 
De raad tekent daarbij aan, dat het pakket van voorstellen 
in sterke mate de kenmerken van een compromis vertoont. 
Dit brengt volgens de SER mee, dat ieder onderdeel van 
het pakket moet worden gezien in samenhang met de 
overige onderdelen; het compromiskarakter brengt voorts 
mee dat geen onderdelen uit het pakket kunnen worden 
gelicht: de samenhang tussen de verschillende voorstellen is 
voor de raad essentiëel voor het evenwicht in het pakket 
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en daarmee voor de aanvaardbaarheid van ieder afzonderlijk 
onderdeel. 
De SER hecht er dan ook sterk aan dat het compromis als 
totaalpakket in wetgeving wordt vastgelegd. 
Ondanks de aangegeven samenhang zal hier niet ingegaan 
worden op het totaalpakket aan voorstellen (58); in het 
kader van deze bijdrage zal ik mij beperken tot de 
voorstellen inzake de dienstbetrekking voor bepaalde tijd. 

De adviesaanvraag inzake de dienstbetrekking voor bepaalde tijd 

In zijn adviesaanvraag stelt het kabinet dat arbeids
overeenkomsten voor bepaalde duur o.m. toepassing vinden 
indien een vaste kracht tijdelijk vervangen moet worden, 
indien voor een bepaalde periode werk verricht moet 
worden of indien nieuwe activiteiten net gestart zijn en 
nog onzeker is of die goed van de grond zullen komen. Het 
kan, aldus het kabinet, in dergelijke situaties bezwaarlijk 
zijn dat een eenmalige verlenging van de arbeidsovereen
komst voor bepaalde duur niet mogelijk is zonder dat de 
normale ontslagbepalingen van toepassing worden. Het effect 
hiervan kan namelijk zijn dat een werkgever minder snel 
bereid is een werknemer aan te nemen als nog onzeker is 
hoe lang hij deze nodig zal kunnen hebben, of eerder van 
verlenging voor nog een korte periode zal afzien, ook al 
zou er nog werk zijn. Er zou een oplossing moeten komen 
voor die situaties waarin niet altijd voorzienbaar is op welk 
moment het werk precies eindigt of het werk toch nog 
langer blijkt te duren dan waarvoor het dienstverband werd 
aangegaan. Het kabinet stelt derhalve voor dat een 
eenmalige verlenging van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde duur mogelijk gemaakt zal worden met maximaal 
dezelfde duur als de eerste overeenkomst (met een 
maximum van één jaar) zonder dat na afloop daarvan 
opzegging en toestemming van de Directeur van het GAB 
vereist is. 

Deze weergave van 
de dienstbetrekking 
kabinet voorgestelde 
overtuigen. 
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In de eerste plaats wordt op geen enkele wijze de 
(veronder)stelling onderbouwd dat vanwege de huidige 
regeling van (met name) art. 1639f een werkgever in 
bepaalde situaties minder snel bereid zou zijn een 
werknemer aan te nemen of diens dienstbetrekking te 
verlengen. Ik betwijfel of op dit punt het ontslagrecht een 
reëel knelpunt vormt voor de werkgelegenheid. 
Voorts kan binnen het vigerend rechtsstelsel een groot deel 
van de bedoelde probleemsituaties ondervangen worden door 
- hetgeen het kabinet overigens ook zelf aangeeft - het 
aangaan van dienstbetrekkingen voor de duur van een 
bepaald project of voor de duur van bepaalde werkzaam
heden. Ook de probleemsituaties die dan nog lijken te 
resten zouden, zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf, 
zonder expliciete wetswijziging opgelost kunnen worden: de 
(zeer) korte voortzetting van de dienstbetrekking kan in de 
regel beschouwd worden als een beëindigingsovereenkomst. 
Om de nodige duidelijkheid te scheppen ware denkbaar in 
de wet op te nemen dat de dienstbetrekking voor bepaalde 
tijd, inclusief een mogelijke éénmalige voortzetting voor een 
bepaalde duur van (bijv.) maximaal drie maanden, van 
rechtswege eindigt. 
Om de in de praktijk mogelijk voorkomende problemen te 
voorkomen lijkt het mij in het geheel niet nodig om de 
duur van de voortzetting te koppelen aan de duur van de 
oorspronkelijke dienstbetrekking, noch om een voortzetting
zonder-opzeggingsvereiste van maximaal één jaar mogelijk te 
maken. Het kabinetsvoorstel lijkt niet zozeer gericht op 
deregulering om echte knelpunten inzake het gebruik van 
dienstbetrekkingen voor bepaalde tijd op te lossen, maar 
meer eenzijdig gericht op flexibilisering van de arbeidsmarkt 
door het algemeen verruimen van de ontslagvrijheid van de 
werkgever. Ook het SER-voorstel, om een eenmalige 
voortzetting van maximaal zes maanden mogelijk te maken, 
gaat mij op dit punt te ver; toegegeven zij echter dat 
iedere keuze van een termijn arbitraire kanten heeft. 

Het SER-advies herziening ontslagrecht 

Het SER-advies bevat een veel meer omvattend voorstel tot 
wijziging van de wettelijke regeling inzake de dienstbetrek
king voor bepaalde tijd dan alleen de mogelijkheid van een 
eenmalige voortzet ting-zonder-opzeggings vereis te. 
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Uitgangspunt blijft de keuzevrijheid van partijen voor
schriften die de keuze tussen het aangaan van een 
dienstbetrekking voor bepaalde tijd en die voor onbepaalde 
tijd beperken worden niet gegeven. 
De wijzigingsvoorstellen van de SER betreffen m.n. de 
voortzetting van de dienstbetrekking. In de eerste plaats wordt 
voorgesteld de regeling van art. 1639f, leden l en 2 te 
wijzigen. 
De dienstbetrekking voor bepaalde tijd, die na het 
verstrijken van de overeengekomen tijd wordt voortgezet, 
dan wel niet tijdig is opgezegd ingeval opzegging is vereist, 
geldt verder als een voor onbepaalde tijd, tenzij partijen 
schriftelijk een voortzetting voor bepaalde tijd zijn 
overeengekomen. In de tweede plaats wordt voorgesteld de 
huidige regeling van art. 1639f, lid 3 te handhaven: voor de 
beêindiging van de voortgezette dienstbetrekking voor 
bepaalde tijd is opzegging nodig; op deze opzegging blijven 
de opzeggingsverboden waarnaar in art. 1639h, lid 6 wordt 
verwezen buiten toepassing. De belangrijke wijziging betreft 
de hierboven reeds gememoreerde uitzondering: opzegging is 
niet vereist voor de schriftelijk overeengekomen eenmalige 
voortzetting voor een bepaalde duur van zes maanden of 
minder. 

Voorts dienen volgens de SER gehandhaafd te blijven de 
regelingen van de huidige leden 4 en 5 van art. 1639f: de 
(fictie van een) voortgezette dienstbetrekking ingeval van 
met een interval van korter dan 32 dagen opeenvolgende 
dienstbetrekkingen, resp. de mogelijkheid om bij CAO of 
regeling van een bevoegd publiekrechtelijk orgaan van de 
voorgaande bepalingen af te wijken. Tenslotte verdient het 
volgens de SER aanbeveling - zulks in overeenstemming met 
de heersende doctrine en jurisprudentie - om in de wet 
expliciet op te nemen de mogelijkheid van tussentijdse 
opzegging van een dienstbetrekking voor bepaalde tijd, 
indien partijen dat schriftelijk hebben bedongen. 
Opmerking verdient, dat de SER vervolgens nog enkele 
voorstellen lanceert inzake een wettelijke regeling van de 
dienstbetrekking voor bepaalde tijd, volgend op een voor 
onbepaalde tijd. Deze voorstellen dienen te bewerkstelligen 
dat op de voortzetting van zowel een dienstbetrekking voor 
onbepaalde tijd als een voor bepaalde tijd eenzelfde 
rechtsregime van toepassing is. 
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Daarbij wordt door de SER gesteld dat de onderhavige 
voorstellen afwijken van de huidige rechtspraak; het lijkt er 
evenwel op dat de raad het (in het voorgaande reeds 
meerdere malen aangehaald) arrest van de Hoge Raad van 
4 april 1986, NJ 1987, 678 over het hoofd heeft gezien 
(59). Afwijkend van de huidige rechtspraak is de opvatting 
van de SER dat ook bij een functiewijziging dan wel 
aanzienlijke wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, de dienst
betrekking voor bepaalde tijd, volgend op die voor onbe
paalde tijd, niet moet worden gezien als een nieuwe dienst
betrekking, maar als een voortzetting van de bestaande 
arbeidsrelatie, waarop de normale opzeggingsbepalingen van 
toepassing zijn. Met deze opvatting kan ik instemmen. 

Bezien we de SER-voorstellen betrekking hebbend op de 
dienstbetrekking voor bepaalde tijd, dan kunnen we enkele 
onduidelijkheden signaleren. Zo stelt de SER dat ingeval van 
stilzwijgende voortzetting de dienstbetrekking verder geldt 
als een voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk een 
voortgezette dienstbetrekking voor bepaalde tijd aangaan. 
Moet dat zo gezien worden dat eerst (stilzwijgend) wordt 
voortgezet voor onbepaalde tijd, en vervolgens, krachtens 
nadere schriftelijke overeenkomst, voor bepaalde tijd; of 
gaat het toch om een onmiddellijk aaneensluitende 
voortzetting voor bepaalde tijd, maar dan kan er helemeaal 
geen sprake zijn geweest van een (tussenliggende) 
stilzwijgende voortzetting. Een andere onduidelijkheid betreft 
de mogelijkheid van een eenmalige voortzetting-zonder
opzeggingsvereiste. De SER suggereert, hoewel waarschijnlijk 
niet bedoeld, dat partijen de mogelijkheid van voortzetting 
reeds bij het aangaan van de oorspronkelijke overeenkomst 
dienen vast te leggen en naderhand nog eens schriftelijk 
overeen dienen te komen. Voorts is niet duidelijk welk 
rechtsregime van toepassing is op de eenmalige voortzetting 
die niet kalendermatig is vastgelegd (maar bijvoorbeeld voor 
de duur van een bepaald pro jee t), waarbij niet te voorzie nis 
of dit een voortzetting van minder of meer dan zes 
maanden zal worden. Tenslotte is mij onduidelijk waarom de 
SER niet ook voor de oorspronkelijke dienstbetrekking 
schriftelijke vastlegging van de bepaalde duur als 
constitutief vereiste heeft willen stellen. 
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Nu de SER een vrij uitgewerkt voorstel inzake de 
dienstbetrekking voor bepaalde tijd heeft willen presenteren, 
kan het als een gemiste kans beschouwd worden dat de 
raad toch nog enkele belangrijke knelpunten onaangeroerd 
heeft laten liggen. Het zou m.i. zeer zinvol zijn geweest in 
het voorstel een omschrijving van de dienstbetrekking voor 
bepaaalde tijd op te nemen. Ook zou de SER de 
problematiek inzake de toelaatbaarheid van de ontbindende 
voorwaarde in de arbeidsovereenkomst aan de orde hebben 
kunnen stellen, en bijvoorbeeld de kwestie van de niet 
toepasselijkheid van de opzeggingsverboden (art. 1639h, lid 
6) op de beëindiging van de (voortgezette) dienstbetrekking 
voor bepaalde tijd in heroverweging hebben kunnen nemen. 
Vergeleken met de huidige rechtsregels brengen de 
SER-voorstellen inzake de dienstbetrekking voor bepaalde 
tijd in hun geheel een verslechtering van de rechtspositie 
van de werknemer met zich mee. Bij de (stilzwijgende of 
wegens niet tijdige opzegging) voortgezette dienstbetrekking 
voor onbepaalde tijd is de werkgever niet meer - zoals 
thans conform art. 1639f, leden l en 2 - gebonden aan een 
bepaalde duur alvorens hij de dienstbetrekking door 
normale opzegging, dat blijft wel zo - kan beëindigen. 
Voorts vindt de werknemer geen opzeggingsbescherming 
meer bij de beëindiging van de eenmalig voortgezette 
dienstbetrekking voor een bepaalde duur van zes maanden 
of minder. Ook in de SER-voorstellen is de rechtspositie 
van de werknemer tamelijk onderbelicht gebleven. Mijns 
inziens behoort een meer evenwichtige herziening van de 
wettelijke regels inzake de dienstbetrekking voor bepaalde 
tijd evenwel zeker tot de mogelijkheden. In een ander 
verband hoop ik hiertoe een nadere bijdrage te kunnen 
leveren. 

januari 1990 

Noten 

(1) Zie bijvoorbeeld de rapporten van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeid op Maat 
(december 1986) en Flexibele inzet van arbeidskrachten 
(november 1987). 

(2) Zie de literatuur genoemd in de voorgaande noot. 
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(58) Zie hiervoor m.n. de bijdragen aan de Studiedag n.a.v. 
het SER-advies herziening ontslagrecht, opgenomen in 
Herziening van het ontslagre<:;ht, o.r.v. drs A.C.J .M. 
WHthagen, m.m. v. mr S. W. Kuip, Geschriften van de 
Vereniging voor Arbeidsrecht, no. 14, Samsom H.D. 
Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1989. 

(59) Vgl. Van den Heuvel, in Herziening van het 
ontslagrecht (zie noot 58), p. 30. 
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ARBEIDSKOSTEN, EEN ZORG VOOR DIENSTVERLENING 

Nico Douben 

l . Inleiding 

De twintigste eeuw, waarvan we binnenkort afscheid zullen 
nemen, is op sociaal-economisch gebied een tijdperk geweest 
van forse en structurele veranderingen. Nooit eerder werd 
de samenhang en interactie tussen technische, economische, 
sociale en culturele ontwikkelingen duidelijker manifest en 
nooit eerder werd iedere burger met deze veranderingen zo 
intensief geconfronteerd. Trends die zich wellicht al eeuwen 
enigermate voordoen, hebben in de loop van deze eeuw 
diepe sporen getrokken in allerlei velden van de maat
schappij. Bijna één derde deel van deze eeuw is Piet 
Steenkamp op zijn eigen wijze werkzaam geweest aan de 
Technische Hogeschool/Universiteit Eindhoven waar in de 
Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen is 
nagedacht over de jongste ontwikkelingen en samenhangen 
op de terreinen van TECHNIEK EN MAATSCHAPPIJ. Het 
raakvlak van deze twee "maatschappelijke velden" had de 
bijzondere aandacht van Steenkamp. Daarnaast werd de 
beïnvloeding van de maatschappij-inrichting door de ge
noemde mega-trends door hem van dag tot dag 
waargenomen in zijn politieke funkties en ambten. Gevoed 
door de wetenschappelijke "afstandelijkheid" en onafhanke
lijkheid kon Steenkamp op vitale momenten mede vorm 
geven aan de politieke formulering van regelingen en 
maatschappelijke kaders. Hierbij heeft hij vanuit zijn 
vakgebied voortdurend oog gehad voor de werkende mens 
die in de wisselingen van produktietechnieken, -processen, 
-verhoudingen, en -omstandigheden een zekere bescherming 
diende te vinden in het sociaal recht en het arbeidsrecht. 
Daarbij heeft de ontwikkeling van de arbeidskosten een 
bijzondere betekenis gehad en op die betekenis zou ik in 
deze bijdrage in willen gaan. Ontwikkelingen in de 
toepassingen van technische vindingen en de invloed die 
hiervan is uitgegaan op de loonvorming en de loonstruktuur 
hebben de arbeidskosten in de laatste kwarteeuw tot een 
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zorg voor de dienstverlening gemaakt. Zowel de commer
ciêle dienstverlening als de overheidsdiens tverlening en de 
maatschappelijke dienstverlening hadden en hebben hiermee 
te maken. In de navolgende gedachtenontwikkeling wordt 
een poging ondernomen deze samenhangen te verhelderen. 

2. Dienstenmaatschappij 

In het officiêle economische produktiecircuit is de dienst
verlening een steeds belangrijker element in het voort
brengingsproces gaan vormen. Vooral na het midden van 
deze eeuw is dit verschijnsel duidelijk aan de dag getreden. 
Geleidelijk aan zijn we daarom terecht gekomen in een 
'dienstenmaatschappij', d.w.z. een maatschappij waarin de 
produktie van diensten kwantitatief domineert. De 
Nederlandse volkshuishouding loopt hierbij mee in de 
kopgroep van het internationale peloton. Heel lang is 
verondersteld dat deze ontwikkeling in de richting van de 
diensteneconomie een panacee zou zijn voor de s trukturele 
veranderingen die zich op de arbeidsmarkt zouden voordoen 
en die problemen rond de (volledige) werkgelegenheid zouden 
oproepen. De recente sociaal-economische ontwikkelingen 
laten evenwel zien, dat hier minstens van een overschatting 
sprake is geweest. 

Een vaak onderbelichte ontwikkelingsgang die met de 
opkomst van de diensteneconomie samengaat, is de trend 
tot formalisering van veel maatschappelijk-economische 
verhoudingen. Jaren geleden werden veel diensten niet in 
het officiêle economische proces verricht, omdat de 
economische struktuur dat verhinderde. Maar hieruit mag 
natuurlijk niet de conclusie worden getrokken, dat deze 
dienstverlening geheel achterwege bleef. In het begin van 
deze eeuw - en ook nu zelfs nog - werden binnen de 
gezinshuishouding heel wat activiteiten verricht die thans 
een onderdeel vormen van het zich buitenshuis voordoende 
produktieproces. Van entertainment tot verzorging is de 
uittocht uit de gezinshuishouding van in zichzelf produktieve 
aktiviteiten opgetreden. 
Deze ontwikkelingsgang is vergelijkbaar met de eerste 
industriële revolutie die ook een vervanging van de 
huisarbeid door fabrieksmatige produktieprocessen inhield. 
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Voor de dienstverlening geldt deze 'optische vertekening' in 
nog sterkere mate. Maar de formalisering van de produktie 
van diensten heeft wel een sterke mate van 
institutionalisering met zich meegebracht, waardoor er ook 
nieuwe verhoudingen in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden 
en de arbeidsmarkt zijn opgetreden. Het kwantitatieve 
gewicht hiervan wordt enigszins aangegeven door enkele 
officiële cijfers de revue te laten passeren. 
Bekijken we eerst de bijdrage die de diensten leveren aan 
de vorming van het nationaal inkomen voor zover dat in de 
sector bedrijven tot stand komt. 
We hebben dan als maatstaf de bruto toegevoegde waarde 
van bedrijven. We zien dan dat in de jaren vijftig en 
zestig er nog geen sprake is van een dominerende of zich 
sterk uitbreidende aktiviteit. In die twee decennia bedraagt 
het aandeel van de dienstensector in de toegevoegde waarde 
van bedrijven ruim 40%. De echte relatieve stijging begint 
pas in de jaren zeventig; omstreeks 1977 wordt de 
50%-grens overschreden en thans zijn we de 55% genaderd. 

Kenmerkend voor de dienstensektor is nog steeds dat er 
arbeidsintensief geproduceerd wordt, en dat blijkt vooral 
wanneer de cijfers met betrekking tot het arbeidsvolume in 
beschouwing worden genomen en worden vergeleken met de 
toegevoegde waarde cijfers. 
In de jaren vijftig en zestig wordt hier een stijgende 
ontwikkeling zichtbaar waardoor in 1970 zelfs al een 
aandeel in het totale arbeidsvolume van 55% wordt bereikt. 
Mede door de daling in de werkgelegenheid van de 
industriële sektoren in de economie beloopt dit aandeel 
thans ruim twee derden. Van een dienstenmaatschappij en 
een diensteneconomie kan dan ook zonder overdrijving 
worden gesproken. 
Goed zichtbaar in deze ·cijfers wordt verder het kenmerk 
dat de dienstensektor een gemiddeld lage arbeidsproduktivi
teit heeft en dat de jaar1ijkse stijging van deze variabele 
achter blijft bij het groeicijfer hiervan in de andere 
sectoren. Voor de toekomstige ontwikkelingen van de 
dienstverlening is deze fundamentele eigenschap van de 
dienstverleningssector van groot belang. In het vervolg van 
deze beschouwing kom ik daar nog uitvoerig op terug. 
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3. Arbeidskosten 

Uit de voorgaande zeer summiere kwantificering van enkele 
economische variabelen betreffende de dienstverlening blijkt 
dat arbeid en derhalve arbeidskosten van grote betekenis 
zijn voor de gang van zaken in deze sector. Het is daarom 
gewenst aan de ontwikkeling van de arbeidskosten in dit 
verband aandacht te schenken. De arbeid en de arbeids
beloning spelen in het economische voortbrengingsproces van 
diensten een centrale rol. Aan de ene kant vormt het netto 
arbeidsloon en de arbeidsvoorwaarden een instrument om 
mensen over te halen in de dienstensector een baan te 
accepteren; aan de andere kant vormen de bruto arbeids
kosten voor de producent van de diensten een zeer 
belangrijk element in de totale kostenstruktuur en daarmee 
in de hoogte van de verkoopprijs van diensten. Naarmate 
het netto arbeidsloon dichter bij het bruto arbeidskosten
niveau ligt, wordt de mogelijkheid groter om de dienst
verlening te laten concurreren met andere economische 
activiteiten. Lopen beide grootheden verder uit elkaar, dan 
heeft dit minder aantrekkelijke aspecten voor de dienst
verlening. Bruto loonkosten en arbeidsproduktivi t ei tss tijging 
vormen de schakels tussen netto arbeidsloon en (bruto) 
arbeidskosten; het is noodzakelijk hierop nu enig accent te 
leggen. 
Meer dan in enig ander tijdperk is in de twintigste eeuw 
komen vast te staan, dat arbeid en arbeidsbeloning een 
aantal sociale elementen in zich dragen die niet los te kop
pelen zijn van de economische facetten. Zo heeft de 
individuele arbeidsovereenkomst voor grote groepen werk
nemers plaats gemaakt voor de collectieve arbeidsovereen
komst van een onderneming, bedrijf, of sector. De zelf
voorziening voor de oude dag is omgebogen in een 
collectief systeem voor een sociaal zekerheidspensioen en 
aanvullende particuliere pensioenvoorzieningen. De calami
teiten die personen zowel binnen als buiten het arbeids
proces kunnen treffen en die tot zware financiële gevolgen 
voor het individu kunnen leiden, zijn in een sociaal zeker
heidssysteem opgenomen. Al deze sociale ontwikkelingen 
hebben de bepaling van de loonvoet en overige arbeids
voorwaarden niet onberoerd gelaten. Heel wat sociale kosten 
zijn allengs geïnternaliseerd tot bedrijfseconomische kosten 
en daarmee is ook de loonvoet in steeds sterkere mate 
maatschappelijk bepaald geworden. Met loonvoet wordt hier 
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dan wel uitdrukkelijk de nominale loonvoet bedoeld, want de 
in geld uitgedrukte loonbetaling moet worden onderscheiden 
van de reële loonvoet die gecorrigeerd wordt voor het 
prijswijzigingselement. Echter, een dergelijke correctie staat 
niet los van de nominale loonvoet(verandering) want tussen 
lonen en prijzen kunnen economische reacties ontstaan die 
elkaar wederkerig beînvloeden. Ook hiermee wordt duidelijk 
geîllustreerd, dat de bepaling van lonen een sterk maat
schappelijk moment kent. 
Schematisch kan in onze tijd de samenstelling van de 
loonkosten per werknemer op de volgende WtJze worden 
uitgedrukt. Als uitgangspunt nemen we het netto loon. Dit is 
het bedrag dat als besteedbare koopkracht ter vrije beschik
king van de werknemer komt. Voor een groot aantal 
personen is het absolute niveau hiervan gelijk aan het 
wettelijk bepaalde sociaal minimumloon. Voor een volledige 
arbeidstaak vormt dit minimum de absolute bodem in het 
"loongebouw". Op deze bodem komen onder invloed van 
specifieke vraag- en aanbodverhoudingen per categorie de 
netto lonen voor de betreffende funkties tot stand. 
Veranderingen in het wettelijk sociaal minimumloon worden 
vroeg of laat veelal doorgeschoven naar de andere 
loonniveaus. Aldus is een zekere starheid ontstaan zowel in 
het absolute nominale netto loonniveau als in de 
samenstelling van de netto lonen naar funktiecategorie. Des 
te meer elementen van "welvaartsdeling" in de loop van de 
jaren het sociaal minimum mede zijn gaan bepalen, des te 
meer kan het niveau van de totale netto loonsom een 
struikelblok gaan vormen voor de vorming van voldoende 
rendabele arbeidsplaatsen, en daarmee voor de gewenste 
werkgelegenheid. 
De ontwikkeling van de netto loonvoet geeft hierbij de 
richting en het tempo aan waarin de bruto loonkosten zich 
gaan bewegen. Om tot het bruto niveau te komen moet 
rekening worden gehouden met variabelen als: 

- loonbelasting, 
- sociale verzekeringspremies, 
- pensioenpremies. 

De som van deze grootheden komt bovenop het netto loon 
om het bruto loon te bereiken. 
Dat is institutioneel zo bepaald. Het gevolg hiervan is 
echter, dat er tussen bruto loon en arbeidsplaats nog maar 
een zwakke causale betrekking blijft bestaan. Zo zal het 
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duidelijk zijn dat de hoogte van het af te dragen bedrag 
aan loonbelasting geen fundering vindt in de arbeidssector, 
maar wordt vastgesteld door fiscale overwegingen. Hogere 
belastingtarieven kunnen dan ook heel verschillend uitpakken 
voor wat de bruto loonvoet betreft. Aan het ene uiterste 
staat volledige afwenteling van een tariefsverhoging in de 
bruto loonvoet, aan het andere uiterste vinden we volkomen 
afwezigheid van afwenteling wat wil zeggen dat een 
belastingverhoging ten koste gaat van het netto loon. Veelal 
zal de praktijk - uitzonderingen daargelaten - zich tussen 
deze twee uitersten bewegen. Voor sociale verzekerings
premies geldt in beginsel hetzelfde als voor de loon
belasting. Zeker nu heel de oorzakelijke relatie met het 
arbeidsproces voor de meeste sociale zekerheidsregelingen is 
vervallen, kan een premieverhoging gemakkelijk aanleiding 
geven tot afwentelingspogingen in de vorm van een hoger 
bruto loon. Het maatschappelijk kosten karakter van de 
sociale premies wordt op deze wijze duidelijk geïllustreerd. 
Aan de andere kant wordt de sociale voorziening en 
prestatie ook steeds minder duidelijk als een verworvenheid 
op basis van deelname aan het arbeidsproces gezien. 
Immers, wie niet werkt, zal toch eten in onze maatschap
pelijk-culturele context. Voor pensioenpremies geldt een iets 
hechter verankering in de arbeidswereld. Daar wordt de 
band tussen opgebouwde rechten en het arbeidsverleden nog 
het meest uitgesproken ervaren. Hogere pensioenpremies 
voor aanvullende pensioenuitkeringen kunnen dan ook meer 
als een uitgesteld loon worden opgevat, waardoor afwente
lingsreacties bij premieverhoging milder kunnen uitvallen. 
Het opklimmen van het netto loon naar het bruto loon via 
de weg die wij hiervoor hebben af gelegd, maakt eens te 
meer duidelijk, dat er een "wig" is ontstaan tussen het 
looninkomen voor de werknemer en de loonkosten voor de 
werkgever. Die wig is echter niet voor alle loonniveaus 
gelijk. Door de progressieve heffingsstruktuur van de loon
belasting en de proportioneel/degressieve sociale premie
struktuur wordt de wig in het algemeen enigszins aflopend 
naarmate het inkomen stijgt. Dit betekent. dat voor de 
laagste inkomensniveaus het gewicht van de wig relatief het 
zwaarst weegt. Een arbeidsplaats met een lage totale 
economische beloning, hetgeen globaal vertaald kan worden 
met een lage economische produktiviteit. moet dus naar 
verhouding meer "afstaan" aan de maatschappij dan een 
arbeidsplaats met een hogere loonvoet. 
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De institutionele maatschappelijke ontwikkeling van de loon
vorming die in het voorgaande op een bepaalde wijze is 
beschreven, maakt het dus noodzakelijk dat in de lagere 
loonregionen slechts een beperkt deel van de individuele 
loonvoet kan worden uitbetaald aan de werknemer. Een zeer 
groot deel van de bruto loonvoet is bestemd voor de 
financiering van een aantal maatschappelijke voorzieningen 
waarvan de werknemer niet in dezelfde mate hoeft te 
profiteren, ook niet op langere termijn. Mede door deze 
struktuur van de loonvoet wordt een belemmering 
opgeworpen om op het terrein van de dienstverlening tot 
officieel adequate voorzieningen en dus produktie te komen. 
Voor de zorgsector in de dienstverlening zoals 
gezondheids-, gezins-, bejaardenzorg - komt daar nog bij 
dat er snel een prohibitieve "verkoopprijs" ontstaat op basis 
van hoge kosten en een weinig koopkrachtige vraag. De 
maatschappelijke ontwikkeling van het arbeidsloon kan, op 
deze manier beschouwd, voor de dienstverlening als een 
zorg worden gezien. Het aanhangen van maatschappelijke 
kosten aan het arbeidsloon heeft voor de dienstverlening 
steeds meer schaduwzijden. 

4. Arbeidskosten en dienstverlening 

Er is hiervoor op gewezen dat naast de bruto loonkosten 
ook de arbeidskosten van belang zijn voor de toekomstige 
mogelijkheden van de dienstverlening. De vraag of een 
produkt of dienst de kosten van de arbeid kan dragen - in 
economisch opzicht - hangt mede af van de omvang en 
ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. Per eenheid produkt 
worden de arbeidskosten namelijk bepaald door het quotiënt 
van loonvoet en arbeidsproduktiviteit. Hoe hoger de produk
tiviteit des te meer loonkosten kan een produkt of dienst 
dragen, omdat in dat geval het economische draagvlak groot 
is. Naar analogie geldt voorts, dat naarmate de stijging van 
de arbeidsproduktiviteit hoog is, de "draagbare" stijging van 
de loonkosten ook hoger is. Op deze manier het probleem 
gesteld betekent dit, dat we belang stellen in de vraag 
naar de faktoren die de arbeidsproduktiviteit in de dienst
verlening bepalen. Deze faktor is des te belangrijker, omdat 
een zeer groot deel van de beroepsbevolking die in de 
(maatschappelijke) dienstverlening werkzaam is, in belonings
niveau op of vlak boven het sociaal minimum verkeert. 
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Dit gegeven betekent dat het niet realistisch is te ver
onderstellen, dat een vermindering van het loonniveau in de 
dienstensector - zonder strukturele loonkostensubsidies - tot 
de mogelijkheden moet worden gerekend. Verder dient te 
worden bedacht, dat een loonsverlaging in deze sector het 
aantrekken van personeel vrijwel illusoir maakt, ook als het 
gaat om deeltijdwerk. 

Karakteristiek voor de dienstensector is steeds geweest dat 
hoge produktiviteitsstijgingen niet mogelijk zijn gebleken. 
Vandaar dat het niveau van de produktiviteit in deze sector 
evenmin hoog kan zijn. Onder invloed van bepaalde tech
nische ontwikkelingen en toepassingen daarvan op de 
produktie van diensten, begint er echter een kleine 
kentering te komen. Met name in de hoek van de commer
ciële dienstverlening is deze verandering merkbaar. 
Toepassing van de informatietechnologische vindingen lijken 
vooral in het bank- en verzekeringswezen, maar ook in de 
sector van het transport en de communicatie de produk
tiviteit op een aanzienlijk hoger plan te kunnen brengen. 
Dat lijkt dan op een revolutie in de dienstensector uit te 
lopen. Immers, waar diensten in automatiseerbare onderdelen 
kunnen worden gesplitst en door. middel van bijvoorbeeld 
electronische netwerken deze onderdelen met elkaar kunnen 
worden gekoppeld, ontstaat de mogelijkheid tot sterke 
produktiviteitsstijgingen. Ook geldt dit voor een groot aantal 
administratieve verrichtingen die in sommige onderdelen van 
de dienstensector een aanzienlijk deel van het werk 
uitmaken. Informatisering en automatisering treden hier 
binnen met als gevolg dat het typisch kenmerkende van de 
arbeidsintensieve produktiewijze van diensten aan het 
verschuiven is. En wel in een meer arbeidsextensieve en 
kapitaalintensieve richting. Op deze wijze ontstaat aldus een 
nieuwe sub-sector binnen de dienstverlening die veel pro
duktiekenmerken van geautomatiseerde goederenvoortbrenging 
gaat vertonen. Juist in de sfeer van de commerciële 
dienstverlening doet zich deze verandering voor en dit 
betekent een des te grotere indirecte belasting voor de 
zogenoemde "persoonlijke" dienstverlening. De geînformati
seerde diensten kunnen immers gebruik maken van de 
substitutiemogelijkheden die dure en minder accurate arbeid 
vervangen door electronische systemen. De overblijvende 
arbeidsplaatsen verwerven een hogere · produktiviteit en 
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kunnen daarmee ook hogere loonkosten dragen zonder de 
kritische rentabiliteitsgrens te overschrijden. Daarmee 
worden de grote sector van de maatschappelijke dienst
verlening en de puur persoonlijke dienstverlening in een 
moeilijke economische hoek gedrukt. Pas op lange termijn 
kan hierin verandering komen. De geschetse segmentering in 
de dienstverlening wordt dus bevorderd door de ontwikkeling 
van de (informatie-)technologie. 
Achterblijvende sectoren in de dienstverlening dreigen bij 
een algemene loonontwikkeling hierdoor uit de markt te 
worden gedrukt. Dit uit zich dan onder meer in een zeer 
sterke kosten- en prijsstijging die voor veel onderdelen van 
de maatschappelijke zorg neerkomt op een steeds groter 
beroep op de overheidsfinancH!n. Wordt hiervoor onvoldoende 
collectieve budget ruim te vrijgemaakt dan kan de 
ontwikkeling naar de informele sector een sterke stimulans 
worden gegeven. Gezien een aantal demografische 
ontwikkelingen blijft de behoefte aan maatschappelijke 
dienstverlening de komende decennia toenemen en zullen de 
vragers naar deze diensten niet in staat zijn om een groot 
deel van de kosten zelf te betalen. Tenminste zolang de 
kosten worden bepaald door het institutioneel vastgestelde 
loonniveau. Daarom mag worden verwacht dat de "weg 
terug" weer zal worden ingeslagen, namelijk de weg die 
loopt in de richting van de informele economie. Betaalde 
"burenhulp of wijkhulp" ligt dan in het verschiet, maar dan 
wel een betaling die buiten het officiële circuit om gaat. 
De aanbieders van deze zorghulp moeten immers met hun 
kostenniveau drastisch naar beneden. Dat kan niet door de 
officiële tarieven beneden het maatschappelijk minimum te 
brengen. Dat kan ook niet door een forse automatisering in 
de sector toe te passen. Dat kan derhalve alleen door het 
institutioneel bepaalde loonniveau te omzeilen, d.w.z. in het 
informele circuit te opereren. 
Samen met bepaalde technologische ontwikkelingen worden 
de officiële arbeidskosten dus een grote zorg voor bepaalde 
delen van de dienstverlening. De maatschappelijke 
scheefgroei en onevenwichtigheid die tussen de marktsector 
en de maatschappelijke sector op het gebied van de 
dienstverlening zal gaan optreden, brengt ook spanningen 
teweeg die het geïsoleerd opereren van de verschillende 
sectoren in de economie onder druk zetten. Ter afronding 
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van deze beschouwing wordt daar nu nog een concluderende 
samenvatting aan gewijd. 

5. Concluderende samenvatting 

In het systeem van arbeidskosten en loonbepaling is in de 
loop van de twintigste eeuw geleidelijk aan verandering 
gekomen waarbij een groot aantal "collectieve" kosten
elementen via een "opslag" op de loonkosten in enge zin in 
de arbeidskosten is doorberekend. Hierdoor is een kloof 
ontstaan tussen de (bruto) loonkosten van een arbeidsuur 
voor de werkgever en de beschikbare koopkracht die een 
uur werken voor de werknemer oplevert. Deze "wig" is dus 
het gevolg van een bepaalde soort internalisering van 
maatschappelijke kosten in de richting van de arbeid als 
produktiefaktor. Officieel uitgevoerde arbeid, d.w.z. arbeid 
die onder het regiem van de geïnstitutionaliseerde 
arbeidsverhoudingen wordt uitgevoerd, is daarmee in de tijd 
een steeds duurdere produktiefaktor geworden. 
Het gelijk op delen in de macro-economische welvaarts
ontwikkeling is over een lange periode kenmerkend voor de 
loonontwikkeling in ons land. Het "loongebouw" heeft 
namelijk een nogal stabiele struktuur; een grote mate van 
permanente loondifferentiatie naar sectoren komt vrijwel 
niet voor. Een noodzakelijk gevolg hiervan is, dat de 
arbeidskosten per uur voor sectoren Illet een sterk 
uiteenlopende stijging van de arbeidsproduktivi teit op de 
duur flink kunnen gaan divergeren. In het volle economische 
leven komen deze divergenties meer en meer tot 
uitdrukking in grote verschillen in arbeidskosten per sector. 
Waar onder invloed van de aard van het produkt of de 
dienst die wordt aangeboden, de ontwikkeling van nieuwe 
technische toepassingen, en de bekostigingsstruktuur substi
tutie Illogelijk is in de vorm van overgang naar arbeids
extensieve produktielllethoden, komt een beweging op gang 
die sommige dienstensectoren steeds meer in de knel 
brengt. De verzelfstandiging en de daarmee gepaard gaande 
segmentering van de voortbrenging van allerlei goederen en 
diensten, heeft in de twintigste eeuw geleid tot het 
ontstaan van "geïnstitutionaliseerde armoede". Zo kunnen 
bijvoorbeeld bepaalde produktie-omstandigheden in een 
gegeven sector van de econolllie voor die sector zelf heel 
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efficiënt zijn, maar voor een andere sector economisch 
belastend werken. Ook kunnen technologische ontwikkelingen 
in produktieprocessen per sector zodanig uiteenlopen, dat de 
ene sector de "voordelen" van de andere als last te dragen 
krijgt. De efficiënte toepassing van informatie technologische 
innovaties in bepaalde commerciële diens ten kan bijvoorbeeld 
in de maatschappelijke zorgsector via een omweg tot grote 
problemen aanleiding geven. Gezien de aard van de laatste 
sector is toepassing van produktiviteitsverhogende technieken 
vrijwel afwezig, leidt een verhoging van de loonkosten in 
andere dienstensectoren op enige termijn zeker tot hogere 
arbeidskosten in de maatschappelijke zorgsector, en wordt 
aldus de bekostiging van deze diensten voor de afnemers 
onbetaalbaar, tenzij het overheidsbudget door middel van 
subsidies permanent fors wordt belast of deze produktieve 
activiteit in de informele sector van de economie onder
duikt. Hieruit blijkt, dat de specialisatie in de voortbrenging 
van goederen en diensten zodanig fragmentarisch is gewor
den dat ook het systeem van arbeidsverhoudingen en 
arbeidsvoorwaarden daar te weinig rekening mee houdt. 
Het hier gesignaleerde verschijnsel vloeit voort uit het 
optreden van zogenaamde "partiële rationaliteit", dat wil 
zeggen de rationaliteit van een specifieke handelingspraktijk 
zoals deze in een groep of organisatie is ontstaan. De 
ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden en de institutio
na1isering en vermaatschappelijking van de loonkosten 
vertonen ook kenmerken van een dergelijke partiële ratio
naliteit. De institutionalisering die zich op dit gebied heeft 
voorgedaan, heeft er mede toe geleid dat de oorzakelijke 
relaties tussen de produktie van goederen en diensten aan 
de ene kant en de daarmee samenhangende arbeidskosten 
aan de andere kant, steeds meer zijn vervaagd. Binnen de 
instituties die zich met de arbeidsvoorwaarden vorming 
bezig houden, is men geleidelijk aan meer en meer gevan
gen geraakt in de partiële rationaliteit. Er zijn in de loop 
der jaren zoveel maatschappelijke kostenelementen institutio
neel toegerekend aan de produktiefaktor arbeid dat niet meer 
van een causale kostenfaktor kan worden gesproken. Deze 
dualiteit wreekt zich nu en in de toekomst omdat hierdoor 
een last wordt gelegd op de persoonlijke en maatschappe
lijke dienstverlening. Wat als een bescherming van de werk
nemer is begonnen, dreigt als een gevaar voor de consu
ment van deze diensten uit te werken. 
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De hier beschreven problematiek kan niet worden opgelost 
door maatregelen die de struktuur van het voortbrengings
proces ongemoeid laten. Ook kan de hoop op een allesom
vattende "technologische oplossing" nooit veel realiteits
waarde bezitten. Want de technische toepassingen kennen 
ook hun eigen grenzen en roepen vaak weer nieuwe 
problemen op. Evenmin kan er van worden uitgegaan dat de 
oplossing wel zal komen wanneer de overheidsfinanciën 
eenmaal weer gezond zijn. Steeds meer vat bij mij de 
overtuiging post, dat het hier gaat om een vraagstuk dat 
ons ook in de 21 e eeuw nog lang zal bezighouden, en dat 
niet automatisch tot een goed einde komt. Naast een hoop 
denkwerk van meer theoretische aard, zal ook een 
verandering in de partiële rationaliteit van de instituties die 
zich met de vorming van de arbeidsvoorwaarden en de 
loonkosten bezighouden, noodzakelijk zijn. Het gaat dus om 
een gecoördineerde aktie die als opdracht heeft duidelijk te 
maken dat in het voortbrengingsproces oorzakelijke verban
den niet straffeloos kunnen worden genegeerd door de 
beperkte rationaliteit van historisch bepaalde instituties. 
Binnen dit coördinerend kader zie ik slechts enkele (funda
mentele) oplossingsmogelijkheden die de moeite van verdere 
studie waard zijn. Zijn de gevestigde instituties bereid tot 
bezinning op de inhoud van de institutioneel bepaalde 
loonkosten, dan is een wijziging in de financieringsstruktuur 
van de sociale zekerheid in de richting van lagere arbeids
kosten bespreekbaar. De zorgsector zal hierdoor weer wat 
meer lucht krijgen. Verder kan gedacht worden aan de 
invoering van een gedeeltelijk basisinkomen waarmee ook 
een bijdrage kan worden geleverd aan een duurzame oplos
sing. 
De vloer van het loongebouw wordt hierdoor immers een 
stuk lager. Minder ingrijpend, maar wel de overheids
financiën meer belastend, is de invoering van een specifieke 
loonkostensubsidie voor de zorgsector. Blijkt (ook) dit niet 
realiseerbaar te zijn, dan zal onvermijdelijk ook hier het 
"zwarte circuit" een niche in de zorgmarkt weten te 
ontdekken. Voor veel cliênten van de maatschappelijke 
zorgsector is dit zeker geen lokkend perspectief. 
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UITBESTEDINGSNETWERKEN EN 
REGIONALE ARBEIDSMARKT 

Ad van der Zwaan 

Het onderstaande is een verhandeling over de samenhang 
tussen de thema's uitbesteding en toelevering, interne 
arbeidsmarkt en HRM-beleid, regionalisatie en netwerk
vorming, innovatie en kwaliteit van de arbeid. Voor deze 
stijl van schrijven is gekozen, omdat die het best past in 
een Liber Amicorum voor iemand die zelf altijd een bij
zonder oog heeft voor hoofdlijnen en hoofdverbanden inzake 
de sociaal-economische werkelijkheid en het desbetreffende 
beleid. 
De inhoud vormt min of meer een samenvatting van de 
publicaties van de auteur van de laatste jaren. Publicaties 
die mede onder inspiratie van de primus inter amicorum, 
prof. Steenkamp, tot stand zijn gekomen. Omdat het gaat 
om een essay, zijn literatuurreferenties achterwege gelaten, 
doch desgevraagd beschikbaar. 

1. Inleiding 

Het beleid dat ontwikkeld en gevoerd wordt ter instand
houding en bevordering van de economische bedrijvigheid 
heeft soms een regionale inslag. Dat is juist, omdat samen
hangende sociaal-economische activiteiten doorgaans in 
sterke mate per regio "samenklonteren". Dat is een min of 
meer spontaan, natuurlijk proces. Daarbij moet dan ook 
aangegrepen worden, wanneer men al sturend op de bedrij
vigheid invloed wenst uit te oef enen. 
Voor analyse en beleid met betrekking tot dat regionale 
gebeuren zijn twee begrippen van belang: produktiestructuur 
en produktiemilieu. Het eerste slaat op de omvang (omzet) 
van die bedrijvigheid in een regio, de samenstelling daarvan 
(soorten produkten en diensten, grootte van bedrijven), de 
samenhang tussen die activiteiten (intensiteit en aard van 
de relaties). 
Het begrip produktiemilieu staat voor de onderliggende bed
ding of de infrastructuur. Het heeft betrekking op al die 
condities die van invloed zijn op de produktiestructuur. 
Zij zijn voorwaardenscheppend daartoe. 
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Het gaat hier om zaken als distributiemogelijkheden, finan
ciële stimulering facilitaire diensten, de kwaliteit van het 
woonmilieu, en dergelijke. De arbeidsmarkt hoort traditio
neel ook tot die voorwaarden. De laatste paar jaren zijn er 
echter twee nieuwe begrippen op het toneel verschenen, die 
binnen de "infrastructuur" eveneens van groot belang blijken 
te zijn. Het zijn die van de kennismarkt en de netwerk
vorming. 
Over de drie laatstgenoemde begrippen zal het eerste deel 
handelen. Dus over arbeidsmarkt, kennismarkt en netwerken. 
Deze zaken zijn van eminent belang voor het niveau van 
de werkgelegenheid, de regionale produktie en dienst
verlening; en voor de oprichting, vestiging en groei van 
bedrijven. Zij zijn ook van groot belang voor het innovatie
vermogen. Dit laatste vermogen blijkt steeds meer een 
beslissende factor te zijn. 
Vervolgens zal in het tweede deel worden ingegaan op de 
kwaliteit van de arbeid in samenhang met de problematiek 
van uitbesteding en toelevering en op regionalisatie van het 
sociaal-economisch beleid. 

