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Voorwoord 

"Productive techniques and the organization of 
production are social products, the consequen
ces of human decision-making, and so tech
nology can be analysed as the outcome of 
social processes." (Abercrombie, Hili en 
Turner 1988: 251-252). 

Vanaf het midden van de jaren zeventig ondergaat onze economie verschillende 
opeenvolgende recessies. Sinds het begin van de jaren tachtig gaat de economi
sche crisis bovendien gepaard met een hoge structurele werkloosheid, welke 
tevens een gevolg is van de uitstoot van arbeid die onder meer als gevolg van 
een grotere kapitaalsintensiteit van de produktie optreedt. Leidinggevende indus
triëlen en politici pleiten voor vernieuwing van het industriële produktie-apparaat 
en een verbetering van de concurrentiepositie van onze economie ten opzichte 
van het buitenland. In hun visie is automatisering een panacae die volgens ver
wachting een oplossing biedt voor hier kort aangeduide euvels van onze econo
mie en het produktie-apparaat in de industrie. Automatisering wordt dan meestal 
gezien als een 'black box', gebonden aan technische kriteria en bepaald door 
economische motieven. 
In de praktijk blijkt echter steeds duidelijker dat er verschillende gevolgen kun
nen optreden, die mogelijk samenhangen met de invoering en ontwikkeling van 
automatisering. In deze dissertatie wordt automatisering dan ook in de eerste 
plaats opgevat als een sociaal bepaald fenomeen. Hier staan daarom de inhoud 
van de black-box bij automatisering, wat betreft de besluitvonning en de invoe
ring, kortom de samenhang tussen automatisering en de sociaal-organisatorische 
context, centraal. 
De relevantie van het thema kwaliteit van de arbeid is in algemene zin recentelijk 
nog eens naar voren gekomen bij de discussie rond de WAO-problematiek. Een 
goede, preventieve aanpak van deze problematiek zou zelfs een grotere aandacht 
rechtvaardigen voor de kwaliteit van de arbeid dan in de praktijk van onderzoek 
het geval is. Het onderwerp kwaliteit van de arbeid krijgt bovendien in relatie 
met automatiseringsprocessen steeds meer aandacht. ZIJ wordt zowel door be
leids- en organisatiewetenschappers als door managers op het terrein van per
soneel en organisatie steeds meer het belang benadrukt van sociaal-organisatori
sche aspecten van automatisering en van 'human resource management' in een 
hoog geautomatiseerd produktieproces. Met kwaliteit van de arbeid is echter 
tevens een meer fundamenteel belang in het geding. Het gaat daarbij over ele
mentair menselijke waarden die door middel van arbeid gerealiseerd moeten 
kunnen worden, zoals met betrekking tot ontplooïing en het ontwikkelen en toe
passen van kennis, vakmanschap en tot participatie bij de verschillende beslissin
gen die in organisaties worden genomen. 
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Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan kennis over veranderingen die in 
samenhang met automatiseringsprocessen in de kwaliteit van de arbeid optreden .. 
Bovendien wordt door middel van empirisch onderzoek een beeld verschaft van 
het precieze verloop van automatiseringsprocessen en de verschillende fasen die 
daarin voorkomen. Mogelijk wordt hierdoor het inzicht vergroot in de invloed die 
in de praktijk door verschillende actoren wordt uitgeoefend en de keuzemomen
ten die zich in de loop van automatiseringsprocessen voordoen. Door de toepas
sing van dergelijke kennis en inzichten bij interventie zouden in de toekomst 
uiteindelijk minder arbeidssituaties gekenmerkt kunnen worden door de uitvoering 
van eenvoudige, monotone bedieningswerkzaamheden op een laag kwalificatieni
veau. 

De studie is grotendeels uitgevoerd in de periode waarin ik werkzaam was aan de 
TU Eindhoven bij de vakgroep Arbeidsverhoudingen en Recht, onder leiding van 
prof. dr. P.A.J.M. Steenkamp. Binnen de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappij
wetenschappen maakte ik deel uit van de onderzoeksgroep Techniek en Arbeid, 
die onder leiding stond van prof.dr. N.H. Douben. Door deze groep werd een 
bedrijfstakstudie verricht naar de gevolgen van technologische ontwikkelingen 
voor de kwantitatieve en kwalitatieve werkgelegenheid in de grafische industrie. 
In de volgende fase heb ik onder supervisie van mijn promotor, prof.dr. 
A.H.C.M. Walravens van de TU Delft, de casestudies uitgevoerd en de theoreti
sche onderbouwing van de studie uitgewerkt. Hij heeft mij gestimuleerd om bij 
empirisch onderzoek een keuze te maken voor kwalitatief onderzoek, zodat de 
samenhang tussen diverse, veelsoortige variabelen in beeld zou kunnen worden 
gebracht. In de sociale wetenschappen was de sociale context van automatisering, 
de verschillende variabelen die daarbij een rol spelen, en de veranderingen die in 
deze samenhang in arbeidsprocessen worden doorgevoerd, te weinig diepgaand 
onderzocht om daar goede hypothesen voor kwantitatief onderzoek uit af te kun
nen leiden. 
Bij de voorbereiding van het theoretische deel werd mijn interesse voor de dis
cussie rond 'technology assessment' in Nederland gewekt. In soms langdurige 
gesprekken met Walravens werd ik mij bewust van de consequenties van theore
tische keuzen die hierbij gemaakt worden, voor de opzet van de casestudies. Aan 
de faculteit waar ik aan verbonden was, toonden met name twee hoogleraren, 
prof. dr. J. Wemelsfelder en prof. dr. B. van Houten, een grote intellectuele be
langstelling voor dit onderwerp. Helaas heb ik onvoldoende met hen over de 
dissertatie van gedachten kunnen wisselen, omdat zij in deze periode kort na 
elkaar zijn overleden. Aan beiden behoud ik waardevolle herinneringen; graag 
had ik hen dit boek laten lezen en van kritisch commentaar laten voorzien. 

Aan de totstandkoming van deze studie hebben naast eerder genoemde personen 
velen een bijdrage geleverd, waarvoor ik iedereen zeer erkentelijk ben. Ik wil 
vooral de medewerkers van de onderzochte bedrijven en van vakbonden bedan
ken die mij bereidwillig en zonder voorbehoud soms diverse malen te woord 
hebben gestaan. Hier noem ik in het bijzonder de heer T. Hammans, voormalig 
bedrijfsleider bij het Dagblad voor Noord-Limburg, en de heer T. Kok, hoofd van 
de stafafdeling P en 0 bij Samsom Sijthoff Grafische Bedrijven. Zij wisten steeds 
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de benodigde gesprekken te regelen of verschaften mij ingangen binnen de be
drijven. Ook de heer Broer, bedrijfsleider bij het laatstgenoemde bedrijf, was mij 
daarbij zeer behulpzaam. Bij het Audet-concem wist ik mij verzekerd van de 
ondersteuning van de ambtelijk secretaris van de centrale ondernemingsraad, de 
heer H. Pansters. Zijn interesse voor het onderzoek kwam niet alleen voort uit 
zijn functionele betrokkenheid op dat moment, maar ook uit het feit dat hijzelf 
voor een eindscriptie van een opleiding Personeelswerk eerder onderzoek had 
gedaan naar de besluitvorming rond automatisering. Bij de Wolters Samsom 
Groep Nederland kreeg ik de medewerking van de heer M.H. Sanders. Verschil
lende van de genoemde personen waren niet alleen bereid om de tekst van het 
met hen afgenomen interview van oom mentaar te voorzien, maar hebben ook de 
casebeschrijvingen becommentarieerd, hetgeen de uiteindelijke tekst ongetwijfeld 
ten goede is gekomen. Eventuele fouten of onjuistheden vallen echter geheel 
onder mijn verantwoordelijkheid. 
Op de verschillende plaatsen waar ik heb gewerkt, hebben diverse secretaresses 
mij terzijde gestaan, waarvan ik met name Mia Bom, van de TUE, en de huidige 
secretaresse, Anita Dankers, wil noemen. Bij de start van het onderzoek was de 
student-assistent Geert ter Steeg mij zeer behulpzaam bij de uitvoering van de 
bedrijfstakverkenning en de oriënterende gesprekken bij het opzetten van de 
casestudies. Ook Sami en Liesbeth Faltas ben ik zeer dankbaar voor het feit dat 
zij gedurende een periode zonder voorbehoud werkruimte en de computer ter 
beschikking hebben gesteld. Last but oot least bedank ik Francine van Remunt, 
die van mijn documenten steeds mooi opgemaakte teksten wist te maken en die 
op een uitmuntende wijze dit boek heeft vormgegeven. 

In het voorwoord van een dissertatie wordt veelal gepoogd om verwijten over een 
·geringe aandacht voor partners en andere gezinsleden te ondervangen met een 
dankwoord. Ik meen echter een andere prioritering in mijn tijdbesteding te heb
ben aangebracht, waardoor alleen in de periode van afronding nogal eens over
uren aan de computer werden gemaakt. Voor het overige hoefde de dissertatie 
nooit voor alles te gaan. Daardoor kreeg ik van Ruth altijd weer op het juiste 
moment een stimulans om het werk aan de dissertatie voort te zetten. Een der
gelijke aanpak kan ik overigens iedere promovendus aanbevelen. 
Helaas voor Lennart betekent het gereedkomen van deze dissertatie echter niet, 
zoals hij veronderstelde, "dat papa nu niet meer naar zijn werk hoeft te gaan". In 
mijn huidige werkkring aan de Katholieke Universiteit Brabant wil ik graag op 
het voorliggende proefschrift voortbouwen en de kennis die daarin opgeslagen 
ligt, overdragen aan studenten, zodat ook anderen geïnteresseerd raken in de 
ontwikkeling van theorie en onderzoek op het terrein van de sociaal-organisatori
sche aspecten van automatisering. Met de ingrijpende veranderingen in produk
tieprocessen zullen de relevantie van het onderwerp en de urgentie van proble
men die zich bij de implementatie van automatiseringsprocessen voordoen, im
mers alleen maar toenemen. 

Tilburg, april 1992. 
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Inleiding 

In het afgelopen decennium is in de sociale wetenschappen een groot aantal 
publicaties verschenen over automatisering. Deze aandacht voor automatisering 
en de daarmee samenhangende veranderingen in werk en organisatie is begrij
pelijk. Veel arbeidsplaatsen hebben immers een ware gedaanteverwisseling onder
gaan. Het gaat bij dergelijke veranderingen niet alleen om de vervanging van 
werktuigen, waardoor handelingen slechts marginaal veranderen of in aantal 
afnemen, maar ook om nieuwe werkmethoden en vormen van organisatie. 
Een hier voor de hand liggend voorbeeld is de totstandkoming van een disser
tatie. Voorheen werd deze volledig met de pen geschreven, waarna het manus
cript werd uitgetypt door een secretaresse. De promovendus had nauwelijks be
moeienis met de wijze waarop de tekst uiteindelijk op papier kwam. Het werk 
van de promovendus zal daarom veel overeenkomsten hebben hebben gehad met 
de wijze waarop in de Middeleeuwen monniken hun manuscripten verzorgden, zij 
het dan dat zij ook de 'nette' afwerking ervan verzorgden. Sinds de invoering van 
de type-machine en de aroeidsdeling die daaroij is doorgevoerd, verzorgde im
mers de secretaresse de afwerking van manuscripten die het resultaat zijn van 
wetenschappelijke activiteiten. Door de invoering van de Personaf Computer is 
deze arbeidsdeling weer goeddeels verdwenen, omdat het manuscript nu door de 
auteur wordt getypt en direct wordt opgemaakt. De uiteindelijke afwerking tot 
een uitgave in boekvorm kost vervolgens nog enige technische ingrepen en 
hoofdbrekens van medewerkers van de afdeling Automatisering van een grafisch 
bedrijf of een uitgever. 
Laatstgenoemde verandering betekent voor de promovendus een tijdwinst bij de 
uiteindelijke afwerking van het produkt. Ook is bij de nieuwe manier van werken 
de controle van de promovendus over het produktieproces en het produkt ver
groot. Het werk van de secretaresse is nu door de promovendus overgenomen, 
zodat hij of zij het grootste deel van de werkdag achter een computer doororengt 
-zoals voorheen de secretaresse het grootste deel van de dag achter de typemachi
ne zat. 
In de grafische bedrijven zijn dergelijke ontwikkelingen, zij het op een andere 
schaal en op een meer gedifferentiëerde wijze, eveneens te herkennen. Manus
cripten worden niet alleen slechts op papier aangeleverd, waarna het grafische 
bedrijf zorgdraagt voor de aflevering van het uiteindelijke produkt. Een belangrij
ke ontwikkeling die onder invloed van automatisering optreedt, is namelijk dat 
een groot aantal activiteiten wordt overgebracht naar een vroegere fase van het 
produktieproces. Door de redactie kan een groter aantal bewerkingen worden 
uitgevoerd en ook de mogelijkheden voor het electronisch beschikbaar stellen van 
informatie zijn formidabel toegenomen. Een tweede ontwikkeling die direct met 
het voorgaande samenhangt is, dat de controle over het produktieproces voor een 
belangrijk deel verschuift van de uitvoerende grafische produktie naar de op-
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drachtgever. Zoals bij een handelsuitgever de auteurs en redacteuren meer invloed 
hebben op het proces van uitgeven en drukken, zo hebben bij een krant de redac
teuren meer mogelijkheden om de krant in overeenstemming met hun inzichten 
in, en opvattingen over vormgeving en kwaliteit vorm te geven. 
Bij de beheersing en regulering van organisatieveranderingen in de grafische 
industrie is de controle over het produktieproces tevens het belangrijkste struikel
blok. Vooral in de actuele fase van het automatiseringsproces bij de produktie 
van kranten is dit een bron van conflicten bij de invoering van automatisering. 
Dit is niet verwonderlijk, aangezien de controle over het produktieproces en de 
arbeidstaakbeheersing -een aan professor AL Mok ontleend begrip- de pijlers 
zijn van de werknemersorganisatie in de grafische industrie (1 ). Bij de verande
ringen die onder invloed van automatisering plaatsvinden, wordt de overgang 
zichtbaar tussen een arbeidsorganisatie, waar het werk volgens traditionele demar
catielijnen is verdeeld, en een nieuwe arbeidsorganisatie, waarin beroepen op 
grond van andere kriteria worden ingedeeld en waar werk een fundamenteel 
ander karakter heeft gekregen. Voor grafische vakbonden betekent dit het dilem
ma tussen een traditionele werknemersorganisatie, die veranderingen in de or
ganisatie als een bedreiging opvat, en een meer flexibele werknemersorganisatie, 
waarbij gestreefd wordt naar een, wat men kan noemen, een moderne arbeids
taakbeheersing. Inmiddels is duidelijk geworden dat de grafische vakbonden niet 
het Engelse voorbeeld volgen en dat zij gekozen hebben voor een pragmatisch 
beleid. Dit, gevoegd bij een lange traditie van corporatistische samenwerking 
binnen de bedrijfstak, heeft ervoor gezorgd dat de golf van automatisering in de 
jaren tachtig waarop de casestudies in deze dissertatie betrekking hebben, geken
merkt worden door een consensus-georienteerde aanpak. 
In de dissertatie wordt automatisering niet slechts opgevat als een proces van 
organisatieverandering dat door het handelen van externe belangengroeperingen 
wordt bepaald. Automatisering is immers een proces dat binnen de arbeidsor
ganisatie vorm krijgt, en waar vooral actoren binnen de organisatie invloed op 
uitoefenen. Bovendien zijn interorganisationele relaties van belang. In de om
geving van grafische bedrijven doen zich namelijk ontwikkelingen voor die van 
grote invloed zijn op de drang naar procesinnovatie bij deze bedrijven. 
In de casestudies die in het empirische deel van deze dissertatie worden beschre
ven blijkt dit onder meer uit de rol van uitgeverijen, waarvan de onderzochte 
bedrijven deel uitmaken, op de besluitvorming rond automatisering. Automatise
ring in de grafische industrie is in deze context deel van een algehele herstruc
turering van uitgeverijen en daarmee verwante produktie. Nieuwe informatie- en 
communicatietechnologie bieden ongekende mogelijkheden voor een andere, 
efficiënte bewerking van grafische produkten en voor het op verschillende wijzen 
aanbieden van informatie. De grafische industrie kan daardoor meer kenmerken 
vertonen van een informatie-industrie, waarin het werken met databases centraal 
staat, dan van de traditionele bedrijfstak waarin het bedrukken van papier tot de 
belangrijkste activiteiten behoort. Bij de produktie van kranten zijn steeds meer 
mogelijkheden voor het overzenden, bewerken en opslaan van nieuwsberichten, 
foto's en andere vormen van informatie die digitaal kan worden bewerkt. Als 
gevolg vindt een bijna continu veranderingsproces plaats binnen grafische pro
duktieprocessen. 
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Hiermee is het empirische deel van deze studie op enkele aspecten ingeleid, 
namelijk het deel dat betrekking heeft op het specifiek grafische karakter en de 
specifieke context van de grafische bedrijfstak. Aan de dissertatie ligt echter een 
veel ruimer, meer omvattend conceptueel kader ten grondslag. In het eerste 
hoofdstuk wordt dit theoretische kader van de studie geschetst. 
Veel theorieën gaan van de veronderstelling uit dat technologie bepalend is voor 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat daatbij om vooronderstellingen in de 
( arbeids-)sociologische theorie die tevens herkenbaar worden in ideeën met be
trekking tot de implementatie van automatiseringsprocessen. Op dit technologisch 
determinisme wordt een kritiek geformuleerd, waarin tevens de eigen vooronder
stellingen expliciet worden gemaakt. In het eerste hoofdstuk worden verschillende 
voorbeelden gegeven van technologisch deterministische opvattingen die men, 
vooral in relatie tot ontwikkelingen rond de arbeid, in de geschiedenis kan aan
treffen. 
Voor het theoretisch kader van deze studie zijn tevens noties aangaande tech
nology assessment van belang. Als essentie van deze theoretische benadering 
wordt de opvatting over technologische ontwikkelingen gezien, waarin (keuze)
mogelijkheden en een streven naar sturing centraal staan. In het kort wordt de 
achtergrond geschetst van technology assessment en van de technologiekritiek die 
hier aan ten grondslag ligt, waarna mogelijkheden voor de toepassing bij automa
tisering worden geschetst. 
Aan het slot van dit hoofdstuk worden bij procesinnovatie een aantal fasen onder
scheiden. Aan de hand van voorbeelden uit de literatuur wordt aangegeven hoe 
de maatschappelijke bepaaldheid van technologische verandering in de onder
scheiden fasen van procesinnovatie tot uitdrukking kan komen. Er wordt gewezen 
op de samenhang tussen de verschillende fasen van procesinnovatie bij automati
sering. Als onderzoeksobject wordt bij het empirisch onderzoek in deze studie 
echter -terwille van de noodzakelijke inperking- gekozen voor de fase van imple
mentatie van automatiseringsprocessen. 
In het tweede hoofdstuk wordt de stand opgemaakt van recente ontwikkelingen in 
de arbeidssociologie, voor zover die betrekking hebben op technologische veran
deringen in produktieprocessen. Daarbij komen twee stromingen aan de orde, de 
sociotechnische benadering en de arbeidsprocesbenadering. De sociotechnische 
benadering streeft naar een optimalisering van de afstemming tussen subsyste
men, hetgeen een keuze veronderstelt bij de organisatorische vormgeving gedu
rende de implementatie van automatisering. In de arbeidsprocesbenadering wordt 
getracht ontwikkelingen in arbeidsprocessen te verklaren vanuit een streven tot 
beheersing van deze processen door het management. In beide stromingen wordt 
een technologisch deterministische visie expliciet verworpen. 
De stromingen worden kritisch besproken, waarbij bepaalde uitgangspunten en 
uitkomsten van onderzoek met elkaar worden geconfronteerd. Er wordt kritiek 
geleverd op een sociaal-voluntaristische notie binnen de arbeidsprocesbenadering 
die heeft geleid tot een complot-theorie, waarin het management als een eenvor
mig blok wordt gezien met een eenduidige strategie gericht op beheersing van het 
arbeidsproces. De belangrijkste kritiek op de sociotechniek heeft betrekking op 
het negeren of het onderbelichten van sociaal-politieke verhoudingen. 
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In dit hoofdstuk wordt het betoog verder opgebouwd vanuit het 'Arbeitsteilung'
debat, dat door de provocerende stellingname in het boek van Kern en 
Schumann, 'Das Ende der Arbeitsteilung ?' (1984), is uitgelokt. Genoemde onder
zoekers constateren dat in de praktijk -vooralsnog alleen in de kernsectoren van 
de economie- nieuwe produktieconcepten worden gehanteerd, waarin aan de 
factor arbeid een belangrijke plaats wordt toegekend. Eveneens wordt ingegaan 
op het 'jlexibiliserings '-debat dat gelijktijdig in de grotendeels Angelsaksische 
literatuur wordt gevoerd, waarbij Piore en Sabel, met hun boek 'The second 
intlustrial divide' (1984), als belangrijkste verdedigers van de 'jle.xibiliserings
these' worden beschouwd. Er wordt ingegaan op een aantal tekortkomingen, 
danwel hiaten in genoemde theorieën. Dit betoog mondt uit in de stelling dat het, 
om zinnige uitspraken te kunnen doen over bijvoorbeeld 'deskilling', danwel 
'reskilling'-tendensen, nodig is om het onderzoek te richten op het micro-niveau: 
dat van de afzonderlijke organisatie, produktie-afdelingen en, daarbinnen, afzon
derlijke functies. Bovendien kan slechts dan een nauwkeuriger beeld worden 
verkregen van het verloop van automatiseringsprocessen. De vraag die men op 
basis van hier behandelde theorieën kan opwerpen is dan, in hoeverre in het 
beleid van het management 'nieuwe produktieconcepten' worden gehanteerd. 
Tot slot van dit hoofdstuk wordt automatisering als proces van organisatorische 
verandering ontleed. Vanuit verschillende theoretische invalshoeken wordt daarbij 
eerst aandacht besteed aan besluitvormingsprocessen rond automatiseringsprojec
ten. In de arbeidsprocesbenadering wordt de besluitvorming beschouwd als een 
proces waarin machtsposities van verschillende actoren bij de vormgeving van 
arbeidsprocessen tot uitdrukking komen. Bij 'technology assessment' gaat het om 
een normatieve benadering, waarin de mogelijkheden voor participatie van be
trokkenen bij de besluitvorming als voorwaarde worden gedefiniëerd. Het uit
gangspunt hierbij is, dat er verschillende keuzemomenten bestaan, waarop door 
diverse betrokken actoren op basis van uiteenlopende motieven en belangen in
vloed wordt uitgeoefend. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende facetten 
van het managementbeleid bij de implementatie van automatisering, zoals het 
beleid ten aanzien van de rol en betrokkenheid van werknemers bij de organisato
rische verandering en het beleid ten aanzien van flexibilisering van de organisa
tie. Als laatste aspect komen hier organisatieveranderingen aan de orde, die in 
samenhang met automatisering kunnen optreden. 
Op basis van de arbeidssociologische verhandeling wordt de probleemstelling 
geformuleerd, die ten grondslag ligt aan het empirisch onderzoek. De probleem
stelling valt uiteen in twee clusters van vragen, waarvan de eerste hoofdvraag 
luidt: Welke veranderingen vinden onder invloed van automatisering in het ar
beidsproces en in de kwaliteit van de arbeid bij functies in de uitvoerende pro
duktie plaats? De achterliggende vraag hierbij is: welke produktieconcepten lig
gen aan het automatiseringsbeleid en het daaraan gerelateerde sociaal beleid ten 
grondslag? Een ander cluster van vragen heeft betrekking op de besluitvorming. 
De hoofdvraag luidt hier: Op welke wijze zijn de besluitvorming rond automatise
ring en de implementatie en invoering daarvan gestructureerd en welke motieven 
en belangen spelen een rol bij de keuzen die daarbij worden gemaakt? In ver
band daarmee zijn de volgende vragen van belang: Welke actoren zijn bij de 
genoemde fasen in het automatiseringsproces betrokken, en, vervolgens, welke 
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invloed wordt specifiek door werknemers(-vertegenwoordigers) uitgeoefend en 
welke strategie wordt door hen gehanteerd? 

In het tweede, het empirische deel van de dissertatie wordt allereerst het kader 
aangegeven voor de casestudies, die binnen de grafische industrie werden uit
gevoerd. Eerst worden in algemene zin kenmerken van een bedrijfstak behandeld 
en de relatie met ontwikkelingen binnen organisaties behandeld. Hierbij passeren 
verschillende kenmerken van een bedrijfstak de revue die mogelijk van invloed 
zijn op ontwikkelingen op het terrein van automatisering, organisatie en arbeid. 
Hiermee wordt het belang aangegeven van een bedrijfstakgerichte aanpak bij 
dergelijk onderzoek. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de grafische 
industrie zelf, waarbij de geïnstitutionaliseerde arbeidsverhoudingen en de moge
lijkheden voor de regulering van organisatorische veranderingen, zoals bij áuto
matiseringsprocessen, centraal staan. 
Hierna wordt in dit hoofdstuk III de keuze verantwoord van de bedrijven en 
concerns waar casestudies zijn verricht. Het gaat in het onderzoek om bedrijven 
die onderdeel zijn van een uitgeversconcern. Het is vanwege deze keuze nood
zakelijk om, zoals eerder is aangegeven, aandacht te besteden aan interorganisato
rische relaties en aan ontwikkelingen die in de omgeving van de grafische bedrij
ven plaatsvinden. Vanwege de vervlechting van verschillende belangen tussen 
organisaties is immers een invloed van dergelijke (afhankelijkheids-)relaties te 
verwachten op de wijze waarop automatiseringsprocessen plaatsvinden. Tenslotte 
worden in dit hoofdstuk de verschillende fasen van het onderzoek, de concrete 
stappen die daarbij genomen zijn, en de bij de casestudies gehanteerde methodiek 
beschreven. 
In hoofdstuk IV wordt de eerste case beschreven, die is uitgevoerd bij Samsam 
Sijthoff Grafische Bedrijven. De casestudy heeft betrekking op de invoering van 
een tekstverwerkingssysteem en de veranderingen die onder invloed daarvan bij 
de drukvormvoorbereiding zijn opgetreden. Ten aanzien van de besluitvorming 
wordt vooral aandacht geschonken aan de wijze waarop wensen en behoeften 
vanuit de produktie via het lijnmanagement en de staf bij de besluitvorming 
werden ingebracht. Hierna worden belangrijke aspecten van het arbeidsbeleid bij 
de implementatie van de automatisering en meer algemene aspecten van het 
beleid ten aanzien van organisatie-verandering in de genoemde onderneming 
beschreven. In de bestudering van de invloed van de werknemersvertegenwoor
diging wordt vooral gelet op de door deze vertegenwoordiging gevolgde strategie 
en de problemen die bij de beïnvloeding van automatiseringsprocessen werden 
ondervonden. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de onder
neming en de leverancier van automatiseringssystemen en software; hier be
schouwd als een belangrijke externe actor bij automatiseringsprocessen. 
In hoofdstuk V wordt de casestudy gepresenteerd die is uitgevoerd bij Het Dag
blad voor Noord-Limburg, en het voormalige Audet-concern waarvan deze onder
neming deel uitmaakt. Het betreft hier eveneens de invoering van een geautomati
seerde tekstverwerking, waardoor het zetten als afzonderlijke fase van het pro
duktieproces grotendeels overbodig werd. Binnen het concern worden voorname
lijk kranten geproduceerd, waardoor de produktie een ander karakter heeft dan bij 
de eerste case. In samenhang hiermee hebben veranderingen hier een bedrijfs-

15 



overstijgend karakter, zodat ook het concern en de interorganisatorische relaties 
tussen de werkmaatschappijen in sterkere mate aan de orde komen dan in de 
voorgaande case. De besluitvorming en de voorbereiding van het automatiserings
project hebben hier voor een deel ook op concern-niveau plaatsgevonden. 
Naast aandacht voor de aspecten die bij de vorige casestudy werden onderschei
den, wordt hier ruime aandacht gegeven aan het sociaal plan, dat bij de begelei
ding van het automatiseringsproces werd opgesteld. In de behandeling daarvan 
worden de gevolgen van het verschijnsel c/osed-shop voor de invoering van auto
matisering in de organisatie geschetst. Het middel van een sociaal plan bij de 
sociale begeleiding van automatisering kan men opvatten als een vorm van tech
nology assessment, zodat de behandeling van de praktijk daarvan kan worden 
gezien als een empirische evaluatie van dit instrument. Omdat de besluitvorming 
hierover al was gestart en omdat er al afspraken waren gemaakt in het kader van 
een sociaal' plan, wordt vervolgens ingegaan op een volgende fase in het automa
tiseringsproces, namelijk de toekomstige invoering van pagina-opmaaksystemen 
bij de krantenproduktie. 

Noten 

1. Ook de vroegste ontwikkeling van de vakbeweging en hel ontstaan ervan in deze bedrijfstak 
wordt door Mok aan de grote mate van arbeidstaakbeheersing toegeschreven (Mok 1990: 55). 
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I. Technologie-opvattingen en technologische verandering 

Inleiding 

Met betrekking tot het verschijnsel automatisering kan men in de sociologische 
theorie vooronderstellingen aantreffen die een juist inzicht in automatiseringspro
cessen en de factoren die daarbij een rol spelen, belemmeren. Een voorbeeld 
hiervan zijn technologisch deterministische opvattingen, waarbij het om vooron
derstellingen gaat over de autonome rol van technologie en technologische veran
deringen. De kritiek die in het zogenoemde 'Braverman'-debat op deze denkwijze 
naar voren is gebracht, heeft geleid tot een andere extreme theorie. Daarin wordt 
de sociale bepaaldheid van technologische ontwikkelingen en organisatie-veran
dering benadrukt en wordt het handelen van het management tot de meest bepa
lende factoren gerekend. Vanwege de plaats die in een dergelijke opvatting het 
-bewust- handelen van actoren (met name het management) krijgt toebedeeld als 
verklaringsbron voor ontwikkelingen binnen het arbeidsproces, heeft zich binnen 
dit debat een sociaal voluntaristische visie ontwikkeld. Daardoor wordt, evenals 
bij het technologisch determinisme het geval is, een goed inzicht in de onder
havige problematiek belemmerd. De vraag rijst dan, in hoeverre de ontwikkeling 
van nieuwe produktietechnologieën en de organisatie-veranderingen die in samen
hang daarmee optreden, wordt bepaald door het handelen van actoren, econo
mische motieven en in hoeverre de ontwikkeling ervan een eigen dynamiek bezit. 
In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan om een voorlopig antwoord op deze 
vraag te geven. 
Bovendien wordt aandacht geschonken aan opvattingen rondom technologische 
verandering die men zowel in de sociologische vooronderstellingen als in de 
samenleving als geheel kan aantreffen. Bij deze opvattingen kan men veelal een 
bepaalde waardering voor technologische verandering en een bepaalde inschatting 
van de verwachte gevolgen daarvan waarnemen. In de loop van de geschiedenis 
hebben zich hierin belangrijke veranderingen voorgedaan. 
Allereerst zullen nu een aantal belangrijke theoretische aspecten van de relatie 
tussen technologie en samenleving, en in het bijzonder van ontwikkelingen rond 
(produktie-)technologie, organisatie en arbeid, worden behandeld . Tegelijkertijd 
worden hiermee de vooronderstellingen die aan deze dissertatie ten grondslag 
liggen, geëxpliciteerd. 
Daartoe worden technologisch deterministische opvattingen en de maatschappij
beelden waarin deze tot uiting komen, besproken. In verschillende perioden in de 
geschiedenis kan men vormen van technologisch determinisme aantreffen, waar
aan veelal een optimistische visie over de maatschappelijke vooruitgang ten 
grondslag ligt. In een 'technocratische' zienswijze worden dergelijke opvattingen 
verbonden met de rol van de belangrijkste dragers van de technologische ontwik-
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keling, namelijk ingenieurs en technici. Later in de geschiedenis heeft techno
cratie een bredere maatschappelijke betekenis gekregen. 
Het technologische determinisme wordt in deze dissertatie niet voor het eerst 
bekritiseerd. In diverse theoretische stromingen binnen de arbeidssociologie en in 
wetenschapsfilosofische debatten wordt een technologisch determinisme -expliciet 
of impliciet- verworpen. Dit geldt vooral voor ideeën op het terrein van techno
logy assessment. In de technologiekritiek die ten grondslag ligt aan de recente 
aandacht voor "technology assessment" kan men eveneens een uitgesproken ver
werping van het technologisch determinisme aantreffen. Typerend voor dit con
cept is niet het conservatief afwijzen van technologische vernieuwing of, omge
keerd, een ongebreideld vooruitgangsoptimisme, maar de consensus over de 
noodzaak van sturing van technologische veranderingen. 
Aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis worden vervolgens technologi
sche veranderingen in produktieprocessen behandeld en wordt de verwevenheid 
van deze veranderingen en hun maatschappelijke context belicht. Hier worden op 
een grove, analytische wijze verschillende aspecten van procesinnovatie onder
scheiden, die onderling in sterke mate samenhangen. Hierbij worden tevens ver
schillende stadia onderscheiden, ten eerste, het ontwerpstadium van produktie
technologieën, ten tweede de invoering van produktietechnologieën, en, ten derde, 
organisatorische veranderingen die daarmee gepaard kunnen gaan. Bij het laatste 
wordt het Taylorisme behandeld als meest invloedrijk model dat aan het meren
deel van de bestaande produktie-organisaties ten grondslag heeft gelegen. 
Ondanks de onderlinge samenhang kunnen de verschillende stadia om pragmati
sche redenen geïsoleerd worden beschouwd. In deze studie wordt om redenen die 
later geëxpliciteerd zullen worden, een keuze gemaakt voor de fase van invoering 
van technologieën. Deze beperking ligt ten grondslag aan de behandeling van 
ontwikkelingen rond arbeidsprocessen in het tweede hoofdstuk. Bij de casestudies 
in het empirische deel van de dissertatie (hoofdstukken IV en V) wordt de aan
dacht bij onderzoek verder toegespitst op het proces van organisatorische veran
dering bij automatisering. 

1. Technologische of sociale bepaaldheid: opvattingen 
in het technologie-discours en de betekenis daarvan 
voor de arbeidssociologie 

Kritiek op technologisch determinisme is een belangrijk uitgangspunt van zowel 
de theorievorming in de arbeidssociologie als van een nieuwe richting die zich 
binnen de sociologie begint af te tekenen: de technieksociologie. Gezien het 
belang van beiden voor deze studie is een explicitering van de vooronderstellin
gen in deze theorieën noodzakelijk. De verhandeling in deze paragraaf over tech
nologisch deterministische opvattingen dient er dan ook toe het inzicht in de 
theoretische en wetenschapsfilosofische achtergrond van genoemde theorieën te 
verhelderen. 

18 



Evenals het technologisch determinisme zelf is ook de kritiek daarop in de ar
beidssociologie veelvormig. Er wordt hierbij, afhankelijk van het gezichtspunt en 
de gekozen vooronderstellingen, van verschillende redeneringen uitgegaan. Ter
wijl in de arbeidsprocesbenadering de invoering van nieuwe technologieën en de 
achterliggende motivatie van het management centraal staan, richt de kritiek op 
het technologisch determinisme vanuit de socio-techniek zich in de eerste plaats 
op de vooronderstelling ten aanzien van de organisatorische keuze die met name 
bij technologische veranderingen wordt gemaakt. De kritiek op een technologisch 
determinisme concentreert zich in dit geval op de keuze van het organisatiemodel 
-dat in de praktijk vaak gekenmerkt wordt door een grote mate van arbeidsde
ling-, als zou dit onlosmakelijk verbonden zijn met de technologie die als produk
tie~apparaat haar toegepassing krijgt. In het volgende hoofdstuk wordt nader op 
deze vooronderstellingen in de arbeidssociologie in gegaan. 
De verwerping van technologisch deterministische visies en opvattingen ligt 
echter niet altijd zo voor de hand als men op basis van de uitgangspunten van 
genoemde theorieën zou mogen verwachten. Evenals bij ideeën die vooral in de 
jaren vijftig werden verspreid ten aanzien van de zegeningen van een voortschrij
dende mechanisering en automatisering van de produktie, kan men in recente 
stromingen in de arbeidssociologie opnieuw tendensen aantreffen die gemakkelijk 
tot eenzijdige denkbeelden met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen in 
arbeidsprocessen kunnen leiden. Gezien het gevaar van een overdeterminering in 
de recente theorievorming, waarbij de technologische bepaaldheid van maatschap
pelijke ontwikkelingen opnieuw wordt benadrukt, is dit een reden te meer hier 
een uiteenzetting over de genoemde vooronderstellingen en de maatschappijbeel
den waarmee deze samenhangen, te geven. 
In de volgende beschrijving wordt echter niet alleen een wetenschapsdynamische 
ontwikkeling geschetst. Technologie-opvattingen spelen immers niet alleen een 
rol in de vooronderstellingen in de sociologie, maar zijn terug te vinden bij de 
verschillende betrokkenen bij technologische veranderingen in de praktijk. Ook in 
de huidige praktijk van automatisering -het onderzoeksveld van de empirische 
casestudies- spelen verschillende ideologische voorstellingen en denkbeelden over 
technologische vernieuwing een rol. Aan het handelen van de verschillende ac
toren liggen niet zelden technologisch deterministische opvattinggen ten grond
slag. Automatisering wordt dan gezien als een economisch noodzakelijk gegeven 
zonder dat men de gevolgen daarvan beseft voor de vormgeving van arbeidspro
cessen, de taakverdeling binnen de organisatie en de mogelijke gevolgen voor de 
inhoud van functies die na automatisering overblijven. Kritiek op dit verschijnsel 
wordt dan vaak afgeschilderd als onzakelijk en weinig realistisch. Bij de besluit
vorming rond automatisering, een belangrijk onderzoeksobject in deze dissertatie, 
kunnen dergelijke opvattingen een belangrijke rol spelen, zowel bij het strategisch 
management, het middenkader -waar een belangrijke invloed wordt uitgeoefend 
op de wijze van implementatie van automatisering- en de betrokken stafafdelin
gen, als ook bij werknemers en hun vertegenwoordigers in ondernemingsraden en 
vakbonden. In dergelijke opvattingen wordt de onvermijdelijkheid van automati
sering benadrukt, terwijl bij voorbeeld alternatieven voor de implementatie van 
automatisering en daarbij gekozen organisatie-ontwerpen onderbelicht blijven. 
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Bij het empirisch onderzoek wordt opnieuw· verwezen naar de hier onderscheiden 
technologie-opvattingen. Bij de opzet van de casestudies wordt namelijk een 
typologie gemaakt van werknemersstrategieën die bij de beïnvloeding van auto
matisering kunnen worden gekozen. Ook hier wordt een technologisch determi
nistische opvatting onderscheiden, waarvan in de praktijk verschillende varianten 
kunnen worden aangetroffen (par. 3.2.1 en 3.2.2 van hoofdstuk II). 

1.1 Opvattingen over technologie en samenleving 

Wanneer men in vogelvlucht de geschiedenis overziet, dan blijken de overheer
sende technologie-opvattingen in de loop van de tijd soms ingrijpend te zijn 
veranderd. Deze veninderingen zijn onderhevig aan een conjuncturele ontwik
keling welke onder meer afhankelijk is van het bestaan van een consensus over 
de economische noodzaak van technologische vernieuwing van de produktie. 
In een bepaalde periode kunnen echter bij verschillende groeperingen uiteenlo
pende opvattingen worden aangetroffen. Zo leefden bij voorstanders van de In
dustriële Revolutie vaak deterministische ideeën, waarbij de noodzaak van tech
nologische en organisatorische veranderingen van de produktie voorop stond 
zonder dat de wijze waarop dit moet gebeuren ter discussie werd gesteld. Het 
verzet van arbeiders in met name Groot-Brittanië tegen de invoering van spin
machines in de textielindustrie heeft daarnaast een minstens even belangrijke 
plaats in de geschiedenis gekregen. 
Met de onderstaande beschrijving wordt geenszins gepretendeerd een alomvattend 
en representatief beeld te geven van de ontwikkeling in opvattingen over de rol 
van technologische ontwikkelingen. Het gaat er veeleer om de herkomst van 
verschillende noties te achterhalen die vaak impliciet in vooronderstellingen over 
technologie en samenleving terug te vinden zijn. 

1.1.1 Technocratie 

Het technologisch determinisme komt het meest expliciet tot uitdrukking in het 
begrip technocratie. Het achtervoegsel -cratie geeft al aan dat het hier gaat om 
een ideologie waarin expliciet de noodzaak van een technologisch bepaalde be
stuursvorm in de samenleving wordt bepleit. Een technologisch deterministische 
visie op maatschappelijke ontwikkelingen komt hier dus niet alleen in de vooron
derstellingen tot uitdrukking, maar ligt bij dit begrip expliciet ten grondslag aan 
het streven naar een ideale maatschappijvorm . 
Sinds de invoering ervan door de 'technocraten' in het Interbellum heeft de term 
een andere betekenis gekregen, waarin een kritische houding tot uitdrukking komt 
tegenover de formeel-rationele wijze waarop de produktie in grootschalige pro
duktieprocessen is georganiseerd. Afhankelijk van de betekenis die aan het begrip 
wordt toegekend wordt de verantwoordelijkheid van technici verschillend inge
schat. De eerdere betekenis verwijst naar de positie van technici als maatschap
pelijke elite, terwijl technici in de recente betekenis worden gezien of als 'ser
vants of power'. In de betekenis die hedentendage aan het begrip wordt toege
kend, wordt vaak in negatieve zin op bredere maatschappelijke fenomenen ge-
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duid. Met deze begripsverruiming komt tevens het achterliggende maatschappij
beeld bij de betreffende doctrine naar voren. 
Volgens Van Dale 's Woordenboek (1976) heeft technocratie in de oorspronke
lijke betekenis betrekking op een leer, die zegt dat er een economische hervor
ming plaats moet vinden onder leiding van technici (1). Bij de technocraten -een 
stroming van ingenieurs in de VS tijdens het Interbellum die zich baseerde op de 
doctrine van Veblen- treft men een zeer mechanistisch wereldbeeld aan. Volgens 
deze ingenieurs zouden technici eens de macht overnemen, waarna zij de samen
leving vervolgens naar formeel-rationele kriteria vorm zouden geven (Bell 1980a: 
89). De nieuwe klasse van technici die vanaf de eeuwwisseling opkwam en die 
een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van een gestandaardiseerde mas
saproduktie, werd gezien als een elite die in de toekomst bij de maatschappelijke 
vooruitgang een leidende rol zou moeten vervullen (2). Er werd daarbij vooral 
gestreefd naar een efficiente inrichting van de produktie, waardoor zo goed mo
gelijk van de beschikbare bronnen, arbeidskracht en de machinale uitrusting, 
gebruik kon worden gemaakt. 
Ook in de discussie die in de jaren zeventig onder sociologen over de weten
schappelijk-technische revolutie werd gevoerd, werd de term technocratie gehan
teerd om de heerschappij of invloed van technici aan te duiden. Terwijl ook hier 
de verantwoordelijkheid van de technicus voor de maatschappelijke gevolgen van 
zijn of haar handelen wordt benadrukt, wordt in deze discussie echter in toene
mende mate de structuur waarbinnen technici functioneren op de voorgrond ge
plaatst. Touraine spreekt in dit verband over de technocratische idee dat, wanneer 
technologische ontwikkelingen worden gezien als een bestanddeel van de produk
tiekrachten, samenlevingen zichzelf aan de nieuwe produktiekrachten zouden 
moeten aanpassen (Touraine 1977: 110). Technologie wordt hier geplaatst binnen 
een 'technostructuur' welke betrekking heeft op "de systematische toepassing van 
wetenschappelijke of anders georganiseerde kennis voor praktische doeleinden" 
(Galbraith 1967: 12). De kritiek op een technocratisch denken die vooral door 
Touraine is verwoord, impliceert tevens een kritiek op de wijze waarop de pro
duktie in grootschalige produktieprocessen is georganiseerd. In deze kritiek wor
den de gevaren van geavanceerde technologische ontwikkelingen, gebaseerd op 
het toepassen van wetenschappelijke kennis, niet direct aan de ontwerpers toege
schreven maar eerder aan de 'apparatus' waarvan zij deel uitmaken. 
De term technocratie heeft bovendien een betekenis gekregen waarin normatieve 
kenmerken overheersen die op bredere maatschappelijke fenomenen betrekking 
hebben dan alleen de rol van technologische ontwikkelingen in de samenleving. 
In deze conceptie wordt de technocraat noch als een technicus noch als een we
tenschapper gezien. Volgens Touraine is de technocraat in deze zin een organisa
tiemanager die probeert om de macht van zijn organisatie te vergroten door zich 
wetenschappelijke en technische kennis toe te eigenen en te gebruiken (Touraine 
1977: 119). Het gaat dan om een op bureaucratische, instrumentele wijze van 
besturen van organisaties; veelal met als doelstelling het veiligstellen van geves
tigde belangen. Het (voort-)bestaan van gevestigde belangen wordt gelegitimeerd 
door naar de doelstellingen van de organisatie te verwijzen alsof deze neutraal en 
voor ieder lid van de organisatie in even sterke mate geldig zouden zijn. Bij het 
verwezenlijken van deze doelstellingen wordt een belangrijke functie aan de rol 
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van de 'expert' toegekend. Essentiële expertise heeft in de huidige samenleving 
vooral betrekking op informatisering en de noodzaakelijke beheersing van infor
matiseringsprocessen. 
De betekenis van het begrip technocratie is zo geëvolueerd van het besturen door 
technici via het implementeren van technische en wetenschappelijke kennis bin
nen industriële produktieprocessen, gebaseerd op technologisch deterministische 
ideeën, naar het op een bureaucratische, formeel-rationele wijze besturen van 
organisaties. De eerste verandering in betekenis moet men verklaren vanuit de 
toenemende verwevenheid van de kennis van de 'technicus' en de samenleving 
waarin deze wordt toegepast. Bij de laatste verschuiving in de betekenis van de 
term gaat het vooral om het achterliggende maatschappijbeeld. 
In de vroegere opvattingen over technocratie werd, in positieve of in negatieve 
zin, verwezen naar de wijze waarop technologische ontwikkelingen verlopen of 
zouden moeten verlopen. In de jaren zeventig is vooral de schijn-neutraliteit 
waarmee het handelen van bestuurders en technici wordt gelegitimeerd doelwit 
van kritiek geworden. Hier heeft technocratie dus veel van haar oorspronkelijke 
betekenis verloren. De term refereert dan vooral aan een bepaald maatschappij
beeld, waarin het doel van organisaties niet alleen wordt bepaald door technici, 
maar, ruimer, door de 'expert' die een schijnbaar neutrale positie inneemt binnen 
het maatschappelijke krachtenveld. 
In huidige opvattingen over automatisering binnen arbeidsorganisaties kunnen, 
impliciet of expliciet, elementen van zowel de oude als de moderne betekenis van 
technocratie worden aangetroffen. Een voorbeeld van de oude, oorspronkelijke 
technocratische idee is de visie op automatisering, waarin de functie van een 
automatiseringsafdeling als cruciaal wordt gezien voor het bereiken van dit -in 
haar termen geformuleerde- doel van de organisatie. Hiermee wordt de eigen, 
overheersende rol bij het automatiseringsproces gelegitimeerd, zonder dat het 
handelen en de implicaties daarvan voor overige delen van de organisatie ter 
discussie worden gesteld. 

1.1.2 Technologisch determinisme 

Ook bij een technologisch determinisme zoals men dat in theorieën en vooronder
stellingen in de sociale wetenschappen kan aantreffen, wordt veelal een schijn
neutraliteit verondersteld; zij het dat deze eerder betrekking heeft op de vooron
derstellingen die ten grondslag liggen aan de analyse van de rol van technologi
sche ontwikkelingen en minder expliciet op een ideaal van de wijze waarop deze 
zouden moeten verlopen. 
In een technologisch deterministische opvatting wordt namelijk technologie op
gevat als een autonoom fenomeen, dat zich volgens eigen wetmatigheden ontwik
kelt en dat als causale faktor eenzijdig de belangrijkste maatschappelijke ontwik
kelingen bepaalt. Dit gaat veelal samen met een optimistische visie op de gevol
gen van technologische ontwikkelingen voor de samenleving. 
Al tijdens de Industriële Revolutie worden technologisch deterministische opvat
tingen aangetroffen. Bij de propagandisten van de omwenteling in de produktiek
rachten die toen plaatsvond, zien we een uitgesproken optimisme ten aanzien van 
de gevolgen van mechanisering. De ellende waar arbeiders in feite mee gecon-
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fronteerd werden zou slechts van tijdelijke aard zijn. "De momentele arbeids- en 
broodloosheid van de met de machines concurrerende arbeiders zijn, zoals ooit 
bij de uitvinding van de boekdrukkunst de broodloosheid van de talrijke boeken
schrijvers was, alleen de geboorteweeën van dat nieuwe tijdperk; het zijn de 
noodzakelijke offers, waarmee de grote vooruitgang van het menselijke geslacht 
bevochten wordt" (3). 
In de periode van het Interbellum manifesteerde zich tegenover de eerder bespro
ken technocratische beweging een cultuurpessimisme. Het gaat hier om een vorm 
van cultuurpessimisme waarbij aan apparaten en verschijnselen een eigen wezen 
met een demonisch karakter wordt toegekend. Daarin overheerst een sterke weer
stand tegen technologische verandering. Ook hier is, door het endogene en onver
mijdelijke karakter dat aan technologische ontwikkelingen wordt toegekend, spra
ke van een technologisch deterministische opvatting. Een dergelijke globale kri
tiek op technologische veranderingen kan een conservatisme in zich bergen waar
door maatschappelijke veranderingen algemeen worden verworpen. Het conser
vatieve karakter van een dergelijke opvatting komt tot uitdrukking in de visie op 
de mens, als zou die in zijn wezenlijke relatie met de natuur worden bedreigd. 
"Zo komen in de veronderstelling van een onveranderlijke 'natuur van de mens' 
-die niet geschikt zou zijn voor allerlei 'nieuwigheden', UV-, in romantische 
wensdromen over harmonische natuur- en levensomstandigheden, in een ascetisch 
levensprincipe en in een diepgewortelde scepsis tegenover rationalisering en 
planning, conservatieve vooroordelen tot uitdrukking" (Ropohl 1987: 29). 
Vooral in de jaren vijftig en in het daarop volgend decennium werden door so
ciale wetenschappers openlijk of impliciet in vooronderstellingen technologisch 
deterministische opvattingen aangehangen. Dit ging veelal samen met een on
gebreideld vooruitgangsoptimisme (4). Door deze sociale wetenschappers werd 
een zekere glans verleend aan de toekomstige samenleving met de voorspelling 
dat nieuwe hoog-gekwalificeerde en verantwoordelijke functies en beroepen bij 
wetenschappelijk-technologische veranderingen zouden ontstaan. Dergelijke op
vattingen komen vaak impliciet tot uiting in theorieën over de post-industriële 
samenleving; een term die betrekking heeft op de aard van de werkgelegenheid. 
Er werd namelijk verwacht dat het grootste deel van nieuwe werkgelegenheid zou 
ontstaan in de dienstverlenende sector. Refererend aan de aard van de produktie 
wordt dit type samenleving later veelal aangeduid als de informatie-maatschappij. 
De belangrijkste produktie zou in de toekomstige maatschappij betrekking hebben 
op de opslag en de verwerking van informatie, waarbij de toepassing van weten
schappelijke kennis van essentieel belang is. De maatschappelijke ontwikkelingen 
worden in deze maatschappij vooral bepaald door de rol van nieuwe informatie
technologie, die in combinatie met, en gekoppeld aan uitgebreide telecommunica
tienetwerken wordt ingevoerd. Nieuwe werkgelegenheid die de traditionele, bij 
automatisering verloren gegane werkgelegenheid vervangt, zou volgens dergelijke 
theorieën vooral hoog-geschoolde arbeidskrachten vereisen. Bovendien zou in de 
dienstverlenende sector een geheel nieuw type beroepen ontstaan. Deze beroepen 
worden gekenmerkt door een gemiddeld hoger kwalificatieniveau dan het be
staande, een grotere verantwoordelijkheid en meer autonomie in de werksituatie, 
een toenemend belang van creativiteit bij de uitvoerende functies, een afname van 
de monotonie en een verbetering van de arbeidsomstandigheden (5). In dit type 
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samenleving wordt ook het hele verdere sociale en economische leven bepaald 
door de overdracht en het gebruik van informatie (6). 
Evenals het geval was bij eerdere technologisch deterministische opvattingen gaat 
het hier deels om vooronderstellingen bij de analyse van te verwachten ontwik
kelingen en deels om de visie op de wenselijkheid van dergelijke ontwikkelingen. 
In de ideeën van de Amerikaanse socioloog Daniël BeU -één van de eersten die 
voorspellingen deed over de toekomstige 'post-industriële samenleving'- kan men 
ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen een technologisch bepaald 
toekomstbeeld aantreffen. Ten aanzien van de wijze waarop technologische ver
nieuwing tot stand komt en de sociale bepaaldheid daarvan, heeft hij een meer 
genuanceerde visie. BeU stelt namelijk dat in de huidige tijd in toenemende mate 
zichtbaar wordt dat bij het gebruik van een technologie en de sociale organisatie 
daaromheen, keuzen worden gemaakt. Dit ziet hij als een wezenlijk verschil met 
de veranderingen die tijdens de Industriële Revolutie plaatsvonden. In deze pe
riode was er volgens hem geen enkel moment waarop mensen konden beslissen: 
er was geen oogmerk van revolutie, waardoor er in de klassieke betekenis van het 
woord ook geen sprake was van een revolutie. Ook was er geen breuk in de 
ontwikkeling, maar alleen een versnelling van een proces van vernieuwingen in 
produktiemethoden dat al gaande was in de periode van de manufactuur (7). 
Momenteel ontstaat er volgens BeU rond technologische ontwikkelingen echter 
een besef van de mogelijke gevolgen en van het bestaan van mogelijke alternatie
ven (Bell 1980b: 29). Een dergelijke bewustwording kan er vervolgens toe leiden 
dat bewuste keuzen worden gemaakt. 
Eerder werd gesteld dat technologie-opvattingen afhankelijk zijn van een con
juncturele ontwikkeling in het bestaan van een consensus over het belang van 
technologische vernieuwing van de produktie en de economische noodzaak daar
van. In het begin van de jaren tachtig is in Nederland bij de overheid en de so
ciale partners een consensus ontstaan over noodzaak om de achterstand van de 
Nederlandse economie bij met name die van Japan en de VS weg te nemen. Als 
middel voor versterking van de economie werd een krachtige technologische 
innovatie bepleit. Bij de opleving van de economie die sindsdien is opgetreden, 
spelen de opkomst van een 'high-tech' -industrie en de automatisering van pro
duktieprocessen een belangrijke rol. In de euforische stemming die daardoor is 
ontstaan overheersen opnieuw technologisch deterministische denkbeelden, die, zo 
blijkt uit het voorgaande, minder nieuw zijn dan de zojuist genoemde bedrijfstak 
zelf. 
In de na-oorlogse periode treft men ook bij vakbonden vaak een technologisch
deterministische visie aan (vgl. noot 21 van dit hoofdstuk). Hierin worden aan 
nieuwe technologieën effecten toegeschreven zoals met betrekking tot bevrijding, 
menselijke verruiming en het algemeen nut (Cooley 1982: 193). Gedurende de 
jaren zeventig en tachtig is geleidelijk een meer kritische houding ontstaan bij 
vakbonden. Hoewel de relatie tussen automatisering en werkloosheid nooit pre
cies kan worden aangegeven, is de structurele werkloosheid in deze periode aan
leiding tot een toenemende bemoeienis van vakbonden met automatisering. Soms 
mondt dit uit in het opstellen van een technologie-overeenkomst of, zoals in de 
grafische industrie, een sociaal plan waarin afspraken worden vastgelegd over de 
sociale gevolgen van technologische vernieuwing. Een dergelijke bemoeienis kan 
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echter, zolang geen inhoudelijke ontwerpbeïnvloeding bij automatisering wordt 
nagestreefd, heel goed samengaan met een technologisçh-deterministische visie 
(V eersma en Evers 1990). Naast het ontwikkelen van technisçhe alternatieven 
pleit Cooley daarom in verband met informatietechnologie voor pro-actieve oplei
dings- en scholingsprogramma's, zodat het ontwerp van systemen en de bijbeho
rende software onderhandelingspunten kunnen worden (Cooley 1982: 203). 

1.1.3 Technologisch determinisme in de arbeidssociologie 

Zoals eerder is opgemerkt, wordt de meest expliciet technologisch determinis
tisçhe denkwijze aangetroffen in de jaren vijftig en begin jaren zestig. Dit geldt 
eveneens voor de arbeidssociologie, waar de technologische verandering van 
produktieprocessen door een voortschrijdende mechanisering en automatisering 
van produktieprocessen als dé bron van materiële welvaart en als veelbelovend 
toekomstperspectief voor de arbeid wordt gezien. 
In de arbeidssociologie is vooral Blauner (1964) bekritiseerd vanwege zijn evolu
tionistisçhe visie op de gevolgen van automatisering van de produktie voor de 
kwaliteit van de arbeid; waarmee hij blijk geeft van een technologisch determi
nistisçhe visie op maatschappelijke ontwikkelingen (8). De veronderstelde ont
wikkeling rond de kwaliteit van de arbeid, gedefiniëerd in termen van vervreem
ding (9), brengt hij direct in verband met het stadium van mechanisering en 
automatisering van het produktieproces. Bij de vergelijking tussen sectoren, waar
van de stand van de produktietechnologie als typisch wordt beschouwd voor de 
verschillende stadia in het proces van mechanisering en automatisering, wordt de 
technologische ontwikkeling geïsoleerd. 
Dat een zeker vooruitgangsoptimisme geen typisch kenmerk is van het technolo
gisch determinisme moge blijken uit de analyse van Blauner. Een vooruitgangs
optismisme is bij hem alleen te bespeuren voor zover het de analyse betreft van 
veranderingen die plaatsvinden bij een hoge automatiseringsgraad en nog plaats 
zullen vinden bij een verdere automatisering in versçhillende sectoren. Bij de 
overgang naar een geautomatiseerde produktie, waarvoor de meest vergaande in 
die tijd, de chemisçhe procesindustrie, als voorbeeld gold, neemt volgens hem de 
vervreemding af. Ten aanzien van de gevolgen voor vervreemding van de over
gang die eerder heeft plaatsgevonden -van een ambachtelijke produktiewijze naar 
een gemechaniseerde produktie- is de auteur juist zeer pessimistisch gestemd. 
Het technologisch determinisme blijkt vooral uit het feit dat Blauner aan zijn 
analyse directe conclusies verbindt voor toekomstige ontwikkelingen in andere 
sectoren. Er wordt bovendien ten aanzien van de inhoud van functies sterk gege
neraliseerd op basis van enkele globale kenmerken van de versçhillende stadia in 
de ontwikkelingen van produktietechnieken, waarbij een grove indeling wordt 
gemaakt naar produktiewijze. Dit zijn een ambachtelijke produktiewijze, waarbij 
weinig hulpmiddelen worden gebruikt -waarvoor de grafisçhe industrie in die tijd 
als voorbeeld diende-, een gemechaniseerde produktie, waarbij taken door ma
chines worden overgenomen en waarbij de werknemer slechts een aanvullende, 
bedienende taak beeft, en een geautomatiseerde produktie, waarbij de werknemer 
belangrijke regulerende taken krijgt toebedeeld. Zoals is aangegeven, zou in het 
laatste geval de graad van vervreemding weer afnemen. 
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Hier is kortom sprake van een evolutionistische visie op maatschappelijke ont
wikkelingen, waarbij er van uitgegaan wordt dat arbeidssituaties en de mate van 
vervreemding eerder aan de stand van technologische ontwikkelingen kunnen 
worden afgemeten dan bijvoorbeeld aan sociaal-culturele en politieke ontwik
kelingen. 
Het belangrijkste probleem ligt hier in de plaats die de technologie krijgt toebe
deeld als verklaring voor verschijnselen op het niveau van de individuele arbeids
plaats. Zoals later in deze dissertatie zal blijken (hoofdstuk lil), zijn er op het 
niveau van de bedrijfstak andere factoren die in dit verband van minstens even 
groot belang zijn. Vooral de arbeidsverhoudingen binnen een bedrijfstak blijken 
een belangrijke rol te spelen bij de vormgeving van arbeidssituaties. Andere 
factoren zijn tradities en verschillen in management. Dergelijke, vooral cultureel 
bepaalde factoren blijven bij Blauner buiten beeld. 
Zoals uit het in deze dissertatie gepresenteerde empirische materiaal zal blijken, 
is bovendien het beeld van ontwikkelingen binnen een bedrijfstak minder een
duidig dan een dergelijke analyse doet vermoeden. In samenhang met de aard van 
de produktie bestaan er bijvoorbeeld verschillen tussen een batch-gewijze produk
tie en een procesfabricage. Factoren op het niveau van de arbeidsorganisatie 
kunnen bovendien van groot belang zijn voor de vormgeving van de arbeidssitua
tie in de uitvoerende produktie, waarbij de bedrijfstak eerder als omgevingsfactor 
een rol speelt. Ontwikkelingen binnen arbeidsprocessen kunnen, zo luidt de con
clusie, alleen naar de bedrijfstak worden gegeneraliseerd wanneer een zeer lange 
periode in de geschiedenis in beschouwing wordt genomen. 

1.2 Technology assessment 

Zoals eerder over de vakbeweging is opgemerkt, kan ook ten aanzien van de 
sociale wetenschappen worden geconstateerd dat sinds een decennium steeds 
duidelijker het besef doordringt dat het bij technologische ontwikkelingen niet 
gaat om een autonome kracht buiten een maatschappelijk krachtenveld. Verande
ringen in de samenleving kunnen daar ook minder direct aan worden toegeschre
ven dan door hierboven behandelde auteurs werd verondersteld. Als reactie op 
een technologisch determinisme in de theorie van verschillende wetenschapsdis
ciplines is daarom geleidelijk een meer kritische benadering ontstaan, zoals ook 
blijkt uit onderzoek, beleid en theorievorming rond technology assessment. 
Het zou echter onjuist zijn een theoretische verwerping van technologisch deter
minisme als meest bepalend te zien voor de ontwikkeling van concepten van 
technology assessment in Nederland. De wortels van onderzoek en beleid op het 
terrein van technology assessment liggen in de VS, waar technology asessment in 
de jaren zeventig werd geïntroduceerd als middel ter versterking van de parle
mentaire controle. Door de oprichting van het OTA (Ojfrce of Technology As
sessment) werd voor het Congres een instrument in het leven geroepen om onder
zoek te laten verrichten naar de -mogelijke- gevolgen van technologieën voor de 
samenleving, met als doel het verbeteren van de parlementaire besluitvorming 
rond onderwerpen die hier mee samenhangen. Het gaat hier dus in de eerste 
pla~s om prognostisch onderzoek naar de te verwachten gevolgen. 
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In Nederland heeft technology assessment pas in de jaren tachtig aandacht ge
kregen van de overheid (10). Hier is vooral onder invloed van technologiekritiek 
die vanaf de jaren zeventig door de milieubeweging is geuit, de aanzet gegeven 
tot een conceptualisering rond technology assessment. De genoemde kritiek heeft 
een duidelijk stempel gezet op het streven naar politieke en maatschappelijke 
sturing van technologische ontwikkelingen, dat een verdere ontwikkeling betekent 
van het Amerikaanse concept. De invloed van de milieubeweging op de wijze 
waarop 'technology assessment' in Nederland wordt toegepast blijkt onder meer 
uit het middel van milieu-effectrapportage (MER): een methode die men als een 
vorm van technology assessment kan beschouwen (11). Zij het dat de functie 
daarvan beperkt is tot die van 'early warning', waarbij de preventieve, en daar
mee sturende, werking nog moeilijk te voorzien is (Smits en Leyten 1991: 43, 
119). 

Nadat hieronder in een achtergrondschets aan de genoemde kritiek aandacht is 
besteed, komt vervolgens de betekenis van technology assessment voor de ar
beidssociologie aan de orde. Het accent ligt hierbij op de mogelijke toepassingen 
ervan bij automatisering. In dit betoog is een geleidelijke ontwikkeling in de 
conceptualisering rond technology assessment te ontwaren, waarbij tevens een 
eigen invulling aan het begrip wordt gegeven. 
De verhandeling wordt afgesloten met een schematisch overzicht van houdingen 
tegenover technologische vernieuwing die men bij verschillende posities in het 
technologie-discours kan onderscheiden. Hierbij wordt de technologie-opvatting 
die bij technology assessment op de voorgrond treedt, geplaatst tegenover respec
tievelijk een naïef vooruitgangsoptimisme en daarnaast een conservatisme waarbij 
technologische veranderingen grotendeels worden afgewezen. 

1.2.1 Technologiekritiek 

Terwijl de zorg voor een schoner milieu veel beleidsmakers en politici nu pas tot 
ingrijpen lijkt aan te sporen, was dit al eerder voor anderen, zoals woordvoerders 
van de milieubeweging, aanleiding om te streven naar een grotere greep op de 
achterliggende oorzaken ervan. 
Vanuit deze "nieuwe sociale beweging" is daarom vaak een kritiek op technologi
sche ontwikkelingen geformuleerd die een belangrijk stempel op de ontwikkeling 
van technology assessment in Nederland heeft gedrukt. Door deze technologie
kritiek werd een groot publiek aan het denken gezet over de mate van betrouw
baarheid van technologieën. Pas in een laat stadium is het denken over beïnvloe
ding van produktietechnologieën met het oog op betere arbeidsomstandigheden en 
een hogere kwaliteit van de arbeid op gang gekomen. Hiervoor heeft men pas de 
laatste jaren meer systematisch aandacht gekregen. 
De technologie-kritiek vanuit de milieu-beweging heeft in de eerste plaats betrek
king op produktieprocessen waarvan de afvalstoffen een zware belasting voor het 
milieu vormen (12). Naast een dergelijke structurele bedreiging voor het milieu 
manifesteerden zich in grootschalige industriële produktieprocessen vanaf het 
einde van de jaren zestig met een toenemende frequentie rampen in een belang
rijke nieuwe bedrijfstak, de chemische procesindustrie. Als gevolg van het optre-
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den van storingen in produktieprocessen deden zich hier soms zeer ernstige on
gevallen bij werknemers en omwonenden voor (13). 
De technologie-kritiek vanuit de milieu-beweging concentreert zich vooral in de 
jaren zeventig op de ontwikkeling en het gebruik van kernenergie. Dit hangt 
samen met de aard van de risico's van kernenergie, namelijk de lange periode die 
de afbraak van radio-activiteit in beslag neemt, de onherroepelijke gevolgen van 
de blootstelling daaraan, en de wijze waarop vrijgekomen straling zich verspreidt 
-immers voor de mens onzichtbaar en daardoor nog oncontroleerbaarder dan bij 
andere milieubelastende factoren. Een ramp zoals bij het ongeval in de kerncen
trale van Tsjernobyl in 1986 heeft daardoor, vooral sinds recentelijk de aangrij
pende gevolgen voor de volksgezondheid aan het licht komen, een duidelijke 
invloed op de houding tegenover de toepassing van kernenergie. De relatie tussen 
kernenergie en de aandacht voor technology assessment in Nederland blijkt onder 
meer uit het feit dat de discussie die in de loop van 1984 door de overheid onder 
de bevolking werd georganiseerd (de Brede Maatschappelijke Discussie) als een 
voorbeeld van technology assessment wordt gezien. Mede onder invloed van 
eerdere ongevallen bij kerncentrales, zoals bij Harrisburg en Windscale, was de 
uitkomst van deze discussie dat deze vorm van energievoorziening al in 1984 in 
brede lagen van de bevolking werd afgewezen. 
Traden in Nederland in de jaren zeventig vooral de gevolgen van technologische 
ontwikkelingen op macro-niveau een naar voren bij de ontwikkeling van tech
nology assessment, zo treden nu belangrijke gevaren die nog directer het bestaan 
van het individu en de voortplanting van de menselijke soort aangaan op de 
voorgrond. Voorbeelden hiervan zijn de gevaren van biotechnologie en de risico's 
die onderzoek naar erfelijkheidsfactoren (recombinant-DNA onderzoek) met zich 
mee brengen. De laatste jaren wordt daarom steeds nadrukkelijker de vraag ge
steld naar de verantwoordelijkheid van de mens (de 'Homo Prudens') bij de hui
dige en toekomstige technologische ontwikkelingen (Tuininga 1986: 134). 
Ook op de terreinen van informatisering en automatisering zijn indringende ge
volgen voor het individu steeds duidelijker zichtbaar geworden. Dit betreft het 
vervangen van veel routinehandelingen die in de arbeidssituatie en daarbuiten 
vrijwel dagelijks worden verricht en die daardoor een belangrijke plaats innemen 
in het leefpatroon van individuen. Gegevens die vaak van persoonlijke aard zijn 
worden centraal beheerd en kunnen binnen een korte tijd verwerkt worden, waar
bij uiteenlopende gegevens met elkaar in verband worden gebracht. Een voor
beeld van informatisering in het alledaagse leven betreft de opkomst van electro
nisch betalen, waarbij gegevens over het te betalen bedrag en het aanwezige 
saldo met elkaar worden vergeleken, en het bedrag vervolgens via de computer 
wordt afgeboekt. 
Negatieve gevolgen van informatietechnologie voor de privacy betreffen vooral 
de gevaren bij het gebruik en de handel in privé-gegevens die in databanken zijn 
opgeslagen (14). Ook ten aanzien van dergelijke verschijnselen kan men een 
kritische houding waarnemen bij zowel de gebruikers als sociale wetenschappers 
die zich bezighouden met de mogelijke gevaren van -het gebruik van- dergelijke 
technologieën. 
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1.2.2 Technology assessment bij automatisering 

Gedurende het afgelopen decennium trekken ook de gevolgen van de invoering 
van nieuwe informatietechnologie in produktieprocessen de aandacht van de 
arbeidssociologie. Hierdoor zijn de toegepaste produktietechnologie en de organi
satie van het arbeidsproces een belangrijk onderzoeksobject geworden. 
Onderzoekers nemen ook hier vaak een kritische houding aan tegenover de wijze 
waarop deze factoren de vormgeving van arbeidssituaties beïnvloeden. Als gevolg 
hiervan wordt tevens gezocht naar mogelijkheden voor de toepassing van tech
nology assessment bij automatiseringsprocessen. 
Aanvankelijk betrof de aandacht vooral industriële produktieprocessen die geken
merkt werden door een vergaande mechanisering en rationalisering, waarbij een 
grootschaligheid ('economies of scale') leidde tot een toenemende bureaucratise
ring van de arbeidsorganisatie. De uitkomsten voor de arbeid bleken minder 
positief te zijn dan eerder werd verwacht, hetgeen aanleiding gaf tot een kritische 
analyse van arbeidsprocessen en de wijze waarop deze worden vormgegeven door 
de toegepaste technologie en de keuze voor bepaalde organisatie-modellen. In het 
volgende hoofdstuk zal duidelijk worden tot welke inzichten dit in de arbeidsso
ciologische theorie heeft geleid. 
De betekenis van technology assessment bij automatiseringsprocessen ligt vooral 
in een veranderingsperspectief dat bij de toepassing ervan wordt ontworpen. Dit 
impliceert dat geprobeerd wordt om keuze-momenten in het proces van organisa
torische verandering dat bij automatisering plaatsvindt, bloot te leggen. Een stap 
verder is het aangeven van mogelijkheden voor beïnvloeding van de keuzen die 
in dit proces worden gemaakt. Om twee redenen zou de ontwikkeling van tech
nology assessment bij automatisering gericht moeten zijn op de beïnvloeding van 
besluitvormingsprocessen. De eerste is dat werknemers vanuit hun positie van 
direct betrokkenen bij het produktieproces een grotere invloed zouden moeten 
uitoefenen op het proces van technologische vernieuwing dan nu het geval is. De 
volgende reden is, dat een beïnvloeding van de produktietechnologie en de daar
bij gewenste organisatie noodzakelijk is om de kwaliteit van de arbeid te kunnen 
verhogen. 
Een probleem bij de toepassing van technology assessment bij automatisering is 
dat technologische en organisatorische veranderingen vaak sterk met elkaar ver
bonden zijn, waardoor dergelijke veranderingsprocessen vaak een zeer specifiek, 
organisatiegebonden karakter krijgen. Dit impliceert dat de organisatorische con
text een deel van het studie-object is. Technology assessment op dit terrein is 
daarom, naast een beleidsinstrument, tevens een theorie en praktijk van organisa
tie-ontwikkeling. 
Sinds enkele jaren neemt in Nederland automatisering een belangrijke plaats in 
binnen het onderzoek op het terrein van 'technology assessment' (15). Terwijl bij 
dergelijk onderzoek de onderwerpen die aan bod komen sterk kunnen variëren, 
tekent zich hier langzamerhand een specialisatie af met een min of meer afgeba
kend terrein van onderzoek (Zie voor een recent overzicht: Simonse et al 1989). 
Ook in het bedrijfsleven kan men een instemming met de noodzaak van dit type 
onderzoek waarnemen, zij het dat de motivatie daarvoor, en ook de uitwerking 
ervan sterk uiteen kunnen lopen. 
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Een fundamenteel probleem hierbij is, dat de conceptuele uitwerking van het 
begrip technology assessment in organisaties nog in de kinderschoenen staat. 
Bovendien wordt vaak een beperkte definitie gehanteerd. Zo wordt de betrokken
heid van werknemers niet zelden uitsluitend gedefinieerd als gebruikersparticipa
tie, waarbij essentiële beslissingen buiten bereik kunnen blijven. Dit kan een 
gevolg zijn van de potentiële aantasting van de machtsverhoudingen die van een 
reële beïnvloeding door werknemers van essentiële investeringsbeslissingen uit
gaat. Ook de implicaties voor het ondernemingsbeleid en de complexiteit van de 
besluitvorming die daaraan vooraf gaat, belemmeren de kansen voor technology 
assessment in de praktijk. De weerstand die daardoor bij werkgeversorganisaties 
in Nederland bestaat blijkt bij voorbeeld alleen al uit hun verzet tegen het opzet
ten van 'technologie-adviespunten' onder beheer van de vakbonden. Ondanks dit 
verzet zijn de adviespunten toch in 1986 met steun van de overheid opgericht. 

1.2.3 Maatschapppelijke sturing 

Uit het voorgaande blijkt dat een eerste ontwikkeling van technology assessment 
betrekldng had op toekomstonderzoek en het inschatten van gevolgen van nieuwe 
technologieën. In de praktijk heeft een bezorgdheid over mogelijke gevaren daar
van geleid tot de uitvoering van risico-analyse. Vervolgens ontstond een behoefte 
aan vergroting van de voorspelbaarheid en controleerbaarheid van technologische 
ontwikkelingen. 
Voor de verdere ontwikkeling van het concept van technology assessment is een 
groeiend besef verantwoordelijk van de noodzaak van een grotere betrokkenheid 
vanuit de samenleving bij de besluitvorming rond technologische ontwikkelingen 
(15). Dit heeft geleid tot een verbreding van het concept van technology assess
ment in de betekenis zoals die hierboven met betrekking tot automatisering is 
aangeduid. 
Voordat het begrip technology assessment in Nederland in het begin van de jaren 
tachtig werd geïntroduceerd was bij beleidsmakers en politici het besef doorge
drongen dat de gevolgen van technologische ontwikkelingen van tevoren veelal 
moeilijk ingeschat kunnen worden. In situaties waar dit wel mogelijk bleek te 
zijn, was het veelal te laat om nog in te kunnen grijpen. Bovendien wilden onder
zoekers veelal zelf niet de rol van een ' technocratische' expert op zich nemen, 
waarbij de betrokkenen slechts een keuze zouden hoeven maken uit de verschil
lende scenario's die door hen zouden worden ontwikkeld. Het werd duidelijk dat, 
om een verandering in een technologische ontwikkeling door te kunnen voeren, 
verschillende belangen georganiseerd moeten worden die veelal buiten beschou
wing worden gelaten (Vgl. Simonse et al 1989: 16-17). In de discussie over 
technology assessment werd daarom het accent verlegd van onderzoek naar de 
gevolgen in de richting van onderzoek naar de besluitvorming rond technologi
sche vernieuwing. Hierdoor is geleidelijk een andere invulling aan het begrip 
technology assessment gegeven. 
Technology assessment wordt ook in deze studie niet alleen opgevat als, zoals het 
werkwoord 'to assess' letterlijk aangeeft, een methode voor het inschatten van te 
verwachten gevolgen, maar in de eerste plaats als een streven naar politieke -niet 
alleen in politiek-parlementaire zin- en maatschappelijke sturing van technologi-
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sche ontwikkelingen en een verbreding van de besluitvorming (16). Bij dit stre
ven is de ontwikkeling van alternatieve kriteria voor het ontwerpen van nieuwe 
technologieën van toenemend belang geworden. 
Technology assessment is in deze omschrijving, naast een methode voor het 
voorspellen van mogelijke gevolgen, een politiek instrument. Technology assess
ment kan in deze betekenis een controle-instrument zijn ten behoeve van de 
parlementaire controle, zoals bij het eerdergenoemde bureau in de VS het geval 
was. In een bredere betekenis heeft politiek hier betrekking op de strategische 
keuzen die bij technologische ontwikkelingen worden gemaakt. Een belangrijke 
plaats wordt dan ingeruimd voor het besluitvormingsproces. In dit proces worden 
immers keuzen gemaakt voor een bepaalde ontwikkeling of toepassing van een 
technologie, die van groot belang kunnen zijn voor de mogelijke maatschappe
lijke gevolgen van deze ontwikkeling. De keuzemogelijkheden worden steeds 
geringer naarmate het proces van besluitvorming verder gevorderd is, waardoor 
ook de mogelijke gevolgen in sterke mate vastliggen. De noodzaak van sturing 
van technologische ontwikkelingen wordt hier gekoppeld aan een streven naar 
verbreding van het maatschappelijke draagvlak van technologische verandering. 
Als voorbeeld van deze vorm van technology assessment wordt vaak verwezen 
naar de eerdergenoemde Brede Maatschappelijke Discussie die in het begin van 
de jaren tachtig is gehouden over de wenselijkheid van de toepassing van kern
energie. Doelstelling hiervan was de ontwikkeling van de hoofdlijnen van het 
energiebeleid, waarmee het sturend karakter voorop stond (Smits en Leyten 1991: 
119). De uitkomsten van deze discussie zijn echter niet geïmplementeerd in het 
overheidsbeleid, omdat deze afweken van het toenmalige regeringsstandpunt. De 
overheid heeft daarmee een kans gemist deze brede discussie over de wenselijk
heid van de toepassing van kernenergie in haar beleid te betrekken (17). 

Voor automatiseringsprocessen impliceert een brede definitie van technology 
assessment, dat gestreefd wordt naar een complexe besluitvorming waarbij ge
bruikersparticipatie als stelregel wordt gehanteerd. Naast de technische spelen dan 
verschillende andere overwegingen bij de besluitvorming over investeringen in 
technologische veranderingen een rol. In de context van deze vorm van technolo
gy assessment worden deze overwegingen vertaald naar kriteria waaraan automa
tiseringsplannen moeten voldoen. Dit brengt tevens met zich mee dat verschil
lende disciplines die gewoonlijk niet of nauwelijks bij de besluitvorming worden 
betrokken, hierin een belangrijke stem krijgen. Op het niveau van de onderne
ming of het concern moet de afweging van mogelijke gevolgen immers uitein
delijk in de ten aanzien van de produktie geformuleerde doelen en het daarvan 
afgeleide beleid worden omgezet. 
Een dergelijke vorm van technology assessment betekent een politieke keuze, 
waardoor met de bestaande organisatiecultuur wordt gebroken. Aan dit concept 
van technology assessment ligt namelijk de notie ten grondslag, dat niet de ren
tabiliteit van technologische ontwikkelingen op de korte termijn -en daardoor de 
markt als reguleringsmechanisme gepersonificeerd in een 'lnvisible hand' van 
Adam Smith- de doorslag mag geven, maar de wenselijkheid van toekomstige 
maatschappelijke ontwikkelingen volgens de betrokkenen (18). Terwijl de wer
king van het markt, alleen al door het bestaan van diverse wettelijke bepalingen 
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waaraan produktieprocessen moeten voldoen, al lang niet meer het enige regule
ringsmechanisme is, wordt bij technology assessment gestreefd naar een verder
gaande interventie bij de besluitvorming rond cruciale investeringen zoals bij 
automatisering veelal het geval is. De noodzaak van sturing van uiteenlopende 
technologische ontwikkelingen dringt zich, gezien de ernst van sommige proble
men die bij diverse produktietechnologieën kunnen optreden, ook hier steeds 
sterker op. 
Ten aanzien van het niveau waarop in dit concept van technology assessment 
maatschappelijke sturing moet plaatsvinden en de wijze waarop deze gestalte 
moet krijgen, kunnen nauwelijks algemene uitspraken worden gedaan. Bij de 
ontwikkeling van produktieprocessen is het bij voorbeeld mogelijk om zowel 
aspecten te onderscheiden die betrekking hebben op een algemeen maatschap
pelijk niveau en aspecten die betrekking hebben op de organisatie van het ar
beidsproces, de omstandigheden waaronder het werk moet worden verricht en de 
kwaliteit van de arbeid . 
Bij deze studie, en met name de casestudies daarin, gaat het om de laatstgenoem
de aspecten van produktieprocessen. Een streven naar een vergroting van maat
schappelijke sturing en naar een verbreding van de besluitvorming rond automati
sering wordt daarom in het empirische deel van deze studie in de laatstgenoemde 
context uitgewerkt. 
Programmatisch gezien zijn elementen van verbreding van de besluitvorming en 
de aandacht voor constructieve technology assessment op het terrein van tech
nologie en arbeid terug te vinden in het Duitse overheidsprogramma 'Humanisie
rung des Arbeitslebens' en het programma van de deelstaat Nordrhein-Westfalen 
'Mensch und Technik: sozialverträgliche Technikgestaltung' (Smits en Leyten 
1991: 267, 201-203). Laatstgenoemde programma is ontstaan als onderdeel van 
een technologiestimuleringsprogramma, waarmee adequaat tot uitdrukking komt 
hoe men opvattingen rondom technology assessment moet plaatsen in de discus
sie over de noodzaak van afremmen danwel stimuleren van technologische ont
wikkelingen, zoals die in de volgende paragraaf wordt behandeld. 