2. Netwerken en kennismarkt 

In recente onderzoekliteratuur blijkt dat de mate waarin 
bedrijven zijn "ingebed" in netwerken een positief verband 
vertoont met de mate waarin zij vernieuwend zijn. Deze 
vernieuwing of innovatie heeft betrekking op zowel produk
ten als produktieprocessen; dus op de output, maar ook op 
de wijze waarop die wordt vervaardigd. Bij netwerken moet 
worden gedacht aan een brede variëteit aan verbanden 
waarin een bedrijf met andere bedrijven kan opereren. Dat 
kunnen relatief vaste relaties van toeleveranciers en af
nemers zijn (partnership is een veelzeggend begrip), het 
kunnen goede relaties zijn met overheden die diensten 
verlenen en stimuleren, maar ook contacten met de onder
wijs- en onderzoekmarkt; het kunnen verder ook belangen
organisatie zijn van werkgevers (regionaal of categoraal) en 
natuurlijk ook bedrijvencentra, science parks, etc. 
Het is uit onderzoek gebleken, dat naarmate een bedrijf 
meer in die veelheid van (mogelijke) verbanden participeert, 
het ook een grotere kans op een goede innovatiescore te 
zien geeft. De verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat 
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dergelijke netwerken een betere toegang verlenen tot de 
markten van informatie, kennis, onderwijs en vindingen. Zij 
kunnen deze faciliteiten daarmee ten nutte maken van de 
zo noodzakelijke innovatie. De "doorstroming" van know how 
verloopt op deze wijze gemakkelijker. De mogelijkheden van 
de kennismarkt kunnen beter worden benut. 

3. Interne arbeidsmarkt 

Een andere niet te verwaarlozen conditionerende factor 
vormt de arbeidsmarkt. De externe arbeidsmarkt staat al 
sinds jaar en dag in het middelpunt van de belangstelling. 
De laatste jaren gaat echter de interesse nadrukkelijk ook 
in de richting van de zogeheten interne arbeidsmarkt. Het 
gegeven werknemersbestand van een bedrijf kan immers ook 
als een arbeidsmarkt worden beschouwd. Daarin vindt 
mobiliteit plaats, want daarin ontstaan (nieuwe) en ver
dwijnen (oude) functies en worden medewerkers herplaatst 
en bevorderd. Dit gebeurt steeds meer en ook planmatiger. 
Die interne arbeidsmarkt kan een dankbaar onderwerp vor
men van gerichte sturing en beleidvoering. Dat is voor een 
bedrijf dikwijls erg "lonend". 
Bij veel bedrijven kan in de interne arbeidsmarkt steeds 
scherper een tweedeling worden waargenomen, een opsplit
sing van het werknemersbestand naar een primair en een 
secundair segment. Het primaire vormt de kern van gekwa
lificeerde medewerkers met een goed loon, met vast werk 
en promotiekansen en met interessante en uitdagende werk
zaamheden. Dit is de wat kleinere, betrouwbare en vaste 
kern, waaraan elk bedrijf aldoor meer behoeft heeft ter 
verzorging, bewaking en besturing van de gevoelige "core 
technology". Daaromheen beweegt zich het secundaire 
segment: een concentrische cirkel daaromheen, waarin het 
minder aantrekkelijke routine en kortcyclische werk wordt 
gedaan. Dat is het ongeschoolde of geoefende werk waar
voor nauwelijks extra opleiding wordt vereist. In deze peri
fere cirkel bevinden zich de tijdelijke krachten, de oproep
krachten en de uurloners, die doorgaans met zeer flexibele 
contracten (zoals minimax- en nulcontracten, dus zeer los) 
aan het bedrijf verbonden zijn. Zij worden opgeroepen en 
ingezet op momenten dat de orderportefeuille dat vraagt en 
weer naar huis gezonden, zodra de hausse in het bulkwerk 
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achter de rug is. De omvang van dit segment varieert, al 
naar gelang het soort bedrijf. Dikwijls is die omvang groter 
dan die van het primaire segment. 

4. Flexibilisering van de arbeid 

Deze categorie is dus zeer flexibel inzetbaar. Om de aard 
van die flexibiliteit aan te duiden wordt dikwijls gesproken 
van numerieke of volume-flexibiliteit. Overigens geldt ook 
voor het primaire segment dat het flexibel is, zij het op 
een heel andere wijze. Dat komt tot uitdrukking in de 
aanduiding van functionele flexibiliteit. 
Deze (verhoogde) flexibilisering, maar ook de genoemde 
tweedeling houden beide verband met de technologie en de 
afzetmarkt. Van nieuwe productietechnologie is bekend dat 
deze veelal flexibeler is dan de oude. Dit betekent dat 
nieuwe productiesystemen sneller voor andere typen en zelfs 
produkten kunnen worden omgesteld (denk aan: flexibele 
automatisering). Deze nieuwe technologie maakt het ook 
mogelijk het typen- of produktenassortiment te verbreden en 
bovendien om de produktkwaliteit te verhogen. Op de 
afzetmarkt zijn ontwikkelingen waar te nemen die daarmee 
correleren, en ook feite lijk daarmee samenhangen. De 
afnemer stelt hogere eisen aan de snelheid, kwaliteit en 
diversiteit waarin hij bediend wenst te worden. 
De afzetmarkt wordt zodoende meer en meer veeleisend. 
Maar dat geldt ook voor de technologie. Deze laatste wordt 
gevoeliger en gecompliceerder: deze vraagt daarom om een 
betrouwbare vaste kern van gekwalificeerde en tegelijk 
breed inzetbare medewerkers (functionele flexibiliteit; 
primaire segment). Daarnaast vraagt de kritische markt 
steeds meer om directe levering (zonder wachttijden) van 
zeer wisselende volumes van allerlei produkten en typen. 
Om daaraan tegemoet te komen heeft elk bedrijf bij de 
recht-toe-recht-aan-productie een hoeveelheid (hoogstens 
geoefend en dus goedkoop) personeel nodig, uiteraard in 
fluctuerende omvang. Dit is het snel in te zetten en snel 
weer uit te schakelen personeel voor stapel-, inpak-, 
transport- en opslagwerkzaamheden (numerieke flexibiliteit; 
secundaire segment). Deze segmentering ofwel dualisering 
van de interne arbeidsmarkt vindt in veel bedrijven plaats. 
Het gaat daarbij dus om minstens twee vormen van flexi-
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bilisering als antwoord op technologie
lingen. De mate van deze flexibilisering 
houding tussen de segmenten varieert 
bedrijfstak. Hierover verderop meer. 

5. Segmentering en vernieuwing 

en marktontwikke
en vooral de ver

naar bedrijf en 

Als we nu, evenals bij de netwerkgedachte, ook de interne 
arbeidsmarkt in verband brengen met innovatie, dan kan het 
volgende gesteld worden. Zojuist is reeds gezegd dat nieuwe 
technologie (innovatie) als een gangmaker kan worden 
beschouwd voor de gesignaleerde ontwikkelingen in de 
interne arbeidsmarkt. Andersom is het echter ook zo dat 
innovatie een bepaalde structuur in de interne arbeidsmarkt 
vereist. Als we de beide segmenten, eenvoudig voorgesteld, 
in een breuk onderbrengen, en wel het primaire in de teller 
en het secundaire in de noemer, dan dient die breuk een 
minimale waarde te bezitten, alvorens van succesvolle 
innovatie sprake kan zijn. Effectieve vernieuwing vraagt om 
een grotere teller en een kleinere noemer dan veelal het 
geval is. Vereist is dus een gunstiger verhoudingsgetal. De 
omvang en samenstelling van het primaire segment voldoet 
in het algemeen niet meer dan minimaal aan de gegeven 
eisen van de aanwezige technologie. Dat is dikwijls 
onvoldoende toekomst- en vernieuwingsgericht. 
Goede vernieuwing kan (blijkbaar) alleen tot stand komen op 
basis van de zogenaamde "integrale" benadering! Dat is die 
vernieuwingsaanpak, waarbij alle functies in het bedrijf (niet 
alleen die van de ontwikkeling, maar ook de commercHHe, 
de sociale en de produktiefunctie,) vanaf het begin 
(gedurende het hele traject van eerste ontwerp tot en met 
invoering en evaluatie) betrokken zijn in het proces. Dat is 
de aanpak waarbij het uitvoerende personeel dat later met 
het nieuwe systeem moet gaan werken, meedenkt en 
mee-ontwerpt (gebruikersparticipatie). Daarin moet ook aan 
training en opleiding aandacht worden geschonken, en kan 
getracht worden vanaf het begin de kwaliteit van hun 
(toekomstige) werk zodanig te verankeren dat autonomie en 
inzet van de werkers daarin verzekerd zijn. Daarvoor is een 
relatief groot primair segment nodig. 
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6. Arbeidskwaliteit: menselijk kapitaal 

Waar het de interne arbeidsmarkt betreft, dient met andere 
woorden in het algemeen gestreefd te worden naar meer 
kwaliteit van de arbeid dan thans alleen in het kleine 
primaire segment te vinden is. Een goede kwaliteit van de 
arbeid vormt een onontbeerlijke voorwaarde voor innovatie
vermogen en functionele flexibiliteit. Een hogere waarde 
van de breuk oefent daarop een positieve invloed uit. Maar 
er is nog meer. 
Hierboven hebben we al een verklaring gegeven voor het 
geconstateerde verband tussen de verwevenheid van een 
bedrijf in netwerken en zijn vernieuwingspotentieel. De 
aanvullende verklaring die thans gegeven zou kunnen worden 
is dat bedrijven met een relatief omvangrijk en goed 
uitgerust primaire segment, daardoor in staat zijn zich goed 
in die netwerken te "nestelen" om daarvan ook de vruchten 
te plukken. In dat geval is er voldoende draagvlak aanwezig 
om goede netwerkrelaties te onderhouden en die ook 
produktief te maken. 
Om een bedrijf in staat te stellen op een effectieve 
manier met die netwerken om te gaan en daardoor op een 
doortastende wijze aan de voortdurende vernieuwingseis te 
voldoen, is dus gaandeweg een grotere investering in 
"menselijk kapitaal" nodig. Human capital-filosofieën tieren 
welig en vormen een weerspiegeling van het algemene 
intuïtieve idee, dat aan dat primaire segment meer 
aandacht zal moeten worden besteed. Ze zeggen dat dit 
segment ten koste van het secundaire in de meeste 
bedrijven zal moeten groeien. Het begrip Human Resource 
Management, waarmee veel wordt geschermd, is (hoe vaag 
het ook moge zijn) een aanwijzing van het belang van de 
menselijke factor "as an organisational asset". 

1. Kwalificatie en participatie 

Uit het bovenstaande valt af te leiden dat scholing, (her-, 
bij- en omscholing), opleiding en training een kritische rol 
vervullen in het HRM. Aan deze activiteiten wordt door 
nagenoeg elk bedrijf steeds meer energie en geld besteed. 
Dat valt waar te nemen. Dit komt ook overeen met de 
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geconstateerde behoefte. Men zou zich alleen kunnen afvra
gen of de groei in deze "onderhouds"activiteiten als 
scholing, training en opleiding wel groot genoeg is. Met 
andere woorden, in termen van de interne arbeidsmarkt 
gesproken: het is niet uitgesloten dat de bijstelling daarvan 
ten gunste van het primaire segment in veel bedrijven nog 
voortvarender ter hand zal moe ten worden genomen. De 
behoefte van bedrijven aan kwalificatie van werkers dient 
gelijke tred te houden met de snel toenemende noodzaak 
van innovatie. 
Dit geldt ook voor de participatie. Steeds weer opnieuw 
wordt aangetoond dat het zeer hoge mislukkingspercentage 
(bQven 50%) van produkt- en proces-innovatie (denk ook aan 
automatiseringsprojecten) voor een aanzienlijk deel is toe te 
schrijven aan onvoldoende bemoeienis van direct betrokke
nen. Dat hangt samen met de telkens weer blijkende een
zijdig technische en onvoldoende integrale aanpak van inno
vatie. De praktijk blijft hardnekkig, ook al wordt daartegen 
veel gewaarschuwd. 

8. Netwerken van uitbesteding en toelevering 

Vanouds is de bedrijfskolom een bekend verschijnsel. Deze 
staat voor een reeks bedrijven die achtereenvolgens het 
eigen eindprodukt leveren aan de volgende die dit weer als 
onderdeel verwerken. 
Een produktieproces vanaf grondstof tot en met eindprodukt 
omvat meestal verschillende fasen. In elk van die fasen zijn 
bedrijven actief, die hun onderdelen betrekken uit de vorige 
en hun eigen eindprodukt afzetten als onderdeel aan de 
volgende fase. 
De laatste jaren blijkt dat er binnen kolommen en ook over 
kolomgrenzen heen soms sprake is van hiërarchische net
werken van bedrijven. Deze hiërarchieën komen inzoverre 
overeen met kolommen, dat ze geleed zijn naar de fasen 
uit het productieproces. Maar voor de rest verschillen zij 
wezenlijk. Niet alleen omdat deze hiërarchieën de kolommen 
niet dekken maar vooral doordat de hiërarchieën kwalitatief 
en structureel daarvan verschillen. Er is dan een uitbeste
dingshiërarchie, dat wil zeggen dat een bedrijf daarin aan 
een of meerdere bedrijven uit de voorgaande productiefase 
de vervaardiging van bepaalde componenten uitbesteedt. Het 
uitbestedende bedrijf doet dat welbewust, berekend en onder 
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afspraken-vooraf omtrent alle interessante specificaties: 
levertijd, aantallen, toleranties, prijzen. Het toeleverende 
bedrijf kan die goederen dan blijkbaar goedkoper, sneller 
en/of beter leveren, omdat het voor dit bedrijf om een 
routine-technologie of om routine-fabricage gaat. 
Er is in kwalitatief opzicht sprake van een hiërarchie om
dat de bedrijven naar boven in het algemeen hogere winst
marges hebben, en ook innovatiever en geavanceerder zijn 
inzake technologie, onderzoek en ontwikkeling. Er is daar
naast ook een structurele hiërarchie, omdat de "hogere" 
bedrijven meer dominant zijn en de "lagere" in de greep 
hebben, in ieder geval meer dan omgekeerd. De afhankelijk
heid van de "onderligger" wordt groter naarmate men 
verder naar beneden gaat. Daarom vindt van boven naar 
onderen een afwenteling plaats van kosten en ongerief. Dit 
wordt verder in de hand gewerkt door het feit dat boven
aan overwegend grotere bedrijven en onderaan veel meer 
kleine bedrijven voorkomen. 
Dit is een grove weergave van een bij nader inzien nogal 
genuanceerde werkelijkheid. Een realiteit die vooral lijkt op 
te gaan voor sectoren die in de verzadigingsfase van de 
levenscyclus verkeren. Dit valt grotendeels samen met de 
productiesector van duurzame consumentenartikelen. 

9. Uitbesteding en arbeidskwaliteit 

Deze uitbestedingspyramide is van belang met betrekking 
tot de segmentering ofwel dualisering van de interne 
arbeidsmarkt. Grofweg blijkt dat het secundaire segment 
relatief groter wordt naarmate men naar beneden in de 
pyramide afdaalt. Dit houdt in dat er dan meer numerieke 
ofwel volume-flexibiliteit wordt aangetroffen. Dit wijst erop 
dat het gemiddeld opleidingsniveau van het personeelsbestand 
naar onderen toe afneemt, dat het gemiddelde loon lager 
wordt en dat de rechtspositie eveneens zwakker wordt van
wege de toename van het aantal flexibele arbeidscontracten. 
Deze samenhang tussen uitbesteding en de kwaliteit van de 
arbeid is begrijpelijk. Bedrijven in een lager echelon van de 
pyramide, moeten het stellen met een lagere winstmarge. 
Zij worden enigermate geëxploiteerd door bedrijven hoger in 
de pyramide. Zij worden voorts gekenmerkt door een tech
nisch minder geavanceerde en meer routinematige productie. 
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Deze bedrijven worden daardoor gedwongen hun heil te 
zoeken in de goedkopere numerieke flexibiliteit en daarmee 
in een grotere proportie van het tweede segment. In het 
licht van de voorgaande paragrafen kan het volgende 
gesteld worden. Voor deze bedrijven zijn er minder prikkels 
in de richting van verdere kwalificatie van het personeel, 
en evenmin in de richting van meer participatie. Dit is in 
die bedrijven ook niet strikt nodig. Het is daar trouwens 
ook al minder goed betaalbaar. Daarmee hangt samen dat 
de prikkels tot vernieuwing van producten en processen ook 
geringer zullen zijn. 
Netwerkdeelname van deze bedrijven zal dienovereenkomstig 
minder zijn. 

10. Stratificatie van bedrijven 

Als we deze verschijnselen bezien op regionale of nationale 
schaal dan moet dus rekening worden gehouden met twee 
structurele trends. De ene betreft de verticale geleding 
naar netwerkpositie van bedrijven. De tweede is de geleding 
naar kwaliteitsniveau van arbeid, zowel op de interne als 
op de externe arbeidsmarkt. 
Er vindt met andere woorden een proces plaats van stra
tificatie van bedrijven, naar: winstgevendheid, onafhankelijk
heid, innovatievermogen en kwaliteit van de arbeid. Hierbij 
hoeft niet direct gedacht te worden in termen van polari
satie, zoals bij automatisering en informatisering dikwijls 
gebeurt. Daarbij wordt nogal eens gedacht dat na het "weg
automatiseren" van de arbeid in het middengebied, de 
tegenstelling tussen de betere arbeid en de degenererende 
lagere arbeid aldoor groter wordt. Het zou overdreven zijn 
om aan te nemen dat in de regio zich zulk een sociaal
economische polarisatie voordoet. Het lijkt er echter wel op 
dat van een zekere compartementalisatie en echelonnering 
sprake is als het gaat om (het niveau van) de bedrijfsacti
viteiten alsook om de kwaliteit van de arbeid. Dit zou een 
factor kunnen zijn die in het sociaal-economisch beleid, 
bijvoorbeeld op regionale schaal een rol dient te spelen. We 
komen daarop terug. 
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11. Werkgelegenheid 

Tien jaar geleden heerste de gedachte dat de totale hoe
veelheid beschikbare arbeid als gevolg van de automatisering 
snel zou afnemen. Dat werd ook toegejuicht, omdat de 
daardoor vrijgekomen vrije tijd aan zelfontplooiing kon wor
den besteed. Aan een eerlijke verdeling van het over
blijvende werk (atv) werd daarbij wel een hoge prioriteit 
toegekend. 
Ondertussen is de werkgelegenheid naar omvang eerder 
gestegen dan gedaald. Alleen de instroom op de arbeids
markt stijgt verhoudingsgewijs veel sterker. Tegenover het 
verlies van banen staat de productie van nieuwe arbeids
plaatsen. Het arbeidsethos is daarbij ook intact gebleven, zo 
niet versterkt. Dat houdt in dat het belang dat aan de 
werkgelegenheid gehecht wordt naar kwantiteit en naar 
kwaliteit niet af- maar eerder toegenomen is. Dit blijkt in 
kwantitatief opzicht in ieder geval uit de instroom van 
vrouwen: hun deelname in het arbeidsproces bedroeg in 1979 
slechts 34% tegen 46% in 1987. In kwalitatief opzicht blijkt 
dit grotere belang uit de tendens om ontplooiing meer te 
zoeken in en door het werk in plaats van naast of buiten 
het werk. 
Daarom zal de spanning in de komende jaren aanhouden en 
waarschijnlijk toenemen. Een spanning die het tegendeel 
vormt van de overspannen arbeidsmarkt in de zestiger 
jaren. De banenproductie zal bij lange na niet zulk een 
omvang krijgen dat daarmee de werkloosheid (half miljoen) 
alsmede de nieuwe instroom kan worden afgedekt. De 
kwalitatieve spanning zal echter minstens zo groot zijn. 
Allereerst vindt de schepping van nieuwe banen thans over
wegend plaats in het secundaire segment van de arbeids
markt: laagbetaalde flexibele arbeid in de dienstverlening. 
Daarnaast blijft het gemiddelde opleidingsniveau en daardoor 
de kwaliteitseisen die aan het werk gesteld worden, sterker 
stijgen dan het gemiddelde functieniveau. Het aantal 
ongeschoolden in Nederland daalt van 32% van de beroeps
bevolking in 1975 naar 14% in 2000. Steeds meer mensen 
dreigen onder hun niveau te werken, onderbenut te worden 
en zich minder te kunnen ontplooien dan zij zouden willen. 
De discussie over de kwaliteit van de arbeid is daarom 
uiterst actueel en zal dat voorlopig blijven. 
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12. Regionale markten 

Van de arbeidsmarkt was al langer bekend en erkend dat 
deze ook op regionaal niveau aandacht en sturing behoeft. 
Een belangrijk ·(nieuw) gegeven is: de verticale geleding van 
de (regionale) arbeidsmarkt, zoals beschreven. 
Er is daarnaast echter ook een regionale bedrijvenmarkt. 
Die wordt ook onderkend en zelfs gestimuleerd naar groei 
en naar kwaliteit. De verticale geleding van die bedrijven
markt dient daarin betrokken te worden. Dat gebeurt 
natuurlijk in feite al enigszins in het regionale innovatie
beleid. Dat komt feitelijk neer op pogingen om de samen
stelling van de bedrijvenmarkt in de regio zodanig te 
beïnvloeden dat de hogere niveaus van allerlei pyramides 
beter voorzien raken van bedrijven. Dat beleid kan nog 
scherper gevoerd worden op basis van deze nieuwe 
inzichten. 
Er is nog een andere reden om de economische activiteit 
binnen de regio vanuit het idee van de uitbestedings
pyramide te bezien. Dat is het gegeven dat deze pyramiden 
de neiging hebben zich regionaal te concentreren, dus in de 
regio "samen te klonteren". De uitbestedende bedrijven 
zoeken hun te contracteren toeleveranciers zoveel mogelijk 
in de geografische nabijheid. Dit kan betekenen dat naast 
de arbeidsmarkt ook de bedrijvenmarkt meer bewerkbaar zal 
blijken op het regionale niveau. In het verschiet ligt 
daarom wellicht een meer integraal sociaal-economisch 
beleid per regio. Zoals binnen bedrijven de noodzaak van 
integraal ontwerp, integrale besturing, integrale vernieuwing 
steeds groter wordt, zo is op het naast hogere aggregatie
niveau van (het) bedrijfsnetwerk(en) de wenselijkheid dan 
wel de eis van regionaal integraal sociaal-economisch beleid 
niet uitgesloten. De vraag naar de instrumentering daarvan 
is daarom actueel. 

13. Tripartisering sociaal-economisch beleid 

De gemeenten hebben een zwaarder gewicht gekregen ge
durende de laatste jaren. Het locale bestuur heeft zich 
ge~mancipeerd, ook wat betreft het locale arbeidsmarkt
beleid, maar ook wat betreft het bedrijfsmarktbeleid. Dit is 
een eerste belangrijke gegeven. 
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Het tweede aangrijpingspunt is de tripartisering van de 
arbeidsvoorziening. Deze heeft ten doel om regionaal een 
"activerend arbeidsmarktbeleid" tot stand te brengen. Dit 
moet geschieden door in plaats van aan de traditionele 
gewestelijke arbeidsbureaus de arbeidsvoorziening en het 
bijbehorende beleid over te laten aan een tripartite bestuur 
per regio. Dat zijn de samenwerkende gemeenten in een 
regio tesamen met de "regionaal toegesneden" sociale 
partners. 
De wettelijke voorgeschiedenis van de tripartisering is niet 
bel of te vol, evenmin als de scepsis waarmee die triparti
sering nog steeds door de significante partijen bejegend 
wordt. Toch komt deze eigenlijk als geroepen: zij biedt 
immers voldoende draagvlak niet alleen voor een: arbeids
marktbeleid, maar zelfs voor een bedrijfsmarktbeleid. De 
regionale productiestructuur (vooral ook in termen van toe
levering en uitbesteding) zou een wezenlijke variabele 
binnen dat beleid moeten vormen. De recent van start 
gegane regionale innovatiecentra zouden zeer wel bij de 
uitvoering kunnen worden betrokken, evenals andere 
regionale instituten. De innovatiecentra zelf zouden daarmee 
trouwens ook geholpen zijn: zij worden dan behoed voor een 
eenzijdig technische benadering van hun markt. 
Het gaat immers om een sociaal-economische structuur, een 
netwerk van bedrijfsactiviteiten, dat integraal en door de 
voornaamste betrokken partijen op het juiste aggregatie
niveau (regio) moet worden bestuurd. Het gaat dan om een 
innovatiebeleid, een vestigings- en groeistimuleringsbeleid en 
een arbeidsmarktbeleid dat integraal en op regionale schaal 
moet worden gevoerd. Het arbeidsmarktbeleid is daarbij van 
bijzondere betekenis. De segmentèring zal zich sterk blijven 
doen gelden. Dat zal inhouden dat het secundaire segment 
meer en meer "voor rekening" van dat tripartite bestuur 
komt. Het primaire segment zal zich sterk met de 
bedrijven kunnen identificeren (denk ook aan begrippen als 
bedrijfscultuur, -m1ss1e en -identiteit). Het secundaire 
segment daarentegen zal die binding minder of niet hebben 
en zal daarom de nodige zorg van de locale overheden en 
sociale partners vragen. Dat tekent zich thans al af rond 
de arbeidspools, die bedoeld zijn om langdurig werklozen 
weer aan werk te helpen. Overigens zij er in dit verband 
nogmaals op gewezen dat de banenproduktie overwegend 
plaatsvindt juist in het zorgelijke secundaire segment. 
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14. Perspectief 

Regionalisatie is moeilijk. Dat bewijst de Gezondsheidszorg. 
Regionale partijen tot samenwerking brengen lijkt zelfs 
onmogelijk, als een coöperatieve inzet verwacht wordt 
zonder sancties, zonder financiële kaders en zonder dat elk 
van de partijen vanaf het begin aanwijsbaar voordeel heeft 
bij de samenwerking. 
Het valt te vrezen dat het regionaal sociaal-economisch 
beleid zoals hier bepleit evenmin weinig toekomst heeft, om 
dezelfde redenen. Dit is jammer. 
Het zou een operationele vormgeving kunnen zijn van de 
missie van het nieuwe kabinet: sociale vernieuwing. . 
Het zou daarom aanbeveling kunnen verdienen vanwege de 
rijksoverheid deze territoriale èn functionele decentralisatie 
"een handje te helpen". Dat wordt door deze auteur echter 
niet voorzien. Niettemin is het voor wetenschappelijke 
onderzoekers boeiend te blijven evalueren waarom dergelijke 
tripartite aanzetten tot adequaat regionaal beleid geen of 
onvoldoende vruchtbaar gevolg krijgen. De oorzaken zitten 
waarschijnlijk in de infrastructuur. 
Hiermee zijn we weer terug bij de inleiding. Daar is 
geconstateerd dat een (regionale) productiestructuur gedragen 
moet worden door een passende infrastructuur. Een 
wezenlijk element van deze laatste is natuurlijk de 
bestuurlijke infrastructuur. Daarvan zal het hoogst 
interessant zijn de blokkades, de haperingen en tekorten te 
bestuderen ook als de bestuurlijke praktijk zelf inzake 
regionalisatie niet van de grond zal komen. 
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VAKBEWEGING EN MODERNISERING 

Eddy Campbell 

1. Inleiding 

In dit opstel voor het Liber Amicorum voor Piet Steenkamp 
wil ik proberen een analyse te geven van de bijdrage van 
de vakbeweging aan de modernisering van de Arbeidsver
houdingen in Suriname. Ligt dit onderwerp niet al te ver 
van het bed van een scheidende hoogleraar Arbeidsverhou
dingen? Geenszins. En zeker niet ver van het bed van 
Steenkamp die gedurende de reeks van jaren van hechte 
samenwerking steeds bijzondere interesse heeft getoond voor 
de voormalige Nederlandse kolonie. Dat Piet Steenkamp een 
zeer brede belangstelling heeft is genoegzaam bekend. De 
intensiteit waarmee het object van zijn belangstelling onder 
de loupe wordt genomen is ongekend. 
Veel van de ideeën uit deze bijdrage dank ik aan menig 
interessante, levendige en soms zelfs bevlogen woensdag
ochtend discussie met deze - naar mijn mening - meest 
markante docent van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Over modernisering is in de loop der jaren enorm veel 
geschreven. Toch is modernisering een betrekkelijk ongrijp
baar begrip gebleven dat zich moeilijk op een voor iedereen 
aanvaardbare wijze laat definiêren. Theorieën over moder
nisering kan men naar drie hoofdtypen categoriseren: 
s truc tureel-func tionalis tische theorieën, sociaal-psychologisch 
georiënteerde theorieën en afhankelijkheidstheorieën. 
De functionalisten vatten modernisering op als een proces 
van sociale differentiatie en integratie (Hoogvelt 1976). In 
de sociaal-psychologisch georiënteerde theoriëen wordt 
modernisering gezien als verandering van waarden en 
houdingen bij het individu. Deze veranderingen vormen een 
voorwaarde voor het tot stand brengen van een moderne 
samenleving. Afhankelijkheidstheoretici daarentegen zien 
modernisering als een proces van bevrijding. Dat wil 
zeggen, bevrijding uit een ondergeschikte en afhankelijke 
positie. Binnen deze drie hoofdtypen van de moderniserings
theorie accentueert men respectievelijk de structurele ver-
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anderingen in de maatschappij, veranderingen bij individuen 
in een bepaalde samenleving en afhankelijkheidsrelaties. 

Ik zal de verleiding weerstaan en niet uitvoerig ingaan op 
deze benaderingswijzen van modernisering. Toch wil ik ge
bruik maken van enkele inzichten uit deze theorieën om de 
bijdrage te analyseren die de vakbeweging in Suriname ge
leverd heeft aan modernisering van de Arbeidsverhoudingen. 
Aan de structureel-functionalistische theorie ontleen ik de 
notie van sociale differentiatie en integratie en de daaruit 
voortvloeiende vorming van nieuwe instellingen die als het 
ware de dragers worden van nieuwe functies. 
De gedachte van verandering van waarden en normen -
centraal binnen de sociaal-psychologische visie op moderni
sering lijkt mij zeer bruikbaar voor de analyse van 
modernisering van de Arbeidsverhoudingen. De houdingen van 
de "actoren" of medespelers in elk systeem van Arbeids
verhoudingen moeten immers gaan corresponderen met de 
eisen van de modernisering. 
Het derde element voor mijn analyse is afkomstig uit de 
afhankelijkheidstheorie en heeft betrekking op de optredende 
segmentering van het Arbeidsbestel. Modernisering in de 
context van de Surinaamse Arbeidsverhoudingen leidt tot het 
ontstaan van een kloof tussen werknemers bij buitenlandse 
bedrijven en werknemers bij de traditionele inheemse 
bedrijven. Deze drie kern-elementen uit de drie hoofdtypen 
van de moderniseringstheorie wil ik nu opvatten als compo
nenten van het- moderniseringsproces. 
Modernisering betekent op een meer concreet nivo het 
realiseren van politieke, economische en sociaal-culturele 
veranderingen in de maatschappij (Partes 1976). Alszodanig 
is modernisering een proces van gestuurde· verandering "that 
helps a nation to achieve economie growth, political 
development and social reconstruction" (Varma 1980). 
Modernisering zal ik opvatten en analyseren als een 
continue interactie tussen enerzijds (1) differentiatie en 
integratie, (2) veranderende waarden en houdingen, (3) 
segmentering en anderzijds de politieke, economische en 
sociale aspecten van de Arbeidsverhoudingen. 
De rol van de vakbeweging in Suriname in het proces van 
modernisering van de Arbeidsverhoudingen kan nu worden 
vas.tgesteld d.m.v. een inventarisatie van de bijdrage aan de 
politieke, economische en sociaal-culturele sectoren vanuit 
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het perspectief van de drie genoemde ontwikkelingsten
denzen. 

Ik geef eerst een kort historisch overzicht van ontstaan en 
groei van de vakbeweging; vanuit de historische context 
volgt een beschrijving van de bijdrage van de vakbeweging 
aan veranderingen in achtereenvolgens de economische, de 
politieke en de sociale sectoren. Ik sluit af met een aantal 
conclusies over de rol van de vakbeweging in het proces 
van modernisering van de Arbeidsverhoudingen in Suriname. 

2. Ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging 

De organisatorische groei van de Surinaamse vakbeweging 
laat zich in drie fasen onderscheiden: ontstaan (1890 
1950), groei en bewustwording (1950 1970) en consoli
dering (1970 - 1980). Deze fasen zijn sterk gekoppeld aan 
de sociaal-economische en politieke ontwikkeling van het 
land (1). 

Hoewel al rond de eeuwwisseling kan worden gesproken van 
een opkomende vakbeweging, ontstaan de vakorganisaties van 
enige betekenis pas aan het eind van de jaren dertig. Aan 
het eind van de jaren veertig is er dan sprake van formeel 
georganiseerde werknemersverenigingen met een meer 
duurzaam karakter. Deze betrekkelijk late opkomst hangt 
uiteraard samen met de sociaal-economische ontwikkeling 
van het land. Van een plantage-kolonie waarin aanvankelijk 
slavenarbeid en later contractarbeid domineren, evolueert 
Suriname rond de jaren dertig naar een samenleving waarin 
vrije arbeid prevaleert. De exploitatie van bauxiet schept 
de voorwaarden voor het begin van een bescheiden indus
trialisatie. Men kan zeggen dat het moderne industrHHe 
tijdperk voor Suriname rond 1940 begint. De mijnbouw
sector groeit dan uit tot de belangrijkste bedrijfstak. 
Parallel aan deze ontwikkeling zien we een sterke opleving 
van het vakverenigingsleven. 

De overgang van een traditioneel ·agrarische productie naar 
een meer modern industrieel arbeidsbestel leidt tot het 
ontstaan van een grote groep van loonafhankelijke werk
nemers. Deze werknemers komen mede onder invloed van 
een toegenomen politieke bewustwording, tot het inzicht dat 
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de gemeenschappelijke belangen het best door middel van 
vakverenigingen kunnen worden behartigd. De vakbeweging 
ontwikkelt zich dus in sterke samenhang en wisselwerking 
met de politieke, economische en sociale processen die het 
moderniseringsproces kenmerken. 

Ontstaan van de vakbeweging ( ±. 1890-19 50) 

De oprichtingsdatum van de eerste vakbond in Suriname 
valt moeilijk te traceren. Bekend is dat ambachtslieden en 
onderwijzers al rond de eeuwwisseling eigen vakorganisaties 
hebben opgericht. Schilders, timmerlieden en bakkersknechten 
kennen eigen organisaties aan het begin van deze eeuw. 
Een Surinaamse Sjouwersbond wordt in 1912 opgericht (later 
omgedoopt tot Surinaamse Haven en Transportarbeidersbond) 
en in 1920 de Surinaamse Typografen Vereniging. Ook 
onderwijzers en ambtenaren organiseren zich betrekkelijk 
vroeg. De Christelijke Onderwijzersbond "Broederschap" 
(opgericht in 1892) is waarschijnlijk de oudste Surinaamse 
vakbond, hoewel ook het Surinaamse Onderwijzersgenootschap 
wat dat betreft goede papieren heeft. Deze laatste kwam 
tot stand in 1895 en wordt gezien als een voortzetting van 
het "Surinaamse Onderwijzersgezelschap" dat al in 1852 door 
Batenburg werd opgericht. 

De vakbonden vertonen in de ontstaansfase een aantal ken
merken die thans nog in enkele gevallen hardnekkig stand
houden: een geringe omvang, organisatie per bedrijf of 
onderneming, leiders van buiten de onderneming, vage 
grenzen tussen vakbond, personeelsvereniging en sociale 
vereniging, vage formulering van de doelstellingen, interne 
tegenstellingen en gebrek aan continuïteit. 
In 1948 bestonden er (Kuiper 1948) vier centrale organisa
ties: de Progressieve Werknemers Organisatie (opgericht in 
1948), de Surinaamse Werknemers Organisatie (1947), het 
Surinaamse Verbond van Vakverenigingen (1937) en de Suri
naamse Werknemers Federatie (1938). 
Van deze vakcentrales heeft alleen de Progressieve Werk
nemers Organisatie zich door de jaren heen weten te hand
haven. Deze voor Surinaamse vakcentrales opmerkelijke 
continuïteit is te danken aan de oprichter J. Weidmann die 
gedurende lange jaren voorzitter van deze organisatie is 
geweest en van de P.W.O. vanaf het begin een hechte 
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organisatie heeft weten te maken. Naast 
centrale vakverenigingen opereerden ook in 
sector een vijftal onafhankelijke bonden 
waarvan de Surinaamse Mijnwerkers Unie de 

de bestaande 
de particuliere 
en federaties 

grootste was. 

Het overheidspersoneel was in 1948 nog niet ondergebracht 
in een vakcentrale. Wel vormden een vijftiental bonden van 
ambtenaren een "Comité van Samenwerking", dat kan 
worden gezien als voorloper van de later opgerichte koepels 
van ambtenaren-organisaties. 

Groei en bewustwording ±.1950-1970 

De periode tussen 1948 en 1960 laat enerzijds een opleving 
zien van het vakverenigingsleven en anderzijds een 
voortzetting van het slapend bestaan van een groot aantal 
papieren organisaties. Enkele van de voor 1948 opgerichte 
organisaties verdwijnen zelfs geheel van het toneel. Naast 
de oude ontstaan er evenwel nieuwe vakverenigingen· vaak 
als elkaars concurrenten binnen eenzelfde bedrijfstak of 
onderneming. 
In 1951 wordt de Surinaamse Werknemers Moederbond 
(S.W.M.B.) opgericht en een samenwerkingsverband voor de 
vakcentrales, de Raad van Vakcentrales, ingesteld. Een 
"Stichting van de Arbeid" (1959) presenteerde zich als 
overkoepelende vakcentrale, maar was in feite een vreemde 
eend in de bijt. De grootste bond van deze organisatie 
bestond uit oorlogsveteranen. De belangrijkste activiteit was 
het inschrijven van werklozen aan wie bemiddeling bij het 
zoeken naar werk werd beloofd. Een echte centrale van 
vakorganisaties was deze Stichting van de Arbeid dus niet. 
De Surinaamse Werknemers Organisatie en het Surinaams 
Verbond van Vakverenigingen, aan het eind van de jaren 
veertig nog actief, zijn in 1960 geheel van het toneel 
verdwenen. De Surinaamse Werknemers Federatie, in 1948 
nog van betekenis, leidt in deze periode een tamelijk 
kwijnend bestaan. 
Rond 1960 werd het vakverenigingsleven voor wat de 
particuliere sector betreft min of meer gedomineerd door 
drie Centrale Organisaties: de Progressieve Werknemers 
Organisatie, de Surinaamse Werknemers Federatie en de 
Surinaamse Werknemers Moederbond (I 951 ). 
Voor de overheidssector wordt in 1957 de Samenwerkende 
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Organisatie(s) van Landsdienaren opgericht. De S.O.L. kan 
worden gezien als een eerste poging tot een meer formele 
overkoepeling van vakverenigingen van ambtenaren. Een 
formele vakcentrale was de S.O.L. overigens niet. 
Rond 1960 was de in 1951 tot stand gekomen Surinaamse 
Werknemers Moederbond uitgegroeid tot de groots te 
vakcentrale van het land met meer dan 70% van het totaal 
aantal georganiseerden in de particuliere sector. Inclusief de 
toen nog aangesloten ambtenarenbonden omvatte de 
"Moederbond" iets meer dan de helft (52%) van het totaal 
aantal georganiseerden (Campbell 1987: 270). 
De dominerende positie van de S. W.M.B. blijkt ook uit het 
aantal betrekkelijk grote organisaties, dat bij deze 
vakcentrale is aangesloten. 
Alle bonden met 200 of meer leden - waaronder ook de 
belangrijke "bauxietbonden" van Billiton, Paranam en Moengo 
- waren lid van deze Surinaamse Werknemers "Moederbond". 
Voor wat de overheidssector betreft kan worden geconsta
teerd dat in deze periode bijna de helft van de georgani
seerde ambtenaren deel uitmaakt van de Samenwerkende 
Organisaties van Landsdienaren, terwijl de andere helft 
(46%) is aangesloten bij de onafhankelijke federaties zoals 
de Algemene Bond voor Overheidspersoneel. Bonden van 
onderwijzers bundelen zich in 1968 in de Federatie van 
Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). 

Consolidering ( 1970-1980) 

Drie grote stakingen (1966, 1969 en 1973) resulteerden in 
een toegenomen organisatorisch élan. De nieuwe vakbonden 
rijzen als paddes toe ten uit de grond. · Medio 197 4 was het 
totaal aantal georganiseerden ruim 24.000 waarvan 58% in 
de particuliere sector en 42% in overheidsdienst. De 
georganiseerden in de particuliere sector waren - af gezien 
van een onbekend aantal leden van niet-centrale organisaties 

aangesloten bij een van de drie overkoepelende vak
centrales. De werknemers uit de overheidssector waren -
voorzover georganiseerd - overwegend lid van de Centrale 
van Landsdienaren Organisaties. 
De cijfers uit een Vakbonds Survey (1977) onderstrepen 
overtuigend de conclusie die zich uit het voorgaande op
dringt: in een periode van dertig jaar heeft de vakbeweging 
een sterke groei doorgemaakt zonder dat het grondpatroon 
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ingrijpend is veranderd. De ondernemingsbonden zijn thans 
ondergebracht in een vijf tal centrales, die tevens 
uitdrukking zijn van verschillende ideologische oriëntaties. 
Wat opvalt is de geringe continuîteit van de centrales. Een 
gunstige uitzondering is niettemin de Progressieve Werk
nemers Organisatie die zich vanaf de oprichting in 1948 
heeft weten te handhaven. De "Moederbond" dateert welis
waar van 1951 maar moest om te kunnen overleven in 1969 
een "face-lift" ondergaan (2). De andere actieve vakcen
trales zijn nog geen twintig jaar oud. Dit geldt - enkele 
bonden in de onderwijssector en de mijnbouwsector uitge
zonderd ook voor de ondernemingsbonden waarvan de 
meeste tussen 1966 en 1976 zijn opgericht. Hoewel de 
vakbeweging in Suriname al een betrekkelijk lange 
geschiedenis kent zijn de bestaande vakorganisaties 
daarentegen nog vrij jong. 

Naast de vier reeds gevestigde vakcentrales zijn nog een 
aantal niet-centrale organisaties (in Suriname: ''wilde 
bonden") en een in 1976 opgerichte vakcentrale actief. Deze 
nieuwe centrale, de Surinaamse Arbeiders Federatie zou zijn 
ontstaan uit onvrede met het beleid van de "Moederband". 
De oprichters van de S.A.F. zijn voormalige (bestuurs)leden 
van de "Moederbond". Het betreft een geval van "splitsing" 
als gevolg van onderlinge rivaliteit tussen vakbondsleiders. 
Deze nieuwe vakcentrale speelt overigens geen rol van 
betekenis. 

Vier stromen 

De snelle na-oorlogse organisatorische groei van de Suri
naamse vakbeweging heeft geresulteerd in een ideologische 
vierdeling. Binnen de vakbeweging kennen we thans: 
- een algemeen theîstische stroming (P. W.O.) 
- een sociaal-democratische stroming (A.V.V.S.-de Moeder-

bond) 
- een socialistische stroming (C-47) en 
- een onafhankelijke stroming (C.L.O. en S.A.F) 
Men moet overigens bedenken dat dit ideologisch onder-
scheid geen hard criterium is voor organisatorische 
scheiding. De bonden wisselen vrij gemakkelijk van 
vakcentrale. De loyaliteit met de vakcentrale is niet erg 
groot en kan gemakkelijk worden verbroken door leiders die 

83 



door middel van een overstap naar een andere centrale 
hogere lonen beloven. Een voordeel is niettemin dat binnen 
de vakbeweging niet gekozen is voor organisatie op etnische 
basis. 
De afwezigheid van elke vorm van fanatisme in de 
afbakening en instandhouding van de ideologische grenzen 
blijkt ook uit het bestaan van een geînstitutionaliseerde 
vorm van samenwerking in de Raad van Vakcentrales. Met 
uitzondering van C-47 die sterk geliëerd is gebleven aan 
één bepaalde politieke partij hebben de vakcentrales zich 
weten VrtJ te maken van de directe invloed van de 
politieke partijen waarmee zij bij de oprichting sterk 
verbonden zijn geweest. Er is sprake van verzelfstandiging 
en bewustwording van de eigen functie en betekenis in het 
sociaal-economisch bestel. 

Een blijvend kenmerk is de organisatie per onderneming of 
per bedrijf. De afzonderlijke bonden opereren betrekkelijk 
zelfstandig en voeren zelf de C.A.0.-onderhandelingen met 
de werkgevers. De functie van de Centrale bestaat 
hoofdzakelijk uit het onderhouden van contacten op het 
nationale niveau met de overheid en de werkgevers
organisatie. De interne dienstverlening ten behoeve van de 
lidbonden bestaat in het adviseren bij het formuleren van 
C.A.0.-voorstellen en bij de onderhandelingen daarover. 