1.3 Technologie-opvattingen: een overzicht 

Hoewel technology assessment steeds meer erkenning ondervindt, zijn alle achter
liggende ideeën nog lang geen gemeengoed geworden zijn. Dit geldt zeker voor 
disciplines die traditioneel de grootste invloed uitoefenen op technologische ont
wikkelingen. 
In de praktijk wordt bij de toepassing van technology assessment uit gegaan van 
een fundamenteel andere visie op technologische ontwikkelingen dan bij eerder 
behandelde technologisch deterministische. Terwille van de duidelijkheid worden 
deze meningen die in het voorgaande op verschillende plaatsen aan de orde zijn 
geweest hier in een schematisch overzicht bijeen gebracht. 
Opvattingen over de rol van nieuwe technologieën kan men op een continuurn 
plaatsen. De twee uitersten van dit continuurn zijn elkaars tegenhanger, maar 
hebben tevens een gemeenschappelijk uitgangspunt. Beide standpunten gaan 
namelijk uit van een zelfstandige, bepalende rol die technologische ontwikkelin-
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gen spelen bij maatschappelijke veranderingsprocessen. Zij kennen daar allebei 
een groot gewicht aan toe als autonome, bepalende factor. 
Daar tegenover tekent zich een streven af naar sturing van technologische ont
wikkelingen zoals dat tot uitdrukking komt in een concept van technology as
sessment. Hier gaat een verwerping van het technologisch determinisme veelal 
samen met een acceptatie van technologische ontwikkelingen. Om verschillende 
negatieve effecten te vermijden wordt dan gepoogd in één of meerdere ontwik
kelingsstadia invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van een bepaalde tech
nologie. Schematisch worden de verschillende standpunten in de volgende figuur 
samengevat, waarin een positieve en een negatieve houding ten aanzien van tech
nologische vernieuwing met respectievelijk een + en een - wordt aangegeven: 

technologisch 
determinisme 

technology 
assessment 

vooruitgangs
optimisme 

+ 

sturing 

Luddiete 
houding 

Figuur 1: Opvattingen over technologische ontwikkeling 

Technologie-kritiek wordt niet zelden verworpen als zijnde gebaseerd op reac
tionaire en behoudende maatschappij-opvattingen. In het algemeen wordt deze 
technologie-kritiek aangeduid als gekenmerkt door een Luddiete houding -naar de 
eerdergenoemde beweging in Engeland die fel verzet bood tegen de invoering 
van machines in met name de katoenspinnerijen en weverijen (19). In feite kan 
het hier inderdaad gaan om een vergelijkbare verabsolutering van de effecten van 
technologische ontwikkelingen als bij een opvatting op het andere uiterste van het 
continuurn dat gekenmerkt wordt door een ongebreideld vooruitgangsoptimisme. 
Laatstgenoemd standpunt komt, zo is eerder aangegeven, niet alleen naar voren in 
de eerste Industriële Revolutie, maar klinkt ook door in de pleidooien van de 
afgelopen jaren voor een versnelde technologische ontwikkeling, waarbij de toe
passing van micro-electronica zou moeten worden gestimuleerd. In de felle con
currentie met vooral het Japanse bedrijfsleven zou een snelle technologische 
ontwikkeling het belangrijkste wapen zijn. De negatieve gevolgen voor de kwa
liteit van de arbeid zijn dan de prijs die men moet betalen voor een betere plaats 
op de wereldranglijst van industrielanden. 
De voorstanders van technology assessment nemen, zoals eerder is aangegeven, 
een ander standpunt in doordat een technologisch determinisme wordt verworpen. 
Hier wordt gewezen op de mogelijke negatieve maatschappelijke effecten en op 
de noodzaak van sturing van technologische ontwikkelingen, waarbij meerdere 
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groepen in de samenleving worden betrokken. Bij automatisering zouden bijvoor
beeld werknemers vanuit een producentenperspectief een inhoudelijke invloed 
kunnen uitoefenen. Op termijn zou dit ertoe kunnen leiden dat naar een andere 
ontwikkeling van nieuwe produkten wordt gestreefd waarbij andere -sociale
kriteria een rol spelen (Cooley zj). 
Het meest recente concept van technology assessment, constructieve technology 
assessment, richt zich vooral op het ontwerpstadium van technologische ontwik
kelingen (20). In een dergelijke benadering wordt een reactief handelen afgewe
zen, omdat daardoor enkel de gevolgen zouden worden opgevangen terwijl de 
technologie in het beste geval wordt bijgestuurd. De achterliggende redenering 
hierbij is, dat wanneer pas achteraf de gevolgen worden opgevangen de betref
fende ontwikkeling elders ongewenste effecten tot gevolg kan hebben die zich 
bovendien in de toekomst kunnen herhalen. 
Met deze ontwikkeling rond technology assessment wordt nog eens bevestigd dat 
technology assessment voortdurend in ontwikkeling blijft. Er is nog geen sprake 
van een afgerond concept en een eenduidige methode. Voorgaande verkenning 
van het werkterrein van technology assessment en de voorlopige omschrijving die 
dat oplevert, bieden echter voldoende kader voor zowel de theoretische verhan
deling die in het volgende hoofdstuk (II) wordt gegeven als voor de casestudies 
die in hoofdstuk IV en V worden gepresenteerd. We volstaan hier daarom met de 
beknopte uiteenzetting over technology assessment die in het voorgaande is gege
ven. 

2. Technologische verandering binnen arbeidsorganisa
ties 

In deze subparagraaf wordt de sociale bepaaldheid van technologie en organisatie 
nader belicht. Dit gebeurt aan de hand van de wijze waarop in het verleden tech
nologische en organisatorische veranderingen binnen produktieprocessen zijn 
doorgevoerd. Bovendien wordt een analytisch onderscheid gemaakt naar verschil
lende aspecten van technologische vernieuwing, waarbij ook een fasering wordt 
aangebracht. 
De volgende uiteenzetting kan men daarom op twee manieren lezen, ten eerste 
als korte historische schets van ontwikkelingen binnen het arbeidsproces, waarbij 
de organisatieprincipes van de belangrijkste grondlegger van managementtheo
rieën die vooral in grootschalige produktieprocessen zijn toegepast, Frederick 
Winslow Taylor, op de voorgrond treden. Daarnaast wordt het proces van innova
tie van de produktie grof analytisch in fasen onderverdeeld. Dit kan ook op auto
matiseringsprocessen worden toegepast. 
Middels de fasering van processen van technologische en organisatorische veran
dering wordt tevens een kader geschetst voor de casestudies in deze dissertatie. In 
de casestudies gaat de centrale aandacht uit naar de fase van invoering en imple
mentatie van automatisering binnen de arbeidsorganisatie als specifiek onder
zoekssobject en naar organisatie-veranderingen die in deze fase optreden. In deze 
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fase treden de meest zichtbare gevolgen op voor de arbeid. Bovendien bestaan er 
in de implementatiefase pot~ntiële mogelijkheden om automatiseringsprocessen 
en vooral de organisatorische vormgeving daarvan, te beïnvloeden. In het vol
gende hoofdstuk zal hier verder op worden ingegaan. 
De keuze voor de genoemde fase in het proces van automatisering heeft vooral 
analytische betekenis. In werkelijkheid is er sprake van een duidelijke samenhang 
tussen, en zelfs overlapping van de verschillende fasen. Een Tayloristisch organi
satiemodel wordt hier bij voorbeeld gezien als een onlosmakelijk onderdeel van 
organisatorische veranderingen die -vooral in de geschiedenis- veelal bij de in
voering van nieuwe machines plaatsvinden. Dit neemt niet weg dat de organisa
tieprincipes die hieraan ten grondslag liggen, veel vaker een rol kunnen spelen. 
Tayloristische organisatieprincipes kunnen al dan niet in samenhang met verande
ringen in de produkti~apparatuur worden doorgevoerd. Aangezien echter bij de 
invoering van nieuwe apparatuur de organisatie ingrijpend wordt veranderd, 
wordt de keuze van een nieuw organisatiemodel vaak in dit stadium gemaakt. 
Met de beschrijving van een Tayloristisch organisatiemodel, dat hieronder af
wnderlijk behandeld wordt, wordt tevens de achtergrond geschetst van de belang
rijkste theoretische benaderingen van arbeidsprocessen welke in het volgende 
hoofdstuk aan de orde zullen komen. 
In deze paragraaf wordt tevens aandacht besteed aan een eerdere fase van tech
nologische ontwikkeling: het ontwerpstadium. Deze verhandeling is vooral met 
het oog op de probleemstelling die aan het empirisch onderzoek ten grondslag 
ligt, zeer beperkt. Voor het bepalen van de factoren die van invloed zijn op de 
ontwerpfase van geautomatiseerde systemen en de mogelijke opties die daarin 
bestaan met betrekking tot de organisatie van het arbeidsproces en de kwaliteit 
van de rest-arbeid rou een andersoortig onderzoek vereist zijn. Deze fase valt 
daarom, voor zover deze geen directe relatie heeft met de implementatiefase, 
buiten het onderzoeksveld van de case-studies. Om inzicht te verkrijgen in de 
sociale factoren die een rol spelen bij technologische vernieuwing is het, vooral 
vanuit theoretisch oogpunt, niettemin noodzakelijk om in kort bestek aandacht te 
besteden aan deze fase. De eerste aanzetten tot, wat wel genoemd wordt een 
technieksociologie komen daar eveneens ter sprake. Hieronder wordt eerst in
gegaan op de factoren die bij de invoering van nieuwe technologieën een rol 
spelen. 

2.1 De invoering van machines 

Tussen de wijze waarop nieuwe produktietechnologieën tijdens de eerste Indus
triële Revolutie werden geïntroduceerd en de recente toepassing van nieuwe 
informatietechnologie in de produktie bestaan belangrijke verschillen. Ten eerste 
wordt momenteel de produktie in verschillende sectoren op grote schaal veran
derd, terwijl de stoommachine eerder geleidelijk werd ingevoerd in een beperkt 
aantal sectoren. Andere belangrijke verschillen betreffen de snelle ontwikkelingen 
binnen de informatietechnologie, waarvan de miniaturisering van de apparatuur 
een uitdrukking is, en de diffusiesnelheid waarmee toepassingen van deze tech
nologie zich op wereldschaal verbreiden. 
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Aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis kan echter ook de samenhang 
worden verduidelijkt tussen enerzijds technologische en organisatorische verande
ringen en anderzijds de maatschappelijke context waarbinnen deze worden geïm
plementeerd. Aan de verheldering van deze samenhang kunnen verschillende 
voorbeelden uit de geschiedenis bijdragen. 
In de ontstaansgeschiedenis van het kapitalisme is de verbondenheid van techniek 
en macht in veel gevallen onmiddellijk duidelijk. Het breken van arbeidersverzet 
of de wil om de arbeiders hun autonomie in het op handwerk gebaseerde produk
tieproces te ontnemen, was vaak expliciet motief voor de invoering van de ma
chinerie (Projektgroep TOA 1980: 53). In de beginfase van een grootschalige 
produktiewijze, tijdens de Industriële Revolutie, werden omgekeerd machines 
door de arbeiders dan ook niet alleen gezien als apparaten waarmee het werk zou 
kunnen worden verlicht, maar eerder als uitdrukking van een maatschappelijke 
produktieverhouding. 
Volgens Marglin werd in de katoenindustrie in Lancashire, in Noord-West En
geland een vorm van grootschalige produktievorm geïntroduceerd, omdat hierdoor 
een hogere produktie kon worden verkregen. De machines die op dat moment 
werden ontwikkeld, waren afgestemd op de behoeften van een dergelijke produk
tievorm. In de bestaande situatie konden werknemers een dergelijke produktiever
hoging niet worden afgedwongen omdat bij het thuiswerk de produktie werd 
verzorgd door relatief onafhankelijke ambachtslieden. De hoeveelheid produktie 
was bij hen eerder afgestemd op de behoefte dan op de vergroting van het winst
percentage. Een tweede belangrijke reden was volgens hem gelegen in het . feit dat 
werknemers van nu af aan minder controle konden uitoefenen over het werktem
po (Marglin 1974. Vgl. ook: Coriat 1981: 32-33). 
Daartegenover staan de acties die onder de generaal Ludd door machinebrekers in 
de Engelse metaal- en textielindustrie werden ondernomen. Ook in andere landen, 
waaronder België, vonden dergelijke 'Luddiete' acties plaats (Mok 1990: 54). 
Toen in 1827 in Tilburg de eerste stoommachine in gebruik werd genomen, gooi
den de werknemers bij de fabrikant de ruiten in (Brugmans 1967: 183). Bij dia
mantslijperijen in Amsterdam bleef het, toen paardemolens werden ingevoerd, bij 
dreigementen van molendraaiers en -draaisters. 
Als reden voor het, behoudens incidenten en dreigementen, vrijwel ontbreken van 
acties van verzet, wijst Brugmans op de eronomische karakter van de achtergrond 
van dergelijke acties. Terwijl de invoering van stoomspinnerijen in Nederland 
gepaard ging met een opbloei van de economie, hadden Engelse en Duitse we
vers vooral de concurrentie van de grootindustrie te vrezen (Brugmans 1967: 
184). Hier kan men bovendien niet spreken van verzet tegen de machine of 
nieuwe produktiesystemen, maar is sprake van een voortzelling van vroege tra
dities van 'pre-industriëel ' verzet (Pearson 1979: 185). Aan machinevernielingen 
lagen verschillende motieven ten grondslag, waarvan de meeste ten doel hadden 
om de werkgever iets af te dwingen, zoals hogere lonen, betere arbeidsomstan
digheden etc. (Pearson 1979: 195). 
Een voorbeeld van de motieven bij de invoering van machines in een latere pe
riode van de geschiedenis, het Interbellum, wordt door Burawoy genoemd, na
melijk met betrekking tot de 'agribusiness ' in Californië. Hoewel de technologie 
voor gemechaniseerd plukken van citrusvruchten al sinds geruime tijd was ont-
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wikk:eld, werden de machines pas ingevoerd toen de kwekers werden geconfron
teerd met een stijgende organisatiegraad en een nieuwe arbeidswetgeving. Als 
zodanig kan men de mechanisering dus opvatten als een antwoord op een sterker 
wordende macht van werknemers en een grotere mate van georganiseerdheid in 
de 'United Farm Workers' (Burawoy 1979a: 240). 
Pas wanneer machines eenmaal op grote schaal aanwezig zijn, verdwijnt dit 
aspect ervan naar de achtergrond. In de beleving van de alledaagse werkelijkheid 
van het werk wordt aan machines, evenals het daarbij toegepaste organisatiemo
del, een neutrale schijn verleend van een objectieve wetmatigheid. Zoals later zal 
blijken, is echter al in het ontwerpstadium een mogelijkheid voor keuzes aan
wezig. Nadat hieronder het Taylorisme en Tayloristische organisatieprincipes zijn 
behandeld, wordt daarom in de laatste subparagraaf nader ingegaan op de ont
werpfase van nieuwe produktietechnologieën. 

2.2 Tayloristische arbeidsorganisatie 

Omdat technologische vernieuwing van het produktieproces veelal een ingrijpen
de verandering in de produktie betekent, worden in samenhang daarmee niet 
zelden organisatorische veranderingen aangebracht. Het achterliggende concept is 
vaak van minstens even groot belang voor de vormgeving van de arbeidssituatie 
als dat bij de technologische vernieuwing zelf. 
De organisatorische vormgeving van een groot deel van industriële en administra
tieve produktieprocessen is in het verleden bepaald, en wordt nog vaak bepaald 
door een belangrijke managementstroming: het Taylorisme. Dit betreft tendensen 
die zich in het verleden hebben voorgedaan en die ook in het heden nog optre
den. Het ideaaltypische organisatiemodel vertoont trekken van een mechanistische 
structuur, zoals Burns en Stalker die onderscheiden (21 ). 
De ideeën van de Amerikaanse ingenieur Frederick Winslow Taylor worden 
onder meer door Braverman (1974) centraal gesteld in zijn analyse van ontwik
kelingen in arbeidsprocessen die tot een dekwalificatie van arbeid en een uithol
ling van de arbeidsinhoud van veel functies hebben geleid. Taylor was de meest 
uitgesproken en meest invloedrijke vertegenwoordiger van een stroming inge
nieurs die een instrumentarium ontwikkelde voor het management -waarvan zij, 
zoals in het geval van Taylor, zelf deel van uitmaakten- om doelstellingen met 
betrekking tot efficiency en beheersing van het arbeidsproces te verwezenlijken. 
De kern van deze organisatieprincipes is dat een op wetenschappelijke principes 
gebaseerde arbeidsdeling wordt doorgevoerd, waardoor op een efficiente wijze 
een zo groot mogelijke opbrengst wordt verkregen. Een voorwaarde hiervoor is 
dat de produktie in de fabriek wordt gecentraliseerd. Een eerste principe bij de 
nagestreefde arbeidsdeling is de scheiding tussen voorbereiding en uitvoering in 
het arbeidsproces. Deze arbeidsdeling wordt vervolgens bij de verdeling van 
uitvoerende taken doorgevoerd, waardoor een fragmentering en routinisering van 
taken plaatsvindt. 
Bij het achterliggende taak-idee wordt op een systematische wijze iedere dag een 
bepaalde, nauw omschreven taak uitgevoerd die binnen een daarbij behorende tijd 
moet worden uitgevoerd. Vooral door dit aspect van het Taylorisme werd met de 
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invoering daarvan de zeggenschap over de produktietijd aan de voormalige vakar
beider ontnomen. Taylor ging ervan uit dat hierdoor tevens de satisfactie van de 
werknemer zou worden verhoogd. Dit vanwege de gelijkenis die we volgens hem 
met schoolkinderen vertonen, die "toch ook alleen op een dergelijke wijze sys
tematisch onderricht kunnen volgen" (faylor 1927: 142). Waannee niet alleen de 
mensopvatting van Taylor wordt getypeerd, maar waannee tevens is aangegeven 
dat hij, naast efficiënt management, veel waarde hechtte aan onderricht. 
Scholing zou betrekking moeten hebben op de -beperkte- taken die iedere werk
nemer na een zorgvuldige selectie moet uitvoeren. Deze zaken zouden tot de 
competentie van het management moeten behoren, dat gedetailleerde voorschrif
ten geeft die vervolgens onder direct en streng toezicht moeten worden opge
volgd. Men mag dan ook met Chrislis stellen, dat voor Taylor niet kenmerkend 
was dat een minimalisering van kwalificatie, training en betrokkenheid werd 
nagestreefd, maar dat deze worden toegespitst op de ruilverhouding, en vooral dat 
gestreefd wordt naar het verkrijgen van de eenzijdige beschikkingsmacht over 
alle elementen van die verhouding: selectie, beloning, opleiding, promotie en 
ontslag (Christis 1988: 70) (22). Het ging Taylor bovendien om een wetenschap
pelijke bedrijfsvoering die gelegen is in het vervangen van het persoonlijk oor
deel van de werknemer door wat Taylor aanduidt als wetenschap (Taylor 1927: 
135). Deze wetenschap moet tot stand komen door het verzamelen, analyseren en 
in geformaliseerde wetten en regels onderbrengen van de bestaande kennis over 
het produktieproces. 
Taylor hanteerde hiermee een grove en onnauwkeurige definitie van wetenschap. 
Niettemin moet de poging van Taylor om werkzaamheden te systematiseren en 
deze te verheffen boven het niveau van mondelinge overlevering en ervaringsre
gels, als een progressieve kant van deze managementidee worden aangemerkt. Dit 
element intrigeerde dan ook een hele generatie progressieve wetenschappers en 
ingenieurs, waaronder bij voorbeeld ook Lenin (Braverman 1974: 12). Anderzijds 
ligt aan de ideeën een veronderstelling ten grondslag waarin de menselijke ar
beidskracht als een machine wordt opgevat, die zo efficient mogelijk moet func
tioneren. De wetten en regels waarnaar de lichaamsmachine zich beweegt moes
ten volgens de ideeën van het scientific management worden ontdekt en vervol
gens door het management, als drager van de wetenschap, worden toegepast 
(Neusüss 1986: 32) (23). 

Niet alleen de invloed van Taylor op de management-theorie is zeer groot; ook 
de invloed van zijn ideeën op de vormgeving van arbeidsorganisaties in de prak
tijk blijkt zeer ingrijpend te zijn geweest en is nog steeds van belang. De weer
klank die zijn ideëen ondervonden, was niet alleen een gevolg van zijn theoreti
sche benadering, maar eerder van zijn empirische kennis. Taylor had in een pe
riode van schaalvergroting van de produktie namelijk zelf als ingenieur met de 
daarbij behorende managementproblemen omgegaan, en stelde daarom een op 
praktische ervaring gestoelde wijze van aanpakken van het 'arbeidsprobleem' 
voor. Hij beschikte dan ook behalve over technische kennis en opleiding over 
organisatorische vaardigheden (Nelson 1980: IX). Door het belang dat hij hechtte 
aan een nauwe samenwerking tussen de leiding en het werkvolk, zette Taylor 
zich af tegen de klassieke werkgever, die niet het belang van goed management 
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ziet (dat gericht is op een doelmatige beheersing van het arbeidsproces) en die 
zelf op een despotische wijze 'regeert'. 
Terwijl Taylor als de grondlegger van het 'scientific management' en daannee 
als belangrijkste exponent van deze managementstroming wordt gezien, is er 
echter in de geschiedenis van verschillende landen een breed scala aan uitwerkin
gen te vinden. Dit alleen al door het feit dat in de ideeën van Taylor in veel 
opzichten de zich ontwikkelende structuur van de Amerikaanse samenleving van 
voor de Eerste Wereldoorlog wordt weerspiegeld. In andere samenlevingen waren 
heel andere voorwaarden van toepassing voor een efficiente arbeidsorganisatie. 
Het Taylorisme kon hierdoor in de praktijk verschillende vonnen aannemen 
(Wood en Kelly 1983: 85). Ook in de Nederlandse situatie hebben de manage
mentideeën ingang gevonden -zij het dat een invoering ervan op grote schaal pas 
in een latere periode en op zeer diverse wijzen plaatsvond (24). 
Hier treffen we met name in de na-oorlogse jaren in de metaalindustrie verschil
lende vonnen van stukloon aan -een vonn van beloning waannee een tayloris
tische arbeidsorganisatie vaak gepaard gaat. Aanvankelijk betrof dit een collectief 
tarief, waarbij de uitbetaling gebaseerd is op een voor het bedrijf of voor een 
afdeling gemiddeld tarief. Later werden adviesbureaus ingeschakeld die gewapend 
met de stopwatch het arbeidsproces analyseerden, waarna het stukloon op de 
individuele prestaties werd gebaseerd. De 'populariteit' van deze tijdopnemers 
blijkt wel uit de kenschetsing van de tariefpolitiek door de toenmalige vakcentrale 
de EVC als 'opjaagsystemen' (Buitelaar en Vreeman 1985: 110) (25). 
Op het niveau van de organisatie komt het specifieke, sociaal bepaalde karakter 
van het organisatiemodel naar voren in situaties waarin aan een Tayloristische 
arbeidsdeling wordt vastgehouden, terwijl dit economische kosten met zich mee 
brengt. Dan blijkt controle over het arbeidsproces voor het management van 
groter belang te zijn dan economische voordelen van een platte arbeidsorganisatie 
met minder hiërarchische niveaus, waarin een minder vergaande arbeidsdeling 
bestaat en waarin een minder starre scheiding tussen stafafdelingen binnen de 
organisatie is doorgevoerd. 
In de praktijk is een Tayloristisch organisatiemodel sterk in het denken veran
kerd, doordat het, vanwege de lange periode waarin dit model dominant is ge
weest, als enig denkbare is gezien. Ook bij werknemers ontbreekt vaak inzicht in 
alternatieve organisatievonnen doordat men aan de bestaande organisatiestructuur 
gewend is geraakt. Bij pogingen om deze structuur te doorbreken is een Tayloris
tische kennisopsplitsing, paradoxaal genoeg, vaak de oorzaak van het onvoldoen
de tot ontwikkeling komen, en implementeren van alternatieven voor een tayloris
tisch organisatiemodel. 

2.3 Technologie: de ontwerpfase 

Terwijl bij de invoering van machines en bij de organisatie van arbeidsprocessen 
belangrijke keuzen worden gemaakt die ingrijpende gevolgen kunnen hebben 
voor de kwaliteit van het werk dat daarna overblijft, is deze fase in de procesin
novatie niet alleen bepalend. Zoals over constructieve technology assessment is 
opgemerkt, kan een toenemende aandacht worden waargenomen voor de ontwerp
fase van nieuwe technologièën. 
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Hoewel deze fase van procesinnovatie buiten het empirische deel van deze studie 
valt, is het voor het verkrijgen van inzicht in procesinnovatie van belang om te 
wijzen op de keuzen die blijkens onderzoek ook in de ontwerpfase van leehnolo
gische ontwikkelingen worden gemaakt. 
Over deze fase in een nieuwe technologische ontwikkeling is een studie geschre
ven door David Noble van het Massachusets lnstitute of Technology (MIT) 
(Noble 1986). Deze studie heeft betrekking op de ontwikkeling van NC-appara
tuur in de jaren vijfig. Het gaat hier om geautomatiseerde bewerkingsmachines 
voor de machine-industrie, die volgens de numerieke methode worden bestuurd. 
De numerieke waarden worden bij de werkvoorbereiding door de planningsaf
deling aan de hand van de produkteisen vastgesteld. In de studie van Noble wor
den verschillende maatschappelijke faktoren als verklaringsbron aangevoerd voor 
de richting waarin deze technologie is ontwikkeld en de weg die daarbij is geko
zen. 
Volgens Noble is de ontwikkeling van deze technologie niet zo zeer een op zich
zelf staand proces in de richting van de geautomatiseerde fabriek, maar werd 
deze vooral bepaald door ideologische en culturele faktoren. Technici die onder 
contract stonden van Marine en Luchtmacht, waren op zoek naar wegen om hun 
kennis over informatie-systemen te vergroten en om hun controle-technieken en 
computerisering verder te verfijnen. Het resultaat hiervan was NC-technologie, 
die ook aan de militaire eisen aan controle over de produktie (ten aanzien van 
kwaliteitscontrole en 'veiligheids'doeleinden) tegemoet bleek te komen. Volgens 
Noble sloten deze militaire en technische impulsen zeer goed aan bij de doelstel
lingen van het management in de industrie (Noble 1986: 85). Eén van de cul
tureel bepaalde faktoren die hierbij een rol speelden, was de voorkeur van tech
nici voor abstracte, formele kennis. 
Volgens Noble was de 'record playback'-methode een reëel alternatief voor de 
gekozen weg bij hel ontwerp van de NC-technologie. Bij het alternatieve ontwerp 
kan de NC-apparatuur op de werkvloer worden omgesteld voor de vervaardiging 
van een ander produkt. Volgens deze methode wordt de uil te voeren bewerking 
eerst door de werknemer uitgevoerd, waarbij deze handeling wordt geregistreerd 
en op magneetband vastgelegd. Hierbij wordt dus hel vakmanschap van de werk
nemer benut om machinaal bewerkingen uil te laten voeren. Hoewel beide rich
tingen, zowel degenen die deze methode verdedigden als de voorstanders van de 
gekozen ontwikkeling van de Ne-technologie, uitgaan van het overbodig maken 
van de interventie van machine-bedieners in hel produktieproces, is er dus een 
groot verschil in opvatting over de rol van de bediener op de werkvloer bij de 
taken op hel gebied van planning en besturing. Bij de allernatieve produktietech
nologie vindt bovendien geen formele reductie van vakmanschap tol wiskundige 
begrippen plaats (Noble 1986: 151). 
Voor critici van Noble is hel de vraag of de twee mogelijkheden in de genoemde 
periode van ontwikkeling, gezien de eisen die in de betreffende produktieproces
sen aan precisie werden gesteld, in economisch en technologisch opzicht als 
gelijkwaardig kunnen worden beschouwd. Met de studie naar de ontwikkeling 
van NC-technologie werpt Noble niettemin een ander licht op automaliseringspro
cessen dan hel beeld dal men doorgaans aantreft (vgl. de titel van de epiloog: 
'Another Look at Progress '). Zo wijst Noble op de vele gevallen waarin automa-
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tisering, zeker in de beginfase, verliesgevend kan zijn zonder dat hier de conse
quenties uit getrokken worden (26). Door problemen bij de formalisering van 
sociale aspecten van produktieprocessen mislukken veel automatiseringsproces
sen, en wanneer deze problemen overwonnen zijn is de economische rentabiliteit 
bovendien nog altijd ambivalent (Noble 1986: 343). Noble trekt hieruit de con
clusie dat vergroting van de controle over de produktie een zwaarwegender ar
gument is voor de implementatie van automatisering dan de vergroting van de 
rentabiliteit. 
De vergroting van de complexiteit bij een verdergaande automatisering, zoals bij 
het gebruik van zelf-corrigerende machines en bij de ontwikkeling van kunstma
tige intelligentie, betekent echter dat de afhankelijkheid van de motivatie en de 
kwalificatie van het personeel zal toenemen. Bovendien wordt de betrouwbaar
heid van de apparatuur bij een grotere complexiteit daarvan geringer, immers: 
"The more one tries to avoid failure with the introduetion of additional systems, 
the greater the chance for additional failure ", aldus de conclusie van een door 
Noble geciteerde studie (Noble 1986: 347). Waaruit moge blijken dat totale be
heersing niet de panacae is die het volgens sommigen wu zijn. 
Ook Cooley wijst op het politieke en ideologische karakter van keuzen die bij de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën worden gemaakt. Dit wordt 
op beeldende wijze in de titel van zijn boek verwoord: Architect or bee? Het gaat 
volgens hem om de keuze tussen een maatschappij waarin we ons gedragen als 
bijen, die reageren op de systemen en de apparaten die voor hen gemaakt wor
den, en een samenleving waarin we de architect worden van een nieuwe vorm 
van technologische ontwikkeling die de menselijke creativiteit zal verhogen en 
die meer ruimte overlaat voor het maken van eigen keuzen (Cooley zj: 100). 
Bovendien wil hij, door het stimuleren van discussie tussen ingenieurs en het 
publiek, een democratisering van besluitvormingsprocessen op gang brengen 
(Cooley zj: 4). Gezien de aard van veel ontwerpprocessen, betekent dit geen 
directe invloed op het ontwerpproces zelf als wel het formuleren van kriteria door 
bredere groepen in de samenleving. Het is weinig toevallig dat, sinds in de mili
taire produktie de meest geavanceerde technologieën worden ontwikkeld, ook het 
werk van Cooley hierop betrekking heeft. In dit geval gaat het echter niet alleen 
om de rol van deze produktie bij het ontwerp van een nieuwe produktietechnolo
gie -waardoor als gevolg daarvan arbeidssituaties een bepaalde inhoud krijgen-, 
maar vooral om produktinnovatie. Deze wu gericht moeten zijn op de vervaar
diging van menselijke en sociaal nuttige produkten. 
De ideeën hierover zijn ontstaan binnen het 'Centre for Alternative lndustrial and 
Technological Systems (CAITS) ontwikkelde ideeën en de praktijk van het 'shop 
stewards-committee' (werknemersvertegenwoordigers) van Lucas Aerospace, de 
militaire luchtvaartindustrie in Groot-Brittanië. In deze kringen is een discussie 
gevoerd over de conversie van wapenproduktie naar civiele produktie. Door het 
hanteren van de genoemde doelstelling gaan de werknemers bij Lucas Aerospace 
nog een stap verder dan alleen conversie. Door locale vakbondsgroepen, politieke 
partijen en andere organisaties worden eigen behoeften gedefinieërd, waarna 
vervolgens geprobeerd wordt de publieke opinie te bewerken. Het uiteindelijke 
resultaat moet verkregen worden door het beïnvloeden van het beleid van de 
regering en van het bedrijf. Op deze wijze werden in samenwerking met de North 
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East London Polytechnic nieuwe produkten ontwikkeld (Cooley zj: 78). Als ge
volg is een groot aantallen voorstellen gedaan die in sommige gevallen hebben 
geleid tot het bouwen en uittesten van prototypen van bij voorbeeld milieuvrien
delijke produkten. 
Onder invloed van dergelijke studies ontstaat in de theorie en in de praktijk van 
onderzoek geleidelijk een, wat wel wordt genoemd, technieksociologie. Het gaat 
dan, om met Hochgemer te spreken, om een in zekere mate verzelfstandigde 
sociologie die beter bij de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen aansluit, 
waarin techniek als indicator ter beschrijving en verklaring van sociale processen 
wordt gezien en zelf tot maatschappelijke constructie wordt verklaard 
(Hochgemer 1986: 10) (27). Daardoor kunnen keuzen in het ontwerpproces aan 
het licht worden gebracht die niet op grond van puur technologische overwegin
gen worden gemaakt. Hierin komt de maatschappelijke relevantie van een der
gelijke vorm van sociologie-beoefening naar voren. Door het blootleggen van 
keuzen en de ideologische en sociale motieven die daarbij een rol spelen, kunnen 
immers alternatieve wegen voor produkt- en procesinnovatie worden aangegeven. 
Een dergelijke richting in de sociale wetenschappen die zich op de sociale, poli
tieke, economische en ideologische aspecten van technologische ontwikkelingen 
richt, is tevens een uitdrukking van een aan deze wetenschappen immanente, 
wetenschapsdynamische ontwikkeling. Terwijl zich namelijk in de jaren zeventig 
ook in de sociale wetenschappen een vage en algemene technologie-kritiek af
tekende, worden de dragers van deze kritiek in de jaren tachtig, met een krach
tige tegenwind en onder druk van de vigerende 'high-tech'-euforie, gedwongen 
deze kritiek te concretiseren. Zij formuleren in deze zin antwoorden op de door 
een vorige generatie gestelde problemen (28). 

Aan het slot van dit hoofdstuk is een relativerende opmerking op zijn plaats. De 
sociale bepaaldheid van de keuzen die bij technologische ontwerpprocessen wor
den gemaakt, leidt soms tot simplificeringen ten aanzien van het proces van 
technologische innovatie. Zoals de technologie niet de onafhankelijke variabele is, 
is dat ook met betrekking tot de sociale factor, als de rol van de ontwerper en de 
gehanteerde waarden en normen, niet het geval. Ook bedrijfs-economische, (pa
rtij-)politieke, juridische en andere factoren spelen daarbij een rol. Gezien de 
keuze voor empirisch onderzoek naar de implementatiefase van automatisering 
blijft het ontwerp van automatiseringssystemen in deze studie verder grotendeels 
buiten beschouwing (29). 

Noten 

1. Al in de tweede helft van de vorige eeuw wordt in het corporatistische maatschappijbeeld van 
de Franse utopist Saint-Simon aan een klasse van technici een belangrijke plaats toegekend. 

2. Wanneer men bij dit hiërarchische maatschappijbeeld een hang naar het oude vakmanschap en 
een romantisering daarvan voegt, dan blijkt een dergelijk wereldbeeld verwantschap te hebben 
met fascistische ideeën die in dezelfde periode in verschillende landen aan politieke beteke nis 
wonne n, zoals Bell in het zojuist geciteerde artikel over de technocraten terech t opme rkt. 
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3. B. Hildebrand, Die Nationalökonomie der Gegenwart und der Zukunft, Bd. 1, Frankfurt a/M, 
1848: 187. Geciteerd door: Hochgerner 1986: 86. 

4. Een treffend voorbeeld van een dergelijke optimistische visie vinden we bij Galbraith (1967). 
Volgens hem is het een 'gemeenplaats' dat problemen bij moderne technologieën naar alle 
waarschijnlijkheid oplossingen te bieden hebben voordat men op dat moment precies weet hoe 
deze in praktijk moeten worden gebracht. In 1966 -toen hij dit schreef- was volgens hem dui
delijk dat binnen vijf jaar een mens op de maan zou landen zonder dat alles tot in de details 
was uitgewerkt. Zo zou volgens hem ook lucht- en watervervuiling effectief worden beheerst 
(Galbraith 1967: 19). Terwijl het eerste binnen drie jaar is uitgekomen, is na ruim twintig jaar 
het tweede veel minder zeker dan velen graag zouden willen geloven. 

5. Volgens één van de belangrijkste theoretici van de post-industriële samenleving, Daniël Bell, 
zouden dergelijke tendensen tevens in de industrie optreden. De genoemde veranderingen in 
beroepen worden volgens hem bepaald door de innovatieve rol van theoretische kennis voor 
onderzoek en ontwikkeling en beleid, hetgeen zou blijken uit het toenemende belang van in
dustrieën waarvan de produktie gebaseerd is op het toepassen van wetenschappelijke kennis 
(Bell 1980b: 150). Terwijl anderen door de veronderstelde veranderingen in de kwaliteit van de 
werkgelegenheid zelfs het ontstaan van een nieuwe klasse voorspelden, gaat Bell minder ver in 
zijn conclusies ten aanzien van de klassenstructuur in de post-industriële samenleving. Volgens 
hem is er alleen in sociaal-cultureel opzicht sprake van het ontstaan van een nieuwe klasse, 
maar niet in sociaal-economisch opzicht. Als men van een nieuwe klasse zou willen spreken, 
blijkt dit volgens hem alleen uit een nieuwe mentaliteit die het verval van traditionele waarden 
in de Westerse samenleving weerspiegelt (Bell 1980b: 162). 

6. Hetgeen overigens niets zegt over de kwaliteit en de hanteerbaarheid van informatie en de 
geïnformeerdbeid van de leden van de samenleving. Als kritiek op het karakter van een der
gelijke samenleving wordt veelal gewezen op de overvloed aan informatie in de openbaarheid, 
waardoor het publiek nauwelijks beter geïnformeerd hoeft te zijn. Integendeel, er is eerder 
sprake van non-informatie, waardoor mensen gedesinformeerd kunnen raken. Zie: Natuur en 
techniek (1983). 

7. Aangezien er tijdens de Industriële Revolutie geen sprake was van een moderne industriële 
produktie is strict genomen ook het bijvoeglijk naamwoord industriëel hier niet op zijn plaats 
(van der Zwaan 1985: 151). 

8. Deze kritiek is niet altijd in alle opzichten terecht, en gaat vaak mank aan een simplificering 
-zo ook in het geval van de theorie van Blauner. Dit voorbeeld is daarom slechts ten dele juist 
gekozen, zo blijkt uit deze paragraaf. 

9. Welke tot uiting komt in vier categorieën van gevoelens bij werknemers, namelijk van mach
teloosheid, zinloosheid, sociaal isolement en zelfvervreemding. 

10. Getuige de IWTS (l11tegratie va11 WeteliSchap e11 Tech11iek i11 de Same11levmg)-nota, die in 1984 
door de Minister van 0 en W, W. Deetman, aan de Tweede Kamer werd aangeboden (kamer
stuk 18421, nr. 1-2). In de nota wordt het belang van een integra.le benadering, waarin aan
dacht is voor sociaal-organisatorische aspecten, van de invoering van nieuwe technologieën 
onderstreept. 

11. Het zal duidelijk zijn dat deze methode niet aan de eerder gegeven definitie voldoet en dat hier 
eerder sprake is van een type beleidsanalyse waarin een aanzet tot technology assessment kan 
worden herkend. Dit voorbeeld geeft tevens aan dat de vergaande ideeën die op het terrein van 
technology assessment in Nederland zijn uitgewerkt nog weinig praktische toepassing hebben 
gekregen. 

12. In Europa werd hierover al in het begin van de jaren zeventig een duidelijk signaal afgegeven 
door het verschijnen van het rapport van de 'Club va11 Rome'. Hierin wordt, naast de gevaren 
van milieuvervuiling, op het gevaar gewezen van de uitputting van grondstoffen. De kritiek die 
het rapport te verduren heeft gehad doordat het laatste -nog- nauwelijks is opgetreden, heeft het 
neven-effect gehad dat de conclusies ten aanzien van het eerste zeker zijn onderschat. Ook de 
eerste discussies in de VS rond technology assessment in de jaren zeventig geven blijk van een 
toenemende bewustwording van de noodzaak van terugdringing van de milieuverontreiniging 
-een onverwacht gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen die zich in die periode 
vooral in de procesindustrie afspeelden- en een inschatting van de gevaren die dit mogelijker
wijs voor de volksgezondheid met zich mee kan brengen. Afschrikwekkende voorbeelden 
hiervan zijn de ramp in de jaren zeventig bij Seveso, Noord-Italië, en bijna tien jaar later, de 
ramp in Bopal, India, waarvan de gevolgen vele decennia-lang merkbaar zullen zijn. 
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13. In de discussie rond technology assessment in de VS in het begin van de jaren zeventig wordt 

dit probleem door een deelnemer aan deze discussie als volgt gesteld. Terwijl de invloed van 
industriële beslissingen op de samenleving steeds breder Is, doordat de samenleving complexer 

wordt en doordat mensen in steeds grotere mate van elkaar afhankelijk worden, blijft de sociale 
venntwoordelijkheid hier bij achter. De oorzaak ligt volgens de auteur in het feit dat het voor 

individuele bedrijven vanwege de concurrentie met anderen onmogelijk is de noodzakelijke 

investeringen te dragen. Interventie door het ontwikkelen van instrumenten rond technology 

assessment wordt daarom onvermijdelijk geacht . Dit impliceert dat het marktmechanisme, 
waarvan de werking ook door het bestaan van andere maatregelen al beperkt is, als ontoerei 
kend wordt beschouwd voor het oplossen van de genoemde problemen (Brooks 1971: 14). 

14. Discussies op dit terrein hebben niet het bestaan van dergelijke banken als inzet, maar het 

gebruik van de gegevens en de toegang tot databanken. Door de gegevens vanuit verschillende 
bestanden aan elkaar te koppelen kan de privacy van individuën vaak emstig worden aangetast. 

15. Hetgeen bij de overheid eveneens aandacht heeft gekregen, getuige de oprichting van de TAO 
(Technologie, Arbeid en Organisatie)-commissie in 1986 en vervolgens het onderzoekspro
gramma onder dezelfde naam . 

16. Door degenen die zichzelf als experts op dit terrein opwerpen wordt technology assessment 
vaak op een technocratische wijze -namelijk alleen door henzelf te herkennen als technology 

assessment- afgekort als TA . Hiermee wordt de essentie van technology assessment ondergra

ven, namelijk streven naar een vergroting van de betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen 

door diverse groeperingen, hetgeen een heldere terminologie tot een eerste vereiste maakt. Een 

mystificering rond technology assessment, door het gebruik van termen die niet voor iedereen 
meteen herkenbaar zijn, vindt overigens ook al plaats door het gebruik van een uit het Engels 

afkomstige term. Aan dit bezwaar wordt enigszins tegemoet gekomen door het gebruik van de 
term 'aspectenonderzoek'. Ook deze term zal echter geen hoofdprijs winnen in een schoon
heidswedstrijd voor de meest heldere en adequate aanduiding voor de problematiek waar het 
hier om gaat. Bovendien heeft deze term betrekking op de verwachte gevolgen van technologi
sche ontwikkelingen , en geeft deze daardoor niet de ruime politieke en maatschappelijke bete
kenis van technology assessment weer die hier eerder is gegeven . Vanwege dit bezwaar tegen 

het nederlandse equivalent van technology assessment, en omdat het hier een discussie betreft 
die vanuit de VS is overgewaaid, sluit ik me bij het gebruik van de term technology assess

ment aan. 
17. De voorspelling vooraf van kernenergie -tegenstanders dat de discussie alleen ter afleiding zou 

zijn van het vaak felle protest tegen deze vorm van energievoorziening lijkt daarmee te zijn 
uitgekomen . Een wantrouwen tegen inspraak die van hogerhand wordt aangeboden zonder dat 

van tevoren de mogelijke consequenties van een dergelijke discussie zijn vastgelegd, lijkt daar
door eens te meer gerechtvaardigd te zijn . 

18. De functie van de markt als reguleringsmechanisme wordt overigens sinds de monopolievor
ming in de industriële samenleving ook door theoretici die weinig kritisch staan tegenover de 
'technologische vooruitgang' als Galbra ith al minder absoluut gezien dan bij Smith destijds het 
geval was. Bij Galbraith kan men een expliciete relativering aantreffen van de axioma dat 

winstmaximalisatie -als uitdrukking van regulering door de markt- het enige doel zal zijn van 
monopolies (Galbraith 1967: 111). Voor hem wordt deze axioma onhoudbaar door de mono
polie-vorming die samengaat met het ontstaan van een 'technostructuur' van de produktie 
-gedefiniëerd als een apparatus die onder andere de verschillende soorten gespecialiseerde 

wetenschappelijke en technische kennis, welke bijdraagt aan de oplossing van specifieke prak
tische problemen, samenbrengt (Galbraith 1967: 234). Monopolievorming ontstaat vanuit de 

noodzaak om onzekerheden in markten te beheersen, maar verwordt daarna tot doel in zichzelf. 
Complexe planningsmechanismen ('problem solving') voor de noodzakelijke afstemming tus

sen verkoop, inkoop, produktieplanning en boekhouding binnen organisaties, hebben daarbij 
-zij het niet in laatste instantie- de functie van de markt verdrongen. 

19. Hoewel een dergelijke associatie historisch gezien vaak minder terecht is dan wordt veronder
steld. Verzet richtte zich immers juist niet alleen tegen de machines zelf, maar tegen de maat
schappelijke betekenis ervan . 
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20. Ook bezigt men de term 'sociale technology assessment '. Aangezien de sociale aspecten van 
technologische ontwikkelingen -naast de milieu-aspecten- bij de ontwikkeling van technology 
assessment in Nederland altijd van groot belang zijn geweest, zie ik deze benaming eerder als 
een tautologie dan als een wezenlijke vernieuwing in de terminologie. Zie hiervoor het verslag 
van de bijeenkomst met medewerkers van het lnstitu ut voor Sociale en Bedrijfspsychologie van 
de Universiteit van Amsterdam, themagroep Kwaliteit va11 de arbeid van de SISWO, d.d. 24-9-
1987. 

21. Dit type organisatie wordt volgens hen in de praktijk vooral in weinig innovatieve systemen 
aangetroffen, die geschikt zijn voor omstandigheden die gekenmerkt worden door stahiliteil 
Dit in tegenstelling tol een organisch systeem, dat meer geschikt is voor situaties waarin snelle 
veranderingen in de markt, het produkt of de toegepaste produktietechnologie plaatsvinden 
(Burns en Stalker 1966: 5-6). 

22. Taylor blijkt ook te hebben nagedacht over een problematisch gevolg van zijn theorie voor de 
arbeidsorganisatie, waarop vooral vanuit de socio-techniek in de na-<lorlogse jaren fundamen
tele kritiek is uitgeoefend. Dit is namelijk ten aanzien van de veronderstelde negatieve invloed 
van een grote mate van arbeidsdeling op de betrokkenheid van werknemers bij het produktie
proces, waardoor de prikkel zou ontbreken om betere werkmethoden te ontwikkelen. Volgens 
Taylor moet ieder voorstel tol verbetering daarin nauwkeurig worden onderzocht op de mérites 
en moet deze verandering, bij gebleken superioriteit ten opzichte van de standaard-methode van 
het gebruik van gereedschappen en werkmethoden, vervolgens voor de hele fabriek van toepas
sing worden. De stimulans moet voornamelijk gelegen zijn in de materiële prikkel die van een 
gerechtigde premie op deze voorgestelde verbetering uit zou gaan (faylor 1927: 150). 

23. Volgens Braverman ging niet alleen de praktijk van het Taylorisme vaak gepaard met een 
extreme invulling van wat als een 'fair day's work' kan worden beschouwd, maar was dit een 
element dat al bij Taylor zelf aanwezig was. In de praktijk neigde Taylor volgens hem naar 
een definitie van het niveau van werkzaamheden met een extreme grens, waarbij een standaard 
werd gesteld die alleen een aantal werknemers kon waarmaken, en dan alleen met moeite 
(Braverman 1974: 97). Taylor zelf probeerde bij zijn experimenten overbelasting te voorko
men . Het inlassen van rustpauzen was, naast een verkorting van de arbeidstijd, een belangrijk 
onderdeel van de strategie die gericht was om een 'soldiering' (lijntrekken) tegen te gaan. 
Laatstgenoemde werknemersstrategie werd gehanteerd als middel om overmatige belasting 
tegen te gaan en om een eventuele periode van werkloosheid te beperken (Coriat 1981: 132, 
noot 41). 
Bij Taylor stond tegenover een maximale opbrengst van de produktie een hoog loon (een 'fair 
day's pay'), dat liefst op basis van stukloon werd uitbetaald, met als doel een verhoging van 
het werktempo te bereiken (faylor 1927: ll5). Taylorisme is daarom meer en is complexer 
dan een eenvoudige samenzwering van het management . Bij veel arbeidswetenschappers, waar
onder ook Braverman , bestaal echter de tendens om deze managementstroming op die manier 
af te schilderen . 

24. Zie over de invloed van het Taylorisme in een eerder stadium van de geschiedenis: Bloemen 
1988. 

25. De perioden waarin het Taylorisme in Nederland de grootste bloei heeft gekend, duiden erop 
dat de belangstelling afhankelijk is van de aanwezigheid van nationale consensus. Na de Eerste 
Wereldoorlog was deze consensus gelegen in de noodzaak tol herstel van de industrie. Nog 
pregnanter komt deze tot uiting tijdens de wederopbouw van de industrie in de jaren vijftig 
(Koch 1988: 63-65). 

26. Hij waarschuwt tevens voor een naïef optimisme dat zich ten aanzien van, wat wordt genoemd 
de tweede Industriële Revolutie, aftekent. Vanwege de sterk afwijzende reacties op een tech
nologie-kritische houding doen volgens hem ook leiders van de arbeidersbeweging hno best 
om niet als vijanden van de technologische vooruitgang te worden afgeschilderd (Noble 1986: 
352). 

27. Laatstgenoemde auteur ziet de studie op dit terrein als de toepassing van sociologische denk
vormen, waarbij uitgegaan wordt van sociologische vraagstellingen die worden losgelaten op 
de veranderende vormen van arbeid en techniek. 
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28. Hier is een waarschuwing op zijn plaats, namelijk tegen een opvatting die, als reactie op het 
vigerende 'high -tech' -optimisme, uitgaat van eenzelfde type, maar dan daaraan tegengestelde, 
benadering. Dit kan leiden tot de aanname, dat door het aangeven van technologische alter
natleven maatschappelijke veranderingen tot stand kunnen worden gebracht. Ook in een der
gelijke visie wordt teveel gewicht toegekend aan het belang van de rol van technologische 
ontwikkelingen bij maatschappelijke veranderingen. 

29. De reden voor het op deze plaats behandelen van de ontwerpfase van technologische vernieu
wing, is dat hiermee de belangrijke rol van sociale, culturele en ideologische factoren in het 
hele proces van technologische ontwikkeling wordt aangegeven. Bovendien is voor deze sub
paragraaf van een moeilijk te onderschallen belang, dat de ideologie van technologische voor
uitgang wordt aangevochten. 
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11. Automatisering en organisatie-verandering 

Inleiding 

In dil hoofdstuk worden, met hel oog op een nadere plaatsbepaling in de arbeids
sociologie en als onderbouwing van hel analyse-model voor hel empirisch onder
zoek, theoretische benaderingen van arbeidsprocessen met elkaar geconfronteerd. 
Hier worden daarom verschillende stromingen in de arbeidssociologische theorie 
die een mogelijke verklaring bieden voor ontwikkelingen binnen het arbeidspro
ces, in samenhang besproken. Belangrijke theoretische bijdragen zijn te vinden in 
twee stromingen binnen de arbeidssociologie die beiden een kritische positie 
innemen tegenover een technologisch determinisme dal zich eerder in de arbeids
sociologie heeft gemanifesteerd, en die zich, ieder vanuit hun eigen invalshoek en 
met de daaraan verbonden beperkingen, bezighouden met ontwikkelingen binnen 
arbeidsprocessen. 
De eerste stroming, de sociotechnische benadering, is geënt op de systeembena
dering, waarbij de arbeidsdeling als uilgangspunt wordt genomen bij de analyse 
van de produktie-organisatie. Machtsverhoudingen die ten grondslag liggen aan 
arbeidsprocessen blijven daarbij grotendeels buiten het conceptuele kader van 
deze theorie. Daarbij komt dal, vanwege een ideaal-voorstelling omtrent de mo
gelijkheden tol optimalisering van technische en sociale subsystemen, een instru-

. mentele benadering wordt gekozen voor de aanpak van problemen in produk
lieprocessen. Niet zelden wordt vervolgens de organisatie als een geïsoleerde 
entiteit opgevat, zodat de invloed van arbeidspolitieke actoren op een hoger ni
veau en de invloed van interorganisationele relaties wordt verwaarloosd. Toch is 
de sociotechniek, vooral vanwege de aandacht die in deze benadering aan het 
niveau van de arbeidsplaats wordt geschonken, een belangrijke stroming in de 
arbeidssociologie die een waardevolle aanvulling biedt op de arbeidsprocesbena
dering. 
Laatstgenoemde benadering moel eerder als een verzameling van theoretische 
noties rond het 'Braverman'-debal worden opgevat dan als een coherente theore
tische stroming met een eenduidige conceptualisering en methodische aanpak. De 
gemeenschappelijke noemer daarbij is de aandacht voor de rol van belangente
genstellingen bij de vormgeving van arbeidsprocessen en de aandacht voor hel 
handelen van de verschillende actoren dat aan technologische vernieuwing van 
produktieprocessen ten grondslag ligt. 
Terwijl de eerstgenoemde benadering haar wortels in de jaren vijflig heeft, is de 
arbeidsprocesbenadering in de jaren zevenlig ontstaan vanuil een neo-marxisti
sche traditie. Vervolgens is in de loop van de jaren tachtig in verschillende Wes
terse landen onderzoek verricht op hel terrein van technologie, organisatie en 
arbeid dat nogal opzienbarende conclusies heeft opgeleverd. Hierin kan men een 
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vooruitgangsoptimisme onderkennen dat aanleiding kan zijn tot overspannen 
verwachtingen ten aanzien van ontwikkelingen rond de arbeid. Ook de wezenlijke 
kenmerken van een technologisch determinisme, dat veelal ten grondslag ligt aan 
een dergelijk optimisme, zijn hier soms in te herkennen. De vooronderstellingen 
en conclusies van dergelijk onderzoek werpen opnieuw de vraag op, in hoeverre 
de technologie die in het produktieproces wordt toegepast bepalend is voor de 
vormgeving van arbeidsprocessen en welke keuzemogelijkheden er bestaan bij 
processen van technologische en organisatorische verandering van produktiepro
cessen. 
Vanuit een kritische behandeling van bovengenoemde theorieën worden bouwste
nen aangedragen voor de probleemstelling. Op basis van deze probleemstelling, 
die aan het slot van het hoofdstuk wordt geformuleerd, wordt een analyse-model 
uitgewerkt, waarin verschillende factoren die bij de implementatie van automati
sering een rol spelen, in hun complexe onderlinge samenhang worden geplaatst. 
Hierbij wordt uitgegaan van een actorbenadering op het niveau van de organisa
tie. Verondersteld wordt dat slechts op die wijze inzichten worden verkregen in 
concrete ontwikkelingen die zich rond arbeidsprocessen binnen een organisatie 
afspelen. Dit betekent niet dat hogere aggregatieniveaus geen rol van betekenis 
spelen. In het volgende hoofdstuk zal daarom verder worden ingegaan op het 
belang van de context van de bedrijfstak of sector waarvan de betreffende or
ganisaties deel uit maken voor het onderzoek. 

1. Automatisering in de recente arbeidssociologie 

Lange tijd is, als gevolg van de toepassing van Tayloristische organisatieprincipes 
bij automatisering van -delen van- het produktieproces, een strategie dominant 
geweest die gestoeld is op ten eerste de routinisering en deling van arbeidstaken 
en ten tweede de eliminatie van arbeid uit de produktie. Volgens sommige recen
te onderzoeken zou hierin verandering zijn opgetreden. De theorie van de flexibe
le specialisatie wijst op een groter belang van andere kriteria, zoals flexibiliteit en 
kwaliteit, terwijl volgens Duitse onderzoekers nieuwe produktieconcepten zouden 
worden gehanteerd. 
Om een adequaat analysemodel te kunnen ontwerpen waarmee een vraagstelling 
op het onderhavige terrein kan worden onderzocht, moeten echter de theorieën 
die hierboven zijn genoemd, op hun mérites worden onderzocht. Het is dan van 
belang om te weten hoe binnen deze stromingen in de arbeidssociologie automa
tiseringsprocessen en organisatorische verandering worden benaderd en welke 
vooronderstellingen aan de beschrijving van dergelijke fenomenen ten grondslag 
liggen. Als eerste wordt daartoe aandacht besteed aan de sociotechniek. 
Hierna wordt, nadat eerst de achtergrond van de sociotechnische traditie is ge
schetst, aandacht geschonken aan de relevantie van sociotechnische organisatie
principes voor de bestudering van technologische verandering en automatiserings
processen. In de praktijk worden deze ideeën, vanwege de voordelen ervan die 
eerder in een stadium van mechanisering en vroege vormen van automatisering 
zijn gebleken, steeds meer toegepast bij de implementatie van huidige automatise-
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ringsprocessen. De eisen die aan moderne flexibele organisaties en aan de tech
nische ontwikkelingen worden gesteld maken dat steeds meer managers gevoelig 
worden voor deze ideeën (Kuipers 1989: 27). Door zowel de diverse, uiteenlo
pende toepassingen als de absorptie van achterliggende principes door de organi
satiewetenschappen zou de sociotechnische systeembenadering als school of als 
stroming zelfs geen eigen identiteit meer hebben (van Dijck 1984: 804). Of, 
anders gesteld, de sociotechniek zou zichzelf, doordat haar basisprincipes zo zeer 
tot gemeengoed zijn geworden in de organisatiewetenschappen, als stroming 
overbodig hebben gemaakt. 
Het belang van de theoretische inzichten in de sociotechniek ontwikkeld wordt 
ook steeds meer door voorstanders van de arbeidsprocesbenadering erkend. Dit 
moge onder meer blijken uit de toenadering die vanuit deze stroming tot de so
ciotechniek wordt gezocht. Voordat de sociotechniek misschien al te voorbarig tot 
algemene organisatiewetenschap wordt verklaard is het echter nodig nog eens 
kritisch de vooronderstellingen en effecten van de theorie, en vooral van het 
onderzoek in deze traditie, tegen het licht te houden. 

1.1 Sociotechniek 

In de socio-technische theorie gaat men ervan uit dat het technische systeem 
slechts een subsysteem is naast het sociale subsysteem. Het is daarmee zowel een 
onafhankelijke als een afhankelijke variabele binnen de organisatie: het systeem 
als geheel. Bij onderzoek in deze traditie staat de relatie tussen technologie en 
taak centraal (Wentink en Zanders 1985: 82). 
De organisatie wordt vooral in een latere conceptualisering van sociotechnische 
principes beschouwd als een open sociotechnisch systeem dat voortdurend in 
interactie verkeert met de omgeving ervan. Hier is daarom sprake van een 'open
systeem 'benadering. Voor een optimaal functioneren van een organisatie is het 
noodzakelijk dat alle drie subsystemen optimaal functioneren en optimaal op 
elkaar worden afgestemd (Bilderbeek en Kalff 1985: 108). 
Een technologisch determinisme wordt in de sociotechniek verworpen, doordat 
volgens haar een bepaalde technologie niet dwingend een bepaald produktiesys
teem voorschrijft. De belangrijkste vooronderstelling is, dat het mogelijk is een 
'organisational choice' te maken bij het (her)ontwerp van de organisatie en de 
taken die daarbinnen moeten worden uitgevoerd. De sociotechniek kent een lange 
traditie van onderzoek op het terrein van het (her)ontwerp van arbeidstaken en de 
arbeidsorganisatie; vooral in relatie tot de technologische veranderingen die bin
nen een organisatie worden doorgevoerd. 

1.1.1 Sociotechnische traditie 

De sociotechniek moet men in zijn vroegste varianten vooral zien als een reactie 
op specifieke problemen die zich in de fase van mechanisering van grootschalige 
produktieprocessen voordeden. Voor het ontstaan van de sociotechnische onder
zoekstraditie is het daarom nodig terug te gaan naar de jaren vijftig. 
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In deze periode werd bij arbeidsconllicten in Engelse kolenmijnen het Tavistock 
/nstitute of Human Relations ingeschakeld. Uit onderzoek bleek dat de conflicten 
hun oorsprong vonden in een nieuwe methode van kolenwinning waarbij verschil
lende ploegen deeltaken kregen toebedeeld die eerder geïntegreerd door teams 
werden uitgevoerd. Een traditioneel team bepaalde zelf de selectie, opleiding en 
de indeling van werkzaamheden (De Sitter 1989: 223). Het breken, afvoeren van 
kolen en stutten van gangen werd bij de nieuwe werkmethode gescheiden door 
verschillende ploegen uitgevoerd. 
Het nieuwe systeem van werken had ingrijpende gevolgen voor de eenheid van 
de ploegen en het benodigde vakmanschap. Bovendien ontstonden er problemen 
bij de afstemming tussen de verschillende fasen van het arbeidsproces. Deze 
problemen ontbraken eerder omdat er een flexibele werkverdeling bestond: een 
ploeg begon eenvoudigweg daar waar de vorige ploeg was opgehouden. De ver
anderingen die vervolgens door de onderzoekers werden voorgesteld betekenden 
goeddeels een herstel van het oude stelsel; zij het met enige technologische aan
passingen (De Sitter 1989: 223). 
De vroegste ontwikkeling van de sociotechniek betekende een breuk met de in 
die tijd heersende ideeën van de human relations-beweging, die sociaal-psycholo
gische factoren als de stijl van leidinggeven centraal stelde bij de bestudering van 
organisaties. Het kolenproject leverde nieuwe inzichten op over de onderlinge 
verstrengeling van sociale en technische factoren en de noodzaak van het werken 
in (semi-)autonome groepen. De sociotechniek verklaarde zich met het laatstge
noemde inzicht tot tegenstander van het taylorisme. Tegenover een 'maximaal 
mogelijke arbeidsdeling' wordt hier namelijk het ontwerpprincipe van de mini
maal mogelijke arbeidsdeling geplaatst (Kuipers 1989: 4). 
Met het ontstaan van sociotechnische ontwerpprincipes was echter nog geen 
hechte theoretische stroming met een eenduidige methode ontstaan. In deze perio
de kan men de sociotechniek eerder zien als een specialisatie binnen de arbeids
psychologie, waarin men op zoek was naar een 'best fit' tussen technisch-econo
mische vereisten van het produktieproces en psycho-sociale kenmerken van in
dividuen en kleine groepen, dan als een uitgewerkte theorie (van Dijck 1984: 
804). Door de eerste sociotechnici werd theoretisch gezien vooral aansluiting 
gezocht bij een zich ontwikkelende systeemkunde (De Sitter 1989: 224). De 
verdere ontwikkeling van de sociotechniek kan men ook zien als een reactie op 
ontwikkelingen die zich vanaf deze periode binnen organisaties afspeelden. 
In de jaren zestig valt een hausse van experimenten op basis van sociotechnische 
ontwerpprincipes waar te nemen die hun achtergrond hebben in de na-oorlogse 
produktie in grootschalige, industriële bedrijven. In die periode werd bij de we
deropbouw van de West-Europese economie op grote schaal een vergaande me
chanisering van produktieprocessen doorgevoerd, waarbij de produktie georgani
seerd werd op basis van de veronderstelde voordelen van 'economies of scale'. 
De centralisatie van de produktiebesturing bij deze grootschalige produktieproces
sen leidde tot een sterke bureaucratisering en massaproduktie waarbij gestreefd 
werd naar rationalisering door middel van de opdeling van arbeidsprocessen en, 
bij verdergaande mechanisering en automatisering, uitstoot van arbeid. Als be
strijding van de negatieve bijverschijnselen werden in de jaren zestig en zeventig 
vooral binnen zeer grote, vaak logge organisaties experimenten doorgevoerd met 
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werkstructurering en werkoverleg (Ramondt 1975). Met dergelijke experimenten 
werden problemen in het verloop van produktieprocessen bestreden, maar werd 
bovenal een oplossing aangedragen voor knelpunten op de krappe arbeidsmarkt 
die zich aan het einde van de jaren vijftig en in de jaren zestig manifesteerden. 
Het sterk gestegen opleidingsniveau van de nieuwe generatie werknemers en een 
grote vraag naar produktie-arbeiders in het bedrijfsleven, bezorgden sommige 
bedrijven problemen met betrekking tot het werven van personeel (Van Strien 
1978: 683). Bovendien vonden in deze periode sociaal-culturele omwentelingen 
plaats, waardoor hogere eisen aan de kwaliteit van het bestaan werden gesteld. 
De uitbreiding van ontplooïingsmogelijkheden buiten het werk en anderzijds een 
degradatie van veel functies de verhouding tussen werk en vrije tijd in toenemen
de mate als problematisch ervaren, waardoor door werknemers hogere eisen 
werden gesteld aan de kwaliteit van de arbeid (Veersma 1986: 25). 
Sociotechniek is in deze periode vooral een reactie op de vergaande arbeidsdeling 
waardoor grootschalige produktie-organisaties in de na-oorlogse jaren in toene
mende mate worden gekenmerkt. Nadat eerst de primaire arbeidsdeling tussen 
voorbereiding, uitvoering en controle was doorgevoerd, zijn daarna ook de func
ties op kantoorafdelingen in toenemende mate aan de principes van arbeidsdeling 
onderworpen. Terwijl door het scientific management aanvankelijk aan het kan
toor controle is gegeven over de voorbereiding, de planning en de bewaking van 
de produktie, werd het kantoor dus later zelf onderworpen aan een rationalise
ringsproces, waardoor een groot deel van de kantoorarbeid dit specifieke karakter 
van hoofdarbeid verliest (Braverman 1974: 315-316). Deze ontwikkeling valt 
samen met de toename van complexiteit van organisaties. In een complexe or
ganisatie met een vergaande arbeidsdeling bestaat er naast een grove arbeidsde
ling tussen taken met een bepaalde specialisatie een verticale arbeidsdeling tussen 
taken van een verschillend niveau. Dit type organisatie is daardoor opgebouwd 
volgens een matrix, waarin een sterk hiërarchisch opgebouwd lijnmanagement 
samengaat met een vergaande opsplitsing in specialisaties, die binnen een verko
kerde bureaucratische organisatie in verschillende stafafdelingen zijn onderge
bracht (de horizontale arbeidsdeling). 
V oor de kwaliteit van de arbeid bij functies in de uitvoerende produktie betekent 
dit dat een geringe verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en initiatief nodig zijn 
bij de uitvoering van werkzaamheden, en dat handelingen binnen een zo kort 
mogelijke cyclus herhaald moeten worden. Ook de overige functies binnen een 
dergelijke organisatie zijn bovendien in belangrijke mate geformaliseerd, waarbij 
de uitvoering van taken aan nauw omschreven regels is gebonden en aan een 
streng toezicht onderworpen is. Daarmee gaat een Tayloristische organisatie 
voorbij aan de persoonlijkheid van werknemers. Door fragmentatie en extreme 
specialisatie van taken worden immers ieder initiatief en verantwoordelijkheid 
onmogelijk (Bilderbeek en Kalff 1985: 111). Met het organiseren volgens socio
technische kriteria beoogt men daarom voor individuele werknemers isolement en 
vervreemding te voorkomen, en persoonlijke ontwikkeling en vermeerdering van 
kennis en vaardigheden te bevorderen. Bovenal is het streven gericht op het 
vergroten van zelfstandigheid en autonomie, en het bieden van mogelijkheden tot 
samenwerking (Bolwijn en Kumpe 1982: 2). 
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Vanuit zowel de organisatie als de arbeidsmotivatie wordt groot belang gehecht 
aan de beslissingsruimte die aan individuen bij de uitvoering van hun taken wordt 
toegekend. Binnen samenwerkingsverbanden tussen individuen moet de regel
capaciteit op de werkplek worden vergroot, waardoor tevens het adaptievermogen 
van de organisatie ten opzichte van haar omgeving wordt versterkt. Bij een ver
betering van de kwaliteit van de arbeid zouden namelijk niet alleen werknemers 
gediend zijn, maar ook andere aspecten van de organisatie, zoals de slagvaar
digheid en de efficientie van een organisatie. Hiermee wordt in theoretisch op
zicht een 'open systeem'-benadering ontwikkeld, waarin de relaties tussen de 
interne regulering binnen het eigen taakdomein en de externe regulering en de 
afstemming van de organisatie als geheel op de omgeving, centraal worden ge
steld. De toenemende turbulentie in de omgeving van organisaties stelt volgens 
deze benadering steeds hogere eisen aan de afstemming van de verschillende 
aspecten van de organisatie. 
In verschillende andere landen, zoals in Engeland en Noorwegen, werden vanaf 
de jaren zestig in bedrijven vaak succesvolle veranderingen doorgevoerd in de 
produktie-organisatie (de verdeling van werkzaamheden over afdelingen) en de 
arbeidsorganisatie (de verdeling van arbeid tussen werknemers onderling). Ver
volgens werden de principes uit de sociotechniek pas op grote schaal in Zweden 
toegepast door belangrijke industriële leiders, zoals Gyllenhammer van Volvo 
(Kuipers en van Alnelsvoort 1990: 32-33). Kenmerkend voor de ontwikkeling 
van de sociotechniek in dit land is, dat de werkgeversorganisatie, de SAF, inzich
ten uit de eerder in Engeland en Noorwegen ontwikkelde sociotechniek koppelde 
aan 'technische' inzichten in marktgerichte produktievernieuwing. Onder de titel 
'Nieuwe Fabrieken' werd een vernieuwingsprogramma gelanceerd. Dit program
ma richtte zich vooral op de overdracht van kennis over ~atechnische ontwerp
principes, waarmee de implementatie van deze principes werd gestimuleerd en 
ondersteund (De Sitter 1990: 136). In Zweden werd tegelijkertijd felle kritiek 
geuit, die soms in scherpe bewoordingen werd vervat. Sociotechniek werd gezien 
als gericht tegen vakbonden en zelfs als anti-democratisch (Ehn en Kyng 1987: 
25). 
Evenals bij de vroegste sociotechnische experimenten was er ook in de jaren 
zeventig nauwelijks sprake van een uitgewerkte conceptualisering. Dit blijkt 
onder meer uit een verslag van een in de sociotechnische traditie uitgevoerd 
onderzoek. De open socio-technische systeembenadering wordt niet meer dan de 
'bril' genoemd waardoor naar de organisatie wordt gekeken (Allegro 1973: 86). 
Op dit onderzoek is- de kritiek geuit die ook in recente discussies naar voren 
wordt gebracht, dat 'de omgeving' van de organisatie zeer beperkt wordt gedefi
nieerd. Dat wordt vervolgens toegeschreven aan het partiële verklaringsmodel dat 
gehanteerd wordt (Walravens 1977: 246). Ook door De Sitter wordt in een terug
blik over deze periode een theoretische lacune geconstateerd. Door het ontbreken 
van een uitgewerkte theorie als fundering van de experimenten ontstaat volgens 
hem het contrastvolle beeld van spaarzame, internationaal verspreide en volgens 
hem relatief succesvolle sociotechnische toepassingen enerzijds en de afwezigheid 
van een sociotechnische methodologie, gebaseerd op een theoretisch consistent 
model, anderzijds (De Sitter 1989: 224). 
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Op de eerste sociotechnische experimenten in Nederland met werkstructurering 
wordt ook meer fundamentele kritiek uitgeoefend. Volgens Ramondt is het op
merkelijk dat in dergelijke experimenten slechts een marginale rol aan de vak
bonden en ondernemingsraden wordt toegekend (Ramondt 1975: 87). Een soort
gelijke kritiek treft men in de literatuur aan op de open systeem-benadering die 
gehanteerd wordt. Deze valt de kritiek ten deel, dat er vaak sprake is van eenzij
dige en gesimplificeerde analyses, waarin machts- en belangenverhoudingen in en 
rond organisaties worden genegeerd (van Dijck 1984: 825). 

Op het macro-niveau van de samenleving heeft de sociotechnische theorie zoals 
die zich in deze periode heeft ontwikkeld, implicaties voor het overheidsbeleid 
gehad. In de belangrijke wetgeving op het terrein van arbeidsbescherming die in 
de jaren zeventig is voorbereid, de Arbeidsomstandighedenwet, zijn namelijk 
noties te herkennen die betrekking hebben op de afstemming van sociale en tech
nische subsystemen. In artikel 3 van de wet (het in oktober 1990 in werking 
getreden 'welzijnsartikel') worden globale criteria geformuleerd ten aanzien van 
de arbeidsinhoud, de mogelijkheden voor zelfontplooïing, het vakmanschap en 
-met name met het oog op het terugdringen van monotoon lopende-bandwerk- de 
verantwoordelijkheid in het werk en de mogelijkheden voor controle over machi
nes, welke direct in de sociotechnische traditie geplaatst kunnen worden. Deze 
bepalingen kan men dan ook zien als een erkenning van de sociotechnische uit
gangspunten met betrekking tot de taakinhoud van functies. 
Onmiddellijk bij de totstandkoming van de wet werden overigens al bezwaren 
geuit tegen dit belangrijke wetsartikel; werkgevers waren bang dat de overheid te 
vergaande bevoegdheden zou krijgen ten aanzien van het sociaal beleid van de 
ondernemer (Veersma 1986: 29). Afgezien daarvan rezen er implementatieproble
men bij de concretisering van het wetsartikel en de praktische uitvoering ervan in 
het handhavingsbeleid (1). Recentelijk is echter een poging tot operationalisering 
van het begrip welzijn ondernomen (WEBA-projectgroep 1989). In de toekomst 
moet nog blijken in hoeverre dit instrument in de praktijk effectief gehanteerd 
kan worden. 
Bij de strubbelingen rond de invoering van de wet komt, evenals bij de imple
mentatie van afzonderlijke projecten binnen bedrijven, de tegenstelling tot uit
drukking tussen een korte-termijnbeleid, waarbij de verlaging van kosten voorop 
staat, en een lange-termijnbeleid, gericht op het voortbestaan van de organisatie 
waarin een optimale benutting van 'human resources' onontbeerlijk is. Aangezien 
de noodzaak van dit laatste in de praktijk steeds duidelijker blijkt en de invoering 
van de wet door de diverse problemen is vertraagd, is het gevaar groot dat de 
wetgeving door de ontwikkelingen in de praktijk zal worden ingehaald, zodat 
deze wet inmiddels verouderd is als er op den duur een adequaat handhavingsbe
leid ontwikkeld is (2). 

1.1.2 Integrale benadering 

Naast de eerdergenoemde experimenten is de sociotechniek in Nederland vooral 
bekend geworden door het werk van een belangrijke vertegenwoordiger ervan in 
Nederland, De Sitter. Hij schreef zijn hoofdwerk in een periode dat er nog nau-
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welijks sprake was van flexibele automatisering en integratie van geautomatiseer
de systemen (De Sitter 1981). De door hem behandelde praktijkvoorbeelden 
betreffen de vervaardiging van discrete produkten, waarbij het ontbreken van 
flexibiliteit de aanleiding was voor organisatie-verandering. 
Niet alleen de organisatie, maar ook de technologie zelf zou meer flexibiliteit 
moeten verkrijgen, zo luidt het credo van De Sitter. Hij ziet de grote mate van 
complexiteit van organisaties door een te ver doorgevoerde arbeidsdeling als de 
belangrijkste oorzaak van problemen in de produktie-organisatie, de arbeidsver
houdingen en kwaliteit van de arbeid. Op basis van een reeks case-beschrijvingen 
concludeert hij dan ook dat niet zo zeer 'small' als wel 'simple is beautiful' het 
concept moet zijn (De Sitter 1981: 239). 
Volgens De Sitter ontwikkelt zich in complexe organisaties een bureaucratisering 
welke zich volgens een spiraalbeweging voortdurend versterkt. Door de com
plexiteit wordt namelijk de procesbesturing dermate bemoeilijkt en nemen de 
storingskansen zodanig toe dat er als gevolg daarvan systeemverliezen kunnen 
optreden. De problemen in de doorlooptijden van produkten bij de vervaardiging 
ervan in de verschillende afdelingen kunnen ontstaan, worden versterkt doordat 
produktiestromen vervolgens niet voldoende op elkaar aansluiten. Dit betekent 
niet alleen hoge kosten voor de grote buffervoorraden die ontstaan om bottle
necks in produktiestromen op te vangen, maar betekent tevens dat men niet snel 
op een bepaalde vraag van de klant kan reageren en dat lange levertijden worden 
gerealiseerd. In het algemeen wordt dus een gebrek aan flexibiliteit in de produk
tie-organisatie geconstateerd. 
De genoemde kwalen lijkt men dan eerder met een nieuwe bureaucratiseringsten
dens te bestrijden, namelijk door het creëren van een volgend controlepunt, dan 
door het wegnemen van de oorzaken daarvan. Er ontstaat daardoor een bureau
cratiseringsspiraal van toenemende complexiteit, waarbij mogelijkheden voor 
alternatieven en werkwijzen worden verminderd en de storingsgevoeligheid 
slechts toeneemt (De Sitter 1981: 85). Als gevolg van deze complexiteit ontstaan 
niet alleen problemen in de produktie-organisatie, maar tevens in zowel de in
houd van het werk (de regelcapaciteit) als de arbeidsverhoudingen. De arbeids
verhoudingen worden, doordat arbeidsdeling gericht is op het overbodig maken 
daarvan, gekenmerkt door een gebrek aan communicatie en overleg tussen ver
schillende personeelsgroepen en het management op met name het uitvoerende 
niveau van de produktie. Echter ook een belangrijke motiverende factor wordt 
hierdoor beïnvloed, namelijk de samenwerking en teamgeest binnen de afdeling 
of werkgroepen (De Sitter 1981: 87). 
Bij een vergaande arbeidsdeling bestaan er niet alleen minder mogelijkheden voor 
het variëren van bewerkingen, maar is er tevens een geringe verscheidenheid aan 
gereedschappen en materialen. Bovendien is de regelcapaciteit en de beslissings
ruimte die voorvloeit uit de uit te voeren bewerkingen, beperkt. Hierdoor zal ook 
de verantwoordelijkheid en de voor de uitvoering van het werk vereiste S<:holing 
beperkt zijn (De Sitter 1981: 81). Het behoeft weinig voorstellingsvermogen om 
in te zien dat het innovatievermogen van een bureaucratische organisatie boven
dien beperkt zal zijn. 
Als oplossing voor de genoemde problemen stelt De Sitter een integrale benade
ring voor, waarin de 'probleemfamilies', de produktie-organisatie, de arbeidsver-
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houdingen en de kwaliteit van de arbeid, in elkaars samenhang worden geanaly
seerd. Hiertoe moeten de problemen bij de wortel worden aangepakt, namelijk bij 
de vergaande arbeidsdeling binnen de lijnorganisatie, en de specialisatie en het 
gebrek aan coördinatie tussen stafafdelingen. Verantwoordelijkheden dienen weer 
teruggebracht te worden naar de werkvloer en de afstand tussen de top en de 
basis van de organisatie dient te worden verkleind. Gepleit wordt daarom voor 
een procesgerichte benadering waarin gewerkt wordt in produktgroepen, bij voor
beeld per produktstroom of per marktsector. Hierdoor kan het overzicht en de 
coördinatie over de produktie weer worden hersteld (De Sitter 1981: 105). Or
derstromen worden parallel gestructureerd, waarbij werknemers een zo groot 
mogelijk deel van het procesverloop beheersen, als alternatief voor de werkplek
gebonden functies in een lijnorganisatie of de bewerkingsgerichte functies in een 
functionele structuur. Vervolgens kunnen (sub)stromen gesegmenteerd worden, 
waardoor afgeronde, zinvolle groepstaken ontstaan met een hoge interne samen
hang. Hierdoor kan de locale regelcapaciteit van de groep worden vergroot, waar
bij een duidelijke verantwoordelijkheid voor deze taken aan de groep wordt ge
koppeld (Kuipers en van Alnelsvoort 1990: 96). 
Als belangrijke omgevingsfactoren voor het doorvoeren van dergelijke organisa
tieveranderingen en het vergroten van de flexibiliteit wijst De Sitter op de veran
derde marktsituatie in veel sectoren. Veelal wordt immers een grotere mate van 
diversiteit gevraagd -welke verkregen wordt door kortere omsteltijden in de pro
duktie-, korte levertijden en een hoge en constante kwaliteit van het produkt. De 
levenscyclus van produkten wordt verkort door een snelle produktinnovatie, ter
wijl een grote concurrentiedruk bestaat vanuit met name de lage-lonenlanden (De 
Sitter 1981: 104). Het toenemende belang van veel van deze factoren in de loop 
van de jaren tachtig bepalen de grote belangstelling voor deze benadering in de 
praktijk. Eerder werd de omgeving van organisaties immers gekenmerkt door 
vaste afzetmogelijkheden, relatief lage voorraadkosten, een geringe marktdifferen
tiatie en een relatief lange produkt-levenscyclus (De Sitter 1989: 228). 
In de moderne sociotechniek wordt niet alleen een directe wisselwerking van de 
organisatie met de omgeving verondersteld, maar wordt het structurele karakter 
van deze wisselwerking en de daarmee samenhangende spanningsvlakken tussen 
produktiesystemen en hun omgeving onderkend. De sociotechniek richt zich 
daarom meer dan ooit op de integrale structuurbouw van produktiesystemen (De 
Sitter 1989: 231 ). Als basisconcept wordt het traditionele onderscheid tussen het 
sociale en het technische systeem verlaten en vervangen door het begrippenpaar 
produktiestructuur en besturingsstructuur (De Sitter 1989: 233). De produktie
structuur is de architectuur van de groepering en koppeling van uit te voeren 
functies en de besturingsstructuur is de architectuur van de groepering en kop
peling van regelende functies. Bij organisatieverandering wordt aanbevolen om 
eerst in te grijpen in de produktie-organisatie, waarna vervolgens een nieuwe 
structuur van regelende functies wordt doorgevoerd. 
Het is van belang om hier kort in te gaan op de opmerkingen die De Sitter eerder 
maakte over de potentiële mogelijkheden voor een betere kwaliteit van de arbeid 
bij de toepassing van op micro-electronica gebaseerde technologieën (De Sitter 
1981). Volgens hem wordt de flexibiliteit van de uitvoerende produktie, en daar
mee de complexiteit van uitvoerende functies, op twee wijzen vergroot: ten eerste 
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door de mogelijkheden voor omstelbaarheid en programmeerbaarheid van mecha
nische bewerkingsprocessen en daarnaast door de toegenomen mogelijkheden 
voor continue procesbesturing op de werkvloer (3). Door toenemende informati
sering worden bovendien de mogelijkheden vergroot om werkzaamheden binnen 
de produktie aan te passen aan de informatie die over de omgeving van de or
ganisatie wordt ingewonnen (De Sitter 1981: 73). 
De vraag, in hoeverre de technologie of het gekozen organisatiemodel bepalend 
zijn voor de kwaliteit van de arbeid, wordt door De Sitter als volgt beantwoord. 
In eerste instantie bepaalt de technologie in hoeverre menselijke arbeid overblijft. 
De verdeling ervan, dus de organisatorische vormgeving, is een menselijke keuze 
die beperkt wordt door de toegepaste technologie waarvoor echter aanpassingen 
mogelijk zijn. Hij ziet de organisatie daarmee als een dimensie van technologie 
waarbij keuzen mogelijk zijn. Een keuze die dus wordt vergroot bij de toepassing 
van nieuwe informatietechnologieën (De Sitter 1981: 74). Evenals bij andere 
socio-technici wordt daarom ook door De Sitter de sociale bepaaldheid van de 
technologie zelf onderschat. 

1.1.3 Sociotechniek: beperkingen en mogelijkheden 

In de jaren zeventig kreeg De Sitter de kritiek te verduren, dat de sociaal-politie
ke dimensie, zoals die tot uitdrukking komt in de zeggenschapsverhoudingen, 
buiten de definitie van De Sitter lijkt te worden gehouden (Walravens 1977: 244-
245). Deze kritiek blijft ook op de meer recente literatuur in deze traditie van 
toepassing (De Sitter et al 1986). 
Bij flexibele produktiesystemen die in de genoemde literatuur worden bepleit, 
wordt namelijk eveneens uitgegaan van de eisen die vanuit een dergelijk produk
tiesysteem aan de produktiestructuur worden gesteld. Kwaliteit van de arbeid 
blijft daarbij een afgeleide van kwaliteitsbeheersing (De Sitter et al 1986: 20). 
Argumenten voor een hoge motivatie bij werknemers en een grote mate van 
betrokkenheid worden vooral in economische termen -storingsgevoeligheid, kapi
taalintensiteit en hoge verzuimkosten- gesteld. Anderzijds wordt wel gewezen op 
kwalitatieve spanningen op de arbeidsmarkt en op de behoefte bij een groeiende 
groep op de arbeidsmarkt aan werk met een ingebouwde regelcapaciteit (met 
betrekking tot denken en handelen) (De Sitter et al 1986: 11). Conflictuerende 
belangen bij de vormgeving van de organisatie, die bij voorbeeld tot uiting kun
nen komen in een verschil van inzicht in wat 'het' ideale model voor de betref
fende arbeidsorganisatie is, blijven echter buiten beschouwing. 
Bovendien kan men verschillende -bij voorbeeld culturele en historische- ken
merken van arbeidskrachten en de dimensie van subjectieve en ideologische 
voorstellingen bij hen, moeilijk in het theoretisch model onderbrengen, terwijl de 
organisatie van werknemers en de invloed daarop vanuit dergelijke kenmerken 
buiten beschouwing blijft. Voorts spelen i.n het algemeen factoren op een hoger 
aggregatieniveau, zoals de arbeidsverhoudingen op het ondernemingsniveau, het 
bedrijfstak- en het overheidsniveau, geen rol van betekenis in de sociotechnische 
theorie en praktijk van onderzoek. Noodgedwongen blijft men daardoor steken in 
een verklaring op het niveau van organisatorische kenmerken. Dit hangt samen 
met het achterliggende conceptuele kader en de doelstelling van onderzoek. 
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Onderzoek in met name de oude sociotechniek is niet in de eerste plaats gericht 
op het vinden van een verklaring voor de bestaande situatie, maar hanteert eerder 
een ontwerpgerichte benadering voor het vinden van een oplossing voor proble
men in de relatie tussen aspectsystemen binnen de organisatie. Dit leidt tot een 
discrepantie tussen enerzijds ideaalvoorstellingen met betrekking tot een optimale 
afstemming van het sociale, het economische en het technische subsysteem of, 
zoals in de moderne sociotechniek, het ingrijpen in de produktie-organisatie en 
het hergroeperen van regelende taken, en anderzijds het beperkte conceptuele 
kader waarbinnen het onderzoek hiernaar wordt uitgevoerd. De theorie gaat bo
vendien te zeer uit van de gewenste situatie en heeft daardoor niet zo zeer een 
'ist-soll'-karakter (Buitelaar en Vreeman 1990: 96), maar legt juist te veel nadruk 
op 'sollen'. 