Suriname telt op een totale beroepsbevolking van naar 
schatting 120000 niet minder dan 5 overkoepelende vakcen
trales. De grootste vakcentrale (Centrale van Landsdienaren 
Organisaties) verenigt uitsluitend bonden van leerkrachten en 
ambtenaren. Bij de 5 vakcentrales zijn maar liefst 192 
bonden aangesloten, waarvan 140 in de partikuliere sector. 

3. De vakbeweging en de politieke sector 

Na de voorgaande beschrijving van de organisatorische groei 
van de vakbeweging wil ik nu een analyse geven van de 
ontwikkeling van de vakbeweging in relatie tot de 
ontwikkelingen in de politieke sector. Dat houdt een 
beschrijving in van processen van politieke integratie en 
differentiatie, verandering van waarden en houdingen en 
segmenteringstendenzen die van betekenis zijn (geweest) 
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voor de ontwikkeling van de vakbeweging. 
Modernisering is geen eenzijdig proces. Vakorganisaties zijn 
net zo goed het product van modernisering als "agents of 
change". In de nu volgende analyse zal daarom worden gelet 
op enerzijds de bijdrage van de vakbeweging aan het 
moderniseringsproces en anderzijds op de gevolgen van de 
modernisering voor de vakbeweging zelf. 

Politieke differentiatie en integratie 

De periode van de vrije arbeid in Suriname start in 1863 
met de afschaffing van de slavernij en vrijwel gelijktijdig 
met de instelling van de Koloniale Staten. Suriname 
ontwikkelt zich daarna van een plantagekolonie, waarin 
eerst arbeid door slaven en later van contractarbeiders 
overheerst, naar een samenleving van zogenaamde vrije 
arbeid. 
De contractarbeiders die ingezet worden voor het exploi
teren van de suiker- en koffieplantages vestigen zich na 
afloop van hun contract als kleinlandbouwer of als land
arbeider op de dan overgebleven landbouwondernemingen. 
Ex-slaven en ex-contractarbeiders vinden ook emplooi in de 
agrarische- en de bosbouwsector of worden kleine 
ambachtslieden die werken voor de kleine plaatselijke 
markt. De politieke betrokkenheid van de werknemers is in 
deze periode gering. Van politieke mondigheid is nog geen 
sprake. 

Van Lier (1977:250) signaleert na 1910 bij de lagere 
bevolking een opkomende belangstelling voor het politieke 
gebeuren. De groei van het politieke bewustzijn bij de 
lagere bevolking blijkt uit de opkomst van vakbonden die 
echter volgens hem vóór 1940 weinig invloed hebben gehad. 
Tussen 1919 en 1940 is er een kleine opleving in het 
ontstaan van vakbonden die veel te maken heeft met de 
economische stagnatie van na de eerste wereldoorlog. Er is 
toenemend verzet van contractarbeiders tegen de slechte 
arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op de 
plantages. Arbeiders en ambachtslieden in Paramaribo 
streven naar vergroting van hun bestaanszekerheid. Tegen 
het protest van de contractarbeiders werd sterk repressief 
opgetreden. De overheid stelde de arbeidsvoorwaarden voor 
de contractanten vast en hield tevens toezicht op het 
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nakomen van de bepalingen van het contract. Eisen van de 
contractanten voor verbetering van hun arbeidsvoorwaarden 
kregen daardoor het karakter van tegen de overheid 
gerichte acties. Het bestuur meende deze opkomende 
rebellie soms met veel machtsvertoon te moeten 
onderdrukken. Hier ligt mogelijk de kiem voor de negatieve 
houding van de arbeiders tegenover de overheid. Deze 
laatste wordt gezien als de vijand van de werknemers en 
niet als de belangenbehartiger of medestander. 

De toegenomen organisatorische activiteit in deze fase 
(vooral in confessionele kring) valt (en dat is niet toevallig) 
samen met een verru1mmg van de horizon van de 
Surinaamse werknemer. In 1916 krijgt de Surinaamse Bauxiet 
Maatschappij (een Amerikaanse onderneming) het recht om 
te Moengo met de bauxiet-ontginning te starten. Mede 
hierdoor vermindert de eenzijdige oriëntatie van de 
werknemer op Nederland. 
Een tweede oorzaak voor de verruiming van de politieke 
horizon van de arbeider in Suriname is de migratie naar de 
Nederlandse Antillen. Na de bouw van een grote 
olieraffinaderij op Curaçao vertrekken veel geschoolde 
werknemers naar de Antillen. Het jaar 1917 brengt in de 
wereld grote veranderingen waarvan in toenemende mate 
ook de werknemers kennis nemen. Berichten over de 
Russische revolutie, de opmars van het communisme en 
andere "anti-godsdienstige ideologieën" verontrusten met 
name de religieuze leiders. 
De jaren dertig zijn gekenmerkt door grote onrust mede als 
gevolg van de grote werkloosheid en de daaruit resulterende 
verpaupering van grote delen van de bevolking. De 
economische cns1s (1929) leidt tot ontslagen in de 
olie-industrie op de Nederlandse Antillen. Veel Surinaamse 
migranten keren teleurgesteld naar het vaderland terug om 
te ervaren dat ook de Surinaamse overheid voor hen geen 
werk kan creëren. Deze groep migranten heeft veel 
impulsen gegeven aan de oprichting van vakorganisaties. Ook 
hebben ze een belangrijke rol gespeeld in de "woelingen" en 
politieke acties in deze periode. Eén van deze remigranten, 
Louis Doedel, werd de oprichter van de Surinaamse 
Volksbond (1931). Een uit de hand gelopen vergadering van 
deze volksbond resulteerde in een volksdemonstratie die 
door de politie, gesteund door militairen, hardhandig uit 
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elkaar werd geslagen. Deze rebellie kon overigens pas 
volledig worden neergeslagen door instelling van een 
avondklok en een verbod tot samenscholing. 

In februari 1932 werd de Surinaamse Algemene en 
Werkersorganisatie (S.A. W .0.), opgericht. De S.A. W.O. 
organiseerde op 1 mei van dat jaar een druk bezocht 
arbeiderscongres en wist in de weken daarna op 
vergaderingen steeds grotere belangstelling te trekken. Het 
koloniale bestuur blokkeerde echter de verdere ontwikkeling 
van deze organisatie door de ontneming van haar 
rechtspersoonlijkheid. De S.A.W.O. zou in strijd met haar 
staturen zich over (lees: tegen) de godsdienst hebben 
uitgelaten (Van Lier 1977: 278). De leiders geven zich 
echter niet gewonnen en richten het Surinaams Arbeiders 
Verbond op. Deze organisatie blijft, zoals de S.A.W.O. ook 
al deed, contact onderhouden met de in Nederland wonende 
Surinamer Anton de Kom. De Kom heeft leiding gegeven 
aan het volksprotest in het begin van de jaren dertig. Hij 
werd door het koloniaal bestuur gezien als een 
"communistische agitator", die niets minder wilde dan 
omverwerping van het wettig gezag. Het zou zover niet 
komen. De Kom werd op weg naar het gouvernementspaleis 
- om met de gouverneur de precaire situatie van het volk 
te bespreken gearresteerd. Bij demonstraties voor de 
onmiddellijke vrijlating van De Kom vielen door 
politiekogels twee doden. 

Deze twee uitingen van volksprotest (onder leiding van 
Doedel en rond De Kom) illustreren het toenemende 
politieke bewustzijn van de bevolking in het algemeen en 
van grote groepen werknemers in het bijzonder. Het verzet 
komt juist in deze vorm van volksrebellie tot uitdrukking 
door het ontbreken van de geëigende kanalen om invloed 
uit te oefenen op het beleid van de overheid. Het koloniale 
bestuur toont zich volkomen ontoegankelijk voor de eisen 
van de werknemers. Pas na de tweede wereldoorlog zou de 
invloed van de gewone bevolking op het overheidsbestuur 
enige betekenis krijgen. 

In 1954 werden staatkundige hervormingen geconcretiseerd in 
een nieuw Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
waarin aan Suriname volledige interne autonomie werd 
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verleend. Het land werd naar Nederlands voorbeeld een 
parlementaire democratie en toegerust met alle daarbij 
passende instellingen en organen voor intern zelfbestuur. 
Mitrasing (1959: 75 e.v.) geeft een overzicht van de 
politieke partijvorming in de periode tussen 1945 en 1955 
waarin in feite de basis werd gelegd voor de overgang van 
kolonie naar zelfstandige en onafhankelijke staat. Dew 
(1978) beschrijft de hectische politieke ontwikkelingen vanaf 
1940 tot aan de volledige politieke onafhankelijkheid in 
1975. In 1948 wordt het algemeen kiesrecht ingevoerd en 
begint een periode waarin brede lagen van de bevolking 
worden betrokken bij de politiek. Er heerst dan een 
opmerkelijke politieke activiteit. Vergeleken bij de politieke 
partijen is de vakbeweging betrekkelijk laat als pressiegroep 
tot de politieke arena doorgedrongen. Rond de jaren vijf tig 
komen de centrale vakorganisaties tot stand. De oprichting 
van de P.W.0. (1948) en van de S.W.M.B. (1951) kunnen we 
zien als uitdrukking van deze na-oorlogse sociaal-politieke 
bewustwording. Het land is direct na de oorlog gekenmerkt 
door de opkomst van het nationalisme, een toenemende 
culturele bewustwording, de vorming van politieke partijen 
en de oprichting van overkoepelende werknemersorganisaties. 
Deze vakcentrales dienen in de eerste plaats de politici als 
recruteringsveld voor stemmen bij de verkiezingen. Politici 
verwerven zich in deze fase invloed binnen de bonden of 
worden zelf oprichters van vakcentrales. Er ontstaan zo 
kenmerkende combinaties van vakcentrales en politieke 
partijen. Voorbeelden van zulke tandems zijn de Nationale 
Partij Suriname en de Surinaamse Werknemers Moederbond 
en daarnaast de Progressieve Surinaamse Volkspartij en de 
Progressieve Werknemers Organisatie. 

De periode van de tweede wereldoorlog wordt, wat de 
interne politieke verhoudingen betreft, gekenmerkt door een 
aantal grote conflicten en hooglopende ruzies (ook persoon
lijke) tussen de gouverneur en de Staten van Suriname. 
Deze conflicten hadden te maken met verschil van inzicht 
tussen enerzijds gouverneur Ki els tra (1933 - 1944) en een 
meerderheid in de Staten anderzijds over de instelling van 
dorpsgemeenten, de zogeheten aziatische huwelijkswetgeving 
(waar de gouverneur voor was) en de bevoegdheden van de 
gouverneur onder de noodtoestand tijdens de oorlog. 
Deze conflicten zijn van belang geweest voor de politieke 
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bewustwording van vooral de bovenlaag van de Surinaamse 
bevolking. 

Van betekenis voor de politieke bewustwording van de 
vakbondsleden en de groei naar volwassenheid van de 
vakbonden zijn een drietal grote conflicten met de 
overheid. Deze conflicten ontstonden kort na elkaar (tussen 
1966 en 1973). We doelen hier op: (a) de onderwijzers
staking in 1966, (b) de lerarenstaking van 1969 en de (c) 
de algemene staking van 1973. In alle drie gevallen werd 
de krachtmeting tussen overheid en vakbeweging door de 
laatste glansrijk gewonnen. De aanleiding en het verloop 
van deze stakingen illustreren zeer goed de mogelijkheden 
van de vakbeweging tot het mobiliseren van een aanmerke
lijke politieke macht. De stakingen tonen ook het 
onvermogen aan van de overheid een adequaat antwoord te 
vinden op (massale) protestsacties van de vakbeweging. 

De onderwijzersstaking van 1966 was bijzonder omdat het 
een categorie werknemers betrof die nooit eerder het werk 
had neergelegd om kracht bij te zetten aan salariseisen. 
Onderwijzers hebben gedurende lange tijd behoord tot de 
top van de intellectuele pyramide in Suriname. De status 
van hoofdonderwijzer was {meer nog dan die van arts of 
advocaat) voor begaafden uit de midden en lagere klassen 
het hoogst bereikbare. Onderwijzers zijn zich daarom altijd 
al sterk bewust geweest van hun betrekkelijk hoge status. 
Hoewel zij in het verleden al vaker hadden meegedaan aan 
protestvergaderingen voor verbetering van hun salarissen, 
was het nog niet eerder gekomen tot openlijke 
werkweigering. Staken was immers niet in overeenstemming 
met status en gezag van opvoeders en leermeesters. De 
acties van de onderwijzers maakten dan ook een diepe 
indruk in de samenleving. 

De tweede onderwijzers- en lerarenstaking (1969) had een 
op het eerste gezicht triviale aanleiding maar tamelijk 
verstrekkende gevolgen. 
Bij het middelbaar onderwijs was men gewikkeld in een 
discussie over de inhoud van een reglement voor het 
onderwijs waarin de bevoegdheden van de lerarenvergadering 
zouden moeten worden vastgelegd en duidelijke criteria 
geformuleerd voor de bevordering van leerlingen. Leraren, 
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schoolleiding en het Ministerie van Onderwijs konden over 
deze kwestie geen overeenstemming bereiken. Een 
belangrijke woordvoerder van de leraren in dit conflict werd 
hangende deze onderhandelingen naar een ander Ministerie 
overgeplaatst. Deze overplaatsing werd door de organisatie 
van leraren opgevat als een represaillemaatregel van de 
regering met de bedoeling een "lastige" vakbondsbestuurder 
uit te schakelen. Men eiste van de regering intrekking van 
deze maatregel wegens schending van vakbondsrechten, 
inbreuk op de rechten van de ambtenaar (n.l. terugplaatsing 
zonder voorafgaand overleg) en schade voor het onderwijs 
(Menckeberg 1984: 29). Toen de regering weigerde op deze 
eis in te gaan brak de staking uit. Deze onderwijzers
staking werd de tot nog toe meest fanatiek gevoerde, de 
best georganiseerde en had verstrekkende gevolgen. Op 13 
februari 1969, kort nadat de Federatie van Onderwijzers en 
Leerkrachten (FOLS) aan de minister van Binnenlandse 
Zaken een memorandum had aangeboden waarin de 
vakbondseisen nog eens op een rijtje werden gezet, kwam 
het bericht dat premier Pengel het ontslag van zijn kabinet 
had aangeboden aan de gouverneur. De regering was dus 
nog vóór de oplossing van het conflict afgetreden. Dit was 
de eerste keer in de geschiedenis van het land dat een 
regering als gevolg van een arbeidsconflict zich genood
zaakt zag af te treden. 
Na het aftreden van de regering Pengel werd onder leiding 
van A.J. May een zakenkabinet geformeerd. Dit kabinet 
sloot met de FOLS een zo geheten Interim Akkoord waarin 
een deel van de eisen van de stakers werd ingewilligd. De 
onderwijsbonden besloten daarop de staking op te schorten. 

De algemene staking van 1973 begon als een reguliere actie 
van de bond van douane-ambtenaren voor salarisverhoging. 
Douaniers begonnen een stiptheidsactie om hun salarissen en 
arbeidsvoorwaarden verbeterd te krijgen. De overheid spande 
tegen de bond een kort geding aan dat in het voordeel van 
de regering werd beslist. De rechter verbood de acties van 
de douane-ambtenaren waarna de onderhandelingen tussen 
overheid en Douanebond werden hervat. 

Toen na langdurige onderhandelingen en de onverzoenlijke 
opstelling van de regering geen overeenstemming kon 
worden bereikt, proclameerden de douaniers voor de tweede 
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maal een staking. Onmiddellijk na de proclamatie van de 
staking stapte de regering - i.c. de minister van Financiën 
(voor de tweede keer!) - naar de rechter en vroeg in kort 
geding hervatting van het werk te gelasten. 
De uitspraak van de rechter in kort geding (de douaniers 
dienden hun werkzaamheden normaal te hervatten) kwam bij 
de vakbond hard aan. De rechterlijke uitspraak was een 
schok voor het rechtsgevoel van de stakers. De regering 
werd medegedeeld dat "de Bond van Ambtenaren bij de 
Dienst der Invoerrechten en Accijnzen (de Douanebond) dan 
ook besloten heeft ondanks dit vonnis de staking voort te 
zetten". Douane ambtenaren legden daarmee een uitspraak 
van de rechter naast zich neer! De uitspraak van de 
rechter werd gekarakteriseerd als (A VVS Communiqué 
23-1-1973): schokkend voor het sociale rechtsgevoel, een 
vrijbrief voor de regering onderhandelingen te weigeren en 
verouderd, want gebaseerd op achterhaalde rechtsregels en 
normen uit Nederland. 
De staking werd al gauw algemeen en gezien als· een 
rechtstreekse confrontatie tussen regering en vakbeweging. 
De regering zag in het verzet van de vakbeweging - zoals 
eerder in 1969 - een politieke staking. De vakbeweging 
daarentegen benadrukte dat het in feite ging om behoud/ 
verwerving van elementaire vakbondsrechten. 

De aanleiding en het verloop van deze stakingen illustreren 
zeer goed de mogelijkheden van de vakbeweging tot het 
mobiliseren van een aanmerkelijke politieke macht. De 
stakingen tonen ook het onvermogen aan van de overheid 
een adequaat antwoord te vinden op (massale) protestacties 
van de vakbeweging. 
De onderwijzersstaking van 1966, de lerarenstaking van 1969 
en de algemene staking van 1973 hebben het zelfvertrouwen 
van de vakbondsleiders versterkt en de leden bewust ge
maakt van de potentiële macht van de eigen organisaties. 
De overheid, de werkgevers en het publiek werden voor het 
eerst geconfronteerd met het bestaan van een nieuwe 
macht naast de politieke partijen. 

Politieke onafhankelijkheid ( 197 5) en militaire coup ( 1980) 

Op 25 november 1975 wordt Suriname na de nodige interne 
politieke strubbelingen en spanningen een onafhankelijke 
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republiek. 
In hoeverre zijn nu de vakorganisaties betrokken geweest bij 
de totstandkoming van de politieke onafhankelijkheid van 
Suriname? De centrale vakorganisaties waren geen tegen
standers van de onafhankelijkheidsgedachte. 
In april 197 4 stelt de Centrale van Landsdienaren Organi
saties een Politiek Bureau in met als doel het uitbrengen 
van adviezen aan de aangesloten bonden over politieke 
vraagstukken waarmee de bonden worden geconfronteerd. De 
1-mei-viering (Dag van de Arbeid) staat ook in het teken 
van de naderende onafhankelijkheid. De vier voorzitters van 
de vakcentrales bespreken in redevoeringen de gevolgen van 
de onafhankelijkheid voor het bedrijfsleven. 

Aan het arbeidsvoorwaardenfront deed zich weer een aantal 
conflicten voor waarvoor de regering geen adequate 
oplossing wist te vinden. Onderhandelingen met de C.L.O. 
over nakoming van afspraken over arbeidsvoorwaarden 
raakten in het slop. De regering kwam steeds meer in de 
reuk te staan van corruptie. Door deze verwikkelingen werd 
het gezag van de regering na de onafhankelijkheid ernstig 
aangetast. In een sfeer van politieke malaise, geschokt 
vertrouwen in het functioneren van het parlement en een 
stagnerende economie worden de verkiezingen van 1977 
gehouden. De algemeen verwachte nederlaag van de 
regerende coalitie rond de Nationale Partij Suriname blijft 
echter uit. 

Het tweede kabinet-Arron (1977-februari 1980) werd gecon
fronteerd met toenemende prijsstijgingen, economische 
stagnatie en als gevolg daarvan onrust onder de werk
nemers. Naar de vakbonden werd nog nauwelijks geluisterd. 
Ook de vele buitenlandse reizen van de parlementariërs 
verlammen het parlementaire werk. Het land kwam in een 
malaise stemming te verkeren. 
Begin 1979 komen problemen binnen het leger openlijk naar 
buiten. Militairen (onderofficieren) zijn ontevreden over hun 
inkomen, het promotiebeleid en de wijze waarop officieren 
de discipline menen te moeten handhaven. Zij vragen 
erkenning van hun vakbond, de Bond voor Militair Kader. 
Dit wordt echter door de legerleiding geweigerd. Het 
protest en de acties van de . onderofficieren tegen deze 
weinig coöperatieve houding van de legerleiding, halen niets 
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uit. Zelfs wordt de Krijgsraad ingeschakeld die de bonds
leiding wegens "insubordinatie" dreigt te veroordelen. Aan
drang op premier Arron om gehoor te geven aan de eisen 
van de militairen en te onderhandelen bleef zonder 
resultaat. 
Op 25 februari 1980, één dag voor de zitting van de 
krijgsraad waarop de leiders van de acties zich zouden 
moeten verantwoorden, wordt de regering Arron door een 
groep van 16 militairen verdreven. Suriname moet wennen 
aan het idee dat vijf jaar na de onafhankelijkheid de 
staatsmacht door middel van een geslaagde coup door 
militairen wordt overgenomen. De militaire "ingreep" werd 
aanvankelijk door grote delen van de bevolking positief 
ontvangen. De coup zou echter al spoedig "een nederlaag 
voor de Surinaamse democratie" blijken te zijn en ontaarden 
in een militaire dictatuur. 
Twee jaar na de machtsovername waren de militairen er 
nog steeds niet in geslaagd de politieke stabiliteit te 
herstellen. Coalities met kleine linkse partijen leverden· geen 
capabele regeringen op waardoor de intussen door de mili
tairen geproclameerde "revolutie" op dood spoor dreigde te 
raken. Het onbehagen over de drastische beperkingen van 
burgerlijke vrijheden en de kritiek op de schrijnende 
bestuurlijke incompetentie van het militair gezag namen 
toe. Op 8 december 1982 werden vijftien critici van het 
militair bewind - waaronder vakbondsleiders, journalisten en 
advocaten - opgepakt en zonder vorm van proces door de 
militairen om het leven gebracht. Een van de vermoorde 
leiders was Cyrill Daal, voorzitter van het A.V.V.S. -de 
Moeder bond. 
Tussen 1982 en 1986 oriënteert het militaire bewind zich 
eerst naar "links" (Cuba, Libië) en vervolgens naar "rechts" 
(Brazilië, Venezuela) in zijn pogingen de macht te behouden, 
tegen de oppositie in van nagenoeg de gehele bevolking en 
talrijke maatschappelijke organisaties. Ook de vakbonden 
scharen zich achter het protest, zoals bijv. in 1984 als een 
staking tegen belastingverhogingen omslaat in eisen voor 
grotere democratie. 

Verslechterende economische omstandigheden (de omvangrijke 
ontwikkelingshulp uit Nederland was na de decembermoorden 
stopgezet) intern politiek verzet en pressie vanuit het 
buitenland dwingen de militairen tot de instelling van een 
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zogenaamd Topberaad. Dit Topberaad bestaande uit verte
genwoordigers van de "revolutionaire leiding" (= militairen), 
de vakbeweging en het bedrijfsleven kreeg als opdracht 
nieuwe structuren te creëren voor een "waarachtige 
democratie". In 1987 komt er een nieuwe Grondwet tot 
stand en worden er verkiezingen gehouden die resulteren in 
een afwijzing door de bevolking van het militaire bewind. 
De nieuwe machthebbers z1Jn, ironisch genoeg, dezelfde 
politici van de "oude" partijen die in 1980 door de 
militairen aan de kant waren gezet. 

4. De vakbeweging en de economische sector 

De mate waarin aan de materiële eisen van vakbonden kan 
worden voldaan is mede afhankelijk van de economische 
mogelijkheden. Ik wil nu enkele economische verworvenheden 
van de vakbeweging beschrijven tegen de achtergrond van 
de economische omstandigheden en de economische ontwik
keling van Suriname na de Tweede Wereldoorlog. De 
economische omstandigheden en de economische ontwikkeling 
stellen immers grenzen aan de eisen van de vakbeweging. 
Deze economische onstandigheden en de resultaten van de 
economische ontwikkeling vormen het raamwerk waarbinnen 
de vakorganisaties economisch opereren. Na de oorlog werd 
gestart met een planmatige economische opbouw van het 
land door middel van een aantal ontwikkelingsplannen. Het 
Welvaartsfonds Suriname werd gevolgd door een Tienjaren
plan, een tweetal Vijfjarenplannen en een Meerjaren 
Ontwikkelingsplan. Met de uitvoering van deze plannen werd 
beoogd een voor buitenlandse investeerders gunstige infra
structuur te leggen, de economische zelfstandigheid van het 
land te vergroten, de sociale voorzieningen te verbeteren en 
een goede basis te vestigen voor een zelfstandige ontwik
keling. 

Economische differentiatie en integratie 

De Tweede Wereldoorlog werd in Suriname min of meer 
"gevierd": het land beleefde door de oorlog een sterke 
economische opleving. De stationering van Amerikaanse 
troepen, de uitvoering van defensiewerken, de aanleg van 
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wegen en in het bijzonder de gestegen uitvoer van bauxiet 
zorgen voor groei van de werkgelegenheid en daarmee voor 
hogere inkomsten zowel voor de burgers als voor de 
overheid. 
In 1943 werd voor een aantal categorieën werknemers maxi
mum uurlonen vastgesteld in een "topberaad" van enkele 
departementsdirecteuren, districtscommissarissen, directeuren
beheerder van de twee bauxietbedrijven en enkele militaire 
autoriteiten (Van de Walle 1945: 76/77). Vakorganisaties 
waren bij dit voor de werknemers toch uitermate belang
rijke overleg niet vertegenwoordigd. Vakorganisaties partici
peren in deze fase van ontwikkeling nauwelijks op het 
landelijke niveau en zijn niet betrokken bij de vaststelling 
van lonen en andere arbeidsvoorwaarden. 
De behartiging van werknemersbelangen op het landelijk 
niveau wordt overgelaten aan politici (leden van de Staten 
van Suriname) die de vakorganisaties gebruiken als steunpunt 
voor hun politieke macht. De vakbeweging verkeert nog in 
de opbouwfase waarin alle aandacht gaat naar de interne 
organisatie en veel energie wordt geînvesteerd in het 
uitvechten van leiderschapsconflicten. Er zijn echter nog 
meer negatieve effecten.· De gestegen welvaart blijkt erg 
slecht te zijn verdeeld. Grote groepen van de bevolking 
worden nog geteisterd door armoede en zij ontberen 
eenvoudige medische en sociale voorzieningen. De zeer 
ongelijke spreiding van de welvaart leidt tot heftige 
debatten in de Staten van Suriname. Tegen deze 
achtergrond mag het daarom ook geen verbazing wekken 
dat vakbondsactiviteiten voornamelijk protesten inhouden 
tegen de hoge kosten van levensonderhoud en het ontbreken 
van sociale voorzieningen. 
Tegen het einde van de oorlog daalt de export van bauxiet 
en gaan de inkomsten van de overheid daardoor naar een 
dieptepunt. De verminderde bauxietproductie leidt tot 
grotere werkloosheid als gevolg van ontslagen in deze 
sector. Ook andere bedrijfstakken ondervinden hiervan de 
terugslag. Dit geeft weer aanleiding tot spanningen tussen 
werkgevers en werknemers. De periode van de Tweede 
Wereldoorlog is dan ook gekenmerkt door toenemende 
wrijving, irritatie en conflicten tussen werkgevers en 
werknemers. De vakbonden grijpen dan hun kans op zich 
waar te maken: "de vakbeweging, jong en onervaren. zoals 
overal in haar beginperiode, deed zich gelden en conflicten 
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tussen werkgevers en werknemers waren aan de orde van 
de dag" (Verslag DSZI 1949:5). Vakorganisaties hebben zich 
daarom tijdens de oorlog en de periode kort daarna in feite 
met wem1g anders beziggehouden dan met de strijd voor 
hogere lonen. Zij werden hiertoe genoodzaakt door de voor 
werknemers slechte economische omstandigheden en het 
ontbreken van sociale voorzieningen. Er is sprake van een 
aanhoudende preoccupatie met lonen en exhorbitant lijkende 
looneisen. 

Er zijn drie wetten tot stand gekomen voor de regeling van 
arbeidsverhoudingen waarin tevens voorzieningen zijn inge
bouwd voor het reguleren van conflicten tussen werkgevers 
en werknemers. Deze wetten zijn de Arbeidsgeschillen
verordening (1946), de Wet op de Collectieve Arbeids
overeenkomst (1962) en de Personeelswet (l 962). De 
Arbeidsgeschillenverordening (sinds 1975 Arbeidsgeschillenwet) 
voorziet in de instelling van een Bemiddelingsraad voor het 
oplossen van conflicten terwijl de Wet op de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst tevens mogelijkheden aangeeft voor de 
regeling van geschillen. Deze wetten gelden voor werk
nemers in de particuliere sector. Voor de overheidssector 
geldt de Personeelswet, op basis waarvan een zo geheten 
Georganiseerd Overleg is ingesteld. 

De Bemiddelingsraad is het belangrijkste wettelijk instru
ment voor de regulering van arbeidsconflicten. De wettelijke 
basis voor de Bemiddelingsraad is de Arbeidsgeschillen
verordening 1946 (G.B. 104; art. 2). 
Hoewel niet primair daarvoor bedoeld is de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst toch een belangrijk instrument gewor
den voor het reguleren van conflicten. De C.A.O. legt de 
partijen immers de verplichting op tijdens de looptijd tegen 
elkaar geen staking of uitsluiting uit te roepen. Conflicten 
zijn echter in de betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers welhaast onvermijdelijk. C.A.O. 's bevatten 
daarom ook procedures voor het oplossen van mogelijke 
geschillen. In een aantal van de lopende C.A.0. 's wordt de 
Bemiddelingsraad met nadruk erkend als arbitrage-instituut 
in geval van onenigheid over de interpretatie van bepalingen 
uit de betreffende overeenkomst. Dit betekent dat het 
vrijwillig karakter van de raadpleging is omgezet in een 
verplichting krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst. 
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In 1966 komt op basis van de betreffende Wet de eerste 
C.A.0. tot stand in de bauxietsector. Het afsluiten van 
C.A.0. 's wordt vanaf het midden van de jaren zestig voor 
vakorganisaties een zeer begeerd doel. Het aantal is dan 
ook sinds de invoering van de betreffende wet sterk 
toegenomen. 
Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren werden gedurende lange 
tijd eenzijdig vastgesteld door de overheid. Het 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor de landsdienaren is in handen 
van de Minister van Binnenlandse Zaken. In 1962 kwam de 
Personeelsverordening (sinds 1975 Personeelswet) tot stand, 
waarin de regeling van de rechtspositie van het personeel 
in dienst van de overheid is opgenomen. 
Deze personeelswet geeft dus inzicht in de rechten en 
plichten van ambtenaren. Aan de organisaties van 
landsdienaren is door de Personeelswe t de bevoegdheid 
gegeven collectief overleg te plegen met de overheid over 
de vaststelling van arbeidsvoorwaarden zonder dat een 
hieruit voortvloeiend accoord overigens op één lijn kan 
worden gesteld met een collectieve arbeidsovereenkomst 
zoals we die kennen in de particuliere sector. 

Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn nogal omvangrijk en 
zeer gedetailleerd. Sinds de totstandkoming van de Wet op 
de C.A.0. (1962) en op basis daarvan de eerste C.A.O. in 
1966, zijn zowel de primaire als secundaire arbeidsvoor
waarden steeds be ter geworden. Hoe valt deze ontwikkeling 
te verklaren? De verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
voor de werknemer kan voor een belangrijk deel op het 
conto van de vakbondsleiders worden geschreven. Het is 
daarom van belang om in dit verband een korte typering te 
geven van het leiderschap binnen de Surinaamse vakorgani
saties. 

Vakbondsleiders 

De vakbeweging heeft in de jongste veertig jaar van haar 
bestaan vier typen leiders gekend (Campbell 1978:22) 
namelijk: sociaal bewogen intellectuelen, actieve politici, 
vakbondsmakelaars en semi-beroepsbestuurders. 
De grenzen tussen deze typen liggen niet vast; in een 
individu kan soms meer dan één type vertegenwoordigd zijn 
terwijl er in de tijd gezien een ontwikkeling mogelijk is 
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van het ene type naar het andere. Vakbondsleiders zijn wat 
dat betreft zeer flexibel. 
De sociaal bewogen intellectuelen hebben vooral in de 
onts taansfase van de vakbeweging een belangrijke rol 
gespeeld en kunnen worden beschouwd als de oprichters van 
de eerste vakcentrales van het land. Tot deze categorie 
behoren vakbondsleiders als W. Bos Verschuur, S. Hels tone 
en J. de Miranda. Rond 1950 wordt de leiding van de 
vakbeweging langzaam maar zeker overgenomen door politici 
als J. Pengel, J. Weidmann, en in een latere fase E. 
Bruma. Deze politici gebruiken de vakbeweging als politieke 
machtsbasis. Bestuursfuncties in vakorganisaties raken in de 
belangstelling omdat zij de weg kunnen effenen naar 
belangrijke politieke baantjes. In de jaren zestig ontstaat er 
gaandeweg een nog grotere belangstelling voor vakbonds
functies die steeds meer op zichzelf worden gewaardeerd en 
begeerd. In de samenleving ontwikkelt zich een nieuwe 
prestigeladden: de vakbondshiërarchie wordt naast die van 
de politieke partijen een aantrekkelijk domein voor het 
verwerven van persoonlijke status en maatschappelijke 
invloed. Het gestegen prestige van de vakbeweging hangt 
uiteraard nauw samen met de succesvolle confrontaties in 
deze periode met de werkgevers en de overheid. 
Er dienen zich vakbondsmakelaars aan (evenals de politici 
niet zelf arbeider) die elkaar beconcurreren bij het 
verwerven van de leiding van zoveel mogelijk bonden. De 
status van een vakbondsleider wordt steeds meer bepaald 
door het aantal en de omvang van de bonden die hij 
organiseert en hangt af van het niveau van de loonsver
hogingen die hij voor de leden in de wacht weet te slepen. 
Vakbondsleiders worden elkaars concurrenten en zelfs aarts
rivalen bij het dingen naar de gunst van de werknemers. 
Om zich te onderscheiden stellen de leiders bij de 
loononderhandelingen niet zelden uitzonderlijke hoge eisen. 
Als aan het begin van de jaren zeventig de vakbeweging 
zich consolideert komen steeds meer leiders naar voren die 
zich als semi-beroepsbestuurders profileren. Hiertoe behoren 
C. Daal van de "Moederbond", R. Cruden van de P. W.O" F. 
Derby van C-47, H. Rusland van de C.L.O. en F. 
Menckeberg van C-47. De twee laatstgenoemden hebben 
overigens hun sporen allereerst verdiend binnen de 
georganiseerde onderwijssector. 
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De semi-beroepsbestuurders krijgen door hun intussen ver
worven en algemeen erkende deskundigheid in het onder
handelen, een groot aantal bonden onder hun hoede. Zij 
richten zelf bonden op of worden door groepen werknemers 
in bedrijven gevraagd dit te doen of de leiding op zich te 
nemen van reeds bestaande vakverenigingen. Zo kan de 
figuur ontstaan van de vakbondsman die voorzitter of 
bestuurslid is van een groot aantal vakorganisaties. 
Vakbondsleiders tonen over het algemeen een grote inzet 
die des te opmerkelijker is waar voor het werk formeel 
geen financiêle honorering wordt gegeven. 

De invoering van de Wet op de Collectieve Arbeidsover
eenkomst heeft de positie van de vakbondsleiders versterkt. 
De wet betekende tevens een volledige acceptatie van 
vakorganisaties door de werkgevers en de erkenning van hun 
inbreng op het niveau van de onderneming. 

Vakbond en institutionalisering van het overleg 

Op ondernemingsniveau hebben vakorganisaties zich mede 
dankzij de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst een 
invloedrijke positie weten te verwerven. De aanwezigheid 
van de vakbeweging op het macro-niveau is echter margi
naal. 
In de jaren zestig doet zich het gemis voelen van een 
meer geïnstitutionaliseerde vorm van overleg over gemeen
schappelijke problemen tussen werkgevers en werknemers 
(VSB 1967: 44). De relaties waren tot nog toe tamelijk ad 
hoc en individueel. Individuele werkgevers overleggen met 
afzonderlijke bonden bijna uitsluitend over arbeidsvoorwaar
den~ 

Werkgevers en werknemers komen in 1986 tot de instelling 
van een Commissie van de Arbeid. Deze commissie is 
paritair samengesteld. Voor de vakbeweging participeren de 
S.W.M.B. en de P.W.O. terwijl de Vereniging Surinaams 
Bedrijfsleven de werkgevers vertegenwoordigt. Het accent 
kwam bij de Commissie van de Arbeid te liggen op 
bevordering van duurzame goede sociale verhoudingen door 
middel van georganiseerd overleg. De Commissie van Arbeid 
betekende institutionalisering van het overleg tussen 
werkgevers en werknemers. De overheid maakte geen deel 
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uit van deze commissie. 
In 1977 komt er als het ware naast de Commissie van de 
Arbeid een nieuw tripartite samengesteld Arbeidsadvies
college. De Wet op het Arbeidsadviescollege waarop dit 
instituut stoelt beoogt een wettelijke basis te geven aan de 
inspraak van werkgevers en werknemers in zaken die de 
arbeid betreffen. De regering zal geen wettelijke maat
regelen nemen zonder het Arbeidsadviescollege te hebben 
gehoord. 

De formalisering van de samenwerking tussen werkgevers en 
werknemers in de Commissie van de Arbeid moet bij de 
overheid in goede aarde zijn gevallen. Reeds een jaar later 
- 22 september 1969 - doet de Minister van Handel en 
Industrie (uit het interimkabinet-May) een voorstel tot 
instelling van een Sociaal-Economische Advies Commissie. 
Dit zou een tripartite orgaan moeten zijn dat de regering 
op sociaal-economisch gebied zou moeten adviseren. 
Met de totstandkoming van de Commissie van de Arbeid, 
het Arbeidsadviescollege en de Sociaal-Economische Advies 
Commissie beschikt het land over drie belangrijke instel
lingen voor de sociaal-economische advisering van de 
overheid. 

Verandering van waarden en houdingen 

Modernisering veronderstelt verandering van waarden en 
houdingen bij individuen en groepen in de samenleving. Het 
gaat in dit kader om waarden en opvattingen die functio
neel ZIJD voor het moderniseringsproces. Bertholet (1977) 
spreekt in dit verband van omwenteling met betrekking tot 
waarden en gedragsnormen. Men ontdoet zich van de macht 
van het verleden, verliest het geloof in de traditie en het 
belang van het heden waardoor een sterke oriëntatie op de 
toekomst ontstaat. Prestatiegerichtheid, sparen en invest.eren 
worden elementen van een nieuwe economische rationaliteit. 
Daar komt bij het verbreiden van een "future oriented 
attitude" onder alle groepen in de maatschappij 
(Sur-Ned-Commissie 1975:5-3). Noch door de overheid noch 
door de vakbeweging zijn er overigens concrete stappen 
gedaan op het terrein van de aanpassing van werknemers 
aan de industriële arbeid of de overdracht van moderne 
waarden en opvattingen. Pogingen tot mobilisering van de 
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werknemers zijn gestrand op de afwezigheid van partici
patiestructuren. Pogingen zulke structuren te realiseren zijn 
blijven steken bij de instelling van een Planraad in 1973. In 
de Planraad zouden werknemers en werkgevers zitting 
nemen met als doel te adviseren over de regionale en 
nationale planning. 

Segmentering 

Suriname heeft een onevenwichtige economische structuur. 
De mijnbouwsector is verreweg de belangrijkste want de 
voornaamste bron van inkomsten voor het land en de 
bedrijfstak met de relatief hoogste lonen. De industriële 
sector bestaat uit enerzijds een aantal grotere buitenlandse 
ondernemingen en anderzijds een aantal kleinere inheemse 
bedrijven. De grote ondernemingen produceren voor de 
export terwijl de inheemse bedrijven producten leveren voor 
de lokale markt. 
Belangrijke sectoren van de economie zoals de mijnbouw en 
het bank- en verzekeringswezen zijn in handen van 
buitenlandse bedrijven. De omvang van de eigen productie is 
gering waardoor veel goederen moeten worden ingevoerd. 
De handelssector houdt zich bezig met de distributie en is 
naar verhouding erg groot. De verschillen tussen grote en 
kleine ondernemingen, buitenlandse en inheemse bedrijven, 
op export gerichte en voor de binenlandse markt produ
cerende bedrijven versterken elkaar en resulteren in een 
tweedeling van de economie. Deze tweedeling vertaalt zich 
in een segmentering van de arbeidsverhoudingen. Er zijn 
opvallende verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen buiten
landse en inheemse bedrijven. De allochtone onder
nemingen kunnen zich wat de lonen betreft meer permit
teren dan de veelal marginale inheemse bedrijven. Zij zijn 
dan ook de trendsetters of "wage-leaders" waaraan werk
nemers uit de zwakkere bedrijven en hun vakbonden zich 
graag spiegelen. 
De eisen die de vakorganisaties stellen, zijn door de kleine 
lokale bedrijven nauwelijks op te brengen. De buitenlandse 
ondernemingen dwingen om niet in te gaan op eisen van de 
bonden, is geen haalbare kaart. De loonsom is voor hen 
immers een relatief klein deel van de totale productie
kosten (Sur-Ned-Commissie 1975:44). Acties die de productie 
zouden kunnen stagneren, worden liever afgekocht met een 
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loonsverhoging voor de werknemers. 

De segmentering van het arbeidsbestel plaatst de vakbewe
ging overigens voor een dilemma: gematigde looneisen 
stellen, betekent lagere kosten voor de allochtone bedrijven 
die dat niet altijd nodig hebben. Die bedrijven zijn best in 
staat de hogere lonen te betalen. De hoge looneisen kunnen 
echter de werkgelegenheid van de leden bij de zwakkere 
ondernemingen in gevaar brengen. Hier wreekt zich het 
ontbreken van een centraal loonbeleid waardoor een 
uniformering zou kunnen worden verkregen van de 
loonstructuur, de werkgelegenheid zou kunnen worden 
gestimuleerd, prijsstijgingen in toom gehouden en de 
concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland wellicht 
verbeterd. 
De lonen in de bauxietsector zijn gemiddeld ruim twee 
maal zo hoog als de gemiddelde salarissen bij de overheid 
en zelfs drie maal hoger dan het gemiddelde van de 
landbouwsector (Mhango 1948:53). De bauxietsector versterkt 
ook wat de lonen betreft zijn eigen enclavekarakter. 
Regionaal zijn de verschillen zeer groot. Het Paradistrict, 
en Paramaribo zijn gebieden met de hoogste inkomens. De 
sectorale en regionale verschillen in looneisen zouden 
kunnen worden verkleind, werkgevers en de overheid zijn 
hierin echter nog niet geslaagd waardoor een belemmering 
voor de verdere modernisering van de arbeidsverhoudingen 
blijft bes taan. 

5. De vakbeweging en de sociale sector 

Modernisering in de sociale sector kunnen we opvatten als 
vergroten van de zelfstandigheid en de bestaanszekerheid 
van de werknemer. Een voorwaarde voor zelfstandigheid is 
versterking van het vermogen tot zelforganisatie. We willen 
nagaan welke bijdrage de vakbeweging heeft geleverd aan 
vergroting van de bestaanszekerheid en versterking van het 
vermogen van de werknemers tot zelfstandige zelforgani
satie. Processen van differentiatie en integratie, verandering 
van waarden en houdingen en segmentering staan daarbij 
centraal. 
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Sociale dij ferentiatie en integratie 

De onlusten tussen de beide wereldoorlogen en meer in het 
bijzonder de politieke en economische gebeurtenissen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn niet zonder gevolgen gebleven 
voor de sociale sector. Voor de nieuwe industriële arbeiders 
moesten enkele, zij het minimale voorzieningen worden 
getroffen. Zo kwam het dat de basis voor de bestaande 
arbeids- en sociale wetgeving tijdens de Tweede 
Wereldoorlog of direct daarna werd gelegd. Het gaat dan 
nog om regels die grotendeels zijn gemodelleerd naar 
Nederlands voorbeeld. 
De bedoelde wetgeving is niet - althans niet aantoonbaar -
afgedwongen door de toen bestaande vakorganisaties. 
Daartoe waren de vakbonden in de jaren veertig nog te 
zwak georganiseerd en was hun invloed op het beleid van 
de overheid te gering. Men kan wel vermoeden dat het 
treffen van wettelijke regelingen voor de arbeidsverhouding
en is ingegeven door de wens van de overheid om stakingen 
en arbeidsconflicten te voorkomen. 
De eerste wettelijke regelingen (de Arbeidsgeschillen
verordening uitgezonderd) hebben betrekking op de Arbeids
omstandigheden. Pas na de totstandkoming van een wette
lijke grondslag voor de fysieke bescherming van de werk
nemer worden wetten aangenomen ter regeling van de 
arbeidsvoorwaarden. Deze wetten bevatten mm1mum
regelingen. De regelingen die al vóór 1941 bestonden bij de 
grotere bedrijven in het land gingen toen al ver uit boven 
de nieuwe voorschriften (V.d. Walle 1946:35). Veel van deze 
arbeidsreglementen voor de particuliere sector kenden al de 
vrije geneeskundige behandeling, kostenloze huisvesting en 
doorbetaling van lonen bij ziekte of ongeval. Men speurt 
tevergeefs naar de inbreng van vakorganisaties bij de 
realisering van de sociale wetgeving in de jaren veertig. 
Een overheidsfunctionaris die alles van betrekkelijk dichtbij 
heeft meegemaakt noteert: "de dertig slecht georganiseerde 
dwergvakbondjes in Suriname hebben op het totstandkomen 
van de wetsontwerpen niet de minste, maar dan ook niet 
de minste invloed gehad" (V.d.Walle 1946:39). De sociale 
wetgeving in Suriname is volgens hem geen zaak die ten 
behoeve van de arbeidersklasse, mede door de inspanning, 
politieke en sociale actie van de arbeidersklasse tot stand 
is gekomen. Hij vreest overigens dat de verhoogde 
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exploitatiekosten als gevolg van de invoering van sociale 
regelingen, buitenlandse investeerders zal afschrikken. Voor 
werkgevers zou dit een telkens terugkerend in de 
Surinaamse verhoudingen overigens vrij reêel - argument 
zijn om de eisen van de vakbonden ten aanzien van sociale 
voorzieningen niet of slechts aarzelend in te willigen. 
Binnen de vakbeweging komen enkele leiders tot het inzicht 
dat de slagvaardigheid van de vakbeweging kan worden 
vergroot door bundeling van krachten. In 1951 kwam er -
dankzij de stimulerende activiteiten van P.W.0.-voorzitter 
Weidmann een Raad van Vakcentrales tot stand als 
overleg- en samenwerkingsorgaan tussen de toen bestaande 
overkoepelende vakorganisaties. 
Vakorganisaties hebben, zeker in de beginperiode (jaren 
veertig), weinig of geen invloed gehad op de realisering van 
wettelijke regelingen. Dat wil echter nog niet zeggen dat 
zij niet hebben geijverd voor verbeteringen van de sociale 
omstandigheden van de leden. Toch valt niet te ontkennen 
dat vakbonden tot aan de jaren zestig zich over het 
algemeen nogal eenzijdig hebben bezig gehouden met de 
lonen. Pas ver in de jaren zestig komt er een omslag en 
worden de doelstellingen wat ruimer opgevat. De vakbonden 
verruimen hun werkterrein. Er komt toenemende interesse 
voor volkswoningbouw, coöperaties, vervoer en zelfs gezins
planning. 