Gezien de positieve verwachtingen die de socio-technische experimenten op basis 
van de eerste resultaten wekten, is het ondanks alle kritiek te betreuren dat deze 
geen vervolg op grote schaal hebben gekregen. Voor een mogelijke verklaring 
voor het uitblijven van een dergelijke expansie van organisatieveranderingen is 
een aanknopingspunt te vinden in de aanbevelingen in een eerder genoemd onder
zoeksverslag ten aanzien van toekomstige projecten (Allegro 1973). Hier wordt 
namelijk gesteld dat men in een nieuw beleid 'nu eenmaal' moet investeren, en 
dat de ondernemingsleiding bereid moet zijn om het project actief te ondersteu
nen. Dit ondanks het feit, dat er onzekerheid bestaat over de richting waarin het 
project zich zal ontwikkelen en over de resultaten ervan (Allegro 1973: 87). Een 
minstens even belangrijke reden is gelegen in het nuchtere feit dat een functio
neel sterk verkokerde structuur de, partiële, belangen van gespecialiseerde stafaf
delingen waarborgt, terwijl deze belangen en posities door de sociotechniek juist 
bedreigd worden (Kuipers 1989: 27). 
Vanwege de praktische ervaringen met experimenten biedt de sociotechniek ech
ter aanknopingspunten voor de analyse van arbeidssituaties vanuit het produk
tiesysteem. Hieraan kan met name de stroming in de arbeidssociologie die in de 
volgende paragraaf centraal staat, de arbeidsprocesbenadering, waardevolle in
zichten ontlenen. De toenadering die tussen beide stromingen op gang lijkt te 
komen, op basis van een confrontatie van achterliggende concepten bij onderzoek 
en de daarbij toegepaste methoden van onderzoek, is daarom toe te juichen (4). 
Inzichten vanuit de arbeidsprocesbenadering kunnen immers weer bijdragen aan 
het opheffen van de eerder geconsteerde lacunes in de sociotechniek. 
Vanuit de praktijk van onderzoek zijn er al tekenen die op een gewijzigde stel
lingname in de sociotechniek wijzen. Recentelijk wordt de lijn van participatie 
-die volgens sommige aanhangers van de sociotechniek overigens altijd al een 
wezenlijk onderdeel van de theorie heeft uitgemaakt- in Zweden voortgezet. Dit 
komt tot uitdrukking in het LOM (Leadership, Organization and Participation)
programma dat aan het Arbetslivscentrum wordt uitgevoerd. Hier wordt gespro
ken van een socio-ecologische benadering van organisaties, waarbij de relatie met 
de omgeving van organisaties als focus en als plaats van verandering wordt ge
zien. Er wordt een duidelijke politieke stelling ingenomen, doordat gestreefd 
wordt naar een ontwikkeling en verspreiding van directe participatievormen in 
organisaties naar de maatschappelijke infrastructuur. Hierdoor zouden de nadelen 
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van de representatieve democratie -zoals hier genoemd: neo-corporatisme en 
bureaucratie- kunnen worden opgeheven (in: Worldife Research, een uitgave van 
het Arbetslivscentrum, 1990, pg. 7). 
Wanneer men dergelijke, vergaande, pretenties plaatst tegenover de kritiek op de 
sociotechniek, dan zou mogelijk het eerder manifest geworden spanningsveld 
tussen een op de produktie geënte directe vonn van participatie en een vertegen
woordigende vonn van democratie door de rol van vakbonden en ondernemings
raden, grotendeels kunnen worden opgeheven. Terwijl de vertolkers van de eerste 
gedachte, de sociotechnici, het systeem van binnenuit willen veranderen, willen 
de vertolkers van de tweede gedachte, de representanten van de 'zeggenschapsfi
losofie', die sterk verankerd is in de traditionele arbeidersbeweging, van buitenaf 
het produktiesysteem veranderen. Hoewel hier duidelijk tegengestelde belangen 
kunnen optreden (van respectievelijk 'expert' en van 'belangenbehartiger'), zou 
tussen beide type opvattingen goed een alliantie kunnen ontstaan. De voorwaar
den hiertoe lijken gunstiger te worden naannate beide type belangen ingrijpende 
veranderingen ondergaan. 
De representatieve democratie staat in toenemende mate ter discussie en de rol 
van vakbonden is minder eenduidig dan voorheen. Anderzijds worden onder druk 
van de kritiek op de sociotechniek aannames herzien en wordt de maatschappelij
ke context niet slechts als de omgeving van de organisatie, maar zowel als locus 
van, en als focus bij organisatieverandering in het onderzoeksmodel opgenomen. 
Uit het LOM-programma blijkt bovendien dat binnen de sociotechniek tegen
woordig meer fundamenteel over de plaats en de belangen van werknemers wordt 
nagedacht dan bij eerdere, nogal technocratische toepassingen van sociotechni
sche ontwerpprincipes het geval was. 

1.2 Arbeidsprocesbenadering 

De tweede benadering die belangrijke bouwstenen aan de discussie rond tech
nologie, organisatie en arbeid heeft geleverd staat doorgaans bekend als de ar
beidsprocesbenadering. Deze benadering kan men zien als een reactie op het 
ontbreken van de dimensie van de sociale werkelijkheid van het arbeidsproces in 
arbeidsmarkt-theorieën. 
Bij laatstgenoemde theorieën gaat men veelal uit van een ruiltheoretische benade
ring, waarbij een perfecte arbeidsmarkt wordt gesuggereerd, alsof er een voortdu
rend evenwicht van vraag en aanbod aan ten grondslag zou liggen. Hierbij zou 
sprake zijn van een voortdurende afstemming van de eigenschappen van tech
nische en menselijke hulpbronnen (van Hoof 1987: 187). In dit proces van af
stemming van behoeften zouden stabiele arbeidsrelaties tot stand komen door het 
voortdurend afsluiten van compromissen, waarbij er een wederzijdse afstemming 
van verwachtingen zou plaatsvinden. Imperfecties die in de arbeidsmarkt optre
den, zoals een gebrek aan flexibiliteit, poogt men dan op te heffen, danwel te 
venninderen door allocatie-mechanismen aan te passen en de efficientie ervan te 
vergroten. 
De belangrijkste kritiek die vanuit de arbeidsprocesbenadering op een dergelijk 
theoretisch uitgangspunt is gefonnuleerd is, dat hieraan een opvatting van de 
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arbeidsmarkt ten grondslag ligt waarbij het machtsspel van partijen tendeert naar 
een evenwicht doordat zij een gelijkwaardige positie innemen. Hierdoor wordt 
voorbij gegaan aan het specifieke, dynamische karakter van de arbeidsmarkt dat 
zijn oorsprong en realisering in het arbeidsproces vindt. Zodra een arbeidscontract 
is overeengekomen tussen werkgever en werknemers, worden hier machtsmid
delen en overredingsmiddelen toegepast om de gewenste arbeidsprestatie af te 
dwingen (van Hoof 1987: 194 e.v.). Aan beide partijen staat een scala van in
dividuele en collectieve hulpmiddelen ter beschikking om doelstellingen te ver
wezenlijken. Ook kunnen hierbij politieke hulpbronnen worden ingeroepen om 
hetzij overheidsbemoeienis op de arbeidsmarkt aan te moedigen of om deze te 
laten afnemen. 
Binnen het arbeidsproces worden de machtsverhoudingen tussen werkgever en 
werknemers en tussen groepen werknemers onderling weerspiegeld en gereali
seerd. Hier wordt bovendien bepaald welke prestatie uit het arbeidsvermogen 
wordt verkregen en in hoeverre werknemers kwalificaties kunnen benutten en 
zich daardoor kunnen ontplooïen in de dagelijkse werkelijkheid van het arbeids
proces. Hiermee is niet alleen de locus aangegeven van de theoretische benade
ring in deze studie, maar tevens de focus die in de arbeidsprocesbenadering wordt 
gekozen bij de beschrijving van ontwikkelingen in arbeidssituaties. Tot het ar
beidsprocesdebat is een eerste aanzet gegeven door Braverman met zijn belangrij
ke werk; 'Labor and monopoly capita/. The degradation of work in the twentieth 
century' (1974). De eerste discussie rond de genoemde theoretische stroming(en) 
werd in het kader van het genoemde werk gehouden, en wordt dan ook wel aan
geduid als het Braverman-debat 

1.2.1 Controle over het arbeidsproces 

Het belangrijkste uitgangspunt bij het werk van Braverman is, dat de verhoudin
gen tussen werkgever en werknemers, gebaseerd op de eigendomsverhoudingen, 
niet alleen door tegengestelde economische belangen, maar vooral door machts
politieke verhoudingen binnen het arbeidsproces worden bepaald. Het manage
ment zou, als vertegenwoordiger van de kapitaalbezitter, streven naar een zo 
groot mogelijke beheersing van het arbeidsproces. 
Voor een onderbouwing van deze stelling gaat Braverman terug naar het ontstaan 
van de kapitalistische produktiewijze. In deze periode deed zich het probleem 
voor van controle over een arbeidsproces waarin geen feodale machtsmiddelen 
meer worden toegepast en waarbij gestreefd wordt naar een rationalisering van 
het produktieproces. Het ontstaan van het operationeel management kan men 
tevens opvatten als een uitkomst van een streven naar beheersing van het arbeids
proces door een eerder beschreven arbeidsdeling volgens Tayloristische principes. 
Volgens Braverman ontstaat het probleem van management, en daarmee de nood
zaak van operationeel management als afzonderlijke functie binnen de organisa
tie, bij de eerste grootschalige produktieprocessen (5). 
In het betoog van Braverman probeert het management controle over het arbeids
proces te verkrijgen door middel van de invoering van een vergaande arbeidsde
ling en het onttrekken van vakkennis aan werknemers, waardoor de afhankelijk
heid van deze kennis, en daarmee van de vakarbeider, wordt verkleind. Het be-
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treft hier vooral de positie van de vakman die in de periode van de manufactuur 
van groot belang was, niet alleen door zijn vakkennis, maar ook door zijn rol als 
organisator, waardoor hij in het arbeidsproces een cruciale positie inneemt (6). 
Dit is volgens Braverman een overgangsfase in de maatschappelijke ontwikkeling 
naar het centraliseren van de produktie en de controle daarover, welke tot dat 
stadium in de ontwikkeling van arbeidsorganisaties door de stukwerker werd 
uitgeoefend. Het probleem is besloten in de rol van het management als organisa
tor, die geacht wordt een zo groot mogelijke prestatie uit arbeiders te verkrijgen 
zonder dat daarbij dwangmiddelen uit de feodale periode kunnen worden toege
past. Bij een poging om dit te bereiken binnen de toenmalige arbeidsorganisatie 
ontstonden aanvankelijk aanzienlijke problemen met betrekking tot de regelmaat 
van de produktie, het verlies aan materiaal, traagheid van de produktie, gebrek 
aan uniformiteit en onzekerheid over de kwaliteit van het produkt (Braverman 
1974: 63). In het arbeidscontract was immers alleen de verkoop van arbeidskracht 
geregeld en werd niet een bepaalde kwaliteit en hoeveelheid arbeid vastgelegd 
(Braverman 1974: 57). 
Braverman baseert zijn analyse met name op de arbeidsdeling binnen de organi
satie. Door de ontmythologisering van het wezenlijke karakter van arbeidsdeling 
werd de machtspolitieke factor van het produktieproces in het vizier gebracht. 
Arbeidsdeling blijkt een verschijnsel dat men minder direct kan terugvoeren op 
de vaak als vanzelfsprekend aangenomen winstgevendheid ervan. Een dergelijk 
uitgangspunt wordt gezien als een economistische opvatting, waarin men al te 
gemakkelijk uitgaat van de economische wetmatigheid volgens welke sociale 
ontwikkelingen zouden verlopen (7). De argumenten ten gunste van een vergaan
de arbeidsdeling zijn van verschillende aard. Naast de grotere handigheid die 
werknemers zouden krijgen bij het uitvoeren van een beperkte handeling is een 
tijdsbesparing verondersteld, doordat de overgang van de ene handeling naar de 
andere minder tijd zou vergen. Bovendien zouden eenvoudige taken geschikt 
worden gemaakt voor mechanisering. Het meest voor de hand liggende argument 
dat hier door Braverman tegenin wordt gebracht is, dat ten behoeve van een meer 
efficiente produktie taken goed gescheiden kunnen worden en dat een zekere 
mate van specialisatie onvermijdelijk is, maar dat dit nog geen vergaande arbeids
deling tussen werknemers hoeft te betekenen. 
De argumenten van bijvoorbeeld Adam Smith ten aanzien van deze aspecten van 
kostenverlaging blijken slechts op een enkel punt op te gaan -bijvoorbeeld voor 
zover het de loondifferentiatie betreft bij een arbeidsdeling van hoog-gekwalifi
ceerde werkzaamheden. Volgens het 'Babbage-principe' (genoemd naar de eco
noom Charles Babbage) kunnen de minst gecompliceerde taken immers door 
lager gekwalificeerde werknemers worden uitgevoerd, waardoor de loonkosten bij 
arbeidsdeling lager kunnen blijven dan wanneer dezelfde taken, geïntegreerd in 
meer gecompliceerde taken, door een vakarbeider zouden worden uitgevoerd. 
Wanneer het werk weinig specialistische werkzaamheden omvat is een bijzondere 
kwalificering echter overbodig en levert een vergaande arbeidsdeling wat dit 
betreft slechts te verwaarlozen voordelen op. Braverman ziet de belangrijkste 
verklaring voor een vergaande arbeidsdeling binnen de arbeidsorganisatie daarom 
niet in de de eerste plaats in de economische winstgevendheid ervan, maar eerder 
in de verminderde controle van arbeiders over het produktieproces die hierdoor, 
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ten gunste van een grotere greep van het management over het produktieproces, 
tot stand zou komen. De arbeidspolitieke factor blijkt dan een rol te spelen in de 
strategie van het management (8). 

Deze opvatting, die ontstaan is als reactie op een eenzijdig economisch deter
minisme, heeft in de arbeidssociologische literatuur weer tot een ander uiterste 
geleid, namelijk een strategische benadering waarbij ontwikkelingen binnen het 
arbeidsproces vrijwel uitsluitend worden geïnterpreteerd als de uitkomsten van 
een bewuste strategie van het management. Hier gaat men vrijwel uitsluitend uit 
van het bestaan partijen, waartussen voortdurend conflicten worden uitgevochten 
over de beheersing van het produktieproces. Wanneer deze conflicten onvoldoen
de zichtbaar aan de oppervlakte treden, wordt een verklaring gegeven waarin het 
management door een ideologische versluiering probeert de vigerende machtsrela
tie in stand te houden. 
Op zich is het juist dat controle op verschillende wijze kan worden uitgeoefend, 
waarbij een despotische vorm en -in de terminologie van Gramsci- een meer 
hegemoniale vorm kan worden onderscheiden. Het gaat echter te ver wanneer een 
term als bij voorbeeld die door Doorewaard geïntroduceerd, wordt gehanteerd: 
'Management by seduction' (Doorewaard 1988). Hierdoor kunnen vrijwel alle 
strategieën van het management vanuit een soort complot-theorie gemakkelijk 
worden herleid tot machtsuitoefening en totale beheersing als determinerende 
factor van het arbeidsproces, waardoor het debat gekenmerkt wordt door Braver
mania. 

1.2.2 Management en kwalificering 

Naast deze kritiek op onderzoek en theorievorming in het voetspoor van Braver
man is ook het werk van Braverman zelf aan kritiek onderhevig. Hierdoor heeft 
een verdere ontwikkeling en bijstelling van de arbeidsprocesbenadering plaatsge
vonden, waarbij uitgangspunten kunnen worden onderscheiden. De belangrijkste 
kritiek betreft het feit dat Braverman rationalisering van de produktie te zeer 
verklaart vanuit het management, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
strategisch en operationeel management, laat staan tussen hoger en middenkader 
bij het management. 
De invloed van verschillende delen van het management op bij voorbeeld het 
arbeidsbeleid bij automatisering is in de praktijk moeilijk te scheiden. De ver
schillende managementsferen zijn immers zodanig interactief dat ook activiteiten 
van het uitvoerend management een neerslag zijn van financiële en marktstrate
gieën, en omgekeerd zal bij het strategisch beleid van een onderneming op zijn 
minst rekening moeten worden gehouden met wensen en behoeften van het ope
rationeel management. Tussen het management op de verschillende niveaus van 
de organisatie en tussen de verschillende specialisaties bij staffunctionarissen kan 
men echter grote verschillen aantreffen wat betreft het gevoerde beleid, welke 
herleid kunnen worden naar de functie en rol van het betreffende deel van het 
management en de culturele achtergrond van beroepen en functies in sectoren van 
het management. 
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Braverman maakt echter onvoldoende onderscheid tussen verschillende delen van 
het management. In deze abstracte en monolithische opvatting van management is 
de belangrijkste doelstelling ervan gericht op het implementeren van Tayloris
tische strategieën. Een dergelijke misvatting hangt samen met de opvatting van 
Braverman over het Taylorisme, alsof dat vrij zou zijn van tegenstellingen en 
alsof dat geen ontwikkelingen zou hebben ondergaan (Wood en Kelly 1983: 78) 
(9). Alvorens de invloed van verschillende delen van het management kan wor
den aangegeven, moet men de vraag stellen of het management in de praktijk 
over een uitgewerkte strategie beschikt en op basis daarvan handelt. Wanneer 
men a priori een positieve beantwoording van deze vragen vooronderstelt, gaat 
men uit van de idee dat managementinitiatieven op een succesvolle wijze worden 
geïmplementeerd zoals deze in de theorie zijn voorgesteld. Men gaat dan voorbij 
aan de implementatieproblemen, welke ook kunnen voortkomen uit het feit dat 
management-theorieën vaak een sterker ideologisch karakter hebben dan men zou 
vermoeden. 
Deze problemen maken dat veelal niet een evenwichtige, zorgvuldig ontwikkelde 
en doorzichtige strategie, maar een op de ondernemingscultuur en een bestaand 
organisatiemodel gebaseerde strategie het uitgangspunt is van managementhan
delen. Het is daarom nodig om bij een verklaring van ontwikkelingen rond ar
beidsprocessen, naast de beheersing binnen het arbeidsproces, aandacht te schen
ken aan uiteenlopende strategieën van delen van het management, zoals de markt
strategie en het strategisch beleid van de organisatie. 

Ontbreekt in de theorie van Braverman een nader onderscheid tussen, en daardoor 
een dieper inzicht in de werking van managementstrategieën, zo worden ander
zijds werknemers voornamelijk als inzetbare arbeidskracht behandeld. Pogingen 
om de controle over het vakmanschap te behouden of om machines te weren die 
soms een directe aanval betekenden op de controle over het werktempo, worden 
door Braverman verontachtzaamd. Ook de wijze waarop werknemers zich hebben 
georganiseerd in vakbonden die soms, zoals in het voorbeeld in hoofdstuk I van 
de EVC, direct gericht waren tegen het verhogen van het werktempo en het ont
nemen van vakmanschap aan werknemers in de uitvoerende produktie, en daar
naast de organisatie in politieke partijen, blijven daardoor tevens buiten het ge
zichtsveld (Wood 1983a: 15). Hoewel Braverman zich aan dit probleem probeer
de te onttrekken door te stellen dat hij zich bezighoudt met, in marxistische ter
men, de arbeidersklasse 'an sich' en niet 'für sich' (Braverman 1974: 27) -waa
rbij de laatste duidt op een klasse die zich bewust is van haar economische belan
gen en die deze belangen op een georganiseerde wijze probeert te verwezenlij
ken-, worden daardoor in het analytisch kader van Braverman belangrijke ontwik
kelingen in het arbeidsproces onverklaarbaar. 
Vooral door feministische critici wordt bovendien gewezen op het gebrek aan 
aandacht voor de samenstelling van de arbeidskrachten en de invloed daarvan op 
de organisatie van de produktie. Het fenomeen dat bij Braverman centraal staat, 
'skill', wordt gezien als een afgeleide van de organisatie, terwijl het in de prak
tijk tevens een, wat men zou kunnen noemen politieke functie heeft. 'Skill' be
staat namelijk uit drie verschillende dimensies. Ten eerste bestaat er een vakman
schap dat in de werknemer is opgeslagen en dat voortdurend toeneemt onder 
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invloed van nieuwe ervaringen, waardoor het totale pakket aan vaardigheden 
wordt uitgebreid. Vervolgens bestaat er een type 'skill' in de betekenis zoals die 
door Braverman als leidraad wordt gehanteerd, namelijk de vaardigheden voor de 
uitoefening van de functie worden vereist. Als laatste is er een politieke definitie, 
namelijk als afscherming van beroepen naar werkgevers of naar groepen die een 
te grote concurrentie zouden vormen (Cockburn 1983: 113). 
Evenals in de beschrijving van Cockburn wordt in het empirische deel van dit 
proefschrift duidelijk dat met name de politieke definitie van 'skill' in de grafi
sche industrie bij technologische vernieuwing problematisch wordt. Als de vak
bond geen effectieve politieke claim op het hele terrein van de nieuwe werk
zaamheden kan leggen, kan de opmaker als onderscheiden groep van vakarbei
ders het werk helemaal vergeten, zo schrijft Cockbum over de Engelse situatie 
(Cockburn 1983: 115) (10). Aangezien 'skill' in de laatstgenoemde definitie met 
name verband houdt met de verdeling van functies en beroepen naar sexe, is een 
degradatie van 'skills', zoals door Braverman is beschreven, niet waar te nemen 
bij de vrouwen die als gevolg van een herformulering van deze verdeling van 
'skiUs' tot de arbeidsmarkt toetreden. Voorheen hadden zij immers helemaal geen 
toegang tot de arbeidsmarkt. Het concept van 'skills' zoals dat door Braverman is 
uitgewerkt, voldoet daardoor niet bij een analyse van veranderingen in de ar
beidssituatie. Voor het opmaken van een voorlopige balans van het werk van 
Braverman en het debat dat op basis daarvan gevoerd is, moet op twee belangrij
ke bijdragen aan de arbeidssociologie worden gewezen. De eerste is gelegen in 
de verklaring van degradatie-tendensen in grootschalige industriële ondernemin
gen door de sociaal-politieke dimensie daarvan te belichten. Braverman heeft, 
naast de bedrijfs-economische, de machtspolitieke dimensie van het arbeidsproces 
onderscheiden en op de voorgrond geplaatst. De tweede belangrijke verdienste 
van Braverman is, dat mechanisering van de produktie en de daarmee gepaard 
gaande veranderingen in de arbeidsorganisatie in een sociaal-politieke context zijn 
geplaatst. Dit betekent daardoor een afwijzing van een technologisch determinis
tische benadering. 

1.2.3 Concept van beheersing 

Een belangrijke aanvulling op de analyse van Braverman wordt gegeven door 
Friedman en vervolgens door Edwards. Terwijl door Friedman een onderscheid 
wordt gemaakt tussen directe controle en verantwoordelijke autonomie, brengt 
Edwards een onderscheid aan naar drie andere typen controle, waaraan verschil
lende implicaties voor het arbeidsbeleid zijn verbonden (Edwards 1979). 
Friedman stelt dat het management naast een strategie van directe controle een 
strategie kan volgen waarbij een beperkte autonomie en verantwoordelijkheid aan 
werknemers wordt toegekend. De laatste strategie zou vooral worden toegepast 
bij werknemers in het primaire segment op de interne arbeidsmarkt die op de 
lange termijn voor de organisatie van essentieel belang zijn. Op basis van hun 
kennis, vaardigheden of vakbondsmacht kunnen deze werknemers verzet plegen, 
waardoor zij een potentieel gevaar betekenen voor de organisatie (Friedman 
1977). Aan hen wordt daarom in het arbeidsproces een grotere mate van autono
mie en verantwoordelijkheid dan aan de overige werknemers. 
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Edwards maakt vervolgens een onderscheid tussen verschillende typen controle. 
Een eerste type is de simpele, directe controle, die vooral in kleine bedrijven 
voorkomt. In grote ondernemingen bij grootschalige produktieprocessen worden 
veelal op een andere wijze controle over werknemers en het arbeidsproces uit
geoefend, namelijk een 'technische controle' en een 'bureaucratische controle'. 
De technische controle is gelegen in de fysische structuur van het arbeidsproces, 
terwijl de bureaucratische controle verankerd is in de sociale structuur. Het .laatst
genoemde type controle, dat gebaseerd is op de theorie van Weber, kenmerkt 
grootschalige, bureaucratische arbeidsorganisaties (11 ). Het meest bepalende 
kenmerk ervan is de institutionalisering van hiërarchische machtsuitoefening. 
Deze gaat samen met een sterke mate van stratificatie van functies: aan ieder 
beroep wordt een aparte naam en omschrijving gegeven. Promotie wordt hier niet 
bepaald door de leidinggevende op basis van persoonsgebonden regels en kriteria, 
maar door formele, aan het specifieke bedrijf gebonden regels (Edwards 1979: 
21). Deze promotieregels vloeien vaak direct voort uit de wijze waarop bedrijven 
het gewenste gedrag van werknemers proberen te verkrijgen. De feitelijke op
brengst van het werk (de produktiviteit) blijkt slechts voor de helft of minder 
mee te tellen bij de evaluatie van het functioneren van werknemers (Edwards 
1979: 149). De ondernemingsculluur heeft in deze organisaties een verderreiken
de invloed; zo zeer zelfs dat deze de werkvloercultuur verdringt. Identificatie met 
de onderneming (de 'IBM-familie') wordt van toenemend belang, terwijl het hele 
gedrag van de werknemers -ook wat betreft gevoelens- hieraan onderworpen is. 

Burawoy poogt vervolgens een nadere verk.laring te vinden voor de wijze waarop 
management in en over het arbeidsproces controle uitoefent. Door de beperktheid 
van de analyse van Braverman met betrekking tot beheersing van de arbeid biedt 
deze volgens Burawoy ook geen verklaring voor de instandhouding van beheer
sing, die zeer bepalend is voor de wijze waarop arbeidsorganisaties in de dage
lijkse werkelijkheid functioneren. Burawoy zet zich daarmee enerzijds af tegen 
een visie van wetenschappers, die volgens hem al te vaak voorkomt, waarin 
loonarbeiders zijn gereduceerd tot het object van manipulatie, niet in staat om 
zich te verzetten. Anderzijds wordt de arbeidersklasse volgens vaak omschreven 
als een actor met een messianistische rol en functie in de geschiedenis (Burawoy 
1979: 77). Bij Burawoy staat de wijze waarop verschillende produktieregiems op 
de inzet van werknemers uitwerken, centraal. llij maakt bij zijn analyse onder
scheid tussen twee relevante variabalen, namelijk de invloed van de staat en 
daarnaast de werking van een marktmechanisme. In de praktijk bestaat er een 
combinatie waarbij deze variabelen van verschillende invloed kunnen zijn. In zijn 
analyse past Burawoy de variabelen toe bij vergelijkingen in zowel de tijd -hi
storisch onderzoek-, als in de ruimte -zoals door onderzoek in Hongarije, waar 
een afwijkend produktieregiem dominant was. 
Bij de beheersing van het arbeidsproces wordt in het beginstadium een patriar
chaal regiem, waarbij het hoofd van de familie de organisatie en het toezicht over 
het werk regelt, en een paternalistisch regiem onderscheiden, waar werknemers 
ook in het hele sociale leven afhankelijk zijn van één enkele werkgever. Onder 
het laatste produktieregiem, waarvan Burawoy het voorbeeld van de ontwikkeling 
in de katoenindustrie in Lancashire rond de eeuwwisseling geeft, wordt het gezin 
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gevormd, gereguleerd en onderworpen aan de werkgever. Dit terwijl het gezin 
onder een patriarchaal regiem zich nog in een betrekkelijke autonomie ten op
zichte van de werkgever kon verheugen (Burawoy 1985: 98). Na een centralisatie 
en concentratie gedurende deze eeuw van een groot deel van de produktie in 
sectoren van de industriële nijverheid, treedt er volgens Burawoy in kapitalis
tische landen een overgang op van despotische naar -in de terminologie van 
Gramsci- hegemonistische produktieregiems. Het betreft hier politieke produk
tieregiems die gericht zijn op de organisatie van het werk, maar daar niet door 
bepaald worden zoals Braverman veronderstelde. Integendeel, hoewel produk
tieregiems een zekere invloed op de arbeidsorganisatie uitoefenen, ontstaat een 
produktieregiem relatief los van ontwikkelingen binnen de individuele arbeidsor
ganisatie. 
In de huidige tijd wordt volgens Burawoy als gevolg van een vergroting van de 
internationale mobiliteit van bedrijven en bedrijfstakken een nieuw type despotis
megeïntroduceerd, waardoor de kwetsbaarheid van de factor arbeid is vergroot. 
De belangrijkste oorzaken van deze verandering in bedrijfsvoering zijn gelegen in 
de aanwezigheid van goedkope arbeidskrachten elders, de fragmentering van bet 
produktieproces, waardoor verschillende oom ponenten op verschillende plaatsen 
geproduceerd en geassembleerd kunnen worden, en, vervolgens, de metamorfose 
die hele bedrijfstakken van transport en communicatie ondergaan. Voor veel 
bedrijven is nu het belangrijkste uitgangspunt niet bet succes dat van het ene jaar 
op het andere wordt gemaakt, maar de hoogte van de winst die men ergens an
ders zou kunnen maken (Burawoy 1985: 150). Collectieve onderhandelingen 
worden nu gebruikt om concessies van werknemers af te dwingen; niet zelden 
onder de dreiging van bedrijfssluitingen en ontslagen (Burawoy 1985: 264). 

2. Nieuwe produktieconcepten? 

Sinds enige jaren kan onder sommige sociologen opnieuw een optimisme worden 
waargenomen over de gevolgen van nieuwe technologieën voor de kwaliteit van 
de arbeid (zie voor de gehanteerdewerk. Deze onderzoekers spreken van nieuwe 
produktie-concepten die het management zou hanteren om een beter procesver
loop tot stand te brengen. Het debat is in West-Europa vooral op gang gekomen 
onder invloed van onderzoek van Kern en Schumann, die eerder opzien baarden 
met hun polarisatie-these (12). Een belangrijke uitkomst van het onderzoek van 
Kern en Schumann was voorts dat de arbeidsplaatsenstructuur conservatiever is 
dan de mechaniseringsgraad, d.w.z. dat de functie van vakarbeider op een hoger 
mechaniserings- en automatiseringsniveau relatief lang blijft voortbestaan, maar 
dat daarna ook hier een polarisering optreedt (Kern en Schumann 1970). 
De onderzoekers hebben de genoemde these recentelijk gemodificeerd tot een wat 
men kortheidshalve kan aanduiden als een segmenterings-these (Kern en 
Schumann 1984). Met dit onderzoek baarden de sociale wetenschappers weer 
opzien, met name door de conclusies ten aanzien van de nieuwe produktieconcep
ten die volgens hen in veel sectoren, aangeduid als de kernsectoren van de econo
mie, worden gehanteerd. De faktor arbeid wordt hierin door het management 

65 



geheel anders gewaardeerd dan tijdens de uitvoering van het eerste onderzoek het 
geval was. Was de belangrijkste strategie van het management voorheen gericht 
op de uitstoot van arbeid uit het produktieproces én het organiseren van restar
beid bij mechanisering en automatisering volgens Tayloristische principes, zo was 
de strategie bij het recente onderzoek juist gericht op een opwaardering van kwa
lificaties van sommige werknemers en een grotere bétrokkenheid van werknemers 
bij de produktie. Deze nieuwe produktieconcepten houden niet alleen een relatie
ve opwaardering van de factor arbeid in, maar betekenen zelfs een omwenteling 
in het in de belangrijkste industriële sectoren gehanteerde -in de terminologie van 
Kuhn- arbeidspolitieke paradigma (Kern en Schumann 1984: 24). Met deze her
waardering van de faktor arbeid, die in de jaren tachtig béperkt bleef tot een 
kernsegment van de interne arbeidsmarkt, is volgens de onderzoekers een trend 
ingezet die de inzet van arbeid in het produktieproces in de jaren negentig zal 
bepalen. 
Alvorens we nader ingaan op de deels waargenomen veranderingen en de voor 
een ander deel voorspelde ontwikkelingen in de industrie-arbeid (13), is het nodig 
te wijzen op de diversiteit van de door de verschillende auteurs gehanteerde 
begrippen en de onduidelijkheid die dit mogelijk met zich mee brengt voor het 
conceptueel kader waarin de conclusies geplaatst moeten worden. Om begripsver
warring te voorkomen worden hier elementen onderscheiden die de essentie uit
maken van de zogeheten nieuwe produktieconcepten. Een eerste element heeft 
zowel betrekking op de participatiemogelijkheden van werknemers ( -vertegen
woordigers) op ondernemingsniveau als op de regelcapaciteit op het niveau van 
de werkplek. In specifieke zin kan men hier tevens toe rekenen mogelijkheden 
voor béïnvloeding door werknemers van de algemene besluitvorming rond auto
matisering en gebruikersparticipatie op het niveau van de werkplek. Deze par
ticipatie kan op het niveau van de onderneming in een institutionele vorm door 
een vertegenwoordiging van werknemers in de ondernemingsraad (OR) of via de 
vakbonden plaatsvinden, danwel op een lager niveau van de organisatie door 
werknemers zelf als gebruiker. Het tweede element van de genoemde produk
tieconcepten, de arbeidsinhoud, heeft betrekking op de regelcapaciteit in de ar
beidssituatie en de voor de uitvoering van werkzaamheden benodigde kwalifica
ties, welke tot uiting komen in de inzet van vakmanschap, opleiding en ervaring 
in de arbeidssituatie (14). 
Er bestaat een duidelijke samenhang tussen het eerste en het tweede element van 
de produktieconcepten. Een grotere inzet van aanwezige kwalificaties leidt vaak 
tot een grotere mate van participatie van werknemers, in ieder geval bij beslissin
gen over de directe arbeidssituatie. Omgekeerd wordt bij een dergelijke ontwik
keling de produktie meer afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van werkne
mers, waardoor de mogelijkheden voor kwalificatieverhoging veelal toenemen. 

Hierna wordt eerst aandacht besteed aan het eerstgenoemde element, namelijk de 
tendens naar een vergroting van participatie zoals die door Kern en Schumann en 
ook andere sociale wetenschappers wordt waargenomen. Voorafgaand aan deze 
verhandeling wordt een beeld geschetst van de wijze waarop Tayloristische pro
duktieconcepten in recente perioden bij automatisering in praktijk werden ge
bracht, en ook nu nog worden toegepast. Kern en Schumann zien veranderingen 
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in produktieconcepten met betrekking tot de inzet van hoog-gekwalificeerde en 
hoog-gemotiveerde arbeid namelijk vooral als een kentering in de toepassing van 
Tayloristische principes. Volgens hen neemt het belang van de toepassing van 
nieuwe produktieconcepten in de eerste plaats toe in belangrijke sectoren van de 
economie, en dan met name in industriële sectoren (kernsectoren), bij kernfunc
ties als die van produktievakarbeider en die van onderhoudsspecialist (Kern en 
Schumann 1984: 22). Diverse onderzoeksresultaten wijzen echter op de verschil
len in participatiemogelijkheden in verschillende sectoren. Er wordt hier daarom 
een globaal onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen in dienstverlenende be
roepen en industriële beroepen. 
Vervolgens zal de aandacht gericht worden op veranderingen in de arbeidsinhoud 
en de inzet van vakmanschap in de produktie: fenomenen die niet alleen door 
Kern en Schumann worden beschreven, maar die tevens centraal staan in het 
werk van Piore en Sabel van het MIT. Het werk van laatstgenoemde auteurs 
getuigt niet alleen van een hernieuwd optimisme ten aanzien van tendensen rond 
de kwaliteit van de arbeid, maar vertoont bovendien trekken van een zienswijze 
met betrekking tot de rol van technologische ontwikkelingen zoals die eerder in 
hoofdstuk I is aangeduid als technologisch determinisme. Met de grote aandacht 
voor produktie-technische en marktstrategieën is opnieuw het gevaar van een 
technologisch en een economisch determinisme naar voren gekomen (15). Een 
nuancering van de conclusies en een kritische belichting van de uitgangspunten 
van dergelijke studies is daarom geboden. 

2.1 Breuk met het Taylorisme? 

Niet alleen in het beginstadium van de historische ontwikkeling van het kapitalis
me werd, zoals door Braverman uitvoerig is beschreven, een grotere beheersing 
van het arbeidsproces nagestreefd door de toepassing van Tayloristische organisa
tieprincipes (16), maar tevens bij veel automatiseringsprocessen die vanaf de 
jaren vijftig werden doorgevoerd. Tayloristische organisatieprincipes, waarbij 
zowel een eliminatie van arbeid, als een grotere beheersing van het produktiepro
ces wordt beoogd, worden ook bij automatisering, zoals bij veel organisatieveran
deringen in de computerbranche zelf, als uitgangspunt genomen. 
Scientific management deed hier zijn intrede door de invoering van de IBM-360 
computer. Dit ging samen met de introductie van een eenvoudige computertaal, 
Cobol. Dit leidde tot een duidelijke scheiding van taken bij de betrokken functies. 
Ook binnen de werkvoorbereiding (programmeurs), de bediening van de appara
tuur (operators) en het onderhoud (technici) werd een grote mate van arbeidsde
ling doorgevoerd en werd het arbeidsproces gestandaardiseerd (Projektgroep TOA 
1980: 68). Ook in andere publicaties wordt melding gemaakt van de toepassing 
van Tayloristische principes bij automatiseringsprojecten, vanuit een streven naar 
een verlaging van de arbeidskosten, verhoging van de efficiency, centralisatie van 
de besturing en verdere beheersing van het arbeidsproces (Vrooland 1987). Dit 
heeft aanvankelijk bij veel sociale wetenschappers een nogal pessimistisch beeld 
doen ontstaan van de gevolgen van de invoering van hoog-geautomatiseerde 
produktiesystemen op de arbeidsinhoud bij uitvoerende functies. 
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2.1.1 Dienstverlenende en administratieve beroepen 

Volgens een publicatie vanuit de Dienstenbond FNV is de overheersende strategie 
bij automatisering gericht op het programmeren van ieder proces. Dat streven 
heeft ook betrekking op de gedragingen van mensen, die in toenemende mate aan 
regels worden onderworpen (Van Gelder 1983: 49). Met de standaardisering van 
menselijk gedrag wordt ten eerste bereikt dat handelingen van mensen aan machi
nes worden gekoppeld. Bovendien wordt de produktie minder afhankelijk van de 
werknemers doordat steeds meer taken, waaronder ook regeltaken, kunnen wor
den geautomatiseerd. De mogelijkheden hiertoe worden vergroot doordat com
plexe taken tot eenvoudige handelingen worden gedegradeerd. 
Het hoeft geen verbazing te wekken dat een dergelijk pessimistisch beeld -hoewel 
niet alleen daar- vooral bij de Dienstenbond ontstaat. Dit beeld gaat immers in 
belangrijke mate op voor een groot deel van de dienstensector. Steeds meer teke
nen wijzen op een uitholling van functies in branches van deze sector, zoals bij 
banken (17). Niettemin bestaat er, wanneer gekeken wordt naar afzonderlijke 
functies binnen de dienstensector als geheel. een grote mate van diversiteit (Child 
1986: 149). Verschillen in de wijze waarop de positie binnen de arbeidsorganisa
tie en de positie op de arbeidsmarkt veranderen onder invloed van informatietech
nologie kunnen volgens Child onder meer worden teruggevoerd op de sociale 
functie (tussen het bedrijfsleven en de overheid) en de -al dan niet directe- relatie 
tot de klant. De positie van een arts die een hoge status ontleent aan de behan
deling van patienten is immers niet of nauwelijks te vergelijken met die van een 
stafspecialistische functie op een bank. In het eerste geval speelt eerder effec
tiviteit dan efficiency een rol. waardoor de economische kosten eerder aan de 
uitvoering van de werkzaamheden worden aangepast dan omgekeerd (Child 1986: 
134-135). 
Wanneer men kijkt naar de ontwikkelingen die in deze sector onder invloed van 
automatisering plaatsvinden, dan blijken uiteenlopende tendensen in de werkgele
genheid op te treden. Ten eerste ontstaan veel nieuwe 'flexibele' functies met een 
geringe werkzekerheid, die slechts geroutiniseerde rest-taken omvatten in een 
tayloristische arbeidsorganisatie, terwijl tegelijkertijd een groot aantal administra
tieve functies op een hoger niveau van de organisatie -d.w.z. 'witte boorden'
banen op een geschoold niveau, waar men in het verleden een relatief grote 
werkzekerheid kende- juist verdwijnen. Dit tanende perspectief voor de diensten
sector is voor de genoemde vakbond onder meer aanleiding om het bedrijven
werk in deze sector te stimuleren (Veersma 1988) (18). Zo mag men met Francis 
stellen dat Braverman met de 'de-skilling' -these voor administratieve beroepen in 
grote lijnen geen ongelijk had. Echter, zo voegt Francis daar aan toe, dit is niet 
het einde van het verhaal. In veel gevallen hebben de afkeurende reacties op 
zulke veranderingen bij automatisering tevens geleid tot ernstige problemen van 
de kant van de gebruikers, hetgeen aanleiding kan zijn tot klachten over de aan
gebrachte veranderingen in arbeidspatronen of zelfs een totale afwijzing van 
nieuwe systemen. Het negeren van menselijke behoeften ten aanzien van werk 
kan daarmee tot één van de meest voorkomende oorzaken van het falen van 
computersystemen in het verleden worden gerekend (Francis 1986: 191). Door de 
verdergaande intellectuele degradatie van het uitvoerende werk in de fabricage 
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was er bovendien tot nu toe nog altijd een verschil in vereist opleidingsniveau 
tussen de uitvoerende produktie en de kantoorafdelingen, waardoor bij voorbeeld 
ook gebruikersparticipatie bij het (her)ontwerp van taken in het verleden toch 
eerder in de laatstgenoemde situaties gebruikelijk was dan in de eerstgenoemde 
(Bolwijn en Kumpe 1982: 4) (19). Bij de administratieve en dienstverlenende 
beroepen zijn dan ook al in een vroeg stadium van automatisering gevallen be
kend waarbij geparticipeerd werd in het ontwerpproces van de organisatie bij de 
invoering van computers. 
Een voorbeeld hiervan is de invoering van een computersysteem in een verkoop
afdeling van een bedrijf waarbij de bewerking van verkooporders 'on-line' werd 
gebracht. Bij de opzet van het automatiseringsproject werden werknemers aan
gemoedigd om hun eigen problemen en behoeften te analyseren. Vervolgens werd 
bij de organisatieverandering waarmee de automatisering gepaard ging, gekozen 
voor een gedecentraliseerde, flexibele organisatie, die technisch gezien weliswaar 
niet optimaal was, maar waarmee werd voorkomen dat er twee verschillende 
groepen zouden ontstaan. Bij een dergelijke arbeidsdeling zou één groep erg 
monotone, routinematige taken bij de voorbereiding van data moeten verrichten 
en een andere groep zou onder grote druk taken moeten uitvoeren bij het behan
delen van vragen en klachten van klanten. In de nieuwe organisatie werd wel 
ruimte gecreëerd voor individuele voorkeuren voor bepaalde werkzaamheden 
binnen de groep, maar werd een grote mate van flexibiliteit gehandhaafd in de 
behandeling van orders en vragen van klanten, de invoer van data en de orderver
werking met behulp van het computersysteem (Weir 1 'J77: 60). Weir pleit bij het 
gebruik van computers voor een gedecentraliseerde organisatie, waardoor de 
controle over het werk wordt vergroot en waardoor het mogelijk wordt om beslis
singen te nemen op de plaats waar ze thuishoren. De verdere ontwikkeling van 
computers biedt volgens haar veel meer flexibiliteit en meer mogelijkheden om 
systemen te ontwerpen die beter aan de mens zijn aangepast. Terecht wijst ze 
daarom op de verantwoordelijkheid van computerspecialisten voor hun organisatie 
en de toekomst van de samenleving als geheel (Weir 1'J77: 62). Volgens haar 
spelen bij de keuze voor een gecentraliseerde controle of een gedecentraliseerde 
besluitvorming door het management aangehangen waarden een cruciale rol 
(Weir 1977: 57). 
Ten aanzien van administratieve en dienstverlenende beroepen doemt daardoor 
het beeld op van een schijnbaar paradoxale situatie, waarin een verslechtering van 
de kwaliteit van de arbeid samengaat met een toenemend belang van op de -vroe
gere- status en opleiding van administratief werk geënte praktijk van gebruikers
participatie. Analoog hieraan is het technologiebeleid van de Dienstenbond FNV 
een uitdrukking van zowel deze zorgwekkende tendensen die bij automatisering 
van produktieprocessen bij vooral banken en verzekeringen optreden, als van het 
toenemende belang dat in de administratieve sector, waarin veel leden van deze 
bond werkzaam zijn, aan participatie van de gebruikers bij beslissingen rond 
automatisering wordt gehecht. De hier geciteerde publicatie en ook andere 
('Vernieuw de bedrijven!: Dienstenbond FNV 1990) geven bovendien blijk van 
het technologiebeleid dat men in deze context heeft weten te ontwikkelen. In 
diverse sectoren vindt dit beleid, zo kan men constateren, in toenemende mate 
ook erkenning bij werkgevers en organisatiedeskundigen die soms belang hechten 
aan een betrokkenheid van vakbonden bij de invoering van automatisering (20). 
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2.1.2 Industriële produktie 

Veel onderzoek naar ontwikkelingen in de kwaliteit van de arbeid wordt niet in 
de dienstensector verricht, maar, zoals ook bij Kern en Sclwmann het geval is, in 
de industrie. Vooral in de industriële produktie wordt een verandering in automa
tiseringsstrategieën waargenomen en een grotere aandacht voor betrokkenheid en 
motivatie van werknemers. 
De segmenteringstendens die binnen en buiten de produktiesfeer plaatsvindt, zien 
genoemde onderzoekers als een variant op de polariseringstendens die zij bij hun 
eerdere onderzoek uit 1970 waarnamen. Tussen verschillende sectoren van de 
economie bestaan volgens hen, afhankelijk van de bedrijfseconomische situatie 
van de sector, verschillen in de gehanteerde produktieconcepten. Sommige crisis
gevoelige sectoren als de scheepsbouw kunnen minder risico's nemen en zullen 
daarom eerder de beproefde produktieconcepten in praktijk brengen. Daarnaast is 
er natuurlijk een groot deel van de arbeidskrachten dat geheel buitengesloten is 
door werkloosheid. Het einde van de arbeidsdeling, zoals zij dat in de kernsec
toren van de economie (de automobielindustrie, de machine-industrie en de che
mische industrie) waarnemen, valt daardoor volgens de sociale wetenschappers 
samen met een tendentiële verscherping van de afgrenzing van de interne arbeids
markt in de genoemde sectoren naar de externe arbeidsmarkt (Kern en Schumann 
1985: 319). 
Als gevolg hiervan ontstaat er een diepe kloof tussen de sectoren waarin wel 
nieuwe produktieconcepten worden toegepast en andere sectoren waar werkne
mers nog onderworpen worden aan traditionele rationaliseringsprocessen. Boven
dien heeft de segmenteringstendens betrekking op verschillende functies en be
roepen, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden naar de mate waarin de 
werknemers bedreigd worden door automatisering en de houding die zij als ge
volg daarvan tegenover een dergelijke ingreep in het arbeidsproces aannemen. Dit 
betreft 'Gewinner', 'Dulder' en 'Verlierer'. Als voorbeeld van de eerste categorie 
wordt de functie van CNC-operator in de metaalindustrie aangevoerd die een 
zodanige gevoelige positie binnnen het produktieproces inneemt dat diens machts
positie ingrijpend is verbeterd. Van andere functies in deze kernsector van de 
economie, waaronder die van de metaalvakarbeider, is de toekomst minder voor
spelbaar. Als gevolg van deze onzekerheid worden technologische veranderingen 
slechts geduld. Weer andere arbeidsplaatsen, zoals in de crisissectoren, zullen 
volgens de onderzoekers in de toekomst zeker verdwijnen. In de beroepen in deze 
sectoren treft men dan ook de grootste weerstand aan tegen automatisering van 
de produktie. 
Kern en Schumann wijzen er op, dat een nieuwe organisatiestructuur zeker niet 
alleen onder invloed van nieuwe technologieën tot stand komt, maar eerder onder 
invloed van politieke en psychologische veranderingen. Het gaat dan vooral om 
een veranderde zienswijze bij werknemers en het groeiende inzicht, ook bij ma
nagers, dat een taakdefinitie waarin de werknemer serieus wordt genomen, zich 
zeker niet als vanzelf tegen het bedrijf keert (Kern en Schumann 1985: 88). 

Bij de toepassing van nieuwe produktieconcepten vindt een integratie van taken 
van een verschillend niveau plaats. Deze taakverrijking heeft in de eerste plaats 
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betrekking op de toenemende integratie van taken in de produktie, onderhoud en 
de kwaliteitscontrole, waartussen een voortdurende, directe uitwisseling van gege
vens plaatsvindt (Schumann 1987: 2). In de volgende paragraaf wordt nader op 
dit element van nieuwe produktieconcepten ingegaan. Volgens de auteurs bestaat 
er, als gevolg van een trend naar versterking van de institutionalisering van pro
duktieprocessen, bovendien een objectieve dwang tot de implantatie van werkne
mersbelangen in processen van bedrijfsmatige planning en sturing (Kern en 
Schumann 1984: 218). Bij verdergaande automatisering van produktieprocessen 
treedt daarom een tendens op naar het terugbrengen van verantwoordelijkheden 
naar de werkvloer, zodat er mogelijkheden ontstaan voor het inzetten van initia
tief en het beheersen van onvoorziene, anpJanbare taakstellingen. Een praktijkge
bonden probleemoplossingsvermogen is hierbij van wezenlijk belang (Kern en 
Schumann 1985: 163). Een vergroting van de noodzakelijke flexibiliteit in de 
produktie brengt in deze visie een vergroting van de participatie bij beslissingen 
op de werkvloer en een vergroting van de handelingsspeelruimte met zich mee. 
Ook communicatie binnen de organisatie zou van toenemend belang zijn. Bij de 
integratie van functies bij de vervaardiging van motoren en versnellingsbakken in 
de automobielindustrie wordt het verbeteren van de communicatieve vaardigheden 
bij het personeel als expliciete doelstelling van het personeelsbeleid gezien (Kern 
en Schumann 1984: 90). 
Ten aanzien van participatie door middel van institutionele medezeggenschapsor
ganen als ondernemingsraden zijn Kern en Schumann nogal sceptisch gestemd. 
De rol en het functioneren van dergelijke medezeggenschapsorganen variëren bij 
voorbeeld in de machine-industrie sterk. In tegenstelling tot de situatie in een 
andere kernsector van de economie, de automobielindustrie, wordt de kracht van 
de belangenbehartiging door de ondernemingsraad hier bepaald door de organisa
torische en persoonlijke voorwaarden waaronder dit belangenbehartigingswerk 
wordt uitgevoerd. (Kern en Schumann 1984: 229). Veel hangt daardoor af van de 
capaciteit van ondernemingsraden om op een professionele wijze een lange-ter
mijnbeleid te ontwikkelen voor de gehele onderneming (Kern en Schumann 1984: 
228). 
In een strategie gericht op beïnvloeding van automatiseringsprocessen gaat het 
vooral om de toelatingseisen die aan de uitvoering van taken in de veranderde 
organisatie en de daaraan verbonden scholing worden gesteld. Bovendien moet de 
noodzakelijke omscholing breed genoeg zijn om de verworven kennis en vaar
digheden ook buiten het bedrijf te kunnen inzetten. Last but not least wordt ge
wezen op het belang van een politiek antwoord van de vakbonden op de ver
scherpte segmenteringstendensen tussen sectoren en beroepen, waarbij het meest 
wezenlijke probleem de groeiende achterstand is die werklozen oplopen doordat 
zij steeds minder voldoen aan de kwalificatie- en prestatiecriteria die vanuit een 
nieuwe rationaliseringsstrategie worden gesteld (Schumann 1987: 6). 
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2.2 Flexibele specialisatie-theorie 

Eerder is vanuit de socio-techniek door De Sitter gewezen op het belang bij 
flexibilisering van de produktie-organisatie van omgevingsfactoren, zoals de 
kortere levenscyclus van produkten, en, daarmee samenhangend, het toenemend 
belang van de markt waarvoor geproduceerd wordt door de snelle veranderingen 
die daarin plaatsvinden. In een flexibele organisatie ontstaan meer complexe 
taken en wordt -door een vergroting van de regelcapaciteit- weer gebruik ge
maakt van de bij werknemers aanwezige kwalificaties. 
Een dergelijke notie vertoont overeenkomsten met niet alleen de nieuwe produk
tieconcepten die door Kern en Schumann in sommige sectoren zijn gesignaleerd, 
maar ook met ontwikkelingen die Piore en Sabel hebben beschreven (Piore en 
Sabel 1984). De laatstgenoemde auteurs zien flexibilisering als een ontwikkeling 
die zich bijna volgens een wetmatigheid lijkt te voltrekken. Als essentieel ken
merk van flexibele specialisatie zien zij een proces van algehele rekwalificering, 
doordat vakmanschap volgens hen van toenemend belang is voor grote delen van 
de produktie. Er wordt daarbij niet alleen gerefereerd aan elementen van het werk 
van de ambachtsman; zijn positie wordt tevens als expliciet uitgangspunt geno
men voor het concept van flexibele specialisatie. Dit in tegenstelling tot de nieu
we produktieconcepten bij Kern en Schumann. 
Het gaat bij de nieuwe produktieconcepten, zo stelt Schumann namelijk nadruk
kelijk, niet om de terugkeer van de traditionele ambachtsman. Ten eerste wordt 
het werk van de produktievakarbeider in veel mindere mate dan bij de ambachts
man bepaald door het te bewerken materiaal en de bewerking daarvan. Bovendien 
wordt de wijze waarop het fabricagesysteem functioneert in grote mate door 
anderen vastgesteld, waardoor de grote zelfstandigheid van de vroegere ambachts
man nooit kan worden verkregen (Schumann 1987: 4). Volgens Kern en 
Schumann betekent de toepassing van nieuwe produktieconcepten een vergroting 
van de regelcapaciteit bij functies in de uitvoerende produktie door integratie van 
taken en een (re-)professionalisering, waardoor de aanwezige 'Produktions-intel
ligenz' beter wordt benut (Kern en Schumann 1984: 316). 

2.2.1 Afscheid van het Fordisme 

De veranderde opvatting over arbeid en de inzet van arbeid in de visie van mana
gement wordt door Kern en Schumann gezien als een trendbreuk in de toepassing 
van Tayloristische organisatiemodellen, die tot nu toe in de meeste sectoren van 
de economie het meest gangbaar zijn. Piore en Sabel beschouwen veranderingen 
in de produktie, die men met Kern en Schumann kan aanduiden als 'nieuwe 
produktieconcepten', bovendien als een breuk met het Fordistische produktiecon
cept dat in 'economies of scale' wordt gehanteerd. Dit concept ligt ten grondslag 
aan een massaproduktie, waarin op basis van een gestandaardiseerde produktie en 
een vergaande mechanisering in grote series een kleine variatie aan produkten 
wordt geproduceerd. Het Fordisme gaat een stap verder dan het Taylorisme door
dat de bewegingsvrijheid van de werknemer, onder meer door de toepassing van 
de lopende band, wordt ingeperkt (Mok 1990: 68-69) en de beheersing van het 
management over het werktempo verder wordt vergroot (Coriat 1981). 
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In de analyse van Piore en Sabel worden ontwikkelingen binnen de produktie in 
een historisch perspectief geplaatst, waarbij veranderingen worden beschreven in 
termen van concurrerende produktiewijzen. Het centrale uitgangspunt in het werk 
van deze arbeidswetenschappers is, dat er in de sociaal-economische geschiedenis 
perioden te onderscheiden zijn waarin coherente paradigmas ten aanzien van een 
efficiente produktie bestaan. De historische overgangen tussen deze perioden 
hebben industriële verdelingen tot gevolg. De eerste, aan het einde van de vorige 
eeuw, betekende een verdeling tussen ambachtelijke en massaproduktie, waarbij 
het laatstgenoemde, Fordistische, produktieregiem vanaf de jaren twintig domi
nant werd en een ambachtelijke produktiewijze werd gemarginaliseerd. Bij een 
ambachtelijke produktiewijze wordt de organisatie gekenmerkt door flexibiliteit 
en een geringe arbeidsdeling in de produktie-organisatie en de organisatie van 
arbeidsprocessen. Complexe taken worden onder een grote mate van zelfstan
digheid uitgevoerd. De invoering van een gestandaardiseerde produktiewijze heeft 
echter niet geleid tot een volledige uitschakeling van de ambachtelijke produk
tiewijze, maar eerder tot een scheiding tussen een ambachtelijke produktiewijze, 
die men bij het produceren voor kleine series en gespecialiseerde markten bleef 
toepassen, en massaproduktie. Vanwege de geschiktheid daarvoor, kan deze pro
duktiewijze immers alleen worden toegepast bij het produceren voor homogene 
markten. 
Volgens Piore en Sabel tekent zich sinds een decennium een reguleringsensis af 
die een duaal karakter heeft. Een eerste crisis ontstaat doordat consumptienormen 
niet langer in overeenstemming zijn met de vorm van produktie. In plaats van 
een 'sellers-market', waarbij gestandaardiseerde produkten voor een homogene 
markt worden geproduceerd, is er veelal sprake van een 'buyers-market', waar 
sprake is van een gedifferentiëerde, snel wijzigende vraag. De interne verzadiging 
van consumentenmarkten voor massaprodukten heeft er volgens Piore en Sabel 
toe bijgedragen dat het Fordistische produktieconcept, dat sinds de jaren twintig 
van deze eeuw dominant is, in toenemende mate onder druk is komen te staan 
(21). Voor een tweede crisis zijn ontwikkelingen verantwoordelijk die zich in de 
arbeidsvoorwaarden en, daarmee samenhangend, de reproduktie van de arbeids
krachten aftekenen. Sinds de oliecrisis in de jaren zeventig zijn de lonen in toene
mende mate onder druk komen te staan en is de koppeling tussen produktie en 
lonen -welke in de jaren zestig en zeventig tot een explosieve groei van de lonen 
leidde- minder vanzelfsprekend geworden. Daarbij komt dat door de overheid niet 
langer wordt voorzien in de belangrijkste voorwaarde voor massaconsumptie. 
Zowel de lonen in met name de quartaire sector als het algemene niveau van de 
sociale voorzieningen worden vanaf het einde van de jaren zeventig systematisch 
verlaagd. Bovendien worden de overheidsuitgaven in het algemeen teruggedron
gen door de deregulering van overheidstaken en door het voeren van een mone
tairistisch beleid. Aan het falen van Fordistische produktieconcepten ligt boven
dien een meer fundamentele crisis in de produktie en de daarin toegepaste tech
nologie ten grondslag. Hier bestaat momenteel een onzekerheid over de keuze 
van de technologie die in het arbeidsproces dominant zal zijn. In kritische over
gangsperioden, zoals die waar we ons nu in zouden bevinden, wordt volgens de 
auteurs een grotere keuzevrijheid bij de toegepaste technologie mogelijk. Op dat 
moment bepalen sociale conflicten welke technologie dominant zal worden en 
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wordt de reguleringswijze vervolgens opnieuw gestabiliseerd. Piore en Sabel 
constateren dat het Fordisme in verschillende landen, afhankelijk van de organisa
tie op de werkvloer, op verschillende wijzen is ondergraven. Terwijl in de VS 
sprake is van een rigide massaproduktie met gedetailleerde beroepenstructuren, 
wordt massaproduktie in Italië, West-Duitsland en Japan gecombineerd met meer 
flexibele produktieregiems en sterkere vakbondstradities. Deze weinig opgemerkte 
verschillen in produktieregiems zijn bepalend voor nationale aanpassingen aan de 
crisis in de massaproduktie. 
Er worden uiteenlopende pogingen gedaan om de Fordistische produktiewijze 
veilig te stellen, zoals door het produceren op wereldschaal, het creëren van 
nieuwe produkten en door conglomoratievorming op het gebied van produktie
organisaties. Volgens Piore en Sabel hebben deze pogingen zulke grote proble
men ondervonden dat ze ofwel zijn gestaakt of in een impasse verkeren. Zij zien 
in een alternatief technologisch paradigma een succesvol antwoord op deze pro
blemen. Dat paradigma is gebaseerd op een produktiewijze waarin ambachtelijk 
vakmanschap de basis is van een flexibele produktie, waarbij met behulp van 
flexibele machines gespecialiseerde produkten voor gedifferentiëerde markten 
worden vervaardigd. Omdat bedrijven tevens sneller en adequater op onzeker
heden in de markt moeten kunnen reageren, impliceert dit een grotere participatie 
van werknemers bij produktiebeslissingen. Door het ontstaan van nieuwe sectoren 
waarin dit type 'flexibele specialisatie' wordt nagestreefd en door de dominante 
positie die een dergelijk produktieconcept in overige sectoren gaat innemen, 
treedt er een nieuwe verdeling in produktieregiems op: The second divide. De 
contingente keuze-mogelijkheid die op dit moment ten aanzien van de toegepaste 
technologie zou bestaan leidt volgens de auteurs tot een nieuw coherent technolo
gisch paradigma omtrent een efficiente produktie. 
Er is een duidelijke relatie met het traditionele vakmanschap uit de tijd dat er op 
ambachtelijke wijze werd geproduceerd. Economieën waar belangrijke residuën 
van een ambachtelijke produktiewijze zijn blijven voortbestaan, kunnen hier 
voordeel van hebben. Ze kunnen een voorsprong bieden bij ·de toepassing van 
flexibele specialisatie in de produktie. De huidige impasse waarin de massapro
duktie verkeert heeft daardoor een oude wedijver weer doen oplaaien. Piore en 
Sabel (1984: 207) drukken dit aldus uit: 

"Tech11ologische dy11amiek heeft op deze wijze va11 een puur reactieve strategie, gericht op over
leving (in de co11curre11tie met ee11 op massa-co11sumptie gerichte, gestandaardiseerde produktie 
-UV), ee11 expaiiSieve strategie gemaakt die het voortbestaan va11 de massaproduktie i11 gevaar 
heeft gebracht. Kortom, ee11 ambachtelijke produktie heeft massaproduktie als paradigma uit

gedaagd". 

Wat ten aanzien van de regulering op micro-niveau in de produktie door De 
Sitter als wenselijk werd gezien voor een efficiente produktiewijze, is dus vol
gens Piore en Sabel al voor een belangrijk deel realiteit geworden en wordt door 
hen gezien als de welhaast onvermijdelijke uitkomst van de concurrentie tussen 
twee fundamenteel verschillende produktieconcepten. Piore en Sabel zijn daarmee 
stelliger in hun conclusies ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen dan Kern 
en Schumann. 
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De laatsten nemen weliswaar uitgesproken standpunten in, doordat zij beweren 
dat de nieuwe produktieconcepten, met variaties naar gelang de verschillen in 
traditie en management tussen verschillende sectoren, zich in de jaren tachtig en 
negentig ook in andere sectoren zullen doorzetten, en dat sociaal-politieke over
wegingen hierbij slechts een ondergeschikte rol spelen. Maar zij stellen tevens dat 
belemmeringen kunnen optreden waardoor het geschetste proces halverwege kan 
blijven steken. Bovendien wijzen zij op negatieve aspecten die het rooskleurige 
beeld van de toekomstige produktievakarbeider kunnen verstoren. Te denken valt 
aan een strengere selectie van werknemers, een beperkte kwalificatie die zeer 
specifiek op het bedrijf gericht is en een sterke opvoering van de werkdruk 
(Schumann 1987: 5). 

2.2.2 Overdeterminering 

Samengevat betekent het voorgaande dat in de theorie van de flexibele specialisa
tie flexibiliteit, creativiteit, individuele verantwoordelijkheid en een hoogwaardige 
produktie de belangrijkste kenmerken zijn van een nieuwe 'ambachtelijke' pro
duktiewijze, zoals die in Nederland onder meer door Huppes wordt voorspeld 
(Huppes 1985) (22). Aangezien bij het nieuwe type produktie van flexibele spe
cialisatie meer individuele creativiteit en verantwoordelijkheid wordt vereist, lijkt 
West-Europa in dit opzicht een voorsprong te hebben op Japan (23). 
De economie in het laatstgenoemde land is immers sterk geworden door het 
imiteren en vervolgens het goedkoop en efficient produceren van in het Westen 
ontwikkelde produkten en apparatuur, en, vooral, door een hoge motivatie onder 
werknemers, welke tot uiting komt in een collectieve betrokkenheid bij de pro
duktie. In West-Europa is juist van oudsher een sterkere orientatie op het indivi
du. Een -toenemende- individualisering zou deze arbeidsorientatie nog versterken. 
Werknemers zouden, als gevolg van een gestegen welvaartsniveau en een hoog 
gemiddeld opleidingsniveau, meer behoefte hebben aan zelfontplooïing en auto
nomie (Huppes 1985: 83). Deze veranderde arbeidsorientatie sluit volgens Hup
pes goed aan bij de potentiële mogelijkheden die de informatietechnologie te 
bieden heeft (Huppes 1985: 87). 
Om deze mogelijkheden goed te kunnen benutten zou een sociale vernieuwing 
nodig zijn, gericht op verbetering van de kwaliteit van de arbeid, een verbetering 
van de arbeidsverhoudingen en aanpassing en flexibilisering van het onderwijs. 
Dit laatste zou een voortdurende om- en bijscholing moeten inhouden, en bij 
initiële opleidingen zou de nadruk moeten liggen op het verwerven van inzichten 
en het aanleren van sociale vaardigheden (Huppes 1985: 124). Goede arbeidsver
houdingen moeten tot stand komen door een tendentiële opheffing van de schei
ding tussen leiding en uitvoering en tussen planning en produktie. De noodzake
lijke decentralisatie en delegatie van bevoegdheden kunnen tot verschillende 
vormen van schaalverkleining leiden, door hetzij het werken in kleinschaliger 
verbanden binnen concerns, of het opzetten van nieuwe bedrijven die bedoeld 
zijn om kleinschalig te blijven opereren. Huppes geeft soms blijk van een deter
ministische visie op ontwikkelingen rond het arbeidsproces, zoals uit de volgende 
passage blijkt: 
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"De versnelde technologische ontwikkeling en de snel wisselende marktkansen dwingen (onder
streping v011 de auteur) lol flexibilisering v011 de produktie-organisatie, d.w.z. lol reiillegratie van 
arbeidstaken, schaalverkleining en decentralisatie, kortom, lol omkering v011 hel differentialiepro-

ces" (Huppes 1985: 54). 

Een technologisch determinisme gaat hier bovendien samen met een economisch 
determinisme, doordat ontwikkelingen binnen de produktie-organisatie worden 
voorgesteld als bepaald door technologische ontwikkelingen en door veranderin
gen in de markt. Met instemming wordt dan ook verwezen naar de notie bij 
Galbraith dat de technologie eertijds een imperatief opgelegd zou hebben aan de 
schaalvergroting die eerder in het geïndustrialiseerde Westen heeft plaatsgevon
den (Huppes 1985: 50). 
Het is noodzakelijk om hier de theorie van flexibele specialisatie en het gevaar 
van een nieuw determinisme in deze theorie, aan een nadere kritische analyse te 
onderwerpen. Bij Piore en Sabel blijkt duidelijk sprake te zijn van een idealise
ring van de ambachtelijke produktiewijze en van een gebrek aan onderscheid 
tussen de verschillende typen flexibiliteit, bijvoorbeeld met betrekldng tot de 
arbeidsmarkt of met betrekking tot de toegepaste technologie. De toegenomen 
flexibiliteit in de automobielindustrie lijkt bij voorbeeld voor een groot deel te 
schuilen in het ontwerp; eerder dan in de uitvoerende produktie (Wood 1988: 93). 
Hoewel zij binnen perioden in de historische ontwikkeling van produktiewijzen 
wel het naast elkaar bestaan van verschillende produktiewijzen waarnemen -die 
voor verschillende markten kunnen produceren-, gaan Piore en Sabel uit van een 
evolutionistische opvatting. Dit blijkt onder meer uit de visie op veranderingen 
binnen de werksfeer. Deze worden gezien als eenzijdig bepaald door de tech
nologische vormgeving van produktieprocessen. Zo komen de auteurs tot de 
conclusie dat laag-gekwalificeerde werkzaamheden bij gespecialiseerde machines 
worden opgeheven: "De doorbraak van de computer herstelt menselijke controle 
over het produktieproces; de machines zijn weer ondergeschikt gemaakt aan de 
bediener" (Piore en Sabel 1984: 261). Elders komt deze opvatting nog duidelijker 
naar voren, wanneer de auteurs zeggen dat de machtsverhoudingen tussen de 
ondernemingsleiding en vakbonden weinig of geen relatie hebben met de arbeids
verhoudingen die bij flexibele specialisatie ontstaan. Arbeidsverhoudingen worden 
hier gekenmerkt door een grote mate van intellectuele participatie van werkne
mers in de uitvoerende produktie in een regiem, dat bovendien gebaseerd is op 
coöperatie (p. 278). De auteurs gaan daarmee echter voorbij aan het feit dat 
werknemersparticipatie in de praktijk geen fundamenteel nieuw patroon van ar
beidsverhoudingen hoeft te betekenen. 
De theorie is daardoor weinig problematiserend en vertoont, wat betreft de visie 
op de relptie tussen technologische ontwikkelingen, arbeidsverhoudingen en kwa
liteit van de arbeid en voorspellingen die daaromtrent worden gedaan, veel gelij
kenis met eerdere vooruitgangsoptimisten in de geschiedenis. In dit geval is de 
visie sterk beïnvloed door een heimwee naar ambachtelijkheid, waarvan boven
dien het beeld sterk stereotype is. 
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2.3 'De-skilling' of 're-skilling': een tussenbalans 

Als voorlopige conclusie uit de voorgaande paragrafen mogen we stellen dat, 
zoals de arbeidsprocesbenadering is uitgemond in een complot-theorie, de theorie 
van flexibele specialisatie tot het andere uiterste is geëvolueerd. Binnen deze 
laatste theorie kunnen de contouren van een visie op technologische en economi
sche (markt-)ontwikkelingen worden waargenomen die eerder als technologisch 
deterministisch werd bestempeld. Door de flexibele specialisatie-theorie lijkt 
nogal voorbarig een afscheid te worden aangekondigd van de gestandaardiseerde 
Fordistische massaproduktie en de Tayloristische arbeidsdeling. 
Met deze conclusie wordt tevens een overeenkomst tussen beide stromingen in de 
arbeidssociologie blootgelegd. Zowel de arbeidsprocesbenadering als de theorie 
van de flexibele specialisatie gaan te zeer uit van het bestaan van een coherente 
managementstrategie die gebaseerd zou zijn op een wetenschappelijke, rationele 
bedrijfsvoering (24). In de eerste benadering is deze gericht op een volledige 
beheersing van het arbeidsproces, terwijl die in de tweede benadering gekenmerkt 
wordt door een bredere bedrijfseconomische en marktstrategische orientatie. In 
beide gevallen wordt bovendien weinig of geen rekening gehouden met het be
staan van verschillende managementniveaus, waar verschillende strategieën kun
nen worden gehanteerd. 
Het is van essentieel belang de valkuilen van een ideologisch of vooringenomen 
standpunt, zoals dat bij de behandelde theorieën kan worden waargenomen, te 
vermijden. Om tot meer genuanceerde conclusies te komen is het in de eerste 
plaats noodzakelijk om in te gaan op verschillen op sector- of bedrijfstakniveau. 
Piore en Sabel verzuimen om dergelijke verschillen aan te geven; dit in tegenstel
ling tot hun West-Duitse tegenhangers Kern en Schumann. Hierdoor ontbreekt in 
het werk van de eerstgenoemde auteurs de context van bedrijfstak-specifieke 
verhoudingen als interpretatiekader van ontwikkelingen binnen arbeidsprocessen. 
Voor het geven van een bevredigende verklaring van veranderingen in arbeids
processen is het echter zelfs niet voldoende om kenmerken van een bedrijfstak en 
mogelijke ontwikkelingen op dit niveau aan te geven. Het hierboven gesignaleer
de hiaat in de theorie met betrekking tot het bestaan van verschillende strategieën 
kan slechts worden ondervangen wanneer expliciet het niveau van de afzonder
lijke arbeidsorganisatie als uitgangspunt wordt genomen bij onderzoek. Het gaat 
er dan om in de theorie een handelingsperspectief te hanteren, waarmee verschil
lende belangen en posities -zowel bij werknemers als bij delen van het manage
ment- en mogelijke strategieën kunnen worden belicht. 
Wanneer men bovendien ontwikkelingen rond arbeidsprocessen wil onderzoeken 
die door de in deze paragraaf behandelde auteurs worden voorspeld, is het pri
mair noodzakelijk af te dalen naar het niveau van de arbeidsorganisatie. De es
sentie van noties in de theorie van de flexibele specialisatie, zoals het veronder
stelde typische karakter van huidige technologische vernieuwingen in het geval 
van automatisering, en nieuwe produktieconcepten krijgen immers pas betekenis 
wanneer deze op het niveau van de afzonderlijke organisatie worden onderzocht. 
Flexibiliteit en kwaliteit zijn de belangrijkste kenmerken van nieuwe produktie
concepten, die mogelijk op het niveau van de arbeidsorganisatie of zelfs op een 
hiërarchisch lager niveau ten grondslag liggen aan automatiseringsprojecten en 
daarmee samenhangende organisatieveranderingen. 
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Op het niveau van de arbeidsorganisatie kan ook eerder geuite kritiek op de . 
flexibele specialisatie-theorie worden ondervangen, doordat op dat niveau een 
duidelijk onderscheid kan worden aangebracht tussen verschillende vormen van 
flexibilisering met de verschillende gevolgen voor arbeid. Vaak blijkt er boven
dien op het niveau van de onderneming een keuze mogelijk tussen verschillende 
vormen van flexibilisering. Door onderzoek op dit aggregatieniveau wordt de 
focus bij onderzoek verscherpt, waardoor het een genuanceerder en meer ade
quaat beeld van ontwikkelingen binnen arbeidsprocessen kan opleveren. Boven
dien wordt hierdoor mogelijk de impasse doorbroken die ontstaan is door het al 
te snel inruilen van een overwegend pessimistische door een optimistische visie 
op toekomstige ontwikkelingen rond arbeid in de theorieën die hiervoor behan
deld zijn, waarbij deterministische vooronderstellingen al te snel tot generalise
rende conclusies hebben geleid. 
Om deze redenen is het noodzakelijk de vraagstelling bij empirisch onderzoek te 
richten op de besluitvorming en de implementatie en invoering van automatise
ring op ondernemingsniveau, waarbij de -potentiële- invloed van verschillende 
actoren centraal staat. Met een dergelijke vraagstelling kan tevens geprobeerd 
worden om, gezien de voorgaande theoretische beschouwingen, over-generalise
rende formulae te nuanceren en zonodig te herroepen. Het is dan noodzakelijk 
factoren die op het niveau van de arbeidsorganisatie een rol spelen en de onder
linge samenhang daartussen, in beeld te brengen. Op deze wijze wordt de aan
dacht verlegd naar organisatorische kenmerken en de actielogica's die op dit 
niveau van onderzoek een rol spelen. 

3. Automatisering op ondernemingsniveau 

In het voorgaande is geconstateerd, dat een mono-causale verklaring voor ontwik
kelingen binnen arbeidsprocessen weinig vruchtbaar is en dat factoren die bij 
automatisering een rol spelen in hun onderlinge samenhang op het niveau van 
afzonderlijke organisaties moeten worden bestudeerd (25). Op dit analyse-niveau 
kan bovendien een beter inzicht worden verkregen in het veranderingsproces 
waarmee automatisering in de praktijk gepaard gaat (26). 
In dit proces van organisatieverandering kunnen verschillende fasen worden on
derscheiden, waarin vanuit uiteenlopende overwegingen diverse groeperingen bij 
betrokken zijn (27). Wanneer een globale fasering wordt aangebracht, moet eerst 
een onderscheid worden gemaakt tussen de besluitvorming, waarin keuzen wor
den gemaakt over het aan te schaffen systeem en de wijze van invoering, en 
vervolgens de implementatie- en invoeringsfase, waarin organisatieveranderingen 
in verband met de automatisering worden doorgevoerd. De fase die hieraan voor
af gaat, de planningsfase, heeft een directe relatie met de hier genoemde stadia 
van automatiseringsprocessen. Bij de planning worden globale doelstellingen 
geformuleerd die al dan niet hun beslag krijgen in de eerdergenoemde fasen van 
automatiseringsprocessen. 
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3.1 Besluitvormingsprocessen 

Bij de besluitvonning rond automatisering worden belangrijke keuzen gemaakt 
die consequenties hebben voor de implementatie en invoering van de automatise
ring en die een inperking betekenen van de mogelijkheden bij de uiteindelijke 
organisatieverandering. Het betreft hier een beperkte keuzevrijheid ten aanzien 
van de technologische en organisatorische vormgeving van arbeidsprocessen bij 
automatisering die onder meer ingeperkt wordt door de aard en de ingrijpendbeid 
van het automatiseringsproject (28). 
Door de plaats die in het eerder omschreven concept van technology assessment 
voor de besluitvorming is ingeruimd (par. 1.2 van hoofdstuk 1), heeft de besluit
vorming als onderzoeksobject niet alleen betekenis wat betreft de mogelijke uit
komsten ervan voor de implementatie van automatisering en de mogelijke gevol
gen daarvan voor de arbeid, maar tevens als onderdeel van de kwaliteit van de 
arbeid. 

3.1.1 Actoren bij besluitvormingsprocessen 

De keuzen bij de besluitvorming wordt hier dus niet gezien als het resultaat van 
handelen van enkele managers, maar als het resultaat van complexe sociale pro
cessen, waaraan verschillende actoren van binnen en buiten een bedrijf deelne
men die vanuit verschillende motieven een bijdrage leveren aan het proces van 
besluitvorming rond automatisering. Door het aangeven van dergelijke invloeden 
wordt automatisering niet als een eenzijdig technische aanpassing van het produk
tieproces opgevat, maar krijgt ook de sociale (mede-)bepaaldheid inhoud. 
Besluitvormingsprocessen kan men in het algemeen zien als een constituerend 
element van de organisatie. Besluitvorming is voor de betrokkenen als een ma
noeuvreerspel waarin hun zetten tegen elkaar, naar gelang de gevolgen ervan en 
hun eigen positie binnen de organisatie, als goed of slecht worden beoordeeld 
(Hickson e.a. 1986: 9). Aan dit spel liggen regels ten grondslag die al dan niet 
geformaliseerd kunnen zijn en waarvan de betrokkenen zich in geringere of ster
kere mate bewust kunnen zijn. Als uitkomst van de besluitvorming kunnen deze 
regels weer gewijzigd worden (Hickson e.a. 1986: 17). 
Besluitvormingsprocessen vinden altijd plaats binnen de context van de relaties 
die de organisatie met de omgeving onderhoudt. Wanneer een zeer sterke ver
vlechting met de externe omgeving bestaat is het zelfs beter de betrokkenheid 
van externe factoren binnen een causaal model te plaatsen dan te spreken over 
deze factoren als omgevingsfactoren. Met name bij organisaties die deel uitmaken 
van een groter concern kan dit het geval zijn. Er is dan een interorganisationeel 
perspectief nodig. We gaan op dit thema in het volgende hoofdstuk dat aan de 
case-studies vooraf gaat, dieper in. 
De invloed op de besluitvorming wordt grotendeels bepaald door de positie en de 
functie van de verschillende betrokkenen binnen de organisatie. Bij beslissingen 
die gevolgen kunnen hebben voor de arbeid wordt de keuze van het management 
niet alleen bepaald door financiëel-economische motieven, belangen of machts
motieven, maar tevens door opvattingen en percepties. Deze worden weer be
paald door de structuur en de cultuur bij fracties van het management. Bij het 
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besluitvonningsproces kunnen zo beslissingen worden genomen door een 'domi
nante coalitie', wiens opvattingen en percepties doorslaggevend zijn in het keuze
proces (Huijgen 1987: 215). 
De keuzen die bij de besluitvonning worden gemaakt, zijn echter -zoals eerder al 
is benadrukt in de kritiek op de arbeidsprocesbenadering- nooit alleen resultaat 
van het handelen vanuit de achterliggende doelstellingen van het strategisch ma
nagement. Direct of indirect -doordat impliciet rekening wordt gehouden met 
mogelijke weerstanden tegen automatisering- wordt ook vanuit doelstellingen van 
andere delen van het management en andere actoren binnen een organisatie in
vloed uitgeoefend op de besluitvonning rond automatisering en de verdere imple
mentatie daarvan. 
De mate van invloed en de wijze waarop deze wordt geëffectueerd verschillen in 
de diverse fasen van het automatiseringsproces. Naast een onderscheid tussen 
groeperingen en geledingen die invloed uitoefenen op het automatiseringsproces, 
moet daarom bij empirisch onderzoek een onderscheid worden gemaakt naar de 
verschillende fasen van het besluitvonningsproces en de veelsoortige motieven 
die aan de inbreng van verschillende betrokkenen ten grondslag liggen. 

3.1.2 Organisatie van de besluitvorming 

De wijze waarop het proces van de besluitvonning en het verdere verloop van 
organisatie-verandering bij automatisering verlopen, kan variëren van het eenzij
dig vanuit de hoogste echelons van de organisaties 'top-down' opleggen van een 
plan met daarin een traject en daarbij behorende technische specificaties voor de 
automatisering van bepaalde werkzaamheden (29), tot een projectmatige aanpak, 
gekenmerkt door een stapsgewijze ontwikkeling. In dat geval wordt door diverse 
geledingen van de organisatie via vertegenwoordigers in projectgroepen invloed 
uitgeoefend op de besluitvonning en het proces van organisatie-verandering (30). 
De verschillen in aanpak van de organisatie-verandering worden vooral bepaald 
door de heersende organisatiecultuur. Daarnaast zijn daarop ook meer structurele 
kenmerken van de organisatie van invloed. Bij de besluitvonning over de auto
matisering is van zeer groot belang op welk niveau de uiteindelijke beslissing 
wordt genomen over het initiëren van dit proces en de uiteindelijke vonngeving 
ervan. Wanneer de uiteindelijke beslissing op hoog niveau in de organisatie of 
zelfs daarbuiten -zoals bij een werkmaatschappij die deel uitmaakt van een groter 
concern- wordt genomen, zal de mogelijkheid voor beïnvloeding door werkne
mers geringer zijn dan wanneer de belangrijkste beslissingen op een lager niveau 
in de organisatie worden genomen. De mate waarin belangrijke beslissingen op 
een lager niveau in de organisatie worden genomen hangt vooral af van het ka
rakter van de organisatie; en wel of die gekenmerkt wordt door een meer mecha
nistische dan wel door een meer organische structuur. Binnen de eerstgenoemde 
organisatiestructuur worden immers meer fonnele, strak gefonnuleerde regels en 
bevelen van bovenaf gegeven, terwijl bovendien een strenger toezicht op de nale
ving ervan wordt uitgeoefend. 
Bij besluitvonning gaat het niet alleen om de betrokkenheid van de verschillende 
actoren, maar vooral ook om de achterliggende motieven en belangen die hun 
handelen bepalen en daardoor mede inhoud en verloop van het automatiserings-
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proces bepalen. Opvattingen over de beoogde effecten van automatisering als het 
gaat om de produktie-technische en bedrijfs-economische doelstellingen kunnen, 
zoals eerder gesteld, uiteenlopende gevolgen hebben voor het arbeidsbeleid en de 
vormgeving van de arbeid. Enerzijds kunnen, zo mag men met Piore en Sabel 
veronderstellen, tendensen optreden in de richting van nieuwe produktieconcep
ten, gekenmerkt. door een streven naar flexibiliteit, verhoging van de kwaliteit 
van de produktie of expliciet de kwaliteit van de arbeid. Anderzijds kan, wanneer 
het vooral gaat om kostenverlaging of beheersing en controle van het produk
tieproces, gekozen worden voor een traditioneel organisatiemodel en een verdere 
Taylorisering van de organisatie. Dit heeft dan onmiddellijk implicaties voor de 
complexiteit van functies in de nieuwe organisatie. 
Een externe factor die een belangrijke rol kan spelen is de betrokkenheid van 
deskundigen en leveranciers. Aangezien de complexiteit van de apparatuur en 
software bij automatisering aanzienlijk is toegenomen, kan er veelal geen onder
scheid meer worden gemaakt tussen de betrokkenheid bij de besluitvorming als 
zodanig en de feitelijke implementatie en invoering van automatisering. Wanneer 
een leverancier een adviserende rol heeft gespeeld bij de aanschaf van apparatuur 
is het management vaak voor een groot deel afhankelijk van de leverancier, die 
vervolgens de introductie van de apparatuur kan begeleiden en onder meer scho
ling aan werknemers kan verzorgen. Dit kan betekenen dat de vormgeving van 
automatiseringsprocessen voor een deel door dergelijke externe actoren wordt 
bepaald, waardoor de ruimte voor beïnvloeding zou kunnen worden ingeperkt. 
Het is daardoor niet onvolstelbaar dat de verwezenlijking van gebruikerswensen 
eerder belemmeringen zal ondervinden van de kant van de externe deskundigen 
dan van de kant van de 'natuurlijke' tegenspelers binnen de organisatie. 
Het proces van besluitvorming is niet alleen van belang vanwege de mogelijke 
effecten daarvan, maar tevens voor het bepalen van de potentiële mogelijkheden 
van de verschillende actoren. De besluitvorming rond automatisering is dan ob
ject van onderzoek voor het verkennen van de keuzemomenten en van de moge
lijkheden voor interventie bij de implementatie. In het empirisch onderzoek in 
deze studie gaat het daarom tevens om het bepalen van eventuele keuzemomen
ten in het proces van automatisering en de verschillende afwegingen die op grond 
van zowel de doelstellingen van een doelmatige en efficiente produktie als vanuit 
de potentiële betrokkenheid van verschillende actoren van binnen en buiten de 
arbeidsorganisatie worden gemaakt. 
Gezien de -partiële- sociale bepaaldheid van technologie en organisatie-ontwerp 
leidt dit vervolgens tot de vraag, welke sturingsmechanismen er bestaan bij auto
matisering en hoe deze door de betrokken werknemers kunnen worden benut met 
het oog op een verhoging van de kwaliteit van de arbeid. Een bevredigend ant
woord op dergelijke vragen kan men pas geven wanneer het onderzoek naar 
automatisering en mogelijke beïnvloedingsstrategieën verder is gevorderd, waar
door meer duidelijkheid bestaat over keuzemomenten en de mate van keuzevrij
heid. Deze studie beoogt onder meer een bijdrage te leveren aan het vergroten 
van dergelijke inzichten. Gezien de reikwijdte van het empirisch onderzoek zal 
deze studie echter niet op al deze vragen een sluitend antwoord kunnen geven 
(31). 
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3.2 Beïnvloeding door werknemers( -vertegenwoordigers) 

Voor het verklaren van de wijze van implementatie van automatisering en de 
gevolgen daarvan voor het werk is het onvoldoende om alleen het management 
van automatiseringsprojecten onder de loep te nemen, maar dient automatisering 
tevens gezien te worden als de uitkomst van een onderhandelingsproces. Het gaat 
hier dan niet om individuele actoren, die op basis van hun functionele positie 
binnen de arbeidsorganisatie invloed uitoefenen, maar om partijen die al dan niet 
georganiseerd de arbeidsverhoudingen binnen de organisatie bepalen. 
Tegenover de vaak geringe invloed die individuele werknemers op grond van hun 
positie in de produktie op de besluitvorming kunnen uitoefenen en de geringe 
participatie-mogelijkheden van individuele werknemers staat een collectieve in
breng bij medezeggenschap en bij georganiseerde belangenbehartiging van vak
bonden waardoor in een organisatie op diverse wijzen in de vorm van een par
tijenmodel invloed wordt uitgeoefend op automatiseringsprocessen. De arbeids
verhoudingen op het riiveau van de organisatie, zoals die tot uiting komen in de 
mate van georganiseerdheid van werknemers en de betrokkenheid bij het onder
nemingsbeleid via medezeggenschap, zijn daardoor mede-bepalend voor de vorm
geving van technologie en arbeidsorganisatie. 

3.2.1 Arbeidsverhoudingen 

Automatisering is in deze samenhang op te vatten als de uitkomst van onderhan
delingen binnen een configuratie waarin de verschillende partijen proberen de 
uiteindelijke gevolgen van automatisering in een voor hen positieve richting te 
beïnvloeden. Voor directe beïnvloeding van automatisering liggen voor werkne
mers in de Nederlandse arbeidsverhoudingen verschillende mogelijkheden be
sloten in de regelingen met betrekking tot invloed en medezeggenschap op over
heids-, bedrijfstak- en op ondernemingsniveau. 
Op ondernemingsniveau is de invloed geregeld via de ondernemingsraad (OR) en 
verder door het beleid en de activiteiten van de betrokken vakbonden op onder
nemingsniveau. Ook kan de Arbowet aanknopingspunten bieden wanneer bij 
automatisering mogelijk gevolgen zijn te verwachten voor de kwaliteit van de 
arbeid. Binnen het geïnstitutionaliseerde overleg op ondernemingsniveau speelt 
dan een Arbo(arbeidsomstandigheden)-commissie dan een belangrijke rol. Voor 
de OR zijn de mogelijkheden tot beïnvloeding van automatisering op basis van de 
wetgeving echter beperkt. Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden, 
waarin de werkgever verplicht wordt bij belangrijke investeringen om tijdig het 
advies van de ondernemingsraad (OR) in te winnen, is vaag en vrijblijvend gefor
muleerd. Artikel 27 biedt meer soelaas doordat instemming wordt vereist bij 
aspecten van het sociaal beleid. Ook hier wordt echter niet geduid op automatise
ringsprocessen. Bovendien ontbreekt nog steeds een wettelijk kader voor vak
bondswerk in de onderneming, waardoor vakbonden een formeel-juridische basis 
ontberen voor bedrijvenwerk en overige vakbandsactiviteiten binnen de onder
neming. 
Naast de specifieke gevallen waarin een technologie-overeenkomst wordt afge
sloten (zie: Veersma en Evers 19'Xl), biedt het collectieve (CAO-)overleg voorts 
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een mogelijkheid als belangrijke, vooral voorwaardenscheppende factor, doordat 
in CAO's ook bepalingen kunnen worden opgenomen over betrokkenheid van 
werknemers bij technologische vernieuwing. Ondanks deze beperkte mogelijkhe
den worden de afgelopen jaren door vakbonden en OR-en steeds meer pogingen 
omdernomen om automatiseringsprocessen in een voor werknemers gunstige 
richting te beïnvloeden en (bij) te sturen. 
Bij automatisering wordt vrijwel altijd verondersteld dat er, als gevolg van het 
automatisch laten verrichten van werkzaamheden, een besparing van arbeids
krachten zal optreden. Bij pogingen van werknemersvertegenwoordigers om 
invloed uit te oefenen op automatiseringsprocessen is ongerustheid over een 
mogelijk verlies van arbeidsplaatsen dan ook vaak de primaire beweegreden. In 
een internationaal onderzoek was dit in meer dan de helft van de onderzochte 
gevallen een belangrijke drijfveer voor de werknemersvertegenwoordigers (Levie 
1985: 71). Activiteiten van vakbonden kunnen van verschillende aard zijn. Eerder 
zijn al de technologie-overeenkomst en technologie-adviespunten genoemd. Het 
technologiebeleid bij vakbonden richt zich in sommige gevallen meer op onder
nemingsniveau en in andere gevallen meer op sectorniveau (Meulensteen en 
Veersma 1986). Men kan in de literatuur echter vrijwel geen uitgewerkte strategie 
aantreffen gericht op een beïnvloeding van automatiseringsprocessen op onder
nemingsniveau. De oorzaken hiervan zouden volgens onderzoekers in de eerste 
plaats bij de vakbonden zelf liggen, omdat bestuurders onvoldoende op de hoogte 
zijn van de technologische ontwikkelingen binnen produktieprocessen en omdat 
er onvoldoende sprake is van een bundeling van krachten per sector, bij voor
beeld middels een coördinator die de ontwikkelingen binnen de betreffende sector 
overziet (van Asch en van Gelder 1987: 14) (32). 
Vakbonden houden er bovendien nogal verschillende opvattingen op na wat be
treft de rol en het belang van technologische ontwikkelingen in processen van 
maatschappelijke verandering. Uit de gehanteerde strategieën kan men niet direct 
een technologie-opvatting afleiden. Zo hoeft een sociaal plan niet perse te getui
gen van een afwijzing van technologisch determinisme (zie: par. 1.1.2 van hoofd
stuk I). In een sociaal plan worden veelal bepalingen vastgelegd met betrekking 
tot de opvang van sociale gevolgen voor individuele werknemers, zoals met be
trekking tot het vermijden van gedwongen ontslagen, omscholing, overplaatsing 
en vervroegde uittreding etc. Dit middel behoort inmiddels vooral in de grafische 
industrie tot de gebruikelijke begeleiding van automatisering (zie: hoofdstuk lil 
en, wat betreft de uitvoering ervan, hoofdstuk V). Ook buiten deze bedrijfstak is 
een dergelijke aanpak als resultaat van onderhandelingen tussen vakbonden en 
individuele werkgevers niet ongebruikelijk. 
Een meer inhoudelijke beïnvloeding heeft meestal plaats door een intensieve 
betrokkenheid van vakbondskaderleden bij concrete automatiseringsprojecten, 
waarbij een producentenperspectief wordt gehanteerd (Veersma en Evers 1990: 
106). Hoewel men ook hier verschillende strategieën kan onderscheiden, zoals in 
de volgende subparagraaf ten aanzien van de OR wordt aangegeven, is in het 
laatste geval veelal sprake van een expliciete verwerping van een technologische 
deterministische opvatting van automatisering. Hel gaat dan om een benadering 
die overeenkomt met de opvatting die aan technology assessment ten grondslag 
ligt (figuur I, par. 1.2.3 van hoofdstuk 1). 
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Ten aanzien van de feitelijke invloed van werknemers(-vertegenwoordigers) op 
het ondernemingsbeleid bij automatisering zijn verschillende aspecten van de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen van belang. Een eerste aspect is de hoogte van 
de organisatiegraad onder werknemers en de machtsbasis die vakbonden daardoor 
hebben. In de tweede plaats kan de wijze van georganiseerdheid van belang zijn. 
Het bestaan van categorale bonden en het onderscheid naar gezindheid bij de 
grootste vakcentrales FNV en CNV kan een complicerende factor betekenen bij 
de beïnvloeding van automatisering door vakbonden. In de relatie tussen de OR 
en vakbonden ligt een -vaak nog ernstiger- probleem besloten in de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen. Door het ontbreken van de bonden op de werkplek kan in 
Nederland onvoldoende steun aan de OR en vakbondskaderleden worden geboden 
(van Asch en van Gelder 1987: 14). 

3.2.2 OR-strategie 

Op het niveau van de onderneming heeft, zo mag men uit het bovenstaande con
cluderen, de ondernemingsraad de meest vergaande bevoegdheden om het auto
matiseringsbeleid te beïnvloeden. De uiteindelijke invloed van een OR op auto
matiseringsprojecten is, .zo wordt eveneens duidelijk, in de eerste plaats afhanke
lijk van de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming. Het handelen van een 
OR wordt echter vooral bepaald door de gekozen strategie. Om inzicht te verkrij
gen in de -mogelijke- rol van de OR is het van belang om op een analytisch 
onderscheid te maken tussen verschillende strategieën. Werknemersvertegenwoor
digers kunnen immers, evenals het management, afwijkende uitgangspunten en 
strategieën formuleren voor hun handelen. 
Ten eerste kan er sprake zijn van een technologisch determinisme. Hiervan kan 
men weer twee varianten onderscheiden die mogelijk in de uitgangspunten van 
het beleid te herkennen zijn, te weten hetzij een onvoorwaardelijk toejuichen van 
automatiseringsplannen, waarbij negatieve gevolgen grotendeels worden geaccep
teerd als onvermijdelijk voor de verbetering van de concurrentiepositie van de 
onderneming of een 'Luddiet' afwijzen van automatisering vanwege de gevolgen 
voor de kwantiteit en de kwaliteit van de werkgelegenheid. In de praktijk wordt 
het beleid van een OR in beide gevallen veelal tevens gericht op het opvangen 
van effecten voor individuele werknemers door het opzetten van regelingen met 
betrekking tot afvloeïing, overplaatsing en scholing. Bij de opstelling en uitvoe
ring van een sociaal plan waarin dergelijke bepalingen zijn opgenomen, speelt de 
vakbond meestal een belangrijke rol. 
Vervolgens kunnen strategieën worden onderscheiden waarbij getracht wordt 
automatiseringsprocessen te beïnvloeden door onderhandelen over de doelstellin
gen en uitkomsten van automatisering. Bij de laatstgenoemde strategie worden 
eigen kriteria geformuleerd vanuit de werknemersbelangen, die in onderhandelin
gen over automatisering worden ingebracht. Hierbij worden veelal traditonele 
machtsmiddelen ingezet. Een risico bij deze strategie is, dat alleen nog over de 
negatieve gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen kan worden onderhandeld, 
terwijl in een eerder stadium belangrijke beslissingen zijn genomen die gevolgen 
hebben voor de organisatie van het arbeidsproces en de inhoud van resterende 
functies. Bij een inhoudelijke beïnvloeding op basis van deze strategie is een 
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eerste vereiste dat algemene kriteria op het terrein van de kwaliteit van de arbeid 
worden ontwikkeld (Veersma en Evers 1990: 112-113). 
Tenslotte is er een strategie waarbij werknemersvertegenwoordigers gericht zijn 
op voortdurende participatie. De sterke kant van deze strategie is dat op basis van 
een permanente betrokkenheid bij managers en eigen deskundigen gedetailleerde 
toekomstinformatie wordt verkregen (Vreeman 1987: 60). Deze strategie vergt 
veel deskundigheid van de werknemersvertegenwoordigers. Bovendien kunnen zij 
met rolconflicten te maken krijgen, aangezien ze tegelijkertijd de belangen van de 
onderneming en van hun achterban, de werknemers binnen het bedrijf, moeten 
behartigen. Binnen projectteams vormen zij vaak een minderheid tegenover het 
management en technische deskundigen. 
In de praktijk is er overigens nooit sprake van een strategie die uitsluitend de 
kenmerken heeft van één van de bovengenoemde strategieën. Het gaat altijd om 
een mengvorm. Ook kan de betrokkenheid van de OR in de loop van het automa
tiseringsproces veranderen en kan de strategie eventueel worden aangepast. 'liJ 
kan de OR in het beginstadium partner zijn in de onderhandelingen over de uit
gangspunten van een automatiseringsproject, terwijl de OR of individuele leden 
van de raad in een later stadium bij de uitwerking van de automatisering worden 
betrokken. Tenslotte kan de OR dan nog betrokken worden bij de regeling van de 
opvang van de personele gevolgen. 

3.3 Sociaal beleid bij automatisering 

Hoe belangrijk de arbeidsverhoudingen, de rol van de vakbonden en van de OR, 
ook mogen zijn voor de uiteindelijke vormgeving van de arbeidsorganisatie bij 
automatisering, binnen de vigerende maatschappelijke structuren wordt de belang
rijkste invloed op de vaststelling van het ondernemingsbeleid nog steeds de uit
geoefend door het management. Dit geldt eveneens voor het beleid ten aanzien 
van de implementatie van automatiseringsprocessen en de doelstellingen met 
betrekking tot de arbeid die daarin al dan niet tot uitdrukking komen. Veelal 
wordt met dit beleid tevens geanticipeerd op een bepaald werknemersgedrag, 
zoals dat ook in de gevolgde medezeggenschapsstrategie tot uitdrukking kan 
komen. 
De effectuering van een dergelijk sociaal beleid valt formeel gezien in de eerste 
plaats onder verantwoordelijkheid van een afdeling Personeelszaken. Het door 
haar gevoerde beleid kan hetzij een afgeleide zijn van het algemene onderne
mingsbeleid, waarin andere doelen als marketing en efficientie en beheersing van 
produktiestromen voorop staan, of onderdeel zijn van een samenhangend, geïnte
greerd beleid, waarin wordt geprobeerd om aan de verschillende doelstellingen, 
c.q. belangen evenveel gewicht te geven. Als het gaat om de eerder omschreven 
nieuwe produktieconcepten, dan is er bij voorbeeld sprake van een gelijkwaar
digheid van de verschillende doelstellingen van het ondernemingsbeleid. 
Bij sociaal beleid met betrekking tot automatisering wordt in deze studie gedoeld 
op de wijze waarop werknemers bij de introductie van automatisering worden 
betrokken, de informatie die wordt verstrekt en de invloed die betrokken werkne
mers invloed kunnen uitoefenen op de vormgeving van de organisatie. Het laatste 
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moet in samenhang worden gezien met de problematiek die in de vorige subpara
graaf is besproken. Binnen de arbeidsorganisatie kunnen namelijk, naast en in het 
verlengde van de geïnstitutionaliseerde medezeggenschap, meer informele vormen 
van overleg bestaan waardoor werknemers van informatie worden voorzien en 
waardoor zij mogelijk invloed uit kunnen oefenen op automatisering. Ook is bij 
het genoemde sociaal beleid van belang, op welke wijze opleidingen voor ver
schillende groepen werknemers worden verzorgd. In samenhang met automatise
ringsprocessen spelen vormen van flexibilisering een belangrijke rol. Bij deze 
verhandeling over sociaal beleid wordt daarom specifiek aandacht besteed aan 
flexibilisering. 
Tot slot wordt hier in het bijzonder belang gehecht aan organisatie-veranderingen 
op het laagste aggregatieniveau van onderzoek, de werkplek. aangezien de uitein
delijke gevolgen van automatisering en het daarbij gevoerde sociaal beleid daar 
het sterkst worden gevoeld. Bovendien kan slechts op dit niveau worden vastge
steld of er werkelijk sprake is van produktieconcepten die gericht zijn op een 
verhoging van de kwaliteit van de arbeid. 

3.3.1 Betrokkenheid van werknemers 

In het sociaal beleid rriet betrekking tot automatisering kan de betrokkenheid van 
werknemers bij automatisering gestalte krijgen doordat werknemers als gebruikers 
bij de invoering van een geautomatiseerd systeem worden betrokken. Hoewel de 
belangrijkste beslissingen doorgaans niet door de gebruikers worden genomen, 
lijkt er ook in het stadium van invoering nog een aanzienlijke ruimte te bestaan 
om systemen vanuit de behoeften van de gebruikers aan te passen. Anderzijds 
wordt aan de betrokkenheid van werknemers vanuit de produktie belang gehecht 
vanwege het belang van de toepassing van hier aanwezige kennis en inzichten 
voor de verdere ontwikkeling van bestaande produktiesystemen en van software. 
Opmerkingen van werknemers kunnen tevens bijdragen aan verbeteringen in de 
werkwijze rond geautomatiseerde systemen (Roggen 1987: 62). Een dergelijke 
betrokkenheid van werknemers krijgt veelal gestalte binnen werkoverleg. Het 
betreft hier een proces waarin ondergeschikten invloed uitoefenen op beslissingen 
die hun directe arbeidssituatie betreffen. Het gaat dan om meer of minder infor
mele vormen van overleg en inspraak, waarbij regelgeving grotendeels kan ont
breken (Koopman-Iwema 1986: 87). 
Participatie bij automatisering leidt tot meer inzicht in de werking van informatie
systemen en maakt het voor het management noodzakelijk belangrijke informatie 
aan de medewerkers te verstrekken, waardoor de invoering van automatisering 
wordt vergemakkelijkt (Wentink en Zanders 1985: 98). Uit onderzoek blijkt ook 
dat in organisaties waar werkoverleg plaatsvindt de communicatie aanmerkelijk 
beter is dan waar werkoverleg niet bestaat (Koopman-Iwema 1986: 91 ). Werk
overleg in de context van automatisering is in twee opzichten van betekenis. 
Enerzijds bevordert het de betrokkenheid bij de invoering van automatisering en 
anderzijds biedt het mogelijkheden voor de aanpassing van de arbeidsorganisatie 
aan veranderde eisen. 
Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat degenen die over de grootste kennis van het 
bestaande produktieproces beschikken bij kunnen dragen aan het ontwikkelen van 
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nieuwe werkwijzen in geval van automatisering. In de literatuur wordt bovendien 
sinds lange tijd gewezen op het belang van de acceptatie van nieuw systeem voor 
het welslagen van automatisering. Gebruikers zouden daarom bij de opzet en 
inv~ring van automatisering betrokken moeten worden (van Weenen 1980: 126). 
Ook met het oog op beïnvloeding vanuit werknemersbelangen wordt van vak- · 
bandszijde een vroege betrokkenheid bij het veranderingsproces bepleit (Vreeman 
1987: 61). Tot slot moet worden opgemerkt dat, evenals bij de meer fonnele 
betrokkenheid door de invloed van medezeggenschapsorganen en vakbonden, een 
algemene betrokkenheid van werknemers, c.q. gebruikers, bij automatiseringspro
cessen in verschillende stadia op vele verschillende wijzen vonn kan worden 
gegeven. 
Vooral sociale wetenschappers die werken vanuit sociotechnische principes wij
zen op het ontbreken van een belangrijke voorwaarde voor werkelijke gebruikers
participatie.- Ze duiden dan op het ontbreken van voldoende kennis bij gebruikers. 
Vooral om invloed uit te oefenen op het systeemontwerp zijn verschillende soor
ten kennis vereist. Hoe vroeger werknemers betrokken worden, bij voorbeeld in 
de fase van oriëntatie of voorbereiding van het automatiseringsproces, des te 
meer kennis van de hardware, software en de organisatorische aspecten vereist is. 
Het gaat dan bovendien niet alleen om kennis omtrent de technologische moge
lijkheden en beperkingen van systemen, maar vooral omtrent de relatie tussen 
mens en machine (ergonomische kennis). Gerichte activiteiten op het terrein van 
scholing en training zouden in de toekomst in deze leemte kunnen voorzien (We
ntink en Zanders 1985: 99). 

3.3 .2 Flexibilisering 

flexibilisering wordt veelal in verband gebracht met de snelle veranderingen die 
zich op de markt afspelen in de vraag naar verschillende produkten, waardoor 
omsteltijden binnen de produktie tot een minimum teruggebracht zouden moeten 
worden en waardoor voorraden tot het uiterste beperkt zouden moeten worden. In 
de socio-technische traditie wordt ook gewezen op het belang van een benutting 
van de mogelijkheden van flexibele produktie-apparatuur voor het organisatie
ontwerp. De regelcapaciteit op de werkplek zou daardoor aanmerkelijk kunnen 
worden vergroot (par. 1.1 van dit hoofdstuk). 
Daarnaast wordt gesproken over flexibilisering als doelstelling van het arbeidsbe
leid. Het gaat dan om flexibilisering van de arbeidsverhoudingen en de arbeids
voorwaarden. In het eerste geval gaat het in extrema om de situatie dat werkne
mers zonder een regulier arbeidscontract werken waarbij ook inkomsten worden 
gegarandeerd bij ziekte of bij het ontbreken van orders. De voorwaarden voor een 
dergelijke vonn van flexibilisering van de arbeid liggen besloten in de eventuele 
mogelijkheden die daartoe geboden worden in de wet of in andere contracten 
waaraan werkgevers gebonden zijn -zoals een CAO- en de eventuele beperkingen 
die daarin zijn vastgelegd. 
Hoewel de behoefte aan een vergroting van flexibiliteit in de organisatie nauwe
lijks een punt van discussie vonnt, wordt door arbeidssociologen wel een fel 
debat gevoerd over de wijze waarop deze moet worden bereikt. Hierbij worden 
ideologische argumenten niet gemeden. Terwijl sommigen spreken over 'Euro-
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sceloris' duidend op het tekort aan flexibiliteit op de Europese arbeidsmarkt, 
waardoor het bedrijfsleven in Europa in de concurrentiestrijd met vooral Japanse 
bedrijven zou zijn verzwakt, wijzen anderen juist er op dat flexibiliteit in de 
praktijk vaak weinig meer is dan een eufemisme voor het afschaffen van ver
schillende vormen van -sociale- zekerheid (Standing 1986: 389). 
Met betrekking tot de interne arbeidsmarkt van bedrijven heeft flexibiliteit vaak 
betrekldng op de indiensttreding, waarbij gesproken wordt over numerieke flexibi
liteit. Dit begrip heeft betrekking op een structurele bezetting van een deel van de 
produktie door werknemers die op een flexibel contract of zelfs zonder arbeids
contract werkzaam zijn. Op deze groep arbeidskrachten zijn dan wettelijke rege
lingen op het terrein van medezeggenschap en arbeidsbescherming niet van toe
passing. In een engels onderzoek is vastgesteld dat grote delen van de arbeids
markt in de industriële produktie en de dienstverlening uit een dergelijke perifere 
groep bestaat (Atkinson 1988: 186). 
Ook de mogelijkheden van uitbesteding, d.w.z. het aanleveren van producten en 
diensten van buiten de arbeidsorganisatie zal bij verdergaande automatisering 
toenemen. Door de koppeling van communicatietechnologie aan informatietech
nologie, door de snel toenemende capaciteit van op micro-electronica gebaseerde 
informatietechnologie en door het gebruik van verbeterde informatiedragers voor 
de opslag van digitale informatie worden de mogelijkheden om op afstand pro
duktie te leveren vergroot. Bij een dergelijke arbeidsrelatie wordt het, door het 
ontbreken van de gebruikelijke werkplek binnen de arbeidsorganisatie, meer voor 
de hand liggend een beloning vast te stellen op basis van het geleverde produkt 
zonder het afsluiten van een regulier arbeidscontract. Hoewel het hierbij niet 
alleen om marginale functies gaat, hoeft het weinig betoog dat het hier in het 
algemeen gaat om arbeid die onder onzekere condities wordt verricht. 
F1exibilisering blijkt dus in een duidelijk verband te staan met het vraagstuk van 
de betrokkenheid van werknemers bij de produktie. Een gevolg van flexibilisering 
van de arbeidsverhoudingen kan immers zijn dat werknemers een minimale bin
ding met het bedrijf en de organisatie hebben. Sociale contacten zullen afnemen 
en tegelijkertijd zal de afhankelijkheid van de werkgever, en daarmee de wille
keur in het arbeidsbeleid, toenemen. Toch kan flexibilisering ook vormen aan
nemen die een positieve invloed hebben op de betrokkenheid van werknemers. 
Bij een vergroting van de functionele flexibiliteit binnen de arbeidsorganisatie. 
waar op basis van een geringe arbeidsdeling en een weinig stricte scheiding tus
sen de uit te voeren taken in produktgroepen gewerkt wordt (vgl. De Sitter et al 
1986), mag immers verwacht worden dat de betrokkenheid van werknemers bij 
de vervaardiging van produkten en de daarvoor benodigde werkzaamheden zal 
toenemen. 
Welke vorm van flexibiliteit zal worden geïntroduceerd in een concrete situatie 
hangt volgens sommigen sterk af van het gevoerde ondernemingsbeleid. Die keus 
is niet altijd eenduidig te maken. Wanneer het enige probleem is, hoe aan de 
veranderde eisen van de markt te voldoen, dan ligt een keus voor functionele 
flexibiliteit voor de hand. In het geval van economisch onzekere vooruitzichten, 
van een groot aanbod van arbeid en van hoge -indirecte- arbeidskosten kan een 
keuze voor andere vormen van flexibiliteit actueel blijven (Standing 1986: 393). 
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Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat het bij flexibiliteit om een com
plex begrip handelt, waarover de discussie nog lang niet is afgerond. Het gaat 
daarbij zeker niet simpelweg om het afschaffen van sociale zekerheid. Veeleer 
wordt beoogd de slagvaardigheid van organisaties te herstellen en knelpunten op 
te lossen die het gevolg zijn van een rigide arbeidsmarkt. 
Het valt bovendien niet te ontkennen dat flexibele contracten tegemoet kunnen 
komen aan een behoefte in de samenleving door een toenemende individualise
ring en veranderde samenlevingsvormen. Dergelijke tegenstrijdige kenmerken aan 
het verschijnsel flexibilisering en daaraan gerelateerde tegenstrijdige opties en 
belangen zullen zich niet alleen in het beleid van ondernemers, c.q. managers, 
maar ook in het beleid en de houding van vakbonden en ondernemingsraden 
weerspiegelen. 

3.3.3 Veranderingen in arbeidsprocessen 

In samenhang met de invoering van automatisering treden doorgaans een aantal 
organisatorische veranderingen op. Deze kunnen elementen van de eerder be
schreven nieuwe produktieconcepten betreffen, te weten participatiemogelijkheden 
van werknemers en verbetering van de arbeidsinhoud door onder meer een kwali
ficatieverhoging en een vergrote regelcapaciteit op de werkplek. Ook andere 
organisatorische veranderingen kunnen, hoewel die soms minder wezenlijk zijn 
voor de arbeidsinhoud, duiden op een verandering in het sociaal. beleid en de 
daarbij gehanteerde produktieconcepten die eventueel in samenhang met automa
tisering worden gehanteerd. 
Eerder in dit hoofdstuk is gewezen op het belang van kwalificatieverhoging dat 
bij automatisering groter zou worden (par. 3.3.1). Dit heeft niet alleen een be
langrijk positief effect op de positie van werknemers, maar is in de ogen van 
zowel sociale wetenschappers als beleidsmakers en managers tevens een voor
waarde voor een geslaagde invoering van nieuwe systemen. De opwaardering van 
bepaalde functies is namelijk noodzakelijk om een systeem optimaal te kunnen 
benutten en om verdere ontwikkelingen mogelijk te maken. Wil er sprake zijn 
van nieuwe produktieconcepten, dan is het echter onvoldoende kwalificatiever
hoging alleen af te stemmen op de nieuwe eisen die vanuit het werken met een 
nieuw systeem worden gesteld. Vanuit de vakbeweging wordt daarom de laatste 
jaren steeds vaker gepleit voor een breder kwalificatie-concept dan het leren 
'drukken-op-een-knop' (33). Een eis die men stelt, is dat alle werknemers in de 
gelegenheid worden gesteld om voor de nieuwe functies in aanmerking te komen. 
Niet zelden wordt in de praktijk echter volstaan met het aanbieden van een korte 
scholing, verzörgd door de leverancier van de apparatuur. Bij een dergelijk type 
scholing vallen minder geschoolden, als gevolg van de lage kwalificatiegraad die 
zij bezitten, vaak automatisch af (Vreeman 1987: 62). 
De bestaande organisatiestructuur wordt hierdoor slechts versterkt: een gepolari
seerde structuur met een kleine laag hoog-geschoolden en een grote massa laag
geschoolden. Doordat de verschillende groepen op de arbeidsmarkt bij een der
gelijke aanpak steeds duidelijker worden gescheiden betekent dit een verscherping 
van segmentering op de arbeidsmarkt. Ondernemers, c.q. managers kunnen ech
ter, zoals dat ook bij flexibilisering het geval is, in het beleid ten aanzien van de 
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organisatorische invulling van automatisering kiezen voor sociale innovatie dan 
wel voor verscherping van segmentering op de interne arbeidsmarkt. 
Sociaal beleid dat eventueel in grote mate onafhankelijk van automatiseringspro
cessen wordt gevoerd kan zich specifiek richten op organisatieveranderingen op 
het niveau van de afdeling of, daarbinnen, de werkplek. Dergelijke veranderingen 
kunnen kenmerken vertonen van eerder in de jaren zestig en zeventig doorge
voerde experimenten met werkstructurering (Ramondt 1975). Hoewel dit type 
organisatieveranderingen een geringe betekenis mag hebben voor de kwaliteit van 
de arbeid, kunnen deze voor de arbeidssatisfactie van betrokken werknemers wel 
degelijk van betekenis zijn. 
Door middel van taakverruiming, waarbij taken van hetzelfde niveau aan een 
functie worden toegevöegd, eh taakverrijking, waarbij taken van een hoger kwali
ficatieniveau aan een functie worden toegevoegd, kan de inhoud van het werk 
worden verbeterd. Bij taakroulatie kan vooral de monotonie bij de uitvoering van 
werkzaamheden worden teruggèdrongen. Deze organisatie-veranderingen hebben 
alle betrekking op de arbeidsinhoud en kunnen, met name bij taakverrijking, 
gevolgen hebben voor het bij werknemers vereiste kwalificatieniveau en de mate 
van regelcapaciteit op de werkplek. 
Soms kan er een duidelijk verband bestaan met automatisering van de produktie. 
Het belang van taakverrijking in dit verband is eerder in deze paragraaf aan de 
hand van de literatuur voldoende aangegeven. Taakverbreding lijkt vooral van 
belang omdat bij automatisering de bewerking van produkten in verschillende 
fasen van het produktieproces in toenemende mate wordt geïntegreerd, waardoor 
dus ook inzicht in het verloop van deze fasen van groter belang wordt voor een 
ononderbroken procesverloop. Bij taakroulatie wordt tot slot bevorderd dat werk
nemers verschillende soorten werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit kan vanuit 
zowel bedrijfseconomische redenen, zoals een groot afbreukrisico, als vanuit 
technologische redenen, zoals het opvangen van storingen en het herstellen van 
fouten in verschillende bewerkingsfasen van de produktie, bevorderlijk zijn voor 
een goed procesverloop. Wanneer gekeken wordt naar nieuwe produktieconcepten 
die eventueel bij het sociaal beleid ten aanzien van automatisering worden gehan
teerd, dan zijn echter in de eerste plaats de essentiële elementen van belang die 
eerder, in paragraaf 2 van dit hoofdstuk, zijn genoemd. 
Tot slot zij opgemerkt dat de hier behandelde organisatieveranderingen betrekking 
hebben op de organisatie van het arbeidsproces, zonder dat de produktie-organisa
tie daarbij hoeft te veranderen. De veranderingen kunnen daarom op het niveau 
van de afdeling worden doorgevoerd of, wanneer bepaalde werkzaamheden onder 
dezelfde groep werknemers worden gewisseld, zelfs daarbinnen. Het is daarom 
goed mogelijk dat de produktieconcepten tussen afdelingen verschillen. 

3.4 Actorbenadering: mogelijkheden en beperkingen 

In het voorafgaande zijn verschillende aspecten van zowel tiet managementbeleid 
ten aanzien van arbeid als strategieën van werknemersvertegenwoordigers ten 
aanzien van automatisering aan de orde geweest. Deze groeperingen zijn voor het 
voetlicht gehaald, omdat dit belangrijke actoren zijn bij de implementatie en 
invoering van automatisering en het herontwerp van de organisatie. 
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Aan deze fase in het proces van automatisering gaat een fase vooraf waarin even
tueel op basis van een toekomstverkenning de besluitvorming plaatsvindt over de 
aanschaf van een systeem en software. Daarbij spelen andere interne en externe 
actoren meestal een niet minder belangrijke rol. Hier worden met het oog op de 
probleemstelling nog eens de verschillende posities en belangen bij automatise
ring en de daarmee samenhangende beweegredenen van verschillende actoren 
tegen het licht gehouden. Bovendien worden hier tevens de beperkingen van de 
gekozen actorbenadering aan de orde worden gesteld. 

Aan besluitvormingsprocessen liggen complexe afhankelijkheidsrelaties ten 
grondslag, die mogelijk als uitkomst van het besluitvormingsproces veranderingen 
ondergaan. Aan het handelen van het management, de meest invloedrijke actor, 
kunnen verschillende doelstellingen en motieven ten grondslag liggen. In de 
literatuur wordt bovendien een belangrijke rol toegeschreven aan de leverancier 
en meer in het algemeen van de 'expert', die in veel gevallen een technocratische 
rol vervult (zie par. 1.1.1 van hoofdstuk I). De relevantie van de rol van derge
lijke externe actoren voor de analyse van besluitvormingsprocessen impliceert dat 
de analyse zich niet uitsluitend mag beperken tot de onderneming. Van belang 
zijn evenzeer de leverancier van een geautomatiseerd systeem, de leveranciers 
van grondstoffen, en organisaties van werknemers en werkgevers op bedrijfstak
niveau. Deze actoren kunnen, hoewel ze in geheel verschillende relatie tot de 
arbeidsorganisatie staan, een belangrijke invloed op de strategie en het reilen en 
zeilen van de organisatie uitoefenen. 
Binnen de arbeidsorganisatie wordt vanuit verschillende echelons invloed uitge
oefend. In eerste instantie wordt niet zelden een toekomstverkenning gemaakt, 
waarin wat betreft de gevolgen voor de arbeid hooguit enkele globale uitspraken 
worden gedaan over te verwachten gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. Een 
dergelijke verkenning kan gebaseerd zijn op onderzoek en adviezen van de af
deling R en D. In de meest cruciale fase van de besluitvorming wordt door het 
strategisch management toestemming gegeven voor het plegen van de investering. 
De afdeling Personeelszaken en de werknemersvertegenwoordigers komen, zo is 
eerder aangegeven, veelal pas in een later stadium van implementatie bij het 
automatiseringsproces betrokken. 
In de analyse van de betrokkenheid van de verschillende actoren bij zowel het 
proces van besluitvorming als de implementatie gaat het om de achterliggende 
motieven en daarnaast de uitkomsten van het handelen en de vertaling ervan naar 
de arbeidsorganisatie. In dit handelingsperspectief is het zowel mogelijk om de 
drijfveren bij automatisering te achterhalen als de invloed van werknemers vanuit 
belangen met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid. Automatisering is immers 
ook tot object van onderhandelen geworden. Zoals al eerder voorspeld (van 
Weenen 1980: 183), is steeds minder de technologie zelf, en steeds meer de 
medezeggenschapsproblematiek rond de technologische ontwikkeling van belang 
geworden. 

Een belangrijke beperking van de actorbenadering hangt samen met de kritiek die 
eerder, in paragraaf 1.2.1 van dit hoofdstuk, op een sociaal-voluntaristische bena
dering is gegeven. In de praktijk van onderzoek kan men, door bij voorbeeld het 
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houden van interviews, veeleer gegevens verzamelen over de doelstelling van het 
handelen. Hierdoor blijft veel informatie over het handelen zelf buiten het ge
zichtsveld, waardoor het beeld vertekend kan zijn ten opzichte van de werkelijk
heid van de organisatie. Niet alle handelen kan immers worden teruggevoerd op 
het doelbewust nastreven van bepaalde strategische doelstellingen. Dit geldt 
zowel voor het managementbeleid als voor het handelen van werknemersverte
genwoordigers. 
Bovendien is het problematisch om de relatie tussen denken en handelen in de 
praktijk te onderzoeken. Zo wordt in structurele termen wel gesproken over een 
organisationeel conservatisme of van een cultureel determinisme bij organisatie
verandering. Opvattingen over het al dan niet noodzakelijk zijn van een bureau
cratisch organisatiemodel in de geautomatiseerde produktie kunnen bij voorbeeld 
het denk- en handelingskader van zowel managers als werknemers bepalen (van 
Dijck 1982: 57). Er wordt daarom gestreefd naar een integratieve benadering, 
waarin zowel handelingsperspectieven als structurele en ook technologische fac
toren ieder een plaats krijgen toebedeeld. 

4. Probleemstelling 

Hierna wordt kort de balans opgemaakt van de theoretische excercitie door de 
arbeidssociologie zoals die in dit hoofdstuk is ondernomen. Hieruit vloeit de 
probleemstelling voort die aan het empirische deel van deze studie ten grondslag 
ligt. 
Ontwikkelingen binnen grootschalige produktieprocessen die georganiseerd zijn 
op basis van Tayloristische principes hebben in theoretisch opzicht stof geboden 
voor de dekwalificeringsthese die als eerste door BRaverman is geponeerd. In 
zijn voetspoor is door aanhangers van de arbeidsprocesbenadering een theorie 
ontwikkeld waarin door sommigen een sociaal-voluntaristische visie op ontwik
kelingen binnen arbeidsprocessen tot uitdrukking is gebracht. Als gevolg van een 
voortdurend streven naar beheersing van het arbeidersgedrag door het manage
ment zou ook bij automatisering een dekwalificatie van de arbeid in de uitvoeren
de produktie optreden. Hoewel genoemde verschijnselen zeker zijn opgetreden en 
zich tot op zekere hoogte nog voordoen, blijkt het noodzakelijk om de genoemde 
these en de achterliggende visie te nuanceren. 
In de literatuur kan vervolgens een hernieuwd optimisme worden waargenomen 
ten aanzien van de ontwikkelingen binne.n arbeidsprocessen die onder invloed van 
automatisering van belangrijke delen van produktieprocessen plaatsvinden. Dit 
optimisme gaat opnieuw gepaard met een grotere nadruk op economische en 
technologische factoren als determinanten van ontwikkelingen binnen arbeidspro
cessen. Externe, marktstrategische, en interne, produktietechnologische en be
drijfseconomische, ontwikkelingen zouden problemen tot gevolg hebben bij de 
hantering van vigerende produktieconcepten. Nieuwe produktieconcepten die als 
gevolg in toenemende mate de overhand zouden krijgen, zouden ingrijpende 
verbeteringen inhouden voor de arbeidssituatie en de inzet van arbeid, zoals die 
eerder vanuit de socio-technische traditie waren bepleit. 
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Deze theoretische gedachtengang mag echter niet verleiden tot een nieuwe evolu
tionistische benadering van de rol van automatisering bij de vormgeving van de 
arbeidsorganisatie, zoals dat het meest pregnant naar voren komt in de recente 
flexibele specialisatie-theorie. Wanneer men een nuancering van de uitgangspun
ten en de uitkomsten van dergelijke studies beoogt, dan is het noodzakelijk het 
analyseniveau te verleggen naar de individuele organisatie en de afdelingen daar
binnen. Op deze aggregatieniveaus van onderzoek zijn de gevolgen van automati
sering het duidelijkst zichtbaar. Een tweede reden voor onderzoek op onderne
mingsniveau is, dat de onderlinge relaties tussen de verschillende relevante varia
belen vooral op het niveau van de onderneming zichtbaar kunnen worden ge
maakt. 
Als laatste moet er op gewezen worden, dat door middel van een nauwgezette 
analyse van het verloop van automatiseringsprocessen de in de praktijk gemaakte 
keuzen en eventuele keuzemogelijkheden kunnen worden blootgelegd. Rationali
teit blijkt in de praktijk vaak eerder gebonden door, en gericht op de volgende 
stap dan op ontwikkelingen op de lange termijn (Child 1983: 2). Om deze reden 
wordt in empirisch onderzoek gepoogd om de besluitvorming als achterliggend 
sociaal proces te analyseren dat voor een belangrijk deel de vormgeving van 
automatisering bepaalt. Daarbij is het noodzakelijk om zowel aandacht te bes
teden aan zowel posities en belangen van actoren, als aan motieven die vanuit de 
aard van het produktieproces en doelstellingen van beleid een rol spelen bij auto
matiseringsprocessen. 
Samengevat is daarom de doelstelling van de casestudies: het schetsen van veran
deringen in de kwaliteit van de arbeid en het in beeld brengen van het handelen 
en de invloed van de verschillende actoren bij de besluitvorming rond automati
sering, waarmee gepoogd wordt om automatisering te analyseren als proces van 
sociale verandering. In de probleemstelling die aan de casestudies in deze studie 
ten grondslag ligt, zijn deze doelen vertaald naar twee hoofdvragen die hierna 
behandeld worden. 

4.1 Kwaliteit van de arbeid 

In de eerste plaats wordt geprobeerd antwoord te geven op de volgende hoofd
vraag: 

Welke veranderingen vinden in het arbeidsproces en in de kwaliteit van de 
arbeid bij functies in de uitvoerende produkiie plaats onder invloed van auto
matisering? 

De achterliggende vraag hierbij is: 
Welke produktieconcepten liggen aan het automatiseringsbeleid en het daaraan 
gerelateerde sociaal beleid ten grondslag? 

Aangezien het management moet worden gezien als de meest invloedrijke actor 
in het automatiseringsproces is het essentieel te weten, welke doelstelling aan het 
beleid bij automatisering ten grondslag ligt. Hierbij worden, impliciet of expliciet, 
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door de verschillende delen van het management bepaalde produktieconcepten 
gehanteerd die tot uitdrukking kunnen komen in de beweegredenen en motieven 
die aan het handelen bij automatisering ten grondslag liggen. 
Bij automatisering kan in de managementstrategie de nadruk op verschillende 
doelstellingen worden gelegd (Child 1983: 11-13). Hierbij spelen verschillende 
omgevingsfactoren een rol, zoals de invloed vanuit de markt of de plaats van de 
organisatie binnen een netwerk van leveranciers en afnemers. Een eerste doelstel
ling van managementbeleid heeft betrekking op kostenverlaging, die wordt be
reikt door de uitstoot van arbeid, een betere kostenbeheersing of een vergroting 
van de efficiency. Een volgende strategie heeft betrekking op een vergroting van 
de flexibiliteit. Eerder is al gewezen op de rol die een flexibele produktietech
nologie kan spelen bij een vergroting van de flexibiliteit van de organisatie (par. 
3.3.2). Automatisering leidt veelal tot een vergroting van de beheersing van het 
arbeidsproces en de besturing van het produktieproces. Dit kan tevens een voorop 
gezette doelstelling zijn in het beleid van het management. Hoger geplaatsten zijn 
immers minder afhankelijk van data die op een lager niveau van de organisatie 
worden verzameld en bewerkt wanneer zij zelf directe toegang hebben tot deze 
data. Een laatste hier te onderscheiden strategie is, dat gestreefd wordt naar een 
verhoging van de kwaliteit van het produkt en mogelijk naar een verbetering van 
de kwaliteit van de arbeid, waarbij bovendien produktinnovatie van groter belang 
wordt geacht dan bij eerdergenoemde doelstellingen van het managementbeleid 
bij automatisering. 
Uit eerdere theoretische beschouwingen over het management is al gebleken dat 
management niet kan worden opgevat als een monolithisch blok met een enkele 
samenhangende strategie. Dit geldt evenzeer voor het beleid dat bij automatise
ring wordt gevoerd. Bovendien kan door betrokken actoren in verschillende fasen 
van het automatiseringsproces het accent op uiteenlopende doelstellingen worden 
gelegd. De onderscheiden doelstellingen bij managementstrategieën mogen daar
om niet worden gezien als de basis voor een statische, rationele keuze in een 
samenhangend ondernemingsbeleid. Het onderscheid dient eerder als een analy
tisch denkkader voor de motieven en beweegredenen die vanuit het management 
bij automatisering een rol spelen. 
Bij de verschillende managementstrategieën kunnen bepaalde effecten voor het 
sociaal beleid en de kwaliteit van de arbeid worden verwacht. Een beleid gericht 
op flexibilisering leidt, wanneer bij automatisering wordt gekozen voor een ver
groting van de functionele flexibiliteit binnen de organisatie, in potentie tol meer 
complexe taken en daardoor een betere kwaliteit van de arbeid. Bij een grotere 
functionele flexibiliteit wordt gestreefd naar multi-inzetbaarheid (polyvalentie) 
van werknemers. Als gevolg daarvan worden bij taakverruiming of bij taakverrij
king vaardigheden aangeleerd voor respectievelijk het uitvoeren van meerdere 
taken op hetzelfde niveau of werkzaamheden die een grotere verantwoordelijk
heid en de inzet van hogere kwalificaties vereisen dan eerder het geval was. Het 
is evident dat vooral positieve effecten van automatisering voor het werk te ver
wachten zijn wanneer in het ondernemingsbeleid de nadruk op kwaliteitskriteria 
wordt gelegd. In dat geval zal het beleid gericht zijn op een vergroting van de 
betrokkenheid van werknemers en op kwalificatieverhoging. Wanneer bij automa
tisering in de eerste plaats gestreefd wordt naar kostenverlaging betekent dit 
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veelal een taylorisering van arbeidsprocessen en een fragmentering van taken. 
Bovendien wordt automatisering veelal vooraf gegaan door een Taylorisering van 
functies. Door de routinisering van werkzaamheden worden deze immers geschikt 
om te worden geautomatiseerd. Tot slot zal het duidelijk zijn dat een streven naar 
versterking van de besturing van produktieprocessen gemakkelijk leidt tot een 
terugdringen van de autonomie en de regelcapaciteit op de werkplek en daardoor 
een vergroting van de beheersing van arbeid. 
Gezien de plaats van kwaliteit van de arbeid in de probleemstelling is voor deze 
studie tevens het bij automatisering gevoerde sociaal beleid relevant. Vanuit het 
management kan, mogelijk als reactie of als anticipatie op een bepaalde werkne
mersstrategie, een sociaal beleid worden gevoerd waarin een belangrijke plaats 
wordt toegekend aan betrokkenheid van werknemers. Hierin zal veel belang wor
den gehecht aan kwalificatieverhoging bij werknemers. Het gaat daarbij om keu
zen in het beleid die worden gemaakt ten aanzien van -het voorkómen van- seg
mentering. In samenhang met een streven naar flexibilisering van de organisatie 
zal bovendien het streven naar flexibilisering van de arbeid een belangrijke plaats 
in het sociaal beleid innemen. Ook hier wordt een zekere keuzevrijheid in beleid 
verondersteld. Naast het automatiseringsbeleid, waaraan mogelijk nieuwe produk
tieconcepten ten grondslag liggen, is het empirisch onderzoek daarom tevens op 
dit onderdeel van het ondernemingsbeleid gericht. Beleid wordt hier gezien als 
richtinggevend voor het handelen van actoren van binnen en buiten een organisa
tie volgens al dan niet bewust nagestreefde doelstellingen, waaraan een structu
reel patroon ten grondslag ligt. 
Voor het sociaal beleid is, in ieder geval vanuit de specialisatie bij deze staffunc
tie, in de eerste plaats een afdeling Personeelszaken verantwoordelijk. Er wordt 
daarom specifieke aandacht besteed aan de positie van deze stafafdeling en de rol 
die deze afdeling speelt bij zowel automatiseringsprocessen als in het algemeen 
bij het initiëren of stimuleren van organisatieveranderingen. Daarnaast kunnen 
werknemersvertegenwoordigers een -potentiële- invloed uitoefenen op de vormge
ving van automatisering. Eerder in deze paragraaf zijn de factoren genoemd die 
hierbij een rol kunnen spelen. De aandacht is hier gericht op de arbeidsverhou
dingen en, specifiek, op de strategie die door ondernemingsraden wordt gekozen 
voor beïnvloeding van automatiseringsprocessen. 
Wanneer de relevante factoren, c.q. variabelen, en hun onderlinge relaties in een 
analysemodel worden ondergebracht, leidt dat tot het volgende schema: 
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structurele 
factoren beleid/strategie 

omgeving 1) " besluitvorming 
technologie 2) - automatiseringsbeleid 5) u 
management I' " invoering 
Afdeling u 
Personeelsz:aken 3) - sociaal beleid - 5) kwaliteit v.d. 
arbeids- arbeid 
verhoudingen 4) - OR-strategie I' 6) 

1) waaronder relaties met leveranciers en klanten. 
2) waartoe ook de aard en de complexiteit van het systeem en de relatie met de 

producent van produktie-apparatuur wordt gerekend. 
3) de invloed van deze stafafdeling bij automatisering. 
4) waarbij de vakbandssituatie van belang is. 
5) waarbij zowel de achterliggende produktieconcepten als de achterliggende 

motieven en doelstellingen bij automatisering van belang zijn. 
6) en de technologie-opvattingen die daarin tot uitdrukking komen. 

Figuur 11: Analysemodel 

Toelichting: De besluitvorming rond automatisering en de implementatie 
daarvan zijn afzonderlijk in de verticale rechterkolom opgenomen. Deze pro
cessen van organisatieverandering en de relaties daartussen, worden nader 
uiteengezet in de volgende figuur (111), waarin het tweede deel van de pro
bleemstelling wordt weergegeven. Daar komen verschillende hier genoemde 
actoren terug in verband met hun handelen bij automatisering en de achterlig
gende motivatie. 

Kwaliteit van de arbeid wordt hier beschouwd vanuit de optiek van de arbeidsor
ganisatie (Roe 1986: 16-18). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
directe en de indirecte arbeidsomgeving, terwijl bij het laatste een verder onder
scheid wordt gemaakt. Dit betreft de verschillende niveaus van de organisatie, 
zoals de organisatie als geheel -waarvan het functioneren onderhevig is aan con
dities die vanuit de relaties met andere organisaties worden opgelegd-, de afde
ling en de werkeenheid. Kwaliteit van de arbeid wordt echter op het niveau van 
de arbeidsplaats tevens vanuit de optiek van de arbeidsrelatie beschouwd. Hier 
wordt een uit de .literatuur zeer bekend onderscheid gemaakt naar vier facetten, 
namelijk arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsom
standigheden (zie bij voorbeeld: Roe 1986: 15-16). In deze studie gaat het met 
name om de arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen: aspecten van de kwaliteit 
van de arbeid waar nieuwe produktieconcepten betrekking op hebben. 
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Deze beperking tot twee facetten vraagt om een korte toelichting, waarin het 
belang van de genoemde aspecten van kwaliteit van de arbeid in het huidige 
stadium van automatisering wordt aangegeven. Kwaliteit van de arbeid wordt 
opgevat als een dynamisch begrip, waaraan in verschillende perioden in de ge
schiedenis verschillende betekenissen worden toegekend. Aspecten die eerder veel 
aandacht kregen kunnen nu nauwelijks van belang worden geacht. Zo kwamen bij 
voorbeeld uit de parlementaire enquête die aan het einde van de vorige eeuw 
werd gehouden, de lange werktijden en een ovennatige belasting van vooral 
vrouwen en kinderen als de belangrijkste problemen naar voren. Door een grotere 
beheersing van de produktie vanuit de apparatuur en door de grootscheepse ver
vanging van menselijke handelingen door machinale en automatische bewerking 
mag men in geval van vergaande automatisering eerder problemen verwachten 
met betrekking tot bij voorbeeld monotonie en de sociale geïsoleerdheid waaron
der veel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, oftewel factoren die tot de 
arbeidsinhoud kunnen worden gerekend. 
Voor de keuze van arbeidsverhoudingen als belangrijk aspect van de kwaliteit 
van de arbeid moet gewezen worden op sociaal-culturele veranderingen, zoals de 
veranderde visie op wat als 'zinvolle arbeid' wordt ervaren. Hierbij kan verwezen 
worden naar het algemeen gestegen opleidingsniveau en het daarbij achterblijven 
van het vereiste kwalificatieniveau bij het merendeel van functies in de uitvoe
rende en de administratieve sectoren, waardoor grote discrepanties worden aan
getroffen tussen hetgeen men op basis van de genoten opleiding verwacht aan te 
treffen en het kwalificatieniveau van veel functies (Conen en Huygen 1980). 
Vervolgens is het nodig te wijzen op het streven naar democratisering en naar 
emancipatie van verschillende groeperingen in de samenleving. Het gaat om 
ontwikkelingen die zich vanaf het einde van de jaren zestig, als reactie op een in 
materiële zin bevredigende na-oorlogse economie maar een in andere opzichten 
onbevredigend ervaren maatschappij, in verschillende sectoren van de samen
leving met wisselend succes hebben doorgezet. Arbeid wordt daarbij beoordeeld 
naar de mate waarin deze bijdraagt aan de ontplooïing van de mens en naar de 
mate waarin vanuit de arbeid een democratische invloedsuiloefening mogelijk is 
(van Strien 1980: 25). 
Een probleem dat met het voorgaande samenhangt, is de subjectieve invulling 
van het begrip kwaliteit van de arbeid, omdat de beoordeling ervan afhangt van 
degene die de arbeidsplaats bezet. Iemand kan lopende band-werk als positief 
ervaren door de sociale kontakten die hier vanwege de geringe complexiteit van 
de arbeidstaak kunnen worden onderhouden, terwijl dit werk door anderen als 
negatief wordt beoordeeld juist vanwege het ontbreken van een zinvol loopbaan
perspectief en door het gebrek aan zicht op de bijdrage van handelingen aan de 
totstandkoming van een produkt als geheel. In deze studie wordt in de eerste 
plaats uitgegaan van de condities die in het werk zelf aanwezig zijn. Daarnaast is 
het onvennijdelijk rekening te houden met het kwalificatieniveau en de achter
grond van werknemers. 

In de huidige situatie van grote werkloosheid moet, geredeneerd vanuit de maat
schappelijke context waarin de kwaliteit van de arbeid wordt beoordeeld, aan de 
vier eerder onderscheiden aspecten een volgende worden toegevoegd, namelijk 

97 



werkzekerheid. Vooral bij de beoordeling van de kwaliteit van de arbeid bij mar
ginale, vaak tijdelijke banen, zoals die ontstaan bij vormen van numerieke flexi
biliteit, speelt dit element een rol. Terwijl de kwantitatieve gevolgen van automa
tisering voor de werkgelegenheid -met name vanwege de compenserende effecten 
ervan bij produktinnovatie- al moeilijk te bepalen zijn, spelen echter bij werkze
kerheid en de beoordeling daarvan dermate complexe arbeidsmarkttechnische, 
psychologische, maatschappelijke en culturele factoren een rol, dat men dit begrip 
niet of nauwelijks kan hanteren in een benadering waarbij uitgegaan wordt van 
structurerende factoren op het niveau van de organisatie. Om deze reden is dit 
aspect buiten de probleemstelling gehouden. 
Bij automatisering wordt veelal het verlies aan werkzekerheid als argument ge
hanteerd om de gevolgen te beperken en om bepaalde voorwaarden te realiseren, 
zoals geen gedwongen ontslagen en een sociaal aanvaardbare afvloeïings- en 
herplaatsingsregeling. Als zodanig speelt werkzekerheid wel een rol in deze stu
die, namelijk als basis van overweging bij de strategiebepaling door betrokken 
partijen. 

4.2 Automatisering als proces van sociaal-organisatorische 
verandering 

In de probleemstelling wordt voorts een belangrijke plaats toegekend aan de 
wijze waarop de besluitvorming rond automatisering tot stand komt. De mate van 
betrokkenheid van de verschillende actoren kan van invloed zijn op de uitein
delijke vormgeving van de automatisering binnen de arbeidsorganisatie, zo is 
eerder gesteld. Hierbij zou tevens het moment waarop, en het niveau waarop door 
de genoemde actoren invloed wordt uitgeoefend, van belang kunnen zijn. De 
veronderstelling hierbij is, dat er een beperkte mogelijkheid is keuzen te maken 
in het proces van besluitvorming rond automatisering en de implementatie daar
van. 
In het empirisch onderzoek worden de verschillende actoren, hun inbreng bij 
automatisering en motivatie voor bepaalde keuzen die daarbij gemaakt worden, in 
beeld gebracht. Hierbij wordt gedoeld op de keuzen die zowel bij de besluitvor
ming als bij de implementatie met betrekking tot automatis~ring worden gemaakt, 
zoals de keuze voor een bepaald systeem, de aansluiting bij andere delen van 
produktieprocessen of organisatorische keuzen ten aanzien van arbeidsprocessen 
met mogelijk gevolgen voor de interne arbeidsmarkt. 

De tweede hoofdvraag van de probleemstelling heeft daarom betrekking op de 
besluitvorming en de implementatie en invoering van automatisering als elemen
ten van het proces van sociaal-organisatorische verandering bij automatisering en 
de fasering waarin dit proces verloopt. Dit deel van de probleemstelling luidt als 
volgt: 

11 Op welke wijze zijn de besluitvorming rond automatisering en de implemen
tatie en invoering daarvan gestructureerd en welke motieven en belangen 
spelen een rol bij de keuzen die daarbij worden gemaakt? 
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In verband daannee zijn de volgende vragen van belang: 
Welke actoren zijn bij de genoemde fasen in het automatiseringsproces be
trokken? 
Welke invloed wordt specifiek door werknemers(-vertegenwoordigers) uit
geoefend en welke strategie wordt door hen gehanteerd? 

Automatisering wordt hier opgevat als een proces waarbij verschillende fasen 
worden doorlopen voordat uiteindelijk de organisatie en werkwijze zijn veranderd 
en de automatisering volledig is doorgevoerd. Het is dan alleerst van belang vast 
te stellen welke fasen vanuit de theorie naast de besluitvonning en de implemen
tatie en invoering van automatisering kunnen worden onderscheiden. Bij het 
empirisch onderzoek is een keuze gemaakt voor laatstgenoemde fasen vanwege 
het belang daarvan voor de verschillende actoren en de potentiële mogelijkheden 
die daar bestaan voor sturing van automatiseringsprocessen. Zoals eerder, in 
hoofdstuk I, is aangegeven, blijft de ontwerpfase hier grotendeels buiten beschou
wing. 
Vervolgens kunnen actoren worden onderscheiden die bij dit proces een rol spe
len. Op verschillende momenten worden in de besluitvonning vanuit een verschil
lende achtergrond argumenten ingebracht, die tot een bepaalde keuze ten aanzien 
van het type automatisering kunnen leiden. Deze keuze kan direct of indirect 
uiteenlopende gevolgen hebben voor zowel de uiteindelijke kwaliteit van de ar
beid bij functies in de uitvoerende produktie als de effectiviteit van de organisatie 
en het welslagen van de automatisering. Besluitvonningsprocessen worden bij dit 
deel van de probleemstelling opgevat als een kwalitatief element van het proces 
van sociale verandering bij automatisering. Het uitgangspunt hierbij is dat, met 
het oog op een samenhangende organisatieverandering die niet alleen vanuit een 
efficiente produktie maar ook vanuit een hoge kwaliteit van de arbeid als wen
selijk wordt gezien, verschillende betrokkenen invloed moeten kunnen uitoefenen. 
Voor zover mogelijk zullen in deze studie keuzemomenten in het proces van 
besluitvonning rond automatisering worden vastgesteld. Daannee kunnen niet 
alleen mogelijkheden voor interventie worden aangegeven, maar kunnen mogelijk 
noties worden aangedragen voor een verdere conceptualisering van 'technology 
assessment bij automatisering'. Meer in het bijzonder is hier van belang welke 
keuze-momenten zich op het gebied van sociaal beleid, zoals met betrekking tot 
flexibilisering, bij de invoering van automatisering voordoen. 
Gezien de positie van werknemers en hun vertegenwoordigers in relatie tot de 
organisatie en de bij hen aanwezige kennis en mogelijkheden voor beïnvloeding 
kan men, wanneer globaal de volgende fasen en daarbij behorende activiteiten 
worden onderscheiden, de volgende accenten leggen in mogelijkheden voor be
trokkenheid bij automatiseringsprocessen: 
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fasen activiteiten betrokkenheid 

orientatie doelstelling vakbonden en OR 
formuleren 

voorbereiding 1) projectorganisatie OR en werknemers 
analyse werkwijze aanpassing organisatie werknemers 
implementatie 
en invoering personele gevolgen OR en werknemers 
evaluatie terugkoppeling vakbonden en OR 

1) In deze fase is de feitelijke beslissing over de aanschaf van een bepaald sys
teem, software en het type opleidingen in veel gevallen al genomen. 

Figuur 111: Activiteiten bij het proces van automatisering en 
de directe of indirecte betrokkenheid van werknemers 

In de oriëntatiefase worden naast de belangrijkste doelstellingen van automatise
ring doorgaans enige globale uitspraken gedaan over de gevolgen voor de werk
gelegenheid. Dergelijke uitspraken hebben een voorlopig karakter, maar bieden 
wel globale informatie over de te verwachten gevolgen voor de werkgelegenheid, 
op basis waarvan door het management kan worden onderhandeld met onder
nemingsraden en vakbonden. Vervolgens kan men bij een evenwichtige aanpak, 
waarbij informatiestromen over de automatisering vanuit de diverse geledingen 
worden gestuurd en op elkaar worden afgestemd, kiezen voor een projectmatige 
aanpak. De feitelijke aanpassing van de organisatie en de opvang van de persone
le gevolgen vinden voornamelijk plaats in de implementatie- en invoeringsfase. 
Bij een planmatige aanpak, zowel wat betreft de invoering van automatisering als 
wat betreft de opvang van de sociale gevolgen, wordt het gehele proces in een 
laatste fase geëvalueerd. 
Het onderscheid in de rechterkolom ten aanzien van de betrokkenheid van de 
verschillende werknemersvertegenwoordigers wordt gemaakt, is in de praktijk 
vaak minder absoluut dan uit een dergelijk schematisch overzicht blijkt. De ac
toren worden hier vermeld als partij met de grootste betrokkenheid in de betref
fende fase bij het proces van automatisering. De betrokkenheid van vakbonden 
als actoren bij het automatiseringsproces is het meest waarschijnlijk in de oriën
tatie- en .de evaluatiefase. De verklaring daarvoor ligt in het feit dat vakbonden 
veelal geen precies beeld hebben van de arbeidsorganisatie en de veranderingen 
die daarin als gevolg van de invoering van automatisering in worden aangebracht. 
Dit geldt in mindere mate ook voor de ondernemingsraad, die wel eisen kan 
stellen met betrekking tot omscholing en die in een projectorganisatie een par
ticiperende rol kan opeisen. Ook hier bestaat echter doorgaans een te gering 
inzicht in arbeidsprocessen en de precieze uitvoering van verschillende werk
zaamheden. Het ligt daarom voor de hand dat in de fase van analyse van werk
methoden en de aanpassing van de organisatie werknemers als gebruikers een 
belangrijke rol spelen. 
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Bij, wat in het gehanteerde technology assessment-concept als een ideale besluit
vorming wordt gezien, wordt echter al in een vroeg stadium van besluitvorming 
rekening gehouden met de kwaliteit van de arbeid bij functies die in de gereor
ganiseerde organisatie zullen ontstaan. Daarvoor is het dan ook noodzakelijk dat 
van onderaf uit de organisatie eisen worden ingebracht waaraan de automatisering 
moet voldoen. Voor een afstemming van belangen is bij automatisering een pro
jectorganisatie noodzakelijk. De coördinatie en communicatie van belangen en 
motieven vinden dan binnen deze adhoc-organisatie plaats. Het gaat dan wel om 
een bewust gestuurd proces, gericht op de coördinatie van beslissingen (Warme
rdam e.a. 1988: 18). Er vindt bovendien een voortdurende terugkoppeling van 
activiteiten plaats binnen een zorgvuldig bewaakte doelstelling, waarover op basis 
van uiteenlopende belangen overeenstemming bestaat. 
Tot slot moet hier nader worden ingegaan op de definitie van automatisering die 
in deze studie wordt gehanteerd. Uit het bovenstaande blijkt al dat in deze defini
tie niet zozeer de inschakeling van geautomatiseerde systemen bij de bewerking, 
bewaking en besturing van produktieprocessen als belangrijkst fenomeen wordt 
beschouwd. In deze studie staat juist de invoering van dergelijke systemen binnen 
de organisatie, de aanpassing van arbeidsprocessen, de opvang van de gevolgen 
voor de werkgelegenheid, en het handelen van de verschillende actoren daarbij 
centraal. Automatisering wordt gezien als een 'interlocked technology', die tevens 
naar organisatorische en culturele veranderingen verwijst (Huppes 1985: 27). 
Er wordt ook van uit gegaan dat er zeer uiteenlopende varianten bestaan voor het 
aanpassen of herontwerpen van de organisatie bij de invoering van vergelijkbare 
technologieën. Niettemin zal er een directe relatie tussen beide variabelen bes
taan, waarbij de technologie in soms meer en soms minder sterk een bepaald 
organisatiemodel bepaalt. Het stadium van automatisering is hierbij van groot 
belang. Zo bestaan er bij flexibele automatisering binnen de produktie ruimere 
mogelijkheden om binnen produktiegroepen een afgeronde taak uit te voeren, 
waardoor doorlooptijden kunnen worden verkort, een grotere beheersing van de 
kwaliteit en een vergroting van de regelcapaciteit in de uitvoerende produktie
afdelingen tot stand kan komen (De Sitter et al 1986). De wenselijkheid van een 
dergelijke produktie-organisatie is dan vooral afhankelijk van de kosten van grote 
voorraden, de vraag naar hoogwaardige produkten op de markt en de wenselijk
heid van een hoge kwaliteit van de arbeid. In dat geval gaat het dan om een 
'organisational choice'. Hieruit mag worden afgeleid dat technologie niet dwin
gend de organisatievorm voorschrijft, maar dat een bepaalde technologie onder 
bepaalde omstandigheden wel beter met een bepaald organisatiemodel kan sa
mengaan. 
Hoewel een beperkte definitie van automatisering wordt verworpen, moet het 
echter wel mogelijk blijven om, zoals in het analysemodel in deze studie gebeurt, 
onderscheid te maken tussen de produktietechnologie, waarbij dan vooral gedacht 
wordt aan de apparatuur en de toegepaste programmatuur, en de structuur van de 
arbeidshandelingen die daarbij moeten worden verricht. Wanneer technologie in 
de gekozen definitie namelijk samenvalt met het arbeidsproces zelf of met veran
deringen die daarin worden aangebracht (Kayzel en van Wel 1985: 24), dan 
kunnen geen verbanden meer worden gelegd en kan men slechts vervallen in 
cirkelredeneringen. 
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4.3 Hypothesen 

Op basis van het voorgaande kunnen voor de casestudies de volgende hypothesen 
worden geformuleerd: 

Verwacht wordt dat, naarmate er binnen een organisatie in sterkere mate een 
in het automatiseringsbeleid geïntegreerd sociaal beleid wordt gevoerd er 
gunstiger effecten voor de kwaliteit van de arbeid zullen optreden. 

Verwacht wordt dat van een streven naar flexibiliteit en kwaliteitsverhoging 
als achterliggend motief bij automatisering een gunstiger effect op de organi
satie en de arbeidsinhoud uitgaat dan van een streven naar kostenverlaging en 
vergroting van de beheersing van het produktieproces. 

Verwacht wordt dat, naarmate er in sterkere mate sprake is van een participa
tiestrategie bij werknemersvertegenwoordigers in de OR er een grotere betrok
kenheid en een hoger kennisniveau zal bestaan, welke vervolgens een effec
tieve beïnvloeding mogelijk maken. 

Verwacht wordt dat, naarmate een geautomatiseerde systeem meer kenmerken 
vertoont van een grootschalig systeem waarbij de produktie-organisatie als 
geheel betrokken is, er een geringere mogelijkheid bestaat voor beïnvloeding 
van het automatiseringsproces door werknemers, zoals bij 'stand-alone' sys
temen het geval zal zijn. 

Verwacht wordt dat, naarmate de leverancier bij de ontwikkeling van de ap
paratuur en software meer uitgaat van maatwerk, de mogelijkheden voor 
beïnvloeding van het automatiseringsproces groter zullen zijn en dat daardoor 
ook de kansen voor een hoge kwaliteit van de arbeid gunstiger zullen zijn. 

Verwacht wordt dat, naarmate er een grotere afhankelijkheid bestaat van de 
toeleverancier door bij voorbeeld een vergaande integratie van produktieke
tens, er sprake zal zijn van een complex besluitvormingsproces waarbij weinig 
ruimte is voor beïnvloeding door werknemers van het automatiseringsproject. 
Inter-organisatorische relaties zullen daarmee van invloed zijn op het bij auto
matisering gevoerde beleid. 

Noten 

1. Zie hierover: Veersma 1986a. 
2. Volgens De Sitter is het bedrijfsleven in Nederland op bet gebied van integrale produktiever

nieuwing al zeer actief, en verloopt bet proces van verandering waarschijnlijk sneller en meer 
gespreid dan bij voorbeeld in Zweden. Veranderingen onttrekken zich echter aan het oog van 
de waarnemer, omdat ze vanuit het locaal management van produktie-eenheden worden aan
gezet (De Sitter 1990: 140). 
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3. Hier moet gewezen worden op het feit dat het werk van De Sitter vooral betrekking heeft op 
discrete produktieprocessen, waarbij de keuze-mogelijkheden, gezien de aard van het bewer
kingsproces, groter kunnen zijn dan bijvoorbeeld in de procesindustrie. 

4. Zie het nummer van Te Elfder Ure (41) dat gewijd is aan bet ontwerpen van arbeidsprocessen, 
maart 1988, en de discussie die in de loop van 1989 in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstuk
ken door verschillende auteurs gevoerd is over deze twee stromingen in de arbeidssociologie. 

5. Grootschaligheid is natuurlijk niet de enige voorwaarde voor bet ontstaan van dit probleem. 
Hiervan was bij voorbeeld ook sprake bij de bouw van paramiden bij de Egyptenaren. Het 
kenmerkende verschil is gelegen in de achterliggende produktieverhoudingen. 

6. Het gaat hier om de stukwerker die werk uitvoert en laat uitvoeren met door de patroons gele
verde grondstoffen en werktuigen. Arbeiders worden door hem direct, zonder tussenkomst van 
de patroon, per dag en per afgeleverd produkt geworven en betaald. Als arbeids-organisator en 
werver van arbeidskracht regelt hij voor de ondernemer alles met betrekking tot de uitvoering 
van het werk: werving, betaling, organisatie van de arbeid en toezicht (Coriat 1981: 29). 
Men kan zich overigens afvragen of dit inderdaad een overheersende tendens is geweest in de 
periode van maatschappelijke ontwikkeling in de produktie die Braverman beschrijft. Het ma
nagement dat op Tayloristische leest was geschoeid, streefde namelijk naar een efficiente or
ganisatie van de arbeid; hetgeen niet direct impliceert dat het Taylorisme gericht was op een 
structurele afbraak van bet vakmanschap, zoals vaak wordt verondersteld. Wel kan men stellen 
dat deze managementstroming tot doel bad om de bestaande arbeidsplaatsstructuren te herzien, 
in die zin dat ze vervangen worden door een hiërarchie van ongeschoolde, geoefende en ge
schoolde functies, en een nieuwe laag van indirecte functies (Cbristis 1988: 60). 

7. Hier wordt dus gedoeld op de veronderstelde economische gedetermineerdbeid van ontwik
kelingen en niet op een zodanige houding van bij voorbeeld werknemers in onderhandelingen 
met werkgevers, dat alleen economische eisen worden gesteld. Zie voor dit laatste: Mann 1973. 

8. Dit betekent niet dat men om die reden een door bet management gehanteerde strategie als een 
bewust gekozen strategie moet zien. Vaak wordt, vanwege onbekendheid met alternatieve 
oplossingen voor de meest bekende weg gekozen. 

9. Eerder, bij de behandeling van bet Taylorisme, is dit beeld al enigszins gecorrigeerd. 
10. Hierbij moet een verschil in organisatie met de Engelse situatie worden aangegeven. Daar 

worden werknemers binnen een bepaalde bedrij fstak door meerdere vakbonden georganiseerd. 
In Nederland kent men, naast de categorale bonden, binnen een bedrijfstak alleen het onder
scheid in vakorganisaties tussen de confessionele en de sociaal-democratische organisaties. 

11. Braverman waarschuwt tegen een, wat hij noemt, ongelukkig gebruik van Weberiaanse ter
minologie, waarbij de beheersing van arbeidsprocessen rechtstreeks aan de grootschaligheid of 
complexiteit van bedrijven wordt toegeschreven. Zie: Braverman 1974: 120. 

12. In het kort samengevat betekent dit dat er een gepolariseerde functiestructuur ontstaat van een 
groot aantal functies op een boog kwalificatie-niveau en een grote massa van arbeidsplaatsen 
op een laag kwalificatieniveau, waarbij functies op een midden-niveau verdwijnen. Een tendens 
die in Nederland is geconstateerd door Conen en Huygen (1980). 
Voor de definitie van kwaliteit van de arbeid die in deze studie wordt gehanteerd moet bier 
verwezen worden naar de probleemstelling (par. 4.1 van dit hoofdstuk). 

13. Met dit laatste wordt al aangegeven dat het gebruik door Kern en Schumann van de term 
'nieuwe produktieconcepten' problematisch is. Zij gebruiken deze term als aanduiding van een 
gesignaleerde trend die zich volgens hen, in de concurrentie met 'oude produktieconcepten' , in 
de toekomst als dominant zal voordoen. Door een extrapolering van tendensen wordt soms een 
schijn van wetmatigheid gewekt. Het gaat echter te ver om Kern en Schumann vanwege de 
introductie van de term 'nieuwe produktieconcepten' het verwijt van een on reflectieve 'obje
ctivistische' opvatting van techniek en kwalificatie te verwijten (Baader 1987: 84) 

14. Het ontbreken van overeenstemming tussen verschillende auteurs over de gebruikte definities 
en terminologie betreft vooral de definitie van vakmanschap. Een eerste onduidelijkheid is of 
dit vaardigheden betreft die in de loop van jarenlange ervaring zijn ontwikkeld, of dat dit be
grip ook op de opleiding en de toepassing van abstracte kennis duidt. Daarnaast is vaak on
duidelijk in hoeverre biermee sociale vaardigheden worden aangegeven. Hoewel een brede 
definitie de voorkeur verdient, is deze moeilijk te gebruiken door de diversiteit van laatstge
noemde kwalificaties. Terwille van de hanteerbaarheid van de definitie richt ik mij ook in de 
eerste plaats op de arbeidsinhoud en de vereiste kwalificering. 
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15. Met nadruk wordt hier gewezen op bet gevaar van een technologisch determinisme. Kern en 
Schumann zeggen zelf -bijna ten overvloede: "Wir behaupten keinesfa/Is die Verbesserung der 
lndustriearbeit als naturwüchsige Konsequenz der Automation" .... "Wir sagen ober, dass wir 
historisch on einem Punkt angekommen sind, von dem ob das kapitalistische Management 
grössere Effizienz nur noch dann gewinnen kann, wenn es die Arbeitsteilung wieder lockert. " 
(Kern en Schumann 1984: 319). 

16. De invloed die Braverman aan Taylor toekende, komt onder meer in het volgende citaat tot 
uitdrukking: "Hij -Taylor, UV- ging zijn eigen vak met een voortvarendheid en energie te lijf 
die zijn tijdgenoten verbaasde en zette vanaf die tijd een patroon uit voor industrüile inge
nieurs, taakontwerpers en kantoormanagers" (Braverman 1974:· 110). 

17. Zie onder meer over de kwaliteit van werk bij automatisering van administratieve werkzaam
heden in de overheidssector (de kwartaire sector) de brochure: Evers e.a. 1987. 

18. Het gaal bier tevens om de toekomst van, wal wordt aangeduid als de de 'diensteneconomie'. 
De Dienstenbond vertegenwoordigt immers werknemers in de tertiaire sector, waar hoofdzake
lijk commerciële, dienstverlenende beroepen voorkomen. Juist in deze sector werd door de 
theoretici van de post-industriële samerrleving de grootste groei in hoogwaardige werkgelegen
heid voorspeld. Een eerste probleem bij uitspraken over het al dan niet optreden van genoemde 
ontwikkelingen is de optredende vervaging van scheidslijnen tussen sectoren en beroepen. Dit 
is in de eerste plaats een gevolg van veranderingen in de inhoud en de aard van werk bij 
hoofd- en handarbeid. Functies in de uilvoerende produktie kunnen veranderen doordat be
voegdheden bij de uitvoering van de produktie teruggebracht worden naar de werkvloer en 
doordat meer complexe besturingstaken bij de uitvoerende produktie worden uitgevoerd, terwijl 
kantoorfuncties juist vaak een meer routine-matig karakter krijgen doordal meer uitdagende en 
verantwoordelijke taken worden geautomatiseerd. De verva~ing van grenzen lussen sectoren en 
beroepen is tevens een gevolg van de toenemende integratie van delen van produktieprocessen 
die onder invloed van de invoering van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
plaatsvindt. Bij de reorganisatie van arbeidsprocessen kunnen bovendien nieuwe functies ont
staan waarin de taken weer verder zijn geïntegreerd. 
Afgezien van de gevolgen van een dergelijke vervaging van scheidslijnen voor de economie, is 
het nog maar de vraag of onze economie grolendeels afhankelijk zal zijn van de dienstverle
nende sector. Volgens Watson zal een grotere vraag naar diensten vaak voort komen uit een 
hogere produktie in de industriële nijverbeid (Watson 1987: 266). 

19. Dit verschil komt volgens de genoemde auteurs tot uitdrukking in de verschillende ·benamingen 
van werknemers bij automalisering van de uitvoerende produktie en van de administratie. In 
het eerste geval spreekt men veelal over bedieners, terwijl men het in het tweede geval over 
gebruikers heeft. 
Gebruikersparticipatie is overigens niet het enige instrument om bij het ontwerp van nieuwe 
systemen de wensen en de kennis van gebruikers te genereren. Dit gebeurt ook door middel 
van software, zoals bij het ontwikkelen van een vierde-generatietaal en tegenwoordig vijfde 
generalietalen, waar wensen van gebruikers direct in een computerprogramma kunnen worden 
vertaald. Een belangrijk euvel bij pogingen om zgn. kunstmatige intelligentie toe te passen, is 
dat kennis die binnen organisaties in informele netwerken wordt verzameld en toegepast, on
voldoende kan worden omgezet in formele regels (Bolwijn en Kumpe 1982: 7). 

20. Hoewel veel werkgevers in de jaren tachtig een vakbondsvijandig beleid lijken te voeren, 
wordt participatie bij automatisering vaak wel gewaardeerd vanwege de grotere kennis die 
daardoor bij beide partijen wordt opgebouwd. Voor de leden van de vakbonden binnen bedrij
ven houdt dit bovendien in dat hun betrokkenheid bij de produktie groter wordt. Ook biedt dit 
vakbonden de kans meer inzicht te krijgen in de voordelen van automatisering. In dat geval 
mag worden verwacht dat ze zich minder afwijzend opstellen en dat ze bij een duidelijke ver
betering van de bedrijfs-economische resultaten en een eventuele verlichting van de arbeid
somstandigheden door automatisering mogelijk zelfs hun steun zullen geven aan verdergaande 
automatisering van het produktieproces. Onderhandelingen over de invoering van automatise
ring kunnen daardoor aanmerkelijk worden versoepeld. 
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Ten aanzien van de rol van vakbonden in , wat wordt genoemd de diensteneconomie of in de 
toekomstige 'u•formatie-maatschappij' zijn de conclusies niet eenduidig. Schmidman bij voor
beeld· trekt, mede op basis van bepaalde ontwikkelingen in de dienstensector, ten aanzien van 
de toekomstige arbeidsverhoudingen de conclusie, dat in een op de dienstensector georiënteer-



de economie de noodzaak van collectieve organisatie en bet voeren van collectieve actie bij 
werknemers niet zal verdwijnen en zelfs ook niet zal afnemen. Met bet in belang en aantal 
toenemen van boog opgeleide werknemers zal volgens hem wel een nieuw type vakbondswerk 
ontstaan. Dit vakbondswerk zal echter evenals tevoren gebaseerd zijn op de machtstructuren 
die in alle ondernemingen waar mensen werkzaam zijn, blijven bestaan (Schmidman 1979: 
143). Deze opvatting wijkt af van vroegere uitspraken gedaan in studies met betrekking tot ar
beidsverhoudingen in de 'infonnatie-maatschappij'. Hier wordt meestal verondersteld dat vak
bonden in de genoemde maatschappij overbodig zouden worden. We komen later op dit onder
werp terug bij de behandeling van de meer recente literatuur. 

21. De rel a tie tussen de produktieverhoudingen en de reproduktieverhoudingen die door Piore en 
Sabel in de crisis van het Fordisme wordt aangegeven is ook bij het ontstaan van het Fordisme 
aanwezig. Historisch gezien is er een directe samenhang tussen de produktieverhoudingen in de 
Ford-fabrieken in Detroit aan het begin van deze eeuw, het daar gevoerde sociaal beleid en de 
reproduktieverhoudingen, waarbij de overheid door het creëren van sociale voorzieningen een 
belangrijke rol vervult. 
Ford wist door de invoering van de lopende band een hogere produktiviteit te bereiken, terwijl 
vakkennis en de ervaring van werknemers overbodig werden gemaakt. Hierdoor kon ook een 
strategie om vakbonden uit te bannen, doeltreffender worden gehanteerd. Vakbonden behartig
den destijds immers vooral de belangen van vakameiders met betrekking tot vakmanschap, dat 
gebaseerd was op ancienniteit, en een langdurige opleiding en inwerkperiode. Er ontwikkelde 
zich echter een radicaal syndicalisme, waardoor de beoogde doelstelling van dit ondernemings
beleid niet werd bereikt. In deze periode breidde de !WW (lntemational Workers of the World) 
zich het meeste uit en ontwikkelde zij de grootste dynamiek (Coriat 1981 : 65). Een doeltref
fend instrument in bet anti-vakbondsbeleid was de 'Five Dollar Day': een voor die tijd zeer 
hoog loon, waarmee gepoogd werd de slechte omstandigbeden waaronder de werknemers 
moesten werken te compenseren. De arbeidsverhoudingen en de slechte arbeidsomstandighe
den, die tot uiting kwamen in bet grote aantal bedrijfsongevallen, leidden niettemin tot een 
voortdurend zeer groot verloop onder werknemers. Terwijl Ford in 1913 continu tussen 13.000 
en 14.000 arbeiders nodig bad, verlieten in dat jaar 50.000 arbeiders de fabriek (Beynon 1973: 
19). Gramsci komt al tijdens de bloeiperiode van de onderneming, na de Eerste Wereldoorlog, 
tot scherpe conclusies ten aanzien van het sociaal beleid van Ford. Terwijl dit beleid er, van
wege de hoge beloning, alle schijn van heeft gericht te zijn op de bestwil van de werknemers, 
blijkt volgens Gramsci dat het juist gericht is tegen een 'humanisme'. Immers, het scheppen 
van een psycho-fysiek evenwicht is juist noodzakelijk om de instorti~tg van werknemers, die 
uitgeput zijn door de nieuwe produktiemethode, te voorkomen (Hoare en Smith 1971: 303). 
De hoge beloning ging gepaard met een strenge disciplinering, ook buiten het bedrijf. De vijf 
dollar werd alleen betaald aan werknemers die langer dan een half jaar in dienst waren en 
alleen aan mannen van boven de 21 jaar (Coriat 1981: 65). Op het sociale gedrag van werkne
mers werd een extreme sociale controle uitgeoefend door de sociologenafdeling van de Ford
maatschappij. Ford zag de noodzaak biertoe gelegen in de wortels van de gevaren in de we
reld, namelijk "Bankiers, muniti.e-pro~centen, alcohol, koningen en hun trouwe aanhang, en 
schoolboeken" (Lacey 1986: 239). Hiermee werd de basis gelegd van de massaconsumptie, die 
als kenmerkend moet worden gezien voor een fordistische produktiewijze. 