Verandering van waarden en houdingen 

Er is nog een belangrijk terrein waarop vakbonden zich 
zeer sterk hebben gemaakt, t.w. scholing en kadervorming. 
Op dit gebied is geprofiteerd van de steun van de overheid 
en de royale medewerking van internationale hulporganisaties 
en bevriende buitenlandse (met name Nederlandse) 
vakbonden. De samenwerking op scholingsgebied heeft een 
opmerkelijk resultaat opgeleverd. Met medewerking en 
financiële steun van de Nederlandse vakbeweging is een 
Stichting Scholingsinstituut (SIVIS) opgericht dat een 
scholingscentrum beheert. Dit centrum organiseert voor 
leden en kaderleden van de vakbonden jaarlijks een groot 
aantal congressen, conferenties en cursussen. Het 
scholingsinstituut heeft intussen zijn bestaansrecht royaal 
bewezen. Een nieuwe generatie vakbondskaderleden is 
opgeleid door het instituut dat na aanvankelijke problemen 
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(een competentiestrijd tussen bestuursleden) tot een instel
ling met een unieke continuïteit is uitgegroeid. 

Segmentering 

Het succes van de vakbeweging in het verkrijgen van 
gunstige C.A.O. 's heeft intussen geleid tot een zekere 
tweedeling in het arbeidsbestel. Er is een kloof ontstaan 
tussen een selecte categorie van werknemers bij de 
overheid en de grotere bedrijven enerzijds en anderzijds de 
rest van de bevolking die al dan niet aan het 
productieproces deelneemt (Peper en Breman 1973:72). In de 
C.A.O. 's die gelden voor de grote bedrijven zijn 
voorzieningen opgenomen van een niveau waarbij regelingen 
in de niet-C.A.0.-bedrijven schril afsteken. Collectieve 
arbeidsovereenkomsten bij de grote ondernemingen kennen 
vakantietoeslagen, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, 
uitkering bij overlijden, vrije geneeskundige behandeling, 
kinderbijslagregeling en erkenning (door de werkgever) van 
het concubinaat. 
C.A.0. 's bevatten voorzieningen die in andere landen (bijv. 
Nederland) tot de algemene volgsverzekeringen worden 
gerekend en die dus niet - althans niet volledig - door de 
werkgever worden betaald. Deze voordelen vallen vooral toe 
aan werknemers uit de C.A.0.-bedrijven en niet aan 
anderen. Daar komt nog bij dat ook de andere activiteiten 
van de vakbonden in de eerste plaats gericht zijn op de 
leden van de betreffende bonden. Er is tot nog toe weinig 
of geen dienstverlening voor doelgroepen buiten de 
vakorganisaties. Woningbouwcoöpera ties, productie- en 
verbruikers coöperaties, spaarkassen en vervoersonder-
nemingen waarmee wordt geêxperimenteerd en waarmee 
enige successen zijn geboekt, zijn bestemd voor leden. Er 
z11n nog nauwelijks vakbondactiviteiten waar de totale 
gemeenschap van profiteert. 

6. Samenvattende conclusie 

ontstaan en heeft zich 
een aantal voor de 
zowel in de politieke, 

De vakbeweging in Suriname is 
ontwikkeld in wisselwerking met 
modernisering kenmerkende processen 
de economische als de sociale sector. 
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Het betreft processen van differentiatie en integratie, 
verandering van waarden en houdingen en segmentering. De 
vakbeweging heeft enerzijds hieraan bijgedragen en is 
anderzijds door deze processen beïnvloed. 

Als gevolg van het differentiatie en integratieproces zijn er 
in alle drie sectoren (politiek, economisch en sociaal) 
nieuwe instellingen, wettelijke instrumenten en organen tot 
stand gekomen met nieuwe functies: de Bemiddelingsraad, 
de Commissie van de Arbeid, de Sociaal-Economische Advies 
Commissie, de Personeelswet, het georganiseerd Overleg, de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Raad van Vakcentrales. 
Verandering van waarden en houdingen bleek echter moeilijk 
te realiseren. De vakbeweging heeft daarin overigens 
relatief wem1g tijd en inspanning geïnvesteerd. Segmen
teringstendenzen in het arbeidsbestel (de kloof tussen 
buitenlandse ondernemingen en inheemse bedrijven) zijn 
echter juist door het optreden van de vakbeweging ver
sterkt. 

Voor de politieke sector blijkt dat de vakbeweging de 
politieke participatie van de leden heeft bevorderd en zelfs 
functies heeft vervuld van politieke partij en politieke 
pressie groep. 
Daarnaast heeft het optreden van de vakbeweging een 
dempend effect op etnische-politieke tegenstellingen. Op het 
beleid van de overheid en dat van de grote met name 
buitenlandse ondernemingen hebben vakorganisaties tot nog 
toe echter weinig invloed. 

Voor de economische sector geldt dat lonen en arbeids-
voorwaarden worden vastgesteld per onderneming. De 
vakbondsacties zijn vrijwel uitsluitend gericht op de 
materiële aspecten van de arbeid en de arbeidsverhoudingen. 
Voor de particuliere sector bestaat een redelijk systeem 
voor het oplossen van conflicten. De oplossing van conflic
ten in de overheidssector stagneert echter mede door het 
niet adequaat functioneren van het Georganiseerd Overleg. 

Voor de sociale sector geldt dat de vakbeweging sterk 
heeft bijgedragen aan vergroting van de bestaanszekerheid 
van grote groepen werknemers. De latente tweedeling van 
het arbeidsbestel werd daarbij onbedoeld versterkt. 
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Tussen 1940 en 1980 
van een tamelijk 
groepsbelang gerichte 
tot een politieke, 
betekenis. 

heeft de vakbeweging zich ontwikkeld 
onbeduidende, op het beperkte 

verzameling van bonden en hondjes, 
economische en sociale factor van 

Het succes van de vakbeweging heeft echter geleid tot 
versterking van de tweedeling in het arbeidsbestel waardoor 
de voorwaarden voor een structurele instabiliteit in het 
systeem zijn ingebouwd. 

Noten 

(1) Voor deze bijdrage is veel ontleend aan Campbell 
(1987) en (1978). 

(2) In 1967 werd deze vakcentrale gereorganiseerd. De 
Surinaamse Werknemers Moederband werd officieel het 
Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname -
de Moederbond. Het bestuur van voorzitter/oprichter 
J .A. Pengel werd vervangen door jongeren o.l.v. Cyrill 
Daal. 

(3) In 1987/1988 is er weer een nieuwe afsplitsing van de 
"Moederband" ontstaan: de Organisatie van 
Samenwerkende Autonome Vakbonden. De OSAV omvat 
enkele belangrijke bonden (o.m. uit de bauxietsector) 
maar heeft tot nu toe (I 990) nog geen algemene 
formele erkenning weten te verwerven. 
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TECHNOLOGIE, PLAATS EN BETEKENIS VAN ARBEID 

Over de (re)constructie van organisatorische werkelijkheden 

Marius Meeus 

1. Inleiding: probleem en theorie 

Essentiêle uitgangspunten voor dit essay zijn ontleend aan 
het sociaal constructivisme. Werkelijkheden 'bestaan• volgens 
deze theorie niet maar worden 'gedefiniëerd' door mensen. 
Weick (1979) heeft het proces waardoor mensen werkelijk
heden vormen en structureren beschreven als 'enactment'. 
Daarmee benadrukt hij de pré-actieve rol die we onbewust 
spelen bij het definiëren van onze wereld. Hoewel we 
onszelf vaak zien als levend in een objectieve dingwereld, 
wordt er voor het alledaagse functioneren meer vereist dan 
dit besef. Het vereist dat er actief wordt ingespeeld op 
werkelijkheden door hen te interpreteren en van daaruit te 
'bewerken'. Ook de dingwereld blijkt dan een min of meer 
flexibele ordening te zijn. Misschien is dat trouwens ook 
wel het aardige van het menszijn, nl. dat je steeds in 
staat bent om 'voorbij' de werkelijkheid te denken en te 
handelen. 
Als nu vanuit dit theoretische startpunt moet worden aan
gegeven welke invloed technologie ui toef ent op organisaties 
en de daarin verrichte arbeid ontstaat er een zeer incou
rant beeld. Gewoonlijk wordt technologische ontwikkeling 
beschouwd als een soort onafwendbare, niet te beïnvloeden, 
zelfs bijna natuur-noodzakelijke gang van de hyper
industriële samenleving. In organisaties moet het alleen nog 
worden geïmplementeerd, koste wat kost. De organisatie is 
in deze visie een lege, passieve verbinding van mensen en 
middelen die slechts wacht op wat er komen gaat. Wie 
echter start vanuit een sociaal-constructivistische optiek 
begint niet vanuit een beeld en begrip van arbeid en 
organisatie dat star, onbeweeglijk en passief is. In deze 
v1s1e zijn organisatiestructuren, regels, procedures, beleid, 
doelen, taakontwerpen en gestandaardiseerde bewerkings-
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volgorden van machines, allemaal, zij het in uiteenlopende 
mate, produkten van door mensen ontwikkelde cognitieve 
interpretatieschema's. Deze functioneren allemaal als refe
rentiekaders voor de wijze waarop mensen in het proces 
van organiseren en werken zin geven aan de context waarin 
zij functioneren. Elk cognitief schema bevat zo een grote 
meerduidige voorraad aan betekenissen, waarden, normen, 
symbolen en rituelen die ook kunnen zorgen voor een 
actieve en geëngageerde ontvangst van stukken nieuwe 
technologie. 
Deze theoretische optiek impliceert ook een nieuwe visie op 
de beheersingsthese. In deze these, waarin wordt beweerd 
dat de techniek een instrument is om de arbeidsinzet van 
de werknemer mee te beheersen, domineert de idee dat de 
techniek een allesbepalende factor is in de ontwikkeling van 
het arbeidsproces. De allereerste pendanten daarvan ken
merkten zich met andere woorden door technologisch 
determinisme. De these van Braverman (1974) luidt: techno
logie leidt tot dekwalificatie, de vernietiging van vaardig
heden en tot autonomiedestructie. De these van Friedman 
(1956) is wat dit laatste betreft wat gematigder. Hij meent 
dat er naast autonomiedestructie ook sprake is van auto
nomieregulatie. Een andere, impliciete aanname van de 
beheersingsthese - en logisch uitvloeisel van dit techno
logisch determinisme - is dat werknemers zich als willoze 
wezens in voor hen vreemde structuren en situaties laten 
brengen. 
Vooral de aanname dat techniek in een ideëel vacuüm 
terecht komt wordt hier bekritiseerd. Werknemers hebben 
zelf ook een visie op en een waardering van techniek. 
Maar hoe wordt die visie gestuurd en hoe wordt ze om
gezet in handelen, dat is een vraag die slechts zelden 
wordt gesteld. Wij nemen daarom de cognitieve represen
tatie van arbeid als het theoretisch uitgangspunt, als een 
verborgen agenda waarin de realiteit van arbeid, organisatie 
en arbeidsverhoudingen tot uitdrukking wordt gebracht. De 
structuur en inhoud van de cognitieve representatie van 
arbeid zal naar mijn mening ook een rol spelen in de wijze 
waarop werknemers tegen technologische innovatie aankijken. 
Slagen van automatisering is afhankelijk van de structuur en 
inhoud van het arbeidsbegrip en in het bijzonder· van de 
mate waarin hierop wordt ingespeeld bij technologische 
innovatie. Omdat het gedrag en handelen wordt gestuurd 
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vanuit een zeker begrip van de werkelijkheid kom ik tot de 
volgende stelling: naarmate er bij de implementatie van 
technologische innovaties beter wordt ingespeeld op 
structuur en inhoud van het arbeidsbegrip zal de kans op 
succes vergroot worden. 
De vraag is nu hoe dit proces 
worden voorzien die het verband 
reactie op veranderingen inzichtelijk 

van een methode kan 
tussen arbeidsbegrip en 
maakt. 

Eerst zal ik een beschrijving van de door mij gehanteerde 
methode geven. Vervolgens zal ik ingaan op de wijze 
waarop in deze methode de relatie tussen technologie en 
arbeidssemantiek kan worden geoperationaliseerd. Vervolgens 
behandel ik enkele studies die zijn gebaseerd op empirisch 
onderzoek naar de effecten van informatietechnologie op de 
arbeid. De voorlaatste paragraaf bevat een analyse van het 
meest gebruikte beleidsinstrumentarium bij implementaties 
van technische innovaties. De conclusie van mijn voorstel 
luidt: om automatiseringsprojecten te laten slagen vanuit 
zowel de optiek van de werkgever, als vanuit de optiek van 
de werknemer dient er sprake te zijn van een sociaal 
verantwoord 'management of meaning'. Via de door mij 
voorgestelde methode kunnen de daartoe vereiste gegevens 
worden verzameld. 

2. Voorstel voor een methode: de semantische analyse van 
het arbeidsbegrip 

Een methode voor het analyseren van de wijze waarop 
technologische innovatie invloed uitoefent op organisatorische 
werkelijkheden is de semantische analyse van het arbeids
begrip. Door op een ongestructureerde en open wijze te 
vragen naar betekenissen, functies en kenmerken van arbeid 
kan inzichtelijk worden gemaakt hoe personen denken over 
hun arbeid. Er komen als het ware een aantal werkelijk
heidsdefinities boven water die voorheen als vanzelfsprekend 
golden. Door vervolgens te vragen naar de mate waarin 
men deze betekenissen 'typisch' vindt voor arbeid ontstaat 
er een cognitief schema waarin het relatieve gewicht dat 
wordt toegekend aan de verschillende dimensies de lading 
van het arbeidsbegrip vormt. 
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Uit meerdere onderzoeken (1) is inmiddels gebleken, zij het 
voor relatief kleine populaties, dat het begrip arbeid een 
heel speciale semantische structuur heeft. Het begrip kan 
worden gekenschetst als 'polymorf', wat betekent: 
- dat er een duidelijke variatie bestaat in de frequentie 

waarin functies, betekenissen en kenmerken worden 
aangehaald aan de ene kant, 

- en dat er duidelijke verschillen bestaan in de mate 
waarin bepaalde functies, betekenissen en kenmerken als 
typisch worden beschouwd voor de 'realiteit' arbeid, 

- en tenslotte dat deze laatste variabiliteit ook weer 
varieert tussen en binnen verschillende beroepsgroepen. 

De werkelijkheidsdefinities die in de arbeidssemantiek naar 
voren komen zijn nu toepasbaar bij allerlei veranderingen in 
organisaties ongeacht de oorzaken daarvan. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met de polymorfe structuur van 
het arbeidsbegrip, maar ook met de 'realiteiten' waar de 
dimensies van het arbeidsbegrip naar verwijzen. Dit is zo 
wezenlijk omdat de verschillende realiteiten die door de 
werkelijkheidsdefinities in de greep van de mens liggen op 
even verschillende wijzen door technologische innovaties 
worden beînvloed. 
Ik gebruik hierbij het volgende analytische onderscheid van 
de verschillende dimensies van het arbeidsbegrip (2). 
Enerzijds verw1Jzen de aspecten van de arbeidssemantiek 
naar arbeid als een institutionele context, anderzijds 
verwijzen zij naar arbeid als een subjectief en normatief 
georiënteerd handelen. 
Met arbeid als een institutionele context wordt bedoeld: een 
maatschappelijke rol die als het ware de 'buitenwereld' vormt 
van de arbeidende mens. Het gaat daarbij om gereîficeerde 
werkelijkheidsdefinities, om betekenissen opgeslagen in af
spraken omtrent arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, 
taakinhouden etc., zaken waarover men voortdurend in 
discussie is maar die toch een zekere 'verharding' hebben 
gekregen in institutionele complexen van regels, procedures 
en af spraken. Daardoor zijn zij ook minder gemakkelijk te 
veranderen, immers zij vallen buiten de directe invloed van 
het individu en de groep. Wijzigingen in deze institutionele 
complexen vinden pas plaats als er sprake is van collec
tieve actie. 
De dimensies in de arbeidssemantiek die verwijzen naar 
arbeid als normatief georiënteerd handelen hebben vooral 
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betrekking op de werkende mens als persoon met gevoelens, 
psychische en sociale behoeften, doelen en intenties die de 
werkelijkheid van de arbeid een normatieve inhoud geven. 
Deze binnenwereld wordt voor een belangrijk deel maat
schappelijk bepaald en vormt een soort eisenpakket dat het 
individu vanuit de maatschappij in de organisatie mee 
brengt. Dit eisenpakket vormt als het ware een set van 
criteria waaraan de institutionele dimensies van de arbeid 
worden getoetst. 
Aldus streef ik, een met de eerder genoemde sociaal 
constructivistische theorie, consistente analytische concep
tualisering na. Hier vind men de mens terug in zijn 
pré-actieve rol als constructeur van cognitieve schema's 
waarmee hij de werkelijkheid begrijpt en beïnvloedt, óók de 
gereîficeerde werkelijkheid van de omringende institutionele 
complexen. 

3. De relatie tussen technologie en arbeidssemantiek 

3.1 Hoe het niet moet 

In hun studie "Het slagen en falen van automatiserings
projecten" beschrijven Riesewijk en Warmerdam (1988: 
26-32) op buitengewoon heldere manier hoe verschillende 
semantische stelsels eventueel kunnen botsen bij de 
introductie van verschillende vormen van automatisering. Zij 
concluderen dat: 'het resultaat van automatiserings
projecten afhankelijk is van relationele factoren die in 
termen van semantiek, macht en communicatie kunnen 
worden begrepen' (p. 38). Kortom, hun theoretische uit
gangspunten, bieden mogelijkheden als interpretatiemodel. De 
actoren die betrokken zijn bij de automatisering, direct of 
indirect, zouden elkaar wel eens niet kunnen begrijpen 
omdat zij enkelvoudig hetzij een bestuurssemantiek, een 
automatiseringssemantiek of een arbeidssemantiek hanteren. 
Belangendiscrepanties en verschillende definities van de 
realiteit leiden dan tot miscommunicatie. Over de hoofden 
van de gebruikers heen, doen automatiseerders en bestuur
ders 'handjeklap' om 'in de race' te blijven. 
Een grote tekortkoming van deze methode is mijns inziens 
dat het toch al niet eenvoudige interpretatiemodel op een 
essentieel punt niet wordt geoperationaliseerd. Wat de drie 
semantieken precies inhouden is erg algemeen geformuleerd. 
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Maar vooral hoe de empirische gegevens daaromtrent 
worden verzameld, hoe de semantieken worden geoperatio
naliseerd wordt nergens beschreven. Vóóraf konden er 
derhalve geen veronderstellingen worden omschreven over de 
wijze waarop de verschillende technologische innovaties 
mogelijke dimensies van de verschillende semantieken zouden 
kunnen beînvloeden. Omdat daaromtrent geen empirisch 
materiaal voorhanden was. Hoewel het natuurlijk wel 
mogelijk is vanuit literatuurstudies dergelijke verbanden te 
opperen, blijft het van groot belang om ook operationeel 
aan te geven wat feitelijk empirisch de inhouden zijn van 
deze semantieken. 

3.2 Hoe het zou kunnen 

Wat nodig en noodzakelijk zal zijn is een operationele 
meetprocedure voor het in kaart brengen van de inhoud van 
de verschillende semantieken. Wat ik hier zou willen voor
stellen is om van het theoretische begrip 'arbeids
semantiek'-zoals-bedoeld, een operationeel begrip 'arbeids
semantiek'-zoals-bepaald te maken. Dit volgens de in 
paragraaf 2 beschreven methode. In navolging van onderzoek 
van Hampton (I 988) en van Salmaso en Pombeni (1985) heb 
ik een kleinschalig onderzoek verricht onder hoger opge
leiden (academici, HBO-ers en universitaire studenten). Dat 
leverde de in overzicht 1 weergegeven betekenislijst op (3). 
In deze lijsten zijn betekenissen terug te vinden die 
betrekking hebben op arbeid als normatief georiênteerd 
handelen en op arbeid als een institutionele context. In 
navolging van Salmaso en Pombeni heb ik de respondenten 
een oordeel laten geven over de mate waarin men de 
verschillende betekenissen 'typisch' vond voor arbeid. Daar
door ontstaat er binnen de arbeidssemantiek een beteke
nissenhiêrarchie die niet alleen op een neutrale manier 
verwijst naar 'mate van prototypie', maar door de wijze 
waarop de betekenissen worden geformuleerd ook duidt op 
het relatieve belang van bepaalde betekenissen in de reële 
arbeidswereld. 
Met name dat laatste is mijns inziens van groot belang 
omdat er daardoor een directe relatie kan worden gelegd 
tussen technologische verandering en de sociaal-organisa
torische effecten daarvan op deze betekenissenhiërarchie. 
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Overzicht 1. Kenmerken van arbeid (4) 

Hampton 

wordt gedaan, 
kost energie, 
geeft beloning, 
brengt geld op, 
wordt gedaan 
voor geld, 
is fysiek, 
is mentaal, 
wordt gedaan 
voor betaling, 
vereist inzet, 
wordt gedaan 
om in 
noodzakelijke 
behoeften te 
voorzien, 
kost tijd, 
is plezierig, 
is onplezierig, 
wordt gedaan 
voor voldoening, 
is uitputtend. 

Salmas & Pombeni 

wordt gedaan om 
in het onderhoud 
te voorzien, 
gedaan voor geld, 
maakt de 
werknemer nuttig 
voor de 
samenleving, 
kost veel tijd, 
vraagt zorgvuldige 
aandacht, 
vraagt zware 
inspanning, 
vereist mentale 
activiteit, 
wat een individu 
doet, 
wat een persoon 
een voldaan 
gevoel geeft, 
om zich te uiten, 
iets plezierigs, 
iets onplezierigs, 
om iets te 
bereiken. 

Meeus 

inkomen, 
lichamelijke 
inspanning, 
samenwerken, 
geestelijke 
inspanning, 
ordent tijd, 
maatschappelijke 
positie, 
energie
verbruikend, 
erkenning, 
je leert er iets 
van 
verplichting, 
verantwoordelijk
heid 
productiviteit, 
zelfontplooiing, 
geeft bevrediging, 
autonomie, 
niet leuk, 
afhankelijkheid, 
is doelgericht, 
motiverend, 
ontspannend, 
is het 
nuttig/ zinvol 
iets leuks, 
eist vaardigheden, 
noodzaak, 
monotoon 
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Mijn, weliswaar nog speculatieve, hypothetisch model voor 
de invloed van technologie op de plaats en betekenis van 
arbeid luidt: 
'Naarmate technologische innovaties grotere invloed uitoefenen op de 
prototypische betekenissen van arbeid van betrokken werknemers, zal 
er een grotere kans zijn op acceptatie-problemen bij de invoering 
ervan. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om subjectieve 
beleving, maar ook om veranderingen in de institutionele complexen 
(organisatorische verandering door specifieke aanpak) in de arbeids
wereld.' 

3.3 Hoe zien de betekenis-hiërarchieën eruit ? 

Om het geheel overzichtelijk te houden maak ik vooraf nog 
enkele kanttekeningen bij de wijze waarop ik in het nu 
volgende te werk zal gaan bij het vaststellen van de 
opgevoerde betekenishiërarchie. 
Ten eerste gebruiken we slechts die betekenissen die zowel 
in het onderzoek van Salmaso en Pombeni als in mijn 
onderzoek door meer dan 20% van de respondenten werden 
genoemd. Ten tweede is het van belang te weten dat mijn 
onderzoek kan gelden als een nadere verfijning van de 
vergelijkingen die Salmaso en Pombeni trekken tussen 
'manual workers' (fabrieksarbeiders en metselaars) en 
'professional people' (architecten en advocaten). Immers de 
respondenten in mijn onderzoek zijn allen te scharen onder 
de categorie 'professional people', het betreft hier vooral 
technische beroepen (studenten bouwkunde, bedrijfskunde, 
werktuigbouwkunde) enerzijds en sociale beroepen (af ges tu
deerde leraren en sociale wetenschappers) anderzijds. 
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Tabel 1: Gemiddelde prototypiescores van betekenissen van 
arbeid voor verschillende beroepsgroepen (5). 

h.a. vrije kenmerken van soc. techn. ber. 
ber. arbeid ber. 

4.9 3.7 wordt gedaan om in 2.7 3.3 
het onderhoud te 
voorzien, 

4.2 2.6 maakt de 2.25 2.6 
werknemer nuttig 
voor de samenleving, 

3.8 4.4 kost veel tijd, 2.8 2.9 
vraagt zorgvuldige 
aandacht, 

3.6 3.3 vraagt zware in- 3.5 3.9 
spanning 

3.5 4.4 vereist mentale 4 3.75 
activiteit, 

3.4 4.4 wat iemand onaf- 5 2.9 
hankelijk maakt, 

2.8 3.9 wat een persoon een 4.5 2.9 
voldaan gevoel 
geeft, 

2.7 3.8 om zich te uiten, 2.7 3.2 
2.1 3.6 iets plezierigs, 2.0 2.0 
2.5 2.0 iets onplezierigs, 2.0 2.0 
1.9 3.3 om iets te bereiken, 3.8 3.9 
3.1 2.4 eist fysieke inzet 4.0 3.75 

- h.a.: handarbeiders 
- vrije ber.: vrije beroepen 
- soc. ber.: sociale beroepen 
- techn. ber.: technische beroepen 
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Uit tabel 1 kan vooral worden af geleid dat er per beroeps
groep zeer diverse betekenishiërarchieën bestaan. Dat kan 
als een belangrijke indicatie worden aangemerkt voor de 
wijze waarop zij zullen verschillen in hun reacties op 
mogelijke technologische innovatie. Deze diversiteit van 

· betekenishiërarchieën binnen verschillende beroepsgroepen 
maakt inzichtelijk hoe complex het 'karwei' van sociaal 
verantwoorde technologische innovatie eigenlijk is. 
Elke beroepsgroep brengt een eigen betekenishiërarchie in 
die, zoals gesteld, door de betrokkenen zullen worden 
gebruikt om tot een formulering van belangen te komen en 
om te evalueren in welke mate de 'beslissers' tegemoet 
komen aan deze belangen. 

3.4 Naar een operationalisering van de relatie tussen technologische 
innovatie en arbeidsbegrip. 

Er zijn nu twee vragen te beantwoorden: 
(1 )in hoeverre beînvloed t technologische innovatie nu de hier 

genoemde dimensies van het arbeidsbegrip. 
(2)in hoeverre spelen scores op deze dimensies een rol bij 

het beoordelen van de technische innovatie. 

In eerste instantie zou moeten worden vastgesteld of de 
genoemde betekenissen direct of indirect beînvloed worden 
door technologische innovaties. Immers naarmate betekenis
sen directer betrekking hebben op de institutionele 
complexen zal de sociaal-organisatorische impact van 
technologische innovaties als een interveniërende variabele 
functioneren. Analoog hieraan zal met de mate waarin de 
prototypie van betekenissen verwijzend naar institutionele 
complexen toeneemt ook de verwachte weerstand tegen 
sociaal-organisatorische veranderingen voortkomend uit 
technologische innovaties toenemen. Logisch voortvloeiend 
uit het voorgaande, is het dan relevant om te weten in 
hoeverre technologische innovaties ook sociaal-organisa
torische effecten hebben.· 
Hoe stellen we dat nu vast ? Daartoe gebruik ik onderzoek 
van Daniel (1987). "Workplace Industrial Relations and 
Technical Change" en een Amerikaans onderzoek van Zuboff 
1988), "In the age of the smart machine. The Future of 
work and power". Per dimensie van het arbeidsbegrip kan 
er gezocht worden naar de mate waarin zij beînvloed 
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worden door de in deze onderzoeken geconstateerde relevan
te gevolgen van technologische innovaties. 
Eerst zal ik per betekeniscluster in de arbeidssemantiek een 
theoretische verwachting formuleren omtrent de mate 
waarin zij direct of indirect. positief of negatief door 
technologische innovaties kunnen worden beïnvloed. 

Tabel 2: beïnvloeding van betekenisclusters door technologische 
innovatie 

1----b_e_t_e_k_e_n_is_c_I_u_s_t e_r_s ____ ~ " - _ _ technologische innovatie 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

inkomen 

lichamelijke inspanning 
samenwerken 
geestelijke inspanning 
ordent tijd 
maatschappelijke positie 
energie verbruikend 
erkenning 
je leert er iets van 
verplichting 
verantwoordelijkheid 
produktiviteit 
zelfontplooiing 
geeft bevrediging 
autonomie 
niet leuk 
afhankelijkheid 
is doelgericht 
motiverend 
ontspannend 
is het nuttig/zinvol 
iets leuks 
eist vaardigheden 

kan negatief zijn, hangt af van 
functieniveau en opleidingsniveau 
neemt af 
hangt af van soc. org. aanpak 
neemt toe 
hangt af van regeling arb. tijd 
wordt onzekerder 
andere vorm (bijv. stress) 
positief als je mee mag doen 
idem als je wordt geschoold 
? 
hangt af van soc. org. aanpak 
neemt (nog) niet toe 
hangt af van soc. org. aanpak 
idem 
idem 
idem 
neemt meestal toe 
blijft hetzelfde 
hangt af van soc. org. aanpak 
idem 
idem 
idem 
neemt toe 
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We nemen dus aan dat het merendeel van de genoemde 
dimensies van de arbeidssemantiek: 
- beînvloed wordt door technologische innovatie; 
- dat dit slechts zelden zonder meer als een positieve 

invloed kan worden aangemerkt; 
- dat deze invloed vaak geîntermedieerd wordt door de 

wijze waarop er sociaal-organisatorisch wordt gereageerd 
op de technologische innovatie 

Een randvoorwaarde is betrokkenheid bij de innovaties hetzij 
als gebruiker, hetzij als leidinggevende. Dit kan zeer 
bepalend zijn voor de inplanting van de technologische 
innovatie in de werkelijkheidsomschrijving. Niet-betrokkenheid 
kan leiden tot werkelijkheidsdefinities die afhoudend en 
negatief gesteld zijn en kunnen leiden tot 'resistance to 
change'. Betrokkenheid leidt echter slechts onder een aantal 
voorwaarden tot een positieve ontvangst. Met name de 
sociaal-organisatorische aanpak is daarbij veelal doorslag
gevend. Immers de teneur van de subjectieve oordelen over 
de institutionele context komt tot stand op basis van de 
waargenomen discrepantie tussen enerzijds de doelen en 
feitelijke intenties die men met het werk heeft en 
anderzijds de structuur van de institutionele complexen. De 
kloof tussen wat men subjectief wenselijk acht en hetgeen 
objectief gegeven is wordt kortom gebruikt om tot 
evaluaties van een werksituatie te komen. De evaluatieve 
oordelen worden dan gevormd als scores op kenmerken 
waarmee een sociaal gericht ontwerp van arbeidsorganisaties 
zou kunnen worden uitgewerkt. 

3.5 Empirie over de invloed van automatisering en 'organisational 
choice' op de vorm, inhoud en betekenis van arbeid 

Na een eerste poging om de relatie tussen arbeidssemantiek 
en technologische innovatie theoretisch uit te werken is er 
een basis om te gaan kijken of in empirisch onderzoek 
gebleken is of de door ons veronderstelde verbanden ex 
post bevestigd worden. 
Anders gezegd: welke dimensies van de arbeidssemantiek 
zoals-bepaald worden er daadwerkelijk beïnvloed door de 
technologische innovatie ? 
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Opvallend is dat de kloof die medewerkers ervaren tussen 
eigen werkelijkheidsdefinities en de reële institutionele 
complexen groter is bij reorganisaties dan bij technologische 
innovatie. Daniel (1987) beschrijft deze bevinding in z1Jn 
onderzoek. Organisatorische veranderingen omschrijft hij als: 
'substantial changes in work organisations or working prac
tices not involving new plant, machinery or equipment' 
(p.268). Hieronder wordt o.a. verstaan: productie-afspraken 
voortkomend uit collectieve arbeidsovereenkomsten. Vaak 
resulteerden deze in teruglopende bemanning en veel minder 
dan bij technische innovaties boden zij mogelijkheden tot 
taakverrijking. Daniel concludeert zelfs: 'Indeed technical 
change associated with loss of jobs was more popular than 
organisational change in a climate of growth in jobs' 
(Ibid.). 
Interessant is het om vervolgens de verklaring hiervoor 
gesteld te zien in termen van de associaties die geavan
ceerde technologische innovaties bij mensen oproepen. 
Bepaalde, zeer positief gewaardeerde betekenissen spelen 
daarbij een grote rol. Daarbij kan men denken aan de oude 
ambachtelijke arbeidsconceptie van 'multi-skilled and 
enhanced craftsmen', maar ook aan 'attractions of new 
technology'( .... )'the fact that it represents investment, 
optimism, progress and achievement' (Ibid.). De kloof tussen 
de door de werknemers gehanteerde werkelijkheidsdefinities 
en de verandering in de institutionele complexen wordt zo 
al voor een belangrijk stuk overbrugd, doordat er op een 
niet te loochenen wijze wordt ingespeeld op wensen en 
behoeften van betrokken werknemers. Kortom bij 
technologische innovatie is er sprake van benutting en 
gebruik van betekenissen die mensen aan hun werk 
toekennen. Positief gestelde onderdelen van de 
arbeidssemantiek blijken meer dan eens samen te vallen 
met de waarden die in onze cultuur worden toegekend aan 
geavanceerde technologische innovatie. 
Deze constatering leidt mij tot de conclusie dat gezien het 
feit dat technologische innovatie niet cultuurneutraal is er 
ook vóór de implementatie gekeken en geanalyseerd moet 
worden wat technologische innovatie betekent voor mensen. 
Vervolgens zou er moeten worden geanalyseerd in hoeverre 
dat overeenkomt met hun arbeidssemantiek. Tenslotte moet 
er nadrukkelijk aandacht zijn voor de organisatorische 
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aanpak voorzover die nodig is bij technologische innovatie. 
Immers, organisatorische veranderingen liggen volgens dit 
onderzoek sowieso veel gevoeliger en roepen niet die 
positieve associaties op als technologische innovatie. Pas als 
dit allemaal in beschouwing wordt genomen kan er sprake 
zijn van een probleemdefinitie omtrent introductie en 
implementatie van nieuwe technologieën in termen van te 
verwachten 'we ers tand' en 'medewerking'. Deze 'social 
forecast' kan er dan vervolgens toe leiden dat er criteria 
worden geformuleerd waaraan het technische systeem sociaal 
en organisatorisch moet voldoen. · 
In haar studie 'In the age of the smart machine. The 
future of work and power' beschrijft Zuboff (1988) zeer 
duidelijk hoe de technologische ontwikkeling vanaf de 
Industriële Revolutie systematisch de fysieke en geestelijke 
dimensie van de arbeid heeft beïnvloed: 'The progress of 
automation has been associated with both a general decline 
of know-how required of the worker and a decline in the 
degree of physical punishment to which he or she must be 
subjected' (p. 23). De fysieke dimensie van de produktie 
vermindert daar waar kennisproduktie de belangrijkste 
grondslag wordt van de algehele produktie van goederen en 
diensten. De benodigde vaardigheden (skills) veranderen, 
omdat arbeid voortaan bestaat uit de manipulatie van 
symbolen en niet meer uit een soort van fysieke vaardig
heid zoals dat gold voor ambachtelijke vakarbeid. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor vele opera tors in de procesindustrie. Het 
invoeren van centrale ruim ten voor de produktiebewaking 
leidt ertoe dat er een fysieke afstand tot het produkt 
ontstaat. Werknemers zeggen hierdoor niet meer te 'weten' 
wat er gaande is. De vervanging van concrete, fysiek waar
neembare processen door sjablonen en matrices van cijfers 
en symbolen resulteert in de abstractie van de arbeid. 
Produceren wordt letterlijk iets ongrijpbaars wat zich af
speelt in een andere wereld. De technologische inter
mediëring door de computer vergroot nog dit gevoel van 
onmacht. Immers de technische infrastructuur van de com
puter bepaalt de aard en het bereik van het menselijk 
handelen. Er ontstaat een gevoel van afhankelijkheid, wat 
zich ook uit in een te lage autonomie in het werk. 
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De transformatie van arbeid als een senso-motorische, 
overwegend fysieke bezigheid, naar een min of meer 
intellectuele bezigheid geeft volgens Zuboff ook problemen 
ten aanzien van nut, zin en doel (samen: betekenis) van 
arbeid. Er is geen directe samenhang meer tussen een 
gedachte en een handeling. Immers de handelingen zijn 
slechts voorwaardescheppend voor het effectueren van 
mechanische, elektrotechnische en scheikundige processen. 
Waartoe dit alles dient is steeds opnieuw een probleem als 
er nieuwe produktietechnieken worden toegepast. Juist dit 
gebrek aan inzicht en overzicht leidt tot een uiterst 
moeizame koppeling tussen denken, doen en werkelijkheid. 
De doelgerichtheid - een prototypisch kenmerk van arbeid -
raakt zo in het geding omdat de relatie tussen werk en 
werkelijkheid uitgehold wordt. 
Het ontwikkelen van de 'intellective skill', waarover Zuboff 
spreekt, werd door dit gebrek aan mogelijkheden om de 
betekenis van informatie-arbeid te duiden, ernstig 
bemoeilijkt. Immers het handelen wordt voortaan door een 
via symbolen bestuurd instrument gemedieerd. Het probleem 
is steeds de relatie van de electronische data met de 
concrete werkelijkheid en welke abstracte functies, 
variabelen en relaties ermee worden aangeduid. Pas hier 
kan men zien hoe abstract dat werk van de operator is 
geworden. Er wordt niet gewerkt in een produktiehal waar 
alles zich voor hand en oog voltrekt. Men werkt met 
databestanden, die op een totaal andere werkmethode zijn 
geënt. Het feit dat de electronische data op het scherm 
ook handelen ofwel arbeid representeren heeft tot gevolg 
dat het handelen ambigu wordt. Als een operator ingrijpt 
weet hij nooit precies wat hij heeft gedaan. 'There is a 
continua! questioning of action. Have I done anything? How 
can I be sure?' (Zuboff 1988: 81). 
Het gaat hierbij om problemen bij de aanvang van de 
introductie van nieuwe technologie. Echter ook op langere 
termijn moeten operators wel de intellectuele vaardigheden 
hebben ontwikkeld om blijvend gebruik maken van de 
'mental images' behorend bij de symbolen op de monitors. 
Zuboff stelt vast dat sommige operators in de door haar 
bestudeerde fabrieken nogal verschilden in hun reacties op 
de nieuwe produktiebewaking. Sommigen leerden veel over 
het produktieproces door het informatie-systeem te 
verkennen, terwijl anderen een soort aanhangsel van de 
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computer werden. Ongeacht deze reactiepatronen zal de 
dominante vaardigheid intellectueel worden. Fysieke reacties 
op wat er gaande is zullen worden vervangen door 
abstracte logische denkoperaties, waarin opties worden 
geëvalueerd en keuzen worden gemaakt en ingevoerd in 
'technische handelingssystemen', de computers (Ibid. p. 71). 
Een opera tor formuleerde zijn ongenoegen over deze 
verandering als volgt: 'We never got paid to have 
ideas'(.")'We got paid to work' ( Ibid. p.74). 
In dit proces van aanpassing aan technische innovatie lijkt 
er een soort 'trade-off' plaats te vinden tussen bepaalde 
verliezen en winsten. Oude handvaardigheden die werden 
beschouwd als belangrijkste momentum waarop de erkenning 
van hun werk steunt gaan verloren, maar er komen nieuwe 
voor terug. Het feit dat informatie-arbeid specifieke 
intellectuele vaardigheden vereist gaat namelijk samen met 
veranderende arbeidsomstandigheden. 
In de nieuwe schone, goed verlichte controle-ruimten met 
air-conditioning ontwikkelt zich meestal snel een aversie 
tegen de vuile handen, het zweet, de stank en het lawaai. 
In deze omgeving 'hoort' de nieuwe competentie als het 
ware thuis. Het huis van het verstandswerk heeft er 
tenslotte altijd iets anders uitgezien dan de fabriek. Naar 
mijn idee spelen hier bepaalde 'beelden van arbeid' een 
grote rol, doordat zij bepaalde associaties oproepen wordt 
de ruil tussen het verlies van de oude en de nieuwe 
vaardigheden snel 'verwerkt'. Fabrieksarbeid die verandert 
in informatie-arbeid wordt beschouwd als witte-boorden werk 
en dat biedt na een periode van gewenning ook zeker 
voordelen. Hierin kan men zien dat de techniek als het 
ware bepaalde invloeden heeft doordat zij de aard van de 
arbeid en de arbeidsomstandigheden zodanig omvormt dat 
bepaalde betekenissen en beelden van arbeid op een 
positieve manier gevoed worden. Ik bedoel hier dan 
betekenissen als: er iets van leren. eist vaardigheden, 
erkenning, geestelijke inspanning, lichamelijke inspanning etc. 
De techniek wordt zo ontvangen binnen een bepaalde 
arbeidssemantiek en op grond daarvan be- of veroordeeld. 
Een ander voorbeeld van de 'trade-off' tussen positieve en 
negatieve gevolgen van informatietechnologie is dat 
'samenwerken' niet aan belang inboet. De intellectuele 
eisen die informatie-arbeid stelt blijken op een positieve 
wijze te kunnen bijdragen aan beeld en betekenis van 
arbeid. 
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Met andere woorden, hier ligt weer zo'n onvermoede uit
daging van de informatie-technologie. Het oplossen van 
practische problemen in de fabriek waar Zuboff haar 
onderzoek verrichtte verliep als volgt. Een operator ziet op 
het scherm van z'n monitor een alarmsignaal. Hij begint 
een controle-run voor de betreffende ketel, waaruit bleek 
dat die leeg was. Maar het alarm ging niet uit. Na vijf 
minuten vraagt de operator een collega om even mee te 
kijken. Staand voor het scherm formuleerden ze enkele 
stellingen en controleerden enkele variabelen. Geen van hun 
verklaringen bleek bevredigend. Al gauw staan er meerdere 
operators bij om mee te denken en te overleggen over de 
probleemoplossing. 
Maar de techniek oefent ook zelf weer invloed uit en 
vormt de werkelijkheidsdefinities om door objectief andere 
arbeidsomstandigheden en werkinhouden te creêren die 
sterke associaties oproepen met de witte-boordenarbeid. Hoe 
dit proces van 'enactment' en selectie exact verloopt kan 
deels worden beschreven in termen van de ruil tussen 
positieve en negatieve scores van de betreffende innovatie 
op verschillende betekenissen en de gegeven randvoorwaar
den waaronder werknemers hun keuzes moeten maken (6). 
Hiermee bedoel ik dat een werknemer die een matige 
arbeidsmarktpositie heeft het zich vaak niet kan veroorloven 
om zich langdurig te verzetten tegen nieuwe technieken. Bij 
deze werknemers zal zo'n trade-off tussen het verlies van 
oude vaardigheden en het aanleren van nieuwe vaardigheden 
zich noodgedwongen sneller voltrekken, de aanpassing 
verloopt daardoor ook sneller. 
De vraag is echter of deze aanpassing zich zo gedwongen 
moet voltrekken, of er niet meer sociaal verantwoorde 
implementatie-strategieën te ontwikkelen zijn waarbij al op 
voorhand gekeken wordt naar wat mensen onontbeerlijk 
vinden om goed te kunnen functioneren. 
Waarom dit zo nodig is mag blijken uit het feit dat de 
informatie-technologie ook op verzet stuit doordat 
kenmerkende aspecten van bestaande arbeidspatronen zoals 
samenwerken, autonomie en verantwoordelijkheid sterk aan 
verandering onderhevig zijn. Los van de organisatorische 
aanpak geeft het werken met computers nieuwe afhankelijk
heden en bedreigingen voor de regelcapaciteit (de mate 
waarin mensen zelf hun werkvolgorde en -cyclus kunnen 
bepalen). Immers meestal wordt een groot deel van de 
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kennis die nodig was om het niet-geautomatiseerde 
werkproces uit te voeren opgeslagen in de hard- en 
software waarop de geautomatiseerde productie draait. Er 
ontstaat daardoor een nieuwe sociale en organisatorische 
configuratie die ertoe leidt dat werknemers bepaalde 
ingeslepen en vanzelfsprekende elementen van hun 
arbeidssemantiek moeten herzien, terwijl er zich op andere 
elementen ineens nieuwe mogelijkheden aandienen. 
Technisch-organisatorische kenmerken van arbeidspatronen 
zoals boven genoemd staan des te meer onder druk omdat 
de mogelijkheden van informatie-technologie ook de grenzen 
van het persoonlijke kunnen overschrijden. Men kan denken 
aan personeels-informatie-systemen, aan centraal beheerde 
administratieve systemen waarin werkterreinen zijn 
afgebakend waardoor werknemers geen toegang tot bepaalde 
bestanden krijgen en waar vanwege het centrale beheer 
zonder dat dit zichtbaar is voor betrokkenen productiviteits
metingen kunnen worden verricht. Men kan ook denken aan 
beveiligingssystemen die met infra-rood lampjes kunnen 
vastleggen hoe vaak in een bepaalde kantoor ruim te op en 
neer gelopen wordt. In potentie zijn dit allemaal autonomie
bedreigende zaken. Werknemers zijn zich steeds bijzonder 
bewust van dit soort zaken en met name daarom is het 
gewenst om voorzichtig om te springen met het potentiële 
Panopticon van de moderne informatie-technologie. 
Wat Zuboff beschrijft is ook in vele andere studies terug 
te vinden, echter in geen van deze studies wordt een 
methode gebruikt zoals ik die voorstel. In feite beschrijven 
de meeste studies het trial-and-error proces van de 
automatisering ex post. De nadelige gevolgen worden enkel 
beschreven, naast de mogelijkheden die de nieuwe 
technologie lijkt te bezitten. 
Zelden wordt echter duidelijk welke factoren de reactie
patronen van werknemers inzichtelijk maken. Wellicht zou 
inzicht in structuur en inhoud van beeld en betekenis van 
arbeid (lees: arbeidssemantiek) daarvoor een houvast bieden. 
Als dat bekend is zou dat als een ideaal model kunnen 
gelden. Vervolgens zou er een vergelijking gemaakt kunnen 
worden met de feitelijke kenmerken van de arbeid. Vanuit 
de resultaten van deze 'soll'-'ist' vergelijking kan dan 
gevraagd worden om reacties op de te verwachten of 
gegeven veranderingen voortvloeiend uit de invoering van de 
technische innovatie. 
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Hier wordt de arbeidssemantiek dus gebruikt als een inter
pretatief kader waarmee (1) veranderingen (technisch of 
organisatorisch) worden ge~valueerd, en (2) reacties op deze 
veranderingen kunnen worden verklaard. 