22. De titel van het boek van Huppes verwijst naar het type kwalificaties bij werknemers en niet 
naar de re la tie mens en produkt, zoals die bij handwerk bestaaL Bij het verschijnen van het 
boek ontstond hierover een misverstand. Dit misverstand kon niet alleen ontstaan door de titel 
van bet boek, maar ook door bet feit dat de studie werd uitgevoerd in opdracht van het PBO-
orgaan, Hoofdbedrijfschap Ambachten. , 

23. Ten aanzien van de toekomstige internationale arbeidsverdeling schetsen Piore en Sabel een 
tweetal opties, waarvan de eerste gebaseerd is op het model van het koninkrijk van de Bour
bons met in het centrum van de wereld~conomie hoogwaardige produktie en in de periferie de 
toelevering van half-fabrikaten door paupers. Een tweede optie houdt in bet ontstaan van een 
nieuwe produktiewijze in het Westen en de verschuiving van de massaproduktie naar de ont
wikkelingslanden, hetgeen ook voor de laatstgenoemde landen een relatieve verbetering van de 
levensstandaard zou betekenen. In beide gevallen is er dus sprake van een nieuw type boog
waardige produktie en een bijbehorend type arbeid in het centrum van de wereldeconomie, 
waar bovendien werknemers op een flexibele basis worden ingezet. 
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24 . Voor een onderbouwing van deze stelling is hel voldoende er op Ie wijzen dal niet alleen hel 
wetenschappelijke karakter van 'scientific management' bij Taylor voldoende is ontmaskerd 
-hel meest grondig door Braverman-, maar dal dil tevens geldt voor hel welenschappelijke 
karakter van modemere managemenlslralegieën. Zo wordt door Wood als verklaring voor de 
superioriteit van hel Japans management gegeven: de combinatie van de kennis van de be
drijfsingenieur mei de concrete materiedeskundigheid van de werknemers, een kennisniveau dal 
in hel algemeen niet als wetenschappelijk wordt gezien (Wood 1988: 89). 

25. Organisatorische kenmerken zijn niet alleen van invloed op de mogelijke gevolgen van auto
matisering, maar levens op hel succes van de automalisering zelf. Voor hel slagen of falen van 
de automalisering wordt door belrokkenen steeds meer hel belang ingezien van bepaalde ken
merken van de organisatie (Warmerdam 1989). 

26. Hel afdalen naar hel niveau van de organisatie betekent overigens niet dal een situatie binnen 
een organisatie geïsoleerd van haar omgeving wordt beshldeerd. Bij de analyse van een 
machtsconstellatie is bijvoorbeeld niet alleen de vakbondssihlatie binnen hel bedrijf van belang, 
maar moel deze geplaatst worden in de context van de sirnatie in de betrokken bedrijfstak. Ook 
blijkt hel bij voorbeeld in de cases die in deze shldie zijn onderzocht van belang de produk
tiekelen binnen een uitgeverij en de weg die een grafisch produkt doorloopt, in hel onderzoek 
Ie betrekken. 

'Z7. Feil blijft dal in iedere hiërarchische organisatie door de top meer macht wordt uitgeoefend dan 
door de basis. Deze macht kan door interne factoren en externe actoren -bijvoorbeeld overheid 
of clienten- en daarmee samenhangde belangen worden beperkt Interne belangen profileren 
zich hel sterkst in de gespecialiseerde afdelingen waar bepaalde expertise, prestige of finan
ciële, danwel materiële bronnen Ier beschikking slaan. Besluitvorming is niet alleen een proces 
waarin beslissingen worden genomen over een bepaald onderwerp, maar is tevens een proces 
dal gericht is op de inslandhouding van de bestaande machtsverhoudingen. Besluitvorming kan 
daarom worden gezien als een politiek proces dal verschillende machtsvectoren in balans houdt 
(Hickson 1986: 14). 

28. Hel betreft hier dus een relatieve sociale bepaaldheid van leehnologische ontwikkelingen. Zoals 
er geen sprake mag zijn van een leehnologische (over-)gedetermineerdheid van ontwikkelingen 
binnen hel arbeidsproces, moel ook worden vermeden dal hel handelen van sociale actoren bij 
automalisering wordt opgevat als hel doelbewust maken van een strategische keuze voor een 
bepaalde leehnologische ontwikkeling. 

29. Automalisering heeft in de praktijk een verschillende betekenis. Er wordt gestreefd naar een 
industriëel proces waarin alle bedienings-, bewakings- en planningsfuncties geautomatiseerd 
zijn. De data over de operaties worden dan teruggekoppeld naar een computer, die de besturing 
over hel hele produktieproces uitvoert. Hierbij zou dus alle directe menselijke ingrijpen over
bodig worden. In de praktijk is er eerder sprake van geautomatiseerde systemen die veel, maar 
niet alle menselijke besturing overbodig maken. Behalve in de procesindustrie kan men in de 
praklijk nog weinig voorbeelden vinden van produktiesystemen die aan hel ideaalbeeld vol
doen. In andere delen van de industrie en dienstverlening is dal niet te verwezenlijken vanwege 
de complexiteit van de besluringsproblematiek . Hel overbodig maken van ieder menselijk 
ingrijpen is, hoezeer dil ook lol de fantasie van velen mag spreken (Vgl. de diverse concepten 
van de fabriek 2000 en het kantoor 2000), daarom vooralsnog niet meer dan een droom van 
menig ontwerper van produktieprocessen . 
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Deze conslalering heeft belangrijke implicaties voor hel onderhavige onderzoek. Wanneer er 
van uitgegaan wordt dal arbeid niet overbodig wordt, blijft de vraag hoe deze restarbeid bij 
automatisering wordt georganiseerd. De mogelijkheid beslaai dan dal de organisatie, bij een 
minder snelle voortschrijdende aulonomiseriog van hel produktie-apparaat dan in hel verleden 
hel geval is geweest, juist meer afhankelijk wordt van de menselijke arbeidskracht De bij 
automatisering overgebleven taken hebbeo immers veelal een complex karakter, aangezien 
minder complexe laken mei een routine-malig karakter zijn geautomatiseerd. Bij een grotere 
nadruk op kwaliteit onder toenemende technologische complexileil wordt hel ook steeds moei
lijker het ontwerp van nieuwe produkten van bestaande produklen Ie scheiden, waardoor een 
afdeling R en D niet meer als een eilandje binnen de organisatie kan werken . Zo moel bij 
voorbeeld bij hel gebruik van CAD/CAM-systemen naar wegen worden gezocht de produktie
werknemers actief te laten participeren in de ontwikkeling van nieuwe produkten (Gustavsen 
1986: 78). 



30. Zie onder meer: Walravens (zj). 
31. Voordat de mogelijkheden voor beïnvloeding worden onderzocht, is bel nodig een onderscheid 

te maken tussen onderzoek. naar automatiseringsprocessen nadat deze hebben plaatsgevonden 
(ex post) en de mogelijkbeden die daaruil worden afgeleid voor beïnvloeding vooraf (ex ante). 
Conclusies op basis van ex post onderzoek dragen een hypothetisch karakter zo lang ze niet in 
een vroeg stadium van automalisering in praktijk zijn gebracht. Een bezwaar tegen onderzoek 
dal ex ante wordt uitgevoerd is dat in dat geval de specifieke wisselwerking die in de praktijk 
tussen versebillende factoren optreedt, niet kan worden onderzocht. Hier stuit men op het stur
ingsdilemma. Dit betekent dat enerzijds de potentiële gevolgen van technologische ontwikke
lingen alleen kunnen worden ingeschat wanneer de ontwikkeling ervan al gevorderd is. Ander
zijds wordt de sturing ervan bemoeilijkt naarmate hel proces van ontwikkeling van de tech
nologie vordert. Controle mag dan nog mogelijk zijn; hel wordt echter erg moeilijk, duur en 
lijdrovend (Collingridge 1980: 18). 
In bel licht van technology assessmenl op hel terrein van produktie-automatisering, waarbij 
gestreefd wordt naar een bredere besluitvorming rond automatiseringsprocessen, is bel een 
nevendoelstelling van de case-studies in dil onderzoek keuze-momenten en keuzemogelijkhe
den in bel veranderingsproces bij automatisering te localiseren. Aangezien de case-studies 
betrekking hebben op het proces van besluitvorming zoals dal in de realiteit beeft plaaiSgebad, 
zullen uilSpraken over keuzemogelijkbeden een ex post karakter hebben. 

32. Dit in tegenstelling tol de mening van andere sociale wetenschappers in Nederland, dat vak
bonden 'invloedrijke sociale actoren' zijn, waardoor zij in principe zonden beschikken over 
voldoende hulpbronnen om te kunnen functioneren als onafhankelijk kanaal voor de sociale 
controle van (industriële) technologische innovatie (van den Bessetaar en Leydesdorff 1985: 
68). 
Afgezien van de politieke betekenis van een dergelijke stellingname, is hel een vrij algemeen 
geaccepteerde opvatting dat, in tegenstelling tol hetgeen de genoemde auteurs beweren, de 
vakbonden zich allerminst in een uilStekende positie bevinden om als belangrijke actor maat
schappelijke invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van op wetenschappelijke kennis geba
seerde technologische innovatie. 

33. Overigens lijken ook. hier de belangen van 'verlicht ' management en vakbonden voor een deel 
samen Ie vallen. Dit mag men afleiden uit hel feit dat een medewerker van Philips, P. Bolwijn, 
een TNO-medewerker, W. Zegveld, en de voormalige voorzitter van de Vervoers-bond, R. 
Vreeman, een artikel schreven onder de kop: 'Hoe werknemers leren op een knop te drukken' 
(in: De Groe1te Amsterdammer, nr. 11, 1986). 
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111. Onderzoeksaanpak: casestudies binnen de grafische 
industrie 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is betoogd, dat onderzoek met de gefonnuleerde pro
bleemstelling in de eerste plaats gericht moet zijn op ontwikkelingen op het 
niveau van de onderneming en de afdelingen daarbinnen. Dit neemt niet weg dat 
tevens voor een aanpak kan worden gekozen van onderzoek binnen een bedrijfs
tak. In deze studie wordt de bedrijfstak gezien als essentieel referentiekader. 
Op dit niveau van onderzoek kunnen in de eerste plaats overeenkomsten worden 
aangetroffen ten aanzien van verschillende aspecten van de arbeidsorganisatie. 
Een bedrijfstak wordt . hier opgevat als een aggregaat van arbeidsorganisaties, die 
overeenkomsten bezitten waardoor zij in bepaalde opzichten een entiteit vormen. 
Bovendien kan men op het niveau van de bedrijfstak instituties aantreffen die 
veelal beheerd worden door, en vallen onder het toezicht van de georganiseerde 
partijen binnen de bedrijfstak. Door dit institutioneel kader worden belangrijke 
voorwaarden bepaald voor het functioneren van organisaties die deel uitmaken 
van de bedrijfstak. Instituties op dit niveau kunnen daardoor van invloed zijn op 
de relaties tussen technologie, organisatie, arbeidsbeleid, werknemersstrategie en 
kwaliteit van de arbeid. 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden algemene kenmerken behandeld 
van een bedrijfstak. Het gaat daarbij om kenmerken die alle, zij het ten aanzien 
van de verschillende aspecten in verschillende mate, van toepassing zijn op de 
voor onderzoek gekozen bedrijfstak: de grafische industrie. Hier worden tevens 
de beperkingen aangegeven van een dergelijke aanpak. Deze zijn ten eerste 
gelegen in het feit dat er, ook al bestaat er een hechte georganiseerdheid binnen 
de bedrijfstak, verschillende segmenten kunnen worden onderscheiden binnen de 
bedrijfstak die op zich weer min of meer afgebakende sectoren vormen. Boven
dien doen zich, zoals we later zullen zien, ontwikkelingen voor die een bedrijfs
takgerichte aanpak voor onderzoek steeds minder geschikt maken. Toch is het 
gekozen uitgangspunt bij deze studie minder paradoxaal dan men zou kunnen 
vermoeden. Vooralsnog vertoont de gekozen bedrijfstak, door overeenkomsten in 
zowel produktie-technische als institutionele en culturele factoren, voldoende 
samenhang om deze als een entiteit te kunnen beschouwen. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de keuze voor de grafische industrie 
als bedrijfstak beargumenteerd en wordt de plaats daarvan binnen het empirisch 
onderzoek aangegeven. Bij onderzoek binnen deze bedrijfstak wordt de onder
zoeker onmiddellijk geconfronteerd met typische arbeidsverhoudingen die deze 
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bedrijfstak in meer dan één opzicht het imago van een voorloper verlenen. Op het 
niveau van de bedrijfstak zijn de arbeidsverhoudingen vervat in een corporatis
tische structuur, die een kader biedt voor de verhoudingen binnen de afzonder
lijke organisaties en van waaruit tevens invloed wordt uitgeoefend op de regule
ring van de arbeidsverhoudingen op het niveau van de arbeidsorganisatie. 
Als gevolg van de geïnstitutionaliseerde arbeidsverhoudingen is ook een regule
ring van de beïnvloeding van automatiseringsprocessen door werknemersver
tegenwoordigers vastgelegd in de voor de grafische industrie geldende CAO's. 
Hierdoor zijn de arbeidsverhoudingen op bedrijfstakniveau een niet onbelangrijke 
omgevingsfactor bij de vormgeving van kwaliteit van de arbeid als gevolg van 
ingrijpende organisatorische veranderingen en de invoering van automatisering. 
Ten aanzien van de -formele- wijze waarop de besluitvorming rond automatise
ringsprocessen plaatsvindt is er een heel directe relatie tussen de verschillende 
aggregatieniveau's. In de grafische CAO's blijkt dit onder meer uit het feit dat 
naast de Reorganisatiecommissie, die als regulerend en controlerend orgaan 
vanuit de bedrijfstak is samengesteld, de Ondernemingsraad wordt genoemd als 
partij waaraan de werkgever informatie moet verschaffen en waarmee deze 
overleg moet plegen wanneer er plannen bestaan voor belangrijke investeringen 
zoals in het geval van automatisering. Ook op een andere wijze komt de relatie 
tussen de verschillende niveau's tot uitdrukking. Als gevolg van de geïnstitutiona
liseerde verhoudingen binnen de bedrijfstak is een uitgebreid scholingsstelsel voor 
de grafische industrie opgezet. Wanneer mogelijkheden voor scholing worden 
opgevat als een onderdeel van het sociaal beleid bij automatisering, kan men 
stellen dat hier de voorwaarden voor het sociaal beleid indirect gelegen zijn in 
het institutionele kader van de bedrijfstak. 
Vervolgens worden in dit hoofdstuk ontwikkelingen binnen de onderzochte 
bedrijven geplaatst in het kader van de sector waarvan deze bedrijven deel uit
maken: de uitgeverssector. De reden hiervoor is, dat de bedrijven organisatorisch 
onderdeel zijn van concerns. Veranderingen in de produktie van grafische bedrij
ven hangen samen met veranderingen die zich in de produktie van dergelijke 
concerns voordoen. De produktie-activiteiten worden steeds meer ontplooid 
binnen wat wel genoemd wordt, de informatie- en communicatie-industrie. 
Van oudsher bestaat er al een duidelijke afhankelijkheidsrelatie tussen beide 
produktieketens. De grafische produktie in zowel het segment van de krantenpro
duktie als het segment van het handelsdrukwerk wordt in belangrijke mate be
paald door de toeleveranciers, die in het eerste geval bestaan uit krantenredacties 
en advertentie-afdelingen, en in het tweede geval uit de redacties van de uit
geverijen en de verschillende auteurs die al dan niet rechtstreeks werk aanleveren 
aan grafische bedrijven. Vanuit een uitgeversconcern wordt daarom ook invloed 
uitgeoefend op automatiseringsplannen en de besluitvorming rondom automatise
ring. Bovendien doen zich, mede onder invloed van dergelijke ontwikkelingen 
binnen de produktie-organisatie, ingrijpende veranderingen voor in de onderlinge 
relaties tussen de verschillende delen van de produktieketen bij de vervaardiging 
van grafische produkten. 
Tot slot wordt in dit hoofdstuk de bij de casestudies gevolgde aanpak beschreven 
en wordt de keuze voor de onderzochte bedrijven beargumenteerd. In deze para
graaf worden de verschillende fasen van het onderzoek in detail behandeld, en 
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worden de stappen aangegeven die in de loop van het onderzoek zijn onderno
men. Vervolgens worden de doelstellingen besproken van het doen van case
studies. Bovendien wordt ingegaan op de verwachtingen die men aan de methode 
van kwalitatief onderzoek die hier gevolgd is, mag stellen. 

1. Onderzoek binnen een bedrijfstak 

De keuze bij onderzoek van een bedrijfstak wordt bepaald door uiteenlopende 
aspecten van de bedrijfstak, waardoor deze geschikt lijkt voor de probleemstelling 
bij het onderzoek. Deze aspecten kunnen in de eerste plaats betrekking hebben op 
factoren die samenhangen met de 'onderbouw' van produktie-organisaties, zoals 
de toegepaste basistechnologie(-ën), de materialen die worden bewerkt en de 
werkzaamheden die worden uitgevoerd bij de voortbrenging van produkten en 
diensten. Daarnaast zijn er culturele en institutionele factoren waarop een der
gelijke keuze gebaseerd wordt. 
Hoewel de laatste motieven bij deze studie de doorslag hebben gegeven bij de 
keuze voor de bedrijfstak, is het onontbeerlijk om aandacht te besteden aan het 
eerste type argumenten. 

1.1 Verschillende produktievonnen 

In een bedrijfstak overheerst veelal de toepassing van een basistechnologie, waar
aan een bepaalde produktievorm is gekoppeld. De mate van uniformiteit hierin 
kan per bedrijfstak verschillen. Veranderingen in de basistechnologie betekenen 
vaak weer een verandering in de dominante produktiewijze binnen een bedrijfs
tak. Produktiewijzen kunnen globaal worden onderverdeeld naar de grove inde
ling die onder meer bij Blauner te vinden is, namelijk naar het stadium van me
chanisering en automatisering (Blauner 1964). Voorafgaand aan deze stadia wordt 
door hem een ambachtelijke, gilde-achtige produktiewijze onderscheiden. 
Eerder, bij de verhandeling over technologisch determinisme, is aangegeven dat 
een dergelijke indeling alleen nut kan hebben wanneer gesproken wordt over een 
lange termijn-ontwikkeling. Aangezien het bij de casestudies ontwikkelingen om 
een korte, recente, periode gaat, biedt de genoemde indeling weinig houvast en is 
ze zelfs verwerpelijk vanwege het technologisch deterministische beeld dat daar
door zou kunnen ontstaan. Niettemin bestaat er een beperkte invloed van een 
basistechnologie op de produktievorm. Vanuit deze achtergrond kan men binnen 
een bedrijfstak overeenkomsten aantreffen in produktievormen. Omdat bij deze 
studie al in een vroeg stadium werd gekozen voor de industriële nijverheid, wordt 
hier alleen ingegaan op de produktie binnen deze sector. 

Een eerste onderscheid betreft de produktie in de procesindustrie en de discrete 
produktie. Bij het eerste denkt men veelal aan een ononderbroken stroom van 
produkten, terwijl men bij het tweede denkt aan de discontinue produktie van 
enkelvoudige produkten die batch-gewijs zouden worden vervaardigd. Dit onder-
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scheid is niet helemaal terecht, zo laat Kaplinsky zien (Kaplinsky 1984: 56). Bij 
de discrete produktie moet men veeleer denken aan de vormverandering die pro
dukten bij de bewerking ondergaan. De batchgewijze produktie heeft vervolgens 
betrekking op de seriegrootte waarin geproduceerd wordt. In tegenstelling tot die 
bij massa-fabricage is deze bij een batchgewijze produktie gering. 
In de procesindustrie is al sprake van een arbeidsextensieve produktie, waardoor 
de invloed van automatisering op de aard van de werkgelegenheid zowel kwalita
tief als kwantitatief gering zal zijn (1). Bij de discrete produktie, die een veel 
groter deel van de werkgelegenheid uitmaakt, is de invloed des te groter en be
staat er een grotere variatie aan bewerkingen, waardoor de invloed bovendien 
veelsoortiger is. Binnen de procesindustrie treft men in grote mate vergelijkbare 
ontwikkelingen aan, aangezien de aggregatietoestand van het produkt (gas- of 
vloeibare vorm) een belangrijk kenmerk van de produktie is, die vervolgens voor 
een groot deel de aard van het produktieproces en de produktiewijze bepaalt. 
Binnen de discrete produktie is het, wanneer men uitspraken wil doen over veran
deringen binnen het produktieproces en de mogelijke gevolgen daarvan voor de 
kwaliteit van de arbeid, veel eerder noodzakelijk om een nader onderscheid te 
maken tussen verschillende soorten produktie. 
Een kenmerk van de produktie, aan de hand waarvan men een belangrijk onder
scheid kan maken tussen verschillende soorten produktie bij de vervaardiging van 
discrete produkten, is de schaal waarop geproduceerd wordt. Zo wordt door som
mige auteurs verwacht dat er bij technologische vernieuwing in een grote indus
triële onderneming waar een bureaucratische organisatievorm bestaat, eerder een 
verdergaande arbeidsdeling en een degradatie van uitvoerende taken ontstaat dan 
in een organisatie waar dit in mindere mate het geval is (Buitendam et al 1987: 
139). Dit op basis van de veronderstelling dat kleine ondernemingen vaak meer 
marktgericht zijn, terwijl bij grote ondernemingen eerder de kans of het risico 
bestaat dat men meer produktgericht blijft werken. Voor de gekozen produktie
vorm is vaak de homogeniteit van produktmarkten en daardoor de voorspelbaar
heid van groot belang. De mate van standaardisatie binnen het produktieproces 
wordt hier in belangrijke mate door bepaald, waardoor ook de aanpak bij automa
tisering kan verschillen. 
Vervolgens bestaat er een belangrijk verschil tussen ondernemingen of afdelingen 
waar de assemblage wordt verricht en ondernemingen waar een compleet eind
produkt wordt afgeleverd. Terwijl bij de assemblage altijd drie fasen worden 
onderscheiden -het oppakken van componenten, het in de goede positie plaatsen 
en vervolgens het samenvoegen daarvan-, is de feitelijke produktie van compo
nenten of finale produkten meer uiteenlopend van aard, waardoor er een grotere 
variatie in typen automatisering bestaat (Kaplinsky 1984: 58). 
Bij onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid dienen dergelijke kenmerken van 
produktiesystemen te worden verdisconteerd. De organisatieveranderingen bij 
automatisering die in deze studie worden onderzocht, onttrekken zich echter, 
zoals we later zien, grotendeels aan een dergelijk onderscheid, doordat automati
sering van de tekstverwerking niet alleen betrekking heeft op het automatisch 
laten verrichten van handelingen door middel van gecomputeriseerde apparatuur. 
Ook het produkt zelf is namelijk in een of andere vorm opgeslagen informatie, 
waardoor het, bij een voortschrijdende informatisering van dit deel van het pro-
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duktieproces, steeds moeilijker wordt een onderscheid te maken tussen handelin
gen in het arbeidsproces en het produkt zelf. Er vindt daardoor bij een automati
sering van dit produktieproces in meerdere opzichten een transformatie van het 
produktieproces plaats. 

1.2 Technologische ontwikkelingen 

Er is vaak een duidelijke relatie tussen produktietechnologieën en het type pro
duktie waar deze bij worden toegepast. Binnen een bedrijfstak is er daardoor een 
veelal een basistechnologie aan te wijzen. Ook bij onderzoek naar veranderingen 
die onder invloed van automatisering optreden, zijn de basistechnologieën binnen 
een bedrijfstak van belang voor de analyse van veranderingen in het arbeidspro
ces. 
Aangezien binnen een bedrijfstak vaak een bepaald type produktie wordt ver
zorgd, is de ontwikkeling van een produktietechnologie daar meestal sterk mee 
verbonden. Een voorbeeld van een nieuwe technologie waarvan de ontwikkeling 
in sterke mate samenhangt met de produktie binnen een bepaalde bedrijfstak is de 
robot-technologie. 
Aangezien de eerste vormen van deze technologie nog weinig flexibiliteit ver
tonen in de toepassingsmogelijkheden heeft deze technologie een specifieke toe
passing binnen de produktie gekregen. Bovendien zijn starre vormen van roboti
sering alleen geschikt voor een beperkt type werkzaamheden binnen de indus
triële produktie. Deze technologie is om deze redenen voornamelijk binnen de 
automobielindustrie ontwikkeld. Zoals eerder is opgemerkt, is het aantal, en de 
diversiteit in het type handelingen in het arbeidsproces bij de assemblage van 
half-fabrikaten zeer beperkt. Bij de toepassing van robots in de automobielin
dustrie zijn in eerste instantie vooral de meer routine-matige handelingen, zoals 
spuitwerk en, bij de assemblage, bepaalde laswerkzaamheden overgenomen door 
de robot. 
Uit onderzoek blijkt dat deze achtergrond van de robot-technologie voor een 
groot deel ook de aard van de toepassingen buiten deze bedrijfstak bepaalt en 
bepaald heeft (Dohse et al 1984). Vanwege het grote belang van de automobielin
dustrie daarin, wordt ook de verdere ontwikkeling van de robotica in grote mate 
gedragen door, en daardoor bepaald door de produktie in deze tak van de indus
triële nijverheid. Het weinig flexibele karakter van de vroege stadia in de ontwik
keling van deze technologie bepaalt daardoor het tot nu toe weinig flexibele 
karakter van deze technologie, zoals die tot nu toe is ontwikkeld. 

Ook in de grafische industrie treft men basistechnologieën aan, zoals voorheen 
het loodzetten. De fundamentele verandering die in de jaren zeventig bij het 
loodzetten heeft plaatsgevonden heeft de produktie binnen de bedrijfstak dan ook 
in zijn geheel ingrijpend veranderd. Het betreft hier de overgang naar het fotozet
ten bij de drukvormvoorbereiding in het grafische produktieproces. Het loodpro
cedé, waarbij de letters en vervolgens kolommen tekst op een ambachtelijke 
wijze werden gezet, wordt sindsdien met behulp van fotografische zetmachines 
verricht. 
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Hier is de relatie tussen de technologie en de produktie binnen de bedrijfstak 
meer dwingend. De apparatuur, zoals de fotozetmachines, werd specifiek met het 
oog op de toepassing ervan in de grafische industrie ontwikkeld. Door het grote 
aantal arbeidshandelingen dat hierdoor overbodig werd en de besparingen die 
hierdoor werden bereikt, waren de arbeidsorganisaties binnen de bedrijfstak in 
feite gedwongen deze technologische verandering van het produktieproces door te 
voeren. Later komen we in dit hoofdstuk terug op de ingrijpende gevolgen van de 
veranderingen die in deze periode in het grafische produktieproces zijn doorge
voerd. 

1.3 Arbeidsverhoudingen 

Op het niveau van de bedrijfstak is het noodzakelijk naast de basistechnologie en 
de produktievorm nog te wijzen op andersoortige kenmerken. Fenomenen met 
betrekking tot de 'bovenbouw' hebben op bedrijfstak-niveau niet zelden een grote 
zeggingskracht, en zijn vaak van groter belang voor de afzonderlijke arbeidsor
ganisaties dan de hiervoor besproken kenmerken die men kan rekenen tot, wat 
wordt aangeduid als de onderbouw. Er kunnen grote verschillen bestaan tussen 
verschillende bedrijfstakken wat betreft de wijze waarop werknemers en werkge
vers zich op dit niveau hebben georganiseerd . Nadat eerder, in het vorige hoofd
stuk par. 3.2.1, het fenomeen arbeidsverhoudingen is behandeld vanwege de 
mogelijkheden voor beïnvloeding van automatiseringsprocessen, is het daarom 
nodig hier aandacht te besteden aan arbeidsverhoudingen als specifiek kenmerk 
van een bedrijfstak. 
Als eerste noemen we hier de verhoudingen tussen de werknemers- en werkge
versverenigingen, waarvan de resultaten tot uitdrukking komen in binnen een 
bedrijfstak afgesloten CAO's. In de Nederlandse situatie hebben arbeidsverhou
dingen hier primair een distributieve functie, namelijk met betrekking tot de 
herverdeling van opbrengsten van de produktie tussen werkgevers en werkne
mers. Enkele uitzonderingen hierop betreffen in de eerste plaats de eerderge
noemde bepalingen in de grafische CAO's met betrekking tot automatisering en 
het toenemend aantal bepalingen op het terrein van de arbeidsomstandigheden dat 
onder meer in de CAO voor de bouw wordt opgenomen. 
Op het niveau van de arbeidsorganisatie hebben arbeidsverhoudingen betrekking 
op zowel de distributie van inkomen en macht (en de verdeling ervan bij mede
zeggenschap over de produktie), als de organisatie van de produktie en de wijze 
waarop het arbeidsproces is georganiseerd. Hierbij kan verschillen in belangen 
optreden tussen werknemers onderling, welke in de arbeidsverhoudingen tot uit
drukking komen. Dit onderscheid in belangen kan in de geïnstitutionaliseerde 
verhoudingen geformaliseerd worden door de wijze waarop de Ondernemingsraad 
wordt samengesteld, namelijk met een representatieve vertegenwoordiging vanuit 
de verschillende functionele geledingen binnen de organisatie. Gezien het belang 
van communicatie dat aan het functioneren van alle actoren binnen de arbeidsor
ganisatie ten grondslag ligt, neemt overleg, waaronder ook meer informele vor
men daarvan zoals bij werkoverleg, een belangrijke plaats in binnen de arbeids
verhoudingen op ondememings- en afdelingsniveau. 
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Naast de genoemde verschillen in de primaire functie van de arbeidsverhoudingen 
op de verschillende niveau's bestaan er tevens interacties tussen beide niveau's. 
Het meest duidelijk komt deze samenhang naar voren bij de invulling van CAO's 
op het ondernemingsniveau. Hier kunnen als aanvulling op binnen de bedrijfstak 
afgesloten CAO's meer gedetailleerde, op de onderneming toegesneden regelin
gen overeen worden gekomen. Anderzijds kunnen eisen die bij de CAO-onder
handelingen door vakbonden zijn ingebracht, in ondernemingen worden onder
steund door het werk neer te leggen, of kunnen andere aktiemiddelen worden 
gehanteerd die voortvloeien uit de positie die werknemers binnen het produk
tieproces innemen. 
Recentelijk treedt een decentralisering van de arbeidsverhoudingen op doordat 
naast de verdere invulling van bedrijfstak-CAO's in toenemende mate onderne
mings-CAO's worden afgesloten (Boekema en Nagelkerke 1986: 15). Ook wor
den in CAO's, al dan niet uitgewerkt naar het niveau van het bedrijf, steeds 
frequenter regelingen vastgelegd met betrekking tot de procedure die bij tech
nologische vernieuwing van de produktie moet worden gevolgd en inhoudelijke 
eisen die aan de sociale gevolgen worden gesteld. Door sommige onderzoekers 
wordt voor de toekomst zelfs verwacht dat de arbeidsverhoudingen op het niveau 
van de bedrijfstak nog eens in belang zullen toenemen. Volgens hen zal het na
tionale systeem van arbeidsverhoudingen verder afbrokkelen en aan belang in
boeten, en zullen werkgevers en werknemers in bedrijfstakken nadrukkelijker dan 
voorheen tot afspraken moeten zien te komen (Ramondt en Scholten 1985: V). 
Terwijl voor sommige bedrijfstakken gecentraliseerde arbeidsverhoudingen type
rend kunnen zijn, zijn voor andere bedrijfstakken met meer decentrale arbeidsver
houdingen als de metaalindustrie de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau 
het meest kenmerkend. Gezien de typische kenmerken van deze arbeidsverhou
dingen, kan men deze echter eveneens aanmerken als bedrijfstakspecifiek. 
Samengevat betekent dit dat de arbeidsverhoudingen op het niveau van de be
drijfstak in de eerste plaats een voorwaardenscheppende functie vervullen. Daar
naast kunnen arbeidsverhoudingen op het niveau van de afzonderlijke organisatie, 
al dan niet aanvullend aan, en in samenhang met de verhoudingen op het be
drijfstakniveau, een eigen functie vervullen waarbij de organisatie van de produk
tie een belangrijker plaats kan innemen. Kenmerken van de arbeidsverhoudingen 
op dit niveau kunnen zo, zonder dat er een directe, aanwijsbare invloed uitgaat 
van het niveau van de bedrijfstak, in belangrijke mate bepalend zijn voor de 
arbeidsverhoudingen binnen de bedrijfstak. 

1.4 Complexiteit van taken 

Ook andere factoren die tot de bovenbouw worden gerekend, spelen op het ni
veau van een bedrijfstak of sector een rol. In een onderzoek naar veranderingen 
in de werkgelegenheid in dienstverlenende sectoren wijzen Child c.s. op het 
belang van specifieke omgevingsfuncties van de organisatie bij de introductie van 
automatisering. Voor de functie van arts zijn bij voorbeeld de publieke dienstver
lening en de hoge mate van professionalisering kenmerkend. Bij de introductie 
van automatisering kunnen dergelijke factoren een belangrijke interveniërende rol 
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spelen (Child et al 1983: 164). In deze samenhang kan bij voorbeeld ook het 
arbeidsethos bij werknemers per sector of bedrijfstak sterk verschillen. 
Een verklaring voor de invloed van omgevingsfactoren als de relatie met de klant 
op de implementatie van automatisering en de daarmee samenhangende gevolgen 
voor de werkgelegenheid is volgens sommige auteurs te vinden in de complexi
teit van taken. Veranderingen in functies bij automatisering kunnen volgens Child 
c.s. in belangrijke mate voorspeld worden vanuit de complexiteit van de uit te 
voeren taken, welke bepaald wordt door de hoeveelheid informatie die daarbij 
verwerkt moet worden, het aantal stappen die daarbij genomen moeten worden en 
het aantal bijdragen dat vanuit verschillende bronnen noodzakelijk is (Child et al 
1983: 183). In het voorbeeld van de medische sector komt daarbij, dat, in het 
licht van de dienstverlening aan het publiek, de kosten van het maken van een 
fout wezenlijk de aard van de functie bepaalt. 
Uit het onderzoek blijkt dat vooral in laatstgenoemde functies nieuwe technolo
gieën daarom, in ieder geval op het moment van onderzoek, werden aangepast 
aan dataverwerking binnen de vastgestelde parameters en de oorzaak-en-gevolg 
wetten die op dat moment bekend waren. De onderzoekers concluderen hieruit 
dat nieuwe technologieën onder bepaalde onzekere of risicovolle omstandigheden 
minder snel de arbeidsinhoud in de dienstverlening zullen aantasten. Nieuwe 
technologieën zullen eerder in een andere samenhang worden benut, zoals bij het 
uitvoeren van analyses en het opslaan van diverse informatie. Onder taakomstan
digheden in dienstverlenende beroepen als bij medici worden volgens de onder
zoekers de mogelijkheden vergroot om de verantwoordelijkheid in de functie te 
behouden en om het gebruik van de nieuwe technologie te beïnvloeden (Child et 
al 1983: 184). 

Ook in de grafische industrie is de relatie met de klant van oudsher van groot 
belang. In een Engels onderzoek uit 1970 werd vastgesteld dat, als gevolg van 
een lange traditie van vakmanschap, waar men trots is op de kwaliteit van het 
produkt, een weinig marktgerichte houding bij drukkers aanwezig is, en dat de 
relatie met de elient vaak meer gebaseerd is op service, persoonlijk vertrouwen 
en wederzijds respect dan op puur commerciële overwegingen (Sadler en Barry 
1970: 13). 
In dit geval zal de invloed vanuit de omgeving op de complexiteit van taken 
echter veelal minder dwingend zijn. Ten eerste zullen fouten in het algemeen tot 
minder ernstige gevolgen leiden en ten tweede kan de complexiteit hier binnen de 
organisatie worden gespreid, en kan een afdeling Verkoop of Planning voor een 
groot deel de onzekerheid op de markt opvangen. Niettemin blijkt ook hier dat 
dergelijke factoren, die terug te voeren zijn op de relaties die de organisatie met 
de omgeving onderhoudt, in belangrijke mate kenmerkend kunnen zijn voor een 
sector of bedrijfstak. 

1.5 Arbeidsmarkt en arbeidsorganisatie 

In het algemeen kunnen ook op de arbeidsmarkt belangrijke overeenkomsten 
worden aangetroffen binnen een bedrijfstak. Bovendien zijn er cruciale relaties 
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tussen een bedrijfstak en afzonderlijke organisaties die bedrijfstak. Dit blijkt 
alleen al uit de wijze waarop werknemers in de uitvoerende produktie worden 
voorbereid op de plaats die zij op de arbeidsmarkt zullen innemen, oftewel de 
wijze waarop de allocatie-functie van de arbeidsmarkt werkt. Hoewel de bestaan
de beroepsopleidingen in Nederland aan belangrijke veranderingen onderhevig 
zijn, kan hierin nog steeds de onderverdeling naar bedrijfstak worden herkend. 
Ook op de interne arbeidsmarkt kan op bepaalde tendensen worden gewezen die 
per bedrijfstak verschillen. Het meest pregnant doen zich veranderingen op de 
interne arbeidsmarkt voor bij beroepen en functies die direct met het werken met 
computers en het ontwikkelen van software te maken hebben. Per bedrijfstak 
zullen echter tevens beroepen verdwijnen die als kenmerkend kunnen worden 
gezien voor de tot nu toe toegepaste produktiewijze. In een OECD-rapport wordt 
vastgesteld dat in afzonderlijke bedrijfstakken, zoals de grafische industrie, be
paalde hoog-gekwalificeerde beroepen verdwijnen die kenmerkend waren voor de 
voormalige technologie aan het verdwijnen zijn. Hier wordt aan toegevoegd dat 
in sommige bedrijfstakken kwalificaties weinig verandering ondergaan, terwijl in 
andere bedrijfstakken juist bij alle werknemers meer, en verschillende soorten van 
zowel fundamentele als technische kennis worden gevraagd (OECD-rapport 1982: 
33). 
Er bestaan daardoor per bedrijfstak ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die daar 
tot op zekere hoogte typerend voor zijn. Hier moet meteen aan worden toege
voegd, dat op de interne arbeidsmarkt belangrijke verschillen kunnen optreden 
door de wijze waarop binnen afzonderlijke organisaties de arbeid is georgani
seerd. Bij de organisatie van arbeidsprocessen kan een uiteenlopende mate van 
arbeidsdeling worden doorgevoerd, waardoor in samenhang daarmee verschillen 
kunnen bestaan in de mate van segmentering tussen functies. 
Verschillende auteurs wijzen er op dat de gevolgen van automatisering op dit 
niveau van uiteenlopende aard kunnen zijn doordat automatisering gepaard kan 
gaan met uiteenlopende veranderingen in de organisatiestructuur of juist een 
bestendiging van de bestaande organisatiestructuur. 'hJ wordt gesteld, dat de 
invoeringsmodaliteiten bij nieuwe technologieën verschillen naar gelang de mate 
van arbeidsdeling die al binnen de organisatie aanwezig is (Buitendam, van der 
Burgh en Pot 1987: 139). Door andere onderzoekers wordt gewezen op een para
dox die bij automatisering op zou treden. Enerzijds worden volgens hen de moge
lijkheden verruimd om de bestaande arbeidsdeling terug te dringen, terwijl ander
zijds in de praktijk juist een verdergaande arbeidsdeling plaatsvindt (Wentink en 
Zanders 1985: 295-299). 
Er zijn, zo moet opnieuw worden vastgesteld, binnen de organisatie faktoren die 
de invoering van nieuwe technologieën en daarmee ook voor een deel de kwali
teit van de arbeid bepalen. Niettemin zijn er ook op het niveau van de bedrijfstak 
typische kenmerken met betrekking tot de interne arbeidsmarkt binnen bedrijven. 
Het spreekt echter bijna voor zich dat deze factoren in de eerste plaats samenhan
gen met de organisatie van de produktie. Deze hebben daarom op dit aggregatie
niveau een beperkte betekenis. 
Voor we verder ingaan op de bedrijfstak die in deze studie als uitgangspunt is 
genomen, de grafische industrie, zullen hier enkele kanttekeningen worden ge
maakt ten aanzien van onderzoek waarbij een bedrijfstakgerichte benadering 
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wordt gehanteerd. Deze opmerkingen dienen ter nuancering van de mogelijkhe
den en beperkingen van dit type onderzoek. 

1.6 Erosie van scheidslijnen 

Een benadering waarin de bedrijfstak wordt opgevat als een entiteit met specifie
ke kenmerken kent twee soorten beperkingen. Ten eerste zijn er overeenkomsten 
tussen arbeidsorganisaties die eerder aan andere aggregaties moeten worden toe
geschreven dan aan de bedrijfstak waar zij deel van uitmaken. De eerste kantte
kening heeft betrekking op verschillen in marktsegmenten waarvoor geproduceerd 
wordt. Op basis van dergelijke verschillen worden veelal sectoren onderscheiden 
die overeenkomsten vertonen in de onderbouw, namelijk de toegepaste produk
tietechnologie en de produktievorm die daarmee samenhangt. Ook overeenkom
sten in de bovenbouw dimensie van arbeidsorganisaties hangen hier veelal mee 
samen. Door de aard van de produktie kan er bij voorbeeld een onderscheid 
worden gemaakt tussen segmenten waarin vanuit de aard van het produkt vaker 
een hoge betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van het produkt 
geëist wordt en segmenten waarin routinematige werkzaamheden overheersen. 
De tweede kanttekening bij dergelijk onderzoek lijkt een paradoxaal uitgangspunt 
in te houden. Dit betreft het geleidelijk verdwijnen van scheidslijnen, zowel tus
sen beroepen als tussen gehele bedrijfstakken; een proces dat zich onder meer 
onder invloed van de invoering van informatietechnologie voltrekt. Hierdoor 
treden veranderingen in de produktie op die ingrijpende gevolgen hebben voor de 
aard van de werkgelegenheid. Ik doel hier in brede zin op veranderingen binnen 
de economie die geleidelijk een verschuiving naar de informatiemaatschappij 
laten zien. Dit betekent dat werk dat eerder als kenmerkend voor een bepaalde 
sector werd gezien -zoals de ongeschoolde handarbeid het aanzien van de pri
maire sector bepaalde-, zodanig van karakter verandert, dat het werk de inhoud 
krijgt van werk dat eerder als kenmerkend gold voor een andere sector. De labo
ratoriumsituatie bij de toepassing van biotechnologie in de agrarische sector gold 
eerder als kenmerkende werkomgeving van ingenieurs. Het werk van een veeboer 
krijgt daarentegen door de toepassing van computergestuurde apparatuur steeds 
meer trekken van het werk van een procesoperator. Werk in de automatiserings
sector kan door een grote mate van standaardisering van bewerkingen en het 
doorvoeren van een grote mate van arbeidsdeling meer overeenkomsten gaan 
vertonen met ongeschoold routinewerk in de massafabricage, zoals bij lopende
band-werk. 
Een ander voorbeeld van verandering in de aard van werk betreft de tertiaire, 
dienstverlenende sector. Veel functies in deze sector krijgen een uitgesproken 
industriëel karakter. ~ is het arbeidsproces in 'fastfood'-restaurants vaak minuti
eus, tot in de kleinste details opgedeeld volgens tayloristische principes van ar
beidsdeling zoals die tot nu toe alleen in de industriële nijverheid en later ook bij 
het werk op kantoren werden toegepast. Aangezien technologische vernieuwing 
hier niet dezelfde rendementsverhoging oplevert als in de secundaire sector wordt 
deze vooral gezocht in het toepassen van genoemde organisatieprincipes. 
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Vervolgens kan nog eens gewezen worden op de veranderingen die ook binnen 
de secundaire sector van de economie plaatsvinden waardoor het werk diepgaand 
van karakter kan veranderen. Een onderscheid tussen hoofd- en handarbeid was 
letterlijk genomen ook eerder al niet mogelijk sinds bij de uitvoering van handar
beid denkwerk veelal ook van essentiëel belang is. Niettemin heeft dit onder
scheid binnen de industrie gedurende bijna een eeuw de belangrijkste sociale 
grens tussen klassen bepaald. Door recente veranderingen binnen produktiepro
cessen in deze sector is het onderscheid echter in toenemende mate aan verval 
onderhevig. In het verleden werd kantoorwerk beter beloond, men werkte boven
dien onder gunstiger arbeidsomstandigheden, het opleidingsniveau was meestal 
hoger en in het algemeen hadden functies een hoger aanzien en status. Wanneer 
men het werk bij computergestuurde machines in uitvoerende produktie-afdelin
gen hiermee vergelijkt, valt de vergelijking niet zelden ten gunste van de laatstge
noemde categorie uit. Werk op kantoorafdelingen is -gemeten naar aspecten van 
de inhoud van het werk als zelfstandigheid in de uitvoering van het werk, afwis
seling en verantwoordelijkheid-, vaak van een lagere kwaliteit dan voorheen. 
Een onderscheid tussen bedrijfstakken onderling en tussen oude en nieuwe soor
ten werkgelegenheid zal bij een toenemend belang van informatie- en kennisover
dracht binnen produktieprocessen steeds moelijker te maken zijn, zo luidt de 
conclusie. Door de informatisering van produktieprocessen een vergaande integra
tie van onderdelen van produkieprocessen ontstaat er een onderlinge afhankelijk
heid tussen organisaties, waarbij zij onderdeel worden van verschillende netwerk
structuren die de bestaande indelingen doorkruisen. Bij de keuze voor bedrijfstak
gericht onderzoek is de vraag van doorslaggevend belang, in hoeverre een be
drijfstak op bepaalde kenmerken die relevant zijn voor de probleemstelling, nog 
voldoende cohesie vertoont. 
Bij het onderhavige onderzoek was voor de keuze van de grafische industrie het 
belangrijkste argument gelegen in de specifieke arbeidsverhoudingen. Ook wan
neer men bedenkt dat er diep ingrijpende veranderingen plaatsvinden waardoor de 
grensafbakening onder druk komt, is een dergelijke keuze, gezien de specifieke 
kenmerken van de arbeidsverhoudingen op bedrijfstakniveau en de -te verwach
ten- effecten ervan op automatisering binnen afzonderlijke arbeidsorganisaties, 
gelegitimeerd en biedt deze benadering hier voldoende basis voor het verkrijgen 
van een beeld van de veranderingen die onder invloed van automatiseringsproces
sen plaatsvinden. Doordat de gràfische bedrijven waar de casestudies zijn ver
richt, worden bestudeerd in de samenhang van een uitgeversconcern waar zij deel 
van uitmaken, wordt het bovendien mogelijk om in het onderzoek een tendens 
naar het vervagen van scheidslijnen precies te beschrijven. 

2. De grafische industrie 

Er zijn verschillende redenen voor de keuze van de grafische industrie voor het 
verrichten van onderzoek. Voordat we ingaan op deze inhoudelijke redenen kan 
hier gewezen worden op een factor die geen directe invloed heeft gehad op de 
keuze voor de grafische industrie als bedrijfstak voor onderzoek, maar waarin 
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wel een belangrijke voorwaarde gelegen is voor de uitvoering van het empirisch 
onderzoek. 
De probleemstelling bij deze studie heeft in de eerste plaats betrekking op ont
wikkelingen op het niveau van de afzonderlijke arbeidsorganisatie. Voor het 
onderzoek is het daarom van belang dat al gegevens over de bedrijfstak voorhan
den zijn, zodat de aandacht bij onderzoek in de eerste plaats gericht kan zijn op 
de centrale probleemstelling. Bij onderzoek in de grafische industrie wordt het 
schetsen van ontwikkelingen op bedrijfstak-niveau vergemakkelijkt doordat over 
de grafische bedrijfstak al divers -zij het zeer uiteenlopend- onderzoeksmateriaal 
beschikbaar is. Ten overvloede zij opgemerkt dat deze factor niet van inhoudelij
ke betekenis, maar van puur pragmatische aard is. Hierna wordt ingegaan op 
inhoudelijke argumenten die bij de keuze van de bedrijfstak een rol spelen. 

2.1 Arbeidsverhoudingen en de closed-shop 

De belangrijkste inhoudelijke reden voor de keuze van de grafische industrie voor 
onderzoek is gelegen in de aard van de arbeidsverhoudingen op bedrijfstakniveau. 
Sinds het begin van deze eeuw bestaan er in de grafische industrie namelijk 
arbeidsverhoudingen die voor de Nederlandse situatie zeer uitzonderlijk zijn en 
die we -hoewel de term niet datgene aangeeft wat er in de Angelsaksische landen 
onder wordt verstaan (2)- aanduiden als een closed-shop systeem. Dit betekent dat 
in de grafische industrie werkzame werknemers aangesloten moeten zijn bij een 
door beide partijen, werkgeversorganisaties en vakbonden, erkende organisatie. 
Aangezien de controle op de naleving van het systeem bij de werkgevers ligt 
wordt hier wel gesproken over een omgekeerde verplichting. 
Als gevolg van deze verhoudingen is de grafische industrie overigens van oud
sher tamelijk toegankelijk voor onderzoek. Ook vanuit de verschillende paritaire 
instanties binnen de bedrijfstak, die eveneens een uitvloeisel zijn van de specifie
ke arbeidsverhoudingen, is divers onderzoek geïnitïeerd en gestimuleerd. Een 
factor die de toegankelijkheid voor onderzoek wellicht bevordert hangt samen 
met de aard van de produktie. Bij de verwerking van informatie als belangrijkste 
activiteit is het niet onaannemelijk dat er een algemene belangstelling voor aller
lei typen informatie, en dus ook de resultaten van onderzoek, bestaat. Om een 
adequaat beeld te scheppen van het closed-shop systeem is het nodig terug te 
gaan in de geschiedenis. 
Zowel in Nederland als in veel andere geïndustrialiseerde landen wordt de ge
schiedenis van de arbeidsverhoudingen in de grafische industrie vooral bepaald 
door de cruciale positie die de grafici in het verleden in het arbeidsproces inna
men. Deze positie betekende dat door grafici een sterke controle konden uitoefe
nen over het arbeidsproces, over -de toegang tot- de arbeidsmarkt en over de 
keuze van werkmethoden en gereedschappen. In de termen van Mok (1980) 
betekent dit een grote mate van arbeidstaakbeheersing. Mok onderscheidt bij dit 
begrip drie elementen die vooral bij het ontstaan van vakbonden een rol speelden, 
namelijk de beheersing van de vakkennis als beheersing van domein, de vrijheid 
in het bepalen van de methode en het overzicht over de totaliteit van het produk
tieproces (Mok 1990: 61-62). 
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Voor de positie van de grafici (in het verleden: typografen) is vooral het eerste 
het meest kenmerkend. Zo moest de handzetter een zekere mate van geletterdheid 
en handigheid combineren met de vaardigheid om tekst op de kop en in spiegel
beeld te kunnen lezen. Voorts moest hij gevoel hebben voor grafisch ontwerpen, 
zodat hij een tekst tot een grafisch geheel kon maken (Cockbum 1985: 129). 
Door de invoering van de Linotype machine, die gedurende de eerste helft van 
deze eeuw voortdurend werd verbeterd, werden de mentale kwalificaties van de 
machinebediener intact gelaten, maar was al minder handvaardigheid vereist. 
Vooral in kleinere bedrijven waren de machinebedieners echter nog steeds verant
woordelijk voor het onderhoud en het verrichten van kleine reparaties aan de 
machine (Zimbalist 1979: 107). 
De benodigde kwalificaties werden verworven door het volgen van opleidingen 
en, vervolgens, door het aanleren van de benodigde kwalificaties op de werkplek. 
Hiertoe was een complex stelsel van leerlingen, gezellen en hulpvakarbeiders in 
het leven geroepen, waarover in de grafische CAO gelalsverhoudingen zijn op
genomen. Blauner neemt in zijn beroemde studie de grafische industrie, zoals die 
in het begin van de jaren zestig bestond, als voorbeeld van een ambachtelijke 
produktiewijze (Blauner 1964). Het werk vertoonde volgens hem trekken van een 
pre-industriële produktiewijze en de omstandigheden waaronder werd gewerkt 
deden hem zelfs denken aan het Middeleeuwse gildestelseL De controle van de 
grafici over de arbeidsmarkt had betrekking op het aannemen en het ontslaan van 
personeel en het toezicht over het arbeidspoces. Zo wordt over de Engelse situa
tie opgemerkt, dat de drukker zelfs een tijdelijke vervanger mocht aanwijzen 
wanneer hij een dag vrij was (Porter 1954: 24). Porter trekt de conclusie dat de 
controle over banen (jobs) in de geschiedenis van de internationale grafische 
bond, de ITW, een belangrijker rol lijkt te hebben gespeeld dan de hoogte van het 
uurloon (Porter 1954: 61 ). De opmerking heeft vooral betrekking op het Interbel
lum, een periode waarin loonsverhoging, samen met een verkorting van de ar
beidsdag, het belangrijkste streven van de arbeidersbeweging was. 
De bijzondere positie van de grafici en de gemiddeld hoge mate van geletterdheid 
en gekwalificeerdheid waren de oorzaken van een hoge organisatiegraad en de 
grote invloed van de werknemersorganisaties. Ook toen het gemiddelde kwalifica
tieniveau onder industrie-arbeiders nog zeer laag was, waren werknemers in de 
grafische industrie noodzakelijkerwijs in ieder geval alfabeeL Het ambachtelijke 
karakter van de produktie tijdens het begin van deze eeuw en het vakmanschap 
dat voor de verschillende vakarbeidersfuncties vereist was, maakten bovendien 
dat het gemiddelde kwalificatieniveau binnen deze tak van industriële nijverheid 
in vergelijking tot andere bedrijfstakken relatief hoog was. De eerste landelijke 
vakorganisatie in Nederland werd dan ook, evenals in de meeste westerse landen, 
in de grafische industrie opgericht: de Algemene Nederlandse Typografenbond 
(ANTB) . De term vakbond is volgens Mok direct afkomstig van deze bond, die 
zich nadrukkelijk afficheerde als vakbond, en niet zozeer als bond van fabrieksar
beiders (Mok 1990: 55). Het strategisch belang van deze organisatie voor de 
werknemers blijkt onder meer uit het feit dat de eerste stakingen door deze bond 
werden uitgeroepen naar aanleiding van pogingen van de patroons om hun per
soneel het lidmaatschap van de bond te laten opzeggen (Mok 1980: 27). 
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Uit de internationale literatuur blijkt voorts dat in diverse landen de arbeidsver
houdingen in deze bedrijfstak onder invloed van de arbeidsmarktsituatie van 
grafici een specifiek karakter droegen, terwijl de arbeidsverhoudingen heden
tendage nog steeds duidelijke sporen dragen van een ambachtelijke produktie. 
Zimbalisl val de Amerikaanse situatie samen met de opmerking, dal deze be
drijfstak snelle technologische verandering heeft gecombineerd met een reputatie 
van effectieve werknemerscontrole over hel arbeidsproces (Zimbalist 1979: 103). 
De typische arbeidsverhoudingen en de bijzondere positie van grafici op de 
Nederlandse arbeidsmarkt zijn niet voldoende voor hel verklaren van hel ontstaan 
van het cla>ed-shop systeem, dat sinds hel begin van deze eeuw de geïnstitutiona
liseerde arbeidsverhoudingen kenmerkt. Een belangrijke verklaring is volgens 
Ramondt en Scholten te vinden in de situatie van de ondernemers in deze perio
de. 
In de expansiefase van de grafische industrie rond de eeuwwisseling bestond er 
een grote overcapaciteit, en als gevolg traden veel faillisementen op. Gevolg 
daarvan was weer een levendige tweedehandsmarkt van grafische apparatuur, 
hetgeen bij een relatief kleinschalige produktie tol een verscherpte concurrentie 
en een lagere prijsstelling leidt. Deze situatie in hel begin van deze eeuw en 
vooral hel free-rider gedrag bezorgden ondernemers de nodige hoofdbrekens. De 
toetredingsdrempel was vooral door de overvloed van tweedehandsapparatuur 
veel te laag voor rationeel, calculatief ondernemerschap. Er was daardoor een 
duidelijke behoefte bij ondernemers om tot een kostprijsdiscipline in eigen gele
deren en een beheersing van de technologiemarkt te komen. Met de pogingen om 
een protectionistisch beleid te voeren werd daarom gepoogd de grenzen voor de 
toetreding lol hel ondernemerschap in de grafische industrie zo niet te sluiten, 
dan toch wel onder een strakke controle te brengen (Ramondl en Scholten 1985: 
9). De enige manier om dil te realiseren was om in eigen gelederen afspraken te 
maken. Vanuil de noodzaak tot beheersing van ontwikkelingen binnen de be
drijfstak zijn op deze wijze uiteindelijk de voor Nederland zo bijzondere arbeids
verhoudingen ontstaan die tot nu toe voor het grootste deel de ontwikkelingen in 
de grafische industrie hebben bepaald. 
De consensus bij beide partijen over de noodzaak van beheersing van, en controle 
over respectievelijk de produktenmarkl, de technologiemarkt, en de in- en externe 
arbeidsmarkt maakte het mogelijk dat het verplichte lidmaatschap in 1914 in een 
CAO werd vastgelegd, die wel de grondwet van de grafische arbeidsverhoudin
gen wordt genoemd (Ramondl en Scholten 1985: 4). Voor het mogen afwijken 
van de CAO kan door één van beide partijen dispensatie worden verleend. De 
arbeidsverhoudingen zijn in de loop van decennia op het niveau van de bedrijfs
tak verder geïnstitutionaliseerd. De samenwerking is verder vorm gegeven op 
basis van een pragmatische houding van werknemers- en werkgeversorganisaties 
en hel nadrukkelijk besef van de noodzaak om gezamenlijk sturingsinstrumenten 
voor de bedrijfslak te beheren. Dil geldt met name voor hel sturen van ontwik
kelingen op de arbeidsmarkt. 
Voor het verlenen van ontslag kent de bedrijfstak een eigen bureau, waaraan 
sinds de Tweede Wereldoorlog bij het BBA de bevoegdheid van hel Gewestelijk 
Arbeidsbureau is overgedragen. Het Bureau Werkgelegenheid heeft als taak het 
verlenen van ondersteuning aan werkloze grafici bij het zoeken naar een arbeids-
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plaats binnen of buiten de bedrijfstak. Het Grafisch OpleidingsCentrum (GOC) 
verzorgt om- en bijscholingen voor grafische beroepen. De belangrijkste paritaire 
instantie binnen de bedrijfstak is tegenwoordig het Centraal Bureau dat taken 
heeft die in het verlengde van het voorgaande liggen. Zij benoemt onder meer de 
Reorganisatiecommissie, die toezicht houdt op de naleving van regels die van 
toepassing zijn op reorganisaties in grafische bedrijven. 
Door middel van de specifieke arbeidsverhoudingen probeert men tevens nieuwe 
investeringen binnen de bedrijfstak te sturen. Problemen bij overcapaciteit in 
verschillende segmenten, zoals in de diepdruk, probeert men met een voor de 
bedrijfstak zo typerende gezamenlijke aanpak weg te werken. Voor het verkrijgen 
van de noodzakelijke informatie over ontwikkelingen binnen segmenten heeft 
men een bedrijfstakinformatiesysteem, BIS, in het leven geroepen. Een dergelijke 
informatievoorziening en ook overig onderzoek binnen de bedrijfstak hebben 
betrekking op zowel investeringen als de aanpassing van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. Uniek voor de Nederlandse situatie is ook de koppeling die gelegd 
is tussen het technologiebeleid en het arbeidsmarktbeleid door het opzetten van 
een subsidieregeling waarvan individuele werkgevers gebruik kunnen maken voor 
(om-)scholing van werknemers. Voor het opleidingsfonds wordt een deel van de 
loonsom afgedragen. Bij de CAO-onderhandelingen in 1991 is afgesproken dat de 
bijdrage aan het fonds wordt verhoogd van 0,3 naar 1,0 procent van de loonsom, 
zodat het fonds 25 miljoen gulden bevat (NRC/Handelsblad, 4-3-1991). Een 
dergelijke maatregel kan men zien als een vorm van sociale innovatie op het 
niveau van de bedrijfstak. 
Wanneer dit begrip in ruimere zin wordt opgevat, kan men in onderzoeken die 
binnen de bedrijfstak worden verricht een grote aandacht voor het belang van 
söeiale innovatie worden geconstateerd. Zo werd in 1977 in het kader van een 
sectorstructuurbeleid door de Structuurcommissie Grafzsche Industrie van de 
NEHEM gestart met het structuurverbeteringsproject. In het rapport dat als afslui
ting van dit project verscheen, wordt de aanbeveling gedaan om de factor arbeid 
tijdig bij de besluitvorming rondom de produktie-organisatie te betrekken. Boven
dien wordt aan werkgevers- en werknemersorganisaties de aanbeveling gedaan 
om tot afspraken te komen over de grensafbakening van de grafische sector en de 
regulering van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het eerste wordt vooral 
ingegeven door het feit dat binnen de grafische industrie de van oudsher ambach
telijke kwalificaties plaatsmaken voor de procesmatige en organisatorische aspec
ten van de produktie (Structuurverbeteringsproject Grafische Industrie 1984: 38). 

In de arbeidsverhoudingen binnen de bedrijfstak komt vooral een streven naar 
continuïteit en beheersing tot uitdrukking, waar een sterk pragmatische en op 
consensus gerichte opstelling achter schuil gaat. Het verplichte lidmaatschap in de 
grafische CAO, die hier een uitdrukking van is, beeft dan ook een langdurige 
ontwikkeling van relatieve arbeidsrust in gang gezet. Beide partijel'l zijn goed 
georganiseerd in een beperkt aantal belangenorganisaties. Alleen recentelijk blij
ken de belangen van grote en kleine bedrijven bij werktijdverkorting te zeer 
uiteen te lopen. Sinds door de laatste CAO-afspraken kleine bedrijven niet meer 
mogen afwijken van de 36-urige werkweek die voor de bedrijfstak geldt, streven 
zij naar een aparte CAO. Zij hebben daartoe binnen de KVGO (Koninklijk Ver-
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bond van Grafische Ondernemingen) eind 1990 al een eigen vereniging opgericht 
(NRC/Handelsblad, 4-3-1991). 
De partijen leggen bij incidenteel oplaaiende conflicten veelal een opvallend 
pragmatische houding aan de dag, waardoor vaak, nadat de machtsverhoudingen 
zijn afgetast, opvallend snel weer tot overeenstemming wordt gekomen. De af
gelopen decennia zijn, naar aanleiding van ingrijpende veranderingen in de pro
duktie-organisatie maar ook bij onenigheid over de primaire arbeidsvoorwaarden, 
potentiële conflicten gerezen. Dergelijke conflicten worden in de regel op een 
traditionele wijze uitgevochten, zoals door middel van een staking. Veel meer 
dan het aftasten van de machtsverhoudingen betekent het echter veelal niet. Op 
basis van de genoemde consensus weet men meestal verrassend snel tot een 
oplossing te komen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de wijze waarop men poogt 
de invoering van automatisering te begeleiden (3). Hierbij gemaakte afspraken 
dienen vervolgens als basis voor onderhandelingen elders in de bedrijfstak. 
De pragmatische houding van de sociale partners en de voorzieningen die op 
basis daarvan zijn ontstaan, hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat bij 
voorbeeld de overgang naar het fotozetten betrekkelijk geruisloos, zonder noe
menswaardige incidenten, is verlopen. In de loop van de voortschrijdende auto
matisering van in eerste instantie de tekstverwerking en vervolgens de opmaak 
wist men bovendien vrij gemakkelijk tot een consensus te komen over zowel de 
noodzaak van automatisering voor het versterken van de concurrentiepositie, het 
vermijden van gedwongen ontslagen als de opvang van de sociale gevolgen voor 
individuele werknemers. Daartoe werden diverse overplaatsings-, omscholings- en 
afvloeïingsregelingen opgezet, terwijl gedwongen ontslagen vrijwel niet zijn 
voorgekomen. 
Gezien het feit dat conflicten zelden openlijk tot uitbarsting komen en gezien de 
pragmatische opstelling waarmee de sociale pf)rtners gezamenlijk naar een oplos
sing zoeken voor problemen, kan men . van een coöperatieve conflictoplossing 
spreken. Dit blijkt bij voorbeeld ook uit de wijze waarop in maart 1989 de grafi
sche CAO werd afgedwongen door middel van korte stakingen. Hoewel de 
KVGO deze betitelden als een verstoring van het overlegmodel (Het Financiëele 
Dagblad, 9 en 11 juni 1990), wist men na deze acties snel tot overeenstemming 
te komen. 

Wanneer men naast de closed shop de verhoudingen binnen afzonderlijke arbeid
sorganisaties in beschouwing neemt, wordt het geschetste beeld genuanceerder. In 
een onderzoek naar onder meer de arbeidsverhoudingen op laatstgenoemde ni
veau wordt de invloed van werknemers op het afdelings- en bedrijfsbeleid het 
meest kritisch genoemd (Elffers e.a. 1982: 51). De discrepantie met de boven 
beschreven verhoudingen op bedrijfstakniveau wordt door de onderzoekers toege
schreven aan het feit dat werknemers op het niveau van de onderneming weinig 
merken van de vakbond en dat omgekeerd vergaderingen van de afdeling ken
nelijk weinig worden bezocht (Elffers e.a. 1982: 42-43). De oorzaak hiervan is 
gelegen in een ander aspect van de arbeidsverhoudingen binnen de bedrijfstak, 
namelijk een sterk centralistische vakbondspraktijk, die in de grafische industrie 
veel sterker geïnstitutionaliseerd is dan in andere bedrijfstakken. Hieruit kan men 
concluderen dat de veelheid aan centrale regelingen en paritaire commissies wei-
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nig over laat voor een zelfstandige handelingspraktijk in de bedrijven (Leisink 
1989: 217). De andere zijde van deze medaille is echter dat, zo zal in het vol
gende duidelijk blijken, een grotere overdracht van kennis en informatie plaats
vindt dan in andere bedrijfstakken (Veersma 1990: 43). 

2.2 Regulering van organisatieveranderingen 

De geïnstitutionaliseerde arbeidsverhoudingen hebben ertoe geleid dat, zoals de 
titel van de studie van Ramondt en Scholten (1985) aangeeft, 'De stille voorhoe
de', de bedrijfstak in verschillende opzichten een voorhoedepositie inneemt bin
nen de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Zo is de grafische industrie de eerste 
industriële bedrijfstak waar vanaf eind 1986 -de grote bedrijven voorop- een 
werktijdverkorting van 38 naar 36 uur is doorgevoerd. Ook wat betreft de wijze 
waarop de invoering van automatisering formeel geregeld is neemt de bedrijfstak 
een uitzonderingspositie in (4). Als resultaat van de specifieke arbeidsverhoudin
gen is namelijk vanaf de jaren zeventig een vergaande regulering van de sociale 
gevolgen van automatisering tot stand gekomen. De achtergrond van deze regule
ring ligt in twee belangrijke ontwikkelingen die vanaf de jaren zeventig plaats
vonden. 
Terwijl de grafische produktie lange tijd gekenmerkt werd door het ontbreken 
van fundamentele veranderingen in de toegepaste technologie, traden vanaf die 
periode ingrijpende ontwikkelingen op waardoor het aanzien van de bedrijfstak en 
de inhoud van grafische beroepen diepgaand werd veranderd. Het loodzetten 
werd vervangen door het fotozetten, waarbij aanvankelijk het zetsel met behulp 
van ponsbanden werd geproduceerd, en waarbij later, door de automatisering van 
de tekstverwerking, de tekst 'on-line' kon worden ingevoerd. Bovendien traden 
andere ontwikkelingen op in de grafische industrie en de uitgeverijen waar deze 
deel van uitmaakten. De recente golf van fusies en overnames in deze sectoren is 
immers voorafgegaan door een andere fusiegolf die aan het einde van de jaren 
zestig en het begin van de jaren zeventig plaatsvond. Rond deze periode zijn de 
meeste huidige krantenuitgevers als de Perscombinatie ontstaan. 
Deze ontwikkelingen vormen de achtergrond van twee regelingen die vanaf 1975 
in de grafische CAO zijn opgenomen, namelijk die met betrekking tot reorgani
saties en die met betrekking tot wijzigingen in de produktie-apparatuur. Hierin is 
de verplichting voor werkgevers vastgelegd om bij plannen die mogelijk conse
quenties hebben voor de werkgelegenheid zowel de OR als de betrokken vakbon
den in te lichten. Ook moeten dergelijke plannen worden gemeld bij de Reor
ganisatiecommissie: een paritair samengestelde commissie die vanuit de bedrijfs
tak toezicht houdt op de naleving van de CAO-bepalingen. Met de vakbonden 
wordt vervolgens, wanneer het een omvangrijke investering betreft, een sociaal 
plan overeengekomen. 
Er is een vergaande regulering van de sociale gevolgen van onder meer automati
sering op basis van bepalingen in de CAO, waarvan de uitvoering deels afhanke
lijk is van de verhoudingen binnen bedrijven. De controle op de naleving van de 
betreffende CAO-bepalingen is aan de OR opgedragen, terwijl bij een in dit 
kader opgesteld sociaal plan veelal een sociale begeleidingscommissie vanuit de 
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verschillende geledingen van de organisatie met de begeleiding van de concrete 
invulling ervan belast wordt. Pas op dat moment worden de bepalingen in de 
praktijk vorm gegeven. 
Problemen bij deze werkwijze, zoals die ook in de case-beschrijvingen in deze 
studie naar voren komen, komen vooral voort uit de centralistische vakbondsprak
tijk en de marginale aanwezigheid van de vakbonden op de werkplek. Deze pro
blemen waren voor de grootste grafische vakbond, Druk en Papier FNV, aan
leiding om in haar beleid een intensivering van het vakbondswerk binnen bedrij
ven na te streven (5). Naast dergelijke problemen bij de controle op de naleving 
van bepalingen in de (bedrijfstak-)CAO doen zich interpretatieproblemen voor 
zoals die zich ook bij de Wet op de Ondernemingsraden voordoen. Vaak is on
duidelijk wat men onder een belangrijke investering moet verstaan, en vervol
gens, wat de sociale gevolgen zullen zijn en wat men precies tot de sociale ge
volgen moet rekenen (6). 
Onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt in een sociaal plan liggen op 
het traditionele onderhandelingsterrein van de vakbonden. Dit zijn bijvoorbeeld 
opvang van de financiële gevolgen van bij- of omscholing, van overplaatsing of 
van vervroegde uittreding. Uitgangspunt hierbij is vrijwel altijd dat gedwongen 
ontslagen zoveel mogelijk zullen worden vermeden. Bij de huidige automatisering 
in de krantenuitgeverijen worden bovendien voorwaarden vastgelegd waaronder 
de pagina-opmaaksystemen op de redactie geplaatst mogen worden. Er worden 
echter veelal geen verdergaande afspraken gemaakt over de gewenste organisatie
structuur en de functies daarbinnen, maar, zo blijkt ook expliciet uit de letterlijke 
tekst van de CAO, regelingen komen in de eerste plaats voort uit de zorg om de 
kwantitatieve werkgelegenheid (7). 
Toch wordt ook in de CAO, zij het in vage bewoordingen, melding gemaakt van 
sociale vernieuwing als na te streven doel bij reorganisaties. Dit zou bereikt 
moeten worden door werknemers bij de besluitvorming rond de automatisering te 
betrekken en door het aanpassen van de organisatie. Een en ander is op deze 
wijze geformuleerd in de Pré-ambule bij de regeling in geval van reorganisatie, 
fusie of liquidntie van grafische ondernemingen en wijzigingen in de produktie
apparatuur in de grafische CAO. De regeling is een opvolger van de twee bepa
lingen in de CAO waar hierboven aan gerefereerd is. Zoals ook elders is ook 
hier, op aandrang van de werkgevers en als gevolg van een streven naar deregu
lering, een vereenvoudiging in de regelgeving aangebracht. 
De closed shop en de reguleringsmechanismen die als gevolg daarvan voor een 
belangrijk deel ontwikkelingen binnen de bedrijfstak bepalen, worden echter in 
mindere mate ondergraven door openlijke pogingen van werkgeversorganisaties 
om deze als overtollige ballast te laten verdwijnen dan door factoren die deze van 
binnenuit ondergraven. Met het afnemende belang van traditioneel vakmanschap 
voor de produktie -waarvoor handvaardigheid in combinatie met grafische inzicht 
in vormgeving en dergelijke vereist waren- en, als gevolg daarvan, de vervaging 
van de grenzen tussen verschillende vakken en beroepen wordt immers de basis 
van de closed shop ondergraven. De genoemde vervaging wordt nog eens ver
sterkt doordat nieuwe, aan het systeembeheer en het onderhoud van op de toepas
sing van micro-electronica gebaseerde apparatuur verbonden beroepen hun intrede 
in de bedrijfstak doen. 
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De hier behandelde arbeidsverhoudingen en de wijze waarop op basis hiervan een 
vergaande regulering van veranderingen tot stand is gekomen, zijn belangrijke 
redenen voor de keuze voor de grafische industrie als bedrijfstak voor onderzoek. 
Daarbij nog in aanmerking genomen de veranderingen die binnen de produktie
organisatie hebben plaatsgevonden, is de grafische industrie een onderzoeksveld 
bij uitstek om de complexe samenhang bloot te leggen tussen een toenemende 
beheersing van de produktie door middel van een 'technisering' van het produk
tieproces en de wijze waarop deze binnen de sociale organisatie van het arbeids
proces wordt vormgegeven. 
Binnen deze relatie is de wijze waarop opleidingen binnen de bedrijfstak zijn 
georganiseerd een onmisbare schakel. Bij de voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen, zoals bij automatisering het geval is, worden immers andere, en 
vaak hogere eisen aan de opleiding gesteld. Ook als achtergrond van de case
studies is een korte beschrijving van het opleidingsstelsel van belang. 

2.3 Scholing en opleiding in de grafische industrie 

Het stelsel van specifiek grafische opleidingen vervult een belangrijke alloca
tiefunctie. Technologische veranderingen kan men in de grafische industrie door 
middel van de opleidingen en scholing beter begeleiden dan in menig andere 
bedrijfstak. Door een op de grafische produktie gerichte opleiding was het moge
lijk om met behulp van een uitgebreid scholingsprogramma te voorzien in gra
fisch-geschoolde arbeidskrachten, waardoor in het verleden tevens een relatief 
soepele invoering van nieuwe technologieën mogelijk was. De kans dat deze 
veranderingen als een bedreiging voor de eigen arbeidsplaats worden opgevat, is 
daardoor immers kleiner dan wanneer werknemers van buiten de bedrijfstak 
worden aangetrokken. Terwijl met om- en bijscholingen pas in de periode 1973-
1975 een aanvang is genomen, dateert de reguliere opleiding voor grafische be
roepen op zich van veel vroegere datum. Ook hier zijn de voor Nederlandse 
begrippen typische arbeidsverhoudingen verantwoordelijk voor een eigen oplei
dingsbeleid binnen de bedrijfstak. 
In de opleiding voor grafische beroepen wordt voorzien door de grafische scholen 
die veelal aan een MTS verbonden zijn. Daarnaast is er een groot aantal partiëel 
leerplichtigen, waarvoor de opleiding door streekscholen wordt verzorgd. In 1973 
zijn meerdere leerlingstelsels gefuseerd tot de Vereniging Beroepsopleidingen 
Grafische Industrie (VBGJ), die dan wordt opgenomen in het Grafzsch Oplei
dingsCentrum (GOC). Het bestuur hiervan is, zoals gebruikelijk in de bedrijfstak, 
paritair samengesteld. De bevoegdheid om door de bedrijfstak erkende diploma's 
uit te reiken is als enige aan de VBGJ voorbehouden (Kayzel 1985: 11). Bij de 
opleiding aan de genoemde grafische scholen zijn de scholen verantwoordelijk 
voor de theoriecomponent van de opleiding, terwijl hel GOC de praktijkcompo
nent bepaalt. 
Tot het einde van de jaren zestig was de alloc.atiefunctie van grafische opleidin
gen van groot belang. Er bestond, en bestaat ten dele nog, een directe relatie 
tussen opleiding en het beroep of de vakdeelmarkt waarin men werkt, en de 
daaraan verbonden beloning. De vakdeelmarkten zijn beschermd door de toepas-
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sing van getalsverhoudingen met betrekking tot de samenstelling van het perso
neelsbestand bij de bediening van verschillende machines. Door het vastleggen 
van de werkzaamheden die door hulpvakarbeiders en gezellen mogen worden 
verricht, wordt het vakmanschap van geschoolde en ervaren werknemers be
schennd tegen verdringing door jongeren en ongeschoolden. 
Sinds de jaren zeventig is opleiding niet langer het enige kriterium voor het ver
krijgen van toegang tot de arbeidsmarkt in de grafische industrie. Het toepassen 
van nieuwe technologieën speelt hierbij een belangrijke rol. Met een voorschrij
dende automatisering zijn immers steeds meer functies van hun typisch grafische 
karakter ontdaan, zodat specifiek grafisch vakmanschap steeds minder een stricte 
vereiste is. We hoeven hierbij slechts te denken aan de routinematige werkzaam
heden die bij de invoering van het fotozetten bij de tekstverwerking zijn ontstaan, 
namelijk de verwerking van 'platte tekst'. Deze afkalving van de grenzen heeft 
zowel betrekking op de externe arbeidsmarkt als op de interne arbeidsmarkt. Er 
vindt namelijk niet alleen een vervaging van de grenzen tussen grafische beroe
pen en niet-grafische beroepen, maar ook een vervaging tussen de verschillende 
vakdeelmarkten plaats. 
In het algemeen kan worden gesteld dat de kennis en ervaring die nodig zijn voor 
het uitvoeren van werkzaamheden bij de grafische produktie steeds meer een 
bedrijfs-specifiek karakter krijgen. Bovendien moet de aanwezige kennis, als 
gevolg van, en in aansluiting op de snelle veranderingen die zich in de produktie
organisatie voordoen, voortdurend worden aangevuld. Dit geldt ook met name 
voor bepaalde managementfuncties binnen de hierarchische lijnstructuur, zoals 
voor leidinggevende functies op het midden-niveau van de organisatie, waar 
vaardigheden op het terrein van communicatie en leidinggeven van grotere im
portantie zijn geworden dan voorheen het geval was of als noodzakelijk werden 
gezien. 
Zoals al is opgemerkt, was een grafische opleiding eerder een voorwaarde voor 
het verkrijgen van toegang tot de grafische arbeidsmarkt. Bij het geleidelijk ver
dwijnen van deze verplichting heeft zich ook een nieuwe categorie werknemers 
toegang tot de arbeidsmarkt verschaft. Terwijl voor die technologische verande
ring vrouwen vooral werkzaam waren bij de administratie en andere arbeidsplaat
sen die nog altijd als typisch vrouwelijk worden aangemerkt, werden sindsdien 
vooral vrouwen aangetrokken als toetsenbordenbewerk(st)ers. Het betreft hier een 
gedegradeerde functie, waar taken worden uitgevoerd die wel werd worden aan
geduid als marginale en -gezien het overgangskarakter in de mechaniseringsfase 
die vooraf gaat aan de automatisering- transitionele arbeidstaken (Bunck et al 
1985: 105). Bij het zetwerk was in het verleden een geheel andere vaardigheid 
vereist, namelijk het het kunnen omzetten van waarnemingen die via het oog zijn 
gedaan naar handelingen die met de hand worden verricht. Bij het zetten met 
behulp van fotozet-apparatuur worden de belangrijkste eisen gesteld aan de capa
citeit om op een bepaald abstractieniveau te kunnen denken en aan de handigheid 
bij het snel kunnen intikken van tekst. Het ingrijpen in het produktieproces ver
dwijnt bij het fotozetten vrijwel helemaal. Door het type opleiding dat vrouwen 
vaak gevolgd hebben, namelijk algemeen vonnend, voldeden vrouwen vaak beter 
aan de eisen die aan dit werk worden gesteld dan mannen. Ook de mannen die 
voor de technologische verandering het grafische vakwerk uitvoerden. 
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De mogelijkheid om arbeidskrachten zonder de voor de grafische industrie ver
eiste opleiding in dienst te nemen, waren ook al aanwezig toen de opleiding als 
enige kriterium voor toelating tot de bedrijfstak gold. Er was namelijk een clau
sule in de CAO's opgenomen waarin was vastgelegd dat part-time arbeidskrach
ten niet aan de verplichting ten aanzien van de gevolgde opleiding hoefden te 
voldoen. Van deze mogelijkheid werd, en wordt nog, vooral door vrouwen ge
bruik gemaakt. 

Door werkgevers in de grafische industrie wordt het tekort aan geschoolde ar
beidskrachten in toenemende mate als problematisch ervaren. Vooral kleine on
dernemingen proberen deze problemen niet zelden op te lossen door het aantrek
ken van personeel vanuit andere ondernemingen. Door het tekort aan geschoold 
grafisch personeel op verschillende delen van de arbeidsmarkt bestaat er tevens 
een tendens naar het aantrekken van nieuw personeel van buiten de bedrijfstak. 
Vanuit de bedrijfstak worden hiertoe diverse activiteiten ondernomen. 
Dit blijkt ook uit een onderzoek dat in 1986 door het KVGO is uitgevoerd naar 
het aantal openstaande vacatures bij grafische bedrijven. Naar aanleiding van dit 
onderzoek wordt melding gemaakt van een werfactie voor het aantrekken van ten 
minste 1000 jongeren die volgens het gebruikelijke leerlingwezen, en nog eens 
500 jongeren die op een andere wijze zouden worden opgeleid (Het Financiëele 
Dagblad, 27-5-1986). In de CAO die in maart 1989 is ingegaan is afgesproken 
dat opnieuw 2000 jongeren zouden worden aangetrokken voor het leerlingwezen. 
Op 1 november van dat jaar waren uiteindelijk 1355 contracten afgesloten. In de 
laatste CAO (1991) is de afspraak neergelegd, dat vanaf september 1991 3000 
leerlingen worden opgeleid. Bij een percentage van 2,1 % werkzoekenden onder 
het grafisch-technisch personeel, zoals dat medio 1990 bestond, kan men volgens 
het KVGO dan ook nauwelijks spreken van werkloosheid (Het Financiëele Dag
blad, 9 en 11-6-1990). 
Een ander probleem op de arbeidsmarkt is niet specifiek voor de grafische in
dustrie. Volgens betrokkenen sluiten de kennis die in opleidingen wordt aange
reikt onvoldoende aan op de eisen die in de praktijk van grafische bedrijven 
worden gesteld. Deze problematiek is de reden voor het plegen van onderzoek op 
dit terrein, zoals bij het Innovatieproject dat door het GOC wordt uitgevoerd. 
Terwijl het grafische opleidingsstelsel binnen de Nederlandse als bijzonder mag 
worden aangemerkt, doen zich hier dus ook ernstige problemen voor in de aan
sluiting tussen scholing en ontwikkelingen op de interne arbeidsmarkt. Door het 
karakter van het opleidingstelsel is het aansluitingsprobleem in de grafische in
dustrie echter minder urgent dan in andere bedrijfstakken, gezien het feit dat de 
opleiding in ieder geval verband houdt met de produktie in de bedrijven. Veeleer 
speelt hier het probleem dat het opleidingsstelsel eenvoudigweg niet snel genoeg 
kan inspelen op de turbulente ontwikkelingen binnen de produktie. Wat voor veel 
bedrijven geldt, geldt immers voor de opleidingen in versterkte mate: hoge in
vesteringen moeten worden gepleegd om alleen al 'bij te blijven' en bovenal zijn 
ook hier verhoogde inspanningen in opleidingen nodig om de nieuwe apparatuur 
adequaat en efficient te kunnen bedienen. Dit terwijl eigenlijk verwacht mag 
worden dat leerlingen een op de toekomst gerichte opleiding krijgen, waarbij al 
rekening wordt gehouden met de veranderingen die zich in de nabije toekomst 
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aandienen. Deze verwachting stelt hoge eisen aan de flexibiliteit in het oplei
dingsstelsel. Voor het grootste deel zijn de toekomstige ontwikkelingen bij de 
verschillende werkzaamheden in de grafische industrie immers nog onvoorspel
baar. 

2.4 Technologische ontwikkelingen 

Alvorens in te gaan op de aanpak bij de casestudies, is het noodzakelijk eerst een 
kort overzicht te geven van de verschillende fasen die we bij het grafische pro
duktieproces kunnen onderscheiden. Bovendien is het nodig de belangrijkste 
technologische ontwikkelingen in het grafische produktieproces aan te geven. In 
de volgende beschrijving worden tevens de belangrijkste toepassingen daarvan 
aangegeven. Er wordt daarbij allerminst gestreefd naar volledigheid. Het gaat hier 
namelijk om een overzicht met als doel een kader te schetsen van ontwikkelingen 
die in de case-studies aan de orde zullen komen. 
De produktie in de grafische industrie verloopt in een aantal fasen: eerst vinden 
het zetten en de opmaak plaats, samengevat de fase van de drukvormvoorberei
ding. Vervolgens wordt de drukvorm vervaardigd, waarna het eigenlijke drukpro
cedé plaats kan vinden, namelijk het maken van een afdruk van de drukvorm. Tot 
slot vindt de afwerking van het produkt plaats in de vorm van inbinden, lijmen of 
nieten etc, en de distributie van het eindprodukt Naast deze vervaardiging van 
tekst kunnen we de reprografie of de beeldverwerking onderscheiden. 
Bij het drukprocedé zijn er verschillende toepassingsmogelijkheden. De hoogdruk 
is de oudste methode, die sinds de uitvinding van de boekdrukkunst in gebruik is 
geweest. Hierbij wordt de tekst op het papier aangebracht door middel van een 
drukvorm waarop de letters verhoogd zijn aangebracht. Bij de vlakdruk of offset 
wordt gebruik gemaakt van het principe dat chemische stoffen, zoals olie, water 
afstoten. Vanaf de jaren vijftig is bij het drukken van tijdschriften en, later, van 
kranten in toenemende mate overgeschakeld van hoogdruk op offset. Bij de pro
duktie in grote oplagen, zoals van kranten en tijdschriften, bieden rollen-off
setpersen (web-offset) grote voordelen boven vellen-offsetpersen. Belangrijke 
voordelen van deze drukmethode zijn gelegen in het geringe gewicht van de 
drukvorm, de hoge druksnelheid en de bmikbaarheid van goedkopere papiersoor
ten (Kalff 1982: 18). 
Bij de diepdrukmethode wordt de tekst veelal door middel van een chemisch 
etsprocedé in het oppervlak van een cylinder aangebracht. Dit is de zogenaamde 
rotogravure. Deze methode wordt vooral toegepast bij de produktie van zeer 
grote oplagen van tijdschriften. De methode is alleen bij een dergelijke grootscha
lige produktie mogelijk vanwege de hoge kosten van de arbeidsintensieve ver
vaardiging van de drukvorm. Door de toepassing van de computer komt hier 
verandering in de toepassingsmogelijkheden. 
In de laatste functionele fase van het grafische produktieproces wordt het produkt 
afgewerkt door middel van verschillende bewerkingen. Hieronder vallen bij voor
beeld het snijden, vouwen, vergaren, binden, perforeren, bundelen, verpakken en 
adresseren. Ook deze fase van de produktie is gedurende het afgelopen decen
nium steeds verder geautomatiseerd. Nog altijd worden hier echter veel zware 
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arbeidsintensieve werkzaamheden uitgevoerd die vooralsnog niet door de machine 
kunnen worden uitgevoerd. Naast het controleren en bedienen van machines is er 
immers veel drukwerk dat in geringe oplagen wordt geproduceerd. Bovendien 
blijven hier werkzaamheden bestaan die bijna niet efficient geautomatiseerd kun
nen worden. 
Naast de voornoemde overgang van hoogdruk naar offset-technieken heeft een 
meer ingrijpende technologische en organisatorische verandering van het grafi
sche produktieproces plaatsgevonden, namelijk de overgang van het loodprocedé 
naar het fotozetten. Aanvankelijk betekende dit dat het zetten van letters in lood 
tot een opgemaakte tekst werd vervangen door het tikken van ponsbanden, waar
na de tekst vervolgens door de fotozetmachine tot filmstroken werd gemaakt. 
Later is bij het fotozetprocedé de computer ingeschakeld, waardoor het aanbren
gen van zetinstructies en gedeeltelijk ook de opmaak aan het beeldscherm kunnen 
worden uitgevoerd. Op dit moment is de belangrijkste stap in de voortschrijdende 
automatisering van de produktie van kranten de invoering van pagina-opmaaksys
temen. Binnen enkele krantenconcerns in Nederland, zoals de Perscombinatie, 
zijn dergelijke opmaakschermen ingevoerd. 
Het belangrijkste uitgangspunt bij de automatisering van produktieprocessen in de 
grafische industrie is de toepassing van op micro-electronica gebaseerde infor
matietechnologie en, steeds meer, de koppeling daarvan met communicatietech
nologieën. Veranderingen bij de tekstverwerking worden in belangrijke mate 
bepaald door de ontwikkeling van Personal Computers, waarbij geheugens be
schikbaar komen ter grootte van hetgeen eerder alleen bij mainframes aanwezig 
was. Met behulp van dergelijke apparatuur is het mogelijk grafische programma's 
toe te passen, waarbij de PC's zowel afzonderlijk -losgekoppeld van de omge
ving- als binnen een netwerk kunnen worden gebruikt. 
Met name door het ontstaan van nieuwe mogelijkheden voor de overzending van 
informatie kan steeds flexibeler worden gewerkt. Een andere tendens is een gro
tere mate van integratie met de administratieve automatisering zoals die vooral 
bij de advertentie-afhandeling optreedt. Daarnaast worden toepassingen gezocht 
voor een geïntegreerde tekst/beeldverwerking, waarbij ook de beeldinformatie 
digitaal wordt verwerkt. Als gevolg zijn er ingrijpende veranderingen te verwach
ten bij de montage. Ook hier zijn de ontwikkelingen afhankelijk van het beschik
baar komen van voldoende geheugencapaciteit voor de opslag en de bewerking 
van grote hoeveelheden informatie. Tot nu toe waren de mogelijkheden voor het 
laten bewerken van beeldinformatie door de computer beperkt vanwege de enor
me geheugencapaciteit die dit in beslag neemt. leder punt van een foto moet 
immers worden omgezet in digitale informatie. 

Binnen de grafische industrie wordt een veelheid aan min of meer met elkaar 
samenhangende aktiviteiten verricht die te maken hebben met het bedrukken van 
papier en andere materialen. In toenemende mate vindt, zoals eerder is opge
merkt, op dit terrein een branche-vervaging plaats. Met name de grafische bedrij
ven die onderdeel zijn van een grote uitgeverij opereren ook op de nieuwe mark
ten waar een electronische verzameling, bewerking en verzending van informatie 
plaatsvindt. Er vinden daardoor niet alleen vernieuwingen binnen het bestaande 
produktieproces plaats. In toenemende mate verschijnen er nieuwe informatiedra-
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gers die het gebruik van, en de behoefte aan papier beïnvloeden. Hierbij moet 
men denken aan de mogelijkheden voor het verkrijgen en het opslaan van infor
matie via de verzending van informatie 'on-line' (via het telefoonnet of een spe
ciaal netwerk) en het gebruik van de jloppy-disc: een schijf waarop digitaal af
leesbare informatie wordt opgeslagen. Zowel buiten deze bedrijfstak als daarbin
nen worden dergelijke ontwikkelingen in toenemende mate tot een deel van de 
dagelijkse werkelijkheid. Het bedrukken van papier wordt daarbij in mindere 
mate noodzakelijk en krijgt op zijn minst een andere, ondersteunende functie. 
Produktinnovatie in nieuwe sectoren als de computerbranche kan belangrijke 
implicaties hebben voor de produktie binnen grafische industrie en daaraan ver
wante sectoren. Een voorbeeld van deze relatie is de ontwikkeling die zich bij 
een toenemend computergebruik voordoet. Terwijl in een situatie waarin com
puters pas zijn ingevoerd een grote vraag naar kettingformulieren ontstaat, kan 
deze in een later stadium, wanneer informatie in toenemende mate 'on-line' 
wordt overgezonden, plotseling vrij drastisch teruglopen. Andere produktinnova
ties bij toepassingen van non-impactdruktechnieken, zoals de inkjetprinter of de 
laserprinter waarbij geen drukvorm wordt gebruikt voor het bedrukken van pa
pier, betekenen een directe concurrentie voor de bedrijfstak. Op deze manier kan 
vaak goedkoper een kleine oplage drukwerk van een redelijke kwaliteit worden 
verzorgd. Binnen de grafische bedrijven vinden dergelijke innovaties, zij het voor 
beperkte doeleinden zoals het maken van drukproeven, ook hun toepassing. Door 
het kwaliteitsverschil met het huidige drukwerk, dat tot op zekere hoogte altijd 
blijft bestaan, blijft het concurrentiegevaar voor de aflevering van eindprodukten 
echter beperkt. 
De meest in het oog springende ontwikkelingen doen zich voor bij het aanbieden 
van informatie aan de consument in de vorm van de kabelkrant en de abonneete
levisie, waarbij een gedifferentiëerd pakket van informatie en nieuws wordt aan
geboden. Met name de CompactDisc biedt voor de opslag van data en de interac
tieve bewerking ervan velerlei mogelijkheden. Deze worden nog eens enorm 
vergroot wanneer de opslag van gedigitaliseerde beeldinformatie mogelijk wordt. 
Bij een grotere capaciteit van computers kunnen zo hele encyclopedieën worden 
opgeslagen, die tegen betaling kunnen worden geraadpleegd. Het corrigeren en 
vernieuwen van gegevens kan hier veel sneller plaatsvinden dan voorheen zonder 
dat daar hoge kosten aan verbonden zijn. 
Op deze nieuwe, zogenaamde substitutie-markten opereren niet alleen nieuwe, in 
'high-technology' gespecialiseerde bedrijven, maar proberen ook in toenemende 
mate van oudsher grafische bedrijven een deel van de markt te veroveren. Ook 
de 'gevestigde' media en uitgeverijen waarvoor de grafische industrie tot nu toe 
de produktie verzorgen, gaan deze concurrentie aan door het plegen van investe
ringen in nieuwe media als de kabelkrant. Een toenemende branche-vervaging is 
hiervan het gevolg. Er doemt daardoor het perspectief op van een grafisch vak
manschap dat niet alleen direct wordt ingezet en wordt geïntegreerd in een eer
dere fase van de totstandkoming van het grafisch produki, namelijk de tekstver
werking, maar ook van een vervaging met andere bedrijfstakken. Terwijl het 
dienstverlenend karakter van grafische beroepen steeds belangrijker wordt in de 
relatie met de klant, is een volgende stap de inschakeling van het grafisch vak
manschap -met betrekking tot de kwaliteit van vormgeving- en degenen die dit 
beheersen, in sectoren buiten de grafische industrie. 
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3. Grafische bedrijven en uitgeverijen 

Uit het voorgaande komt een beeld van de grafische industrie naar voren als een 
bedrijfstak waarin een produktie wordt verzorgd met een zeer specifiek karakter. 
Het belangrijkste kenmerk is wel dat de verzameling, de bewerking en de verzen
ding van informatie de hoofdactiviteit binnen de produktie is. Het is duidelijk dat 
de bedrijfstak daardoor sinds de uitvinding van de boekdrukkunst een belangrijke 
plaats binnen de ontwikkeling van de moderne samenleving inneemt. De mas
saliteit van het voortgezet en hoger onderwijs, evenals de verspreiding van druk
werk als onderdeel van een heterogene cultuur in de samenleving zijn in belang
rijke mate afhankelijk van de activiteiten binnen de grafische industrie. Op hun 
beurt hebben deze factoren bijgedragen tot de opkomst van de grafische industrie 
rond de eeuwwisseling. Door een verhoging van produktiesnelheden en een ver
betering van de efficientie kon de bedrijfstak aan deze groeiende vraag naar 
informatie voldoen. 
Voordat we ingaan op de aanpak bij de casestudies en de plaats van de onder
zochte bedrijven binnen verschillende organisatorische verbanden, is het nodig 
enige opmerkingen te maken over de samenstelling van de grafische industrie. Op 
basis daarvan is het tevens mogelijk de keuze van de onderzochte bedrijven voor 
de casestudies toe te lichten. 

3.1 Grafische bedrijven die onderdeel zijn van een uitgevers
concern 

Wanneer we over de grafische industrie als bedrijfstak spreken, is het nodig te 
bedenken dat de bedrijfstak in verschillende opzichten een zeer heterogene sa
menstelling heeft. Terwijl dit tot op zekere hoogte tevens voor de aard van de 
produktie geldt, geldt het eerder nog voor de grootte van de bedrijven. Zowel de 
bedrijven die onderdeel zijn van een grote uitgever als de drukker van familie
drukwerk behoren tot de bedrijfstak. Tussen de genoemde typen bedrijven bestaat 
een zeer groot verschil in grootte, zowel wat betreft de totale produktie als wat 
betreft de werkgelegenheid die daarmee gemoeid is. 
Eerder is opgemerkt dat de verschillende activiteiten in de grafische industrie 
door verschillende bedrijven worden verzorgd. In de afwerking van grafische 
produkten zijn vaak kleine bedrijven gespecialiseerd. Bovendien zijn sinds de 
overgang van het loodzetten naar het fotozetprocedé (van het 'heet zetten' met 
het omsmelten van lood naar het 'koud zetten'), waarbij de invoer van 'platte 
tekst' werd gescheiden van andere fasen van de drukvormvoorbereiding als de 
copijvoorbereiding, loonzetterijen actief. Als subcontractors besteden zij vaak het 
zetwerk weer uit, waarna het grafische bedrijf het feitelijke drukwerk verzorgt. 
Ook hier gaat het veelal om kleinere bedrijven. 
Daarnaast bestaat er een aantal grotere grafische bedrijven waar een niet onaan
zienlijk deel van de werkgelegenheid wordt verzorgd. Zo werkte in 1986 39,6 % 
van de werknemers in de grafische industrie (dus bijna de helft van het totaal 
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aantal werknemers) in een bedrijf waar honderd of meer werknemers werkzaam 
waren (Baud et al 1987: 19). Hiertegenover staat dat bijna de helft van het aantal 
bedrijven in de grafische industrie (42,6 %) tot de kleine bedrijven behoorde 
(Baud et al 1987: 19). 
Met betrekking tot de verdeling van de verschillende typen bedrijven naar de 
aard van de produktie kan men stellen dat in de kleine bedrijven, naast de bedrij
ven die de zojuist genoemde delen van het grafische produktieproces verzorgen, 
bedrijven zeer verschillend -veelal gespecialiseerd- drukwerk produceren. Zij 
leveren meestal voor een ander segment van de markt dan de grote bedrijven of 
verzorgen slechts een deel van het grafische produktieproces. Laatstgenoemde 
bedrijven zijn meestal een onderdeel van een uitgeverij of hebben wat betreft de 
produktie een sterke fimctionele band met een uitgeverij. 

Bij dit onderzoek is een keuze gemaakt voor grafische bedrijven die een onder
deel zijn van een uitgeverij. Een eerste argument voor deze keuze is dat men, 
vanwege de functionele band met de uitgeverij of een redactie, bij deze bedrijven 
veelal een groot deel van de produktieketen aantreft. Dit is immers veelal de 
belangrijkste reden voor een uitgeversconcern om grafische bedrijven binnen het 
concern te hebben. Door de technologische ontwikkelingen binnen de produktie is 
het voor een uitgeversconcern strict genomen niet noodzakelijk om eigen grafi
sche bedrijven binnen het concern de produktie te laten verzorgen. De belangrijk
ste reden om dit wel te doen, is dat hierdoor een grotere controle over het gehele 
produktieproces mogelijk is. Bovendien kan men efficienter en sneller produceren 
wanneer beide delen van de produktie vergaand geïntegreerd zijn. Dit betekent 
veelal een tijdwinst, hetgeen met name bij de produktie van dag- en weekbladen 
voor een belangrijk deel de kwaliteit van het produkt bepaalt. Hoe later copij kan 
worden aangeleverd en hoe eerder de krant daarna verschijnt, des te actueler is 
deze immers. Hierin ligt vaak de reden voor het zoveel mogelijk in eigen beheer 
laten uitvoeren van onderdelen van de produktie. 
Een tweede argument voor de keuze van grafische bedrijven die onderdeel zijn 
van een uitgeversconcern is, dat veranderingen binnen het produktieproces in hun 
onderlinge samenhang kunnen worden bestudeerd. Eerder is al gewezen op het 
feit dat technologische veranderingen binnen de produktie gevolgen hebben voor 
de grensafbakening tussen verschillende beroepen en functies. Vaak is onduidelijk 
of men bij het 'on-line' invoeren van tekst door auteurs of redacties of bij ge
automatiseerde pagina-opmaaksystemen moet spreken van een produktie-tech
nisch systeem of een redactioneel systeem. De gekozen benaming verraadt dan 
veelal de positie of het standpunt dat men inneemt in het conflict tussen redac
tionele vormgevers en grafische ontwerpers van het produkt. Dit conflict is veelal 
sluimerend aanwezig en kan vooral manifest worden bij veranderingen in de 
bestaande werkwijze en taakverdeling binnen de produktie, hetgeen veelal het 
geval is bij de invoering van nieuwe apparatuur. Verschuivingen tussen beroepen 
en tussen verschillende fasen van het produktieproces kunnen daardoor beter bij 
grafische bedrijven worden geanalyseerd die onderdeel zijn van een uitgeverij. 
Vervolgens is voor de keuze van de bedrijven waar onderzoek is uitgevoerd een 
kriteria van belang, waaraan eerder wordt voldaan door bedrijven die onderdeel 
zijn van een uitgeverij. Dit heeft betrekking op de stand van de produktie-appara-
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tuur. Gezien de probleemstelling bij dit onderzoek, waarbij uitgegaan wordt van 
een vergaand geautomatiseerd produktieproces, is bij de keuze van bedrijven 
uitgegaan van een in technologisch opzicht geavanceerd produktieproces. Hoewel 
ook in kleine bedrijven technologisch geavanceerde produktieprocessen voorko
men, kan men stellen dat vooral grotere bedrijven, zoals grafische bedrijven die 
onderdeel zijn van een uitgeversconcern, in technologisch opzicht vaak verder 
zijn dan kleine bedrijven. Deze bedrijven hebben zelf al een grotere financiële 
armslag of beschikken, doordat zij deel uitmaken van een groter organisatorisch 
verband, over mogelijkheden voor risico-spreiding bij investeringen. 
Bij de keuze van de bedrijven is vervolgens gepoogd om een beeld te verkrijgen 
van verschillende typen produktie binnen de grafische produktie. Er is daarom 
gekozen voor bedrijven met een tamelijk breed spectrum van grafische activitei
ten, waardoor het produktieproces in technologisch opzicht niet beperkt is. Hier
door wordt het mogelijk om de invloed van de toegepaste technologie op veran
deringen binnen arbeidsprocessen te analyseren in relatie tot het ondernemingsbe
leid en het sociaal beleid dat bij de invoering van automatisering wordt gevoerd. 
Onvermijdelijk is er een verschil in produktieprocessen doordat binnen de pro
duktie vaak een historisch bepaalde specialisatie bestaat. Bij de casestudies moet 
dan ook rekening worden gehouden met specifieke kenmerken van de produktie 
die voor verschillende segmenten wordt verzorgd en de historische achtergrond 
van concerns. In het volgende wordt daarom enige aandacht aan verschillende 
typen produktie besteed die bij de casestudies van belang zijn en de marktseg
menten waarvoor geproduceerd wordt. 

3.2 Marktsegmenten voor grafische produktie 

Binnen de grafische industrie kunnen, zo is eerder gesteld, verschillen worden 
aangegeven in de toegepaste basistechnologie en de organisatie die samenhangen 
met verschillen in de aard van de produkten en in kenmerken van de verschil
lende marktsegmenten waarvoor geproduceerd wordt. Bovendien kan men aan 
een grafisch produkt een aantal aspecten onderscheiden die in dat verband van 
bijzonder belang zijn. Een eerste is de prijs van het produkt. De volgende aspec
ten zijn meer typisch voor de bedrijfstak, namelijk kwaliteit en snelheid. 
Het laatstgenoemde element hangt samen met marktgerichtheid. Deze is volgens 
sommigen niet altijd even sterk -geweest- bij grafische ondernemingen. Zo wijzen 
Sadler en Barry op het beeld van de grafische industrie in Engeland. Volgens hen 
interveniëren twee factoren in de relatie met de klant. De eerste heeft betrekking 
op de inbreng van de klant bij de totstandkoming van het produkt. Hoewel er 
niets gedrukt wordt zonder een order van de klant en hoewel de klant uiteindelijk 
zijn of haar goedkeuring geeft over de kwaliteit van het produkt, zijn in de loop 
van de geschiedenis binnen de bedrijfstak kwaliteitskriteria ontwikkeld, waarvan 
het belang in een afweging met andere kriteria door de grafici zelf wordt vastge
steld. Bovendien drukken persoonlijk vertrouwen en wederzijds respect een zoda
nig stempel op de relatie met de klant dat deze kenmerken alle andere aspecten 
overschaduwen (Sadler en Barry 1970: 13). De prijs zou binnen deze relatie 
slechts een ondergeschikte rol spelen, waardoor onnodige risico's kunnen worden 
genomen en waardoor een marktgericht ondernemen zou ontbreken. 
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Binnen de bedrijfstak kan men segmenten van de markt onderscheiden waar 
bovendien verschillende marktstrategieën worden gehanteerd. Voor de casestudies 
zijn twee delen van de grafische produktie van belang. Dit zijn de krantenproduk
tie en daaraan verwante prodokten (huis-aan-huisbladen en dergelijke), en het 
handelsdrukwerk (boeken, tijdschriften -in kleine oplagen) en aanverwante pro
dokten. De produktie voor verschillende marktsegmenten wordt in de eerste 
plaats gekenmerkt door de basistechnologie en ten tweede door de marktstrategie 
die als meest adequaat voor een marktsegment wordt beschouwd. 
Bij krantenuitgeverijen zijn de belangrijkste technologische ontwikkeltingen nog 
gelijkvormig, omdat het produkt in hoge mate gestandaardiseerd is. Zowel het 
formaat van een krant, het gebruikte lettertype als de typografische layout blijven 
over het algemeen gelijk. Ook het karakter van automatiseringsprocessen wordt 
op dergelijke kenmerken van het produkt afgestemd. Dit impliceert tevens dat 
automatisering op de verschillende, bestaande, produktiestromen -van de redactie 
en de advertentie-afdeling naar de technische afdeling- moet worden afgestemd. 
Het gaat hier om grote, complexe produktiesystemen, waarin iedere verandering 
veelal een diepe ingreep in de organisatie betekent. De technologische verande
ringen zijn bovendien over het algemeen in grote mate voorspelbaar. Alle bedrij
ven bedrijven kampen immers, gezien de gelijkvormigheid van de produktie, met 
dezelfde problemen bij het streven naar efficientievergroting en produktiviteits
verhoging -factoren die op de lange termijn belangrijke ondernemingsdoelstellin
gen zijn. Minder voorspelbare factoren die het ondernemingsbeleid bij een der
gelijke produktie beïnvloeden zijn de marktontwikkelingen die een geheel seg
ment betreffen, waarbij de functie van de krant in het algemeen in het geding is, 
en de concurrentie met andere media. 
Als externe factor moet hier gewezen worden op de afhankelijkheid van vooral 
het dagbladwezen van het overheidsbeleid. Dit heeft te maken met de functie van 
een pluriforme pers in de samenleving. Voor bedreigde dagbladen bestaan over
heidsregelingen. Daarnaast wordt een deel van de advertentiegelden van de televi
sie (de Ster) naar de gezamenlijke dagbladpers overgemaakt. 
Bij handelsuitgeverijen bestaat veelal een meer gevariëerde marktsegmentering, 
waar veranderingen in de marktstructuur veelal directe gevolgen hebben voor de 
produktie. De relatie met de klant is bovendien van oudsher van veel groter be
lang dan bij de produktie van kranten. Via de uitgever die tekst aanlevert danwel 
in direct contact met de auteur werd altijd in sterke mate rekening gehouden met 
de wensen van de klant. Of vervolgens bij de produktie met deze wensen reke
ning wordt gehouden is ook afhankelijk van de produktie-structuur en de interne 
communicatiestructuur binnen de organisatie. 
Gezien de veelsoortige ontwikkelingen die zich bij handelsdrukwerk op de ver
schillende produktmarkten voordoen, zijn ook de technologische ontwikkelingen 
die zich binnen het produktieproces -zullen- voordoen vaak moeilijk te overzien. 
Terwijl voor het ene produkt de ene ontwikkeling van groot belang is, kan dat 
voor een ander produkt een heel andere ontwikkeling het geval zijn. Dit heeft tot 
gevolg dat er een grotere mate van onzekerheid bestaat ten aanzien van de aard 
van de belangrijkste technologische veranderingen en de investeringen die ge
pleegd moeten worden. 
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Een ander kenmerk van dit deel van de grafische produktie is de onoverzichte
lijkheid van de verschillende ontwikkelingen zie zich binnen de produktie afspe
len. Terwijl hier evenals bij de produktie van kranten een aantal kenmerken van 
technologische veranderingen dezelfde zijn, doen zich hier namelijk ook veel 
kleinschalige veranderingen voor die op zich van ondergeschikt belang kunnen 
lijken te zijn, maar die als geheel echter een diverser en minder overzichtelijk 
geheel vormen dan bij de krantenproduktie. 

De relaties tussen het grafische bedrijf als organisatie waar het onderzoek wordt 
verricht en de externe omgeving heeft zo een zekere invloed op de probleemstel
ling die aan het slot van hoofdstuk 11 geformuleerd is. Dit geldt vooral voor het 
deel van de probleemstelling met betrekking tot de besluitvorming. De motivatie 
bij automatiseringsprojecten wordt immers voor een groot deel bepaald door de 
gevoerde marktstrategie en het ondernemingsbeleid dat daar aan ten grondslag 
ligt. 
Ook de collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers kunnen in 
samenhang met de afhankelijkheidsrelaties tussen organisaties veranderen (Hui
skamp 1986: 2). Dit geldt eveneens voor andere verschuivingen binnen het gehele 
grafische produktieproces die, zo is eerder al aangegeven, alleen binnen de gehele 
produktieketen bestudeerd kunnen worden. 

3.3 Concentratietendensen en internationalisering 

Ontwikkelingen binnen de grafische produktie moeten in de eerste plaats in rela
tie worden gezien tot de produktie in organisaties waarmee zij in concernverband 
samenwerken. In de focus van onderzoek wordt daarmee het grafische bedrijf 
niet slechts gezien als een organisatie waar drukwerk: wordt verzorgd, maar als 
een onderdeel van de uitgeverswereld waar communicatie en informatie-over
dracht de belangrijkste activiteiten zijn. 
Als achtergrond van de casestudies is het daarom noodzakelijk om hier enige 
aandacht te besteden aan de ontwikkelingen die het aanzien, de samenstelling en 
de functie van de betreffende sectoren in de toekomst bepalen. De toekomst van 
de onderzochte grafische bedrijven is hier onverbrekelijk mee verbonden, zoals 
blijkt bij fusies en overnames die momenteel in de uitgeverswereld aan de orde 
van de dag zijn. 
Eerder, rond het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig, 
hebben zich sterke concentratietendensen voorgedaan die de uitgeverijen en de 
media ingrijpend hebben veranderd. In deze periode zijn onder meer de grote 
dagbladenconcerns als de Perscombinatie en Elsevier/NDU. Recentelijk heeft 
opnieuw een golf van fusies en overnames in de uitgeverswereld plaatsgevonden. 
Zo ook bij concerns waar de casestudies voor dit onderzoek zijn verricht (zie: 
Veersma 1990a). In de loop van 1987 vond, nadat eerder door Elsevier een po
ging was gedaan tot een vijandige overname van het Kluwer-concern, een roerige 
overname plaats van het Kluwer-concern door de Wolters Samsom Groep. In de 
media baarde vooral de wijze waarop de poging tot overname van het Elsevier
concern werd uitgevoerd, opzien. Terwijl dit in de Verenigde Staten dergelijke 
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overnames aan de orde van de dag waren, was een vijandige overname in Neder
land nog niet voorgekomen. Bij een dergelijke vorm van overname wordt eerst 
het aandeel in een onderneming vergroot en wordt vervolgens onaangekondigd 
een bod op de overige aandelen uitgebracht. Door de beschermingsconstructies 
die door Kluwer werden gehanteerd, mislukte de poging van Elsevier en kwam 
de weg vrij voor de Wolters Samsom Groep om met instemming van de Raad 
van Bestuur van het Kluwer-concern uiteindelijk een geslaagde fusie tot stand te 
brengen. Nog in hetzelfde jaar werd een bod uitgebracht door VNU op het Audet
concern. Terwijl de fusie tussen de Dagbladengroep van het VNU-concern en het 
Audet-concern zonder uitgesproken weerstand van de beide concerns is verlopen, 
is ook deze overname uitvoerig in de pers besproken. De onderwerpen van dis
cussie hierbij betreffen het verzet van een groep aandeelhouders en het tumult dat 
vervolgens op de beurs ontstond door het tenderbod dat VNU liet uitgaan. 
Naast de vragen die door de fusies werden opgeroepen over de zeggenschap van 
aandeelhouders en de rol van werknemersvertegenwoordigers, werd de discussie 
bepaald door de vraag in hoeverre de functie van de media in het gedrang zou 
komen door een vergaande concentratie bij de uitgeverijen. Een verscheidenheid 
van media en informatievoorziening in het algemeen en een pluriforme pers, 
waarin een verscheidenheid aan meningen en overtuigingen aan bod kan komen, 
behoren immers tot de wezenlijke kenmerken van de media in onze samenleving. 
Zonder op deze plaats verder op deze discussie in te gaan, kunnen we stellen dat 
de relatie die in deze redenering wordt verondersteld tussen een grote mate van 
concentratie en een geringe pluriformiteit minder direct is dan men zou vermoe
den. Andere factoren, zoals de redactionele onafhankelijkheid, zijn hier waar
schijnlijk van groter belang dan een vergaande concentratie. Niettemin is moeilijk 
te ontkennen dat een vergaande machtsmonopolisering in de media tot een ver
schraling van het aanbod kan leiden (8). 
De gevolgen van dergelijke machtsconcentraties voor de grafische bedrijven is 
moeilijk aan te geven. Hoewel grafische bedrijven als onderdeel van een uitge
versconcern bepaalde voordelen bieden boven externe grafische bedrijven wordt 
de druk op de grafische bedrijven om een bepaald rendement te behalen op de 
omzet steeds groter. Grafische bedrijven voldoen over het algemeen niet of nau
welijks aan deze hoge eisen, waardoor hun voortbestaan, al dan niet als onderdeel 
van een uitgeversconcern, wordt bepaald door de wederzijdse afhankelijkheid 
tussen uitgevers en redacties enerzijds en de grafische bedrijven anderzijds. Voor 
een deel zullen uitgeverijen afhankelijk blijven van grafische bedrijven als leve
ranciers van een produkt dat aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen. Door de 
toepassing van nieuwe middelen van informatievoorziening en de toenemende 
activiteiten van uitgevers op substitutiemarkten neemt deze afhankelijkheid evi
dent af. Het grillige patroon van deze afhankelijkheidsrelaties blijkt uit het hoge 
tempo waarmee bedrijven worden opgekocht of omgekeerd worden afgestoten als 
onderdelen van uitgeversconcerns. Men mag daarom verwachten dat het eerder 
vermelde citaat over het gebrek aan marktgerichtheid in de toekomst in mindere 
mate zal opgaan voor grafische bedrijven. Onder druk van de turbulente ontwik
kelingen in de bedrijfstak en de toenemende concurrentie zijn zij immers ged
wongen een solide basis te creëren terwille van het voortbestaan van grafische 
bedrijven. 
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Bij deze ontwikkelingen naar concentratie en diversificatie speelt op de achter
grond de vooral de verscherpte internationale concurrentieverhoudingen een be
langrijke rol. Door de ontwikkelingen binnen het grafische produktieproces wor
den namelijk ook de mogelijkheden vergroot voor de verzending van gedigitali
seerde infonnatie over lange afstanden, waardoor het mogelijk wordt om op 
verschillende plaatsen te drukken. De snelheid in het leveren van actuele infor
matie aan de klant neemt daardoor toe. De vergrote concurrentiedruk die aan de 
fusies en overnames ten grondslag ligt, wordt zo door de hoge rendementseisen 
die met name zwaar op het voortbestaan van grafische bedrijven drukken, verder 
vergroot. Dit is een spiraalbeweging, waarvan de dynamiek voor een groot deel 
door de nieuwe technologische mogelijkheden van uitgeven en infonnatievoor
ziening wordt bepaald. 
Een en ander betekent niet het verdwijnen van de grafische industrie -zoals eer
der wel is voorspeld- en ook niet automatisch een marginalisering van de positie 
van de grafische industrie. In de eerste plaats bestaat er vooralsnog een toene
mende vraag naar infonnatie. De traditionele infonnatiedragers hebben daarbij 
voorlopig een duidelijke functie te vervullen. Bovendien zijn, zo is al eerder 
aangegeven, de mogelijkheden voor grafische bedrijven om, evenals de uitgeve
rijen, activiteiten te ontplooïen op nieuwe terreinen van infonnatie-overdracht 
uitgebreider dan voorheen. Het voortbestaan van grafische bedrijven is onder 
meer afhankelijk van het aanpassingsvennogen van de bedrijven en de creativiteit 
waannee vigerende verhoudingen binnen de bedrijfstak aan nieuwe ontwikkelin
gen worden aangepast. 

Internationalisering speelt niet alleen een rol bij de grote concurrentiedruk. Ook 
in cultureel en maatschappelijk opzicht speelt dit een rol. Van grote betekenis is 
in dit verband de integratie van de Europese markt. Niet alleen worden de lands
grenzen steeds eenvoudiger fysiek te overschrijden; ook het toenemende belang 
van wetgeving en jurispredentie op Europees niveau speelt hierbij een rol. Het 
negatieve oordeel van het Europese hof over de pogingen van de Nederlandse 
overheid om buitenlandse -commerciële- zenders te weren is wat dit betreft il
lustratief. 
Een andere factor is de beheersing van verschillende talen door een groot pu
bliek. Terwijl de consument eerder aangewezen was op infonnatie die in de eigen 
landstaal werd aangeboden, betekent nu de mogelijkheid voor ontvangst van 
Engelstalige en Duitstalige zenders een vergroting van de concurrentie voor 
Nederlandse uitgevers. Het zelfde geldt voor de uitgave van Engelstalig druk
werk, waarvan de distributiekosten worden verlaagd wanneer deze bladen op 
locaal worden gedrukt. Ook grafische bedrijven zien zich meer dan voorheen 
geplaatst tegenover de dreiging die van genoemde ontwikkelingen uitgaat. Zoals 
grafische vakbonden de overschrijding van de grenzen van hun vak tegemoet 
treden door te streven naar een mediabond, treden zij de internationalisering van 
de concurrentie tegemoet door te streven naar een grotere samenwerking met 
buitenlandse bonden. Dit is onderdeel van beleid geworden bij de vakbond Druk 
en Papier FNV. De Scandinavische grafische vakbonden zijn haar op deze weg 
voor gegaan. In een poging een adequaat antwoord te ronnuleren op technologi
sche ontwikkelingen en de daannee gepaard gaande marktverschuivingen zijn 
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deze bonden al in 1976 tot een samenwerking gekomen in de 'Nordic Graphical 
Union' (NGU). Naast de pogingen om hiermee gedwongen ontslagen te voorko
men en de pogingen om het grafische vakmanschap te behouden voor grafici, is 
deze samenwerking vooral gericht op het verzorgen van brede beroepsopleidin
gen. Het beleid is hierbij vooral gericht tegen de opsplitsing van beroepen en het 
beperken van opleidingen tot aanvullende gespecialiseerde trainingen om de 
nieuwe apparatuur te bedienen (9). 
Samengevat betekent het voorgaande dat de grafische industrie als bedrijfstak en 
de grafische bedrijven van uitgeverijen als segment daarbinnen, een diffuus beeld 
opleveren van sectoren waarin ingrijpende veranderingen plaatsvinden onder 
invloed van technologische ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en 
tendensen naar internationalisering. In de laatste paragraaf wordt nu de methode 
van onderzoek behandeld, waarbij tevens de concrete stappen bij het onderzoek 
worden aangegeven. 

4. Casestudy als methode van onderzoek 

Het afgelopen decennium zijn verschillende discussies gevoerd over de gevolgen 
van nieuwe technologieën, gebaseerd op de toepassing van micro-electronica, 
voor de kwantiteit en de kwaliteit van de arbeid. Ook is daarbij gepoogd om over 
een langere termijn de effecten op de genoemde terreinen te voorspellen. Veelal 
gaat het bij dergelijke studies om lange-termijnverkenningen, waarbij de maat
schappelijke gevolgen op macro-niveau centraal staan. Niet zelden wordt daarbij 
gepoogd om gegevens te extrapoleren naar de toekomst. 
In Nederland heeft met name het rapport-Rathenau (Adviesgroep Rathenau) de 
aandacht getrokken. Het rapport-Rathenau komt ten aanzien van de kwaliteit van 
de arbeid tot enkele vaststellingen met betrekking tot de paradoxale werking die 
automatisering voor arbeid kan hebben (pg. 74-75). Hier wordt op de gevaren 
van een 'technological fix' gewezen, waarbij technologische oplossingen worden 
gekozen zonder dat deze eerst op hun sociaal-culturele mérites zijn onderzocht 
(pg. 67). Het grootste probleem bij het voorspellen van toekomstige effecten van 
micro-electronica lag hier in het feit dat gepoogd werd om lange termijnvoorspel
lingen te doen. Bij onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid kunnen bovendien 
moeilijk kwantificeerbare effecten worden aangegeven. Bovenal kunnen onzekere 
effecten op de lange termijn optreden. Ook kunnen zich, zoals we bij de eerder 
geformuleerde probleemstelling hebben gezien, tussen de verschillende aspecten 
van kwaliteit van de arbeid tegengestelde effecten optreden. Zo kan een verlich
ting van werkzaamheden, en daardoor een geringere fysieke belasting, samengaan 
met een grotere mentale belasting, zoals het geval is bij geïsoleerde arbeidsplaat
sen met een geringe afwisseling in de uit te voeren werkzaamheden. 
Ook wanneer we ons richten op effecten die op de korte termijn kunnen optre
den, bestaan er belangrijke bezwaren tegen de uitvoering van een survey-onder
zoek, op basis waarvan generaliserende conclusies kunnen worden getrokken. 
Wat tot nu toe in veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek ontbreekt is een dieper 
inzicht in de samenhang tussen de toepassing van nieuwe technologieën, zoals bij 

139 



automatisering het geval is, en de daarmee samenhangende effecten voor de 
organisatie van arbeidsprocessen en veranderingen in functies in de uitvoerende 
produktie. Om dit inzicht te verkrijgen in de complexe samenhang tussen de 
genoemde variabelen is een diepte-studie meer geëigend. Hierdoor kan beter recht 
worden gedaan aan de complexiteit van de relatie tussen de toepassing van nieu
we technologieën bij automatisering, organisatorische veranderingen en de kwali
teit van de arbeid. 

4.1 Kwalitatief onderzoek 

De keuze voor kwalitatief onderzoek komt, zo kan men het voorgaande samen
vatten, voort uit de aard van de problematiek die in deze studie centraal staat. Er 
liggen zowel argumenten van theoretische aard als argumenten van methodologi
sche aard ten grondslag aan de gekozen werkwijze. Een aanpak waarbij de 
automatisering als onafhankelijke variabele wordt behandeld, wordt afgewezen 
vanwege bezwaren die vooral in het eerste hoofdstuk zijn aangegeven. Een 
monocausale verklaring voor veranderingen die onder invloed van automatisering 
in de kwaliteit van de arbeid plaatsvinden, wordt bovendien op grond van de 
bestaande onderzoeksresultaten als ontoereikend beschouwd. Gezien de probleem
stelling bij dit onderzoek is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de 
complexe samenhang tussen veelsoortige variabelen. Bestaande onderzoeksresul
taten op het onderhavige onderzoeksterrein bieden tot nu toe onvoldoende pers
pectief voor het op grote schaal toetsen van een beperkt aantal variabelen. De 
belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is dan ook eerder gelegen in het 
verkennen van het terrein dan in het toetsen van enkele hypothesen, waarbij de 
reikwijdte en generaliseerbaarheid van gegevens voorop staat. 
In de sociale wetenschappen wordt veelal gekozen voor het doen van casestudies 
wanneer het te onderzoeken verschijnsel moeilijk te isoleren is van de omge
vingsfactoren (van Hoesel en van de Vall 1984: 17). Casestudies bieden in dit 
geval tevens meer mogelijkheden voor de bestudering van variabelen die op 
verschillende niveaus van organisaties een rol spelen. Naast de complexe samen
hangen die men op de afzonderlijke niveaus kan aantreffen, bestaan er namelijk 
relaties tussen de variabelen op verschillende hiërarchische niveaus van de or
ganisatie. Bij het sociaal beleid bij implementatie van automatisering is het bij 
voorbeeld onwaarschijnlijk dat het beleid op concern- of ondernemingsniveau 
geen invloed zou hebben op de uitvoering van het beleid op een lager niveau van 
de organisatie. Wanneer er inderdaad een dergelijke incongruentie wordt aan~ 

getroffen, zal dit eveneens van belang zijn voor het onderzoek en kunnen hieruit 
conclusies worden getrokken ten aanzien van de implementatie van beleid dat op 
een strategisch niveau van de organisatie ontworpen is. 
Bij andere aspecten van het onderzoek of onderdelen van de probleemstelling 
kunnen meer structurele relaties tussen de verschillende niveaus van organisaties 
bestaan. Besluitvormingsprocessen rond automatisering kunnen bij voorbeeld 
vanuit verschillende geledingen en in verschillende richtingen (van onderaf of van 
bovenaf) binnen de organisatie wordt vorm gegeven. Ook ten aanzien van een 
belangrijke bepalende factor bij de kwaliteit van de arbeid, arbeidsverhoudingen, 
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zijn er tussen de verschillende aggregatieniveaus duidelijke relaties. Een voor
beeld hiervan is het beleid van vakbonden op landelijk of districtsniveau en het 
optreden van vakbonden in ondernemingen. Relaties binnen een dergelijke sa
menhang kan men moeilijk verdisconteren in de opzet van een survey. Het 
verrichten van casestudies als kwalitatieve methode bij onderzoek naar de kwali
teit van de arbeid heeft bovendien als groot voordeel dat de specifieke context 
beter kan worden beschreven dan het geval zou zijn bij de uitvoering van een 
survey naar aspecten van kwaliteit van de arbeid. 
De keuze voor de casestudy-methode heeft tevens een schaduwzijde. Vooral de 
geringe mate van generaliseerbaarheid kan gemakkelijk leiden tot bezwaren. Een 
eerste argument tegen wordt door Wester naar voren gebracht (Wester 1987: 
157). De waarde van wetenschap is volgens hem nooit alleen gelegen in het doen 
van algemene uitspraken. Algemene uitspraken hebben een algemeen karakter 
door de theoretische lading van de begrippen waarin zij zijn gesteld. Een grotere 
reikwijdte gaat daarbij meestal ten koste van de precisie waarin verschijnselen 
worden beschreven. Het exploratieve karakter van veel casestudies, zoals ook in 
deze studie, is minder typisch kenmerkend ten opzichte van andere methoden van 
onderzoek dan men soms doet vermoeden. leder onderzoek kan immers als 
vooronderzoek voor toekomstig onderzoek worden beschouwd. Wester wijst er 
bovendien op dat het zelfs niet ongewoon is dat survey-onderzoek gegevens over 
sociale fenomenen oplevert, waarna vervolgens de onderlinge relaties door middel 
van kwalitatief onderzoek worden uitgediept. 

4.2 Fasen in het onderzoek 

Aan de uitvoering van casestudies zijn verschillende fasen in het onderzoek voor
af gegaan. Vanaf de eerste literatuurverkenning tot en met het schrijven van de 
dissertatie is een proces doorlopen, waarbij soms direct op elkaar volgende stap
pen zijn gezet en op andere momenten misschien onbelangrijk lijkende zijwegen 
zijn ingeslagen. Om een overzicht te krijgen van het gehele onderzoek en om de 
casestudies binnen dit geheel te kunnen plaatsen is het nodig de verschillende 
stappen die bij het onderzoek zijn gezet in het kort weer te geven. 
In het vroegste stadium van het onderzoek is een literatuurverkenning gemaakt · 
naar de problematiek rond procesinnovatie, de implementatie van automatisering 
en de -mogelijke- veranderingen in de kwaliteit van de arbeid die in samenhang 
met dergelijke ontwikkelingen optreden. De neerslag hiervan bestaat uit diverse 
interne notities met betrekking tot de voortgang van het onderzoek. Binnen de 
onderzoeksgroep 'Techniek en Arbeid' aan de 1V Eindhoven, waarin ondergete
kende heeft geparticipeerd, is vervolgens een keuze gemaakt voor onderzoek 
binnen een bedrijfstak. De argumentatie hiervoor die in dit hoofdstuk is gegeven 
komt in grote lijnen overeen met de afweging die binnen de projectgroep werd 
gemaakt. Bij de opzet van het empirische deel van het onderzoek is vervolgens 
een inventarisatie gemaakt van relevante literatuur over de grafische bedrijfstak 
(zie voor de resultaten hiervan: Baud et al 1987). Daarbij zijn tevens gesprekken 
gevoerd met personen die een cruciale positie innemen binnen de bedrijfstak en 
onderzoekers die zich richten op de grafische industrie. Na deze twee stappen, 
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waarin het onderzoek geleidelijk vorm kreeg, is een voorlopige probleemstelling 
geformuleerd die gaandeweg in het verdere verloop van het onderzoek verder is 

. toegespitst en aangepast. Kwalitatief betekent in dit opzicht ook dat een open 
onderzoeksontwerp wordt gemaakt zodat de onderzoeker ontwikkelde inzichten in 
direct contact met de werkelijkheid langs verschillende wegen kan controleren 
(Wester 1987: 21). 
Een volgende fase in het onderzoek werd ingeluid met de opzet van de cases
tudies en de keuze van de bedrijven. Eerder in dit hoofdstuk, in par. 3.1, werden 
een aantal kriteria genoemd die bij de keuze van bedrijven en de uitgeverscon
cerns waar zij deel van uitmaken, werden gehanteerd. Een afweging die we hier 
nog moeten vermelden heeft betrekking op het aantal te onderzoeken bedrijven. 
Terwijl de casestudies bij een gering aantal concerns zijn uitgevoerd (twee uit
gevers) is ook het aantal bedrijven dat daarbinnen geselecteerd is, beperkt gehou
den, namelijk één bedrijf per concern. Hiervoor is in de eerste plaats een prag
matische reden verantwoordelijk, namelijk de mogelijkheden om binnen een 
beperkte tijd een complexe materie als in de probleemstelling is vervat, te onder
zoeken. Dit laatste is in de sociale wetenschappen een argument dat vaker gehan
teerd wordt om het aantal cases zeer beperkt te houden (van Hoesel en van de 
Vall 1984: 17). 
Een en ander betekent echter niet dat de resultaten alleen geldigheid bezitten ten 
aanzien van de onderzochte cases. Het uitgeversconcern is immers niet alleen de 
omgeving waarbinnen de onderzochte verschijnselen optreden. Afhankelijk van 
het type automatisering en de plaats van de werkmaatschappijen binnen het con
cern worden veranderingsprocessen, zoals bij automatisering, tot op zekere hoog
te geinitiëerd en vervolgens geïmplementeerd vanuit het concern. Er zijn dus 
binnen concerns fenomenen die zich gelijktijdig of in samenhang bij verschil
lende bedrijven binnen voordoen en die daarom ook in een dergelijke context 
worden bestudeerd. Ook ten aanzien van de bedrijfstak hebben de uitkomsten van 
onderzoek betekenis, zij het dat bij de interpretatie ervan rekening moet worden 
gehouden met de specifieke keuzen voor de onderzochte bedrijven. 
De casestudies hebben in de eerste plaats betrekking op de drukvormvoorberei
dende fase van het produktieproces. Terwijl ook de afwerkende fase van het 
produktieproces en het drukken zelf vergaand geautomatiseerd zijn, zijn namelijk 
in de 'pre-press'-fase de meest ingrijpende veranderingen doorgevoerd in het 
arbeidsproces. De opmerkingen die eerder zijn gemaakt over de keuze voor de 
grafische industrie als sector voor onderzoek, gelden in versterkte mate voor de 
keuze voor onderzoek naar deze fase van het grafische produktieproces. Zowel de 
handelingen die verricht moeten worden als het karakter van het werk hebben 
hier een ware metamorfose ondergaan. 

4.3 Uitvoering van casestudies 

Bij de uitvoering van de casestudies binnen bedrijven werden gegevens op ver
schillende wijzen verzameld. Naast het afnemen van interviews werden diverse 
schriftelijke bronnen geraadpleegd. De interviews, die op de werkvloer en die bij 
de verschillende management- en staffunctionarissen werden gehouden, hadden 
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een uiteenlopend karakter. Hoewel de mate van gestructureerdheid verschillend 
was, hield het kwalitatieve karakter van de casestudies in dat diepte-interviews 
werden gehouden, zodat tijdens de interviews ook kon worden ingegaan op gege
vens waarvan de relevantie van tevoren niet vaststond. 
Schriftelijke bronnen zijn financiële en sociale jaarverslagen, en interne notities 
en publicaties, zoals voorlichtingsmateriaal voor werknemers. De jaarverslagen 
hebben zowel betrekking hebben op het concern waar een bedrijf deel van uit
maakt als op het bedrijf zelf. Van bijzonder belang waren notulen en vergader
stukken van projectgroepen en begeleidingsgroepen rond automatiseringsproces
sen. Een ander belangrijk document voor de bestudering van de sociale aspecten 
van automatisering is het sociaal plan. Het gaat hier dan om een globaal sociaal 
plan zoals dat veelal bij grote concerns met de vakbonden wordt overeen geko
men de uitwerking ervan die op het niveau van de onderneming wordt gemaakt. 
Andere schriftelijke bronnen hebben een meer incidenteel karakter, zoals een 
interne publicatie of interne notities van staffunctionarissen met betrekking tot de 
toekomst van automatisering binnen een bedrijf. 
De interviews werden in twee rondes afgenomen. Bij de eerste ronde werden 
open interviews gehouden, waarbij een lijst van items werd gehanteerd. Deze 
interviews waren gericht op het verkrijgen van gegevens over de besluitvonning 
rond automatisering en aspecten die samenhangen met de wijze van invoering en 
het karakter van de automatisering zelf, in concreto de automatisering van de 
tekstverwerking. Deze interviews werden voornamelijk gehouden op de echelons 
waar de besluitvonning plaatsvond en waar personen betrokken waren bij de 
invoering en begeleiding van de automatisering. Inhoudelijk zijn hier met name 
de motieven van belang die vanuit het produktieproces (waarbij de gewenste 
ondernemingsresultaten voorop staan) en vanuit de verschillende groepsbelangen 
(bijvoorbeeld het veiligstellen van arbeidsplaatsen door vakbonden) in de besluit
vonning werden ingebracht. Deze motieven kunnen tot uitdrukking komen in 
respectievelijk het beleid dat vervolgens door het management bij de implemen
tatie van automatisering gevoerd werd of de strategie van de OR. 
Met betrekking tot het tweede deel van de probleemstelling werden respondenten 
geselecteerd op hetzij hun positie binnen het produktieproces of hun positie bin
nen de georganiseerde arbeidsverhoudingen. In het eerste geval betrof dit functio
narissen vanuit het lijnmanagement, het strategisch management of stafafdelingen. 
In het tweede geval betrof het een districtsbestuurder van een betrokken vakbond 
of een OR-lid op hetzij het niveau van de onderneming, danwel op concern-ni
veau. Alle respondenten konden slechts een deel van het veranderingsproces bij 
automatisering overzien, waardoor zij ook uiteenlopende infonnatie verschaften 
over dit proces. De exacte fonnulering van de vragen werd bovendien bepaald 
door de positie en betrokkenheid van verschillende respondenten bij de organisa
tieverandering. Dit betekent in concreto dat bij de ene respondent meer algemene 
infonnatie over het beleid of een specifiek type beleid werd verkregen, terwijl 
van de andere respondent meer specifieke infonnatie werd verkregen over een 
traject in het veranderingsproces. Als gevolg hiervan werd zeer uiteenlopende 
infonnatie verkregen met een in sommige opzichten complementair karakter. Bij 
de selectie van de te interviewen personen werd ook rekening gehouden met de 
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informatie die zij als aanvulling zouden kunnen geven op de al aanwezige infor
matie. 
Wanneer uit de interviews verschillende, soms tegenstrijdige, gezichtspunten en 
feiten naar voren kwamen, werden de uiteenlopende meningen en uitkomsten met 
elkaar geconfronteerd. Als regel werd de informatie bovendien teruggekoppeld 
doordat de tekst van het interview opnieuw aan de geïnterviewde ter becommen
tariëring werd toegezonden. Ook de uiteindelijke tekst van de casestudies werd 
ter becommentariëring aan sleutelinformanten binnen de onderzochte bedrijven 
voorgelegd. 

In de tweede ronde werden interviews gehouden naar veranderingen in de kwa
liteit van de arbeid, eventuele organisatieveranderingen en de wijze waarop een 
automatiseringsproject werd geïmplementeerd. Voor deze interviews werden 
respondenten vanuit de verschillende bij de automatisering van de tekstverwer
king betrokken afdelingen en functies geselecteerd. Hierbij werd als kriterium 
gehanteerd dat de betrokkene de automatisering had meegemaakt en dat hij of zij 
informatie zou kunnen verschaffen over de wijze waarop de organisatorische 
ingreep binnen de organisatie werd doorgevoerd. 
In deze interviewronde werden meer gestructureerde vragen gesteld. Deze hebben 
betrekking op de aspecten van de kwaliteit van de arbeid die bij de probleemstel
ling zijn onderscheiden, waarbij de nadruk ligt op de arbeidsinhoud en de ar
beidsverhoudingen. Bij het eerste moet gedacht worden aan de keuzevrijheid bij 
de dagelijks uit te voeren werkzaamheden, de complexiteit van taken, de regel
capaciteit die daarbij bestaat en de bijdrage die door de werkzaamheden aan het 
gehele produktieproces wordt geleverd, d.w.z. de 'compleetheid' van een functie. 
Ook de mate van verantwoordelijkheid in de functie is hier van belang. In het 
bijzonder werd hier ingegaan op de veranderingen in functies in relatie tot andere 
functies en de veranderingen die in samenhang hiermee in de regelcapaciteit 
optreden. Hierbij werden tevens vragen gesteld naar de kwalificatie-vereisten en 
de ontwikkelingen die daarin zijn opgetreden onder invloed van een voortschrij
dende automatisering van het produktieproces. Hierbij is specifiek de kennisver
werving van belang die bij de invoering van automatisering plaatsvindt, de wijze 
waarop opleidingen worden georganiseerd, de inhoud van de nieuwe kennis en de 
mogelijkheden die hierbij aan werknemers worden geboden. 
Met betrekking tot de arbeidsverhoudingen werden zowel vragen gesteld over de 
veranderingen die daarin optreden onder invloed van automatiseringsprocessen, 
als vragen over de rol die de arbeidsverhoudingen op verschillende niveau's 
spelen als medebepalende factor bij de vormgeving van arbeidsprocessen en 
daarmee de kwaliteit van de arbeid. De eerstgenoemde vragen betreffen de ar
beidsverhoudingen in de directe arbeidssituatie in relatie tot de arbeidsinhoud. 
Hierbij moet worden gedacht aan de ruimte om het werk naar eigen inzicht in te 
delen en te organiseren en de wijze waarop al dan niet op wensen van werkne
mers met betrekking verschillende aspecten van het werk wordt ingegaan. Speci
fiek werden hier mogelijke vormen van gebruikersparticipatie en de invloed van 
werknemers op automatisering in het algemeen aan de orde gesteld. Vervolgens 
gaat het hier om verschillende vormen van min of meer geformaliseerde vormen 
van werkoverleg en de onderwerpen die daarin naar voren komen. Ook hier werd 
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specifiek ingegaan op de veranderingen die daarin mogelijk in samenhang met 
automatisering optreden. 
Het tweede type vragen met betrekking tot de arbeidsverhoudingen betreft ten 
eerste de betrokkenheid van werknemersvertegenwoordigers op een hoger ag
gregatieniveau, te weten de onderneming of het concern, en specifiek de vak
bondssituatie. Vervolgens werden vragen gesteld over de arbeidsverhoudingen in 
relatie tot de organisatieverandering op het niveau van de afdeling en op het 
niveau van functies. Arbeidsverhoudingen raken hier direct aan het gevoerde 
sociaal beleid. Het gaat in dit verband tevens om de wijze waarop het proces van 
automatisering binnen de arbeidsorganisatie werd geïmplementeerd en de wijze 
waarop werknemers werden geïnformeerd, en bij de organisatieverandering wer
den betrokken. Het gaat bij dit laatste dus om de rol van de formele en informele 
arbeidsverhoudingen op de afdeling of de arbeidsplaats bij de implementatie van 
de automatisering. 
Tot slot werden vragen gesteld over mogelijke veranderingen in de arbeidsom
standigheden en de aard van het werk. Hierbij werd niet zo zeer ingegaan op de 
precieze fysieke omstandigheden, zoals de hoeveelheid lawaai en de concentratie 
chemische stoffen waaraan werknemers worden blootgesteld, maar meer op het 
beleid dat met betrekking tot de arbeidsomstandigheden werd gevoerd. Ook de 
activiteiten van werknemers( -vertegenwoordigers) op dit terrein kwamen daarbij 
aan de orde. 

4.4 Leeswijzer bij casebeschrijvingen 

Bij de beschrijving van de cases in de volgende hoofdstukken is geprobeerd om 
zoveel mogelijk een zelfde stramien te hanteren. Desondanks zijn er verschillen 
in die te maken hebben met verschillen in de organisatie van de produktie, de 
opbouw van concerns en de wijze van implementatie van automatiseringsprojec
ten. Terwijl de casestudy in het volgende hoofdstuk voornamelijk betrekking 
heeft op een grafisch bedrijf, heeft de daarop volgende casestudy voor een deel 
betrekking op het concern als geheel. Zowel de voorbereiding als de begeleiding 
van de implementatie hebben daar vooral op concern-niveau plaatsgevonden. In 
dat geval was een meer uitgebreide beschrijving van de structuur van het concern 
noodzakelijk. 
Een tweede opmerking betreft de vergelijkbaarheid van de twee cases. Hoewel de 
casestudies zijn bedoeld om ieder voor zich inzicht te bieden in de complexe 
samenhang tussen factoren die op concern-, ondernemings- en afdelingsniveau 
een rol spelen bij automatiseringsprocessen, wordt in de tweede casebeschrijving 
op sommige plaatsen in de tekst toch een vergelijking gemaakt met de eerste 
casebeschrijving. De enige reden hiervoor is, dat de lezer al een referentie heeft 
door middel van de eerste casebeschrijving. Met de verwijzingen wordt niet 
gepoogd om in de beschrijving zelf een normatieve vergelijking te maken tussen 
de twee cases. In het slothoofdstuk zal verder op problemen rond de vergelijk
baarheid en generaliseerbaarheid van de resultaten worden ingegaan. 
Een laatste opmerking betreft de conclusies. In het laatste hoofdstuk worden de 
eindconclusies geformuleerd en worden evaluatieve opmerkingen gemaakt. Ten 
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aanzien van onderdelen van de casestudies zijn echter voorlopige conclusies in de 
casebeschrijvingen opgenomen. Deze kunnen aan het eind van verschillende 
paragrafen worden aangetroffen. 

Noten 

1. Vanwege de ingrijpende veranderingen die zich in deze periode hebben voorgedaan, zijn in 
deze sector al in de jaren vijftig studies verricht naar de veranderingen in het werk. In de fa
meuze studie van Blauner is de chemische procesindustrie behandeld als voorbeeld van een 
sector waar een vergaande vorm van automatisering bestond (Biauner 1964). 

2. De closed shop in Groot-Brittanië heeft van oudsher een geheel andere achtergrond en functie 
dan het systeem in de grafische industrie in Nederland. Tetwijl dit in het laatste geval een 
regulering van de arbeidsverhoudingen betekent waarbij de belangrijkste reguleringsmechanis
men op het niveau van de bedrijfstak zijn gesitueerd, heeft de closed shop in de gedecentrali
seerde arbeidsverhoudingen in Engeland betrekking op de regulering van de arbeidsverhoudin
gen op ondernemingsniveau. Op dit niveau zijn veelal meerdere vakbonden betrokken bij de 
onderhandelingen met de ondernemingsleiding. 
Een praktisch verschil tussen het closed-shop systeem zoals dat in Nederland in de grafische 
industrie bestaat en zoals dat in Engeland en de VS functioneert, ligt in het verschil in verant
woordelijkheden. In de grafische industrie in Nederland is de werkgever verplicht geen ongeor
ganiseerde werknemers in dienst te nemen. Dit wordt wel een omgekeerde verplichting ge
noemd. 

3. Naar aanleiding van de installatie van een proefopstelling van een pagina-opmaaksysteem, 
waarbij de opmaak niet langer met lijm en schaar wordt gedaan maar achter een beeldscherm, 
brak bij de Perscombi11atie eind 1984 een kortdurende staking uit. Binnen het bedrijf circu
leerde een notitie die volgens het management de status van een 'praatstuk' had. Hierin werd 
geschreven over redactionele opmaakschermen. Een benaming die de grafici in het verkeerde 
keelgat schoot en die hen weinig diplomatiek op de harde feiten van de toekomst wees. Het 
uitgangspunt van de Druk en Papier FNV was dat grafici de nieuwe werkzaamheden moesten 
uitvoeren. 
Toen de Perscombinatie vervolgens het plan presenteerde om opmaakschermen op de redactie 
te plaatsen, kwam nog dezelfde dag de journalistenbond (de NV!) met een verklaring dat het 
werken met de nieuwe opmaakapparatuur tot de journalistieke werkzaamheden gerekend moest 
worden. Hierdoor waren de posities ten opzichte van elkaar zo scherp ingenomen dat het con
flict geboren was . De compromis-situatie die in het bedrijf werd bereikt over de plaatsing van 
de apparatuur en de bediening ervan, heeft sindsdien als voorbeeld gewerkt voor andere kran
tenbedrijven waar deze apparatuur wordt ingevoerd. We komen hierop terug bij één van de 
casestudies. 

4. Evenals in andere opzichten is de grafische industrie in Nederland wat dit betreft geen uitzon
dering in vergelijking met andere landen. Zo is in Zweden de enige technologie-overeenkomst 
op centraal niveau in de grafische industrie afgesloten. Deze overeenkomst, die betrekking 
heeft op de dagbladbedrijven, geeft de garantie dat de invoering van nieuwe technologieën niet 
tot ontslagen zal leiden. Bovendien is door middel van een fonds voorzien in scholing en vak
opleiding. Ook zijn in deze overeenkomst de werkzaamheden van de drie categorieën personeel 
in deze sector -drukkers, journalisten en administratief personeel- en de onderlinge afperking 
daarvan, geregeld (Evans 1982: 96). 

5. Dit komt tot uitdrukking in de beleidsnota 'In de aa11val', die op het congres in 1985 is vastge
steld (Druk en Papier FNV 1985). 

6. Volgens de beleidsmedewerker technologiebeleid bij Druk en Papier FNV, dhr. R. Laenen, in 
een interview, d.d. 10-10-1989. 
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7. In relatie tot automatisering mogen hier bepalingen met betrekking tot veiligheids- en gezond
heidsaspecten van het werken met beeldschermen niet onvermeld blijven. Deze betreffen er
gonomische aspecten van de werkplek, zoals lichtval op het scherm, de bediening van toetsen
borden en de overige inrichting van de werkplek. Voorts moet volgens deze bepalingen zeer 
langdurig werken aan een beeldscherm worden vermeden en, als dat niet mogelijk is, zou na 
twee uur werken een rustpauze moeten worden gehouden. 

8. Deze discussie handelt tevens over de vraag, welke rol de overheid moet spelen bij een waar
borging van genoemde functies en kenmerken van de media en, vervolgens, in hoeverre nood
lijdende bladen financ iële ondersteuning van de overheid moeten krijgen. Recentelijk is deze 
problematiek behandeld door mr. L van Vollenhoven in zijn intreerede bij de aanvaarding van 
het bijzonder hoogleraarschap mediarecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij verdedigt de 
stelling dat het functioneren van de media aan het particuliere initiatief moet worden overge
laten (Zie onder meer het artikel 'Overheid en media ' in de NRC/Handelsblad, 21-3-1990). 
Van Vollenboven is overigens lid van de Raad van Bestuur van Elsevier. 

9. Zie hiervoor het algemene verslag van de 'second tripartite technica/ meeting for the printing 
and a/lied trades ' van de Intemational Labour Office (ILO) , Genève, gehouden in 1981 in bet 
kader van het programma Industriële activiteiten: pg. 134-135. 
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IV. Casestudy bij Samsom Sijthoff Grafische Bedrijven 

1. De Walters Samsam Groep 

In 19'ö/ werd een, wat men noemt, overval gepleegd op het Kluwer-concern door 
uitgeverij Elsevier. De uiteindelijke uitkomst van de uitgeversstrijd was dat er een 
fusie tussen Kluwer nv en de Walters Samsam Groep plaatsvond. 
Ook dit laatste concern kent al een vroegere geschiedenis die gekenmerkt wordt 
door een rij van fusies en overnemingen van bedrijven die na overname tot een 
werkmaatschappij van het concern zijn geworden. De werkmaatschappijen van 
voorheen de Walters Samsam Groep hebben zo een specifieke historische ach
tergrond die niet alleen betekenis heeft voor de soorten produkten die worden 
geleverd en de daarmee samenhangende organisatie van de produktie, maar die 
ook nog steeds gevolgen heeft voor de ondernemingscultuur. Voor een case-be
schrijving van Samsom-Sijthoff Grafische Bedrijven bv (in het vervolg aangeduid 
als SSGB) is het daarom van belang om de historische achtergrond van het be
drijf aan te geven en de plaats die dit bedrijf binnen het concern, de voormalige 
Walters Samsam Groep, inneemt. 

1.1 Historische achtergrond 

De jaren zestig en begin jaren zeventig worden voor de uitgeverijen en grafische 
bedrijven die daarvan onderdeel zijn, gekenmerkt door concentratie en rationalisa
tie van de produktie. De Walters Samsam Groep, die tot voor kort bestond uit 
een onderdeel in Alphen aan de Rijn en een onderdeel in Groningen, is tevens 
een uitvloeisel van genoemde ontwikkelingen. 
Fusies en overnemingen werden gezien als middelen om beter en sneller aan de 
groeiende vraag naar specialistische, vooral informatieve en educatieve boeken te 
kunnen voldoen. Door een gezamenlijke inspanning op deze markt zou een betere 
onderlinge afstemming kunnen plaatsvinden en zou de markt bovendien efficiën
ter benaderd kunnen worden. De vlucht die het voortgezet onderwijs in deze 
periode heeft genomen en de invoering van de Mammoet-wet hebben een belang
rijke bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. 

1.1.1 /CU nv 

Het deel van de activiteiten van de Walters Samsam Groep dat in Alphen aan de 
Rijn werd uitgevoerd, was eerst ondergebracht in een concern met de naam Infor
matie en Communicatie Unie (!CU). Dit concern was weer ontstaan door een 
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fusie die in 1970 plaatsvond tussen Samsom en Sijthojf, een uitgever uit Leiden. 
Uitgeverij N. Samsom nv was vanaf 1882 gevestigd in Alphen aan de Rijn. De 
heer Samsom begon toen namelijk met een 'Inrichting voor de gemeente-admini
stratie'. Later werden deze produktie-aktiviteiten ook gericht op het particuliere 
bedrijfsleven. Eerder, in de jaren twintig, was men zich bovendien gaan toeleggen 
op de produktie van leermiddelen en schoolbehoeften voor het lager onderwijs. 
Hiermee was al een pijler gelegd van de produktie-aktiviteiten die later tot de 
belangrijkste van het latere concern zouden behoren en waarmee de Wolters 
Samsom Groep tot de grootste producent op dit deel van de boekenmarkt is ge
worden. Dit wil overigens niet zeggen dat deze voorloper van het concern de 
belangrijkste aanwinsten levert aan het schoolboekenfonds. Zowel Wolters als 
Noordhoff zijn in dit opzicht meer bepalend geweest voor de aard van deze ak
tiviteiten van de Wolters Samsom Groep. 
De uitgeverij Samsom richtte zich daarnaast vooral op publiekrechtelijke uitga
ven, waarbij vanaf het begin een eigen grafische produktie aanwezig was 
(Heinsman en van Teeffelen 1975: 126). De produktie van losbladige systemen 
die tegenwoordig nog een belangrijk deel uitmaakt van de grafische aktiviteiten 
bij SSGB vindt zijn oorsprong in de aktiviteiten die de Samsom uitgeverij sinds 
decennia onderneemt ten behoeve van gemeentelijke en overige administraties. In 
1949 werd begonnen met de 'Ponskanrtendienst' ten behoeve van de gemeente
administratie. Deze dienst groeide tenslotte uit tot een aanzienlijke computer
dienstverlening aan overheid en bedrijfsleven. De oude /CU was daardoor al 
eerder niet alleen een uitgeverij die de produktie laat verzorgen door een grafisch 
bedrijf dat volgens traditionele grafische methoden werkt, maar ook een concern 
dat zich richtte op de overdracht en verwerking van informatie door de toepas
sing van nieuwe methoden en middelen. 
De A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij nv werd in 1851 in Leiden opgericht. 
Aanvankelijk alleen als boekdrukker en later ook als uitgever. Hier werden zoge
naamde publieksboeken uitgegeven, maar ook gespecialiseerde wetenschappelijke 
werken. 
Aangezien ook deze uitgeverij van de computer gebruik maakte, werd het uit
bouwen van aktiviteiten op dit terrein één van de doelstellingen van het nieuwe 
concern dat uit de fusie tussen de twee uitgeverijen ontstond. Door het samen
gaan van beide bedrijven zou tevens beter gebruik kunnen worden gemaakt van 
de ervaringen van beide uitgevers op het gebied van computers. Naast deze doel
stellingen die betrekking hebben op het gebruik en de ontwikkeling van com
putersystemen, behoorden een versterking van de meer traditionele grafische 
produktie-eenheden en een vergroting van de efficiency tot de doelstellingen bij 
de fusie van Samsom en Sijthoff (Heinsman en van Teeffelen 1975: 127). 
Naast overeenkomsten in doelstellingen met betrekking tot ontwikkelingen in het 
computergebruik en de consolidatie van de grafische aktiviteiten, waren gemeen
schappelijke achtergronden gelegen in de ideologische en religieuze achtergrond. 
Beide uitgevers waren namelijk afkomstig uit de protestants-christelijke hoek, 
hetgeen betekenis had voor de managementfilosofie van beide uitgevers. Deze 
filosofie kwam bij voorbeeld tot uiting in een vroeg ontwikkeld personeelsbeleid, 
dat een belangrijk kenmerk was van beide bedrijven. Al in het begin van deze 
eeuw bestonden er bedrijfspensioenen en vakantieregelingen. Het bestaan hiervan 
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was, zoals Ridder H. Samsom in een interview aangeeft, ook bij de fusie die 
twee jaar later met Wolters-Noordhoff nv plaatsvond, een belangrijke maatstaf 
voor het al dan niet doorgaan van de fusie (Geciteerd in: Beusekamp en Schoon
brood 1987: 74). 
De zorg voor de werknemers werd niet alleen binnen de bedrijven uitgedragen, 
maar was voor de uitgevers een doel dat men ook op bedrijfstak-niveau nastreef
de. Volgens de rayonbestuurder van Druk en Papier FNV in Woerden, die ver
antwoordelijk is voor het vakbondsbeleid bij SSGB, heeft de bedrijfsleiding in het 
verleden ook in paritaire instanties op bedrijfstak-niveau, zoals met betrekking tot 
de opleidingen, altijd een belangrijke rol gespeeld (1). Een belangrijke motiveren
de drijfveer hierbij is ongetwijfeld de zorg voor de eigen kring van bedrijfsgeno
ten, die in de protestants-christelijke wereld altijd hoog wordt aangeslagen. 

1.1.2 Wolters Noordhoff nv 

In 1972 vond een fusie van de oude Informatie en Communicatie Unie nv met 
Wolters Noordhoff nv plaats. Het Wolters Noordhoff-concern ontstond eerder uit 
een fusie tussen de uitgeverij Erven P. Noordhoff's nv en J.B. Wolters' Uitge
versmaatschappij nv. 
Laatstgenoemde uitgeverij werd in 1836 in Groningen opgericht, aanvankelijk als 
boek- en papierwinkel en kort daarop ook als uitgever van boeken. Na een korte 
periode waarin een breder aanbod werd verzorgd, specialiseerde de uitgever zich 
in opvoedkundige boeken en boeken die in het lager, hoger en wetenschappelijk 
onderwijs werden gebruikt. Een ander leermiddel, het leesplankje met Aap-noot
Mies, is hiervan een duidelijk en overbekend voorbeeld. Sommige uitgaven waar
mee in de tweede helft van de vorige eeuw een begin werd gemaakt, zoals de 
fameuze Bosatlas, behoren nu nog steeds tot het fonds van het concern. 
In 1906, was de onderneming in een naamloze vennootschap omgezet. Na de 
Eerste Wereldoorlog kende het bedrijf een periode van grote groei en expansie. 
In de jaren twintig vestigde het bedrijf zich tevens in Batavia, het huidige Djakar
ta. 
De Erven P. Noordhoff's Uitgeverszaak was tevens in de stad Groningen geves
tigd. Deze werd in 1858 opgericht, aanvankelijk als de boekhandel van P. 
Noordhoff en daarna als uitgeverij van onderwijsuitgaven. Deze onderneming 
werd in 1904 tot een naamloze vennootschap omgezet. In 1931 opende ook deze 
onderneming een vestiging in Batavia, waar boeken in het Nederlands en het 
Indonesisch werden uitgegeven. 
Een fusie tussen de twee uitgeverijen kwam in 1968 tot stand. Hiermee ontstond 
een nieuwe uitgeverij die gespecialiseerd was in educatieve en wetenschappelijke 
uitgaven. De schaalvergroting van het middelbaar en hoger onderwijs maakte een 
dergelijke krachtenbundeling voor de hand liggend. 
Voor het feit dat beide uitgevers zelfs in de zelfde straat gevestigd waren en 
desondanks zo lang zelfstandig bleven, worden wel de typische familiekenmerken 
van beide bedrijven als verklaring aangevoerd. De twee concurrenten spraken 
elkaar nooit, uitgezonderd de keer dat ze hiertoe gedwongen werden, omdat een 
conflict over de uitgave Bosatlas voor de rechter werd gebracht (Beusekamp en 
Schoonbrood 1987: 73). Volgens de overleveringen werd door de uitgevers, wan-
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neer er een uitgeversbijeenkomst in het Westen van het land werd gehouden, 
coupés in de trein gereserveerd die zo ver mogelijk van elkaar verwijderd waren 
(ibid: 74). 
Ook Wolters-Noordhoff nv legde zich verder toe op het gebruik van de computer. 
In 1970 werd een IBM-computer aangeschaft die al in 1973 werd vervangen 
(Heinsman en van Teeffelen 1976: 126). De onderneming ontwikkelde zich zo 
snel van een in oorsprong eenvoudige uitgever tot een industriëel bedrijf dat zich 
bezighoudt met kennis- en informatie-overdracht door het gebruik van informatie
technologie. Dit is tevens een belangrijke reden voor het samengaan met de 
'oude' /CU in 1972, twee jaar na de fusie tussen Samsam en Sijthoff. 
Een ander belangrijk argument voor de totstandkoming van de fusie was het 
verschil in de markt waarvoor geproduceerd werd en het complementaire karakter 
van de aktiviteiten van beide concerns. De beoogde specialisatie en verdergaande 
diversificatie van het assortiment produkten konden door de beoogde fusie sneller 
en doeltreffender worden verwezenlijkt. 

1.2 Internationalisering als strategische doelstelling 

Uit het voorgaande blijkt dat een verdere groei en een specialisatie op verschil
lende terreinen -inclusief informatie-overdracht door middel van electronische 
informatiesystemen- bij de fusie van Wolters-Noordhoff nv met de 'oude' /CU al 
een belangrijke rol speelden. Wat later steeds belangrijker werd in de onderne
mingsstrategie en wat ook bij de uiteindelijke fusie met Kluwer nv in 1987 een 
belangrijke rol zou gaan spelen, is het streven naar internationalisering door de 
gerichtheid op de Europese markt buiten Nederland. 
Voordat de eerdergenoemde fusie in 1972 tot stand kwam had het 
Wolters-Noordhoff concern bij voorbeeld al een nieuwe firma met de Britse 
Longman Group opgericht: de Wolters-Noordhoff-Longman-Group nv (Heinsman 
en van Teeffelen 1976: 127). Voor het jaar 1990 werd verwacht dat nog slechts 
40 % van de omzet door de produktie in Nederland zou worden behaald. Inmid
dels werd door het Walters K.luwer-concern over 1989 44 % van de omzet in het 
buitenland behaald (Jaarverslag 1989: 14). In 1990 werd dit percentage verhoogd 
tot bijna de helft van de omzet (49 %), waarmee eerdergenoemde doelstelling 
niet geheel werd behaald (Jaarverslag 1990: 8). Aan de strategie naar internatio
nalisering ligt zowel een streven naar risicospreiding als een streven naar expan
sie ten grondslag, waarbij gestreefd wordt naar een substantiële aanwezigheid in 
de gekozen landen. Landen met, wat wordt genoemd een hoogwaardige infor
matiecultuur en -technologie zijn daarbij het meest aantrekkelijk, terwijl weten
schappelijk uitgeven vooralsnog de hoogste rendementen opleveren. 
In de jaarverslagen die verschenen nadat in 1982 de naam van het concern werd 
gewijzigd in Wolters Samsom Groep nv, wordt bovendien -met het oog op een 
groei van de omzet in het buitenland- als belangrijk doel gesteld om in 1990 een 
omzet van een miljard gulden te behalen. De orientatie op de buitenlandse markt 
en het verder groeien van het aandeel van de produktie in het buitenland komt 
ook tot uiting in uiterlijke kenmerken van het concern. Volgens een eigen publi
katie werd door de concernleiding verwacht dat over enkele jaren de voertaal 
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binnen het concern Engels zou zijn (Beusekamp en Schoonbrood 1987: 70). 
Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Walters Samsam Groep 
wordt het concern niet direct vanuit een centraal hoofdkantoor bestuurd. Hij ziet 
de Walters Samsam Groep als een multinational waarbij in de verschillende lan
den decentraal wordt gewerkt. Locale medewerkers werken volgens hem binnen 
platte organisatiestructuren op specialistische terreinen (Beusekamp en Schoon
brood 1987: 81). In ieder land is een moedermaatschappij gevormd met één of 
meer werkmaatschappijen. De laatsten zijn alleen verantwoording verschuldigd 
aan de moedermaatschappij, waarvan in het bestuur weer leden van de Raad van 
Bestuur van de Walters Samsam Groep zitting hebben. 
De organisatiefilosofie die aan de concernstructuur ten grondslag ligt houdt in dat 
voor een platte organisatiestructuur is gekozen. Dit betekent dat de vestigingen in 
verschillende landen en de afzonderlijke werkmaatschappijen een redelijk auto
noom beleid kunnen voeren. In de organisatiefilosofie wordt tevens gekozen voor 
een duidelijke managementstijl. Interne communicatie, opleiding en training, 
heldere doelstellingen, praktische regelingen en een brede uitwisseling van kennis 
en know-how zijn enkele van de instrumenten die worden gehanteerd om de 
onderlinge verbondenheid te stimuleren en te handhaven (Jaarverslag 1986: 65). 
De structuur en de uitgangspunten daarbij, verwoord in de organisatiefilosofie, 
sluiten aan bij de aard van aktiviteiten die door de verschillende vestigingen op 
specialistische terreinen worden ontplooid. 
Volgens de in 1986 voor de WoUers Samsom Groep geuite verwachting zou van 
de buitenlandse omzet het grootste deel in het Verenigd Koninkrijk worden be
haald (25 % van de totale omzet). Met dit laatste richt men zich vooral op de 
Engelstalige markt van educatieve uitgaven. Met de overname van Park Place in 
1986 heeft het concern tevens toegang gekregen tot de markt voor 'professional 
training'; in dit geval bij de opleiding van Britse accountants (Jaarverslag over 
1986: 17). Ten aanzien van het gehele concern wordt in hetzelfde jaarverslag 
vermeld dat, naast de versterking van de marktpositie in het reguliere onderwijs, 
de uitbreiding van de positie in het buitenschools onderwijs een belangrijke stra
tegische doelstelling van het concern is (pg. 62). 
Laatstgenoemde aktiviteiten lijken in de toekomst een groter deel te gaan uitma
ken van het geheel aan aktiviteiten dan de data-verwerking door het gebruik van 
nieuwe informatietechnologie. Een indicatie hiervoor is het afstoten van Samsam 
Data Systemen, waarvan in laatstgenoemde jaarverslag melding wordt gemaakt. 
Een te grote concurrentie op de hoofdmarkten en de noodzaak tot het verwerven 
van een grotere kennis op dit terrein waren hiervoor de redenen (Jaarverslag 
1986: 15). De kernactiviteiten hebben bij het Woliers Kluwer dan ook betrekking 
op de ondersteuning bij informatief, educatief en wetenschappelijk uitgeven, 
opledingen en algemeen uitgeven (Jaarverslag 1989: 21). Het strategisch beleid 
van het huidige Woliers Kluwer-concern is gericht op een terugtrekken op deze 
kernactiviteiten. 

Tijdens de periode van invoering van de automatisering waarop de casestudy 
betrekking heeft, was de omzet als volgt: 
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informatieve uitgeverijen 
educatieve uitgeverijen 
fabricagebedrijven 
com pu terserv ice-, kantoorefficiency
en overige bedrijven 

Bron: Jaarverslag 1986: 16. 

1985 

60 
25 
5 

_jQ 
100% 

1986 

55 
29 
4 

12 
100% 

Opvallend is de plotselinge terugval van het aandeel van informatieve uitgeve
rijen in de totale omzet. Vanaf 1982 was hierin eerder een voortdurende groei 
zichtbaar (van 49 % naar 60 %). Vanwege de fusie met het Kluwer-concern kan 
men aan de hand van de cijfers die in volgende jaren worden gegeven nauwelijks 
een tendens vaststellen. Wat hieruit wel duidelijk valt op te maken is een her
nieuwde groei van het aandeel van de informatieve uitgeverijen in de totale om
zet, namelijk van 45, 46 naar 49% over respectievelijk 1987, 1988 en 1989. 

1.3 Marktstrategie 

De marktstrategie die aan deze aktiviteiten ten grondslag ligt, is gericht op een 
penetratie van zogenaamde marktnissen, d.i. "interessante gebieden die mogelijk
heden opleveren specialistische kennis en informatie tegen verantwoorde prijzen 
aan te bieden, in de gebieden waar de toegangsdrempel van de concurrentie 
hoog is, in gebieden waar een premie ligt op inventiviteit en creativiteit" (Jaa
rverslag 1986: 65). Een voorbeeld van een marktnis is de beschikbaarheid van de 
AROB-jurispredentie voor de Personaf Computer op de Nederlandse markt. 
De belangrijkste doelstelling hierbij is, om marktleider op verschillende specialis
tische terreinen te worden. Dit impliceert overigens dat het concern niet aktief is 
op het terrein van de consumentenmedia, omdat de investeringen hier te omvang
rijk en de aktiviteiten te riskant zijn. De ontwikkelingen worden op dit terrein 
alleen gevolgd om eventuele nieuwe produktvormen op bepaalde terreinen te 
kunnen toepassen. 
Bij de Nederlandse vestiging van het concern is het rendement van de aktiviteiten 
in de loop van 1986 toegenomen, zo blijkt uit het jaarverslag. Het bedrijfsresul
taat nam in 1986 met 36 % toe ten opzichte van 1985. Mede dankzij het aantrek
ken van de advertentiemarkt werd de tijdschriftenexploitatie verbeterd en ook de 
boekenomzet was goed. Ten aanzien van de losbladige uitgaven wordt vermeld 
dat vooral de ontwikkeling van afgeleide en nieuwe produktvormen en een offen
sieve marktbenadering tot een verdere groei hebben geleid (pg. 21). Deze lijn 
wordt binnen het Walters Kluwer-concern doorgezet. Evenals over 1988 steeg 
over 1989 het bedrijfsresultaat. 
Voor de casestudy is het van belang te wijzen op een opmerking die in het jaar
verslag over 1986 met betrekking tot Samsom Sijthoff Grafische Bedrijven wordt 
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gemaakt. Dankzij de invoering van nieuwe technologieën, zoals het geavanceerd 
fotozetsysteem bij dit bedrijf, en het aantrekken van de markt kwamen ook de 
grafische bedrijven tot redelijke resultaten. Op het terrein van de tekstverwerking 
konden aanmerkelijke efficiency-voordelen worden verkregen en door de toepas
sing van nieuwe technologische mogelijkheden konden enkele nieuwe produkt
vormen worden geïntroduceerd. Hier wordt verder aan toegevoegd dat het 
groeiend tekort aan grafisch geschoold personeel een knelpunt in de produktie is 
(Jaarverslag 1986: 22). 
Ook wordt voor de Nederlandse tak van de Wo/ters Samsom Groep opnieuw een 
succes gemeld met betrekking tot de buitenschoolse opleidings- en trainingsak
tiviteiten. Voor de toekomst wordt tevens een groeiende belangstelling verwacht 
voor geautomatiseerde documentaire gegevensverzamelingen. De aktiviteiten op 
dit terrein zullen gericht blijven op de toepassingsmogelijkheden van tekst data
bases op de micro computer, onder meer met behulp van optische geheugens 
(scanners). Op het terrein waarop Samsom zich van oudsher richtte, namelijk dat 
van kantoorefficiency, opbergsystemen en opslag van documenten, werd een 
lichte toename van omzet en bedrijfsresultaat ten opzichte van 1985 bereikt. 
Op de markt van educatieve uitgaven, waarop Wolters-Noordhoff van oudsher de 
belangrijkste producent is, doen zich verschuivingen voor door de gestadige da
ling van leerlingenaantallen in met name het voortgezet onderwijs. De aktiviteiten 
van het concern in het basisonderwijs zullen worden verder versterkt en de markt 
voor het voortgezet onderwijs zal selectief worden bewerkt, zo wordt opgemerkt 
(Jaarverslag 1986: 22). Dit zou volgens de verwachtingen leiden tot een lichte 
stijging van de omzet en een verdere groei van het rendement van de educatieve 
uitgeven jen. 