4. De praktijk van het arbeidsbeleid bij automatisering: 
'organisational choice' en arbeidssemantiek 

Technologische innovatie is een zaak van moeten en willen 
voor werkgevers en werknemers. Zuiniger en kwalitatief 
betere produktie is iets waar je alleen maar vóór kunt zijn. 
Daartoe lijkt de techniek mogelijkheden te bieden. Maar 
hoe kun je de introductie van automatisering sociaal 
verantwoord regelen, zodat werkgevers en werknemers het 
witten. Veel van de verantwoording ligt besloten in de 
'organisational choice', die bepaalt namelijk in hoge mate 
of, en zo ja hoe, de mogelijkheden van de nieuwe technolo
gie kunnen worden benut. Ik zal kort ingaan op hoe de 
dominante ontwerpbenadering zich methodisch opstelt. Welke 
arbeidsbeleid staat men voor? Welke 'organisational choice' 
zit daar in? En in hoeverre wordt die toch weer impliciet 
op elementen van de arbeidssemantiek gebaseerd? 
In deze materie levert op dit moment de sociotechniek 
zonder meer de meest gebruikte diagnose- en ontwerp
instrumenten. Autonomie voor de werkvloer en grote 
regelcapaciteit dat is het adagium van de sociotechniek. 
Interessant is nu om te zien dat de Groep Sociotechniek 
(1987) zonder meer afwijzend staat tegenover het gebruik 
van subjectieve normen als maatstaf voor het ontwerpen 
van taken. Zij stelt dat de normen welke 'de' mens hanteert 
bij de beoordeling van werk geen goede handvaten oplevert 
bij het ontwerpen van (groeps-)taken zodanig dat de 
kwaliteit van de arbeid wordt gewaarborgd. '(Het flexibele 
bedrijf, p. 42 e.v.) Expliciet wordt er gesteld: 'We zullen 
dè A-benadering' moeten kiezen en moeten zoeken naar 
maatstaven waarmee arbeid beoordeeld wordt los van de 
personen die deze arbeid op een gegeven moment kunnen 
verrichten' (Ibid.). Hier is ten eerste de vraag gerecht
vaardigd: waar vind je de beoordelings-maatstaven dan ? 
Maar dat is nog tot daar aan toe. Als ik vervolgens ga 
analyseren welke normen zij hanteren in taakontwerpen die 
leiden tot een succesvolle automatisering en die volgens de 
sociotechnici een goede kwaliteit van de arbeid moeten 
waarborgen dan valt mij eens te meer op dat zij 
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expliciet een aantal criteria gebruiken die ook terug te 
vinden zijn in de door mij beschreven arbeidssemantiek. 
Ik geef hier enkele voorbeelden. Waar geschreven wordt 
over voorwaarden voor succes bij automatisering wordt 
opgemerkt: 'Samenwerking nodig ( ... ) Automatiseren begint 
vaak met het zoeken naar oplossingen voor technische 
problemen. Daarvoor is er al samenwerking nodig tussen 
functies die vaak gescheiden zijn. Zeker in de ontwerp-fase 
van een produktiesysteem zullen mensen uit de verschillende 
disciplines (ieder met hun eigen aanpak en taalgebruik) 
nodig zijn' (Ibid. p. 28). Weliswaar wordt hier een soort 
functionele eis op tafel gelegd. Maar het is tegelijk een 
voor vele mensen kenmerkende en belangrijke betekenis van 
arbeid, bijna een conditio sine qua non. 
Waar de Groep schrijft over 'functie-eisen van een produk
tiesysteem: flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van de 
arbeid' (Ibid. p. 31 e.v.) zijn er ook sporen van een 
reïficerend gebruik van betekenissen uit de door ons 
beschreven arbeidssemantiek. De reîficatie zit dan, net zo 
als boven, in het formuleren van betekenissen van arbeid 
als functionele ontwerpcriteria. Onder de voorwaarden voor 
efficii5nte beheersing noemt men bijvoorbeeld 'integratie van 
regelfunkties'. Hieronder verstaat men dat taken als waar
neming, beoordeling en keuze van een ingreep geïntegreerd 
moeten worden door te voorzien in communicatiemogelijk
heden. Opnieuw wordt hier het belang van 'samenwerken' 
aangegeven. De Groep ziet dit tevens als een basisvoor
waarde voor een goede besturing. 
Vervolgens merken de auteurs op dat integratie van 
regelfuncties ruimte biedt voor leren. 'De waarnemer ziet 
bijvoorbeeld iets nieuws waarvan hij de betekenis niet kent 
en zendt dit signaal door naar de beoordelaar. Deze stelt 
vast dat het nieuwe aspect relevant is en koppelt terug 
naar de waarnemer: hij moet daar bijvoorbeeld voortaan 
inderdaad op letten. De ingreep-kiezer zit nu met een 
afwijking waarvoor hij geen ingreep in zijn repertoire heeft. 
Via directe communicatie met de waarnemer zoekt de 
ingrijper experimenteel naar de juiste ingreep. Intussen stelt 
hij ZIJD model van het te besturen model bij. Enzovoort 
(Ibid. p. 40). 
We zien hier iets wat Zuboff (1988) beschrijft met de 
'alarmmelding'. Leren en samenwerken hangen in de infor
matie-arbeid nauw samen, maar tevens wordt dat hier be
schouwd als een erkend onderdeel van werknemersbelangen. 
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Elementen uit de arbeidssemantiek blijken hier ontwerp
criteria. Bij de ontwerp-eisen voor de bewaking van de 
kwaliteit van de arbeid staan een tweetal principes 
centraal: (1) integreren van uitvoerende en regelende taken 
per taakgroep, (2) regelcapaciteit (lees: autonomie) en be
trokkenheid. 
Elementen uit de arbeidssemantiek die ik heb beschreven 
blijken te corresponderen met de criteria (lees: gereïficeer
de betekenissen) die de Groep Sociotechniek hanteert als 
beoordelingsmaatstaven van taakontwerpen. Een belangrijk 
verschil tussen mijn benadering en die van de Groep Socio
techniek is dat zij beoordelingsmaatstaven niet ter discussie 
stellen en opvatten als een soort universele waarde. 
De 'organisational choice' die naar voren komt in de ont
werp-eisen lijkt zo aardig tegemoet te komen aan onder
delen van de beschreven arbeidssemantiek. Toch zitten er 
grote tekortkomingen in. Ten eerste is er sowieso een grote 
kloof tussen de 'organisa tional choice' en de arbeids
semantiek zoals beschreven. Een groot aantal betekenissen 
wordt niet in de ontwerp-eisen betrokken. Ten tweede 
worden samenwerken, communicatie en autonomie behandeld 
als normen zonder mensen. Zo kan echter juist niet worden 
gewerkt met betekenissen die mensen aan hun werk 
toekennen. In feite verschuift door de technologische 
innovatie de werkelijkheid onder de woorden. Arbeid wordt 
ook na technologische vernieuwing cognitief gekenmerkt door 
samenwerken, maar of dat laatste nog steeds hetzelfde 
betekent is nog maar de vraag. Ook de Groep Sociotechniek 
geeft hierover geen uitsluitsel. 
En dat is nu precies 'what it's all about'. Per bedrijf, per 
afdeling, per groep werknemers moet er in feite steeds 
opnieuw worden bekeken hoe dergelijke constructen zich 
ontwikkelen en wat daarvoor de belangrijkste factoren zijn. 
Bijvoorbeeld autonomie voor een hooggeschoolde werknemer 
is bepaald iets anders dan voor een laaggeschoolde werk
nemer. Beiden hebben recht op autonomie in hun werk, 
maar dat is niet het probleem. Het gaat erom wat zij 
eronder verstaan. Hetzelfde geldt voor 'leren', 'samen
werken', 'erkenning' etc. Factoren als leeftijd, sexe, 
opleidingsniveau, beroepsgroep kunnen een forse invloed 
uitoefenen op de aard en inhoud van een arbeidssemantiek. 
Dat betekent tevens dat interpretatiekaders en evaluaties 
van verandering sterk zullen verschillen. 
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Een derde tekortkoming ligt besloten in het feit dat de 
Groep Sociotechniek geen oog lijkt te hebben voor de 
trade-off tussen bepaalde kosten en baten van 
technologische vernieuwing ten aanzien van taakaspecten, 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Juist deze uitruil 
van belangrijke betekenissen is bepalend voor de selectie 
van na te streven belangen in het kader van op handen 
zijnde technologische innovatie. Inhoudelijk lijkt het alsof de 
'organisational choice' zoals die hier uitkristalliseert slechts 
contingent is op een beperkte set van technische en 
objectieve taakinhoudelijke factoren die eigenlijk volgens 
mijn benadering quasi-objectief zijn. 

5. Conclusie 

Ik kom tot een afsluiting. Hoewel de Groep Sociotechniek 
zegt zich te beperken tot het niveau van de objectieve 
taakkenmerken blijkt hun analyse zich ook te bewegen op 
het niveau van de arbeidssemantiek. De auteurs lijken zich 
niet bewust van het feit dat hun 'objectieve taakken
merken' in feite gereîficieerde betekenissen van arbeid zijn. 
Echter dat de arbeidssemantiek ook in hun analyse een rol 
speelt blijkt uit het feit dat de beoordelingsmaatstaven die 
zij gebruiken bij ontwerpen nauw aansluiten bij de beschre
ven arbeidssemantiek. Zij gebruiken derhalve ook een 
normatief model waarmee een 'soll'-'ist' vergelijking wordt 
gemaakt met de werkelijke arbeidssituatie. Wat echter 
wordt nagelaten is het expliciteren van de status (en 
fundering) van dit normatieve model. Mijn suggestie is om 
dit model te funderen in de arbeidssemantiek. De reden 
hiervoor is dat slechts via zo'n aanpak een analyse van een 
arbeiqssituatie gerelateerd kan worden aan een evaluatief 
betekenisnetwerk. Daarbij kan en mag niet worden 
uitgesloten dat de inhoud en vorm van dat evaluatief 
betekenisnetwerk een rol speelt bij de uitkomst van de 
analyse van de arbeidssituatie. Naarmate de discrepanties 
tussen de arbeidssemantiek en de arbeidssituatie groter zijn 
zal de evaluatie van de arbeidssituatie negatiever worden. 
Wat ik hiermee in feite wil bereiken is dat de pré-actieve 
rol die mensen onbewust spelen bij het definiëren en 
evalueren van hun wereld kan worden geanalyseerd. Niet de 
onderzoeker moet een set van criteria formuleren die hij/zij 
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hanteert bij het beoordelen van de kwaliteit van taakont
werpen. Mensen hebben de criteria al in voorraad en die 
kunnen met een semantische analyse van het arbeidsbegrip 
zichtbaar worden gemaakt. 
Denkend in termen van arbeidsbeleid rond organisatie
verandering voortvloeiend uit automatisering komt het erop 
neer om als manager en als werknemer zo goed mogelijk 
op de hoogte te zijn van elkaars interpretatiekaders. Naar 
mijn idee hebben die in een context van automatisering 
steeds veel te maken met het werk dat men gezamenlijk 
doet. Vandaar ook dat het van belang is om bij de 
voorbereiding en invoering van veranderingen steeds te 
streven naar een verantwoord 'management of meaning'. 
Maar dat veronderstelt een methode om iets daarvan te 
weten te komen. Die methode is hier in grote lijn 
uiteengezet. Bij Warmerdam en Riesewijk (1980) was er nog 
sprake van een arbeidssemantiek-zoals-bedoeld. In de 
methode voor de semantische analyse van het arbeidsbegrip 
is er sprake van een arbeidssemantiek-zoals-bepaald, Met 
deze methode valt een verantwoord 'management of 
meaning' rond technologische innovatie ook te ondersteunen. 

Noten 

l. P. Salmaso en L. Pombeni, Work experience and the 
concept of work, in: H. Brandstätter en E. Kirchler, 
Economie Psychology, Proceedings of the IOth IAREP 
Annual Colloquium, Linz, 1985 pp. 3 75-383. 
A. Hampton, An investigation of the nature of abstract 
concepts, in: Memory & Cognition, 1981, Vol. 9 (2), pp. 
149-156. 
M. Meeus, Technologie, plaats en betekenis van arbeid I, 
(ongepubliceerd Research Memorandum, Faculteit Wijsbe
geerte en Maatschappijwetenschappen, TUE 1989) pp. 14. 

2. Ik ontleen dit onderscheid aan het werk van A. Touraine 
zoals beschreven door W.F. de Nijs in 'Het sociologisch 
geweten van de geprogrammeerde samenleving, Tilburg 
1987. Echter ook Kern & Schumann is een dergelijke 
analytisch onderscheid gemaakt in 'Arbeit und Sozial
charakter: alte und neue Konturen, in: Krise der Arbeits
gesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologen
tages in Bamberg 1982, hrsg. J. Matthes, Fr. a. M., 
1983. 
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3. Ibid. n. 1. 
4. Ibid. n. 1. 
5. Om de analyse helder te houden beperk ik mij hier tot 

de gegevens die ik in mijn eigen onderzoek heb 
verzameld. 

6. Ik verwijs hiervoor naar een vergelijkend onderzoek van 
J. de Schampheleire. Hij vergeleek laaggekwalificeerde 
werknemers die wel werkten met geautomatiseerde 
apparatuur met werknemers die niet werkten met deze 
apparatuur. Hij schrijft het volgende over de trade-off 
van zinvolle betekenissen van arbeid in het licht van 
gegeven randvoorwaarden. 'Vooreerst blijken mensen uit 
de geautomatiseerde afdeling ondanks een lage eigen 
controle op het werk toch positief te staan tegenover 
automatisering en ten tweede blijkt individueel werken 
niet noodzakelijk tot een gevoel van isolatie te leiden 
(."). We hebben te maken met mensen die vanuit hun 
feitelijke positie weinig illusies koesteren over de 
inhoudelijke aspecten van hun werk, maar eerder oog 
hebben voor het verdwijnen van negatieve aspecten van 
hun werk, zoals het verlagen van de arbeidsdruk. 
Hiermee is verklaard waarom zij met een verminderde 
autonomie de nieuwe werksituatie toch apprec1eren. 
Tevens voelen zij zich niet meer of minder geîsoleerd 
dan hun collega's. De reden hiervoor is dat een lage 
werkbelasting weer interactie - die echter niet met het 
werk zelf te maken heeft - mogelijk maakt' uit: J. de 
Schampheleire, In de maalstroom. Laaggekwalificeerde 
arbeiders en automatisering. In: Tijdschrift voor 
Arbeidsvraagstukken, Jrg. 1, (1985) 3 p. 21. 
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IDTGEVEN IN EEN TURBULENTE OMGEVING: 
Concentratie en diversificatie van de media 

Ulke Veersma 

De afgelopen jaren treden sterke concentratietendensen op 
die tot uiting komen in een vorm van samenwerking tussen 
ondernemingen of het volledig samengaan van ondernemingen 
door middel van fusies en overnames (1). Bij uitgeverijen 
gebeurt dit in verhevigde mate. Deze sector wordt steeds 
meer een internationaal concurrentieterrein waarop enkele 
groten steeds meer kleinen opslokken. Zij raken daarbij 
steeds verder van hun oorspronkelijke marktterrein en oor
spronkelijke landsgebied verwijderd. 
De grote aandacht in de pers voor fusies is niet alleen een 
soort reflectie op het eigen uitgeversbestaan. Essentiële 
vragen worden opgeroepen, zoals met betrekking tot de 
gevaren voor een veelzijdige nieuwsvoorziening die 
verschillende zienswijzen toelaat en waarin redacties 
voldoende vrijheid hebben om een eigen standpunt te kunnen 
verwoorden. Vervolgens is de vraag hoe uitgeverijen met de 
werkgelegenheid omspringen. Voor zover mogelijk, wordt 
deze vraag beantwoord voor een aantal grafische bedrijven 
waar ik in het kader van mijn dissertatie onderzoek heb 
gedaan en die deel uitmaken van een uitgeverij waar zich 
een fusie heeft voorgedaan (2). 

Wat bij fusies (en pogingen daartoe) tussen Nederlandse 
uitgeverijen de meeste publiciteit trok, was de gerucht
makende wijze waarop dergelijke gebeurtenissen zich de 
laatste jaren voltrokken. In hoog tempo volgden de gelukte 
en de mislukte p"ogingen tot fusie elkaar op. Hierbij springt 
de rol van de aandeelhouders in het oog en de macht die 
zij in Nederland kunnen uitoefenen. 
Op de achtergrond spelen de internationalisering van het 
uitgeverswezen en de verhevigde concurrentie die daar 
optreedt, een belangrijke rol. Fusies vinden zowel plaats om 
te voorkomen dat men een te gemakkelijke prooi is, als om 
in deze arena een sterke positie te kunnen innemen. 
Maar eerst wordt gepoogd een antwoord te geven op de 
vragen: Wat zijn de drijfveren bij fusies en waardoor wor
den deze mogelijk gemaakt? 
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1. Achtergrond van fusie(-pogingen) 

Gevestigde en 'nieuwe media' 

Sinds het verschijnen van RTL Véronique in de meeste 
Nederlandse huiskamers is opnieuw een hevige discussie 
opgelaaid over de wenselijkheid van een commercialisering 
van het mediawezen, hetgeen een grotere concurrentie zou 
betekenen voor de gevestigde omroepen. Krantenuitgevers 
hebben zich, vanwege de verwachte concurrentie op de 
adverteerdersmarkt en de verkleining van de STER-pot waar 
zij een deel van toegewezen krijgen, aanvankelijk sterk 
geweerd tegen een dergelijke ontwikkeling. Toen duidelijk 
werd dat de slag verloren zou ZIJD, heeft een aantal 
uitgevers geprobeerd om gezamenlijk een commerciële 
omroep op te zetten. Zij nemen een tegenstrijdige houding 
aan tegenover genoemde ontwikkelingen. 

Commercialisering van de televisie is slechts één voorbeeld 
van de wijze waarop de massamedia en uitgevers in 
Nederland de afgelopen tijd in het nieuws, en daarmee in 
hun eigen schijnwerpers, zijn gekomen. De komst van 
commerciële televisiestations is bovendien niet de enige 
nieuwe ontwikkeling die de uitgevers zorgen baart. Bij alle 
veranderingen op het terrein van de massamedia spelen de 
belangrijkste problemen zich af rond afgrenzing. 
In de eerste plaats afgrenzing in de meest letterlijke 
betekenis van het woord. Doordat nieuwe communicatie
middelen zich niets aantrekken van landsgrenzen wordt 
nieuws niet meer als een gemeen, maatschappelijk, goed 
beheerd en kan dat ook niet meer. Met behulp van een 
schotelantenne kan men alle via een satelliet uitgezonden 
programma's over grote afstand ontvangen. Dit geldt even
eens voor het overzenden van informatie, waardoor de geo
grafische locatie waar deze uiteindelijk wordt gedrukt, van 
ondergeschikt belang wordt. Niet alleen de concurrentiestrijd 
tussen uitgevers, maar ook tussen daaraan verwante sec
toren als de grafische bedrijven krijgt daardoor een steeds 
internationaler karakter. 
In de tweede betekenis heeft afgrenzing betrekking op de 
grenzen tussen verschillende media. Tot nu toe bestond er 
een scheiding tussen media die nieuws met een vluchtig 
karakter brengen, zoals het dagblad, en uitgaven van bij
voorbeeld een wetenschappelijk gehalte. Dit geldt eveneens 
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voor het onderscheid tussen de verschillende informatie
dragers, waarbij het beheer onder geheel verschillende 
organen valt. Terwijl televisieprogramma's met voor een 
deel nieuwswaarde en voor een ander groot deel amuse
mentswaarde door verschillende omroepen en de NOS 
worden verzorgd, werden kranten tot nu toe uitgegeven en 
gedrukt door krantenuitgevers, waarvan de meeste vrijwel 
alleen kranten produceren. Ook hier treedt een vervaging 
van de grenzen tussen verschillende media op, die samen
gaat met een diversificatie van de informatievoorziening. 

Commerciële omroepen betekenen voor de dagbladen een 
directe concurrentie op de advertentiemarkt. Daarnaast zijn 
zij een indirecte concurrent. Door de vergoeding die 
krantenuitgevers ter compensatie van het lagere aanbod van 
advertenties uit de STER-pot ontvangen (3), zijn hun belan
gen namelijk verstrengeld met die van de bestaande 
omroepen. De vergrote concurrentiedruk die van deze 
commercialisering uitgaat, heeft geleid tot de gesignaleerde 
ommezwaai bij uitgevers naar een pragmatische - maar niet 
erg consistente - houding tegenover commerciële televisie. 
Om de toenemende risico's op het terrein van nieuwe 
media te kunnen dragen en om de concurrentie te kunnen 
trotseren, wordt geprobeerd om verschillende samenwerkings
verbanden met andere uitgevers op te zetten. Zo heeft een 
groep uitgevers Elsevier/NDU, Perscombinatie, De 
Telegraaf en VNU - steeds nieuwe plannen gelanceerd voor 
het gezamenlijk opzetten van een commerciële omroep, het
geen een impliciete acceptatie van deze ontwikkeling 
betekent. 
Ook nadat TVIO onhaalbaar bleek en nu deze is opgegaan 
in RTL Véronique, blijven zij aan deze plannen vasthouden 
(NRC/Handelsblad, 8-1-'90). Op locaal niveau worden bij
voorbeeld in Amsterdam door de Perscombinatie en De 
Telegraaf initiatieven ontplooid voor de oprichting van een 
professioneel radio- en televisiestation. 
Aan al deze activiteiten ligt het inzicht ten grondslag dat 
er onherroepelijk een steeds verdergaane diversificatie van 
de media optreedt. Bovendien moeten nieuwe media de 
klant nieuws en informatie op een zeer gedifferentiêerde en 
op maat gesneden wijze aan kunnen bieden. Regionale uit
gevers spelen op deze diversificatie in door gezamenlijk 
abonneetelevisie te exploiteren, waarbij tegen betaling uit
eenlopende informatie wordt verstrekt, van locaal nieuws 
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tot informatie voor beleggers (NRC/ Handelsblad, 29-11-' 89). 
Bij de kabelkrant, waar ook veel dagbladuitgevers aan 
deelnemen, ligt de flexibiliteit bijvoorbeeld in het voort
durend aanpassen van het nieuws aan de actualiteit. 
Ook binnen de bestaande produktie treedt een tendens naar 
een vergroting van de flexibiliteit op, welke een rol kan 
spelen bij concentratie-tendensen. Binnen de uitgeverijen en 
de daarmee verwante grafische bedrijven worden namelijk 
nieuwe technologieën in het grafische produktieproces toege
past, zoals de laser-printer en vormen van desk-top publishing. 
Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om in kleine 
oplagen te drukken waarbij in hoge mate rekening wordt 
gehouden met eisen van de klant. Bij de toepassing van 
genoemde technologieën kunnen uiteindelijk alleen het druk
proces en de grafische vormgeving als ondersteuning bij de 
totstandkoming van grafische produkten worden verzorgd, 
waardoor grafische bedrijven een dienstverlenend karakter 
verkrijgen. Door het toenemende belang van behoeften op 
de markt voor de produktie en de produktie-technische 
mogelijkheden om daaraan te voldoen, wordt een intensi
vering van de verkoopaktiviteiten noodzakelijk. In een groter 
samenwerkingsverband kunnen de kosten hiervan aanzienlijk 
worden beperkt. 
Nieuwe methoden van informatieverwerking vergen boven
dien, evenals ontwikkelingen bij nieuwe media, omvangrijke 
investeringen. Nieuwe technologieën als de laser kunnen 
worden toegepast bij zowel de informatievoorziening aan de 
consument als de professionele dataverwerking. 
Een voorbeeld is de CD-rom voor de opslag van data, 
waardoor relatief goedkoop databases kunnen worden aan
gelegd. In de toekomst ontstaan steeds meer mogelijkheden 
voor de verwerking van gedigitaliseerde beeldinformatie. 
Foto's kunnen worden opgeslagen zonder te worden af ge
drukt. Het spreekt voor zich dat de integrale verwerking 
van tekst en beeld in gedigitaliseerde vorm enorme moge
lijkheden met zich mee brengt voor de grafische industrie. 
De informatie kan daardoor immers op een veel efficiëntere 
wijze met een enorme kostenbesparing worden verwerkt. 
Ontwikkelingen in de produktietechnologie en in informatie
dragers vormen dus niet altijd een bedreiging voor de 
bestaande produktie. 

Een belangrijke achterliggende 
overnames van bedrijven blijkt 
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soortige investeringen van uitgevers, als onderdeel van een 
nieuwe informatie-industrie (in de Angelsaksische betekenis van 
bedrijfstak), op de terreinen van nieuwe media, nieuwe 
informatiedragers en nieuwe produktiemethoden. 
Vooral bij de kleinere krantenuitgevers, en dan met name 
regionale dagbladen, is het - te lage - rendement de laat
ste jaren aanleiding geweest voor fusies (4). De dagbladuit
gevers schrijven problemen in de advertentieomzet toe aan 
de ontwikkelingen rond commerciële televisie, waar zij 
ironisch genoeg zelf deel aan willen nemen (5). Bij . de 
presentatie van het jaarverslag over 1989 van de Neder
landse Dagbladpers (NDP) werd gesproken van een weinig 
samenhangend mediabeleid (NRC/Handelsblad, 15-3-'90). 
Voor een schets van de achtergrond van concentratie
tendensen en de drijfveren die bij fusie een rol spelen 
bieden genoemde ontwikkelingen echter onvoldoende 
verklaring. Er zijn tevens ontwikkelingen bij de produktie 
van de krant die het gesternte waaronder de fusiegolf zic.h 
voltrekt, bepalen. Hierdoor zijn mogelijkheden geschapen die 
eerder niet aanwezig waren. De herstructurering van de 
dagbladenproduktie moet daarom tevens in het licht van 
ontwikkelingen binnen de produktie worden gezien. 

Veranderingen in de produktie van de krant (7) 

De uitgevers hebben met hun kritiek in zoverre gelijk, dat 
door de overheid voortdurend maatregelen worden genomen 
die een reactie zijn op ontwikkelingen die op een of andere 
manier een bedreiging zijn voor ongewenste machtsconcen
tratie (monopolievorming), de pluriformiteit van de media 
(6) en de persvrijheid. Nadat de directies van de 
Perscombinatie en de NOU (onderdeel van het Elsevier
concern) hun voornemen kenbaar maakten om te gaan 
fuseren, is nu een bijvoorbeeld regel in de maak die 
persfusies verbiedt waarbij het om meer dan een derde van 
de markt gaat (NRC/Handelsblad, 19-2-'90). 
Zeker wanneer het om een dergelijke fusie zou gaan, 
waarbij het grootste deel van de landelijke dagbladen 
betrokken is, is de vraag, hoe een dergelijke fusie mogelijk 
zou zijn zonder dat de verschillende bladen samengaan. 
Eerder waren er aspecten van de grafische produktie van 
de krant die een dergelijke fusie problematisch, zo niet 
onmogelijk maakten. Hoewel hier niet de belangrijkste 
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drijfveren gezocht moeten worden, zijn er wel ontwikke
lingen aan te geven die een dergelijke fusie minder pro
blematisch maken dan voorheen het geval zou zijn geweest. 

Door veranderingen binnen de produktie worden verschil
lende organisatievormen bij de produktie mogelijk en wordt 
de relatie tussen redakties en de produktie van de krant 
fundamenteel gewijzigd. Terwijl er in het voortraject van 
de produktie sprake is van een toenemende integratie van 
de verschillende bewerkingsfasen, kan het feitelijke drukken 
steeds meer - vooral geografisch gezien - worden losge
koppeld van de voorgaande fasen. Door een automatisering 
van de tekstverwerking, waardoor de redactie zelf de tekst 
in kan voeren, wordt het zetten van tekst door grafici een 
aan het redactionele werk ondergeschikte activiteit bij de 
vervaardiging van de krant. Opgemaakte pagina's worden, 
via een telefoonverbinding of, sneller, door middel van een 
pagina/ ax met een straalverbinding, overgezonden naar de 
drukkerijen die van de landelijke bladen verspreid liggen 
over het land. Een stap verder in de automatisering is de 
volledige opmaak van pagina's aan beeldschermen, waardoor 
de schaar en lijmpot uit de produktie-afdeling verdwijnen. 
Wanneer de capaciteit van de computergestuurde apparatuur 
verder is uitgebreid, kan de pagina uiteindelijk rechtstreeks 
in digitale vorm worden overgezonden, zodat de pagina niet 
meer gezet hoeft te worden, en direct naar de plaatmaker 
worden gezonden. Hetzelfde geldt voor het overzenden van 
foto's in digitale vorm, hetgeen tot nu toe te veel van de 
geheugencapaciteit van de huidige apparatuur vergde. Als 
gevolg van deze integratie van de verschillende fasen in 
het voortraject van het maken van de krant nadert de 
deadline voor journalisten steeds dichter het moment waarop 
de krant van de pers rolt. Ook de dis tributietijd wordt 
verder ingekort, zodat de totaal benodigde tijd om het 
nieuws bij de consument te brengen enorm afneemt. 
Naast deze vergrote flexibiliteit in de produktie en de 
verhoogde kwaliteit van het produkt door de verhoogde 
actualiteitswaarde, wordt de beheersing van het produktie
proces door de redactie voortdurend vergroot. Hierbij speelt 
tevens een rol dat de nieuwe produktiemethoden nauwelijks 
meer eisen stellen aan een vertrouwelijke behandeling van 
het nieuws bij de verwerking daarvan in het produktie
proces. Eerder, zoals bij de fusie van de bladen die nu de 
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Perscombinatie vormen, was dit nog anders omdat de tekst 
voor het grootste deel nog gezet werd door grafici in de 
technische afdeling, die dus door de fusie informatie voor 
verschillende bladen moesten bewerken. Een probleem lag 
daarbij in het vertrouwelijke karakter van het nieuws (8). 
Door het hanteren van een paswoord bij het invoeren van 
tekst door de redactie en door de individuele redacteuren 
behoort dit probleem grotendeels tot het verleden. Het 
maken van de krant zal uiteindelijk vrijwel alleen bestaan 
uit de journalistieke fase en het vermenigvuldigen en 
distribueren. 

Het hoeft weinig betoog dat de werkgelegenheid bij de 
produktie-afdelingen van kranten door deze rationalisering al 
zeer sterk is teruggelopen. Dit geldt niet alleen voor het 
voortraject; ook bij de drukfase zijn steeds minder werk
nemers ingeschakeld. Bij de Perscombinatie bedienen druk
kers de technologisch zeer geavanceerde pers als operators 
van achter panelen, waarop zij de hoeveelheid drukinkt en 
dergelijke kunnen instellen. Het werk bestaat uit proces
bewaking en het ingrijpen bij storingen. 
Bij fusies valt in deze fase van het grafische produktie
proces nog een verlies aan werkgelegenheid te verwachten, 
aangezien de drukcapaciteit dan beter benut kan worden. 
De meeste werkgelegenheid bij het grafische deel van het 
produktieproces gaat, bij de huidige stand van de techniek, 
gemoeid met de opmaak van de krant. Aangezien dit werk 
direct verbonden is met het specifieke produkt (voor iedere 
krant moet afzonderlijk de opmaak worden verzorgd), is er 
geen reden om aan te nemen dat hier als gevolg van een 
fusie arbeidsplaatsen verdwijnen. Dit ligt anders bij de 
gevolgen van een volgende stap in de automatisering. Bij de 
eerste uitgever waar in Nederland pagina-opmaakschermen 
zijn ingevoerd, de Perscombinatie, heeft dit dan ook aan
vankelijk tot een conflict geleid (9). Een minstens even 
belangrijke rol speelde hierbij de plaatsing van deze appara
tuur op de redactie en een meningsverschil over het 
grafische danwel redactionele karakter van deze werkzaam
heden. 
Ondanks het feit dat de redactie ontegenzeggenlijk een 
grotere invloed krijgt op de inhoud en de vorm van de 
krant, overheerst overigens de mening dat grafisch inzicht 
en vakmanschap ook in de toekomst, zij het in een andere 
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vorm, noodzakelijk blijven. Deze zullen in de toekomst 
zowel in sociale als in geografische zin worden losgekoppeld 
van vigerende produktiestructuren en beroepen. Zoals de 
grafische bedrijfstak zelf een dienstverlenend karakter 
krijgt, zullen ook beroepen die tegenwoordig binnen deze 
bedrijfstak worden uitgeoefend in de toekomst als dienst
verlenende beroepen binnen andere sectoren worden uitge
oefend. 
Samengevat betekent dit, ten eerste, dat de beheersing van 
het produktieproces door de redactie wordt vergroot, terwijl 
het drukken grotendeels elders plaatsvindt. Deze tendens 
wordt gestimuleerd vanuit een streven naar kostenverlaging 
en een verhoging van de actualiteitswaarde van de krant. 
Door de eerder beschreven ontwikkelingen bij het maken 
van de krant is het verplaatsen van drukactiviteiten eerder 
usance geworden dan uitzondering. Verschuivingen in werk
gelegenheid zijn in mindere mate afhankelijk van het 
(fusie)beleid van een bepaalde krantenuitgever dan van een 
rationalisering van het produktieproces. 
Fusies moeten daarom eerder worden beoordeeld naar de 
gevolgen voor de situatie van de grafische sector als 
geheel. De gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid 
worden dan ook door vakbonden en ondernemingsraden in 
deze context beoordeeld. Een mogelijke versterking voor de 
grafische sector als gevolg van een samenwerking tussen 
uitgevers wordt daarom vaak verkozen boven het handhaven 
van bepaalde (dag-)bladen die door hun noodlijdendheid uit
eindelijk toch zullen verdwijnen. De grafische industrie is 
eerder gediend bij in nationaal en internationaal sterk 
opererende uitgeverijen, waarbij men ervan uitgaat dat de 
Nederlandse bedrijfstak, zeker wat betreft de produktie voor 
de Nederlandse markt de voorkeur zal genieten boven 
buitenlandse drukkerijen. 
Er treedt daardoor niet alleen een diversificatie van media 
op, maar er ontstaat tevens een grotere verscheidenheid 
aan produktiestructuren, die zich over landsgrenzen heen 
strekt. De verscherping van de internationale concurrentie
verhoudingen heeft daardoor niet alleen directe gevolgen 
voor de uitgeverijen, maar evenzeer voor de drukkerijen. Bij 
het laten drukken van een krant kan naar de afstand tot 
het verspreidingsgebied worden gekeken, maar ook naar de 
kosten van het drukken en andere factoren die onder meer 
een rol spelen bij de keuze van internationale bladen voor 
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Nederland als locatie om bladen te laten drukken (l 0). De 
potentiële bedreiging die voor de grafische industrie van 
fusie- en overnamebewegingen en daarbij een internationali
sering van de concurrentieverhoudingen uitgaat, kan, zo 
blijkt zelfs in haar tegendeel verkeren wanneer deze turbu
lente omgeving in het strategisch beleid van ondernemingen 
wordt verdisconteerd. 

2. Fusies en overnames 

Naast de fusieplannen van de Perscombinatie en NRC/ 
Handelsblad die in medialand een ware aardverschuiving 
zouden veroorzaken, zijn er natuurlijk ook kleinere aard
verschuivingen te melden. Deze blijven bovendien niet 
beperkt tot de dagbladuitgevers. Eind mei 1987 werd, wat 
wel wordt genoemd, een overval op Kluwer gepleegd door 
Elsevier. Dit gebeurde door zonder instemming van zowel 
de Raad van Bestuur, de Commissarissen als van de 
Centrale Ondernemingsraad van Kluwer een overname van 
het Kluwer-concern aan te kondigen. 
De uitgeversstrijd die daarop volgde resulteerde uiteindelijk 
tot veler verrassing in een fusie tussen de Wolters Samsom 
Groep en Kluwer. 
Terwijl nieuwe media, en de investeringen die deze van de 
uitgevers vergen, tevens een belangrijke rol hebben gespeeld 
bij deze fusie, speelde hier de verscherping van de inter
nationale concurrentieverhoudingen waaronder uitgeefactivi
teiten en daarmee verwante informatieverwerkende en 
ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd, de doorslag
gevende rol. De achtergrond van, en tevens drijfveer bij 
deze uitgeversstrijd werd - impliciet - verwoord door de 
topman van het Elsevier-concern, prof. Vinken, toen hij de 
verwachting uitte dat er over tien jaar in de hele wereld 
slechts tien uitgeversconcerns van betekenis zouden zijn 
overgebleven. 
Nadat ook bij andere uitgeverijen samenwerkingsverbanden 
ontstonden, vond ruim een jaar later opnieuw een belang
rijke concentratie in de uitgeverswereld plaats door de 
overname van Audet nv door het VNU-concern. Dit maal 
met instemming van alle betrokken partijen. Hier spelen 
activiteiten op het terrein van nieuwe media, zoals de 
kabelkrant, een belangrijker rol. De investeringen zijn, zeker 
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wanneer de re sul ta ten blijken tegen te vallen, voor relatief 
kleine concerns, zoals Audet, te risico-vol om deze te 
kunnen blijven voortzetten. Een andere, minstens even door
slaggevende reden heeft betrekking op het bewerken van de 
markt en de positie die het nieuwe concern inneemt op 
verschillende marktsegmenten, zoals van de tijdschriften en 
van de regionale dagbladen. Niet alleen het vergroten of 
versterken van een monopolie op bepaalde marktsegmenten 
is het streven, maar vooral een evenwichtige spreiding van 
activiteiten waardoor concerns minder afhankelijk zijn van 
onvoorspelbare ontwikkelingen binnen een segment. 
Op de achtergrond speelt natuurlijk ook hier de internatio
nalisering van de concurrentie een rol. Bij het verdwijnen 
van allerlei beperkingen voor West-Europese uitgeverijen zal 
de concurrentiestrijd een nog feller karakter krijgen. Regio
nale dagbladen zijn dan nog slechts speldeknopjes op de 
landkaart. 

Uitgeversstrijd rond Kluwer 

Met de aankondiging van een onvriendelijke overname van 
het Kluwer-concern door Elsevier op 3 juni 1987 werd het 
startsein gegeven tot de uitgeversstrijd die in Nederland in 
de zomer van 1987 woedde, waarbij de hoofdrolspelers zich 
zelfs buiten onze landsgrenzen leken op te houden. Korte 
tijd werden immers de geruchten bevestigd dat ook de 
media-magnaat Robert Maxwell interesse zou ·hebben voor 
de Nederlandse uitgevers - met name Elsevier - toen de 
voorzitter van de Raad van Bestuur van het Elsevier
concern, prof. Vinken, op 13 augustus 1987 besprekingen 
voerde over samenwerking met de genoemde media-gigant. 
Deze speelde daarom op de achtergrond bij de affaire een 
rol als mogelijke, overmachtige, derde speler in het spel. 
Voordat Maxwell echter op het toneel verscheen, had zich 
al een hevige strijd tussen de Nederlandse uitgevers 
afgespeeld, welke niet zelden werd ondersteund door 
dramatische effecten, zoals het uitbrengen van persberichten 
en het geven van interviews waarin groteske schilderingen 
werden gegeven van de tegenstander. Zo werd Elsevier door 
de topman van Kluwer, mr. J.J.C. Alberdingk Thijm, 
vergeleken met een dinosaurus, "die ook allemaal ZIJD 

uitgestorven". Volgens de vele artikelen die in deze periode 
in de pers verschenen was de topman van het Elsevier-
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concern, in de jaren zeventig oprichter van de wereld
beroemde database op medisch gebied, Excerpta Medica, de 
belangrijkste actor achter deze voor Nederlandse begrippen 
ongebruikelijke gang van zaken bij de poging tot overname 
van het Kluwer-concern. 

Voor Vinken, en daarmee natuurlijk de Raad van Bestuur 
van Elsevier, bestonden er twee belangrijke motieven voor 
het plegen van een overval op het Kluwer-concern. Een 
eerste is gelegen in de verwachting van Vinken dat over 
enkele jaren over de hele wereld nog slechts tien grote 
uitgeversconcerns zullen bestaan. Een uitblijven van vergro
ting van het concern zou dan een relatieve verzwakking 
van de positie van het Elsevier-concern op de wereldmarkt 
betekenen. Elsevier beschikte over voldoende middelen in 
kas. Een uitbreiding van het concern in het buitenland lag 
minder voor de hand omdat hier een geringer overzicht is 
over te verwachten - bedrijfs - economische ontwikkelingen. 
Bovendien speelde een ander motief een rol dat tegelijker
tijd een noodzakelijke voorwaarde is voor het overnemen 
van een ander concern. 
Om bij de verwachte tien uitgeverijen te kunnen behoren, 
was een uitbreiding in Nederland noodzakelijk. Bij een 
overname van Kluwer werd verwacht dat, met . name door 
de winstgevendheid van juridische uitgaven, de positie van 
het concern als geheel zou worden versterkt. De genoemde 
uitgaven sluiten bovendien goed aan bij het assortiment 
produkten dat het Elsevier-concern als educatieve en 
wetenschappelijke uitgever op de wereldmarkt voert. De 
eisen die na een eventuele overname van het Kluwer
concern door Elsevier aan de afzonderlijke werkmaatschap
pijen gesteld zouden worden, speelden overigens een 
belangrijke rol bij de - negatieve - reacties vanuit de 
werkmaatschappijen van het Kluwer-concern. De hoge rende
mentseis en die Elsevier aan haar werkmaatschappijen stelt, 
zouden betekenen dat risicovolle ondernemingen voortaan tot 
het verleden zouden behoren en dat winstbejag op de korte 
termijn het belangrijkste streven van uitgeverijen zou zijn. 

De bezwaren van Kluwer hadden echter in de eerste plaats 
betrekking op het vijandige karakter van de poging tot 
overname en vervolgens op de wijze waarop de poging tot 
overname van het concern werd uitgevoerd. Inhoudelijke 
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motieven die werden aangevoerd, hadden verder betrekking 
op het verschil in ondernemingscultuur. Op de achtergrond 
speelden tevens psychologische faktoren een rol, die in de 
uitgeversstrijd op verschillende momenten de boventoon 
leken te voeren. In de berichtgeving door de pers leidde dit 
niet zelden tot overdrijving en vertekening van de gang van 
zaken. De overval werd, afhankelijk van de gekozen stel
lingname, afgeschilderd als een uiting van persoonlijke 
machtsambities van de heer Vinken, danwel als de uitkomst 
van een geniale, uitgekiende strategie. De concerns kregen 
in deze beschrijvingen beide een stereotype rol toebedeeld: 
Elsevier als boosdoener, met Vinken als gemene hebzuchtige 
wolf, en Kluwer als het weerloze slachtoffer, de underdog. 
Dat deze weergave van de feiten op vele punten onjuist 
was, blijkt, achteraf gezien, alleen al uit het feit dat al in 
een veel eerder stadium besprekingen zijn gevoerd tussen de 
top van de beide concerns die eerder in de uitgeversstrijd 
verwikkeld waren en het concern dat zich later in de 
uitgevers~trijd begaf, de Wolters Samsom Groep. 
Laatstgenoemd concern werd vervolgens als de reddende 
engel voorgesteld. Men kan, gezien de achteraf zichtbare 
onjuistheid van cruciale argumenten, vaststellen dat de 
publieke opinie duidelijk heeft bijgedragen aan het falen van 
de plannen van Elsevier. 
Meer inhoudelijke bezwaren tegen de poging tot overname 
van het Kluwer-concern door Elsevier hadden be trekking op 
de verschillen in management en bedrijfsvoering van de 
betrokken concerns. Hierboven werd al gewezen op de hoge 
rendementseisen die binnen het Elsevier-concern aan de 
verschillende werkmaatschappijen worden gesteld. Bij het 
Kluwer-concern werden over het algemeen lagere eisen aan 
het rendement van de werkmaatschappijen gesteld, waardoor 
deze ook grotere risico's konden nemen. Inmiddels is de 
financiële doelstelling van het ontstane Wolters Kluwer
concern voor 1992 echter al gesteld op bruto 15 % van de 
omzet (netto 10 %). 
Een ander bezwaar tegen een fusie van Kluwer en Elsevier 
had betrekking op het - vermeende - verschil in onder
nemingscultuur. De concern-leiding van Elsevier werd 
verweten geen oog te hebben voor dit verschil. Dit verschil 
in ondernemingscultuur zou onder meer tot uiting komen in 
de relatie tussen de holding van beide concerns en de 
afzonderlijke werkmaatschappijen. Zo zou het Kluwer-
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concern gekenmerkt worden door een meer gedecentrali
seerde organisatie, waarbij de werkmaatschappijen een veel 
grotere zelfstandigheid bezitten dan bij Elsevier het geval 
is. Later, bij de overname van Kluwer door de Wolters 
Samsom Groep, werd dit kenmerk van de organisatie als 
argument aangevoerd voor een fusie van Kluwer en de 
Wolters Samsom Groep. Bij een nadere beschouwing blijkt 
dit argument echter minder steekhoudend dan men op het 
eerste gezicht . zou vermoeden. Het wordt dan duidelijk dat 
de organisatie van het Kluwer-concern niet in alle 
opzichten zo decentraal is als die van de Wolters Samsom 
Groep. Zo zijn stafafdelingen bij Kluwer juist meer op een 
centraal niveau gelocaliseerd. Ten aanzien van het 
decentrale opereren van de werkmaatschappijen kan men 
opmerken dat ook bij Elsevier zeer verschillende 
werkmaatschappijen bestaan die ieder relatief zelfstandig op 
specialistische terreinen werkzaam zijn. Produceren door 
uitgevers vindt in feite altijd plaats in kleine produktie
eenheden. Contact met de auteur is bijvoorbeeld sinds 
mensenheugenis een eerste vereiste, die een dergelijke 
werkwijze noodzakelijk maakt. 
Een groter concernverband dat met name sinds de jaren 
zestig en zeventig in het grootste deel van de 
uitgeverswereld bestaat, gaat daarom al langer samen met 
een decentrale manier van werken bij de uitgeefaktiviteiten. 
De aangegeven verschillen en overeenkomsten blijken 
achteraf dan ook zeer relatief te zijn. 
De overnameperikelen kregen een onverwachte wending toen 
de Wolters Samsom Groep zich als mogelijke fusiepartner 
opwierp en, als reactie op het bod dat Elsevier op de 
aandelen van Kluwer uitbracht, een tegenbod deed op de 
aandelen van het Kluwer-concern. Vervolgens ontstond een 
kopen en verkopen van aandelen waarvan de logica vaak 
alleen achteraf door beurs-specialisten kan worden 
aangegeven. Als gevolg hiervan ontstond er een 
voortdurende stijging van de koersen van met name de 
aandelen van Kluwer. 
Het bod van de Wolters Samsom Groep had een zogenaamd 
vriendelijk karakter. Door Kluwer werden dan ook 
verschillende middelen toegepast om een overname door 
Elsevier te voorkomen en om tegelijkertijd de weg vrij te 
maken voor een fusie met de Wolters Samsom Groep. Een 
naar Amerikaans voorbeeld gehanteerd middel was de gifpil. 
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In het biedingsbericht van de Wolters Samsom Groep was 
namelijk een bericht opgenomen over het uitgeven van 
prioriteitsaandelen. Hierin stond dat de elf zeer winst
gevende juridische uitgeverijen waren ondergebracht in de 
subholding Groep Rechtswetenschappen bv. Met het oog op 
een ongewenste overname werd door de uitgifte van 
preferente aandelen en een prioriteitsaandeel in het aan
delenkapitaal van de Kluwer Groep Rechtswetenschappen in 
de loop van 1987 het meerderheidsbelang van Kluwer nv in 
deze vennootschap teruggebracht tot een minderheidsbelang. 
Deze aandelen werden geplaatst bij de Stichting tot 
Behartiging van de Belangen van Kluwer Groep 
Rechtswetenschappen en de Stichting tot Beheer van het 
Prioriteitsaandeel van Kluwer Groep Rechtswetenschappen. 
Deze bescherming zou ongedaan worden gemaakt zodra de 
redenen tot het uitgeven van prioriteitsaandelen zouden zijn 
vervallen. De verschillende stichtingen waren al op 28 april 
1987 in het leven geroepen; waaruit men mag afleiden dat 
de overval van Elsevier minder onverwacht was dan Kluwer 
deed voorkomen. 
Door deze manoeuvre werd gepoogd om de meest aantrek
kelijke delen van het concern buiten de zeggenschap van de 
aandeelhouders van het Kluwer-concern te houden. Deze 
transactie van aandelen vond echter plaats onder 
voorwaarden die door het concern waren vastgesteld en 
waarvan men mag aannemen dat deze voor haar zeer 
aantrekkelijk zijn geweest. Nadat door de beurs druk was 
uitgeoefend werd de beschermingsconstructie buiten werking 
gesteld. Daarmee werd de gifpil echter niet opgeheven. 
Sinds deze periode zijn beschermingsconstructies tegen een 
onvriendelijke overname een veel besproken onderwerp van 
discussie geweest. We komen hier later op terug. 
Het is hier van belang te wijzen op het feit dat ook 
andere concerns, waaronder de Wolters Samsom Groep en 
Elsevier, een beschermingsconstructie hanteren. Door deze 
concerns worden aandelen gecertificeerd. Het bijbehorende 
stemrecht komt dan te liggen bij het administratiekantoor 
dat de aandelen in beheer heeft. Om een te vergaande 
verstrengeling van de belangen van bestuurders van de 
organisatie met de aandelen te voorkomen hebben onaf
hankelijke deskundigen z1ttmg in het administratiekantoor. 
Het bestaan van een dergelijke constructie bij de Wolters 
Samsom Groep was ook de reden dat bij de fusie tussen 
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Kluwer en de Wolters Samsom Groep het kleinere concern, 
de Wolters Samsom Groep, een poging tot overname deed 
van het Kluwer-concern, en niet andersom. 
Na tussentijdse verhogingen van de biedingen werd bij het 
telJen van de aandelen Kluwer die in handen van respectie
velijk Elsevier en Wolters Samsom waren geraakt, 
vastgesteld dat uiteindelijk een meerderheid van bijna 51 % 
van deze aandelen in handen waren geraakt van de Wolters 
Samsom Groep, welk concern daarna is omgedoopt tot 
Wolters Kluwer nv. 
In het biedingsbericht van Wolters Samsom op Kluwer van 9 
juli 198 7 werd aangekondigd dat KI uwer nv in een bv zou 
worden omgezet, waardoor dus de aandelen die Elsevier in 
bezit had in Kluwer bv werden ondergebracht. Na afloop 
van de hele affaire zijn deze aandelen weer omgezet in 
aandelen Wolters Kluwer, waardoor Elsevier ruim dertig 
procent van de aandelen van dit concern in handen heeft 
gekregen. Hierbij is tevens vastgesteld dat Elsevier dit 
aandelenpakket niet verder mag uitbreiden dan tot een 
derde van de aandelen van Wolters Kluwer nv. 
De belangrijkste uitkomst van de hele affaire bestaat vooral 
uit de kosten aan publiciteit en advocaten die deze met 
zich mee heeft gebracht (11). Een neven-effect is geweest 
dat de uitgevers in het buitenland, zoals Robert Maxwell, 
attent zijn gemaakt op de ontwikkelingen bij Nederlandse 
uitgevers en dat de mogelijkheden voor overname - inclusief 
de problemen daarbij - voor het voetlicht zijn gebracht. 
Scherp geformuleerd mag men stellen dat de tien uitgevers
concerns in de wereld nu, door de grote publiciteit die de 
uitgeversstrijd gedurende het verloop van de affaire heeft 
gekregen, misschien eerder zullen ontstaan. Men kan dan 
spreken van een self-ful/illing prophecy, zij het dat de uit
eindelijke uitkomst ook door Vinken zelf wellicht niet is 
voorzien. 

Bij de fusie-perikelen wordt duidelijk hoe bedrijfs
economische en markt-strategische overwegingen kunnen 
leiden tot verschuivingen en concentraties in de uitgevers
wereld die door overnames en fusies optreden. Het spreekt 
voor zich dat hierbij de meest winstgevende onderdelen van 
concerns, zoals de juridische uitgaven van Kluwer, het 
meest aantrekkelijk zijn. 
Bij de uitgeversstrijd rond Kluwer was bovendien duidelijk 
sprake van een poging tot uitbreiding van buitenlandse 
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belangen. Zowel Elsevier als de voormalige Wolters Samsom 
Groep proberen immers hun belangen in het buitenland 
zodanig uit te breiden dat zij een rol kunnen spelen op het 
toneel van de machtsstrijd tussen uitgeversgiganten, die 
zeker in de Verenigde Staten en Groot-Brittanië keiharde 
gevechten leveren om de macht over de media en de 
informatievoorziening. De toenemende concurrentie draagt 
tot een verscherping van de paradox bij dat in de 
filosofie van Vinken - uitgevers alleen zelfstandig kunnen 
blijven door even groot te worden als de grote concerns 
die in toenemende mate het spel bepalen. Een belangrijke 
strategie om dit te bereiken is het overnemen van kleinere 
uitgeverijen of het aangaan van samenwerkingsverbanden, 
zoals Elsevier met Pearson heeft gedaan. Er treedt daar
door èen voortdurende - internationale - verschuiving in de 
machtsverhoudingen tussen concerns op, waarbij strategische 
beslissingen steeds onvoorspelbaarder en ondoorzichtiger 
worden. 
Niet alleen de marktstrategie en het te voeren manage
mentbeleid spelen hierbij een rol, maar ook - vanuit een 
speculatief oogpunt - de winstgevendheid van ondernemingen. 
Hierdoor wordt immers - opnieuw in de filosofie van Vinken 
- bepaald of uitgeversconcerns kunnen groeien, zodat zij de 
grootte hebben om te kunnen concurreren met de 
media-giganten als Murdoch en Maxwell. 

Overname van Audet door VNU 

Nog voordat de fusie tussen de Wolters Samsom Groep met 
Kluwer volledig was afgerond, werd eind 1987 door de 
uitgever VNU een bod uitgebracht op Audet, een uitgeverij 
van voornamelijk regionale dagbladen. Terwijl de eerder
genoemde fusie vooral opvallend was door het vijandige 
karakter van het aanvankelijk door Elsevier uitgebrachte bod 
op Kluwer, was de overname van het Audet-concern op
merkelijk dóor de dominante rol die de aandeelhouders 
speelden. 
Zoals eerder is opgemerkt, was de overname niet geheel 
onverwacht. Niettemin was het, na de dreiging van uit
gevers uit het buitenland waar zich, met name in de 
Verenigde Staten, turbulente ontwikkelingen in de lijn van 
de eerder beschreven overname van Kluwer voordeden, voor 
velen - niet in de laatste plaats bij de betrokkenen van 
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het Audet-concern - een opluchting dat het bod door de 
grootste uitgever van Nederland werd gedaan. 

Het bod dat door VNV op de valreep van 1987 werd 
gedaan, had een vriendelijk karakter. Zowel de Raad van 
Bestuur als de Raad van Commissarissen van Audet hadden 
hun instemming gegeven aan de voorgenomen overname. Het 
persbericht waarmee het bod op 29 december 1987 werd 
begeleid, opende dan ook met de verwachting dat overeen
stemming zou worden bereikt over de uitgangspunten voor 
algehele samenwerking tussen VNV en Audet. 
Het VNV-concern kent twee belangrijke pijlers, namelijk die 
van de publiekstijdschriften, zoals De Tijd, Libelle en een 
reeks van andere bekende tijdschriften, en regionale 
dagbladen. Audet, de uitgever van regionale dagbladen in 
voornamelijk het zuid-oostelijk deel van Nederland, zou 
organisatorisch in de laatstgenoemde groep worden opge
nomen. Voor het VNV-concern zou dit betekenen dat deze 
activiteit aanzienlijk werd verbreed en verstevigd, waardoor 
deze meer winstgevend zou kunnen worden. Anderzijds had 
Aude t, uit defensieve overwegingen, behoefte aan de aan
sluiting bij een concern met de omvang van het VNV
concern. In de toelichting op het bod worden de betere 
mogelijkheden voor marktinformatiesystemen, voor met name 
adverteerders, genoemd. Bovendien zou de aantrekkelijkheid 
voor adverteerders worden vergroot om in bladen van het 
nieuwe concern te investeren doordat nu een groter afzet
gebied zou ontstaan (12). Tot slot zou het gehele concern 
een breed draagvlak krijgen, waarbij de terreinen verdeeld 
zijn naar de informatievoorziening enerzijds, voor wat wordt 
genoemd, de consument (onder meer via de massamedia) en 
anderzijds voor, wat wordt genoemd, professionals. Als 
doelstelling wordt vermeld dat op termijn de helft van de 
omzet uit beide marktterreinen zou worden behaald. De 
concentratie van uitgevers zou - vanwege de verwachte 
synergetische effecten - een betere basis vormen voor het 
ontplooien van activiteiten op verschillende markten en voor 
het ontwikkelen van nieuwe produkten. Er zou een cumu
latie van kennis en ervaring op nieuwe terreinen van 
informatieverwerking ontstaan, die eerder binnen beide 
concerns afzonderlijk werden verworven. Door de fusie hoeft 
ieder concern immers niet afzonderlijk deel te nemen aan 
experimenten op het terrein van nieuwe vormen van infor-
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matievoorziening, waaraan vaak hoge kosten verbonden zijn, 
terwijl men daar nu wel beiden de vruchten van kan 
plukken. Eerder werd bijvoorbeeld door het Audet-concern 
de deelname aan een experiment met een kabelkrant 
stopgezet omdat het draagvlak voor dergelijke aktiviteiten 
binnen het Audet-concern te gering bleek te zijn, terwijl de 
kosten een te grote druk op de beschikbare middelen 
legden. Binnen het VNU-concern bestaat weer een grote 
mate van expertise op het gebied van data-banken. De 
grote risico's die men ook hier loopt door de hoge kosten 
van de opslag van specialistische kennis in databanken 
maken dat ook het VNU-concern zeer sterk gebaat is bij 
een grotere risicospreiding. 
De overname die uiteindelijk door de VNU werd gepleegd, 
was toch niet zo moeilijk te voorspellen. Wanneer men een 
blik op de landkaart werpt waarop de verschillende 
werkmaatschappijen van de beide concerns staan aangegeven 
die binnen beide concerns dagbladen uitgaven, valt op dat 
de regio die deze bedrijven bestrijken als een legpuzzle op 
elkaar aansluiten. Audet gaf niet alleen dagbladen uit in 
Limburg, Nijmegen en in Arnhem, maar tevens in Breda. 
De dagbladuitgeverijen van VNU bevonden zich vooral in 
Brabant en werden dus ingesloten door de regio die Audet 
bestreek. Het vermoeden rees dan ook snel dat, hoewel het 
voormalig directielid mr. F.M.J. Pompen op 5 september 
1987 nog had verklaard dat door Audet geen fusie
besprekingen werden gevoerd, de fusie waarschijnlijk al sinds 
geruime tijd was voorbereid (NRC/Handelsblad, 29-2-' 88). 
Overigens bestond er al eerder, lang voordat er sprake was 
van een mogelijke fusie, op sommige terreinen een samen
werking tussen de Dagbladen van het VNU-concern en 
Audet. 

Het bod van VNU, dat neerkwam op 12 keer de jaarwinst 
van Audet over 1986, leek aanvankelijk niet slecht te 
vallen bij aandeelhouders van Audet. Toch was het bod 
vergeleken bij het bedrag dat de Wolters Samsom Groep en 
Elsevier voor hun aandelen in Kluwer hadden betaald - dat 
neerkwam op 20 keer de jaarwinst van Kluwer - vrij laag. 
In de weken nadat het bod door VNU was uitgebracht, 
werd echter duidelijk dat Hazewinkel Holding - de uitgever 
van het Nieuwsblad van het Noorden in Groningen en 
aandeelhouder in Audet met een aandeel van 20 % - het 
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bod te laag vond. Na de weigering van de top van het 
VNU-concern om het bod te verhogen en na een roerige 
aandeelhoudersvergadering van Audet in Nijmegen werd door 
een aantal aandeelhouders gepoogd om een tenderbod uit te 
brengen, waardoor het bod van VNU zou worden gedwars
boomd (13). 
Nadat aanvankelijk geen investeerder bereid bleek om het 
benodigde bedrag (60 miljoen) gulden te investeren, werd 
door Staal Bankiers een tenderbod uitgebracht (NRC/ 
Handelsblad, 20-4-' 88). Over de tender waren geen be
palingen in de SER-fusiegedragsregels vastgelegd, waardoor 
het beursbestuur geen maatregelen kon nemen. 
Inmiddels wordt als gevolg van deze zaak een aanpassing in 
de SER-fusiegedragsregels voorgesteld. 
Inmiddels leidde deze situatie tot beursspeculatie, waarmee 
de uitbrenger van het tenderbod het gewenste effect leek 
te bereiken, namelijk het opdrijven van de beurskoers tot 
boven de waarde die het bod van VNU zou hebben, 
waardoor het bod van VNU minder kans van slagen had. 
Uiteindelijk adviseerde de beurs het tenderbod in te 
trekken, aan welk verzoek ook gevolg werd gegeven. In de 
daarop volgende periode, tegen de sluitingstermijn van het 
bod van VNU, werden steeds meer aandelen van Audet 
verhandeld, terwijl de koers van de aandelen van Audet 
gestadig steeg. De koers steeg zelfs tot 25 gulden boven 
het bod van VNU (Het Financiële Dagblad, 24-2- '88), met 
als gevolg dat slechts 38 % van de aandelen aan VNU 
werden aangeboden. 
Hierna werd het bod van VNU uiteindelijk met terug
werkende kracht voor alle aandeelhouders verhoogd, 
waardoor zij tot slot in het bezit kwam van 98 % van de 
Audet-aandelen. Daarmee werd een zeker op het 
Beursplein - roerige overneming af gesloten. 

Met deze overneming is het qua omzet grootste concern 
van Nederland verder uitgegroeid tot een concern met een 
evenwichtiger spreiding van activiteiten, met een sterke 
poot in het dagbladwezen in Nederland. Bij het samengaan 
van Audet met de Dagbladengroep van VNU is de directie 
en de staf in het kantoor van Audet in Nijmegen gevestigd. 
Er is daarbij sprake van het samengaan van twee financiëel 
gezonde dagbladuitgevers, waarbij de winstgevendheid van de 
VNU als geheel wordt vergroot. Het winstpercentage lag bij 
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Audet namelijk hoger dan bij VNU. 
Bij VNU blijkt men veel belang te hechten aan het 
rechttrekken van een scheef gegroeide verhouding tussen de 
sterke monopolie-positie die het concern inneemt in het 
marktsegment van publiekstijdschriften en anderzijds het 
ondergeschikte belang van activiteiten in het segment van 
de dagbladen. Het terugtrekken van concerns op 
kernactiviteiten, zoals dat eerder bij Audet een belangrijke 
marktstrategie was, is daarom een tijdelijk verschijnsel. Een 
te sterke concentratie op één bepaalde activiteit maakt het 
concern immers te veel afhankelijk van fluctuaties in de 
marktontwikkelingen in dat segment, en een te grote 
concurrentie daarin zou dan al te snel tot de ondergang 
van een concern kunnen leiden. 

3. Implicaties van fusies en problemen daarbij 

Gevolgen voor grafische bedrijven 

De gevolgen voor de werkgelegenheid in grafische bedrijven 
zijn niet zonder meer duidelijk. Dit is onder meer 
afhankelijk van de organisatievormen die bij de uitwerking 
van fusies worden gekozen. Het is duidelijk dat gestreefd 
zal worden naar een vergroting van de efficiency en naar 
een relatieve kostenbesparing bij R en D en de diverse 
stafafdelingen. Ook door de bundeling van activiteiten bij 
de verkoop-, distributie- en administratieve afdelingen 
kunnen de kosten aanzienlijk worden teruggebracht. 
Naast kostenbesparing is een ander belangrijk voordeel van 
de fusie natuurlijk het nuchtere feit dat er een geringere 
concurrentie ontstaat. Deze redenering staat, zo zal later 
nog blijken, op gespannen voet met de pluriformiteit van de 
media en de pers in het bijzonder, welke vooral gediend is 
met een zo ruim mogelijk aanbod van informatie. 

Bij de fusie tussen Kluwer en de Wolters Samson Groep 
was het vanaf het begin duidelijk dat bij de feitelijke 
fusie, waarbij dus de positie van de afzonderlijke 
werkmaatschappijen aan de orde komt, met name 
overlappingen bij de stafafdelingen en de hogere 
managementfuncties zouden verdwijnen. Bovendien was 
duidelijk dat door de fusie met het Kluwer-concern 
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vervolgens een reële mogelijkheid ontstond voor een 
reorganisatie van de grafische aktiviteiten. Uiteindelijk is 
gekozen voor het afstoten van enkele grafische bedrijven 
door de verkoop of verzelfstandiging van bedrijven 
(NRC/Handelsblad, 26-10-' 89). Het grafische bedrijf waar in 
een case-study onderzoek is gedaan, Samson Sijthoff 
Grafische Bedrijven, valt hier vooralsnog - op de korte 
termijn niet onder. Om de achtergrond van deze 
beslissing te kunnen begrijpen is een toelichting nodig. 
Bij deze beslissing is niet alleen de financiële positie van 
het bedrijf van belang, maar ook de aard van de produktie 
die door het bedrijf wordt verzorgd en de functionele 
re la ties binnen het concern. 
De produktie van het grafische bedrijf is in grote mate 
geîntegreerd met die van de Samsom Uitgeverij, hetgeen 
uiterlijk gestalte heeft gekregen door de nieuwbouw van de 
uitgeverij naast het grafische bedrijf. Deze toenemende 
integratie, die direct samenhangt met de verkorting van de 
produktieketen door de automatisering van delen van het 
produktieproces, heeft in het verleden gezorgd voor een 
vergaande vorm van samenwerking bij de produktie van het 
grafische bedrijf met die van de genoemde uitgeverij. In 
tegenstelling tot wat bij kranten- bedrijven het geval is, 
worden bij dit grafische bedrijf nog veel zetactiviteiten 
verricht die verband houden met de activiteiten van de 
uitgeverij. Veel meer dan bij dagbladen wordt hier immers 
copij aangeleverd door externe klanten. Bovendien speelt bij 
de beslissing een rol dat het grafische bedrijf een minder 
kwetsbare positie inneemt dan andere grafische bedrijven 
binnen het concern. In het verleden heeft men namelijk ook 
sinds enige jaren actief op de markt voor derden geworven, 
waardoor een beter rendement is bereikt. 
Naast de vermindering van grafische activiteiten worden de 
belangen in boekhandels (ondergebracht bij de divisie 
'Boekhandels') teruggebracht. Vanwege het belang van deze 
sector in de distributieketen van uitgeverijen wordt 
geprobeerd om daarop enige invloed te behouden. Ook bij 
de verkoop of verzelfstandiging van bedrijven in het oosten 
van het land die tot het voormalige Kluwer-concern 
behoren, zal een minderheidsbelang van ongeveer 25 % 
worden genomen. Deze bedrijven worden ondergebracht in 
de Oostelijke Dagbladen Combinatie. 
De veranderingen moeten niet slechts in verband worden 
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gebracht met de fusie. Deze moeten namelijk ook gezien 
worden in de lijn van de strategie van beide fusiepartners. 
Beide concerns richtten zich op activiteiten met een hoge 
toegevoegde waarde, zoals informatief, educatief en weten
schappelijk uitgeven, en beroepsopleidingen. Al eerder was 
de belangrijkste strategie gericht op het terugtrekken op 
deze primaire activiteiten. Deze strategie wordt door het 
nieuwe concern voortgezet, waarbij aan werkmaatschappijen 
als nieuwe, belangrijke eis wordt gesteld dat een hoog 
rendement wordt behaald. De vrees voor een overname door 
Elsevier was dus in dit opzicht niet gerechtvaardigd, zo kan 
men achteraf vaststellen. 
Als gevolg van de fusie wordt binnen het concern een 
verandering aangebracht in de huidige divisiestructuur. Met 
het oog op een doelmatige besturing worden de verschil
lende business units in samenwerkingsverbanden onder
gebracht. In de lijn van de strategie van de voormalige 
Wolters Samsom Groep wordt geprobeerd communicatie lijnen 
te verkorten, waarmee de voordelen van de fusie tussen 
Kluwer en Wolters Samsom Groep beter benut kunnen 
worden. 
Bij de overname van Audet door VNU werden aanvankelijk 
weinig ingrijpende gevolgen verwacht. Ten eerste doen zich 
immers minder problemen voor in de dagbladindustrie dan in 
de produktie van handelsdrukwerk, hetgeen eerder voor 
Audet een reden was om haar belangrijkste handelsdrukkerij, 
Gelderland Offset, af te stoten en om vervolgens geen 
verdere activiteiten in deze sector te ontplooien. 
Ten tweede zijn de werkmaatschappijen, met name wat 
betreft het redactionele beleid bij de regionale 
nieuwsvoorziening, in belangrijke mate zelfstandig. Eventuele 
reorganisaties zouden daarom eerder kunnen optreden bij de 
technische afdelingen, de distributie en de advertentie
afdelingen van de kranten, zo werd verwacht. Ook in het 
biedingsbericht van VNU op de aandelen van Audet werd 
ervan gesteld dat voor de werkgelegenheid geen nadelige 
gevolgen zouden optreden (Biedingsbericht: 7). 
Dit laatste is belangrijk geweest voor de instemming die de 
werknemersvertegenwoordigers aan de overname hebben 
verleend. Zowel de Centrale Ondernemingsraden van Audet 
en de VNU als de ondernemingsraden van de VNU 
Dagbladengroep hebben namelijk een positief advies over de 
overname uitgebracht. Een andere reden voor het uitbrengen 
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van een positief advies is gelegen in het sociaal beleid dat 
door beide concerns wordt gevoerd. Zoals in het 
Biedingsbericht wordt vermeld, sluit dit goed bij elkaar aan. 
Door verschillende zegslieden binnen het Audet-concern werd 
dit beeld bevestigd. Volgens hen hebben aanpassingen vooral 
betrekking op de arbeidsvoorwaarden die binnen de nieuwe 
Dagbladengroep op elkaar moeten worden afgestemd. In het 
overleg dat in het kader met de SER-fusiegedragsregels met 
de vakorganisaties werd gevoerd, werd door de vakbonden 
gematigd positief gereageerd. In algemene zin stond men 
niet onwelwillend tegenover het samengaan van beide 
concerns. 
Om verschillende redenen werd bij het bedrijf binnen het 
Audet-concern waar een casestudy werd verricht, het 
Dagblad voor Noord-Limburg, verwacht dat er, gezien ook 
de bovengeschetste situatie, geen veranderingen zouden 
plaatsvinden als gevolg van de fusie. Al eerder had 
bovendien een reorganisatie plaatsgevonden door het 
onderbrengen van het drukken van de krant bij de 
Roermondse vestiging van het zusterbedrijf De Limburger, 
waar de editie van De Limburger voor midden Limburg 
wordt gedrukt. De feitelijke produktie was daardoor al 
beperkt tot het voortraject van de grafische produktie. 
Vooral door de rooskleurige situatie van de werkmaat
schappij en de gestaag oplopende oplage tot boven de 
50.000 exemplaren (Jaarverslag 1987), werd deze verwach
ting nog eens ondersteund. 
In mei 1989 werd echter een plan aangekondigd tot een 
fusie tussen het Dagblad voor Noord-Limburg en De 
Limburger in Maastricht. Doel hiervan was om tot een 
kwalitatief betere krant voor Limburg te komen met meer 
lezers en een grotere advertentiemarkt. Door de voorzitter 
van de VNU-Tijdschriftengroep, drs. J. van Tienen, werd de 
goede financiële positie juist gebruikt als een argument 
vóór de fusie. Reorganisaties moeten naar zijn mening juist 
worden uitgevoerd als er geld voor is (NRC/Handelsblad, 
12-9-'89). Er zou met name bij de hogere echelons van de 
bedrijven een besparing kunnen worden bereikt. In de eerste 
plaats zou dit worden bereikt door het samengaan van 
beide directies. De directeur van het Dagblad voor 
Noord-Limburg zou namelijk de directeur van De Limburger 
opvolgen, waarna op één plaats zou worden bespaard. 
Nadat eerder alleen een juridische fusie werd voorgesteld, 
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waarbij de commerciële activiteiten van de bladen in een 
nieuwe onderneming zouden worden ondergebracht, werd in 
juli echter door de directies tevens als do els telling genoemd 
het op termijn samenvoegen van de redacties. 
Nog dezelfde dag waarop het voorstel werd gelanceerd werd 
van de Ondernemingsraad een standpunt verwacht. De 
reactie was dat het plan in een te laat stadium werd 
voorgelegd aan de betrokken ondernemingsraden en de 
betrokkenen, namelijk de redacties en de af delingen tech
niek. Het plan stuitte op verzet van het hele bedrijf, 
inclusief de redactie. Dit tegen de verwachting in van de 
directeur. Onder druk van de dreiging om te staken en na 
hernieuwd overleg in september 1989 werd het plan 
voorlopig in de ijskast gezet. Vooral de eerder in dit 
artikel beschreven ontwikkelingen bij nieuwe media vormen 
de achtergrond van deze voorgenomen fusie. Om deze 
ontwikkelingen in de jaren negentig aan te kunnen, werd 
een versterking van de concurrentiepositie nodig geacht. 
Ook al is er geen direct verband met de grootschalige 
fusie die tussen beide concerns had plaatsgevonden; op zijn 
minst is bij deze gelegenheid de indruk gewekt dat de fusie 
juist een basis zou zijn voor het voorkomen van turbulente 
ontwikkelingen rond fusies en overnames. De goede finan
ciële positie van beide bladen en de verbetering hierin die 
onder invloed van het samengaan van beide concerns werd 
verwacht, vermocht geen garantie te bieden voor zelf
standigheid. De ondernemingsraad en de redactieraad van het 
Dagblad voor Noord-Limburg hebben dan ook een nieuw 
onderzoek geëist naar een alternatief voor een fusie, waarin 
het zelfstandig voortbestaan van het blad wel is 
gewaarborgd (NRC /Handelsblad, 12-9-' 89). 
Voor de produktie van dagbladen in het algemeen binnen 
het concern heeft de fusie vooral merkbare gevolgen voor 
de verdere automatisering van de drukvormvoorbereidende 
fase van het grafische produktieproces, namelijk de 
pagina-opmaak. Terwijl bij de tekstverwerking bij Audet, als 
één van de eersten, al in het begin van de jaren tachtig 
een automatisering heeft plaatsgevonden, wordt de 
automatisering van de pagina-opmaak om verschillende 
redenen vertraagd. De fusie krijgt vorm op een moment 
waarop de belangrijkste stappen in de al sterk vertraagde 
besluitvorming zijn genomen, waardoor de toekomstige 
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invoering ervan nog verder wordt uitgesteld. Een compli
catie hierbij is dat de apparatuur bij de tekstverwerking 
van de Aude t-bedrijven inmiddels aan vernieuwing toe is. 
Hierdoor dreigen verschillende automatiseringsprocessen 
samen te vallen en treden diverse afstemmingsproblemen op. 
De toekomst voor de handelsdrukkerij Van Grinsven die 
onderdeel is van de werkmaatschappij het Dagblad voor 
Noord-Limburg, was door de fusie binnen het nieuwe 
concern onzeker. De positie van handelsdrukkerijen was 
binnen het Audet-concern al weinig stabiel (14). Terwijl de 
fusie met VNU enerzijds betekende dat deze drukkerij 
daardoor onderdeel werd van een concern waarin 
handelsdrukkerijen een minder grote uitzondering zijn (15), 
was anderzijds de strategie bij Audet gericht op het 
concentreren op de kernactiviteit, namelijk het uitgeven van 
dagbladen en huis-aan-huis bladen. Deze strategie werd door 
Audet binnen het nieuwe concern voortgezet met als gevolg 
dat Van Grinsven Drukkers in de loop van 1988 werd 
verzelfstandigd. 

Een partij waarvoor men bij fusies en overnemingen wem1g 
oog lijkt te hebben, is de factor arbeid. Hoewel men, zoals 
hierboven ook bleek, veelal enige aandacht besteed aan de 
consequenties van eventuele overnemingen voor de werk
gelegenheid en er in het kader van de SER-fusiegedrags
regels en de Wet op de OR duidelijke bepalingen zijn 
gesteld, lijken de werknemers de enigen te zijn die het 
hele gebeuren alleen over zich heen zien komen. 
Werknemers hebben hier slechts een indirecte invloed - via 
de SER - of hebben instemmingsrecht - via de OR. 
In een groepsinterview met de voorzitters van de Centrale 
Ondernemingsraden (COR 's) van destijds de grote uitgevers
concerns, Elsevier, Kluwer, VNU en Wolters Samsom, die 
tezamen de Intercor vormden (een overlegorgaan van de 
genoemde COR 's), wordt door elk van de voorzitters van 
de betrokken concerns wel een voorbeeld gegeven van de 
wijze waarop zij bij de uitvoering van de overneming van 
Kluwer door Wolters Samsom betrokken zijn geweest (16). 
Hieruit blijkt dat de invloed zeer marginaal is geweest. 
Volgens de COR van Elsevier is zij in een vroeg stadium 
door de Raad van Bestuur geïnformeerd, zonder dat toen 
duidelijk was dat er sprake was van een onvriendelijke 
overname. Achteraf heeft de COR van Elsevier kritiek op 
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het feit dat bij het verhogen van het bod op Kluwer, dat 
in een later stadium van de uitgeversstrijd heeft 
plaatsgevonden, geen invloed is geweest op de hoogte van 
dat bedrag. 
Ook door de COR van de Wolters Samsom Groep 
bedrag genoemd bij het advies dat door haar 
overname is gegeven, maar is men in principe 

is geen 
bij de 

accoord 
gegaan. De positie van de COR van Kluwer was anders, 
omdat voor haar al minder keuze mogelijk was. 
Eerst werd een positief advies uitgebracht bij de uitgifte 
van preferente aandelen en later nog eens bij de feitelijke 
fusie met de Wolters Samsam Groep. 
Opvallend is verder dat weinig wordt ondernomen vanuit de 
vakbonden. Door vakbonden werd niet duidelijk stelling 
genomen mede omdat men te maken heeft met veel 
verschillende groeperingen van werknemers. Bij het bod van 
VNU op Audet lieten zij weten niet onwelwillend te staan 
tegenover de voorgenomen fusie (Biedingsbericht VNU: 7), 
wat zoveel wil zeggen als: we weten het niet. Een 
duidelijk standpunt gebaseerd op een analyse van de 
gebeurtenissen ontbreekt daardoor. Zoals uit het verdere 
verloop van de fusie blijkt, kunnen zowel negatieve als 
positieve ontwikkelingen plaatsvinden als gevolg van, of in 
het verloop van het samengaan van concerns. Het is dan 
zaak om op zijn minst, ook als de verwachtingen van de 
concerndirecties daar weinig aanleiding toe lijken te geven, 
als werknemersvertegenwoordigers de herstructurering met 
een diepgaande betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen de 
concerns en de afzónderlijke werkmaatschappijen te volgen. 

De zeggenschap van aandeelhouders 

Tot nu toe zijn, ondanks de juridische spelregels die rond 
fusies zijn opgesteld, enkele belangrijke lacunes opgemerkt. 
Zonder hier op beurs-technische details te willen ingaan, 
kunnen enkele ontwikkelingen worden aangegeven bij de 
behandelde fusies. De vraag naar de wenselijkheid van 
beschermingsmaatregelen komt hier onvermijdelijk naar 
voren. Vooral bij Kluwer bleek men zeer inventief te zijn 
in het maken van beschermingsconstructies. 
Het gaat hierbij om de machtsverhoudingen tussen de 
ondernemingsleiding en de aandeelhouders en beleggers. Een 
overweging in deze discussie is dat aandeelhouders door 
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vergaande beschermingsmaatregelen een geringe stem hebben 
bij het publiekelijk verhandelen van grote aantallen 
aandelen. De bestuurders van een concern kunnen dan 
immers voor een groot deel bepalen hoe er op een poging 
tot overname wordt gereageerd en wat het effect ervan 
voor het concern zal zijn. 

Het verhandelen van aandelen kan verschuivingen in de 
machtsverhoudingen teweeg brengen. Door het verwerven 
van een groot deel van de aandelen wordt echter niet de 
zeggenschap over de overgenomen onderneming verkregen. 
Elsevier heeft bijvoorbeeld uiteindelijk een derde van de 
aandelen van Wolters Kluwer verworven, maar heeft geen 
plaats in de Raad van Commissarissen gekregen. Iets wat 
Elsevier eerder had geëist, en waarmee zij -gezien de 
belangrijke functie van dit orgaan binnen de Nederlandse 
verhoudingen- een belangrijke invloed op het beleid van het 
concern zou hebben gekregen. 
Bovendien mag dit belang volgens een contract met Wolters 
Kluwer niet verder worden uitgebreid, mogen de uitgevers 
niet onaangekondigd een bod op elkaar uitbrengen of de 
belangen overdoen aan een ongewenste bieder (Het 
Financiële Dagblad, 24-2-'88). Dan blijft natuurlijk nog het 
feit dat wanneer Wolters Kluwer zelf wil fuseren met een 
andere partner, Eise vier daarbij, door het belangrijke 
aandeel in het concern, een doorslaggevende stem heeft. Op 
deze manier is verrassend genoeg, na alle rumoer bij de 
uitgeversstrijd, een samengaan van belangen opgetreden, 
waarmee de verhoudingen binnen de Nederlandse uitgevers
wereld - in ieder geval voorlopig - weer tot rust zijn 
gekomen. 
Ook na de overname van Audet door VNU is het echter 
geenzins waarschijnlijk dat hiermee de concentratie-beweging 
bij de uitgeversconcerns ten einde is, zoals opnieuw is 
gebleken bij de voorgenomen fusie tussen de dochter van 
het Elsevier-concern, NDU, en de Perscombinatie. Ook 
buiten deze sector is een sterke fusie- en overnamegolf in 
beweging, waarvan moeilijk is te voorspellen hoe en hoe 
lang deze zich zal voortzetten. Dit is onder meer 
afhankelijk van de concurrentiedruk die in verschillende 
sec toren optreedt en van de economische vooruitzichten die 
het vormen van rendabele ondernemingen mogelijk maakt 
(De Jong 1988: 23). 

161 



Bij de gang van zaken bij de overname van Audet vallen 
verschillende zaken op die daarvoor -bij de overname van 
Kluwer- veel minder duidelijk waren. Een eerste is dat de 
aandeelhouders een veel grotere macht blijken te kunnen 
uitoefenen dan men, gezien de effectiviteit waarmee 
beschermingsconstructies door Kluwer werden gehanteerd, 
geneigd zou zijn te denken. Door het optreden van een 
aantal aandeelhouders dat een minderheid van de aandelen 
van Audet in handen had, werd het overnamebod van VNU, 
dat juist de instemming had van de top van het 
Audet-concern, in gevaar gebracht. 
Een tweede is, dat door het uitbrengen van een tenderbod 
een situatie kan ontstaan waarin een onbekende partij een 
overval op touw kan zetten, waardoor beschermingsconstruc
ties omzeild kunnen worden. Inmiddels worden hiervoor 
bepalingen aangebracht in de SER-fusiegedragsregels. Boven
dien bleek het volgens deze regels mogelijk om ook na het 
sluiten van de aanmeldingstermijn het bod te verhogen en 
dan stukken aan te bieden en omgekeerd ook te kopen. 
De vraag die uit de beschrijvingen van de fusies en 
overnemingen naar voren komt is, in hoeverre beschermings
constructies moeten blijven bestaan of moeten worden 
afgebroken. De beantwoording hiervan is tevens afhankelijk 
van de achterliggende vraag, in hoeverre concentraties -
met name in de uitgeverswereld - gewenst zijn (17). 
Beschermingsconstructies hebben tot doel het beleid van de 
onderneming een zekere bestendigheid te geven en de 
zeggenschap af te schermen tegen de macht van aandeel
houders en beleggers. Daarnaast is er een spanningsveld 
tussen de behaalde winst van een onderneming - waar weer 
de uitkering aan aandeelhouders van afhankelijk is - en het 
winstpotentieel dat de aandeelhouders menen waar te 
nemen. Wanneer een marktpartij meer met deze onder
neming denkt te kunnen doen, zal deze bereid zijn een 
hoger bod uit te brengen dan de vigerende marktwaarde. 
Aandeelhouders zullen, mits er geen andersoortige motieven 
bestaan om het niet te doen, graag op een dergelijk bod 
ingaan. 
De vraag staat nu steeds meer centraal of deze groepering 
in de Nederlandse verhoudingen niet te weinig zeggenschap 
heeft over het beleid van de onderneming. Het bevestigende 
antwoord pleegt men te onderbouwen met het economisch 
argument, dat het belang van de onderneming gediend zou 
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zijn met een grotere zeggenschap van de aandeelhouders 
over het beleid van de onderneming. Men veronderstelt dan 
een heilzame werking van correctie- en arbitrage
mechanismen die het gevolg zijn van een ongestoorde 
marktwerking (18). 

Om te voorkomen dat, zoals bij het uitbrengen van een 
tenderbod, ondernemingen een speelbal worden van specula
ties, is een evenwichtig beleid nodig. Een voorzichtige 
regulering van overnemingen waarbij rekening wordt 
gehouden met uiteenlopende belangen, is daarom gewenst. 
Het openlaten van mogelijkheden voor beschermings
constructies kan als een rem blijven werken op ongewenste 
fusies en overnames. 
Dit is iets anders dan het 'dichttimmeren' van bedrijven 
door een overdaad aan beschermingsmaatregelen. De 
discussie die hierover vooral op de Beurs in Amsterdam is 
gevoerd, heeft er inmiddels toe geleid dat nieuwe 
regelgeving ter beperking van beschermingsconstructies in 
werking is getreden (NRC/Handelsblad, 3-11-'89). Algemeen 
wordt overigens verwacht dat bij een openbreken van de 
Europese markt in 1992, met het oog op uniformiteit op 
deze markt, beschermingsconstructies zullen moeten worden 
verminderd. Andere West-Europese landen kennen namelijk 
veelal niet dermate effectieve maatregelen tegen overname. 
De Europese commissie heeft al aangekondigd beschermings
constructies te zullen aanpakken (NRC/Handelsblad, 
24-11-'89). 

Pluriformiteit van de media 

In het algemeen worden veelal negatieve invloeden ver
ondersteld uit te gaan van een te grote mate van concen
tratie van ondernemingen vanwege onder meer de mogelijke 
invloed op de politieke besluitvorming (De Jong 1988: 53). 
Daarnaast wordt bij de concentratie-beweging in de 
uitgeverswereld een monopolie-positie veelal als een oorzaak 
gezien van verschraling van het aanbod van informatie door 
een vermindering van de pluriformiteit van de pers (19), 
hetgeen als een gevaar voor de culturele functie van de 
media wordt gezien. Aangezien de maatschappelijke en 
culturele belangen die hiermee gemoeid zijn een collectief 
karakter dragen, speelt de overheid als behartiger van deze 
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belangen een belangrijke rol. 