2. Samsam Sijthoff Grafische Bedrijven bv (SSGB) 

2.1 De produktie bij SSGB 

Recente technologische ontwikkelingen in de grafische industrie worden geken
merkt door een algemene tendens naar het verwerken van gegevens en het over
brengen van informatie door de toepassing van nieuwe informatie- en communi
catietechnologie. Dit verandert de produktie ingrijpend en zal in de toekomst nog 
belangrijker gevolgen hebben voor de aard van de produktie. 
Hiermee is alleen een algemene richting aangegeven. De automatisering die in 
het produktieproces plaatsvindt, heeft echter niet het karakter van een plotselinge 
ingreep in het produktieproces, maar is naar vorm en functie afgestemd op de 
behoeften en eisen die het bedrijf stelt aan een efficiente en doelmatige bedrijfs
voering. Deze eisen hangen vervolgens nauw samen met het type produkt dat 
door het bedrijf wordt afgeleverd. Voordat we ingaan op de technologische ont
wikkelingen is het daarom noodzakelijk eerst een beeld te schetsen van de pro
duktmarkten waarvoor geproduceerd wordt. 
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2.1.1 Produktmarkten 

Zoals uit de beschrijving van het ontstaan van de Wolters Samsom Groep is 
gebleken, zijn uiteindelijk de oude familiebedrijven Samsom en Sijthoff in de 
Randstad, en Wolters en NoordJwff in Groningen samengesmolten tot één con
cern. De hoofdzetel van de Wolters Samsom Groep was tot het ontstaan van 
Wolters Kluwer gevestigd in Zwolle. 
Het belangrijkste marktsegment waarvoor geproduceerd wordt is, zo is tevens 
aangegeven, dat van educatieve uitgaven, zoals schoolboeken en andere leermid
delen, waaraan tevens opleidingen zelf zijn toegevoegd. Het grootste deel van 
deze produktie wordt verzorgd door de uitgeverij Wolters NoordJwff in Gronin
gen. Hier is tevens een grafisch bedrijf gevestigd (Wolters Noordhaft Grafische 
Bedrijven), dat voor een groot deel grafische produkten aan deze uitgeverij levert. 
Voor de SSGB is dit segment van de markt van een minder groot belang. 
Bij SSGB bestaat ongeveer 25-26 % van de omzet uit de produktie van boeken 
(vooral paper-backs). De overige produktie bestaat voor een groot deel uit tijd
schriften (28-30 %), waarvan het blad Adformatie het belangrijkste is. Het produ
ceren van tijdschriften is vooral afkomstig van de vroegere uitgeverij Sijthoff. 
Daarnaast vloeit een belangrijk deel van de produktie voort uit een oude aktiviteit 
van de voormalige uitgeverij Samsom, namelijk de produktie voor de administra
tie van gemeentelijke overheden. Dit is in de eerste plaats de produktie van los
bladige uitgaven (25-26 %), en voor het overige de produktie van kantoordruk
werk, zoals formulieren, en reclamedrukwerk (ongeveer 20 %). Alle fasen van 
het grafisch produktieproces worden in eigen huis uitgevoerd, zodat een compleet 
grafisch produkt kan worden aangeboden op de markt. De verkoop is nationaal 
gericht; en dan met name op de Randstad en omgeving. Bij het bedrijf waren 
tijdens het onderzoek (eind '87) ongeveer 270 werknemers in dienst. 
Deze cijfers over de bestanddelen van de grafisch produktie geven een beeld van 
de evenwichtige verdeling ervan over verschillende produkten. Wat hieruit echter 
niet valt af te lezen is, dat het karakter van de produktie in grote mate wordt 
bepaald door de tijdschriftenproduktie. Dit type produktie geeft namelijk de plan
ning aan die in het bedrijf moet worden gehanteerd. Typerend voor de tijdschrif
tenproduktie zijn namelijk de korte levertijden en de harde leveringsvoorwaarden. 
Voor het te laat uilkomen van een tijdschrift kan immers slechts een enkele keer 
een geldige excuus worden aangevoerd. 
Dit betekent dat regelmatig onder hoge druk gewerkt wordt, hetgeen zeer bepa
lend is voor de sfeer in het bedrijf. De boekenproduktie is in dit opzicht comple
mentair aan de tijdschriftenproduktie en is vanuit rendementsoverwegingen voor 
het bedrijf tevens van groot belang. Aangezien immers de datum van verschijnen 
van boeken veel rekbaarder is, waardoor de produktie ervan ook veel minder krap 
gepland is, betekent dit dat deze produktie over stille perioden kan worden ge
spreid. Hierdoor kan een hoge bezettingsgraad van de produktie-apparatuur wordt 
bereikt. 
Vanwege het gemengde produktenpakket kunnen verschuivingen op de markt 
gevolgen hebben voor de verdeling van de verschillende produktvormen binnen 
het gehele produktieproces. Doordat binnen de organisatie nogal marktgericht 
wordt gewerkt, worden deze marktverschuivingen ook daadwerkelijk weerspie-
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geld in de produktie. Er zijn daardoor ook een aantal duidelijke verschuivingen 
opgetreden. 
Een eerste belangrijke verschuiving vindt plaats op de boekenmarkt. Hier treedt 
een duidelijk zichtbare ontwikkeling op naar het frequenter drukken in steeds 
kleinere oplagen. Bovendien neemt het aspect actualiteit op de boekenmarkt in 
belang toe. Dil betekent voor de produktie dat de eisen ten aanzien van de lever
tijden worden verscherpt, waardoor dus onder een hogere druk moet worden 
gewerkt. Het rustige karakter van de boekenproduktie verdwijnt daardoor geleide
lijk. 
Op de formulierenmarkt is er sprake van een daling van de vraag. De consument 
is door hel gebruik van computers steeds meer in staat om zelf formulieren van 
voldoende kwaliteit te vervaardigen. Deze terugloop in de vraag wordt weer 
gecompenseerd door de groei van de markt van losbladige uitgaven. Het toene
mende belang van actuele informatie vindt hier in positieve zin zijn weerslag in 
de afZetmogelijkheden van produkten. 
Bovendien vindt er in de grafische industrie produktinnovatie plaats doordat er 
nieuwe produkten worden ontwikkeld die door de grafische industrie kunnen 
worden geleverd. Databanken maken bij voorbeeld het up-to-date houden van 
catalogi, prijslijsten etcetera aanzienlijk eenvoudiger en daardoor goedkoper. Ook 
wordt het bundelen van informatie in bijvoorbeeld de vorm van bijlagen steeds 
aantrekkelijker. De markt voor dergelijke produkten zal daarom ook in de toe
komst nog eens te meer aantrekken. Als conclusie kan men stellen dat de tendens 
tot het verlaten van papier als informatiedrager -althans in de nabije toekomst
zich nog nauwelijks manifesteert. Electronisch uitgeven vormt op zich weliswaar 
een bedreiging voor de produktie van de grafische industrie, maar voor bedrijven 
die snel inspringen op de nieuw gecreëerde markten zijn ook de perspectieven 
voor nieuwe produktvormen legio. 

Zoals we later nog zullen zien, wordt, vooral onder invloed van de huidige tech
nologische ontwikkelingen in het grafische produktieproces, de relatie tussen de 
uitgever en het grafisch bedrijf steeds belangrijker. De aktiviteilen van de Sam
som Uitgeverij, de uilgever waarvoor SSGB een deel van haar produkten levert, 
en SSGB zijn in grote mate met elkaar verweven. Zowel het type produkt als de 
technologische ontwikkelingen dragen er toe bij dat voor de vormgeving van een 
hoogwaardig produkt een goede relatie tussen drukker en opdrachtgever (in casu 
de uitgever) noodzakelijk is. In toenemende mate wordt bovendien het voortraject 
van het grafische produktieproces door de uitgever of de redactie van een tijd
schrift verzorgd . Als gevolg van een integratie van de produktieketen en de ver
schuiving van werkzaamheden verdwijnen sommige bewerkingen bij het grafisch 
bedrijf, SSGB. 
We gaan in het volgende nader in op de vernieuwing van het fotozetsysteem en 
de veranderingen die in de tekstverwerking zijn aangebracht. Hiermee werd 
SSGB, zeker binnen de Wolters Samsom Groep maar ook daarbuiten, toonaan
gevend op het terrein van de produktie van losbladigen. 
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Het ambachtelijke letterzetten 

2.1.2 Procesinnovatie door vernieuwing van het fotozetsysteem 

In de jaren zeventig is in het voortraject van het grafische produktieproces het 
loodzetten vervangen door het fotozetten. Later, in het begin jaren tachtig, wer
den de eerste ideeen met betrekking tot de automatisering van de tekstverwerking 
naar voren gebracht. De belangrijkste initiatieven hiertoe werden vanuit Samsom 
Uitgeverij (SU) genomen. De voortrekker van het project dat vervolgens werd 
opgezet en degene die uiteindelijk de grootste invloed heeft gehad op de totstand
koming van de procesinnovatie is volgens velen de latere projectleider. Hijzelf 
noemt het systeem zelfs zijn geesteskind (2). 
De projectleider is -aanvankelijk bij de Wolters Samsom Groep en later bij SU
bezig geweest met de ontwikkeling van de vemieuwing van de tekstverwerking. 
Zijn positie binnen het concern is op zich illustratief voor de toenemende integra
tie van de uitgeverij-aktiviteiten en de werkzaamheden die bij SSGB worden 
verricht. Terwijl hij fonneel in dienst is van de uitgeverij, is hij in de praktijk 
voomamelijk belast met de vemieuwing van de tekstverwerking, welke fase tot 
voor kort aileen bij het grafische bedrijf thuishoorde. 
In juli 1982 werd de projectleider fonneel belast met de verkenning van de mo
gelijkheden voor vemieuwing van de tekstverwerking en een inventarisatie van 
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eisen die hieraan vanuit de verschillende segmenten in de produktie (documen
taire, boeken en tijdschriften) werden gesteld. Vanuit de uitgeverij werd, naast het 
maken van een kwalitatief goed grafisch produkt, de eis gesteld dat het systeem 
zou zijn aangepast aan de /ay-out mogelijkheden waarover auteurs moeten bes
chikken. De eis tot standaardisatie van de produktie-apparatuur was dus nadruk
kelijk in de onderzoeksopdracht gesteld. 

Door de vernieuwing van het voortraject van de produktie is een integratie van 
de produktieketen opgetreden en zijn sommige van oudsher grafische aktiviteiten 
uit het produktieproces verdwenen. Bij het oude fotozetsysteem werden stroken 
film geproduceerd, die door een afdeling kleinmontage verder werden gemon
teerd. Er werden enkele regels van de stroken af gesneden, en vervolgens werden 
kop- en voetregels bijgeplakt De creativiteit in het werk kon wel verschillen naar 
gelang de complexiteit van de pagina. Het meest uitdagende werk werd echter bij 
de correctie verricht. Hier werden dan de correcties aangeleverd, die op de film 
of op correctiepapier waren aangebracht. Deze moesten vervolgens op de origine
Ie pagina op de juiste plaats worden ingeplakt. Bij de automatisering van de 
tekstinvoer stond vanaf het begin voorop dat dit gedeelte van het produktieproces 
in ieder geval zou moeten worden meegenomen. 
Vanuit SU gezien is uiteindelijk een fotozetsysteem ontstaan waarmee werd voor
zien in de behoeften aan nieuwe wijzen van opslag en dataverwerking, die vooral 
voortkomen uit de produktie van losbladige systemen, adresboeken en boeken. 
Door een fasering van de invoering is in een later stadium de tijdschriftenproduk
tie op het nieuwe fotozetsysteem aangesloten. Later, bij de beschrijving van het 
proces van besluitvorming, zullen we nader ingaan op de verschillende eisen 
vanuit SU en SSGB, die bij de uiteindelijke totstandkoming van de procesver
nieuwing een rol hebben gespeeld . We gaan hier verder in op de tendens tot 
integratie van uitgeversaktiviteiten en werkzaamheden die tot voor kort als ty
pisch grafisch werden aangemerkt, welke optreedt bij deze vorm van procesin
novatie. 

2.2 Integratie van activiteiten 

In de loop van de jaren zeventig werd duidelijk dat de uitgeversbelangen zich in 
de toekomst steeds verder los zouden raken van de traditionele grafische produk
tie. Nieuwe markten kwamen in zicht, zoals het opslaan, verwerken en het aan
bieden van informatie die niet meer op papier verschijnt, maar die rechtstreeks 
via een kabelverbinding of via de opslag op computerschijven kan worden ver
strekt en bewerkt. Gegevens die eerder voor de grafische produktie werden ge
bruikt, kunnen zo via de nieuwe media en met gebruikmaking van nieuwe infor
matietechnologieën aan de klant worden aangeboden. De belangrijkste uitgeef
mogelijkheden hierbij zijn 'Printing on Demand' en 'Desk-top Publishing'. 
Het is duidelijk dat uitgeverijen in de toekomst nieuwe toepassingsmogelijkheden 
voor uitgeefactiviteiten in toenemende mate zullen benutten. Terwijl bij deze 
ontwikkelingen een duidelijke scheiding van belangen van uitgeverijen en grafi
sche bedrijven zichtbaar wordt, raken op een andere wijze de belangen van de 
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uitgever en de grafische bedrijven echter steeds verder met elkaar vervlochten 
door de integratie van het produktieproces. 

2.2.1 Veranderingen in grafische en uitgeefactiviteiten 

Was het produktieproces bij het loodzetten nog te verdelen naar fasen, waarin 
duidelijk te onderscheiden bewerkingen op verschillende locaties werden uitge
voerd, zo is er een steeds verdere onderlinge integratie opgetreden tussen de 
verschillende fasen in de bewerking van grafische produkten. Bij de laatste tech
nologische ontwikkelingen zijn bovendien door het gebruik van informatietech
nologie bij de tekstverwerking en het zetten vooral correctie-handelingen, en ten 
dele ook de opmaak, overbodig geworden. Bij de voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen zal de opmaak steeds verder verdwijnen als functionele fase in 
het produktieproces. Ook de opmaak kan namelijk in het proces van geautomati
seerde dataverwerking en grafische produktie worden geïntegreerd, wanneer hele 
pagina's in hun geheel aan een beeldscherm kunnen worden opgemaakt. 
Met behulp van nieuwe toepassingen van digitale informatieverwerking kan de 
auteur of de uitgever de tekst zelf min of meer drukklaar afleveren. Een andere 
ingrijpende verandering in het bewerkingsproces is dat het beheer van data onder 
de verantwoordelijkheid van de uitgever komt, waardoor deze taak bij het grafi
sche bedrijf geleidelijk wegvalt. In het algemeen bestaat er namelijk een tendens 
tot het vastleggen van gegevens -vooral teksten- bij de bron. 

Van oudsher bestond er een groot verschil, ook wat betreft status, tussen het 
grafische bedrijf en de uitgeverij. Aan dit scherpe onderscheid wordt de laatste 
jaren in toenemende mate getornd. Veel taken en verantwoordelijkheden zijn 
verschoven van het grafische bedrijf naar de uitgeverij. Voorheen was de gebrui
kelijke procedure bij het produktieproces als volgt. Een auteur schreef de tekst 
met de hand, waarna de secretaresse de tekst overtypte. De tekst werd vervolgens 
bewerkt door een technische voorbereider in het grafische bedrijf, doordat deze 
van codes werd voorzien voor de verwerking door de computer. In het grafisch 
bedrijf werd de tekst overgetypt, waarna deze nog eens op tikfouten werd gecon
troleerd die vervolgens werden gecorrigeerd. Pas op dat moment kon de tekst in 
het systeem worden ingevoerd. 
De belangrijkste verantwoordelijkheid, zoals ook voor de opmaak van de pagi
na's, lag daardoor bij het grafische bedrijf. De tekst kwam pas bij de uitgeverij 
terug als de drukproef werd vervaardigd. In deze fase van het bewerkingsproces 
werd commentaar geleverd door de uitgeverij . De correcties werden vervolgens 
weer door werknemers in het grafisch bedrijf aangebracht. Alle pagina's zetsel 
werden door het grafische bedrijf bewaard. 
Tegenwoordig zijn bij de uitgeverij veel binnenredacteuren in dienst die de kopij 
meteen vastleggen, zodat deze niet nog eens hoeft te worden overgetikt. In de 
onderscheiden verantwoordelijkheden worden vooral veranderingen doorgevoerd 
bij het aanbrengen van correcties in pagina's en het vastleggen van mutaties, die 
per pagina naar de klant kunnen worden verzonden. Vroeger behoorden deze 
taken, zoals de zorg voor het op de juiste plaats aanbrengen van bij voorbeeld 
mutaties in losbladige systemen, tot de verantwoordelijkheden van het grafische 
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bedrijf. Fouten moesten dan ook door het grafische bedrijf -kostenloos- worden 
hersteld. Deze werkzaamheden vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de 
uitgeverij en de auteur of redactie. 
De invoer van bulktekst die binnen het grafische bedrijf plaatsvindt, valt even
eens onder de verantwoordelijkheid van de uitgeverij. Deze besteedt namelijk de 
genoemde werkzaamheden uit aan het grafische bedrijf (3). De opslag van de 
tekst in de databank vindt dan ook plaats onder verantwoordelijkheid van de 
uitgeverij. Zelfs de opmaak van de pagina's wordt door de uitgeverij gecontro
leerd en vaak worden ook correcties daarin door haar aangebracht. De belangrijk
ste verandering is daarom ook hier dat de uitgever verantwoordelijk is voor de 
inhoud van de tekst en de opslag daarvan in de computer. 
Er is, zo kan het voorgaande worden samengevat, een integratie opgetreden tus
sen verschillende bewerkingsfasen in het grafische produktieproces, waarbij spra
ke is van een aanmerkelijke verschuiving in verantwoordelijkheden binnen het 
produktieproces. Het technische-operationele deel van de produktie valt onder de 
verantwoordelijkheid van het grafische bedrijf, terwijl het inhoudelijke deel onder 
de verantwoordelijkheid van de uitgeverij valt. Bij het eerste kan men denken aan 
het functioneren van het systeem, bij het tweede aan het feit of een tekst al dan 
niet goed in de computer is opgeslagen. De controle over de bewerking van 
grafische produkten is daardoor grotendeels verschoven naar de uitgeverij. 
De integratie van bewerkingsfasen heeft een vervlechting van belangen tot ge
volg. Voor de aflevering van een hoogwaardig grafisch produkt blijft de uitgeve
rij immers afhankelijk van het grafisch bedrijf. Deze afhankelijkheid ontstaat 
vooral wanneer bij de procesinnovatie complexe, hoogwaardige apparatuur en 
software worden toegepast die op de specifieke eisen vanuit de verschillende 
produktieprocessen zijn toegesneden. Hieruit kunnen consequenties voortvloeien 
voor de door de betrokken bedrijven gekozen ondernemingsstrategie. 

2.2.2 Veranderingen in de ondernemingsstrategie 

Een eerste gevolg van de integratie tussen de verschillende bewerkingsfasen is 
dat bij procesinnovatie een afstemming moet plaatsvinden van de behoeften van 
de verschillende betrokken organisaties. Naarmate de data steeds dichter bij de 
bron worden vastgelegd, wordt bovendien de rol van de uitgeverij bij procesin
novatie van groter gewicht. De uitgeverijen kunnen immers specifieke eisen 
stellen aan het feitelijke drukprocedé, dat geleidelijk het hoofdterrein van het 
grafische bedrijf gaat worden. 
Meer in het algemeen komen deze verhoudingen in de ondernemingsstrategieën 
tot uiting, zoals die in onderlinge samenhang binnen concernverband worden 
ontwikkeld. Ten dele wordt de ruimte hierbij al bepaald door keuzen die op het 
niveau van het concern in het beleid ten aanzien van de verschillende concer
nonderdelen worden gemaakt. In de loop van de jaren tachtig kan een koersver
andering in dit beleid worden waargenomen. 
Met het oog op de relatief lage rendementen in de grafische industrie en de drin
gende noodzaak van investeringen in uitgeven werd door de Walters Samsam 
Groep in 1980 het uitgeven tot primaire aktiviteit verheven. De grafische produk
tie heeft in deze strategie een afgeleide functie, namelijk een ondersteunende ten 
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aanzien van de uitgeverij. Grafische aktiviteiten worden zowel wat betreft de aard 
van het produkt als de omvang van de produktie afgestemd op de behoeften van 
de uitgeverijen. 
In het begin van de jaren tachtig werd tevens gepoogd om binnen deze taakver
deling een samenwerkingsverband tussen SSGB en Wolters Noordhoff Grafische 
Bedrijven (WNGB) in Groningen tot stand te brengen. Er waren zelfs ideeën om 
in de toekomst een kabelverbinding tot stand te brengen, waardoor informatie 
rechtstreeks over en weer zou kunnen worden verzonden. Dit ging samen met een 
grotere verantwoordelijkheid die de grafische bedrijven kregen toegewezen voor 
het eigen rendement. 
In 1986 werd deze strategie drastisch omgebogen. Voortaan zou er een directere 
relatie moeten bestaan tussen de SU en SSGB. Deze ombuiging werd ingegeven 
vanuit de eerder beschreven technologische ontwikkelingen zoals die in de eerste 
fase van het grafische produktieproces bij SSGB plaatsvonden. Er vond hier een 
duidelijke ontwikkeling plaats naar een geïntegreerde bewerking, waarbij nieuwe 
methoden worden gehanteerd bij de totstandkoming van grafische produkten en 
nieuwe wijzen van opslag, verwerking en beschikbaar stellen van informatie. De 
strategiewijziging kwam nadrukkelijk tot uiting in het feit dat de SSGB en de SU 
onder het bestuur van één management kwamen te vallen. Een opmerkelijke 
constructie, zeker wanneer men bedenkt dat de strategiewijziging samen ging met 
een tendens naar verzelfstandiging, waarbij de verschillende werkmaatschappijen, 
dus ook SSGB, hun eigen rendement moeten behalen. 
De nadelen van deze deels tegenstrijdige ondernemingsstrategieën werden tijdens 
de uitvoering van de casestudy overduidelijk zichtbaar. ledere zelfstandige maat
schappij ging immers verschillende specialismen ontwikkelen. Het belangrijkste 
specialisme waarin men zich verder profileerde, werd vervolgens opnieuw be
paald door de uitgeverij. In de periode van onderzoek (einde 1987- begin 1988) 
werd getracht een uitweg te vinden uit dit dilemma. Sinds WNGB is afgestoten en 
SSGB op weg is naar verzelfstandiging is het duidelijk dat een autonome koers in 
het beleid is uitgezet. Niettemin komt deze autonomie niet altijd tot uitdrukking 
in de afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende bedrijven binnen het concern. 
SSGB is vooral van SU afhankelijk wat betreft de produktie van losbladigen, die 
vanuit de uitgeverij worden aangeleverd. Voor de andere segmenten van de pro
duktie moet SSGB op de markt 'derden' -d.w.z. buiten de SU- opereren. In de 
tijdens de onderzoeksperiade gevoerde ondernemingsstrategie werd gepoogd de 
produktie gelijkelijk over de twee genoemde delen van de produktie te verdelen. 
Ook deze verhouding is echter hypothetisch. Wanneer het deel van de produktie 
voor de uitgeverij zou worden opgevoerd, zou dit immers betekenen dat op de 
markt 'derden' een even grote verhoging van de produktie zou moeten worden 
gerealiseerd om het evenwicht in stand te houden. Dit laatste zou weer in strijd 
zijn met de opdracht van de concern-directie, dat de capaciteit van het grafisch 
bedrijf niet mag worden uitgebreid. Dit vanwege het feit dat het rendement van 
het grafisch bedrijf, dat op een markt opereert waar de concurrentie groot is, 
lager is dan van de uitgeverij. De verhouding tussen de produktie voor de uit
geverij en voor derden zou zich volgens een medewerker van de afdeling R en D 
(4), op ongeveer 60/40 % stabiliseren. 
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Vanuit het concern werd dus de eis opgelegd dat er in ieder geval geen uitbrei
ding van de capaciteit van het grafisch bedrijf mocht plaatsvinden. De dienstbaar
heid drukt zo een belangrijk stempel op de bedrijfs-economische strategie van het 
bedrijf, waardoor de afhankelijkheid bij de inrichting van het produktieproces van 
de uitgeverij aanzienlijk is. Anderzijds betekent de verhoging van het aandeel in 
de produktie voor de markt van derden dat veel marktgerichter wordt gewerkt. 
Zoals hierna duidelijk naar voren zal komen, worden de wijze van besluitvorming 
en de motivatie die aan de procesinnovatie ten grondslag ligt, echter in belangrij
ke mate bepaald door de afhankelijkheid van de SSGB ten opzichte van SU. 

3. Het besluitvormingsproces (5) 

De besluitvorming rond procesinnovatie vindt vaak in de loop van een stapsge
wijs verlopend proces plaats. In dit proces worden veel beslissingen genomen 
zonder dat precies duidelijk is wat de gevolgen van iedere afzonderlijke beslis
sing zijn. De keuzemomenten die hierin besloten liggen zijn vaak impliciet en 
daarmee onduidelijk. In deze paragraaf wordt, naast het aangeven van dergelijke 
keuzemomenten, gepoogd de taakafbakening en de fasering in de besluitvorming 
aan te geven. Bovendien worden de belangrijkste motieven voor de vernieuwing 
van de zetsysteem zichtbaar gemaakt. 
De eerste beslissingsmomenten liggen besloten in de eisen die in een vroeg sta
dium vanuit de produktie worden geformuleerd. Vervolgens wordt de markt 
verkend en wordt een leverancier gezocht. Daarna worden structuren binnen de 
organisatie herzien en produktiestromen opnieuw gedefiniëerd. In een later sta
dium van besluitvorming worden belangrijke beslissingen genomen bij het opstel
len van een plan tot aanschaf en worden daarbij de eerste ramingen van de per
sonele consequenties aangegeven. Ook bij de feitelijke aanschaf worden, tot slot, 
beslissingen genomen die van belang kunnen zijn voor de uiteindelijke effecten 
ervan op de organisatie. 
De stappen die in het besluitvormingsproces worden genomen, worden op basis 
van een projectmatige aanpak binnen werkgroepen uitgevoerd. Hier zijn mede
werkers vanuit verschillende disciplines bij betrokken. Van hoog tot laag worden 
zo bijdragen geleverd aan de besluitvorming vanuit de de organisatie en daarmee 
verwante organisaties. De belangrijkste initiatieven worden echter aangedragen 
vanuit de hogere echelons binnen de organisatie (de SSGB) en het concern (Wo
lters Samsom Groep). Op het laatstgenoemd niveau worden formele beslissingen 
genomen door de directie en de Raad van Commissarissen, die besluiten al dan 
niet goed kan keuren, en op het ondernemingsniveau door de directie en de Raad 
van Bestuur. Niettemin wordt de inhoud van de voorstellen tevens in belangrijke 
mate bepaald door verschillende geledingen van de werkmaatschappijen. 
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3.1 Achtergrond van de procesinnovatie 

In deze subparagraaf wordt de achtergrond van de vernieuwing van het zetsys
teem aangegeven. Het gaat daarbij vooral om het proces van vernieuwing van het 
produktieproces zoals dat vanuit de organisatie wordt geïnitieerd. Een beschrij
ving hiervan geeft tevens een beeld van de beluitvorming die in een vroeg sta
dium van procesinnovatie plaatsvindt. 
Voor een beter inzicht in de besluitvorming is het noodzakelijk eerst in het kort 
de structuur aan te geven van het management, zoals die in de dagelijkse praktijk 
van de organisatie functioneert. Hieruit kan men immers al in grote lijnen aflei
den hoe -mogelijk- de aanzet tot het proces van innovatie wordt gegeven en hoe 
behoeften en wensen van -delen van- de produktie hierin tot uiting -kunnen
komen. 
De structuur van het management kan tevens van invloed zijn op de wijze waar
op de technologische vernieuwing vervolgens wordt geïmplementeerd. Dit over
zicht is daarom ook van belang voor de beschrijving van de invoering van het 
fotozetsysteem die later in deze paragraaf wordt gegeven. 

3.1.1 De managementstructuur in relatie tot procesinnovatie 

Zoals eerder is opgemerkt vallen SSGB en SU tegenwoordig onder hetzelfde 
management, hetgeen een uitdrukking is van de toenemende integratie van de 
produktie in de twee bedrijven. Binnen SSGB bestaat bovendien een wat afwij
kende organisatiestructuur. Het bedrijf wordt geleid door een managementteam, 
waarin een lid van de gezamenlijke directie, de bedrijfsdirecteur, het hoofd van 
de afdeling Personeel en Organisatie, het hoofd van de afdeling Controle en 
Administratie, en vervolgens de produktie- en de verkoopleider zitting hebben. In 
de deelname van laatstgenoemde functie komt de strategie naar marktgericht 
produceren tot uiting. 
Deze samenstelling van de bedrijfsleiding maakt het mogelijk dat beter geantici
peerd kan worden op verschuivingen op de markt. Door de marktgerichtheid kan 
ook bij de produktie voor de SU concurrerend worden gewerkt ten opzichte van 
andere grafische bedrijven. Nieuwe ontwikkelingen kunnen op deze wijze in een 
vroeg stadium worden voorzien en men kan adequaat op de vraag vanuit de 
markt reageren. Dit in tegenstelling tot drukkerijen die als huisdrukkerij van een 
uitgeversconcern functioneren. 
Verschillende verbanden binnen SSGB houden zich bezig met onderzoek en ont
wikkeling van procesinnovatie. Deze dragen soms zelfs gelijkluidende namen, te 
weten het R en D-team en de afdeling R enD. Voor het verkrijgen van een beter 
inzicht in de organisatie rond procesinnovatie is het noodzakelijk enige uitleg te 
geven over het verschil tussen de genoemde verbanden. 
De R. en D-afdeling heeft met twee medewerkers een geringe capaciteit en ver
vult de functie van 'thinktank' binnen het bedrijf. De afdeling adviseert bij in
vesteringen over het technisch proces en de organisatie daar omheen. De afdeling 
bemoeit zich niet met het fotozetsysteem, hetgeen kan worden gezien als een 
uitdrukking van de taakverdeling tussen uitgeverij en het grafische bedrijf. (6). 
De R en D-afdeling is ondersteunend en geeft adviezen bij een eventuele ver-
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oudering van de apparatuur. De werkwijze van deze afdeling is sterk proces-ge
richt. Tegenwoordig behoort bovendien niet alleen de apparatuur tot haar werlcter
rein, maar ook de software en de organisatie. 
Het R en D-team is geen dagelijks functionerend werkverband. Dit team bestaat 
uit de produktieleider, de bedrijfsdirecteur, die tevens een link naar de verkoop 
heeft, het hoofd van de afdeling P en 0, de inkoper, vanuit de Samsam-uitgeverij 
de projectleider bij de automatisering van de tekstinvoer, en, tot slot, de twee 
leden van de afdelingRen D. 
De R en D-afdeling heeft, evenals op het functioneren ervan, geen invloed uit
geoefend op de besluitvorming rond de aanschaf van het zetsysteem. De geïnter
viewde bij deze afdeling was eerder wel als assistent van de technisch ad
junct-directeur betrokken bij de voorbereiding van de vernieuwing van het zetsys
teem. 
Dit leidt tot de niet onbelangrijke vaststelling, dat de aanzet tot vernieuwing van 
het produktieproces vanuit het lijnmanagement is gegeven. De R en D-afdeling 
werkt namelijk in opdracht van het lijnmanagement. 

3.1.2 De initiërende fase van procesinnovatie 

De eerste aanzet tot vernieuwing van het fotozetsysteem kwam vanuit het lijn
management. Toen het vorige zetsysteem nog in werking was, is de eerste markt
verkenning voor de aanschaf van een nieuw systeem verricht door de toenmalige 
technisch adjunct-directeur en zijn medewerker. Later is de projectleider bij dit 
duo gevoegd. 
Deze volgorde van betrokkenheid geeft het feitelijke verloop van de initiërende 
fase weer. Hiermee wordt echter niets gezegd over de verdere invulling van de 
voorstellen. De mate van invloed kan dan ook niet afgeleid worden uit de eerder 
genoemde volgorde van initiatief. Zoals eerder naar voren is gekomen, drukt de 
uitgeverij een zwaarder stempel op de uiteindelijke vormgeving van de procesin
novatie dan het grafisch bedrijf. 
In tegenstelling tot de situatie bij het vorige zetsysteem, waarbij de investering 
helemaal door het grafische bedrijf werd gedaan en uitgevoerd, vielen hier de 
belangrijkste belissingen bij de voorbereiding onder de verantwoordelijkheid van 
de uitgeverij. Ook de werkwijze bij de bediening van de apparatuur werd aan
gepast aan de eisen van de uitgeverij. De investering werd echter wel door SSGB 
gepleegd. Zij werd tevens verantwoordelijk voor het beheer van het systeem. 
Het grafische bedrijf en het R en D-team hebben, zoals gezegd, bij de aanschaf 
van het laatste systeem veel minder inbreng gehad. De aanschaf werd voorbereid 
door automatiserings-deskundigen, deels vanuit de uitgeverij en voor een ander 
deel ook vanuit de Walters Samsam Groep. Binnen SSGB is volgens produktie
leider de rol van de afdeling Systeembeheer aanzienlijk in belang toegenomen, 
die daarmee de positie van de R en D-afdeling bij dergelijke processen heeft 
verdrongen. 
De laatste jaren is een ontwikkeling opgetreden dat het grafische bedrijf zelf 
bovendien niet meer de technische know-how heeft om een dergelijke investering 
te doen. Terwijl vroeger een systeem vanuit het grafische bedrijf werd ontwik
keld, wordt nu de belangrijkste voorbereiding getroffen vanuit de afdeling bij de 
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uitgeverij die zich met de ontwikkeling van andere uitgeefmogelijkheden bezig
houdt, zoals electronisch uitgeven. De investering staat dus nog wel op de begro
ting van het grafische bedrijf, maar wordt in de praktijk in belangrijke mate vorm 
gegeven door Samsam-uitgeverij die de bezetting van het zetsysteem voor on
geveer zeventig procent met orders vult. 

3.2 Motivatie bij vernieuwing van het zetsysteem 

Over het geheel van de produktie genomen -van zowel de uitgeverij als SSGB-, 
ligt de nadruk in het proces van besluitvorming op de vergroting van de beheer
sing en de besturing van de produktie. Vanuit bedrijfs-economisch opzicht was 
volgens de chef van de afdeling Tekst/Beeld, de heer Broer, een kostenbesparing 
in het voortraject noodzakelijk om de concurrentie te kunnen volhouden. Deze 
besparing ligt vooral in het 'uitbesteden' van de tekstinvoer. Redacties kunnen bij 
het vernieuwde produktieproces namelijk met behulp van een terminal of een 
Personaf Computer zelf hun tekst aanleveren, waarna in het bedrijf enkel nog een 
manipulatie van tekst plaats hoeft te vinden. Het streven naar kostenverlaging 
heeft bij de vernieuwing van de apparatuur een belangrijke rol gespeeld. Dit geldt 
nog eens te meer voor het laatste stadium van besluitvorming, waarin de defini
tieve beslissing wordt voorbereid. In dit stadium geven financiële argumenten 
vaak de doorslag, aldus een medewerker van de afdeling R en D (7). 
Bij de vernieuwing van de fotozetapparatuur heeft vergroting van de flexibiliteit 
een geringe nadruk gehad. F1exibilisering heeft dan niet zo zeer betrekking op de 
apparatuur zelf, maar meer op het algemene commerciële beleid. Zoals we later 
zullen zien, is volgens sommigen de flexibiliteit van de produktie door de in
voering van het nieuwe systeem eerder in het gedrang gekomen. 
Kostenbesparing wordt niet alleen bereikt door het uitbesteden van tekstinvoer 
naar redacties en naar de uitgeverij. Doordat meer creatieve en vormgevende, en 
daardoor weinig planbare, taken verdwijnen, treden namelijk minder aansluitings
problemen op met de produktie van de drukpersen. Hiermee zijn geen geringe 
bedrijfs-economische kosten gemoeid, gezien het feit dat de bedrijfskosten van 
een drukpers kunnen oplopen tot enkele honderden guldens per uur. Dit impli
ceert tevens dat de meest creatieve, improvisatorische elementen uit het montage
vak zijn verdwenen. Meer creatieve elementen van het bewerkingsproces zijn 
vervolgens ondergebracht in een /ay-out-afdeling, waar tamelijk specialistisch 
werk wordt verricht. 

3.2.1 Automatisering van de tijdschriftenproduktie 

De produktie bij de uitgeverij wordt vooral bepaald door de produktie van losbla
digen en boeken. Zoals eerder is aangegeven, waren in deze segmenten van de 
produktie de belangrijkste beweegredenen gelegen voor de vernieuwing van het 
fotozetsysteem. Bij SSGB liggen de belangen, wat betreft de produktie voor de 
markt van derden, vooral in de produktie van tijdschriften. 
In het besluitvormingsproces deed zich een keuzemogelijkheid voor, waarbij één 
van beide segmenten van de produktie een grotere nadruk zou krijgen. In de 
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meningsverschillen die ten aanzien van deze keuze naar voren kwam, en met 
name de uitkomst daarvan, komt de afhankelijkheid tussen de uitgeverij en het 
grafisch bedrijf tot uitdrukking. 
Binnen het grafisch bedrijf leefden verschillende opvattingen over het nut van het 
fotozetsysteem. Met name de chef van de afdeling Tekst/Beeld was en is nog 
steeds geen voorstander van een koppeling van het zetten van tekst voor tijd
schriften aan het grote systeem. In eerste instantie was namelijk in dit systeem 
het LAB (Losbladigen, Adresboeken en Boeken)-pakket ondergebracht. Pas in een 
later stadium is dit met het tijdschriftenpakket gebeurd. De chef van de afdeling 
Tekst/Beeld heeft de keuze voor deze koppeling niet toegejuicht: hij prefereerde 
een stand-afone systeem. Dit zou volgens hem beter hebben gepast in de organi
satie van de tijdschriftenproduktie. 
Deze produktie wordt namelijk bepaald door begrippen als snelheid, actualiteit en 
flexibiliteit. Doordat het zetwerk voor tijdschriften is ondergebracht in het sys
teem dat in de eerste plaats geschikt is voor de produktie van losbladige uitgaven 
kan het echter minder goed beantwoorden aan eisen die vanuit de produktie van 
tijdschriften worden gesteld. De manipulatie van tekst is nu gebonden aan de 
uitgebreide systeemregels en beveiligingsprocedures van een databank, waardoor 
de verwerkingssnelbeid aanmerkelijk is verminderd en men dus minder actualiteit 
kan meenemen. Bovendien is de kans op storing waarbij het hele systeem buiten 
werking raakt, toegenomen. De produktie van tijdschriften, waarmee 10-15% van 
de systeemcapaciteit bezet wordt, ondervindt daardoor volgens de chef van de 
afdeling Tekst/Beeld veel oponthoud door storingen bij het verwerken van losbla
digen. 

Nadat de losbladige systemen en de boekenproduktie waren geautomatiseerd, 
bestonden er verschillende mogelijkheden voor de automatisering van de tijd
schriftenproduktie. Een eerste was, zo blijkt al uit het voorgaande, het uitbouwen 
van het bestaande systeem, zodat ook de tijdschriftenproduktie erbij betrokken 
zou worden. Een tweede mogelijkheid was het opzetten van een stand-afone 
systeem. Hierbij bestond weer de keuze tussen Siemens en een andere leveran
cier. De keuze werd al snel, vanuit financiële overwegingen, in het voordeel van 
Siemens beslecht. 
Een eerste argument voor de aanschaf van een stand-afone systeem was, dat er 
een betere opslag van gegevens door middel van back-up mogelijk zou zijn. Een 
tweede argument was, dat de tijdschriftenproduktie relatief onafhankelijk van de 
produktie van losbladige systemen zou kunnen verlopen. Bij het grafische bedrijf 
bestond vanaf het begin van de besluitvorming de voorkeur voor een stand-afone 
systeem. Een lid van de R en D-afdeling stelt het zelfs zo scherp, dat nooit de 
gemaakte keuze zou zijn gedaan wanneer het grafische bedrijf niet verbonden zou 
zijn aan de uitgeverij. Het grafische bedrijf als drukwerk-fabriek heeft alleen 
behoefte aan zo snel mogelijke produktie en aan faciliteiten met betrekking tot de 
opmaak of systemen waarbij de opmaak interactief plaats vindt. Alleen voor het 
werven van nieuwe klanten met behoeften op het terrein van data-verwerking zou 
nooit een dermate hoge investering zijn gedaan als bij de aanschaf van het 
Siemens zetsysteem het geval is geweest. 
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Daar stond de bedrijfs-economische redenering tegenover dat, aangezien bij de 
aanschaf van een systeem altijd een deel overcapaciteit wordt gekocht, men deze 
beter in één systeem kan hebben dan verdeeld over twee systemen. Bovendien 
bleken er in zowel financiëel als in operationeel opzicht grote voordelen te kleven 
aan een geïntegreerd systeem. Het financiële voordeel was in de orde van tonnen. 
Een belangrijk nadeel van een stand-alone systeem was bovendien, dat er dan 
twee geheel verschillende systemen zouden zijn met verschillende toepassingen 
en verschillende talen bij de programmatuur. Een afzonderlijk systeem vergt een 
aparte organisatie op het gebied van systeembeheer, programmering, operating 
etc. Dit zou aanzienlijke kosten met zich mee brengen, die lang niet opwegen 
tegen de kosten van een minder flexibel en minder snel functionerend totaal 
systeem. Het bewaken van het systeem zou bij de aanschaf van twee systemen 
bijvoorbeeld het dubbele vergen. Bovendien impliceert een dergelijke keuze dat 
extra scholing zou moeten worden verzorgd. 
Wat betreft de back-up -de opslag van gegevens- is er inderdaad een risico blij
ven bestaan. Volgens schattingen zal een tijdschrift gemiddeld één keer per jaar 
één à twee dagen te laat uitkomen. Dit risico is volgens de projectleider van de 
vernieuwing van het fotozetsysteem (8) bewust genomen. De schade die dit met 
zich mee zou kunnen brengen is vergelijkbaar met die welke het bedrijf oploopt 
bij het uitvallen van een drukpers. 

3.2.2 Organisatorische aanpassingen 

Door het grafische bedrijf is vervolgens een grote invloed uitgeoefend op de 
verdere technische uitvoering van het systeem. Bovendien zijn de softwarepakket
ten nauwgezet beoordeeld door de systeembeheerder van SSGB. Volgens hem 
kunnen veel problemen bij het werken met het systeem worden opgeheven door 
het verbeteren van de produktie-organisatie. Meer overleg tussen gebruikers, een 
betere capaciteitsplanning en het vooraf beter doordenken van het gebruik kunnen 
de nadelen al voor een groot deel teniet doen. 
Een aanpassing van de organisatie blijkt bovendien van belang te zijn vanwege 
de storingsgevoeligheid van het systeem door problemen die kunnen voortkomen 
uit de toegepaste software. Van tijd tot tijd zijn er dan ook systeemfouten ont
dekt. Opheffing daarvan kost bij elkaar vele honderden productie-uren. De ge
bruikerservaring die hierbij wordt opgedaan moet daarom vervolgens tot aanpas
singen in de organisatie leiden. 
Dat er, vooral na de invoering van nieuwe apparatuur, organisatorische aanpassin
gen mogelijk zijn, blijkt onder meer uit de wijze waarop men binnen de organisa
tie heeft gepoogd om de eerder beschreven problemen bij de koppeling van de 
tijdschriftenproduktie aan het grote zetsysteem te ondervangen. De tekstinvoer, 
die hier oorspronkelijk on-line was gekoppeld aan het systeem is nu off-line 
gekoppeld. Er is nu minder risico dat de invoer van teksten in het fotozetsysteem 
onmogelijk wordt wanneer een storing in het systeem optreedt. 
Dat de systeembeheerder ook bij de organisatie rond de procesinnovatie een 
belangrijke rol speelt, blijkt onder meer uit opmerkingen van de systeembeheer
der over het functioneren van het systeem. De systeembeheerder adviseert name
lijk, met het oog op de noodzakelijke organisatorische veranderingen, tevens ten 
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aanzien van de werkmethoden die tot een optimalisering van de werking van het 
systeem kunnen bijdragen. In sommige gevallen schrijft hij daartoe werkmetho
den voor die de basis vormen van het organisatie-ontwerp. Wanneer deze werk
methoden niet worden nagevolgd, bestaat er volgens hem de mogelijkheid om 
'het systeem af te knijpen', d.w.z. de mogelijkheid om het systeem af te sluiten 
voor bepaalde werkzaamheden (9). 
Uit deze opmerking blijkt de belangrijke machtspositie die de systeembeheerder 
bij procesinnovatie bezit. Hieruit blijkt tevens dat de invoering van dit zetsys
teem, achteraf gezien, tot een vergroting van de mogelijkheden voor beheersing 
en verbetering van de besturing van de produktie heeft geleid. 

3.2.3 Enkele conclusies 

Uit de beschrijving van de motieven die bij de procesinnovatie en de keuze van 
de apparatuur van invloed zijn geweest, kunnen we afleiden, dat verschillende 
motieven een rol hebben gespeeld. Bovendien zijn er verschillende keuzemomen
ten aan te wijzen. Een belangrijk beslissingsmoment ligt in de keuze om de pro
duktie van tijdschriften in het zetsysteem onder te brengen. 
De argumenten die een rol hebben gespeeld, hebben betrekking op flexibiliteit en 
de snelheid van produktie -hetgeen bij de verwerking van bepaalde soorten infor
matie van groot belang kan zijn in de grafische industrie-, de mogelijkheden voor 
de vergroting van de beheersing van het produktieproces en een streven van 
kostenverlaging. Aan de vergroting van flexibiliteit binnen het produktieproces is 
over het geheel genomen in de besluitvorming, en met name bij de vervaardiging 
van tijdschriften, evident geringe aandacht besteed. 
Bij de besluitvorming is door de betrokken partijen een uiteenlopend gewicht 
toegekend aan de verschillende motieven. In de loop van het besluitvor
mingsproces zijn steeds meer mogelijkheden op grond van uiteenlopende over
wegingen uitgeselecteerd en verworpen. Bij de selectie van mogelijke alternatie
ven werd de keuze uiteindelijk bepaald door het belang dat de betrokken partijen 
vertegenwoordigen binnen het produktieproces, zoals dat in zijn totaliteit door de 
uitgeverij en het grafisch bedrijf wordt verzorgd en, vanzelfsprekend, de mate 
waarin de gehanteerde argumenten relevant zijn voor deze betrokken partijen. 

Ten aanzien van de invloed die de in verschillende stadia aangedragen motieven 
op de uiteindelijke keuze hebben gehad, is het van belang op te merken dat, 
hoewel een bepaald argument in het beslissende stadium een cruciale rol kan 
spelen, dit niet voor het gehele besluitvormingsproces hoeft te gelden. Zo blijkt 
bij voorbeeld, dat beheersing van de produktie een voornaam motief is geweest, 
maar dat in de uiteindelijke fase van de besluitvorming met name kostenverlaging 
een belangrijke rol speelde. Dit bracht tevens met zich mee dat de kosten die aan 
de verschillende alternatieven voor procesvernieuwing verbonden waren, door
slaggevend waren. 
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3.3 Keuze van het systeem 

De invoering van het nieuwe fotozetsysteem betekent niet de meest ingrijpende 
verandering binnen het produktieproces. Bij de overgang van het lood- naar het 
fotozetten, in 1974, is immers een veel ingrijpender verandering in het produk
tieproces opgetreden. Na de overgang naar het fotozetten is bovendien eerder, in 
1981, een ander fotozetsysteem ingevoerd, het Bobst Mopas-systeem. Bij dit 
systeem werden door operators door middel van cassettebandjes gegevens in het 
systeem ingebracht. Bij het nieuwe systeem dat nu ingevoerd is, worden gege
vens rechtstreeks door toetsenbordbewerk(st)ers ingevoerd. 
Het Bobst Mopas-systeem was indertijd in technologisch opzicht verouderd en 
door de leverancier werd volgens betrokkenen weinig ondernomen om het sys
teem te vernieuwen (10). Bovendien was de termijn waarbinnen het oude systeem 
kon worden afgeschreven, verstreken. Bij het vaststellen van de eisen waaraan 
het nieuwe systeem zou moeten voldoen, was als eerste duidelijk dat dit een 
grafisch geörienteerd systeem zou moeten zijn. Daarbij kwam als tweede eis dat 
de uitgeverij met het systeem zou moeten kunnen werken. 

3.3.1 Keuzemogelijkheden 

Globaal kan men een drietal type systemen onderscheiden. Ten eerste grafische 
systemen die eventueel een aantal mogelijkheden te bieden hebben voor de uit
voering van redactionele werkzaamheden. Vervolgens zijn er meer database-ge
richte systemen waarbij de grafische uitvoer in feite een bij-produkt is. Tot slot 
zijn er kantoorsystemen waarbij de inter-aktiviteit voorop staat en waarvan de 
bediening over het algemeen weinig specifieke vaardigheden vergt. Ook de laatst
genoemde systemen zijn dus niet typisch grafisch. 
Bij de besluitvorming over de aanschaf van nieuwe apparatuur werd volgens de 
projectleider bij de vernieuwing van het fotozetsysteem, ook de belangrijkste 
concurrent in de automatisering, IBM, in overweging genomen. De Raad van 
Bestuur had een uitgesproken voorkeur voor deze leverancier; vooral ook omdat 
de administratie van de hele Wolters Samsom Groep door IBM werd verzorgd. 
Vanuit diverse werkgroepen, waarin verschillende stafafdelingen en lijnfunctiona
rissen vertegenwoordigd waren, werden eisen en wensen ten aanzien van een 
nieuw systeem geformuleerd. Hieruit werd een totaalpakket van eisen gedestil
leerd, op grond waarvan de uiteindelijke systeemselectie tot stand is gekomen. 
Bij het opstellen van de eisen is gelet op wat verschillende leveranciers te bieden 
hebben en, anderzijds, het type produkten dat ermee geproduceerd moet worden. 
Het pakket produkten bestaat uit boeken, losbladigen en tijdschriften. Bij het 
laatstgenoemde segment van de produktie was duidelijk dat de behoefte aanwezig 
was om interaktief en decentraal te werken, terwijl dit bij boeken nauwelijks het 
geval is. Bij losbladigen bestond de behoefte om databasegericht te werken. Hier
uit resulteerde de keuze tussen drie verschillende leveranciers. Vervolgens is de 
prioriteit vastgesteld die ieder type produkt zou moeten krijgen bij de keuze van 
het type procesvemieuwing. Uiteindelijk heeft hier de produktie van losbladigen 
voorrang gekregen, hetgeen betekent dat voor een database-achtig systeem is 
gekozen. 
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De bepaling van prioriteiten is dus vooral ingegeven door de behoefte die bij de 
uitgeverij bestond aan vernieuwing van het produktieproces. Deze stelt steeds 
hogere eisen aan de opslag en het beheer van teksten, met name bij de produktie 
van losbladige uitgaven. Grafische systemen bleken over het algemeen niet vol
doende vooruitzicht te bieden op de ontwikkeling in de richting van database-ach
tige systemen, waardoor ze niet voldeed aan de door de uitgeverij gestelde eisen. 
Vanuit de uitgeverij speelden dus vooral eisen met betrekking tot een koppeling 
met een databank een rol, waardoor een manipulatie van tekst ten behoeve van de 
uitgave van losbladige uitgaven mogelijk zou worden. Aangezien dit deel van de 
produktie de prioriteit heeft gekregen, is uiteindelijk een computersysteem aan
geschaft, waarop een zetprogramma kan worden gedraaid. Dit in tegenstelling tot 
het Bobst Mopas-systeem, dat juist een specifiek zetsysteem was. 

Vanuit het grafische bedrijf werden eisen gesteld aan de aanpassing van het sys
teem aan de eigen produktie van tijdschriften en boeken. Na de losbladigen werd 
als tweede prioriteit verleend aan de produktie van tijdschriften. Door aanpassing 
van het systeem aan dit type produktie, zouden ook mogelijkheden moeten wor
den gecreëerd voor het inspringen op nieuwe ontwikkelingen in dit segment van 
de produktie. 
Er werd daarom de eis gesteld dat met het nieuwe systeem de productie van een 
goed grafisch product gegarandeerd zou zijn en dat het tijdschriftenpakket nu en 
in de toekomst slagvaardig op een dergelijk systeem wu kunnen worden gepro
duceerd. Met het nieuwe systeem zou bij de vervaardiging van tijdschriften inter
aktief en decentraal, op de werkplek van de redactie, gewerkt moeten kunnen 
worden. Hier was een behoefte aan een zo efficient mogelijk verlopende produk
tie en aan faciliteiten met betrekking tot de opmaak of systemen waarbij de op
maak interactief wordt verzorgd. Dit is minder noodzakelijk voor de produktie 
van boeken. Hiervoor zou, gezien de mogelijkheden die het te bieden heeft, nooit 
voor het uiteindelijk aangeschafte systeem zijn gekozen. 
In het besluitvormingsproces heeft vanuit het grafisch bedrijf het hoofd van de 
afdeling Systeembeheer een belangrijke rol gespeeld. Als lid van diverse werk
groepen heeft hij vooral de systeem-technische en software-matige elementen 
verzorgd. Dit is met name van belang geweest in deze fase van besluitvorming, 
waarin gezocht werd naar een systeem dat aan de productie-eisen van de uitgeve
rij, maar ook van het grafisch bedrijf kon voldoen. Bovendien zijn via hem in het 
investeringsvoorstel eisen ten aanzien van gebruikersvriendelijkheid van het sys
teem opgenomen. Omdat de meeste gebruikers in een roulatieschema aan de 
toetsenborden werken, is er bijvoorbeeld voor gewrgd dat er uniforme toetsen
borden kwamen. 

3.3.2 Keuze van de leverancier 

Uiteindelijk is op grond van een grondige evaluatie, waarbij de geboden facilitei
ten de doorslag gaven, gekozen voor de leverancier Siemens. Het systeem van 
Siemens voldeed het beste aan alle gestelde eisen. Nadat de selectie had plaatsge
vonden en de financiële kosten waren begroot, werd het investeringsvoorstel aan 
de Raad van Bestuur voorgelegd. Door deze Raad werd vervolgens voor deze 
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keuze een fiat gegeven, waardoor de investering daadwerkelijk kon worden ge
pleegd. 
Deze Raad neemt bij grootschalige investeringen -in dit geval 3,4 mln. gulden
de uiteindelijke beslissing. De basis voor een dergelijke beslissing, die tot uit
drukking komt in het investeringsvoorstel, wordt, zo is eerder gebleken, vanuit de 
hele organisatie aangedragen. Alle voorstellen worden, zo lang het duidelijk is dat 
ze voldoende doordacht zijn, zorgvuldig en uitgebreid bestudeerd (11 ). 
Naast algemene motieven voor vernieuwing van de fotozetapparatuur die eerder 
zijn gegeven, zoals de veroudering van de apparatuur, de overschrijding van de 
afschrijvingstermijn en het meegaan met de technologische ontwikkelingen, en de 
in de vorige paragraaf behandelde eisen die vanuit de produktie werden gesteld, 
speelden bij de keuze van de leverancier specifieke motieven een belangrijke rol. 
Deze motieven voor een vervanging van het oude Bobst Mopas-zetsysteem door 
een ander systeem waren in de eerste plaats gelegen in het feit dat de leverancier 
het systeem niet meer verder wilde ontwikkelen. De dienstverlening dreigde 
daardoor in de nabije toekomst in gevaar te komen, waardoor het systeem op 
termijn instabiel dreigde te worden. De aanschaf van een geheel nieuw systeem 
heeft bovendien te maken met het feit dat de leverancier van het vorige systeem 
niet in Nederland was gevestigd, hetgeen in de praktijk betekende dat de com
municatie erg moeizaam verliep. Er was dus een duidelijke noodzaak om op een 
geheel ander systeem en een andere leverancier over te gaan. 
Naast het feit dat de leverancier Siemens het meest voldeed aan de eisen die 
eerder vanuit de organisatie waren geïnventariseerd, speelden andere elementen 
een rol. Door deze leverancier werd namelijk een goede dienstverlening in het 
vooruitzicht gesteld. Bovendien zou door de keuze van deze leverancier een 
verdere ontwikkeling van het systeem gewaarborgd zijn. 

3.4 Ontwikkeling van het systeem 

Het systeem is ten dele binnen de onderneming ontwikkeld: men kan dan ook 
niet spreken van een kant-en-klaar systeem. Bij de ontwikkeling ervan wordt niet 
één bepaalde keuze gemaakt. Zoals uit de beschrijving van de besluitvorming 
bleek, wordt eerst gekeken naar de behoefte in de produktie; hier wordt dan de 
keuze voor een pakket aan aangepast. 
De aanschaf van het Siemens-systeem was in de eerste plaats toegesneden op 
behoeften vanuit het losbladige pakket, het LAB (losbladige systemen, adresboe
ken en boeken). Het systeem is vervolgens in de loop van de periode van invoe
ring geheel aangepast aan het bedrijf en de wensen van de klant. De ontwikkeling 
ervan vindt geleidelijk in een continu verlopend proces plaats, waardoor ook 
nooit sprake is van een compleet systeem. 
Binnen de organisatie wordt dan ook verwacht dat het Siemens-systeem de laatste 
vernieuwing van de apparatuur zal zijn. Toekomstige venieuwingen zullen vooral 
plaatsvinden door verbeteringen die in de software worden aangebracht. Hierdoor 
zullen vooral meer mogelijkheden voor verschillende toepassingsmogelijkheden 
worden ontwikkeld. Het procesmatige karakter van deze ontwikkeling zal daar
door nog eens worden versterkt. 
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Voor een optimale benutting van de mogelijkheden moeten ontwikkelingen steeds 
worden beoordeeld op de relevantie ervan voor het productieproces van SSGB. 
Daarbij wordt de overdracht van kennis over het gebruik van het systeem naar de 
gebruikers van een steeds groter belang. 

3.4.1 Rol van de systeembeheerder 

Bij de ontwikkeling van het systeem is de rol van de systeembeheerder van cru
ciale betekenis. Zijn functie omvat verschillende taken (12). In de eerste plaats 
draagt de systeembeheerder zorg voor de hardware, doordat hij moet voorzien in 
het onderhoud van het systeem, de werk-procedures moet doorlopen en zonodig 
moet bijstellen, bestanden veiligstellen etc. Verder is hij verantwoordelijk voor 
het uittesten van nieuwe software en het inventariseren van nieuwe toepassings
mogelijkheden. 
Ten aanzien van de organisatie van het arbeidsproces is de functie van systeem
beheerder van belang bij de overdracht van informatie over het systeem en het 
geven van instructies aan de gebruikers. Dit houdt tevens in dat werknemers in 
de productie-afdelingen met het oog op een efficient productieverloop worden 
geadviseerd. Ten aanzien van de verkoop heeft de systeembeheerder een onder
steunende taak, doordat hij de technische aspecten van de floppy-aanvoer met 
nieuwe klanten moet verzorgen. 
In de functie van systeembeheer is tijdens de onderzoeksperiade een verschuiving 
opgetreden doordat de zorg voor de hardware is overgegaan naar de assistent. De 
nadruk ligt sindsdien bij de functie van systeembeheerder op het terrein van de 
organisatie rond het systeem; hetgeen als illustratief kan worden gezien voor de 
huidige ontwikkelingen bij procesinnovatie. In dat verband was de systeembe
heerder in 1987 belast met een eerste doorlichting van het systeem op efficientie 
bij het gebruik ervan. Deze evaluatie zou kennis moeten opleveren ten aanzien 
van een optimalisering van het gebruik van het systeem. 
Vooral bij de invoering van het nieuwe systeem is ook de omvang van taken van 
systeembeheerder als een knelpunt naar ·voren gekomen. Het aanstellen van een 
assistent werd daarom noodzakelijk geacht. Conform het personeelsbeleid werd 
eerst getracht deze functionaris uit eigen gelederen te halen. Na enkele pogingen 
hiertoe was dit echter mislukt, waarna voor de functie van assistent een mede
werker vanuit de administratieve automatisering is aangetrokken. 

In de loop van het hele invoeringsproces heeft men veel ondersteuning gekregen 
van de leverancier Siemens . Siemens heeft zelf ook veel baat gehad bij deze 
dienstverlening, doordat men veel ervaring heeft opgedaan met zetsystemen. Deze 
ervaring kan weer worden aangewend bij het verder penetreren op de Nederland
se grafische markt. 
Deze, in tweeërlei richting gaande informatiestroom wordt in stand gehouden 
doordat het hoofd van de afdeling Systeembeheer lid is van de technische com
missie van de gebruikersclub van Siemens. Deze commissie bestaat uit vertegen
woordigers van bedrijven die met Siemens-systemen en hun grafische soft-ware 
werken. 
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Op vergaderingen met Siemens, die enkele malen per jaar plaats vinden, worden 
de leden in de gelegenheid gesteld om nieuwe soft-ware te beoordelen. Boven
dien kunnen zij voorstellen doen omtrent gewenste ontwikkelingen op het terrein 
van soft-ware. Hierdoor kan enerzijds SSGB de ontwikkelingen op dit terrein 
goed volgen en is anderzijds Siemens hierbij gediend, namelijk doordat zij haar 
marktpositie kan verbeteren. 

3.4.2 Evaluatie van het systeem 

De gevolgen van de overgang op het Siemens zetsysteem voor de produktie 
waren ten tijde van het onderzoek nog niet volledig in kaart gebracht. Hoewel dit 
bij investeringen wel gebruikelijk is om binnen de periode van één jaar te doen, 
had er nog geen formele evaluatie plaatsgevonden. Deze afwijking van procedu
res verklaart de produktieleider uit de complexiteit van het systeem. Er is immers 
sprake van een systeem dat zetwerk voor vele verschillende soorten producten 
verzorgt. De grote complexiteit maakt een evaluatieproces moeilijk. 
Op basis van de opgedane ervaringen werd door de produktieleider alwel vastge
steld dat het systeem redelijk aan de gestelde eisen voldoet (13). In hoeverre dit 
ook daadwerkelijk het geval zal zijn, is in belangrijke mate afhankelijk van de 
mate waarin gebruikerskennis over het systeem wordt ontwikkeld. Ondanks het 
feit dat er al veel meer werkzaamheden mee worden uitgevoerd dan eerder bij 
investeringen het geval was, werd het systeem toch nog te beperkt gebruikt. 
De oorzaak hiervan was ten eerste, een te geringe geheugencapaciteit en ten 
tweede dat het organisatieniveau onvoldoende was. De geheugencapaciteit was 
inmiddels al verviervoudigd ten opzichte van wat volgens het oorspronkelijke 
investeringsvoorstel de bedoeling was. Hierdoor was het eerste probleem (tijde
lijk) opgeheven. Het zal duidelijk zijn, dat aan het tweede probleem ingrijpende 
gevolgen voor de organisatie verbonden kunnen zijn. Doordat de personele bezet
ting van het systeembeheer lange tijd te gering is geweest, heeft bij voorbeeld de 
overdracht van gebruikerskennis naar werknemers te wensen overgelaten. Hier
door is er geen volledige benutting van de mogelijkheden tot stand gekomen. De 
recente aanstelling van een assistent-systeembeheerder zou dit manco in de nabije 
toekomst moeten opheffen. 
Door de systeembeheerder is verder een gebrek aan flexibiliteit van het systeem 
geconstateerd. Volgens hem laat ook de verwerkingssnelheid te wensen over. Uit 
ervaringen bij het gebruik van het systeem meent hij dat de nog gebrekkige or
ganisatie daaromheen hiervan de oorzaak is. In het algemeen is de organisatie 
nog onvoldoende aan het systeem aangepast. Er werden volgens de systeembe
heerder inmiddels veel meer werkzaamheden mee verricht dan waarvoor het in 
aanvang was ingericht. Bovendien werkten veel werknemers aan het systeem ( 40 
off-line en 38 on-line) . Iedereen heeft daarbij eigen werkmethoden, waardoor de 
kans op problemen nog eens wordt vergroot. 
Het off-line werken (niet gekoppeld aan het grote zetsysteem) is uit noodzaak 
geboren ten einde een minder storingsgevoelige produktie te verkrijgen. Men 
heeft daarom de tekstinvoer off-line gekoppeld middels het gebruik van twaalf 
Personal Computers, waarop systeembesturing kan worden uitgevoerd. Alleen de 
manipulatie van tekst vindt nu on-line plaats. Men kan daardoor bij de tekstin-
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voer doorwerken wanneer het systeem uitvalt als gevolg van storingen of wan
neer nieuw ontwikkelde toepassingen worden uitgetest. 
Een voorlopige conclusie van de projectleider was dat er meer mensen nodig 
waren dan aanvankelijk was voorzien. Een eerste reden hiervoor is de uitbreiding 
van de arbeidstijdverkorting, waardoor de gemiddelde werktijd in de grafische 
industrie 1s teruggebracht tot zesendertig uur in de week. Een andere reden hier
voor kan gelegen zijn in hetzij een uitbreiding van de produktie of een verande
ring die daarin is opgetreden. Wanneer bij voorbeeld bij losbladige systemen 
meer nieuwe pagina's worden geproduceerd dan dat er mutaties worden aange
bracht, betekent dit immers een aanzienlijke uitbreiding van werk. Ook is het 
mogelijk dat het arbeidsproces te weinig efficient was ingericht. Een reden voor 
het niet optimaal benutten van de mogelijkheden van de databank kan voorts 
gelegen zijn in de achtergrond van de werknemers. Dit zijn namelijk geen auto
matiseringsdeskundigen, maar werknemers met een grafische achtergrond met een 
vaak geringe kennis over computergebruik. 

3.5 Betrokkenbeid van versebillende specialisaties 

In het voorgaande zijn met name de achterliggende motieven bij procesinnivatie 
aan de orde geweest. Het gaat dan om motieven en beweegredenen die vanuit de 
verschillende delen van de produktie een rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke 
aanschaf van een systeem, de organisatorische aanpassingen daarbij en de verdere 
ontwikkeling ervan. Bovendien is de managementstructuur beschreven vanuit de 
betrokkenheid bij de besluitvorming. Het blijkt dat zich machtsverschuivingen 
hebben voorgedaan die van invloed zijn op de wijze waarop het gehele proces 
van organisatieverandering bij procesinnovatie gestalte krijgt. Bij de beschrijving 
is gepoogd om de belangrijkste keuzemomenten en de belangrijkste actoren bij de 
beheersing van het genoemde proces aan te geven. 
In het navolgende worden de keuzen die bij de besluitvorming rond de procesin
novatie worden gemaakt, vervolgens geplaatst in het organisatorische overleg 
waarin deze naar voren zijn gebracht. Bij de begeleiding van de implementatie 
van de automatisering is namelijk getracht om door middel van een projectgroe
penstructuur een proces van organisatie-verandering te begeleiden. In deze con
text zijn de argumenten die door de verschillende betrokkenen binnen de organi
satie werden gehanteerd, bediscussiëerd, en heeft men op basis daarvan een af
weging gemaakt, waardoor uiteindelijk een voorstel tot aanschaf van apparatuur 
en software is gemaakt. 

3.5.1 Fasering van besluitvorming 

Het verloop van de besluitvorming in verschillende fasen is geen uitzondering bij 
de werkwijze die bij de voorbereiding van procesinnovatie wordt gevolgd, maar 
is eerder een regel bij de huidige veranderingen in het produktieproces. Deze 
werkwijze kan voor een groot deel worden herleid naar de veranderingen binnen 
de produktie in relatie tot die van de uitgeverij en de algemene ondernemings
doelstellingen. 
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De vergroting van de relatieve zelfstandigheid van het grafisch bedrijf en de 
verhoging van de produktie aan derden heeft enerzijds tot gevolg gehad dat veel 
marktgerichter wordt gewerkt. Bij een innovatie als die bij het zetten komt echter 
de grote afhankelijkheid van de uitgeverij tot uitdrukking, waardoor de laatste 
ook een belangrijk stempel op een dergelijke innovatie kan drukken. Ook bij de 
fasering die men bij de besluitvorming bij, in dit geval, de vernieuwing van het 
fotozetsysteem kan onderscheiden, is deze relatie tussen de uitgeverij en het 
grafisch bedrijf van belang. 
Kort samengevat is de fasering van de besluitvorming in de projectgroepenstruc
tuur als volgt. De aanschaf van dergelijke, grootschalige apparatuur wordt voor
bereid vanuit het hoogste echelon binnen het bedrijf. Het voorbereidende werk 
wordt, zo is eerder gebleken, verricht vanuit het R en D-team. Dit team houdt 
zich immers bezig met zowel de ontwikkeling van nieuwe methoden van infor
matie-verwerking als met de vernieuwing van het produktieproces. 
Volgens de gebruikelijke procedure bij de voorbereiding van grootschalige pro
cesinnovatie vindt er binnen het R en D-team eerst een technische voorbereiding 
binnen een werkgroep plaats, waarbij de projectleider zich vanuit de uitgeverij 
(SU) vooral bezig houdt met de werkstromen en de veranderingen die daarin 
moeten worden aangebracht. In deze fase werd bij de vernieuwing van het zetsys
teem aanvankelijk een analyse van produktiestromen gemaakt, aan de hand waar
van een verandering in produktietechnologie en organisatie werd voorgesteld 
(14). 
Pas nadat door de directie een beslissing is genomen, vindt er een afhandeling 
van de personele consequenties plaats door de afdeling Personeel en Organisatie 
(P en 0). De gevolgen voor de werkgelegenheid worden in dit stadium vooral 
aangegeven wat betreft de aantallen arbeidsplaatsen die overbodig zullen worden 
en de om- en bijscholing die nodig wordt geacht voor de nieuwe functies die 
ontstaan door de vernieuwing van de produktie. Dit gebeurt aan de hand van 
schattingen. 
Hierbij moet overigens bedacht worden dat dit niet het enige moment van de 
besluitvorming is waarop door de afdeling P en 0 invloed wordt uitgeoefend. 
Ook in de eerder genoemde werkgroep is de afdeling vertegenwoordigd door het 
hoofd van de afdelingPen 0. 

3.5.2 Werkgroepenstructuur 

De eerste voorstellen en ideeën met betrekking tot de vernieuwing van het foto
zetsysteem dateren van 1981. De aanvankelijke initiatieven werden genomen door 
de projectleider (15). Terwijl in een later stadium vanuit verschillende geledingen 
van de organisatie invloed op de besluitvorming werd uitgeoefend, werd het 
eerste initiatief, zoals eerder is aangegeven, genomen vanuit het concern en de 
Samsom Uitgeverij. 
Door de deelname aan werkgroepen van verschillende lijn- en staffunctionarissen 
binnen de organisatie wordt vanuit verschillende niveaus in de organisatie, ook in 
een vroeg stadium, een inbreng geleverd aan de besluitvorming. In 1982 werd de 
eerste werkgroep samengesteld uit een gelijk aantal leden vanuit de uitgeverij en 
het grafische bedrijf. Deze werkgroep heeft het uiteindelijke voorstel gedaan tot 
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vernieuwing van de tekstverwerking, waarbij tevens de voordelen van het nieuwe 
systeem werden aangegeven. 
Vervolgens werden in 1983 een aantal werkgroepen geïnstalleerd die zich richtten 
op de voorbereiding van verschillende -vooral technische- aspecten van de pro
cesvernieuwing. De werkgroepen hielden zich onder meer bezig met de standaar
disatie en wijziging van de tekstverwerking. Pas in een laat stadium van de be
sluitvorming werd een advies uitgebracht door de werkgroep die zich bezig hield 
met de opleidingen. In een overkoepelende beleidscommissie werd verslag uit
gebracht vanuit de verschillende werkgroepen, waardoor een coördinatie plaats
vond van de verschillende voorstellen. 
De werkgroep voor opleidingen, die op 10-1-1984 van start ging, was samenge
steld uit onder meer leden van de afdelingen P en 0 van SSGB en de Samsom 
Uitgeverij. Van deze werkgroep maakte tevens het hoofd van de afdeling P en 0 
van SSGB deel uit. 

3.5.3 Voorlopige conclusies 

Ten aanzien van de fasering van de besluitvorming kan men ten eerste conclude
ren dat door de deelname aan werkgroepen vanuit de verschillende geledingen 
van de organisatie een bijdrage kon worden geleverd aan de besluitvorming. 
Niettemin was de kwaliteit van de informatie vaak onvoldoende en bestond er 
daardoor grote onduidelijkheid over de te vetwachten ontwikkelingen. 
De onduidelijkheid die er in de eerste fase van besluitvorming bij de betrokkenen 
in het grafisch bedrijf bestond ten aanzien van de plannen voor de tekstvetwer
king en het fotozetten was volgens het hoofd van de afdeling P en 0 tenminste 
voor een deel te danken aan het solistisch optreden dat de projectleider in deze 
periode ten toon spreidde (16). Men kan echter de vraag stellen, in hoeverre 
bijvoorbeeld bij de genoemde afdeling inzicht bestaat in toekomstige ontwikkelin
gen in de produktietechnologie. Zoals men achteraf kan vaststellen is de kennis 
hieromtrent, zeker bij de vernieuwing van het zetsysteem, onvoldoende geweest 
om de personele gevolgen van de invoering ervan te kunnen overzien. 
Voor zover bij de afdeling P en 0 een duidelijk beeld van de consequenties van 
de automatisering bestond, kon dit echter niet in een vroeg stadium van de be
sluitvorming tot uitdrukking komen. De rol van deze afdeling bleef daardoor be
perkt tot het achteraf aanpassen van de organisatie door met name het verzorgen 
van opleidingen. We gaan hier in volgende paragrafen dieper op in. 
Vervolgens valt op dat werknemers( -vertegenwoordigers) niet in een vroeg sta
dium van de besluitvorming worden betrokken. Zoals we in de volgende para
graaf zullen zien, kan dit niet alleen als een vetwijt aan de bedrijfsleiding worden 
beschouwd, maar moet dit ook als een gevolg van een defensieve houding en het 
beleid van deze vertegenwoordiging worden gezien. Vooral het ontbreken van 
adequate kennis op dit terrein belemmerde de ontwikkeling van een meer offen
sieve benadering, zoals in de volgende paragraaf zal worden aangegeven. 
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4. Invloed van werknemers (-vertegenwoordigers) 

Werknemers kunnen op het ondernemingsbeleid invloed uitoefenen door hun 
vertegenwoordiging in het geïnstitutionaliseerd overleg binnen de organisatie. 
Voor deze casestudy zijn twee organen van belang, namelijk de OR en de VGW
commissie (commissie voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn). 
De invloed van werknemersvertegenwoordigers in overlegorganen op het onder
nemingsbeleid ten aanzien van de aanschaf en de invoering van nieuwe techno
logieën is volgens de voorzitter van de OR gering doordat deze problematiek 
voor een groot deel buiten het gezichtsveld van de OR blijft (17). De mogelijkhe
den om mee te denken over de investering zijn volgens hem heel beperkt door 
het ontbreken van adequate technische kennis. Ook ontbreekt de kennis om te 
kunnen overzien welke ontwikkelingen in de toekomst zullen plaatsvinden. 
Voordat de strategie van de ondernemingsraad wordt behandeld, is het nodig om 
aandacht te besteden aan de formele mogelijkheden voor beïnvloeding van auto
matiseringsprocessen door werknemers. Bovendien zal hierna een beeld worden 
geschetst van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. Hiervan zijn im
mers de mogelijkheden om een strategie van de OR met succes te implementeren 
voor een groot deel van afhankelijk. 

4.1 CAO-bepalingen 

In de grafische CAO zijn, zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, regelingen 
opgenomen die van toepassing zijn op technologische vernieuwing. De afspraken 
die op landelijk niveau zijn gemaakt en die zijn vastgelegd in de grafische CAO 
blijken echter niet aan de verwachtingen te voldoen die men er op het eerste 
gezicht aan zou mogen stellen. In de voorgaande paragraaf over het OR-beleid en 
de gevolgde strategie, is al gebleken dat de invloed van de OR niet in overeen
stemming is geweest met wat men op grond van de CAO-bepalingen zou ver
wachten. 
Door grotere bedrijven, zoals SSGB, worden volgens de betrokken districtsbe
stuurder van Druk en Papier FNV nieuwe investeringen vaker gemeld dan door 
kleine bedrijven. Ook door grote ondernemingen worden echter veel zaken niet 
gemeld, waarbij het argument wordt gehanteerd dat het om een vervangings-in
vestering zou gaan. In dat geval hoeft namelijk geen melding worden gedaan. De 
melding van investeringen is in de praktijk dan ook vaak afhankelijk van de 
eventuele ongerustheid van een individueel vakbondslid. Deze ongerustheid kan 
voor de vakbond aanleiding zijn om contact op te nemen met de werkgever. Ook 
in andere gevallen wordt echter vaak melding gemaakt van geplande investerin
gen. Bij investeringsplannen van werkgevers is de algemene procedure als volgt. 
Wanneer een werkgever plannen heeft voor nieuwe investeringen neemt hij, als 
er geen belangrijke gevolgen ten aanzien van de personele bezetting binnen het 
bedrijf worden verwacht, in eerste instantie contact op met de OR. In de overige 
gevallen worden eerst de vakbonden ingeschakeld. De reden voor de laatstge
noemde procedure is, dat geprobeerd moet worden om te voorkomen dat de OR 
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verantwoordelijk wordt voor de verdediging van de belangen van de eigen werk
nemers, omdat hun individuele belangen in de knel kunnen komen met de speci
fieke bedrijfsbelangen. 
Bij uitgeverijen als de Wolters Samsom Groep is een probleem bij beïnvloeding 
van procesinnovatie door werknemers, dat de strategie bij nieuwe investeringen 
eerder op concern-niveau wordt uitgezet dan op het niveau van de afzonderlijke 
werkmaatschappij. Hiermee wordt een argument geleverd ten gunste van de be
staande onderhandelingsbevoegdheid van vakbonden. Terwijl OR-en vaak alleen 
bij de ontwikkelingen binnen de eigen onderneming zijn betrokken, kunnen vak
bonden immers een beter overzicht hebben van ontwikkelingen op concern-ni
veau. De concrete taak van de vakbonden bij de verdere uitvoering van plannen 
betreft de advisering en begeleiding van de OR. 
Wanneer door de OR een advies wordt uitgebracht, krijgt de vakbond in de prak
tijk in het gunstigste geval een afschrift daarvan. De belangrijkste stem bij ad
visering heeft de OR; met name wanneer de besluitvorming in een vergevorderd 
stadium is aangeland. De betrokkenheid van de vakbond bestaat in eerste instan
tie uit het geven van een advies in een vroeg stadium van de besluitvorming. 
Hierin zijn bepaalde voorwaarden aan de werkgelegenheid, scholing e.d. opgeno
men. Het stadium van onderhandelen dat daarop volgt, is bepalend voor de uit
eindelijke concretisering van de voorwaarden. De rayon-bestuurder zelf wordt 
meestal pas ingeschakeld wanneer een melding van nieuwe investeringen bij het 
hoofdkantoor in Amsterdam is gedaan. 
In het geval van de vernieuwing van de fotozetapparatuur bij SSGB bleek het 
onmogelijk een advies van de vakbond te achterhalen. Volgens een medewerker 
van het hoofdkantoor in Amsterdam is de bond verder niet op landelijk niveau bij 
deze zaak betrokken geweest. Er is wel een melding gedaan door SSGB. De 
advisering bij de vernieuwing van de apparatuur is echter aan de OR overgelaten. 

4.2 Arbeidsverhoudingen bij SSGB 

Bij arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau denken we in de eerste plaats 
aan de de posities van de OR en de betrokken vakbonden en de relatie daartus
sen. De verhoudingen worden tevens bepaald door de onderlinge verhoudingen 
tussen de verschillende vakhondsfracties binnen de institutionele overlegstructuur 
op het niveau van de onderneming. Wil men een samenhangend beleid op het 
terrein van automatisering ontplooien, dan is immers een voorwaarde daarvoor 
dat er een zekere mate van unanimiteit bestaat ten aanzien van de belangrijkste 
uitgangspunten. Bij SSGB hebben onderlinge wrijvingen tussen verschillende 
vakhondsfracties een belangrijke invloed op de arbeidsverhoudingen, zo blijkt uit 
het volgende. 
De vakhondssituatie bij het bedrijf wordt door de verantwoordelijke rayonbestuur
der van de Druk en Papier FNV over het algemeen als gunstig beoordeeld. Ter
wijl de werknemers in de produktie-afdeling volgens het closed-shop systeem in 
de grafische industrie allemaal georganiseerd zijn, is de organisatiegraad daar
buiten volgens hem ook zeer hoog: ongeveer 70% (18). 
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Een belangrijke belemmering voor een goed functionerend vakbondswerk is 
volgens de genoemde bestuurder vooral gelegen in het bestaan van verschillende 
vakbandsfracties binnen het bedrijf. De OR bij SSGB was in het verleden voor 
ongeveer de helft van christelijke signatuur (CNV), waardoor vaak een gematigde 
houding werd aangenomen ten aanzien van het ondernemingsbeleid. Bij onder
handelingen betekent dit veelal dat eerst een compromis met bestuurders van het 
CNV tot stand moet worden gebracht, alvorens men met de werkgever tot over
eenstemming kan komen. Sinds in de samenstelling van de Raad een lichte ver
schuiving is opgetreden en een kleine meerderheid bestaat van Druk en Papier 
FNV, is hierin volgens de zegsman enige verandering gekomen. Ook de houding 
en inzet van de OR-voorzitter wordt belangrijk gezien voor een meer actieve 
houding. Door de OR worden volgens de vakbondsbestuurder vaker kritische 
vragen gesteld dan voorheen. 

Evenals de relatie tussen de twee vakbandsfracties blijkt de relatie tussen de OR 
en de vakbond spanningsvol te zijn. Vakbondsbestuurders worden door vertrou
wenslieden binnen het bedrijf geïnformeerd over de situatie binnen het bedrijf. 
Vertrouwenslieden binnen het bedrijf constateren volgens de districtsbestuurder 
dat er een groeiende kloof ontstaat tussen de OR en werknemers. Er is tegelijker
tijd bij de vakbond juist een behoefte om meer coördinatie tot stand te brengen 
met het oog op een samenhangend beleid ten aanzien van ontwikkelingen bij 
uitgeverijen en de grafische bedrijven die daar deel van uit maken. De ontwik
kelingen bij de Wolters Samsom Groep, Kluwer en Elsevier tonen duidelijk het 
belang hiervan aan. 
Volgens de rayonbestuurder vertoont de OR echter een gesloten houding tegen
over de vakbond. Er kan volgens hem met de vakbond moeilijk een informeel 
contact tot stand komen; overleg blijft dan ook beperkt tot incidentele situaties. 
Terwijl bij andere bedrijven de rayonbestuurder regelmatig informeel aanwezig is 
bij de vergadering van de OR, is dit bij SSGB nooit het geval. Daarnaast consta
teert de vakbondsbestuurder ten aanzien van het vertrouwensliedenwerk dat hier
voor onder het personeel geen grote belangstelling bestaat, hetgeen er opnieuw 
toe bijdraagt dat het contact met de OR wordt . bemoeilijkt. 
De OR is niet ontevreden over de bestaande situatie. De voorzitter constateert dat 
de aktiviteit van de vakbond met betrekking tot het medezeggenschapswerk in 
feite beperkt blijft tot de wettelijke voorgeschreven taak, namelijk het stellen van 
kandidaten bij de OR-verkiezingen. Er zijn volgens hem bijzondere redenen aan 
te wijzen voor het bestaan van deze voor de grafische industrie tamelijk onge
bruikelijke verhouding. De OR van SSGB stelt zich al jaren heel onafhankelijk 
op. De vertrouwenslieden van de vakbond binnen het bedrijf kunnen daar niet 
altijd in mee gaan. De OR en vakbonden hebben volgens de OR-voorzitter echter 
duidelijk gescheiden belangen. De vakbond heeft een belangrijke taak bij de 
behartiging van de belangen van haar leden. De OR heeft daarnaast een taak bij 
het toezicht op de financiële situatie van het bedrijf. Vaak is het onmogelijk om 
alle cijfers die zij in handen krijgt, openbaar te maken. Niet alleen het bedrijf zelf 
heeft belang bij een geheimhouding van bepaalde gegevens, ook de belangen van 
de klant zijn gediend met een terughoudend gedrag van OR-leden bij het om
springen met gegevens over de financiële situatie van het bedrijf. 
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Dit alles neemt echter niet weg dat de OR op verzoek van de vakbond in inci
dentele situaties bereid is om bepaalde informatie te verstrekken. Bij de uitwis
seling van informatie was er volgens de OR-voorzitter echter sprake van éénrich
tingsverkeer, namelijk vanuit de OR. Echter niet alleen de OR heeft volgens de 
OR-voorzitter weinig behoefte aan advies en steun van de vakbond; ook vanuit 
de vakbond zelf worden volgens hem weinig initiatieven ondernomen om tot een 
nauwe samenwerking te komen. 