Ook ten aanzien van regionale dagbladen treft men in de 
literatuur specifieke conclusies van onderzoek aan. Een 
versterking van de monopoliepositie van regionale dagbladen 
kan leiden tot een vermindering van het aantal dagbladen 
met een specifieke kleur, ook al bieden zij ruim te aan 
interne pluriformiteit (Schuijt 1987: 97). Dit laatste aspect 
blijkt echter van doorslaggevend belang te zijn. 
Uit breder onderzoek in de dagbladpers blijkt, dat de 
zelfstandigheid van het redactionele beleid zelfs de meest 
bepalende faktor is voor het handhaven van een diversiteit 
en pluriformiteit in de nieuwsvoorziening bij concentraties 
van landelijke dagbladuitgevers. Omgekeerd is er volgens de 
onderzoekers mogelijk eerder sprake van een positieve 
invloed van de dreiging die van een persconcentratie uitgaat 
op de pluriformiteit van de pers. Juist door het 
benadrukken van het dreigende gevaar van aantasting van 
de persvrijheid zouden journalisten er wel eens toe 
bijgedragen kunnen hebben dat de pluriformiteit in de pers 
werd gewaarborgd (Van Cuilenburg e.a. 1988: 102). 
Hier wordt nog een economische verklaring aan toegevoegd, 
namelijk dat individuele kranten wel varen bij een brede 
bedrijfs-economische basis met daarbij behorende infrastruc
turen, als "tegelijkertijd redactiestatuten en journalistieke kwaliteit 
hecht op zo'n bedrijfs-economische basis zijn verankerdn (pg. 104). 
Geconcludeerd wordt dat er momenteel sprake is van een 
pluriformiteit van de dagbladpers, waardoor "het persklimaat 
tamelijk fraai is" (pg. 100). 
Hierop kan men tegenwerpen dat het onderzoek gericht is 
op de specifiek Nederlandse situatie gedurende de jaren 
vijftig tot 1985. De bestaande pluriformiteit van de pers 
kan waarschijnlijk vooral · toegeschreven worden aan 
sociaal-culturele factoren, zoals de waarborging van 
pluriformiteit als gevolg van de confessionele verzuiling al 
bij de opzet van het omroepbestel een rol heeft gespeeld. 
Ook blijkt uit de ondersteuning die tot nu toe altijd aan de 
dagbladpers is geboden de erkenning van het belang van een 
pluriforme pers door de overheid in haar verschillende 
politieke gedaantes. De concentratie van uitgevers in met 
name eind jaren zestig en het begin van de jaren zeventig 
zou wel eens wem1g of geen invloed kunnen hebben 
uitgeoefend op de mate van pluriformiteit, behalve dan, 

164 



zoals de onderzoekers aangeven, als 'self-denying prophecy', 
doordat de journalisten juist - via de vakbond NVJ - op 
het gevaar van persconcentratie hebben gewezen (20). Een 
vergelijking met ons omringende landen, waar een veel 
geringere pluriformiteit in de pers bestaat, zou waarschijn
lijk een duidelijker verband laten zien met verschillende 
sociaal-cut turele factoren. 
Bij het opstellen van voorwaarden en het waarborgen van 
de naleving daarvan bij fusies en vormen van vergaande 
samenwerking tussen uitgevers heeft de overheid een 
essentiële functie te vervullen, aangezien zij zorg dient te 
dragen voor een waarborging van de pluriformiteit in de 
pers. 
Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan de bevoegdheid 
van de overheid die in de Franse wet bestaat tot het 
verbieden van overnemingen van Franse media door 
ondernemingen van buiten de EEG (21). Bij gevallen die 
zich sinds het inwerking treden van deze wet (1986) 
voordoen, blijkt het Ministerie van financiên zijn 
goedkeuring te moeten hechten aan de overneming. Zelfs bij 
ondernemingen die voor een deel in handen zijn van een 
andere onderneming van buiten de EEG kunnen wat dit 
betreft maatregelen worden getroffen. Bij het dwarsbomen 
van de poging tot overname van het dagblad Les Echos 
door de Britse uitgever Pearson werd door de Franse 
minister van Financiën als argument aangevoerd, het feit 
dat de uitgeversgigant Rupert Murdoch, Amerikaan door 
naturalisatie, 20,5 % van de aandelen van Pearson in 
handen heeft (Het Financiëele Dagblad, 24-2-' 88). Een 
argument dat men overigens ook tegen de wederzijdse 
deelname in elkaars aandelen van Pearson en Elsevier had 
kunnen aanvoeren. 
Door het treffen van een dergelijke maatregel op grond van 
de specifieke functie van de media, zou niet de 
monopolisering van de beslissingsbevoegdheid over het 
voortbestaan van kranten en bladen worden voorkomen, 
maar zou wel worden vermeden dat deze wordt uitgeoefend 
door een onderneming die bovendien helemaal aan de 
controle van de Nederlandse wetgeving onttrokken is. 
Ook op een andere wijze heeft de overheid een belangrijke 
- sturende - functie te vervullen met het oog op de maat
schappelijke en culturele doelen die met een pluriforme 
pers zijn gediend. Specifieke maatregelen voor verlies-
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lijdende bladen die vanuit deze doelstelling zijn ingesteld, 
moe ten zorgvuldig in stand worden gehouden. Alleen op 
deze wijze kan het publiek worden voorzien van veelzijdige 
informatie, waardoor een openbare meningsvorming wordt 
gestimuleerd, en kan een culturele overdracht binnen een 
open, democratische samenleving gewaarborgd blijven. Deze 
regulering hoeft geenszins te betekenen dat fusies 
onmogelijk worden gemaakt. Pluriformiteit van de pers is 
namelijk gediend bij een gezonde bedrijfs-economische 
situatie, hetgeen voor de toekomst bij het wegvallen van de 
grenzen tussen de landen van de EEG en de verscherping 
van de internationale concurrentie van cruciaal belang zal 
zijn. 

4. Conclusies 

Aan de concentratie van uitgeverijen liggen verschillende 
motieven en ontwikkelingen ten grondslag. In de eerste 
plaats wordt de concurrentie niet langer bepaald door de 
situatie in eigen land. Ver voordat er sprake was van een 
gemeenschappelijke Europese markt werd door de grote 
uitgevers al een beleid gevoerd waarin een in terna tionali
sering van het concern tot algemene doelstelling werd 
verheven. Door allerlei uiterlijkheden werd deze tendens 
zichtbaar gemaakt. De voormalige Wolters Samsom Groep 
voorspelde bijvoorbeeld dat over een aantal jaren het 
concern een zodanig internationaal karakter zou hebben, dat 
de voertaal Engels zou worden. Ook de andere grote 
uitgeverijen, als Elsevier, hebben zich doelbewust op de 
internationale markt begeven. Vooral de markt van 
wetenschappelijke en educatieve uitgaven is bijna per 
definitie internationaal gericht. Dit marktsegment heeft de 
afgelopen decennia een geweldige groei doorgemaakt. 
Tegelijkertijd is er, zeker sinds de economische crisis over 
de hele wereld tot een vermindering van overheidsuitgaven 
heeft geleid, een verscherping van de concurrentie
verhoudingen opgetreden. Enkele uitgevers hebben zich 
internationaal gezien geprofileerd als mediagiganten die 
actief zijn in verschillende, eerder gescheiden branches. 
Deze internationalisering speelde de belangrijkste rol bij de 
uitgeversstrijd rond Kluwer. 
Zelfs regionale dagbladen, waarvan de bestaansreden ligt in 
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de voorziening van regionaal nieuws, kunnen zich niet aan 
de concentratietendensen onttrekken, zo blijkt. Door de 
voortdurende herstructurering binnen de sector is volkomen 
onvoorspelbaar of een uitgever zelfstandig zal zijn of een 
gemakkelijke prooi voor overname. Steeds belangrijker wordt 
het daarom om een strategie te voeren waardoor meer 
invloed wordt uitgeoefend op de keuze van de partner voor 
samenwerking. 
Audet trok hier duidelijk haar conclusies uit. Defensieve 
strategieën voegen zo een eigen dimensie toe aan de 
dynamiek die aan concentratiebewegingen ten grondslag ligt. 

Grensvervaging is op verschillende wijzen het belangrijkste 
kenmerk van de herstructurering binnen de uitgeverssector. 
Uitgeversactiviteiten mogen, om te kunnen inspelen op 
toekomstige ontwikkelingen, niet beperkt blijven tot het 
traditionele uitgeven. De grensvervaging gaat daardoor 
samen met een diversificatie van zowel de typen 
informatievoorziening (media) als van de informatiedragers. 
Informatie en kennis worden steeds belangrijker in de 
samenleving. Cruciaal is daarbij niet het voorzien van 
informatie, maar deskundigheid in het verwerven van, en 
het omgaan met informatie. Uitgevers ontplooien daarom 
steeds meer activiteiten op het gebied van educatie en de 
ondersteuning bij informatievoorziening. Er treedt daarbij 
een herstructurering van de markt op, waarbij een 
belangrijk onderscheid bestaat tussen informatievoorziening 
voor, wat wordt genoemd, professionals en voor de 
consument. Een evenwichtige spreiding over beide delen van 
de markt is zowel achterliggende reden bij de overname 
van Audet door VNU als strategische doelstelling van het 
nieuwe concern. 
De grensvervaging is vooral een gevolg van de toepassings
mogelijkheden die nieuwe technologieën te bieden hebben. 
Informatie kan daardoor op verschillende wijzen worden 
opgeslagen, bewerkt en verzonden. Uit de achtergrondschets 
in de eerste paragraaf blijkt dat nieuwe informatie
technologie, wanneer deze wordt gekoppeld aan nieuwe 
communicatietechnologie, legio mogelijkheden biedt. De 
geografische begrenzing waaraan uitgeversactiviteiten in het 
verleden aan onderworpen waren, vallen daardoor weg, 
hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor het 
internationaal kunnen opereren. 
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De herstructurering bestaat zowel uit een concentratie
tendens bij uitgevers als een tendens naar het afstoten van 
grafische activiteiten. 
Zoals de dagbladuitgevers niet aflaten te verkondigen, 
worden traditionele media als de krant bedreigd door de 
nieuwe media en door een commercialisering van de media. 
De grafische bedrijven die van oudsher een belangrijk deel 
van deze produktie verzorgen, worden daardoor evenzeer in 
hun bestaan bedreigd. Zeker wanneer zij niet meer een min 
of meer beschermde positie als huisdrukker bij een 
uitgeverij innemen, zo is al enige tijd de verwachting. 
De werkelijkheid is echter complexer. De technologische 
ontwikkelingen hebben namelijk ook voor de grafische 
bedrijven ingrijpende gevolgen. Evenals bij de uitgeverijen 
wordt binnen de organisatie steeds meer klantgericht 
gewerkt. Er ontstaat immers een grote verscheidenheid aan 
mogelijkheden om informatie tot drukwerk te laten bewer
ken. Hier ontstaan diverse mogelijkheden om informatie tot 
drukwerk te laten bewerken in combinatie met het aanbie
den van gedigitaliseerde informatie, die door het gebruik 
van een computer kan worden opgevraagd en vervolgens kan 
worden bewerkt. De kracht van drukkerijen in de concurren
tie met anderen ligt daardoor vooral in de mate waarin zij 
van de nieuwe mogelijkheden gebruik weten te maken. 
Het inventief inspelen op produktinnovatie is daarbij ge
boden. Uit de positie die de grafische industrie in inter
nationaal opzicht inneemt mag men afleiden dat de moge
lijkheden voor bijvoorbeeld het drukken van de krant zo 
dicht mogelijk bij de consument, in haar voordeel hebben 
gewerkt. 
Het is duidelijk dat er ook grensvervaging optreedt tussen 
de produktie in de grafische industrie en de redacties en 
uitgevers, en ook tussen de verschillende grafische beroepen. 
Niet alleen de grafische bedrijven krijgen bovendien een 
dienstverlenend karakter; dit geldt in het algemeen voor de 
beroepen waarin tot nu toe de traditionele grafische pro
duktie wordt verzorgd. Deze zullen in de toekomst een 
sterk dienstverlenend karakter krijgen, waarbij zij niet 
zelden buiten de sector zullen worden ingezet. Met het 
afstoten van grafische activiteiten door uitgeverijen is daar
door geen einde gekomen aan turbulente ontwikkelingen 
binnen de sectoren, waarvan fusies en overnames uiteindelijk 
slechts een uitdrukking zijn. 
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Noten 

(1) Fusies en overnemingen hebben betrekking op de zeg
genschap over een onderneming of een concern, en 
zijn middelen om de verhoudingen hierin te verande
ren. Hoewel er bij concentratie-bewegingen veelal 
sprake is van een combinatie van deze fenomenen kan 
men wel een onderscheid maken (de Jong 1988: 10). 
Bij een fusie worden twee of meer ondernemingen 
samengevoegd onder een centraal bestuur dat de 
beslissingsbevoegdheid verkrijgt. Bij fusie tussen zeer 
veel ondernemingen is er sprake van consolidatie. Bij 
overnemingen verkrijgt een onderneming het bezit over 
een andere doordat zij alle aandelen verwerft, de 
meerderheid of zelfs een minderheid wanneer de meer
derheid van de overige aandeelhouders niet direct 
geînteresseerd is in de zeggenschap over de 
onderneming. 

(2) Het onderzoek waar dit artikel uit voortgekomen is, 
richt zich op de automatisering van de drukvorm
voorbereidende fase van de grafische produktie in 
bedrijven die onderdeel zijn van een uitgeverij. Het 
proefschrift waarin de resultaten van dit onderzoek te 
vinden zijn, verschijnt eind 1990. Bij de twee concerns 
waar casestudies werden verricht, vond een fusie of 
overname plaats - waaruit overigens geen overhaaste 
conclusie ten aanzien van een mogelijk causaal 
verband tussen een en ander mag worden getrokken. 

(3) Het Bedrijfsfonds voor de Pers werd halverwege de 
jaren zeventig opgericht, met als doel financiële steun 
te geven aan noodlijdende media. In het kader van de 
compensatieregeling dagbladen is sinds het begin van 
de jaren tachtig jaarlijks vijftien miljoen gulden 
beschikbaar gesteld. In totaal · hebben de kranten 
sindsdien 75 miljoen gulden ontvangen (Zie: A. van den 
Berg, 'Het krantenkartel', in: Intermediair, 6-10-'89, 
pg. 5-7). 

(4) Dit geldt overigens niet alleen voor uitgevers met een 
laag rendement, zo blijkt uit de fusie tussen de 
Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van het 
Noorden (NRC/Handelsblad, 22-1- • 88). 

(5) De vorig jaar als bijzonder hoogleraar in de 'economie 
van het dagbladuitgeverijbedrijf' geînstalleerde des-
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kundige op dit terrein, prof. dr. van Neerven, is uit
gesproken optimistisch over de toekomst van het 
dagbladbedrijf. Over 198 7 en 1988 werden de hoogs te 
naoorlogse rendementen geboekt. De commercialisering 
van de televisie zal waarschijnlijk een schadepost van 
zestig tot zeventig miljoen betekenen, maar de 
afgelopen twintig jaar hebben de dagbladen ook andere 
nieuwe media overleefd. Volgens zijn stellige 
overtuiging zal ook de regionale pers in de toekomst 
overleven (NRC/Hande Is blad, 17-8-' 89). 

(6) Dit laatste is een lastig begrip dat eigenlijk alleen in 
negatieve zin wordt omschreven met een verw1Jzmg 
naar de situatie in met name West-Duitsland en 
andere landen als Frankrijk en Engeland, waar de 
boulevardpers een steeds groter aandeel krijgt in de 
nieuwsvoorziening -voor zover men daar nog over 
nieuws kan spreken. 

(7) Voor een verder inzicht in deze veranderingen verwijs 
ik naar de genoemde dissertatie, waarin met name 
wordt ingegaan op veranderingen in de organisatie en 
in de inhoud van verschillende functies. 

(8) Inmiddels is een - voorlopige - tussenoplossing gevon
den die in de toekomst verder wordt uitgewerkt. Zie 
ook een artikel van mijn hand over ervaringen met 
het sociaal plan in de grafische industrie in: Zeggen
schap, jrg. 1, nr. 3, 1990. 

(9) In journalistenkringen doet nog steeds het verhaal de 
ronde over een journalist van Trouw die een collega 
van Het Parool ervan verdacht de uitslagen van de 
Tour de France over te nemen. Hij liet daarom op 
een lage plaats de gefingeerde wielrenner 'Parola' 
eindigen, waarna de editie van Het Parool van 
dezelfde middag deze wielrenner op dezelfde plaats 
liet eindigen. 

(10) Niet alleen voor het drukken van landelijke dagbladen 
worden door de ontwikkelingen in produktietechnieken 
mogelijkheden geschapen. In internationaal opzicht be
gint Nederland, vanwege verschillende kenmerken van 
ons land, zoals meertaligheid, een gunstige ligging en 
goede distributiekanalen naar het vasteland van Europa, 
een steeds belangrijker rol te spelen. Deze ontwikke
ling mag zeker als een compliment voor de grafische 
industrie in Nederland worden opgevat. Zo vinden 
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'Herald Tribune' en andere Amerikaanse dag- en 
weekbladen vanuit -of, afhankelijk van wat men als 
het meest wezenlijke deel van de produktie beschouwt: 
via- Nederland hun weg naar de Europese lezer. 

(11) Naar aanleiding van de boom in het aantal overne
mingen en splitsingen van concerns in de Verenigde 
Staten wordt in een bericht in de Neue Zürcher 
Zeitung opgemerkt dat de aanzienlijke kosten die 
worden gemaakt als gevolg van het door Wall Street 
gedicteerde streven naar winstmaximalisering voor de 
aandeelhouders, tot grote schulden kunnen leiden. Niet 
alleen langetermijn-doelstellingen zoals die bij uitgaven 
voor 'R en D' worden nagestreefd, kunnen daardoor 
moeilijker worden verwezenlijkt; ook ontstaat de angst 
dat in een recessie de torenhoge schulden van firma's 
er wel eens toe zouden kunnen leiden dat ZIJ als 
dominostenen vallen en daarmee het gehele financie
ringssysteem met zich mee nemen in hun val (Die 
NZZ, 20-12-'89). 

(12) Biedingsbericht van VNU, januari 1988: pg. 6 van de 
toelichting op het bod. 

(13) Bij een tenderbod worden de aandeelhouders uitge
nodigd om hun stukken aan te bieden. De koper kan 
vervolgens zelf bepalen hoeveel aandelen hij of zij wil 
kopen en tegen welke prijs. 

(14) Zo bleek tijdens het onderzoek uit een interview met 
het voormalig directielid van Audet, mr. F.M.J. 
Pompen. 

(15) In het biedingsbericht van VNU werd al gesteld dat 
dochtervennootschappen van Audet waarvan de activi
teiten zich niet hoofdzakelijk tot dagbladen uitstrek
ken, binnen het VNU-concern eventueel gerangschikt 
zouden worden onder een groep waarbij deze activi
teiten wel aansluiten. Zie pg. 7. 

(16) C. de Koning, 'Elsevier en Wolters Kluwer: een 
epiloog', in: Bestuursjournaal, een uitgave van de 
Beurs, nr. 6, december 1987. 

(17) Anderen bezien dit meer vanuit een beurstechnische 
invalshoek en komen daardoor tot de tegenovergestelde 
conclusie. Zij stellen dat de beursnoteringen lager 
uitvallen door het bestaan van velerlei beschermings
constructies. Hierdoor zouden ondernemingen juist weer 
een aantrekkelijk object worden voor overname. 
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(18) Prof.dr. P.W. Moerland in: Het Financiële Dagblad, 
24-2-' 88, onder de kop: "Onvriendelijke bedrijfsover
nemingen niet verbieden". 

(19) Ik ben mij terdege bewust van de voetangels en klem
men die aan een poging tot definitie van dit begrip 
verbonden zijn. Uiteindelijk blijkt dit begrip te duiden 
op een instructienorm ten aanzien van kenmerken van 
actualiteit en universaliteit. De vaagheid van de norm 
impliceert voor de overheid dat zij een grote mate 
van beleidsvrijheid heeft in het kiezen van haar 
instrumenten en de waardering van de bestaande 
pluriformiteit. Zie hiervoor: Schuijt 1987: 74 en 77. 

(20) Volgens de standpunten van deze vakbond, zoals uit
eengezet in Van Cuilenburg e.a. 1988: 4. 

(21) Dit geldt voor een belang van meer dan 20 % in die 
media. 
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MILITAIR EN CIVIEL ONDERZOEK 
IN EEN TIJD VAN VREDE 

Sami Faltas 

1. Een tijd van vrede 

Als wij Mikhail Gorbatsjov en George Bush mogen geloven, 
is de Koude Oorlog voorgoed voorbij en zullen de betrek
kingen tussen Oost en West voortaan door samenwerking 
gekenmerkt zijn. (1) Dat betekent, dat ingrijpende verander
ingen in de defensiepolitiek van de supermachten en hun 
bondgenoten te verwachten zijn. Nu al worden in Oost en 
West kortingen op de defensie-uitgaven aangekondigd, en de 
kans is groot dat het INF-verdrag van 1987 door andere 
overeenkomsten over ontwapening gevolgd zal worden. 

Bij elkaar zullen deze ontwikkelingen en andere, die wij 
nog niet kunnen voorzien, waarschijnlijk tot een nieuw 
veiligheidsbeleid in West-Europa leiden. De factoren die tot 
de oprichting van de NAVO hebben geleid, namelijk de 
behoefte aan een front tegen de uitbreiding van de macht 
van de Sovjetunie, de vrees voor een herenigd Duitsland en 
de vrees voor radikale oppositiebewegingen binnen West
Europa zijn aan een heroverweging toe. Ruim veertig jaar 
continuîteit in de Westeuropese defensiepolitiek lopen ten 
einde, maar de contouren van een nieuw veiligheidsbeleid 
tekenen zich nog niet af. 

Wij kunnen slechts speculeren over de vraag, hoe de toe
komstige defensie in Oost en West, in ons deel van Europa 
en in Nederland eruit zal zien en wat voor soort weten
schappelijk onderzoek en ontwikkelingswerk daarvoor nodig 
zal zijn. 

Maar wie in het duister tast, moet licht proberen te 
maken. Speculaties zijn nodig als voorbereiding van een 
gedegen beleidsdiscussie, die nu nog niet gevoerd kan 
worden. Zulke bespiegelingen over defensie in de toekomst 
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kunnen, als zij vruchtbaar zijn, tot een aantal mogelijke 
beleidsscenario's leiden, waarbij de waarschijnlijkheid en 
wenselijkheid van de verschillende opties vaak nog ongewis 
zullen blijven. 

In deze bijdrage speculeer ik over de toekomstige behoefte 
aan defensie-onderzoek en de politieke context waarin dat 
onderzoek eventueel zal plaats vinden. Ik begin met een 
korte beschouwing over de risico's waarmee het veiligheids
beleid in West-Europa in de afzienbare toekomst rekening 
moet houden. Daarna vraag ik mij af welk soort defensie
onderzoek onder de gewijzigde omstandigheden gevraagd zou 
kunnen worden. 
Omdat ik verwacht dat de relatie tussen civiel en militair 
onderzoek in de afzienbare toekomst belangrijk zal worden, 
ga ik op dat aspect uitvoerig in. En omdat ik van mening 
ben dat de universiteiten in Nederland een betere bijdrage 
dan nu aan het veiligheidsbeleid zouden kunnen leveren, 
besluit ik met een paar opmerkingen over defensie
onderzoek aan de universiteit. 

Nieuwe risico's 

De veranderingen in Oost-Europa, die de Nederlandse 
minister van buitenlandse zaken terecht spectaculair heeft 
genoemd, en de snelle dooi in de Oost-West-relaties brengen 
niet alleen nieuwe hoop, maar ook nieuwe risico's met zich 
mee. Het veiligheidsbeleid van de toekomst zal daarmee 
rekening moeten houden. Of het tegen aanvaardbare kosten 
doeltreffende waarborgen daartegen kan bieden, is natuurlijk 
een vraag van een andere orde. 

Allereerst is er het risico van een conservatief tegenoffen
sief in Oost-Europa, met name in de USSR. Als dat 
gepaard gaat met een toenemend agressieve houding ten 
opzichte van het buitenland of tegenover bewegingen voor 
regionale autonomie binnen de Sovjetunie, kan de inter
nationale vrede in gevaar komen. 

Maar ook als de huidige veranderingen in Oost-Europa door
zetten, moeten wij nog afwachten, hoe de betrekkingen 
tussen Oost- en West-Europa zich zullen ontwikkelen. Het 
feit dat de Oosteuropese landen zich in de richting van 
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parlementaire democratie en markteconomie ontwikkelen is 
geen garantie dat zij een vreedzame buitenlandse politiek 
zullen voeren. Er is bij voorbeeld veel stof voor conflicten 
tussen de landen van Oost-Europa onderling. Evenmin is het 
feit dat de maatschappijen van Europa meer op de onze 
gaan lijken een waarborg tegen gewapende conflicten tussen 
hen en ons. 
Pas wanneer een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid 
en verwevenheid in heel Europa zou ontstaan, vergelijkbaar 
met de integratie die binnen West-Europa is bereikt, zouden 
wij mogen stellen dat oorlog tussen Europese landen 
ondenkbaar is geworden. 

Instabiliteit 

Andere risico's komen voort uit de verzwakking van de 
USSR, die tot toenemende instabiliteit en een grotere kans 
op oorlog kan leiden. De macht die de Sovjetunie als 
supermacht in de wereld ui toef ent neemt als gevolg van de 
handelingen en uitspraken van de regering Gorbatsjov af. 
Daar staat de grote internationale waardering voor de 
hervormingen in de Sovjetunie tegenover. 

Desondanks zouden andere mogendheden in de neergang van 
de Sovjetmacht een kans kunnen zien om met een redelijke 
kans op succes een aanval op de Sovjetunie of één van 
haar bondgenoten te lanceren. Dit zou niet in het belang 
van West-Europa' s veiligheid zijn. 

Het zou voor de handhaving van de internationale rechts
orde evenmin een goede zaak zijn, als andere mogendheden 
een toenemende neiging zouden vertonen om gewapenderhand 
in andere landen in te grijpen, omdat zij nu minder voor 
een confrontatie met de Sovjetunie bevreesd zijn. Wij 
kunnen in dit verband aan de rol van de Verenigde Staten 
in Midden-Amerika denken, maar ook aan het optreden van 
China in Zuid-Oost-Azië, Frankrijk in Afrika (2) en Israël in 
het Midden-Oosten. 

Kortom, de afnemende macht van de USSR brengt vanuit 
een oogpunt van Westeuropese veiligheidspolitiek niet alleen 
voordelen, maar ook risico's met zich mee. 
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Out-of-area-taken 

De defensiepolitiek in West-Europa is voornamelijk, maar 
niet geheel, op de Oost-West-tegenstelling georiënteerd. De 
meeste landen treffen ook militaire maatregelen ter be
scherming van belangen buiten het Oost-West-verband. 
Nederland is bij voorbeeld verantwoordelijk voor de verdedi
ging van een aantal Caraîbische eilanden, en onze krijgs
macht neemt aan internationale vredesmachten deel. 
Als de Nederlandse krijgsmacht in de afgelopen jaren in 
actie kwam, was dat meestal buiten het NAVO-gebied (3). 

De taken van de Nederlandse krijgsmacht zouden in de 
komende jaren kunnen verschuiven van de collectieve 
verdediging van het Centrale Front en de Atlantische 
Oceaan naar activiteiten buiten het verdragsgebied van de 
NAVO. Dit is niet de plaats om de voor- en nadelen, de 
kansen en de risico's van een dergelijke verschuiving te 
bespreken. 
Maar het zal duidelijk zijn dat een dergelijke verschuiving 
alleen met de steun van een grote meerderheid in het 
parlement zou mogen plaats vinden, aanzienlijke gevolgen 
voor de defensiepolitiek en de krijgsmacht zou hebben en 
wetenschappelijke ondersteuning zou behoeven. 

Binnenlandse belangen 

Er is een laatste groep van factoren waarmee het defensie
beleid rekening moet houden, al geven overheden dat 
slechts schoorvoetend toe. Dat zijn de institutionele, indus
triële en sociale belangen die met het in stand houden van 
een krijgsmacht gemoeid zijn. In de USSR is de weerstand 
van de krijgsmacht en de wapenindustrie tegen bezuinigingen 
op defensie al enige tijd zichtbaar. De regering is 
gedwongen het tempo van de ontwapening te matigen en 
maatregelen te treffen om de omschakeling van militaire 
naar civiele activiteiten te bevorderen. Naarmate ook de 
Westerse landen hun militaire uitgaven verlagen, zullen zij 
voor dezelfde uitdaging komen te staan. 

Dus het vrederijk, waarin de wolf en het lam tezamen 
zullen weiden en de leeuw stro zal eten als het rund (4), 
is nog niet aangebroken. Het lijkt toepasselijker om te 
spreken van een tijd van vrede (5). 
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2. Meer defensie-onderzoek is nodig ... 

Als de Europese NAVO-landen voorlopig hun krijgsmachten 
in stand houden, blijft militair onderzoek op afzienbare 
termijn noodzakelijk voor de wetenschappelijke ondersteuning 
van deze krijgsmachten, voor de ontwikkeling van nieuw 
materieel, voor vernieuwing in de organisatie, enzovoort. 
Sterker nog: een herbezinning op het defensiebeleid zal de 
behoefte aan studies op het gebied van internationale 
betrekkingen, krijgskunde, materieel en personeel voor 
nieuwe militaire taken niet doen afnemen, maar toenemen. 
Er zal een toenemende behoefte zijn aan onderzoek dat de 
ongewisheid op defensiegebied vermindert. 

Als eenmaal de contouren van een nieuw defensiebeleid 
bekend ZIJD, zal er een sterke vraag zijn naar onderzoek
en ontwikkelingsactiviteiten om dat beleid uit te werken en 
van de nodige instrumenten te voorzien . 

... maar dan anders 

De behoefte aan defensie-onderzoek zal dus eerder toe
nemen dan afnemen. Maar de aard van het gevraagde 
onderzoek zal veranderen. Bijvoorbeeld brengen onderhande
lingen over wapenbeheersing en ontwapening vele vragen 
over de controle op de naleving van afspraken op deze 
gebieden met zich mee. Defensie-onderzoek is nodig om 
vooruitgang in het ontwapeningsproces mogelijk te maken. 

Aan de andere kant mogen wij aannemen dat diverse lopen
de militaire onderzoekprogramma's, bijvoorbeeld over 
chemische en ruimtewapens, beëindigd zullen worden. Daar
door zullen sommige laboratoria en bedrijven in de militair 
belangrijke landen problemen ondervinden, vooral omdat 
tegelijkertijd de aanschaf van defensiematerieel door de 
nationale krijgsmacht en de uitvoer van wapensystemen naar 
minder geîndustrialiseerde landen teruglopen. 

Aanpassingsprohlcmen voor lahoratoria 

De nieuwe soorten van defensie-onderzoek waaraan behoefte 
is zullen niet altijd door dezelfde laboratoria en instituten 
verricht kunnen worden die de geschrapte onderzoekpro-
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gramma's uitvoerden. Vooral in de Verenigde Staten en de 
USSR zijn aanzienlijke omschakelingsproblemen te verwach
ten. Een beter inzicht in de functie en betekenis van mili
tair onderzoek helpt bij het zoeken naar zinvolle toepassin
gen voor de vrijkomende mensen en materiële hulpbronnen. 
Het zou gunstig zijn, als de ingenieurs en instituten die 
voorheen aan militaire projecten werkten in plaats daarvan 
de vernieuwing en versterking van de civiele economie 
zouden dienen. 

Coördinatie van onderzoek 

Een andere voordelige ontwikkeling zou een coördinatie of 
integratie van het militaire en civiele onderzoek- en ont
wikkelingsbeleid zijn. 
Dat houdt in, dat de overheid een zodanig beleid ten aan
zien van militair en civiel speur- en ontwikkelingswerk 
voert, dat tegen aanvaardbare kosten in de behoeften van 
de krijgsmacht wordt voorzien en tegelijkertijd de concur
rentiepositie van civiele bedrijfstakken wordt verbeterd. Dat 
veronderstelt een vruchtbare wisselwerking of combinatie 
van militair en civiel onderzoek. 

Deze aspecten van militair onderzoek worden door de inter
nationale ontwikkelingen van de laatste tijd relevanter en 
interessanter dan voorheen. Zoals wij zullen zien, hebben 
deskundigen op het gebied van defensie al eerder hierop de 
aandacht gevestigd. 

3. De literatuur over militair en civiel onderzoek 

Er bestaat een omvangrijke literatuur over de relatie tussen 
militair en civiel onderzoek, maar deze is vaak van teleur
stellende kwaliteit. 

Spin-Off 

Zo is er veel geschreven over de zogenaamde spin-off
eff ecten van militair onderzoek, maar zelden op verhelde
rende wijze. Vaak richten de schrijvers hun aandacht op 
produktinnovaties in de militaire sector die ook de civiele 
sector ten goede komen en zijn er om politieke redenen op 
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uit om aannemelijk te maken dat deze onbedoelde voordelen 
voor de civiele economie van grote of jµist van geringe 
betekenis zijn. 
Het is zeker waar dat militair onderzoek produkten heeft 
voortgebracht die in de civiele maatschappij met vrucht 
zijn toegepast. Denk bijvoorbeeld aan kernreactoren, straal
motoren voor verkeersvliegtuigen, penicilline, perspex en 
margarine. Maar het is tot nu toe nauwelijks mogelijk 
gebleken om deze effecten te kwantificeren of te 
evalueren. En ook al zou dat mogelijk zijn, dan is het nog 
de vraag, of deze beperkte benadering van de relaties 
tussen civiel en militair onderzoek ons verder helpt. 

Procesinnovaties 

Zo zijn processen afkomstig uit de militaire sector minstens 
even interessant als produkten. Technische processen zoals 
massaproduktie met gestandaardiseerde onderdelen en de 
numerieke besturing van machinegereedschappen zijn voor 
militaire doeleinden ontwikkeld. Niet-technische processen 
uit de militaire sector zijn de operationele research en de 
geprogrammeerde instructie. Er zijn veel meer voorbeelden. 

Bovendien is het, zoals ik zal betogen, leerzamer om de 
relatie tussen civiel en militair onderzoek als een wissel
werking te beschouwen en niet alleen naar de kennisover
dracht van de militaire naar de civiele sector te kijken. 

Wetenschapsdynamica 

Ten slotte zou ik de aandacht willen vestigen op de weten
schapsdynamische aspecten van de relatie tussen civiel en 
militair onderzoek. Het is bij voorbeeld algemeen bekend, 
dat de uitvinding van de laser in 1960 voor een groot deel 
door militaire subsidies mogelijk werd gemaakt en dat de 
laser voor het eerst door krijgsmachten is gebruikt. Later 
ontwikkelde de laser zich bovendien tot een waardevol 
instrument in de geneeskunde, de telecommunicatie, de 
informatica en de audiovisuele techniek. Deze sectoren zijn 
dus in zekere zin schatplichtig aan de militaire sponsors 
van het laseronderzoek. Op hun beurt profiteren krijgs
machten dagelijks van vindingen en ontwikkelingen die 
zonder enig militair oogmerk zijn gedaan. 
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Maar achter de militair-geïnspireerde uitvinding van de 
maser en de laser (6) schuilt een wetenschappelijk proces 
dat volgens mij nog interessanter is. De uitvinding van de 
maser door Charles Townes in 1954 wordt beschouwd als 
het begin van de kwantumelectronica. Townes vroeg zich 
dertig jaar later af, waarom dit vakgebied niet eerder was 
ontstaan, terwijl de daarvoor benodigde kennis in principe 
aanwezig was. Hij zocht het antwoord op deze vraag in de 
scheiding die er tussen electrotechnici en kwantumfysici 
bestond. Zij waren onvoldoende op de hoogte van elkaars 
vakgebieden, en de fysici concentreerden zich in de eerste 
plaats op het deeltjeskarakter van het licht, terwijl de 
electrotechnici in het golfkarakter, en in dit verband vooral 
in het aspect van de coherentie, geïnteresseerd waren (7). 
Voordat de kwantumelectronica, die berust op het gebruik 
van beide aspecten tegelijk, kon ontstaan, moest een huwe
lijk tussen kwantumfysica en electrotechniek plaats vinden. 
Deze verbintenis kwam in de jaren na de Tweede Wereld
oorlog onder auspiciën van de Amerikaanse marine, die op 
zoek was naar sterke kortegolfzenders, tot stand (8). 

Krijgsmachten met ruime onderzoeksbudgetten financieren 
dus niet alleen de uitvinding en ontwikkeling van specifieke 
produkten, maar beïnvloeden bovendien door hun onderzoek
beleid de richting van ontwikkeling, de organisatie en de 
cultuur van de technische wetenschappen. Dit geldt uiter
aard niet alleen voor de kwantumelectronica, maar ook voor 
de reactorfysica, de vliegtuigbouw, de informatica en vele 
andere disciplines. Er bestaat ook een militaire invloed op 
de mens- en maatschappijwetenschappen, bij voorbeeld in de 
testpsychologie. En de militaire invloed op de wetenschap 
beperkt zich niet tot de Verenigde Staten. 
Ook hier moeten wij bedenken, dat de krijgsmacht minstens 
even sterk door de civiele sector wordt beïnvloed als 
vice-versa. Waarschijnlijk sterker. 

Alternatieve kosten 

Voorstanders van militair onderzoek wijzen graag op het nut 
van dat onderzoek voor de civiele economie, terwijl de 
tegenstanders erop w1Jzen dat de civiele voordelen van 
militair onderzoek niet tegen de kosten van dat onderzoek 
opwegen. 
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Beide partijen hebben in zekere zin gelijk, maar zij voeren 
een dialoog der doven. Militair onderzoek heeft, afgezien 
van zijn militaire nut, vaak voordelen voor de civiele eco
nomie en maatschappij, maar meestal minder dan civiele 
onderzoekprogramma's per bestede dollar of gulden. Het zou 
vreemd zijn als dat niet zo was, want wij mogen aannemen 
dat militair onderzoek in de eerste plaats op militair nut 
gericht is en niet op de groei van de economie of het 
vervullen van behoeften in de civiele maatschappij (9). 
Neveneffecten z11n meestal minder krachtig dan nage
streefde resultaten. 
De waarde die wij aan de civiele neveneffecten van 
militair onderzoek toekennen is in de praktijk evenredig aan 
de waarde die WIJ aan defensie-onderzoek als zodanig 
hechten. Wie dat onderzoek om defensieredenen belangrijk 
vindt zal de civiele nevenprodukten als een aantrekkelijke 
bonus beschouwen, maar wie militair onderzoek overbodig of 
verfoeilijk vindt zal niet van deze spin-off onder de indruk 
raken. Een triviale discussie. 

Economische/ /eet van militaire S&O 

Speurwerk en ontwikkeling voor militaire doeleinden is erop 
gericht innovatie op de volgende gebieden de bevorderen: 

I) in de krijgsmacht, met als doel een grotere doeltreffend
heid of doelmatigheid, en 

2) in de wapenindustrie, inclusief de laboratoria die het 
militaire onderzoek uitvoeren, met als doel een groter 
inkomen of marktaandeel of meer werkgelegenheid. 

Militair geînspireerde S&O kan, al dan niet toevallig, ook 
leiden tot innovatie in de civiele sector, met als mogelijk 
gevolg een betere bevrediging van behoeften, meer inkomen 
of meer werkgelegenheid in civiele bedrijfstakken. 

Maar militaire S&O kan ook nadelig zijn. Innovatie betekent 
immers niet altijd verbetering. 

Vernieuwing in de krijgsmacht kan, al naar gelang haar 
inhoud en omstandigheden, afbreuk doen aan de doelstellin
gen van het veiligheidsbeleid. Bij voorbeeld doordat een 
potentiële tegenstander tot een aanval of tot een nieuwe 
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bewapeningsronde wordt geprovoceerd, doordat de kosten van 
de militaire inspanning ondraaglijk hoog worden, of doordat 
de maatschappelijke steun voor het veiligheidsbeleid wordt 
ondergraven. 

Innovatie in de wapenindustrie kan schaarse hulpbronnen, 
zoals topingenieurs, aan de overige industrie onttrekken. 
Meer in het algemeen kan de zuigkracht van de militaire 
sector zodanig zijn, dat de industrie civiele werkzaamheden 
die voor de ontwikkeling van economie en maatschappij 
belangrijk zijn verwaarloost. 

"Crowding Out" 

Dit "crowding-out"-effect, dat ontstaat wanneer ondernemin
gen zich ten nadele van hun civiele activiteiten op de 
militaire markt oriënteren, wordt versterkt door de soms 
aanzienlijke technologische en culturele verschillen tussen de 
militaire en de civiele sector. In de militaire sector gelden 
vaak andere kwaliteitseisen, zoals bestendigheid tegen 
extreme koude en hitte en zeer geringe mechanische 
toleranties, die de produktiekosten aanzienlijk verhogen. 

De kosten worden ook verhoogd door de vaak kleine series, 
tussentijdse veranderingen in het produkt, bewakings- en 
beveiligingsmaatregelen en de omslachtige werkwijze van de 
militaire bureaucratie. Militaire opdrachtgevers zijn door
gaans bereid de hoge prijzen die met dit hoge kostenpeil 
samenhangen te betalen. Maar wanneer een bedrijf dat zich 
aan deze cultuur heeft aangepast ook werkzaam is op 
civiele markten waar succes meer van lage prijzen dan van 
superieure kwaliteit afhangt, dan zal het op die civiele 
markten moeilijk kunnen concurreren. 
Melman (1974) is van mening dat het afnemende vermogen 
van de Amerikaanse industrie om zich op internationale 
markten voor civiele produkten te handhaven voor een 
belangrijk deel te wijten is aan de invloed van de militaire 
markt. Hij spreekt van een "uitputting" van de Amerikaanse 
economie door langdurig hoge militaire uitgaven, zijn 
jongere collega Dumas (I 986) van "overbelasting." 

Maar Adams en Gold (1987) betogen dat de voor- en tegen
standers van militaire uitgaven het positieve of negatieve 
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effect daarvan op de economie overdrijven. De genoemde 
schrijvers gaan ervan uit dat de militaire produktie niet 
wezenlijk verschilt van de civiele, en dat het debat over 
defensie en wapenproduktie op grond van politieke en niet 
van economische argumenten gevoerd moet worden. Flax 
(1985) wijst er op dat twee van de sectoren in de 
Amerikaanse industrie die het meest van militaire 
opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling hebben geprofi
teerd, namelijk de computer-industrie en de vliegtuig
industrie, internationaal concurrerend zijn, terwijl bedrijfs
takken die weinig onderzoek en ontwikkeling voor militaire 
doeleinden verrichten, zoals de auto-industrie, niet tegen 
hun buitenlandse rivalen op kunnen. 

Militaire opdrachten of subsidies voor S&O kunnen nog 
andere functies vervullen dan een verhoging van de doel
treffendheid of doelmatigheid van de krijgsmacht. De 
soorten van programma's die het Japanse Ministerie van 
handel en industrie (MITI) in het kader van zijn industrie
beleid financiert en de programma's die in de Verenigde 
Staten door het Pentagon worden gefinancierd vertonen 
grote overeenkomsten. 

Progressief of conservatief 

Historische studies doen vermoeden dat militair onderzoek
en ontwikkelingswerk niet zonder meer als "goed" of 
"slecht" voor innovatie en groei in de civiele sector 
bestempeld mag worden. In zijn studie over Amerikaanse 
staatsarsenalen in de eerste helft van de negentiende eeuw 
beschrijft Merrit Roe Smith (1977) de pioniersrol van deze 
staatsbedrijven bij de ontwikkeling en invoering van nauw
keurige machinebouwtechnieken, gebruik makend van gestan
daardiseerde onderdelen. Hij benadrukt de beschermende rol 
van de militaire sector tijdens de geboorte en vroege 
ontwikkeling van nieuwe technologieën (l 0). 
Aan de andere kant schildert Kaldor (1982) de militaire 
technologische cultuur van onze tijd als "high-tech conserva
tisme" af. Militaire autoriteiten zijn volgens haar in 
moderne technieken geïnteresseerd, zo lang deze in de 
bestaande technische, conceptuele en organisatorische kaders 
van de krijgsmacht ingepast kunnen worden. Alles wat het 
klassieke wapensysteem sneller, nauwkeuriger of krachtiger 
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maakt is in beginsel welkom. Maar radikale innovaties die 
nieuwe vormen · van defensie of oorlogvoering mogelijk 
maken worden met grote argwaan bejegend. Het gevolg is 
een "barok arsenaal", bestaande uit grote, complexe, dure 
en kwetsbare wapensystemen. 

Innovatie processen 

Het debat over militaire S&O is in de afgelopen tien jaar 
vruchtbaarder geworden, zoals uit de aangehaalde literatuur 
moge blijken. De volgende kenmerken van militaire S&O 
lijken belangrijk voor een succesvolle bestudering ervan: 

1) Militair speur- en ontwikkelingswerk is een innovatie
proces, dat verschillende stadia doorloopt, elk met een 
eigen patroon van interactie met de maatschappij. In het 
stadium van fundamenteel onderzoek is militair 
geïnspireerd onderzoek niet of nauwelijks van civiel 
onderzoek te onderscheiden (11). 

2) De interactie van militaire S&O met civiele innovatie
processen is niet alleen afhankelijk van het stadium 
waarin deze processen zich bevinden, maar bovendien van 
de technologische en bedrijfscultuur, de institutionele 
structuur en andere maatschappelijke factoren. 
Innovatieprocessen zijn namelijk niet alleen een kracht 
die de maatschappij verandert, maar ook een produkt van 
de maatschappij. Dit bemoeilijkt het generaliseren over 
militaire S&O en zijn betekenis voor civiele innovatie. 

3) Militaire S&O heeft een inherent politiek karakter en kan 
niet los gezien worden van het beleid van de betrokken 
overheid op het gebied van defensie en buitenlandse 
betrekkingen, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, 
enzovoorts. 

Meer Spin-Off 

Doordat overheden prominente opdrachtgevers en subsidiën
ten van militaire S&O zijn, hebben zij een grote invloed op 
innovatieprocessen in dit domein. In de afgelopen jaren 
hebben de snelle groei van de bewapeningskosten en toe
nemende zorgen over de concurrentiepositie van West-Europa 

184 



en de V.S. ten opzichte van Japan en de Nieuwe Industrie
landen het militaire onderzoekbeleid onder een toenemende 
druk geplaatst. Deze druk wordt versterkt door de verbete
ring in de betrekkingen tussen Oost en West en de ver
wachte daling in de defensie-uitgaven. 

Vermoedelijk is de druk om de uitgaven voor wapenontwik
keling en wapenaanschaf te verlagen nergens zo hoog als in 
Oost-Europa, maar ik beperk mij hier tot de situatie in de 
Westerse landen. Hier staan de overheden onder druk om de 
uitgaven voor militair onderzoek- en ontwikkelingswerk te 
verlagen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de civiele 
economie meer profiteert van de S&O die voor militaire 
doeleinden wordt verricht. 
Dit betekent vaak een pleidooi voor "meer spin-off", maar 
WtJ zullen in de nu volgende beschouwing ook andere 
elementen van deze discussie noemen. Een opvallend 
verschijnsel is de wijd verbreide indruk, dat er een 
convergentie van militaire en civiele technieken gaande is, 
die bevorderd en benut kan worden. 

In het volgende deel van dit artikel bespreek ik een aantal 
publicaties van de afgelopen jaren over dit thema en plaats 
ik een paar kanttekeningen bij voorstellen voor een 
gecoördineerd of geîntegreerd beleid ten aanzien van civiele 
en militaire S&O. Daarna ga ik in op de rol die de 
universiteiten in een dergelijk beleid zouden kunnen spelen. 

Het pessimisme van Maddock 

Groot-Brittannië besteedt meer aan militaire S&O (als 
aandeel van het bruto binnenlands produkt) dan alle andere 
landen, met uitzondering van de VS en de USSR. Het 
Britse Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de 
helft van alle overheidsuitgaven voor S&O. De uitgaven 
voor militaire S&O vertegenwoordigen meer dan een kwart 
van alle S&O-uitgaven in het Verenigd Koninkrijk (12). 
Het is dus niet verwonderlijk dat overheid en bedrijfsleven 
er veel belang aan hechten, dat de Britse economie 
maximaal van deze militaire S&O-uitgaven profiteert. 

De Britse electronica-industrie is één van de bedrijfstakken 
waarin de militaire produktie in de afgelopen jaren steeds 
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belangrijker is geworden. Halverwege de jaren zeventig 
financierde het Ministerie van Defensie bijna de helft van 
alle S&O in deze bedrijfs tak, en het cijfer is sindsdien 
waarschijnlijk gestegen. Met het defensiewerk gaat het tot 
nu toe vrij goed, maar regering en bedrijfsmanagement zijn 
al jarenlang bezorgd over de gebrekkige concurrentiepositie 
van de Britse electronica op civiele markten. Daarom werd 
Sir Ieuan Maddock in 1982 gevraagd na te gaan hoe de 
overdracht van technologie van militaire naar civiele 
electronica verbeterd zou kunnen worden (13). 
Zijn visie is niet rooskleurig. Om begrijpelijke redenen, 
aldus Maddock, richt het Ministerie van Defensie zijn 
aandacht vooral op de bedrijven en laboratoria die 
gespecialiseerd zijn in militair onderzoek. Maar tussen deze 
militaire specialisten en het civiel-georiënteerde bedrijfs
leven gaapt een grote kloof, die allengs groter wordt. 
De militaire sector heeft namelijk, zoals ik boven schetste, 
een andere bedrijfscultuur. 

De militaire specialisten zijn volgens Maddock niet of 
nauwelijks geînteresseerd in het overdragen van hun 
technologie aan de civiele sector. Hun potentiële afnemers 
in de civiele sector hebben wel belangstelling, maar krijgen 
te wem1g informatie over de technologieën die in de 
militaire sector voorhanden zijn, missen de goede contacten 
en lopen tegen bureaucratische obstakels zoals de 
geheimhouding in de defensie-industrie op. 
Maddocks aanbevelingen om hierin verbetering te brengen 
zijn minder indrukwekkend dan zijn sombere analyse van het 
probleem. Hij adviseert een grotere uitwisseling van mensen 
tussen de militaire en civiele sector, het aanstellen van 
"technologie-bemiddelaars" en het verhogen van het alge
mene niveau van technologische kennis in de civiele Britse 
industrie. Hij wijst erop dat een sterk en breed ontwikkelde 
industriële basis niet alleen voor de economische groei van 
belang is, maar ook voor het militaire vermogen van een 
land. Dit bleek tijdens de Tweede Wereldoorlog (14). 

IABG: Convergentie en divergentie 

Maddocks baseerde zijn rapport op interviews, eigen er
varing en gezond verstand. Het rapport over het civiele nut 
van militaire S&O dat in 1985 door de Industrieanlagen-
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Betriebsgesellschaft voor het Westduitse Bundesministerium 
für Forschung und Technologie werd vervaardigd is daaren
tegen een voorbeeld van grondig literatuuronderzoek. 

De onderzoekers van IABG speurden met behulp van een 
computer in 65 literatuuurbestanden en vonden 785 relevan
te documenten. Bijna de helft kwam uit Amerikaanse bron
nen. Door literatuur uit zoveel verschillende, vaak zeer 
gespecialiseerde, bronnen te raadplegen, kreeg de IABG een 
precies en gedifferentieerd beeld van het spin-off-verschijn
sel. Dit blijkt uit de conclusies van het rapport, waarvan ik 
er een paar noem. 

Tot voor kort profiteerde de civiele vliegtuigbouw zeer veel 
van de militaire; maar sinds enige tijd groeien beide 
technologisch uit elkaar als gevolg van de milieu-eisen 
(besparing van brandstof, minder lawaai, minder vervuiling) 
die aan de civiele luchtvaart gesteld worden. 

In de scheepsbouw is het civiele nut van militair onderzoek 
onbetekenend, in geavanceerde produktietechnieken vindt er 
alleen op bepaalde terreinen een interessante spin-off 
plaats. 
Bij de opkomst van de micro-electronica en de computer
techniek speelde de militaire sector een sleutelrol bij de 
bevordering van opkomende technologieën, maar deze invloed 
is nu veel geringer. Een uitzondering vormt de ontwikkeling 
van computerprogramma's, waar de civiele sector nog veel 
van de militaire profiteert. 

Nederlandse opdracht voor GTS 

De Nederlandse regering heeft grote belangstelling voor het 
idee van een speurwerk- en ontwikkelingsbeleid dat zowel in 
de behoefte van de krijgsmacht voorziet, als ook de 
concurrentiepositie van de industrie ten goede komt. Hierbij 
wordt niet alleen aan de militaire industrie gedacht, die in 
Nederland immers klein is, maar ook aan civiele bedrijfs
takken die dezelfde of soortgelijke technologien toepassen 
die ook in de militaire sector worden gebruikt. 

Het Ministerie van Defensie, dat internationaal gezien 
weinig aan onderzoek en ontwikkeling uitgeeft (15), hoopt 
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door een betere samenwerking met civiele bedrijven, labora
toria en universiteiten de vruchten van wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek dat daar verricht wordt te kunnen 
plukken. 

In oktober 1986 overhandigde het Britse adviesbureau 
Genera! Technology Systems een rapport over militaire en 
civiele S&O aan zijn opdrachtgever, de Nederlandse 
regering. Ik vermoed dat de Nederlandse overheid er blij 
mee was, want het ondersteunt zeer sterk de gedachte dat 
civiele en militaire technologieën naar elkaar toe groeien of 
niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. 

Technologische raakvlakken 

GTS betoogt uitvoerig dat militaire en civiele organisaties, 
met een paar belangrijke verschillen, ongeveer dezelfde 
functies uitoefenen. In zijn algemeenheid lijkt mij deze 
gedachte een goed uitgangspunt. In een verwarrend diagram 
toont GTS de stadia van het innovatieproces, waarbij het 
aantal potentiële toepassingen van technologieën aan het 
begin het grootst is. Dat lijkt mij juist. Maar dan volgen 
vier pagina's tabellen waarin de veronderstelde overeen
komsten en verschillen tussen technologische behoeften op 
civiel en militair gebied worden uiteengezet. 
De resultaten hiervan zijn voor een deel vanzelfsprekend, 
dus triviaal. Voor een ander deel zijn zij verrassend, maar 
niet omdat zij nieuwe inzichten bieden. 
Een voorbeeld. Tabel 1 stelt dat er een gelijksoortige 
militaire en civiele behoefte bestaat aan "destruction of 
opposition functional capability," wat in gewoon Nederlands 
het uitschakelen van de tegenstander betekent. Aan 
militaire zijde wordt hierin voorzien door instrumenten voor 
electronische oorlogvoering, terwijl aan civiele zijde de 
behoefte wordt vervuld door goedkope produktiesystemen, 
verbeterde systemen voor onderzoek, ontwikkeling~ ontwerp 
en kwaliteitsbeheersing, reclame en public relations. Aldus 
GTS. 

Ik heb lang hierover nagedacht, maar ik . zie nauwelijks 
enige overeenkomst in de toegepaste technologieên. Of 
werken Coca Cola en Pepsî Cola in het geheim aan sys
temen van electronische oorlogvoering om elkaars reclame-
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boodschappen uit de ether te schieten? 

Er staan ook nuttige en verstandige dingen in dit rapport. 
Hoewel de autèur zich alle moeite getroost om de ver
wantschap van civiele en militaire behoeften op het gebied 
van S&O aan te tonen, wijst hij ook op gebieden waar 
weinig overdracht van technologie te verwachten valt, bij
voorbeeld driedimensionale radar, wapens en voertuigen. Ten 
aanzien van voertuigen vraag ik mij zelfs af, of hij niet te 
pessimistisch is. 
Aan de andere kant stelt hij zich volgens mij teveel voor 
van de overdracht van militaire sonartechnieken naar de 
civiele sector. Het enige belangrijke raakvlak tussen militair 
en civiel op het gebied van sonar is volgens mij de be
hoefte aan snelle computers, die terecht door de auteur 
wordt genoemd. 
Naarmate het rapport zijn conclusies nadert, wordt het dui
delijker, specifieker en dus interessanter. De auteur ver
wacht dat de belangrijkste onderzoekgebieden die zowel 
voor de militaire als de civiele sector van belang · zijn de 
volgende zullen zijn: micro-electronica, opto-electronica, 
software, kennissystemen, geavanceerde computers, bedien
ingssystemen voor machines ("man-machine interfaces"), 
communicatie- en computernetwerken, lichte bouwsystemen, 
geavanceerde bes turings- en controlesystemen voor voertui
gen, geavanceerde materialen, het gebruik van expert
systemen in het onderwijs, intelligente robots, geavanceerde 
produktiesystemen en moleculaire electronica. 

"Het overzicht van militaire en civiele behoeften heeft 
getoond dat er een enorm potentieel bestaat voor het door 
middel van onderzoek realiseren van de doelstellingen van 
de functies die uitgeoefend moeten worden." Deze conclusie 
lijkt mij op zichzelf juist. De voornaamste bijdrage van het 
rapport is dat het aannemelijk maakt dat onderzoek
programma's op vele gebieden resultaten voort kunnen 
brengen die militair en civiel toepasbaar zijn. 

De grootste tekortkoming van het rapport is dat het zich 
beperkt tot het aspect van technologische raakvlakken, 
overeenkomsten en verwantschappen. Maar wat technologisch 
mogelijk is, is niet altijd politiek. economisch en cultureel 
haalbaar. Het rapport zou veel waardevoller geweest zijn, 
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als het zich verdiept had in de vooruitzichten en problemen 
van het opzetten van onderzoekprogramma's die militaire en 
civiele doelstellingen dienen, met speciale aandacht voor de 
problemen van bedrijfscultuur, geheimhouding, standaardi
satie, de institutionele context, de politieke context, 
enzovoort. 

Ten slotte wordt de relevantie van het rapport voor het 
beleid van zijn opdrachtgever, de Nederlandse regering, 
nogal beperkt door het feit dat GTS niet op de Neder
landse situatie ingaat. 

Gans/ers civiel-militair onderzoekbeleid 

Jacques S. Gansler is een voormalige assistent van de 
Amerikaanse minister van defensie en was directeur van 
een electronicafirma. Op het ogenblik is hij eerste vice
directeur van de Analytic Sciences Corporation (TASC) en 
bijzonder hoogleraar aan de Kennedy School of Government 
van de Harvard-universiteit. 
Hij is vermoedelijk de eerste die met gezag in het 
openbaar een geîntegreerd speurwerk- en ontwikkelingsbeleid, 
gericht op defensie en op bredere industriële doelstellingen, 
bepleit: "One could argue that there is a strong need today 
for the development of a defence industrial strategy with 
the dual objectives of achieving a more efficient national 
security posture and - simultaneously - achieving a more 
competitive overall U.S. industrial structure." (16). 

De argumenten hiervoor worden helder uiteengezet 

In de Verenigde Staten is het militaire onderzoek alleen al 
door zijn omvang interessant voor het bedrijfsleven als 
geheel. Het budget voor militaire S&O beloopt ongeveer 
$170 miljard per jaar, bijna een derde van alle uitgaven 
voor S&O in de Verenigde Staten. Als het zou lukken om 
zelfs maar een klein deel van dat bedrag zo te besteden, 
dat het concurrentievermogen van Amerikaanse bedrijven op 
internationale markten voor civiele produkten vergroot zou 
worden, zou de Amerikaanse economie er belangrijk van 
profiteren. Het zal duidelijk zijn, dat dit argument voor 
Nederland veel minder opgaat, omdat in ons land de uit
gaven voor militair onderzoek gering zijn en slechts voor 
een klein deel indus triëel van aard zijn. 
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Strenge heropvoeding 

Welke voordelen kunnen het Pentagon en de Amerikaanse 
krijgsmacht van het beleid verwachten dat Gansler voor
stelt? Deze kunnen met de begrippen strenge heropvoeding 
en sanering worden samengevat. De militaire sector werkt 
al geruime tijd buitengewoon inefficiënt door een extreme 
nadruk op prestaties, een geringe aandacht voor kosten
beheersing, het formuleren van specifieke militaire eisen 
voor alles, onvoldoende aandacht voor efficiënte produktie
methoden, te kleine productie series, een hoge arbeids
intensiteit, monopolistische en oligopolistische markten, een 
ongezonde afhankelijkheid van belangrijke industrietakken ten 
opzichte van defensie-orders en wapenexport en en ten slotte 
een permanente overcapaciteit in de defensie-industrie, die 
in stand gehouden wordt zodat de produktie in tijd van 
crisis snel opgevoerd kan worden. 
Dat is een niet geringe aanklacht tegen de militaire sector, 
die door middel van een algemeen onderzoekbeleid en een 
algemeen industriebeleid gedwongen zou moeten worden zijn 
leven te beteren. 

Deze aanbevelingen zijn des te relevanter, nu de militaire 
uitgaven in de Verenigde Staten beginnen te dalen, een 
ontwikkeling die Gansler nog niet kon voorzien. 
De sanering die hij voorstelt zou het krimpproces dat nu in 
de militaire sector begonnen is aanzienlijk vergemakkelijken. 

Gansler onderkent ook de obstakels en problemen waarmee 
het voorgestelde beleid te kampen zou krijgen. Het zal ten 
eerste forse institutionele, culturele en politieke weer
standen oproepen. Alleen al de gedachte dat de overheid 
een industriebeleid zou voeren is in de Amerikaanse politiek 
een ideologisch taboe. 

Ten tweede bestaat er het gevaar dat de civiele sector 
slechte militaire gewoontes overneemt, in plaats van dat de 
militaire sector door de heilzame invloed van het civiele 
zakenleven wordt hervormd. Ten derde wordt betoogd dat 
civiele bedrijven die militaire S&O-opdrachten ontvangen een 
oneerlijk voordeel genieten boven andere ondernemingen, 
waardoor de concurrentie wordt vervalst. 
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Culturele heroriëntatie 

Eén van de krachtigste argumenten tegen een integratie van 
militaire en civiele research en produktie, zo geeft Gansler 
ruimhartig toe, is het feit dat pogingen daartoe in het 
verleden vaak gefaald hebben. Defensiebedrijven zijn er niet 
vaak in geslaagd de overgang naar civiele activiteiten te 
maken. "Clearly, it is not an easy or a rapid change -
since it requires almost a 'cultural reorientation,' in terms 
of far greater cost emphasis in engineering and manufac
turing as well as learning to do marketing in a totally 
different customer environment." 

Dit is inderdaad de kern van de zaak. 
Maddock in zijn land eveneens een 
culturele kloof tussen civiel- en 
bedrijven geconstateerd. Wat kunnen 
concluderen? 

Zoals wij zagen, had 
grote en groeiende 

militair-georiënteerde 
wij voorlopig hieruit 

Aan de ene kant zou ik met Gansler instemmen dat landen 
zoals de Verenigde Staten en de Sovjetunie een zekere 
vorm van integratie tussen militaire en civiele S&O nodig 
hebben als zij een technologische, financiële en sociale 
crisis in hun militaire systeem willen afwenden. Het invoe
ren van een efficiënte bedrijfsvoering in de militair
indus triële sector zal vermoedelijk zowel de krijgsmacht als 
ook de economie ten goede komen. Er zijn, zo zagen wij 
bij GTS, sterke aanwijzingen dat de technische mogelijk
heden voor militair-civiele samenwerking in onderzoek en 
produktie in vele gevallen gunstig zijn. 

Aan de andere kant is de sociale en politieke weerstand 
tegen dergelijke veranderingen nog massief. Toen de hier 
besproken rapporten en artikelen verschenen was er ook 
wern1g aanleiding om te denken dat deze weerstand zou 
afnemen. Nu. een "tijd van vrede" lijkt aangebroken, zijn de 
mogelijkheden om op defensiegebied nieuwe wegen in te 
slaan gunstiger. Hervormingen die voorheen niet bereikt 
konden worden met het doel het militaire systeem gezonder 
en beter hanteerbaar te maken, zouden in de toekomst 
misschien verwezenlijkt kunnen worden met het doel de 
onvermijdelijke inkrimping en verandering van het defensie
apparaat minder pijnlijk te doen verlopen. 
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Het is een moeilijk aanpassingsproces, maar dat moeilijke 
hervormingen soms inderdaad op gang gebracht kunnen 
worden hebben wij in 1989 in Oost-Europa gezien. 

4. Militair en civiel onderzoek in Nederland 

Nederland besteedt minder aan speur- en ontwikkelingswerk 
dan andere industrielanden zoals de Verenigde Staten, Japan, 
West-Duitsland, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk, namelijk zo'n twee procent van zijn bruto 
binnenlands produkt (17). 

Net als de Amerikaanse en de Britse overheid, neemt de 
Nederlandse staat ongeveer de helft van de totale nationale 
uitgaven voor S&O voor zijn rekening. 
Maar terwijl in de Verenigde Sta ten ongeveer tweederde 
van de overheidsuitgaven voor S&O aan het ministerie van 
defensie zijn toegewezen, in het Verenigd Koninkrijk de 
helft, in Frankrijk een derde en in West-Duitsland een 
tiende, beschikt het Nederlands ministerie van defensie 
slechts over een drie-en-dertigste deel van de overheids
fondsen voor speurwerk en ontwikkeling, ongeveer drie 
procent. Van de industrielanden scoort alleen Japan lager, 
namelijk 1,6 procent (18). 
Hieruit volgt dat Japan en Nederland van alle industrie
landen het minste besteden aan militair onderzoek en ont
wikkelingswerk in verhouding tot het bruto binnenlands 
product. 

Zoals wij zagen, zijn de Nederlandse 
defensie-onderzoek ook gering in verhouding 
siebegroting, namelijk minder dan één procent. 

Geringe behoefte aan defensie-onderzoek 

uitgaven voor 
tot de defen-

Het is niet moeilijk aan te geven waarom Nederland 
re1a tief weinig militair onderzoek verricht. Om een aantal 
redenen is de behoefte aan dergelijk onderzoek relatief 
gering en zijn de omstandigheden voor het uitvoeren van 
zulk onderzoek niet bijzonder gunstig. 

Het Nederlands defensiebeleid wordt in hoge 
stemd op de politiek van de NAVO en de 

mate afge
N ederlandse 
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krijgsmacht is sterk in de militaire organisatie van het 
bondgenootschap geîntegreerd (19). Dit houdt in, dat Neder
land weinig specifiek nationale defensietaken en militaire 
activiteiten heeft, maar werk verricht dat op ongeveer 
dezelfde wijze ook door de grote bondgenoten wordt uitge
voerd. De wetenschappelijke en technologische kennis die 
daarvoor nodig is wordt meestal door de laboratoria en 
instituten in de grote NAVO-landen vergaard en ontwikkeld 
en is doorgaans zonder grote problemen voor Nederland 
verkrijgbaar. De operationele behoefte aan nationaal 
defensie-onderzoek is dus niet groot. 

Ook de kleine schaal van de Nederlandse defensie-inspanning 
en het ontbreken van een taakverdeling op onderzoekgebied 
binnen de NAVO, waardoor Nederlandse laboratoria voor de 
NAVO als geheel zouden kunnen werken, dragen tot de 
ondoelmatigheid van militair onderzoek in Nederland bij. 
Het is voor de Nederlandse regering financieel onaantrekke
lijk om zulk onderzoek te bekostigen. 

De structuur en cultuur van onze industrie en onderzoek
instituten lenen zich evenmin voor militaire onderzoek- en 
ontwikkelingsprojecten. Afgezien van de bouw en uitrusting 
van oorlogsschepen, waar Nederland op een behoorlijke 
expertise en een redelijke infrastructuur kan bogen, is er in 
de Nederlandse industrie en de Nederlandse universiteiten en 
laboratoria weinig deskundigheid en capaciteit op militair 
gebied. En zelfs de Nederlandse producenten van marine
materieel slagen er meestal niet in tot de wereldmarkt 
door te dringen, zodat de toekomst van de gehele Neder
landse defensie-industrie onzeker is (20). 

Ten slotte is de Nederlandse politieke cultuur niet bevor
derlijk voor militair onderzoek. De militaire traditie is niet 
sterk ontwikkeld, er bestaat geen sterke industriële lobby 
voor militaire onderzoek- en produktiecontracten (21), de 
buitenlandse en defensiepolitiek heeft een moralistische 
inslag, en onder de bevolking leven sterke pacifistische 
sentimenten. Deze cultuur heeft Nederland in de afgelopen 
decennia overigens niet belet om een consistente defensie
politiek in Atlantisch verband te voeren (22). 
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Motieven voor defensie-onderzoek 

Waarom vindt er dan in Nederland toch militair onderzoek 
plaats? 

Ten eerste kan Nederland niet alle wetenschappelijke en 
technologische informatie die het voor zijn moderne 
krijgsmacht nodig heeft tegen aanvaardbare voorwaarden uit 
het buitenland krijgen. Bovendien is het gemakkelijker om 
op ruil basis defensie-expertise te verkrijgen dan wanneer 
men alleen afnemer is. 

Ten tweede is het operationeel, financieel en politiek 
ongunstig om voor de opleiding van je soldaten en voor de 
selectie, de beproeving, de bediening en het onderhoud van 
je materieel voor honderd procent op buitenlandse expertise 
aangewezen te zijn. Een autonome defensie-organisatie heeft 
een zekere mate van eigen expertise nodig, al was het 
maar bij wijze van contra-expertise tegenover de informatie 
die van de bondgenoten wordt verkregen. 

Ten derde heeft zelfs een klein NAVO-land als Nederland 
soms specifieke behoeften die de grote bondgenoten niet, of 
niet op dezelfde wijze, ervaren. Deze kunnen uit lokale 
omstandigheden voortvloeien, zoals de naar internationale 
maatstaven hoge kwalificatiegraad van de Nederlandse 
militair. 

Bij een soldaat met een hogere opleiding passen andere 
functie-eisen, een andere beloning, ander materieel en een 
andere werkwijze. Specifieke nationale defensiebehoeften 
kunnen ook voortvloeien uit specifieke tradities in de 
nationale defensiepolitiek, zoals in het geval van Nederland 
het belang dat aan de ontwikkeling van een internationale 
rechtsorde en het bereiken van internationale ontwapening 
wordt gehecht. 
Zo wordt in Nederland onderzoek naar chemische wapens 
gedaan met het doel deze zo spoedig mogelijk uit te 
bannen. 

Het de/ ensietechnologie-beleid 

In de jaren tachtig toonde de Nederlandse regering een 
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groeiende belangstelling voor de economische en techno
logische betekenis van de militaire sector, overigens zonder 
naar een vergroting van deze sector te streven. 

In 1980 werd TNO gereorganiseerd, waarbij de militair
georiënteerde laboratoria in de nieuwe Hoofdgroep Defensie
onderzoek (HDO) werden ondergebracht. Daarmee verdween 
de oude Rijksverdedigingsorganisatie-TNO. Een bijzonder ken
merk van de Nederlandse situatie blijft het feit dat het 
grootste deel van het defensie-onderzoek bij een civiele 
organisatie is ondergebracht, zij het één die nauwe banden 
met Defensie onderhoudt. 

Drie jaar later nam de regering met instemming kennis van 
de aanbevelingen van de commissie-Wagner. Deze adviseerde 
onder andere om de defensie-sector te beschouwen als één 
van de kansrijke gebieden die extra aandacht verdienden bij 
het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. 
De commissie achtte vooral radar en opto-electronica kans
rijk (23). 

In de Defensienota 1984 zei de regering dat ZIJ de 
Nederlandse industrie meer en beter bij de ontwikkeling en 
produktie van defensiematerieel wilde inschakelen. Daartoe 
wilde zij defensie-onderzoek versterken dat gericht was op 
de ontwikkeling van nieuw materieel op die gebieden waar 
Nederlandse industrieën zelfscheppend kunnen zijn. Tege
lijkertijd kondigde zij aan de onderzoekbehoefte van 
defensie op langere termijn in een plan te zullen vastleggen 
(24). 

Fundamenteel onderzoek aan universiteiten 

In 1985 verscheen de nota Defensie en de Nederlandse 
industrie, die uitvoerig stilstond bij het vraagstuk van de 
technologische ontwikkeling, hoewel daarover een aparte 
nota zou verschijnen. Volgens de nota uit 1985 beschouwt 
de regering technologische innovatie als de sleutelfactor bij 
de verbetering van de internationale concurrentiepositie van 
de Nederlandse defensie-industrie. 
Voortaan zou de regering de industrie 
materieelbehoefte van de krijgsmacht 
resultaten van defensie-onderzoek zouden 
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bedrijven beter toegankelijk worden gemaakt. De onderzoek
programma's van de defensie-laboratoria zouden meer op 
praktische toepassingen worden gericht. Met andere woorden, 
HDO-TNO moest niet te veel zijn eigen stokpaardjes berij
den, maar diende zich op de specifieke wensen en proble
men van de krijgsmacht te richten. 

De nota vervolgt: "In dit kader zal ook aandacht worden 
besteed aan een goede communicatie met Universiteiten en 
Technische Hogescholen die voor de Defensie relevant 
onderzoek verrichten." Hiermee wordt waarschijnlijk niet 
bedoeld dat ook de universiteiten op bestelling voor de 
krijgsmacht moeten gaan werken, maar dat Defensie de 
militaire laboratoria niet in de eerste plaats voor 
fundamenteel onderzoek nodig heeft. Dat kan beter op de 
universiteiten worden verricht. Hierover straks meer. 

Dan betoogt in 1986 de Nota Defensietechnologie dat meer 
onderzoek nodig is op een gebied dat tussen fundamenteel 
onderzoek en produkt ontwikkeling in ligt, namelijk het 
terrein van de technologie-ontwikkeling. Het bevorderen 
daarvan is één van de taken van de nieuwe directie weten
schappelijk onderzoek en ontwikkeling op het ministerie van 
defensie. Vóór 1986 bestond die directie niet; er was alleen 
een coördinator. 

"Het onderscheid tussen op defensiedoeleinden en civiele 
doeleinden gericht wetenschappelijk onderzoek en technologie 
vervaagt. Een groeiend deel van de algemene technologische 
ontwikkelingen kan voor beide doeleinden worden ingezet. 
Ontwikkelingen in het buitenland leren dat spin-off effecten 
een belangrijke rol kunnen spelen bij de versterking van het 
concurrentievermogen op de internationale markt Met 
name zal aandacht moeten worden besteed aan een 
verantwoorde overdracht van kennis opgedaan bij de Hoofd
groep Defensie Onderzoek-TNO ... De snelle technologische 
ontwikkeling die zich op civiel gebied voordoet in de 
laatste jaren, leidt er toe dat in toenemende mate ook zal 
moeten worden nagegaan welke mogelijkheden zich voordoen 
in de civiele technologische ontwikkeling voor toepassing op 
defensiegebied. In die zin zal er in de komende jaren een 
steeds grotere wisselwerking optreden tussen beide gebieden 
van technologische ontwikkeling." 
Aldus de regering in de Nota Defensietechnologie. 
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Kanttekeningen 

Ter afsluiting van dit literatuuroverzicht plaats ik een paar 
kanttekeningen bij het streven om de wisselwerking tussen 
militaire en civiele research en produktie te stimuleren en 
waar mogelijk een geîntegreerd beleid ten aanzien van 
beide te voeren. 

1) De stelling dat het onderscheid tussen militaire en 
civiele technologieën vervaagt is niet aannemelijk 
gemaakt. Uit de rapporten van IABG en GTS blijkt dat 
de technologische ontwikkelingsbanen elkaar op sommige 
gebieden naderen en op andere gebieden uiteen lopen. 
Veel meer concreet onderzoek is nodig voor wij hierover 
algemene uitspraken kunnen doen. Vooral diachroon, dus 
historisch, onderzoek over de sociale ontwikkeling van 
militaire research is nodig. 

2) Als civiele en militaire technologieën inderdaad naar 
elkaar toe groeien, is dit niet het gevolg van een 
natuurwet of een onontkoombare wetenschappelijke of 
technologische dynamiek. Recent innovatie-onderzoek 
maakt overtuigend duidelijk dat technologieën ontstaan en 
groeien in een maatschappelijke context en de invloed 
van hun sociale omgeving ondergaan, terwijl zij op hun 
beurt de omringende maatschappij beînvloeden. Militaire 
technologieên worden dus gevormd door de defensie
organisaties en wapenbedrijven waarin zij ontwikkeld en 
gebruikt worden. 

3) De eenvoudigste en waarschijnlijk meest praktische vorm 
van toenadering tussen civiele en militaire technologieën 
zou waarschijnlijk op gang gebracht worden door een 
krachtig beleid van defensie-organisaties om civiele 
produkten en diensten voor de krijgsmacht aan te schaf
fen, een bedrijfsvoering zoals in het civiele zakenleven 
gebruikelijk is te bevorderen en bij de bestelling van 
wapensystemen uit te gaan van de praktijken en normen 
die in de civiele industrie gangbaar zijn. Afwijkingen van 
deze praktijk zouden alleen worden toegestaan als het 
krijgsmachtonderdeel dat het materieel zal gebruiken 
perf eet aantoont dat in een bepaald geval bijzondere 
militaire specificaties noodzakelijk zijn. 
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5. Defensie-onderzoek aan de Nederlandse universiteiten 

De regering streeft naar meer samenwerking met de uni
versiteiten op het gebied van defensie-onderzoek. Zij lijkt 
van mening te zijn, dat toegepast defensie-onderzoek in de 
eerste plaats bij HDO-TNO thuis hoort en fundamenteel 
defensie-onderzoek bij de universiteiten (25). Verder noemt 
zij de mogelijkheid dat het ministerie van defensie techno
logisch contractonderzoek aan de universiteiten subsidieert 
(26). 

Ook de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid bepleit 
nauwere samenwerking tussen Defensie en de universiteiten. 
Hij wijst erop dat de universiteiten Defensie niet alleen 
met technisch-wetenschappelijk onderzoek kunnen helpen, 
maar ook met sociaal-wetenschappelijk onderzoek, bij voor
beeld op het gebied van de wapenbeheersing (27). 

Het is begrijpelijk dat deze avances met grote omzichtig
heid worden gedaan. De Nederlandse universiteiten hebben 
immers geen traditie van defensie-onderzoek. Verschillende 
Universiteiten hebben zich zelfs tegen het verrichten van 
militair onderzoek uitgesproken. De Technische Universiteit 
Twente is in het algemeen tegenstander van militair onder
zoek binnen haar poorten. 
De Universiteitsraad van de Technische Universiteit Eind
hoven verwerpt onderzoek "voor militaire derden," en de 
Vrije Universiteit te Amsterdam verbiedt onderzoek ten 
behoeve van de kernbewapening (28). 

De relatie tussen de universiteiten en Defensie kan het 
best als afstandelijk worden beschreven. Op het gebied van 
het onderwijs zijn de contacten redelijk te noemen. Er 
studeren beroepsmilitairen aan de universiteiten, en universi
taire docenten geven gastcolleges op de hogere militaire 
scholen. Maar op het gebied van het onderzoek zijn de 
contacten schaars. 

Mag het wel of mag het niet? 

Het is het goed recht van iedere onderzoeker om te 
weigeren aan militair onderzoek deel te nemen, zoals het 
ministerie van defensie het recht heeft om bepaalde onder-
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zoekprojecten wel en andere niet te ondersteunen. Maar er 
zijn geen goede algemene argumenten voor vakgroepen, 
faculteiten of universiteiten om defensiegericht onderzoek te 
mijden of zelfs te verbieden (29). 

Een verbod op defensie-onderzoek aan de universiteit 
verhindert onderzoekers door middel van hun deskundigheid 
een bijdrage te leveren aan het veiligheidsbeleid en belem
mert inhoudelijk en financieel de ontwikkeling van bepaalde 
vakgebieden. 

Nu is het wel noodzakelijk dat universiteiten grenzen en 
voorwaarden stellen aan het militaire onderzoek dat door 
hun onderzoekers wordt verricht. 

Dat zijn ten eerste dezelfde voorwaarden die voor alle 
onderzoekprojekten gelden: wetenschappelijke degelijkheid, 
onafhankelijkheid in de werkwijze en de formulering van de 
conclusies en ten slotte openbaarheid van de onderzoeks
resultaten. In deze kategorie valt ook de regel dat een 
onderzoeksinstelling materieel en inhoudelijk niet teveel van 
een bepaalde financier of partner afhankelijk mag raken. 

Vervolgens moeten de universiteiten de maatschappelijke 
risico's wegen die met militair onderzoek gepaard kunnen 
gaan. Komt een universiteit in een bepaald geval tot de 
conclusie dat er een niet te onderschatten risico bestaat 
dat de maatschappelijke gevolgen van een bepaald militair 
onderzoekproject onaanvaardbaar zullen zijn, dan is een 
specifiek verbod op zijn plaats. 
Wat een onaanvaardbaar risico is, moet elke universiteit 
zelf uitmaken. 
Dat zal weliswaar de nodige studie en discussie vereisen, 
maar dat is een prima zaak, omdat daardoor in de univer
sitaire gemeenschap de bezinning over vraagstukken van 
vrede en veiligheid wordt bevorderd. 

Enerzijds mag de universiteit naar mijn mening niet in het 
algemeen voor de onderzoeker uitmaken welke onderzoeks
thema's en opdrachtgevers aanvaardbaar zijn en welke niet. 
Maar anderzijds heeft de universiteit, tussen de wetgever 
en de individuele wetenschapper in, een eigen maatschappe
lijke verantwoordelijkheid. 
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Bijdrage aan het veiligheidsbeleid 

Zoals w1J aan het begin van dit essay zagen, staat het 
veiligheidsbeleid in Nederland waarschijnlijk op de drempel 
van een nieuwe tijd. Dit gaat met een grote ongewisheid 
gepaard. Tijd, studie en bezinning zijn nodig om deze 
ongewisheid weg te nemen, en daarbij kunnen de universi
teiten een bijdrage leveren. 
Hoe zou deze eruit kunnen zien? Er bestaat immers aan de 
Nederlandse universiteiten, onder meer vanwege de bestaan
de Berührungsangst, weinig deskundigheid over militaire 
zaken. 

Maar het veiligheidsbeleid heeft niet alleen militaire compo
nenten. Onderzoek op het gebied van de internationale 
betrekkingen kan enig licht werpen op de ingewikkelde 
veranderingen in het Europese politieke systeem die wij 
dagelijks op de voorpagina's van onze kranten beschreven 
zien. Bij voorbeeld op de mogelijkheid van een verenigd 
Duitsland en de mogelijkheid van een omvattend veiligheids
systeem voor geheel Europa, in 1982 door de Commissie
Palme voorgesteld (30) en nu ineens verrassend actueel. 

Universitair onderzoek kan ook de inspanningen van de 
Nederlandse regering op het gebied van ontwapening en 
wapenbeheersing ondersteunen. Ik heb in dit verband al het 
TNO-onderzoek over chemische wapens genoemd. Een 
nieuwere ontwikkeling is de oprichting van een Centrum 
voor Verificatietechnologie aan de Vrije Universiteit, dat in 
het kader van het Interuniversitair Netwerk voor Studies 
naar de Technologische Aspecten van Defensie (INSTEAD) 
onderzoek doet naar manieren om de naleving van wapen
beheersingsafspraken te controleren. Het ministerie van 
defensie subsidieert dit onderzoek met een bedrag van 
300.000 gulden. De vrijheid van de onderzoekers is 
gewaarborgd. 

Verder kunnen universiteiten een bijdrage leveren aan de 
vermaatschappelijking en het personeelbeleid van de krijgs
macht. Neem bij voorbeeld de onverwacht opkomende dis
cussie over de afschaffing van de dienstplicht. Een ander 
thema is de integratie van de vrouw in de krijgsmacht. 
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Ten slotte kunnen de universiteiten ook een bijdrage leveren 
aan een verantwoord en doelmatig materieelbeleid, bij 
voorbeeld door betere methoden voor logistiek en onderhoud 
te ontwerpen. Een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw 
defensiematerieel behoort eveneens tot de mogelijkheden, 
zowel voor Nederland als voor export. Hier zullen de 
universiteiten de projecten echter bijzonder nauwgezet op 
hun politieke en ethische merites moeten controleren. 

NOTEN 

(1) Dat verklaarden de staatshoofden van de Sovjetunie en 
de Verenigde Staten na afloop van hun ontmoeting 
voor de kust van Malta in november 1989. 

(2) Buitenlandse militaire interventies zijn, ook wanneer 
zij door Westeuropese staten worden ondernomen, 
volgens mij in strijd met de doelstellingen van veilig
heidsbeleid die de Westeuropese landen gezamenlijk in 
de Westeuropese Unie en de NAVO belijden en dus 
schadelijk voor de Westeuropese veiligheidpolitiek. 

(3) Bij de vredesmacht van de Verenigde Naties in 
Libanon (UNIFIL), de multilaterale waarnemersgroep in 
de Sinaî (MFO), de mijnen- bestrijdingsactie onder de 
vlag van de Westeuropese Unie in de Arabische Golf 
en de groep van VN-waarnemers in Namibiê. 

(4) Jesaja, 65:25 
(5) Prediker, 3:8-9 
(6) De maser is een coherente microgolfzender, terwijl de 

laser een coherente lichtstraal uitzendt. 
(7) Townes, 1984 
(8) Faltas, 1988a 
(9) Hiermee is niet gezegd, dat aan militair onderzoek 

altijd een specifieke opdracht, voortvloeiend uit een 
concrete militaire behoefte en gebaseerd op een uit
gewerkte militaire doctrine, vooraf gaat. In de praktijk 
wordt de doctrine soms achteraf aan de ingevoerde 
wapens aangepast. Zie bij voorbeeld Leitenberg, 1978. 

(10) Smith, 1985 
( 11) Ik beschreef al de subtiele, maar wezenlijke invloed 

van de Amerikaanse marine op het ontstaan van de 
kwantumelectronica als nieuwe wetenschappelijke 
discipline. 
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(12) Barnaby, 1988 
(13) Maddock, 1983 
( 14) Maddock, 1983 
(15) Ruim honderd miljoen gulden per jaar, dus minder dan 

één procent van de defensiebegroting en drie procent 
van alle overheidsuitgaven voor speurwerk en ontwikke
ling. (Barnaby, 1988, RAWB, 1986). 

(16) Gansler, l987a, 1987b 
(17) Barnaby, 1986 
(18) Barnaby, 1988, RA WB, 1986 
(19) Faltas, 1983 
(20) Faltas, 1987 
(21) Er ontstaan wel gelegenheidslobby's van ondernemers, 

vakbondsvertegenwoordigers en bevriende parlemen
tariërs wanneer een bepaalde defensieorder of wapen
exportorder voor een bepaalde groep van bedrijven van 
zeer groot belang wordt geacht. 

(22) Faltas, 1989 
(23) Wagner, 1983 
(24) Defensienota 1984, pp. 173 e.v., pp. 223 e.v. 
(25) Defensie-industrie, 1985 
(26) Defensietechnologie, 1986 
(27) RA WB, 1986 
(28) Faltas, l 988b 
(29) In dit verband zie ik geen principieel onderscheid tus

sen defensiegericht onderzoek dat door de universiteit, 
door externe onderzoeksfondsen of militaire opdracht
gevers of subsidiënten wordt betaald. Veel belangrijker 
zijn volgens mij de potentiële of waarschijnlijke toe
passingen van het onderzoek. 

(30) Palme, 1982 
(31) De regering benoemt twee van de vijf begeleiders, wil 

dat de onderzoekers waken voor het dupliceren van 
andere studies die voor Defensie worden verricht en 
wil voor publikatie de onderzoeksresultaten zien. Zij 
wil uitdrukkelijk geen vetorecht. (Houwelingen, 1989). 
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PROF. DR. P.A.J.M. STEENKAMP: EEN BIOGRAFISCHE 
SCHETS 

Petrus Antonius Josephus Maria Steenkamp werd op 8 maart 
1925 in Uithoorn geboren. 
Na de lagere school bezocht hij het Ignatiuscollege te 
Amsterdan. In 1945 ging hij economie studeren aan de 
toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Piet Steenkamp 
wist zijn studie in een record tempo af te ronden. In 1949 
deed hij doctoraal examen. Het tempo waarin hij zijn 
proefschrift voltooide zou nu de jalouzie opwekken van 
menig AIO en stellig een prijs opleveren van de Minister 
van Onderwijs. Twee jaar na het afleggen van zijn 
doctoraal examen promoveerde Piet Steenkamp in 1951 tot 
doctor in de economische wetenschappen op een dissertatie 
getiteld: "De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants
christelijke kring". 
In zijn dissertatie beziet en beoordeelt hij de ontwikkeling 
van de sociale gedachte in reformatorische kring en wijst 
hij op de raakpunten met de maatschappelijke ideeën in 
andere levensbeschouwelijke richtingen. Zijn promotor was 
prof. dr. F.J .H.M. van der Ven. 
Het proefschrift kwam tot stand naast z11n dagelijks werk 
als bedrijfseconoom bij de N.V. Uithoornse Bacon- en 
Conservenfabrieken waarvan hij in 1954 benoemd werd tot 
directeur. 
In 1950 trouwde hij met Constance NoJet. Het gezin werd 
gezegend met drie zonen. 
Zijn carnere als zakenman/ondernemer zou relatief kort 
duren. In 1960 werd Piet Steenkamp door zijn vriend en 
leermeester prof. dr. F.J. van der Ven getipt als hoogleraar 
Sociale Geschiedenis aan de Technische Hoge School 
Eindhoven. Zijn vader had een jaar daarvoor al opgemerkt: 
"Uithoorn wordt te klein voor jou""." Steenkamp werd in 
1960 aanvankelijk buitengewoon hoogleraar en 6 jaar later 
volgde de omzetting in een ordinariaat Sociaal Recht en 
Sociale Geschiedenis. 
Zowel in het bedrijfsleven, de politiek als de wetenschap is 
Piet Steenkamp zeer actief geweest, met name in 
bestuurlijke en stuwende functies. Hij was voorzitter van de 
Hollandse Katholieke Werkgeversvereniging en van het 
Bedrijfsschap Vleeswarenindustrie. Steenkamp was ook jaren
lang lid van de Commissie voor loononderhandelingen voor 
de CAO in de vleeswarenindustrie. 
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Hij werkte mee aan de oprichting van een bedrijfspensioen
fonds voor de vleeswarenindustrie en was mede oprichter 
van een groot aantal ondernemingsraden in deze bedrijfstak. 
Mede door zijn vele politieke ambten heeft hij zich een 
grote landelijke bekendheid verworven: lid en later (l 983) 
voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, 
informateur van het kabinet Biesheuvel (1971), informateur 
van het kabinet Van Agt III (1982) en voorzitter van het 
CDA (1973-1980). Vooral laatstgenoemde functie - waarin 
een beroep werd gedaan op zijn groot vermogen tot het 
verzoenen van tegenstellingen - heeft hem veel voldoening 
gegeven. 

Piet Steenkamp: zakenman, politicus en wetenschapper. 
Hoewel Steenkamp geen omvangrijk wetenschappelijk
theoretisch oeuvre heeft gecreëerd zijn van zijn hand in 
verschillende tijdschriften een groot aantal interessante 
publika ties verschenen over maatschappelijk-structurele 
onderwerpen. Ook leverde hij een aantal bijdragen aan 
boeken en was hij samensteller of mede auteur van een 
aantal rapporten op sociaal-economisch terrein. Voorts is hij 
verscheidene keren als eerste of tweede promotor 
opgetreden en is hij lid geweest van diverse promotie
commissies. 
Zijn kracht is onmiskenbaar de overdracht en toepassing van 
wetenschappelijke kennis. Daarin heeft Steenkamp echt 
school gemaakt. Generaties studenten herinneren zich nog 
de volle zalen waarin een bewogen Steenkamp de laatste 
ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied op heldere 
wijze wist uiteen te zetten. 
Zijn bestuurlijke kwaliteiten zijn ongeëvenaard. Vanaf 1966 
heeft Piet Steenkamp op verschillend niveau binnen de TUE 
vrijwel ononderbroken talrijke bestuursfuncties bekleed. De 
trojka Wemelsfelder, Meuwese en Steenkamp - lange tijd de 
nomenclatura van WMW - heeft een onuitwisbaar stempel 
gedrukt op de faculteit. Met het emeritaat van Joop 
Wemelsfelder (in 1988 helaas te vroeg overleden). Willem 
Meuwese en nu Piet Steenkamp is in feite een bewogen 
periode in de geschiedenis van de faculteit WMW 
af gesloten. 

Piet Steenkamp noemde zijn intreerede in 1960: "Verdeelde 
verantwoordelijkheid in ons maatschappelijk bestel". De 
afgelopen decennia is hij zijn deel in de verantwoordelijk
heid niet uit de weg gegaan. 
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