4.3 Het OR-beleid ten aanzien van automatisering 

Met betrekking tot het verstrekken van relevante informatie aan werknemersver
tegenwoordigers blijken zich in het algemeen weinig problemen voor te doen. 
Wanneer behoefte bestaat om bij ontwikkelingen te worden betrokken, wordt 
door het management alle mogelijke informatie verstrekt over de ontwikkelingen 
die gaande zijn en ook over ontwikkelingen die voor de toekomst zijn gepland. 
Ook in een vroeg stadium wordt, als daartoe behoefte bestaat, in de benodigde 
informatie voorzien. 
Voor een effectieve beïnvloeding van het proces van technologische vernieuwing 
is niet alleen de informatieverschaffing door de bedrijfsleiding van essentieel 
belang. Bij de huidige vernieuwing van produktieprocessen doet zich veel eerder 
het belang van specialistische kennis op het terrein van informatietechnologie en 
daarop gebaseerde methoden van informatieverwerking gevoelen. Met name voor 
een beïnvloeding van een vroeg stadium van de besluitvorming lijkt dit van groot 
belang. 
Tot nu toe blijken echter vooral technici, informatici en software-deskundigen 
deze fase van besluitvorming te beheersen. OR-en worden, evenals de afdeling P 
en 0, geconfronteerd met problemen door het ontbreken van de benodigde spe
cialistische kennis. In het volgende richten we ons op het beleid van de OR bij 
SSGB en de zojuist aangeduide problemen waar deze OR mee wordt geconfron
teerd. De beschrijving is voomarnelijk gebaseerd op de visie van de OR, zoals 
die is verwoord door haar voorzitter. De voorzitter blijkt overigens een duidelijk 
inhoudelijk stempel te drukken op deze visie. Zijn optreden wordt dan ook door 
zowel medewerkers binnen de organisatie als door de verantwoordelijke districts
bestuurder van de Druk en Papier FNV vereenzelvigd met het beleid van de 
huidige OR. 

4.3.1 Belang van specialistische kennis 

Volgens de OR-voorzitter is het voor een OR niet noodzakelijk om directe in
vloed uit te oefenen op de aanschaf van apparatuur en software. Voor werkne
mersvertegenwoordigers is het naar zijn mening belangrijk om te weten welke 
produkten worden gemaakt en hoe wordt voorzien in de benodigde apparatuur 
om de produkten te kunnen produceren. Welke apparatuur vervolgens precies 
wordt aangeschaft is volgens hem niet van belang. 
Als reden wijst de OR-voorzitter op het feit, dat de nadelen van een bepaald 
systeem toch pas in een laat stadium naar voren komen. Voorop staat dat op een 
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bepaald moment een duidelijke keuze wordt gemaakt, die is afgestemd op de 
eisen die vanuit de produktie zijn opgesteld. Achteraf blijkt toch pas welke nade
len aan een systeem kleven. Deze problemen kunnen van een geheel andere aard 
zijn dan men van tevoren zou vermoeden. Een voorbeeld van een probleem dat 
volgens de OR-voorzitter in ieder geval niet te voorzien was, heeft betrekking op 
de aanschaf van het vorige zetsysteem. Na verloop van tijd ging de leverancier 
failliet. Gezien de toenemende afhankelijkheid van de leverancier, heeft dit direc
te gevolgen voor de organisatie. 
Door de OR is nog nooit gebruik gemaakt van de regelingen in de grafische 
CAO met betrekking tot automatisering. Volgens de OR-voorzitter is dit ook 
overbodig zolang werknemers binnen het overleg zeer goed geïnformeerd wor
den. Bij investeringsplannen waarover het advies van de OR wordt gevraagd, 
wordt door de bedrijfsleiding van SSGB namelijk altijd een paar regels gewijd 
aan de te verwachten sociale gevolgen. Waarmee impliciet wordt aangegeven dat 
dit in ieder geval het meest belangrijk wordt geacht. 
Een groot probleem voor werknemersvertegenwoordigers is volgens de voorzitter 
van de VGW-commissie, tevens vice-voorzitter van de OR, dat automatisering 
altijd geleidelijk verloopt, waardoor weinig aanknopingspunten voor een tech
nologiebeleid van de OR en VGW-commissie kunnen worden gevonden. Hier
door kan de vertegenwoordiging van werknemers moeilijk eisen formuleren die 
in het overleg met de bedrijfsleiding over -de gevolgen van- technologische ver
nieuwing naar voren worden gebracht. 
De VGW-commissie heeft volgens de voorzitter alleen een adviserende taak ten 
aanzien van de OR. Er wordt bij voorbeeld niet geprobeerd om binnen deze 
commissie kriteria te ontwikkelingen ten aanzien van de kwaliteit van werk, de 
arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden, die vervolgens bij voorstellen voor 
automatisering op de onderhandelingstafel terecht zouden kunnen komen. De 
belangrijkste taak van de VGW-commissie ligt op het terrein van de belangen
behartiging van individuele werknemers ten aanzien van de arbeidsomstandighe
den op de werkplek. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de Arbowet en 
de invoering van deze wet. Over zowel individuele klachten als over de Arbowet 
wordt overleg gepleegd met de afdeling Pen 0. 

4.3.2 Strategieën voor beïnvloeding 

De OR kan in de praktijk verschillende strategieën ontwerpen om invloed uit te 
oefenen op de vormgeving van technologische vernieuwing van het produktiepro
ces. In de praktijk wordt altijd een combinatie van strategieën toegepast, waarbij 
steeds wisselende accenten worden gelegd. Hierin kunnen ook in de loop van het 
technologisch vernieuwingsproces veranderingen worden aangebracht. 
De strategieën zoals die hier worden behandeld, bestaan dan ook alleen als een 
abstracte, analytisch ontworpen werkelijkheid. Hierdoor wordt een typering van 
het OR-beleid mogelijk gemaakt. 
Aan zowel de OR-voorzitter als de rayonbestuurder van de Druk en Papier FNV 
zijn verschillende mogelijkheden voorgelegd om de voor de OR meest typerende 
strategie bij automatisering te typeren. Hierbij wordt uitgegaan van de in hoofd
stuk 11 gemaakte indeling (par. 3.2.2). Volgens de voorzitter van de OR staat de 
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OR een participatiemodel voor, waarbij gepoogd wordt om het proces van veran
dering bij procesinnovatie te beïnvloeden door een grote mate van betrokkenheid 
bij het hele proces. Het gevaar hierbij is, dat de OR te veel op de stoel van het 
management plaatsneemt en daardoor vervreemdt van de achterban. De strategie 
wordt daardoor eerder gekenmerkt door een meer defensieve benadering, waarbij 
wordt gepoogd om de gevolgen te verzachten. 
Volgens de verantwoordelijke districtsbestuurder van Druk en Papier FNV ty
peert laatstgenoemde strategie het beleid van de OR ten aanzien van technologi
sche vernieuwing. Naar zijn mening gaat de OR in grote lijnen met directievoor
stellen mee en probeert zij vervolgens de gevolgen te verzachten. De OR als 
geheel is volgens hem niet in staat om de meest essentiële beslissingen bij tech
nologische vernieuwing te beïnvloeden. De deelname aan de besluitvorming aan 
een projectgroep waarin de procesinnovatie wordt voorbereid, betekent volgens 
hem geenszins dat een vergaande beïnvloeding van strategische keuzes ten aan
zien van technologische vernieuwing bestaat. De FNV-fractie richt zich volgens 
de districtsbestuurder eerder op onderhandelingen met de directie, waarbij duide
lijk geformuleerde eisen naar voren worden gebracht. 

4.3.3 Enkele conclusies 

Uit het voorgaande blijkt dat de OR wel een functie heeft bij de uitvoering van 
maatregelen die onder het sociaal beleid vallen, maar dat ten aanzien van de 
inrichting van de werkplek weinig wordt ondernomen. Dit ligt niet expliciet be
sloten in de verhouding tot het management, maar ook in de verhouding tot de 
achterban: de werknemers in de verschillende afdelingen. Ook vanuit deze achter
ban wordt weinig druk uitgeoefend om een dergelijk beleid te ontwikkelen. 
Ten dele spreekt dit ook voor zich. Als werknemers een grote aktiviteit aan de 
dag zouden leggen, zou de functie van de OR voor een deel overbodig worden. 
De belangrijkste beslissingen over de inrichting van de arbeidsorganisatie worden 
immers juist op het niveau van afdelingen genomen, hetgeen niet betekent dat er 
op ondernemingsniveau onvoldoende aanknopingspunten zijn voor het ontwik
kelen van een effectieve beïnvloedingsstrategie bij automatiseringsprocessen. 
Door de tamelijk geïsoleerde positie van een geïnstitutionaliseerd overlegorgaan 
als de OR, lijkt zij zowel de noodzakelijke kennis als de directe relatie met de 
turbulente ontwikkelingen die zich in de dagelijkse praktijk rond automatisering 
afspelen, te ontberen. 
Een andere belangrijke factor lijkt hier te zijn de samenstelling van de OR uit 
verschillende fracties. Een verschil van standpunten staat een duidelijke stand
puntbepaling tegenover de werkgever en het management in de weg. Ernstiger 
nog is de verhouding van de OR met de vakbonden. Bij àe FNV-fractie in de OR 
blijkt er zelfs weinig behoefte te zijn om tot een constructieve relatie met de 
vakbond te komen. De arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau spelen hier
mee een belangrijke rol bij de implementatie van automatisering en bij de ont
wikkeling en implementatie van een effectieve beïnvloedingsstrategie door werk
nemers. 
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5. Invoering van de automatisering 

Bij de invoering van het nieuwe zetsysteem speelde de projectleider, die afkom
stig is van de Samsom Uitgeverij, evenals in de initiërende fase van de procesin
novatie opnieuw een belangrijke rol. Iets waar men opnieuw uit kan afleiden dat 
niet alleen het belangrijkste initiatief tot vernieuwing van het produktieproces 
vanuit de uitgeverij werd genomen, maar dat de integratie van de produktieketen 
-vanaf de uitgever tot en met de distributie van het grafisch produkt- ook in het 
hele proces van implementatie wordt weerspiegeld. Ook de verkorting van de 
produktieketen maakt een dergelijke procesmatige invoering van de nieuwe ap
paratuur noodzakelijk. 
Daarnaast zijn voor de betrokkenheid van de uitgeverij in deze fase van procesin
novatie redenen aan te geven die eenvoudigweg samenhangen met de aktiviteiten 
die eerder waren ontplooid bij de voorbereiding van de procesinnovatie en de 
besluitvorming daarover. Hoewel vanuit de uitgeverij geen verantwoordelijkheid 
wordt gedragen voor de produktie, lag het, gezien de revolutionaire verandering 
die het nieuwe zetsysteem betekent in vergelijking met het vorige systeem, voor 
de hand om door de projectleider voorstellen te laten doen voor veranderingen in 
procedures en om te voorzien in de hulpmiddelen die hiervoor noodzakelijk zijn, 
zoals de benodigde apparatuur en de programmatuur. Toen deze voorstellen in de 
praktijk waren uitgewerkt, werd daarom in deze fase van invoering van de auto
matisering de medewerker die eerder vanuit de uitgeverij met de voorbereiding 
was belast als projectleider aangesteld. Dit hield in de eerste plaats in dat hij 
verantwoordelijk werd gesteld voor de budget-bewaking en dat hij bovendien de 
belangrijkste contactpersoon met de leverancier werd. 
Binnen de organisatie werd de projectleider tevens belast met het aanbrengen van 
veranderingen in de organisatie. Dit betekende in de eerste plaats dat werknemers 
moesten worden voorgelicht, zodat de acceptatie van de automatisering zou wor
den vergroot. Bovendien zou, met het oog op het verkrijgen van een groep werk
nemers met de benodigde opleiding, een aantal werknemers moeten worden ge
worven. Voorbereiding van de werknemers betekende niet dat hierover ook over
leg moest worden gevoerd met de OR. Hiervoor was de bedrijfsleiding expliciet 
verantwoordelijk. 

5.1 Sociaal beleid bij invoering van automatisering 

De belangrijkste twistpunten bij besprekingen tussen de bedrijfsleiding en de OR 
hadden betrekking op het elimineren van arbeidstaken en de verschuiving van 
layout-taken naar de uitgeverij . Volgens de projectleider bestond er, terwijl werk
zaamheden in belangrijke mate uit het grafisch bedrijf verdwenen, bij de OR 
echter weinig weerstand tegen veranderingen in de organisatie omdat tevens de 
belofte werd gedaan dat grafische werknemers bij het aantrekken van nieuw 
personeel voor de nieuwe taken bij de uitgeverij voorrang zouden krijgen. 
Vanuit het oogpunt van diepgaande verandering die een invoering van een nieuw 
electronisch tekstverwerkingssysteem betekent voor de arbeidsinhoud en vanuit 
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het oogpunt van het gebruik van de nieuwe apparatuur en de daarvoor vereiste 
kwalificaties, is een sociale begeleiding van de invoering van toenemend belang 
bij automatisering van de produktie. Hieronder wordt daarom ingegaan op de 
betrokkenheid van werknemers bij de reorganisatie van de produktie en vervol
gens de wijze waarop in de benodigde opleidingen werd voorzien. 

5.1.1 Betrokkenheid van werknemers 

Volgens de produktieleider was de betrokkenheid van werknemers op de afdelin
gen in dit proces groot. De respons op de activiteiten van de leiding was in de 
meeste gevallen goed. Men wenste mee te gaan met de ontwikkelingen en toonde 
veel eigen initiatief. De rol van de OR was hierbij ondersteunend van aard. De 
betrokkenheid wordt volgens de produktieleider ook sterk gestimuleerd door de 
afdelings- en bedrijfsleiding. Men heeft de overtuiging dat een betrokkenheid 
leidt tot een snellere acceptatie van de vernieuwing en een betere opbrengst van 
het systeemgebruik. Omgekeerd heeft de ervaring ook geleerd dat een gebrek aan 
betrokkenheid gemakkelijk kan leiden tot verzet tegen de vernieuwing, dat zich 
op diverse wijzen kan manifesteren (19). 
Over de veranderingen die in de produktie op stapel stonden bij de invoering van 
het nieuwe zetsysteem werden werknemers geïnformeerd binnen het werkoverleg. 
Hierin werd duidelijk gemaakt wat de gevolgen zouden zijn en werd aan de 
werknemers medewerking gevraagd aan de invoering van het systeem (20). Op 
deze wijze worden de werknemers betrokken bij het invoeringsproces. Dit bete
kent dat aan hen de noodzaak tot vervanging van de bestaande apparatuur duide
lijk is gemaakt en dat de toekomstige ontwikkelingen zijn besproken. Deze infor
matie vormt de basis van waaruit werknemers hun eigen inbreng gestalte geven. 
Van de zijde van werknemers worden bijvoorbeeld meningen en eisen over de 
gebruikersvriendelijkheid van de apparatuur naar voren gebracht. Tiksters sig
naleren gebreken aan de toetsenborden, en op basis van dergelijke aanwijzingen 
worden verbeteringen in de apparatuur aangebracht. 
Het werkoverleg vindt regelmatig plaats, gemiddeld eens per zes weken. Het 
wordt gezien als het middel bij uitstek om werknemers te laten participeren in het 
reilen en zeilen van de afdeling. Werknemers worden er geïnformeerd, krijgen er 
ruimte om kennis te spuien en vragen te stellen. De inbreng van onderaf is de 
belangrijkste functie van het werkoverleg. Voor het middenkader bestaan er nog 
andere kanalen om met werknemers te communiceren, zoals via het maandelijks 
voorliedenoverleg. 
De invoering van de automatisering heeft volgens de produktieleider niet geleid 
tot problemen in de personele bezetting. Door het geleidelijke verloop van de 
invoering en het feit dat de mensen hetzij voldoende scholing hadden of deze 
alsnog kregen zijn dit soort problemen achterwege gebleven. Gedwongen ontsla
gen zijn dan ook niet voorgekomen. De wijze waarop door het bedrijf door mid
del van scholing in de sociale begeleiding is voorzien, wordt echter niet door 
iedere betrokkene van binnen of buiten het bedrijf even positief beoordeeld, zo 
blijkt in de volgende paragrafen. 
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Het uittesten en opleiding 'on-the-job ' 
Foto: SSGB 

5.1.2 (Bij-)scholing aan werknemers 

De invoering van het nieuwe zetsysteem vond in twee fasen plaats. In eerste 
instantie werden de losbladige uitgaven, de adresboeken en de boeken (LAB) in 
het systeem ondergebracht. In een later stadium gebeurde dit met de produktie 
van tijdschriften. 
Niet alleen de invoering is geleidelijk verlopen; ook de produktie zelf is volgens 
de chef van de afdeling Tekst/Beeld geleidelijk opgestart. Doordat de invoering 
van het systeem in de loop van een geleidelijk proces is verlopen kon ook een 
geleidelijke kennisverwerving plaatsvinden. 
Gezien het karakter van het systeem was met name bijscholing op het terrein van 
procesbesturing noodzakelijk. Bij het voorzien in deze behoefte heeft de leveran
cier een belangrijke rol gespeeld. De opleiding werd aan kleine groepen gegeven. 
De operators volgden een systeemcursus van Siemens in München. Samen met de 
kopijvoorbereiders kregen ze ook een type-cursus om zich de commandostructuur 
voor het maken van zetsel eigen te maken. llieruit kwamen de eerste werknemers 
voort die voor productie konden gaan zorgen. Zij werden veelal geselecteerd op 
de getoonde belangstelling voor het nieuwe systeem. 
Deze werknemers kregen volgens de produktieleider tevens een belangrijke rol 
binnen het vernieuwde produktieproces. Ze werden betrokken bij de ontwikkeling 
van het systeem en kregen de beter gekwalificeerde taken (floppy-manipulatie, 

185 



tekstmanipulatie en pagina-opmaak). Uit deze groep is tevens een selectie ge
maakt van mensen die de gebruikerscursus aan de tiksters konden geven op basis 
van een door het bedrijf zelf geschreven handleiding. In dit handboek voor de 
grote groep gebruikers wordt systematisch, stap voor stap, uitgelegd welke han
delingen moeten worden verricht. 
Vervolgens werd er weer een nieuwe groep werknemers bij het Bobst Mopas-sys
teem weggehaald voor het volgen van de gebruikerscursus. Deze manier van 
opleiden werd voortgezet totdat er voldoende mensen waren met de benodigde 
kwalificaties om met het nieuwe systeem te kunnen werken. 
Met de opleiding is een begin gemaakt nadat de Raad van Bestuur had ingestemd 
met de aanschaf van het nieuwe zetsysteem. Binnen het bedrijf kon met behulp 
van de handleiding een training worden gegeven die gebaseerd was op zelfwerk
zaamheid. Het handboek bleek, vooral omdat iedere stap die bij de produktie 
moet worden verricht nauwgezet omschreven is, zeer goed aan het gestelde doel 
tegemoet te komen. Op deze manier zijn zelfs relatief oude werknemers omge
schoold. 
Tijdens het invoeringsproces werden er extra werknemers aangetrokken om ande
ren vrij te maken voor de noodzakelijke opleiding. Enkele mensen konden daar
door leren werken met het nieuwe systeem met behulp van de genoemde handlei
ding. Terwijl het volledige nieuwe systeem eind september 1984 is geïnstalleerd, 
werd pas op 1 januari 1985 definitief van start gegaan (21 ). 
De scholing kon vooral zo geleidelijk verlopen omdat, zoals gezegd, de produktie 
ook geleidelijk werd opgestart en men eerst kon proefdraaien op een klein sys
teem. Vooruitlopend op de levering van de apparatuur is namelijk al in mei 1984 
een kleiner systeem met vier schermen gehuurd van de leverancier, waar de 
standaard programmatuur op gebruikt kan worden. Deze apparatuur was uitermate 
geschikt voor opleiding en voorlichting. Bovendien konden de mensen die al een 
opleiding hadden gevolgd in Duitsland meer ervaring opdoen en konden zij met 
de apparatuur al produkten afleveren. Tot slot konden belangrijke voorbereidin
gen worden getroffen voor de invoering van het grote systeem. De coderingen 
van de stijlboeken werden zoveel mogelijk omgezet naar het Siemens systeem. 
Toen de toestemming voor de aanschaf was afgegeven werd de werkgroep 'Op
Leidingen' ingesteld en werd een functionaris vrijgemaakt om te onderzoeken wie 
binnen beide bedrijven in de vernieuwde produktie-organisatie zou moeten wor
den ingezet bij de verschillende onderdelen van de produktie. In de werkgroep 
was de afdeling Personeelszaken van zowel de uitgeverij als van het grafisch 
bedrijf vertegenwoordigd. Daarnaast zaten er twee mensen in die een voortrek
kersrol zouden vervullen en die de benodigde informatie aan anderen zouden 
kunnen overbrengen. In deze werkgroep is ook het idee geboren om het hand
boek op te zetten. Het handboek voldoet nog steeds zeer goed en wordt dan ook 
nog steeds gebruikt bij het inwerken van nieuwe medewerkers. 

Tegenwoordig wordt de opleiding voor werknemers in de produktie-afdelingen 
geënt op de nieuwe situatie. Een grafische opleiding blijft daarbij -in ieder geval 
als basis- evenzeer noodzakelijk als voorheen. Instromers met opleidingsniveau's 
variërend van LTS tot HAVO krijgen een parttime opleiding tot grafisch vakman 
(2 jaar) of grafisch technicus (3 jaar). Daarna volgt een op het systeem gerichte 
opleiding op diverse niveau's. 
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Het scholingsniveau is in de eerste fase van de grafische produktie gezien over 
het algemeen gestegen, aldus de chef van de afdeling Tekst/Beeld (22). Voor de 
functie van tikster vraagt men tegenwoordig een goede MAVO- of HA VO-oplei
ding. Bij binnenkomst krijgen werkne(e)m(st)ers een interne scholing met enig 
grafisch onderricht. Daarna wordt eerst proefgedraaid voordat werkelijk volwaar
dig produktie levert. Dit alles neemt ongeveer één jaar in beslag. De scholing 
wordt verzorgd door een particuliere instelling en is volledig afgestemd op de 
specifieke bedrijfseisen. Een bedrijfstakgebonden instituut als het GOC (Grafisch 
Op/eidings Centrum) schiet hierin volgens de chef van de afdeling tekort, omdat 
opleidingen te weinig bedrijfsgericht zijn. De verdere praktijkscholing gebeurt 
door middel van werkinstructies die door collega's worden gegeven. Dit laatste 
wordt veelal gezien als de beste leerschool. De opleiding moet in het algemeen 
op de bedrijfssituatie zijn toegesneden vanwege de sterke tendensen naar diffe
rentiatie en specialisatie die in de huidige arbeidssituaties optreden. 

5.1.3 De verzorging van (bij-)scholing 

Eerder is de scholing behandeld zoals die door het bedrijf is verzorgd met het 
oog op een optimaal gebruik van de apparatuur en een efficiente bedrijfsvoering. 
Ten aanzien van de mogelijkheden die de werknemers zijn aangeboden om zich 
verder te ontplooïen binnen de organisatie en om zich vaardigheden eigen te 
maken die hen perspectief bieden op een gunstige loopbaan binnen het bedrijf of 
waardoor hun positie op de externe arbeidsmarkt wordt verbeterd, kan een meer 
genuanceerd beeld ontstaan. Het gebruik van de mogelijkheden hangt vanzelf
sprekend nauw samen met de behoefte onder werknemers om zich verder te 
scholen. Uit de interviews is vooral gebleken dat de mate van motivatie in de 
loop van het invoeringsproces kan toenemen. 
Over opleidingen en de kans die daartoe door het bedrijf wordt geboden, blijken 
binnen en buiten het bedrijf uiteenlopende meningen te leven. De onenigheid 
spitst zich vooral op de wens van een aantal tiksters om zich verder grafisch te 
scholen. Volgens de verantwoordelijke rayonbestuurder van de Druk en Papier 
FNV zijn hier door het bedrijf geen faciliteiten voor geboden (23). Dat een der
gelijke doorstroming in ieder geval niet uitgesloten is blijkt uit het feit dat een 
tikster momenteel als copijvoorbereider werkzaam is. 
De genoemde klacht heeft betrekking op het ontbreken van voldoende scholing 
voor tiksters. Acht werkneemsters uitten de wens een -grafische- omscholing te 
volgen, waaraan door het bedrijf geen gehoor werd gegeven. Naar de mening zag 
het bedrijf deze arbeidskrachten slechts als tijdelijke arbeidskrachten die later 
overbodig zouden worden. Hier staat de mening van de OR-voorzitter tegenover. 
Volgens hem is de respons van werknemers in het eerste stadium van voorlich
ting zeer gering geweest. Het merendeel van de werknemers anticipeert daardoor 
volgens de OR-voorzitter niet op toekomstige -voor hun werkgelegenheid mis
schien negatieve- ontwikkelingen. 
Als een belangrijke verklaring voor deze passieve houding ziet de OR-voorzitter 
de statische houding die men in grafische bedrijven in de loop van de tijd heeft 
aangenomen tengevolge van de starre scheidslijnen tussen de verschillende beroe
pen binnen de uitvoerende produktie in de grafische industrie. Vanuit de te ver-
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wachten ontwikkelingen -een voortdurend tekort aan vaklieden bij de fase van het 
produktieproces van het feitelijke drukken- kan men stellen dat werknemers uit 
de voorbereidende fase van de grafische produktie naar de drukkerijen zouden 
moeten overstappen. In de praktijk is echter de drempel tussen de verschillende 
beroepen vaak te hoog. 
De achtergrond van dit gebrek aan initiatief is volgens de projectleider dat er 
onder de werknemers aanvankelijk veel weerstand tegen de procesinnovatie 
heerste, welke meestal bij mensen bestaat tegen het werken met nieuwe appara
tuur. Op een zeker moment waren er enkelingen die wel met de apparatuur wil
den werken. Toen andere werknemers vervolgens merkten dat de enkeling die 
wel met de nieuwe apparatuur omgaat zich daarmee misschien een belangrijker 
positie verwerft of bijna onmisbaar wordt voor het bedrijf, ontstond er plotseling 
een groot animo voor het werken met de nieuwe apparatuur. Dit betekende een 
ommekeer in de houding tegenover de automatisering en de nieuwe manier van 
werken. In dit opzicht heeft het proefdraaien van het kleine systeem stimulerend 
gewerkt. Dit proces van gewenning heeft zich namelijk door, en tijdens het ge
bruik van dit systeem kunnen afspelen. Uit de groep van mensen die in eerste 
instantie op de automatisering heeft geworpen is zo als vanzelf een nieuwe or
ganisatie ontstaan. 

Bij de verzorging van om- en bijscholing is volgens het hoofd van de afdeling P 
en 0 inderdaad tekort geschoten. Men heeft namelijk te laat het cruciale belang 
ervan voor het welslagen van de invoering van het nieuwe systeem ingezien. Er 
bestond vooral een grote onbekendheid over de exacte behoefte aan scholing in 
de eerste fase van besluitvorming rond de aanschaf van het fotozetsysteem. 
Een belangrijke oorzaak hiervan wordt gezien in het feit dat de eerste verkenning 
van de aanschaf van nieuwe apparatuur alleen door technische specialisten werd 
gedaan. Er trad, zo noemt het hoofd van de afdeling P en 0 het, eerst een 'wind
stilte voor de storm' op: iedereen wist dat er ingrijpende veranderingen zouden 
plaatsvinden, maar niemand wist wat er precies zou gebeuren. De afdeling P en 
0 stelde zich hierbij te defensief op, doordat zij eerst een plan afwachtte dat al 
helemaal door technische specialisten zou zijn uitgewerkt (24). 
Zoals eerder is opgemerkt, was het hoofd van de stafafdeling P en 0 vertegen
woordigd in de voorbereidende werkgroep die zich bezighield met opleidingen. 
De afdeling was echter niet als deskundige afdeling op het terrein van opleidin
gen en organisatie in een vroeg stadium bij de besluitvorming betrokken, zodat 
ook eerder eisen vanuit het bestaande personeel zouden zijn meegenomen in de 
besluitvorming. Toen in een later stadium van invoering van de automatisering de 
opleidingen werden verzorgd, bleek dat het peil van het vereiste onderwijs en de 
benodigde kwalificaties zeer onderschat was. 
Een optimale informatievoorziening in een vroeg stadium, een betrokkenheid van 
werknemers en een goede aanpak van scholing zijn niet de enige belangrijke 
factoren bij de introductie van automatisering en de sociale begeleiding daarvan. 
Ook de verdere aanpassing van de organisatie en veranderingen in functies zijn 
hierbij van belang. Hier wordt later nog nader op ingegaan. 
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5.1.4 Flexibilisering 

Zoals eerder, in hoofdstuk 11, is betoogd zouden er vanuit de theorie voor het 
management verschillende keuzemogelijkheden bestaan bij het beleid ten aanzien 
van de implementatie van automatisering. Een veel voorkomende strategie is 
gericht op de flexibilisering van het werknemersbestand door middel van arbeids
contracten met een beperkte duur. 
Vanwege de veelal nogal onvoorspelbare gevolgen van automatisering voor de 
werkgelegenheid die in de toekomst zullen optreden, is dit een bijna universeel 
verschijnsel. Ook de bedrijfsleiding van SSGB heeft gekozen voor de genoemde 
strategie bij de begeleiding van de gevolgen voor de kwantitatieve werkgelegen
heid. De vraag is dan welk standpunt werknemers(-vertegenwoordigers) tegenover 
een dergelijke strategie innemen. 
De OR staat niet onwelwillend tegenover deze flexibiliseringsstrategie. Volgens 
de voorzitter van de OR wordt door de bedrijfsleiding van SSGB op een zeer 
specifieke wijze op toekomstige ontwikkelingen geanticipeerd, namelijk door 
werknemers bij de tikkerij alleen op basis van een kortdurend contract in dienst 
te nemen -waarbij dus sprake is van een flexibele arbeidsrelatie. Dit verschijnsel 
wordt door hem niet zonder meer afgewezen, maar wordt -hoewel hijzelf niet 
graag op basis van een dergelijk contract werkzaam zou zijn- als middel tot flexi
bilisering van de organisatie eerder als gematigd positief beoordeeld. 
Deze mening is minder opl!'erkelijk dan ze op het eerste gezicht mag klinken uit 
de mond van een werknemersvertegenwoordiger. De OR-voorzitter beoordeelt dit 
verschijnsel als positief in vergelijking met de wijze waarop men enkele jaren 
daarvoor heeft moeten inkrimpen bij de produktie. Hij heeft toen, in zijn hoeda
nigheid van OR-voorzitter, een positief advies moeten geven ten aanzien van het 
ontslag van veertig werknemers. De OR zet zich overigens wel nadrukkelijk in 
voor het verlengen van korte termijn-contracten. 
Er is nog een andere, belangrijker, reden waarom korte-termijn contracten niet 
zonder meer als negatief hoeven te worden beoordeeld. Deze reden heeft niet te 
maken met eisen die door het bedrijf aan nieuwe arbeidskrachten worden gesteld, 
maar met de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Hoewel het personeelsbestand bij 
de tekstinvoer duidelijk boven de bezetting is, is er namelijk een groot verloop 
onder vooral vrouwelijke werknemers die op deze afdeling werken. Op deze 
manier ontstaat er toch een zeker evenwicht en kan weer een groot aantal werk
ne(e)m(st)ers, als daar behoefte aan is, aan een vast dienstverband worden gehol
pen. Korte termijn-contracten kan men dan zien als het kleinste kwaad. 
Ten aanzien van de uitbesteding van werkzaamheden aan thuiswerk(st)ers heeft 
men bij de bedrijfsleiding een uitgesproken mening. Alleen in gevallen waarin 
men zeer dringend tekort aan arbeidskracht heeft bij de invoer van tekst, maakt 
men incidenteel gebruik van thuiswerk(st)ers. Vanwege doorslaggevende bez
waren hiertegen komt dit bijna niet meer voor. Het belangrijkste bezwaar heeft 
betrekking op het ontbreken van een betrokkenheid van werknemers bij het pro
duktieproces en het reilen en zeilen van het bedrijf. Bovendien zijn er, zoals we 
later zullen zien, ontwikkelingen waardoor slechts een deel van de arbeidskrach
ten bij de tekstinvoer nog deze deelhandeling in het arbeidsproces uitvoert. In de 
praktijk van het arbeidsproces is de gewenste flexibiliteit door een -beperkte
integratie van taken vergroot. 
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5.2 Organisatieverandering 

Bij een analyse van veranderingen in de organisatie die eventueel in relatie staan 
met de automatisering van het produktieproces, ontstaat een zeer gevariëerd beeld 
dat per afdeling en per functie verschillend wordt ingevuld. Aangezien de case
study betrekking heeft op de automatisering van de tekstverwerking, beperken we 
ons hier tot de Input. 
Bij de produktie op deze afdeling van SSGB zijn ontwikkelingen waar te nemen 
naar een integratie van talèen. Terwijl over het algemeen de invoer van tekst 
afneemt (door de invoering van het nieuwe zetsysteem wordt immers juist een 
automatisering van deze werkzaamheden beoogd), is er voor de tiksters namelijk 
capaciteit vrijgekomen voor het overnemen van andere taken. De belangrijkste 
reden voor de inschakeling van tiksters voor andere taken bij de Input is gelegen 
in het feit dat de werkzaamheden -door een routinisering daarvan- op een lager 
kwalificatie-niveau zijn gebracht, waardoor deze eenvoudig uit te voeren zijn 
door mindergeschoolde werknemers, zoals tiksters. 
Een andere verandering in de arbeidsorganisatie bestaat hier uit taakroulatie. 
Aangezien bij de tiksters immers sprake is van een combinatie van de bestaande 
taken met nieuwe taken, bestaat hier immers de mogelijkheid deze werkzaam
heden afwisselend door verschillende werkneemsters te laten uitvoeren. In het 
managementbeleid dat op dit niveau van de organisatie (de afdeling) door de 
bedrijfsleider en de voorvrouw wordt gevoerd is een dergelijke taakroulering een 
expliciete doelstelling in het managementbeleid. De achterliggende motivatie is 
dat hierdoor de motivatie en de betrokkenheid bij het werk en de organisatie kan 
worden vergroot. 
Eerder, in par. 5.1.1, is opgemerkt, dat werkoverleg een belangrijke rol speelt bij 
de invoering van de automatisering van de tekstverwerking, namelijk als middel 
voor het vergroten van de inbreng en betrokkenheid van werknemers bij organi
satie-veranderingen, die bij automatisering van het produktieproces plaatsvindt. 
Ook voor een goed functioneren van de arbeidsorganisatie is werkoverleg in het 
algemeen een belangrijke voorwaarde. De achtergrond hiervan wordt gevormd 
door een steeds verdergaande integratie en ineeenschuiving van fasen in het pro
duktieproces. Hierbij treedt een toenemende afhankelijkheid op tussen afdelingen 
onderling en worden werkmethoden steeds meer procesgericht, doordat het wer
ken aan verschillende produkten steeds minder gescheiden wordt. Door de ge
noemde veranderingen in produktiemethoden is een grotere mate van afstemming 
van de bij verschillende functies te verrichten werkzaamheden steeds meer nood
zakelijk. 

5.2.1 Nieuwe functies 

Bij de invoering van het nieuwe zetsysteem en de sociale begeleiding ervan werd, 
w bleek bovendien (in par. 5.1), door het management aan de OR de toezegging 
gedaan dat nieuwe functies, die als gevolg van verschuivingen in de organisatie 
en het overbrengen van werkzaamheden naar de uitgeverij zouden ontstaan, in de 
eerste plaats bezet zouden worden door werknemers vanuit SSGB. Aangezien dit 
voor de betrokkenen vaak een verbetering van de arbeidsvoorwaarden inhoudt 
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(doordat zij daarmee onder de CAO voor uitgeverijen vallen) en omdat door 
werknemers aan de uitgeverij een hogere status wordt toegekend, wordt deze 
verandering van functie door hen veelal als een promotie ervaren (25). 
Bij de automatisering van de tekstverwerking werden, onder invloed van de be
hoeften vanuit de produktie van vooral de losbladige produkten, mogelijkheden 
geschapen voor de opslag van de gegevens en bestanden. Het aanbrengen van 
mutaties kan daardoor bij de Samsom Uitgeverij plaatsvinden. De belangrijkste 
taken van de medewerkers bij de technische voorbereiding bij deze uitgeverij, 
hebben dan ook betrekking op de verwerking van dergelijke mutaties. Andere 
taken die bij het grafisch bedrijf zijn verdwenen, hebben betrekking op de lay
out. De opmaak van de pagina kan nu immers in zijn geheel vanuit de uitgeverij 
van achter een terminal worden verzorgd. 
Na het maken van een drukproef met behulp van de laserprinter wordt de pagina 
daarna kant en klaar opgeleverd. Alleen ter controle wordt dan nog eens bij het 
grafische bedrijf de bulktekst aan de hand van de drukproef op eventuele fouten 
gecontroleerd, hetgeen nauwkeurig, pagina na pagina, wordt uitgevoerd. De voor
bereiding van de grafische bewerking van bulktekst voor SSGB gebeurt door het 
indelen daarvan in, wat wordt genoemd, logische bewerkingseenheden. Deze 
krijgen bij de opslag ervan in het systeem een 'label'; een unieke naam waardoor 
iedere opgeslagen bewerkingseenheid op ieder gewenst moment uit het systeem 
kan worden opgeroepen. Door deze produktiewijze is de kwaliteit van het zetsel 
aanzienlijk verbeterd. Alle copij die namelijk voorheen als fotozetsel of -daar
voor- op beelddrager werd opgeslagen, wordt nu namelijk op de computerschijf 
bewaard. 
Nadat de mutaties zijn aangebracht, wordt door middel van een uitdraai op de 
laserprinter een drukproef gemaakt. Aan deze drukproef zijn beperkingen opge
legd door het geringere aantal beschikbare lettercorpsen -ongeveer 90 % van het 
noodzakelijke aantal. Bovendien wordt niet dezelfde grafische kwaliteit van voor
heen bereikt; hetgeen voor een drukproef echter van ondergeschikt belang is. 
Belangrijker is dat de kwaliteit van de drukproef bij het nieuwe produktieproces 
wordt verhoogd doordat onder meer bij de drukproef geen opgeplakte regels meer 
worden gemaakt. Een ander belangrijk voordeel is dat er tijdwinst wordt geboekt 
doordat men op ieder gewenst moment een uitdraai kan laten maken die naar de 
auteur kan worden opgestuurd. 
De feitelijke opslag van manuscripten in de 'staand-zetsel-bank' vindt bij SSGB 
plaats, waar een operator de copij in het geheugen opslaat. Voordat deze opslag 
in het geheugen plaatsvindt, zijn verschillende andere bewerkingen door de tech
nische voorbereiding bij de SU uitgevoerd, zoals de opmaak en correctie van 
losbladigen en boeken. 

Voor de functies werden om eerdergenoemde redenen vooral werknemers vanuit 
het grafisch bedrijf aangetrokken. Zo waren volgens de projectleider bij de auto
matisering van de tekstverwerking drie van de belangrijkste werknemers bij de 
technische voorbereiding afkomstig van SSGB (26). De functies behelzen vooral 
taken die oorspronkelijk bij de correctie in het grafisch bedrijf thuishoren. De 
taken zijn vooral ondersteunend ten aanzien van de redactionele taken. 
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De ondersteuning wordt met name geleverd bij problemen die ontstaan wanneer 
opdrachten van redacteuren in strijd zijn met standaard-voorschriften voor het op 
de juiste wijze van zetten van tekst. In principe hoeven redacteuren namelijk geen 
specifiek grafische kennis te hebben voor het aanbrengen van mutaties. Het is 
voor hen voldoende om de codering volgens het stijlboek te kennen (27). Een 
groot deel van de codes wordt bovendien door de Input bij het grafisch bedrijf 
aangebracht. Er is dus een verfijnd samenspel tussen SSGB en de redacteuren en 
de technische voorbereiding op de SU. 
Een andere groep werknemers voert bij de uitgeverij meer zet-technische taken 
uit, waarbij zetinstructies weer in stijl worden gebracht. De werknemers die deze 
werkzaamheden verrichten behoren tot een groep werknemers die de opleiding 
voor de bediening van het Siemens-systeem binnen het bedrijf heeft gevolgd bij 
een medewerkster van de leverancier. 
Als laatste type functie dat sinds de invoering van het Siemens-systeem is ver
schenen, moeten de functie van operator en die van electronisch onderhoudsmon
teur bij het grafische bedrijf worden genoemd. De eerstgenoemde functie heeft 
onder meer betrekking op het uiteindelijke zetten en de opslag van copij in het 
geheugen. Bovendien bestaat een groot deel van de werkzaamheden uit het voor 
het systeem geschikt maken van op een floppy-disc aangeleverde tekst. 
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5.2.2 Integratie van taken 

Bij de tiksters is een toenemende tendens waar te nemen naar een integratie van 
taken. Terwijl de functie van tikster (toetsenbordbewerkster) eerder is ontstaan als 
een gevolg van de dekwalificatie van het vak van machinezetter bij de overgang 
naar het fotozetten, kan de integratie worden gezien als een opwaardering van 
deze functie, die gekenmerkt wordt door het uitvoeren van weinig afwisselend en 
monotoon werk, namelijk de invoer van bulktekst Voor deze tiksters betekenen 
dergelijke veranderingen een taakverrijking. Immers, taken van een hoger kwalifi
catie-niveau worden hier aan de bestaande toegevoegd. 
Er is weliswaar geen sprake van een volledige integratie van taken, maar van het 
afwisselend uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Toch kan men in zekere 
zin van een integratie spreken, omdat deze nieuwe taken tot een integraal be
standdeel behoren van de functie van tikster -wanneer hiertoe de behoefte bestaat 
bij de betreffende werkne(e)m(st)er. Bovendien worden bij het werken aan beeld
schermen van het Siemens-systeem geleidelijk nieuwe werkzaamheden door de 
tiksters overgenomen, waardoor op basis van behoeften van de organisatie, die 
ingegeven worden door de beschikbare capaciteit bij de andere functies en de 
gewenste mate van specialisatie en arbeidsdeling, en anderzijds door de capacitei
ten en wensen van de werknemers. Bij het overhevelen van taken naar de tik
sters, en vervolgens de doorstroming van ieder geval één tikster tot copijvoor
bereider, blijkt men in het personeelsbeleid dus meer belang te hechten aan de 
ontwikkeling van de organisatie op basis van de bestaande arbeidskrachten en de 
daarbij aanwezige kwalificaties (kennis en vaardigheden). Een mogelijk alterna
tief zou hier immers bestaan uit tijdelijke aanstellingen voor lager gekwalificeer
der functies en het aantrekken van hoog-gekwalificeerde, grafisch geschoolde 
arbeidskrachten voor de interessante functies, waarvoor meer verantwoordelijk
heid en creativiteit vereist is. 
De nieuwe werkzaamheden hebben betrekking op correctie-werkzaamheden die 
aan beeldschermen van het Siemens-systeem worden verricht. Hierbij wordt een 
rouleringsschema gehanteerd. Sommige werkneemsters geven toch de voorkeur 
aan het intikken van platte tekst, en worden dan ook niet ingeroosterd. Andere 
werkzaamheden die de tiksters overnemen, hebben betrekking op de copijvoor
bereiding, bij voorbeeld bij het maken van advertenties en de opmaak van tijd
schriften aan het beeldscherm. 
Door de grotere verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de correctie-werk
zaamheden bestaat hier meer speelruimte om de werkzaamheden naar eigen in
zicht uit te voeren dan bij het intikken van bulktekst -hoewel ook hier eventuele 
fouten zich later wreken in het verdere procesverloop, omdat deze fouten later 
weer terugkomen om gecorrigeerd te worden. Bij de eerstgenoemde werkzaam
heden bestaat een grotere variatie in werkzaamheden en wordt aanzienlijk meer 
beroep gedaan op creatieve vermogens en op inventiviteit bij het oplossen van 
problemen. Bovendien worden bij deze werkzaamheden zeer uiteenlopende ac
tiviteiten uitgevoerd, zoals ook het oproepen van tekst die al gecorrigeerd is. Het 
inzicht in de totstandkoming van het produkt is daardoor ook veel groter. 
Aangezien volgens de betrokkenen het verwerven van voldoende kennis voor het 
kunnen omgaan met het systeem ongeveer twee tot drie jaar kost, en daarbij in 
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aanmerking genomen dat voor deze functie veelal een inwerkperiode van een jaar 
geldt (op basis van een eenmalig jaarcontract), zal het overigens duidelijk zijn dat 
nieuwe werknemers niet vanaf het begin van hun aanstelling voor de uitvoering 
van dergelijke werkzaamheden in aanmerking komen. 
Bij het overnemen van nieuwe taken worden de werkneemsters in eerste instantie 
geïnstrueerd door de voorvrouw of haar assistente, die eerst zelf kennis hebben 
genomen van de uitvoering daarvan. Vervolgens krijgen de tiksters nadere in
structies van ofwel de software-leverancier of de systeembeheerder. Ook onder
ling wordt onder tiksters kennis over de bediening van de apparatuur uitgewisseld 
en verspreid. 
Er is daarbij veelal sprake van bedrijfs-specifieke kennis, hetgeen overigens een 
meer algemene tendens is binnen de afdeling Tekst/Beeld, waar de Input deel van 
uitmaakt. Dit alleen al doordat de codes en de zetinstructies die gebruikt worden 
zeer verschillend zijn per bedrijf. Aangezien dit juist belangrijke elementen zijn 
van werkzaamheden · op het terrein van copijvoorbereiding, wordt dit in toene
mende mate kenmerkend voor het werk van toetsenbordbewerk(st)ers. Doordat 
men relatief hoogwaardige taken krijgt toebedeeld, is er, ondanks de -beperkte
invulling van de scholing voor de bediening van de apparatuur, sprake van een 
taakverrijking. Anderzijds is er sprake van een grote mate van afhankelijkheid 
van de kennis van het specifieke produktieproces bij het bedrijf en het Siemens
systeem waaraan werkzaamheden worden verricht. 
Het is vervolgens de vraag, in hoeverre hier sprake is van een blijvende opwaar
dering van functies gelet op het feit dat de werkzaamheden pas aan tiksters wor
den toevertrouwd wanneer deze in routine zijn gebracht. Een antwoord op deze 
vraag is nog niet te geven; mogelijk wordt een integratie in een later stadium van 
automatisering -wanneer een grotere mate van standaardisatie van werkmethoden 
is opgetreden- weer teruggedraaid (28). Een volledige integratie van functies, met 
een rijkere taakinhoud, wordt dus vooralsnog niet verwezenlijkt. 

Een andere functie die diepgaand van karakter is veranderd en nog steeds veran
dert is die van copijvoorbereider. Bij de overgang naar het werken met het 
Siemens-systeem hebben werknemers in deze functie een belangrijke rol gespeeld. 
Bij deze verandering in het produktieproces zijn de losbladige uitgaven van nieu
we codes voorzien, waarvoor allemaal nieuwe format-vellen zijn ontworpen, 
waarop de zetcodes zijn vastgelegd. Een andere taak van deze functie is gelegen 
in de ontwikkeling van werkmethoden en het 'in routine' brengen van de produk
tie van nieuwe boeken, namelijk door het ontwerpen van stijlboeken en, vervol
gens, het uittesten ervan. In stijlboeken kan men zien hoe bij het gebruik van de 
verschillende zetcodes het uiteindelijke produkt er uit ziet. 
Deze functie is wezenlijk van inhoud veranderd doordat nu niet alleen het voor
bereiden van het zetten tot de functie behoort, maar vooral ook het ontwikkelen 
van nieuwe toepassingen. Het voorbereiden van het zetten, waarbij vroeger met 
behulp van pollood codes bij de copij werden aangebracht, wordt immers in 
toenemende mate overgenomen door de tiksters, die deze werkzaamheden aan het 
beeldscherm uitvoeren. Copijvoorbereiders worden bij voorbeeld weer betrokken 
bij het opzetten van de advertentie-opmaak en de pagina-opmaak aan het beeld
scherm (29). 
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Een gevolg van deze veranderingen is, dat de kwalificatie-vereisten meer diffuus 
worden, doordat zeer uiteenlopende taken moeten worden uitgevoerd. Een grafi
sche opleiding blijft echter de meest gebruikelijke, zij het niet noodzakelijke, 
achtergrond. Drie ropijvoorbereiders hebben bij voorbeeld een grafische opleiding 
gevolgd en hebben eerder ervaring opgedaan in een grafisch beroep. Een andere 
werknemer is afkomstige uit de tikkerij en is als tikster in dienst van het bedrijf 
gekomen. 

Uit de casestudy blijkt dus dat voor functies in de drukvormvoorbereidende fase 
niet in de eerste plaats grafisch geschoolde werknemers worden geworven, en dat 
het sociaal beleid, zeker ten aanzien van bepaalde groepen werknemers, gericht is 
op het doorstromen van werknemers binnen de organisatie. Daarom kunnen de 
eerdergenoemde bezwaren van tiksters tegen het gevoerde opleidingsbeleid niet in 
zijn algemeenheid gegrond worden genoemd. 
Daarnaast verklaart het zojuist gegeven voorbeeld van de ropijvoorbereidster en 
haar achtergrond iets over de functie en de vereiste kwalificaties. Volgens de 
ervaring van deze voormalige tikster is het voor de uitoefening van deze functie 
voldoende om -zij het weinig direct- als tikster ervaring met grafische activiteiten 
op te doen. Hoewel zij de achterstand in grafische kennis soms als een gemis 
ervaart, is het geen harde eis bij een aanstelling tot ropijvoorbereiders en is ook 
hier de kennis over de bediening van de apparatuur en de procesgebonden kennis 
belangrijker dan de grafische vakkennis. 

5.2.3 Taakroulatie en werkoverleg 

Eerder is vermeld dat bij de tiksters een roulering van taken bestaat. Door het 
ontstaan van nieuwe taken die als interessant en gevariëerd worden beschouwd, 
bestaat bij de functie van tikster de mogelijkheid om het invoeren van bulktekst 
af te wisselen met de meer uitdagende werkzaamheden bij de correctie, en -gelei
delijk steeds verder- bij de copijvoorbereiding. Een dergelijke roulering van 
werkzaamheden is doorgevoerd vanuit het besef dat eentonigheid en een gebrek 
aan variatie van werkzaamheden nadelig kunnen zijn voor het functioneren van 
werkne(e)m(st)ers binnen het produktieproces. 
Het rouleringsschema heeft, zo is hierboven aangegeven, betrekking op het wis
selend uitvoeren van eenvoudig tikwerk en het uitvoeren van werkzaamheden aan 
beeldschermen van het Siemens-systeem. Bij de indeling van het schema wordt 
uitgegaan van twee ploegen die afwisselend een week lang dezelfde werkzaam
heden verrichten. Ook bij de afzonderlijke werkzaamheden wordt gepoogd om de 
uitvoering ervan niet te afhankelijk te laten zijn van bepaalde werknemers. Het 
zal duidelijk zijn dat dit niet geldt voor het tikken van bulktekst -hierbij maakt 
het immers weinig uit aan welke produkten men werkt-, maar wel voor de uit
voering van correctie-werkzaamheden. De opdrachten op het terrein van de cor
rectie zijn veelal afkomstig van de uitgeverij. 
Een belangrijke stimulans voor het rouleren van werkzaamheden is gelegen in de 
arbeidstijdverkorting. Door de voorlopersrol die de grafische bedrijfstak op dit 
terrein vervult, moeten taken immers steeds vaker door verschillende werknemers 
kunnen worden uitgevoerd, zodat de uitvoering en het verloop van het produk-
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tieproces niet te zeer afhankelijk is van bepaalde werknemers. Ook om andere 
redenen kunnen werknemers veelvuldig afwezig zijn, zoals voor het volgen van 
bij-scholing, het bezoeken van vakbeurzen, en het uitvoeren van vakbondsak
tiviteiten. Hoewel deze redenen niet bedrijfstakgebonden zijn is de kans dat werk
nemers om dergelijke redenen afwezig zijn in de grafische industrie groter dan 
elders. De overschakeling op nieuwe produktietechnieken en werkmethoden vindt 
immers de laatste jaren in een hoog tempo plaats, hetgeen onvermijdelijk een 
vergroting en intensivering van scholingsactiviteiten met zich mee brengt. 
Bij de overgang naar het werken met het Siemens-systeem bleek bovendien de 
spreiding van de toepassingsgerichte kennis aanvankelijk beperkt te blijven tot 
een klein groepje werkneemsters, hetgeen tot problemen in de arbeidsorganisatie 
leidde. Tegenwoordig wordt er dan ook naar gestreefd om de kennis over alle 
tiksters te verdelen. Ook tijdens de uitvoering van werkzaamheden is het gebrui
kelijk dat werkneemsters onderling kennis uitwisselen en elkaar te hulp komen 
bij het oplossen van problemen. Taakroulatie is daarbij een goed middel om een 
dergelijke spreiding van kennis te bevorderen. 

Een ander element van werkstructurering, dat in potentie tot participatie binnen 
de arbeidsverhoudingen kan leiden, is werkoverleg. Terwijl volgens de betrokke
nen eerder, zoals bij de invoering van het Siemens-systeem, te weinig voorlich
ting werd gegeven over de veranderingen in het arbeidsproces, wordt nu in het 
werkoverleg uitgebreid aandacht besteed aan technologische veranderingen. Het 
werkoverleg heeft in dit verband een tweetal functies. Ten eerste worden werkne
mers beter voorbereid bij de veranderingen in de organisatie, waardoor deze ver
andering tevens eerder wordt geaccepteerd. Een andere functie is dat vanuit de 
werknemers suggesties kunnen komen voor de invulling en uitwerking van de 
organisatorische veranderingen. Deze tweede functie duidt tevens op een minder 
deterministische rol van de toegepaste technologie bij de vormgeving van ar
beidssituaties. Terwijl vroeger bij een vaststaande technologie immers een be
perkte keuze was bij de organisatorische invulling, is nu, zoals eerder is aangege
ven, niet alleen de programmatuur van groot belang, maar tevens de organisatori
sche aanpassing. 
Een dergelijke ontwikkeling doet zich niet alleen voor bij een weliswaar geleide
lijk verlopende, maar toch ingrijpende en duidelijk zichtbare ingreep in het pro-
duktieproces als bij de invoering van het Siemens-zetsysteem, maar ook bij de 
verdere ontwikkeling van toepassingen bij het gebruik van het systeem. Sugges
ties hieromtrent, die gebaseerd zijn op de dagelijkse praktijk van de werknemers 
op de betreffende afdeling, zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling 
van de organisatie en de output daarvan. Binnen het werkoverleg besteedt men 
daarom veel aandacht aan dergelijke suggesties. 
Door het geleidelijk integreren van activiteiten en het overnemen van werkzaam
heden door andere functies krijgt het werkoverleg tevens een specifieke functie 
bij de verdeling van taken. In het werkoverleg wordt namelijk aangegeven waar 
en wanneer behoefte aan uitbreiding van capaciteit is. Naast problemen die sa
menhangen met technologische veranderingen en de toegepaste werkmethoden, 
kunnen echter tevens sociale onderwerpen, zoals de arbeidsverhoudingen, of de 
arbeidsomstandigheden, zoals over de airconditioning, onderwerp van werkover
leg zijn. 
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Binnen het werkoverleg speelt de voorvrouw een belangrijke rol als degene die 
uiteindelijk beslist over de taken die worden overgenomen en de wijze waarop de 
uitbreiding ervan tot stand komt. Hier vindt een nauwgezette afstemming plaats 
van de behoefte vanuit de organisatie aan arbeidskracht en de behoefte bij tiksters 
aan deelname aan nieuwe ontwikkelingen (de al dan niet aanwezige behoefte om 
ingeroosterd te worden bij het werken aan de beeldschermen of het slechts willen 
intikken van bulktekst) en eventuele voorkeuren voor bepaalde werkzaamheden. 
Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat de tiksters -een functie die dus 
volledig door vrouwen wordt bezet- en andere werknemers bij de copijvoorbe
reiding het functioneren van de voorvrouw als zeer positief beoordelen. Hierbij 
speelt duidelijk een rol dat hiervoor een vrouw is aangetrokken, hetgeen een 
identificatie met elkaars positie vergemakkelijkt. Voor deze leidinggevende func
tie geldt overigens in minstens even sterke mate als bij de uitvoerende dat grafi
sche kwalificaties van ondergeschikt belang zijn. Doorslaggevend zijn volgens de 
voorvrouw zelf ervaringen op het terrein van organiseren en leidinggeven. 
Hieruit mag als conclusie worden getrokken, dat door het werkoverleg de infor
mele arbeidsverhoudingen op het laagste hiërarchische niveau van de organisatie 
veranderd zijn. In het overleg vindt een onderlinge afstemming van behoeften van 
werknemers en behoeften vanuit de organisatie plaats. Het is duidelijk dat de 
veranderde functie-inhoud de belangrijkste verklarende factor is bij deze organi
satieverandering. 
Zeer direct heeft zich de noodzaak aan werkoverleg doen gevoelen bij de tech
nologische verandering door de invoering van het Siemens-systeem. Met het oog 
op zowel een vergroting van de betrokkenheid van de werknemers als de sprei
ding van kennis over de werking van het zetsysteem ontstond de noodzaak tot de 
invoering van werkoverleg. 
Er bestond bovendien een behoefte tot spreiding van kennis over werknemers, die 
overigens ook bij de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden tot ongestructu
reerd overleg aanleiding geeft. Aangezien de verwerving van kennis -die even
eens weinig gestructureerd kan zijn, omdat deze verbonden is met de bediening 
van het zetsysteem dat grotendeels binnen het bedrijf wordt ontwikkeld- een 
structureel verschijnsel binnen de afdeling is geworden, wordt de duurzame func
tie van het werkoverleg nog eens versterkt. 

Noten 

1. Zo blijkt uit een interview met de verantwoordelijke rayonbestuurder van Druk en Papier FNV 
op 19-10-'87. 

2. In een in terview op 1-9 - '87. 
3. Voor het feit dat dit deel van de produktie wel wordt uitgevoerd door het grafisch bedrijf 

wordt door een geïnterviewde medewerker van de afdeling R en D de reden gegeven, dat het 
karakter van deze produktie eerder bij de produktie van een grafisch bedrijf aansluit (interview 
op 23-9-'87). Dit type produktie is namelijk kwantitatief gericht; hier zijn in de eerste plaats de 
eisen van belang ten aanzien van het aantal tekens of pagina's dat veiWerken kan worden. De 

produktie bij de uitgeverij wordt eerder door kwalitatieve kriteria bepaald. 
4. In eerdergenoemd interview op 23-9-'87. 
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5. In deze paragraaf wordt een compilatie gemaakt van de gegevens die zijn verzameld door het 
houden van interviews bij Somsom Sijthoff Grafische Bedrijven bv en daaraan verwante or
ganisaties: de Woliers Smnsom Groep -de holding waartoe het bedrijf behoort-, en de Samsom 
Uitgeverij -de uitgeverij waarmee het bedrijf als werkmaatschappij een nauwe relatie onder
houdt. 

6. Dat hier een medewerker van de afdeling R en D geïnterviewd is, heeft te maken met zijn 
vorige functie binnen het bedrijf. In deze functie was hij betrokken bij de besluitvorming over 
de aanschaf van het nieuwe foto-zetsysteem. 

7. In een interview op 23-8- '87. 
8. Interview op 1-9- '87. 
9. In een interview op 31-8-87. 
10. Interview op 23-9-'87. In deze paragraaf wordt overigens veelvuldig uit dit interview geciteerd. 
11. Aldus de chef van de afdeling Tekst/Beeld in een interview op 31-8- '87. 
12. Volgens de door hem verstrekte informatie in een interview op 31-8- '87. 
13. Interview op 17-8-'87. 
14. Interview mei een medewerker van deR en V-afdeling, op 23-9-'87. 
15. Zie ook: par. 2.1.2 va11 dit hoofdstuk. 
16. In een interview op 13-11 -'87. 
17. ZIJ blijkt uit een interview met hem op 17-8-'87. 
18. In een interview op 19-10-'87. 
19. Volgens de produktieleider in een interview op 17-8-'87. 
20. Aldus de chef van de afdeling Tekst/Beeld in een interview op 31-8-'87. 
21. Media/oog, het personeelsorgaan van SSGB, 14e jrg., nr. 5, november 1986. 
22. In het interview op 31-8- '87 . 
23. In een interview op 19-10-'87. 
24. In een tussentijdse evaluatie van de interviews op 13-11-'87. 
25. Omdat deze verschuiving van taken bijna het karakter kreeg van het 'wegkopen' van werkne

mers is de bedrijfsleiding van SSGB steeds minder een voorstander van deze strategie. Het zal 
echter duidelijk zijn dat een dergelijke strategie voor het opvangen van urgente problemen bij 
organisatorische veranderiugen bij SSGB vrijwel onvermijdelijk is. 

26. In een interview op 1-9- '87. 
27. Voor een betergegrip van een stijlboek en de functie ervan voor de produktie in de drukvorm

voorbereidende fase van de grafische produktie, is het nodig om te weten dat 85 % van de 
opmaak van losbladigen tamelijk eenvoudig is. Voor deze bewerkingen zijn standaardvoor
schriften in het stijlboeken opgenomen. Elke teksteenheid -zoals een hoofdstuktitel- heeft voor 
alle stijlboeken een zelfde codering nodig. De uitwerking voor de zetinstructies kan echter per 
stijlboek verschillen, zodat de redacteur bij de tekst alleen de codes aanbrengt die in het betref
fende stijlboek worden beschreven. De computer combineert de codes, waardoor de juiste 
opmaak ontstaat. 

28. Vergelijk bijvoorbeeld de tendensen die door Doorewaard en Huygen worden waargenomen bij 
de automatisering van bet produktieproces bij verzekeringen : Doorewaard en Huygen 1985. 

29. Volgens de voorvrouw in een interview op 25-2-'88. 
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V. Casestudy bij het Dagblad voor Noord-Limburg 

1. Het Audet-concern 

Tijdens de periode van onderzoek is ook het Audet-concern onderdeel geworden 
van een groter uitgeversconcern. Eind 1987 werd door het VNV-concern, dat met 
een omzet van 1,7 miljard de grootste uitgever in Nederland is, een bod aange
kondigd op het Audet-concern, waarna het laatstgenoemde concern uiteindelijk 
onderdeel is geworden van de VNU Dagbladengroep. Dit overigens geheel vol
gens de verwachtingen van insiders in de uitgeverswereld, dat er in ieder geval 
een verdere concentratie van aktiviteiten in de uitgeverswereld zou plaatsvinden. 
Terwille van een goed begrip van de eigenheid van het concern, het type produkt 
dat vervaardigd wordt en de markt waarop geöpereerd wordt, is het nodig, zoals 
ook in de vorige casestudy is gebeurd, een schets te geven van het ontstaan van 
het Audet-concern. 

1.1 Historische achtergrond 

Evenals van de Wolters Samsom Groep -later gefuseerd tot Wolters Kluwer-, 
wordt ook de geschiedenis van het Audet-concem gekenmerkt door een aantal 
fusies en overnames die eerder hebben geleid tot het ontstaan van het Audet
concern. Eerder is het Audet-concern (Audet: Associatie van Uitgevers van Dag
bladen en Tijdschriften en uit het Latijn vertaald: "hij durft") in 1967 opgericht 
na de fusie tussen de uitgeversmaatschappijen Neerlandia te Utrecht en De Gel
derlander te Nijmegen. De concentratie van uitgeef- en drukaktiviteiten die in 
deze periode plaatsvonden, is een uitdrukking van het streven bij uitgevers naar 
schaalvergroting en rationalisatie van de produktie. 
Door de fusie werd een concentratie bereikt van regionale dagbladen in het zui
den en het oosten van het land. NeerJandia was een dagbladenuitgever die ver
schillende regionale dagbladen uitgaf, zoals De Limburger (destijds De Nieuwe 
Limburger), De Stem in Breda en Het Centrum, een katholieke, regionale krant in 
Utrecht. Bij de fusie werd Het Centrum, inclusief het abonnee-bestand, overge
daan aan het Utrechts Nieuwsblad. De stafafdelingen van Neerlandia zijn daarop 
overgeplaatst naar Nijmegen, waar sindsdien de hoofdzetel van het concern ge
vestigd is. 
Na deze fusie zijn successievelijk verschillende andere bedrijven overgenomen, 
waaronder het Dagblad voor Noord-Limburg, het bedrijf waar de case-study zich 
op richt. Het concern heeft door de overnames van regionale dagbladen een groot 
spreidingsgebied verworven. De totale omzet steeg van 46 miljoen gulden in 
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1968 tot bijna 320 miljoen gulden in 1987, terwijl over het laatste jaar een winst 
werd gemaakt van 6,6 % van de totale omzet (na aftrek van belastingen). Ook 
wat betreft het aantal arbeidskrachten dat bij het concern werkzaam was, heeft 
het concern in deze periode een groei doorgemaakt. In 1968 waren 1354 mensen 
in dienst, tegenover ruim twee duizend in 1987. Omgerekend naar het aantal 
mensjaren (het aantal werknemers dat er in dienst zou zijn wanneer zij op full
time basis in dienst zouden zijn) is dit 1893. De afname van het aantal werkne
mers in 1987, waarmee de lijn van groei die vanaf 1983 plaatsvond werd door
broken, moet toegeschreven worden aan de afstoting van de drukkerij Gelderland 
Offset bv. 
Door het ontstaan van het Audet-concem werd min of meer een monopolie van 

. regionale nieuwsvoorziening geschapen in het zuiden en het oosten van het land. 
De concurrentie, die door de recente fusie met het VNV-concern grotendeels ook 
binnen het eigen concern is gekomen, bestond uit het Limburgs Dagblad, het 
Brabants Dagblad en enkele andere kranten in de regio Noord-Brabant, en het 
Wegener-coneem in de Achterhoek. 
Het doorslaggevende motief bij deze fusie en overnames was, dat er een basis 
werd gelegd voor de versterking van de positie van de dagbladen. Hierbij speel
den nieuwe technologieën voor communicatie en voor de opslag van informatie 
nog geen rol van betekenis. Er bestonden destijds namelijk nog niet de uitgebrei
de mogelijkheden die later zijn ontstaan voor het overseinen van berichten. Pas in 
een later stadium ontstonden in aansluiting op nieuwe technologische ontwikke
lingen bij het zetten mogelijkheden voor onderlinge communicatie -zowel wat 
betreft tekst als beeld-, waardoor een grotere mate van coördinatie en uitwisseling 
van de berichtgeving mogelijk werd. 
Evenals bij de recente fusie tussen het Audet-concern en het VNV-concern in nog 
sterkere mate het geval is geweest, werden door de concentratie ruimere moge
lijkheden geschapen voor het bewerken van de markt, van zowel advertenties als 
van abonnees, en een rationalisering van met name het drukproces bij de grafi
sche bedrijven die onderdeel werden van het concern. Bovendien werd hierdoor 
een collectief onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid mogelijk op aangrenzende 
marktsegmenten, waaronder dat van nieuwe media. Daaruit vloeiden experimen
ten voort, zoals de deelname aan een proef met een kabelkrant. De werkmaat
schappijen waren op deze manier in de gelegenheid zelf het beleid op deze ter
reinen vast te stellen, terwijl de verschillende stafafdelingen van het concerns 
daartoe de bouwstenen leverden in de vorm van onderzoeksresultaten. 

Zoals is opgemerkt, zijn de activiteiten van Audet, wat betreft het geografische 
gebied waarop Audet aktiviteiten pleegt, beperkt tot het zuid-oosten van ons land 
(1). In dit opzicht is de strategie van het concern afwijkend van die van andere 
grote uitgeversconcerns, zoals van de voormalige Wolters Samsom Groep en ook 
van de fusie-partner, VNU. Vanwege het beperkte karakter van regionale nieuws
voorziening komt immers internationalisering niet aan de orde als gerichte onder
nemingsstrategie. De strategie van het laatstgenoemde concern is wel gericht op 
een expansie van aktiviteiten en een vergroting van de omzet die met name in de 
Verenigde Staten en Groot-Brittanië zou moeten worden gerealiseerd. Van de 
omzet werd in 1986 83 % in Nederland behaald, 6 % in de Verenigde Staten en 
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7 % in Engeland. In 1989 werd door het gefuseerde concern nog slechts 64 % 
van de omzet in Nederland behaald (jaarverslag 1989: 11). 
Opvallend is echter dat het concern met een regionaal karakter toch aan de inter
nationale concurrentiestrijd werd blootgesteld, aangezien het een prooi dreigde te 
worden van een -mogelijk buitenlandse- mediagigant. In het samengaan van beide 
concerns kan men daardoor een uitdrukking zien van het toenemende belang van 
zowel internationalisering als regionalisering, die in de toekomst steeds meer -als 
complementaire elementen van ondernemingsstrategieën- zullen samenvallen. 

1.2 Structuur van het Audet-concern 

Evenals bij de vorige casestudy is het hier van belang om de belangrijkste struc
tuur van het concern aan te geven en de plaats van de werkmaatschappijen daar
binnen. Hierbij is het noodzakelijk om in te gaan op de medezeggenschapsstruc
turen op het niveau van het concern. De procesinnovatie die als invalshoek is 
gekozen voor deze casestudy heeft namelijk een meer bedrijfsoverstijgend karak
ter dan de procesinnovatie die bij SSGB plaatsvond. 

1.2.1 Managements- en medezeggenschapsstructuren 

Het concern bestaat uit een holding, de nv Audet, en een aantal werkmaatschap
pijen, uitgeverijen die voor het grootste deel zelf de grafische produktie verzor
gen. De werkmaatschappijen hebben een eigen directie en staf. Bij de holding 
zijn verschillende stafafdelingen gelocaliseerd die een ondersteunende functie 
hebben ten aanzien van de werkmaatschappijen. Hierbij wordt vanuit het concern 
een meer uniform beleid uitgezet dan bij de Walters Samsam Groep het geval 
was. 
Terwijl het beleid van staf-afdelingen vooral op concern-niveau wordt bepaald, 
hebben de werkmaatschappijen een grote zelfstandigheid bij hun redactionele en 
commerciële beleid. De Raden van Commissarissen, onder wiens toezicht de 
verschillende werkmaatschappijen opereren, dragen dan ook een specifieke func
tie en verantwoordelijkheid voor het dagblad als regionaal informatie-middel. Het 
concern kent weer een eigen Raad van Commissarissen. 
Met het oog op de coherentie in het beleid van de verschillende werkmaatschap
pijen van het concern en het waarborgen van een samenhang met het overkoepe
lende concern-beleid wordt het voorzitterschap bij de Raden van Commissarissen 
van de werkmaatschappijen door een lid van de concern-directie waargenomen. 
Dit betekent dat op sommige beleidsterreinen een strakke coördinatie vanuit de 
holding plaatsvindt, terwijl vooral ten aanzien van het redactionele en commer
ciële beleid een grote mate van zelfstandigheid van de werkmaatschappijen wordt 
toegekend. Vanuit de holding worden niet alleen aktiviteiten binnen het concern 
gecoördineerd, maar worden ook ondersteunende aktiviteiten ten behoeve van de 
produktie binnen de werkmaatschappijen verricht. 
Naast de verdeling naar werkmaatschappijen, is er binnen de directie een taakver
deling naar aandachtsvelden. 'il:J was een lid van de directie onder meer verant
woordelijk voor de techniek, bouw en journalistieke en juridische zaken. De 
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andere directieleden vormden binnen de directie de leiding over marketing en, 
daarnaast, Personeel en Organisatie en administratieve automatisering. Een be
langrijke taak van de concernleiding ligt op het terrein van de vaststelling van de 
arbeidsvoorwaarden en de bepaling van het personeelsbeleid. Hoewel dit beleid 
vorm krijgt binnen de werkmaatschappij, waarbij belangrijke marges bestaan, 
wordt gestreefd naar een harmonisering van de arbeidsvoorwaarden voor het hele 
concern. 
Ook beslissingen ten aanzien van belangrijke investeringen met grote financiële 
consequenties worden op het niveau van het concern genomen. Ook de werkne
mersvertegenwoordiging op dit niveau speelt daarom een belangrijke rol bij de 
wijze waarop automatisering vormkrijgt 

De leden van de Centrale Ondernemingsraad (deCOR) worden gekozen door de 
OR-en van de werkmaatschappijen en de OR van de houdstermaatschappij Audet 
nv, waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd. Het aantal vertegenwoordigers 
van iedere werkmaatschappij is daardoor afhankelijk van het aantal werknemers 
dat er werkzaam is. 
Bij de samenstelling van de COR is bovendien een minimum vastgesteld voor de 
vertegenwoordiging vanuit de verschillende personeelsgroepen binnen het con
cern. Daarmee worden in de COR de getalsverhoudingen tussen de redactie, 
grafici, administratie en exploitatie binnen de werkmaatschappijen weerspiegeld. 
Na de fusie met de VNV is de COR samengesmolten met de ondernemingsraad 
van de Dagbladengroep van dit concern, waaruit een Groeps Ondernemingsraad 
(GOR) is ontstaan. Deze staat hiërarchisch gezien onder de COR van het nieuwe 
concern. 

1.2.2 Personeelszaken 

Bij een beschrijving van de managementstructuur met het oog op de -mogelijke
betrokkenheid van staf- en lijnfunctionarissen bij procesinnovatie, is het nodig om 
de positie van de afdeling Personeelszaken (PZ) nader onder de loep te nemen. 
Deze kan immers van invloed zijn op de organisatorische vormgeving van de 
vernieuwing in het produktieproces en op de wijze waarop de gevolgen voor de 
werkgelegenheid worden begeleid. 
Belangrijker nog is dat bij het Audet-concern, zoals al is opgemerkt, het beleid 
van stafafdelingen vooral op concern-niveau wordt bepaald. Heeft dus de proces
innovatie zelf al een bedrijfsoverstijgend karakter; ook de sociale begeleiding 
ervan is in grote mate afhankelijk van de pooitie en het handelen van PZ op dit 
echelon van de organisatie. 
Binnen het Audet-concern kent iedere werkmaatschappij een hoofd PZ. Hiërar
chisch gezien staat hierboven op het concern-niveau een concernhoofd PZ. Het 
aantal medewerkers bij deze afdeling op het niveau van de werkmaatschappijen is 
grosso modo afhankelijk van het aantal werknemers dat bij de betreffende werk
maatschappij werkzaam is. Hierin bestaat een grote variatie. Terwijl bij voorbeeld 
de werkmaatschappij De Stem ongeveer 550 werknemers in dienst heeft, zijn bij 
het Dagblad voor Noord-Limburg bij voorbeeld slechts 250 tot 260 werknemers 
in dienst. De afdeling PZ van deze werkmaatschappij heeft daardoor ook een 
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relatief geringe omvang in de personeelsbezetting. Het hoofd van de afdeling PZ 
wordt bijgestaan door een assistent die part-time bij de afdeling PZ werkzaam is 
en die daarnaast secretaris van de OR van de werkmaatschappij is. 
Het hoofd van de afdeling PZ van het Dagblad voor Noord-Limburg constateert 
zelf dat het uitzetten van beleid voor hem, vooral doordat het beheer veel tijd en 
energie in beslag neemt, bijna niet mogelijk is (2). Het beleid ten aanzien van 
functiewaarderings-, beoordelings- en salarissystemen en dergelijke vindt daarom 
op concern-niveau plaats. Bij de besluitvorming rond automatisering en de imple
mentatie ervan zijn verschillende overlegorganen in het leven geroepen, waarbij 
PZ tevens een rol speelt. 

1.3 Marktstrategie 

Bij de marktstrategie van het concern moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen de hoofdactiviteiten, te weten het uitgeven en drukken van dagbladen, en 
daarnaast het uitgeven van (vak)tijdschriften en het vervaardigen van handels
drukwerk. 
Zowel in de vraag op deze marktsegmenten als in de produktie en het beleid van 
het concern als reactie op ontwikkelingen die zich op deze verschillende markt
segmenten voordoen, kunnen belangrijke verschillen bestaan. Voordat we nader 
op deze verschillen ingaan, geven we eerst een overzicht van de belangrijkste 
activiteiten die binnen het concern worden verricht. 

1.3.1 Activiteiten in verschillende marktsegmenten 

De belangrijkste aktiviteiten hebben betrekking op het uitgeven en drukken van 
dagbladen. De verschillende dagbladen zijn ondergebracht in de werkmaatschap
pijen De Gelderlander in Nijmegen, De Stem in Breda, De Limburger in Maas
tricht en het Dagblad voor Noord-Limburg in Venlo. Voorts is er binnen het 
concern een tijdschriftenuitgeverij en waren er tot voor kort twee handelsdruk
kerijen binnen het concern. 
Uitgezonderd bij de tijdschriftenuitgeverij worden alle prodokten door eigen 
grafische bedrijven vervaardigd. Daarnaast worden drukorders uitgevoerd voor 
andere uitgevers en andere grafische bedrijven. Ook de meeste tijdschriften en 
vakbladen worden door drukkerijen binnen het concern vervaardigd. 
Als twee ondergeschikte activiteiten van bedrijven binnen het concern moeten het 
organiseren van promotie-activiteiten, zoals het organiseren van beurzen en 
shows, en het deelnemen aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van elec
tronische media, zoals de kabelkrant en electronisch archiveren, worden genoemd. 
Laatstgenoemde activiteiten waren tijdens de periode waarin de casestudy werd 
uitgevoerd van ondergeschikt belang. Over experimenten met nieuwe media, 
zoals kabelkrant en kabeltekst, wordt door Audet opgemerkt dat er nog sprake is 
van een onvoldragen produkt. Bovendien is er een grote concurrentie, waardoor 
onevenredige bedragen worden betaald aan exploitanten van kabelnetten (Jaa
rverslag 1987: 12). 
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Bij experimenten heeft men daarom steeds gepoogd om de aktiviteiten niet een te 
zware druk op de beschikbare middelen te laten leggen. Bij de deelname van een 
experiment met een kabelkrant in Groningen en Friesland, waarvoor in 1984 door 
de Minister van WVC een vergunning werd verleend om twee jaar lang in Gro
ningen met een kabelkrant te experimenteren, bestond dan ook een intensieve 
samenwerklog met andere uitgevers binnen de stichting EMPRO (Jaarverslag 
1985: 10). Na het aflopen van dit experiment is er door de werkmaatschappij De 
Gelderlander in november 1987 een begin gemaakt met een kleinschalig experi
ment in Tiel (Jaarverslag 1987: 12). 
Evenals bij de voormalige Wolters Samsom Groep is men behoedzaam met het 
plegen van investeringen in dergelijke ontwikkelingen. Bovendien is er bij Audet 
een tendens waarneembaar naar het zich terugtrekken op de kernactiviteiten van 
het concern. De tijdschriftenuitgeverij en de handelsdrukkerijen die andere aan 
het concern wezensvreemde terreinen bestrijken, produceren voor markten waar
voor het voor Audet niet aantrekkelijk genoeg is om grote investeringen in te 
plegen. Als gevolg hiervan is in de loop van 1987 de handelsdrukkerij Gelder
land Offset afgestoten. Hetzelfde gebeurde in 1988, na de fusie met VNU, met de 
handelsdrukkerij Van Grinsven Drukkers bv te Venlo, die daarna is verzelfstan
digd. Dit is onder meer een uitdrukking van de strategie tot een terugtrekking op 
kernactiviteiten die binnen het gefuseerde concern is voortgezet (Jaarverslag 
1988: 20). 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwik
kelingen in de omzet, zoals die plaatsvonden rond de periode van invoering van 
de automatisering die in de casestudy wordt onderzocht (uitgedrukt in percenta
ges van de totale omzet van het concern): 

1984 1986 1987 

dagbladen 
advertenties 31,9 39,1 38,3 
abonnementen en losse verkoop 35,5 35,9 36,0 

vakbladen c.a. 7,2 4,4 4,3 
huis-aan-huisbladen 10,1 10,0 12,2 
overige opbrengsten 9,3 10,6 9,2 

Bron: Jaarverslagen 1986 en 1987. 

Over 1987 is de stijging in het advertentievolume niet gecontinueerd. Ten aanzien 
van de abonnementen en de losse verkoop heeft zich echter een -zij het geringe
stijging doorgezet naar 1987, en vervolgens ook naar 1989. Over het geheel 
genomen wordt in het jaarverslag van VNU over 1989 een groei gemeld bij de 
Dagbladengroep. De Dagbladengroep wordt dan ook een sterke pijler onder het 
VNV-concern genoemd (Jaarverslag over 1989: 20). 
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Verder valt vooral de sterke stijging van de omzet van huis-aan-huis-bladen ten 
opzichte van de totale omzet op. Ook in 1988 werd een groei in de oplage en het 
advertentievolume van huis-aan-huis-bladen tot stand gebracht (Jaarverslag 1988: 
19). 

1.3.2 Tijdschriften en handelsdrukwerk 

Naast de genoemde ontwikkelingen in de omzet van de produktie van het concern 
is er bij de vakbladen een tendens naar daling van de omzet. Dit is een gevolg 
van problemen die zich in de afgelopen jaren in dit marktsegment hebben voor
gedaan. Terwijl in de loop van 1985 een reorganisatie werd doorgevoerd met de 
daarbij behorende stagnatie in de produktie, werd tegelijkertijd een bijkomstige 
negatieve uitwerking op de resultaten van de betreffende werkmaatschappij ver
oorzaakt door een -tijdelijke- inzinking van de advertentiemarkt. 
De reorganisatie was gericht op een verbetering van de kwaliteit van de organisa
tie en het afstoten van produk:ten, met als achterliggende doelstelling een con
centratie op enkele marktsectoren. Als gevolg van de reorganisatie en de verbete
ring die zich in de loop van 1986 aankondigde, werd over dat jaar een aanzien
lijke verbetering van de opbrengst van deze uitgeverij bereikt. Hierdoor stabili
seerde de omzet zich, zodat over 1987 gemeld kon worden, dat de tijdschriften
uitgeverij blijkbaar de moeilijkheden waarin zij verkeerde, te boven was geko
men. De verbetering van het opbrengst van Awfet-tijdschriften bv werd in dat jaar 
omgezet in een positief resultaat, dat aanmerkelijk boven de gestelde verwachtin
gen uitkwam (Jaarverslag 1987: 11). 
De reorganisatie kan gezien worden als een uitdrukking van de strategie van het 
concern tot het terugtrekken op kernactiviteiten binnen de werkmaatschappij. Ten 
aanzien van andere werkmaatschappijen kan dit streven soms tot meer ingrijpen
de veranderingen leiden. Zo vond in de loop van 1987 de eerder vermelde afsto
ting van de handelsdrukkerij Gelderland Offset plaats. 
Voor het afstoten van deze handelsdrukkerij in Nijmegen en het afhouden van 
nieuwe aktiviteiten in deze sector noemt een voormalige directeur van het Audet
concern een aantal redenen (3). Ten eerste ziet hij geen perspectief voor handels
drukkerijen met een omvang van die van Audet. Bovendien vereisen deze een 
ander soort management dan dagbladbedrijven. Vanuit de holding kan weinig 
worden geboden wat al niet aanwezig is binnen de drukkerij. Het is daarom zeker 
niet zinnig om deze aktiviteiten uit te breiden. Als zich een gunstige gelegenheid 
voordoet om een drukkerij van de hand te doen zonder dat het arbeidplaatsen 
vergt, gebeurt dit dan ook. Audet is overigens wat dit betreft geen uitzondering. 
Ook andere concerns als Elsevier, Kluwer en VNU hebben in het verleden han
delsdrukkerijen afgestoten of zelfs opgeheven. 
Een ander kenmerkend verschil is dat de produktie bij handelsdrukkerijen ver
plaatsbaar is naar het buitenland, waardoor de concurrentie zich tot over de lands
grenzen uitstrekt. Het is daardoor moeilijk om vanuit het concern ontwikkelingen 
in dit segment van de grafische produktie op de langere termijn te voorzien en 
om op basis daarvan een nauwgezette planning te ontwerpen. 
Er zijn echter niet alleen financieel-economische overwegingen verantwoordelijk 
voor deze ontwikkeling. Een andere, minstens even belangrijke reden is namelijk 
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in de marktstrategie gelegen. De aanwezigheid van een drukkerij is immers voor 
een producent van handelsdrukwerk van minder essentieel belang dan voor een 
dagbladuitgever, waar de produktieketen in veel sterkere mate verstrengeld is. 
Met het samengaan van verschillende dagbladtitels, waarbij eventueel verschil
lende regionale edities verschijnen, wordt dit argument echter ook daar van af
nemend belang. 
Als laatste moeten we op de verschillen in ondernemingsculluur wijzen. Bij het 
handelsdrukwerk is er veelal een andere relatie met het produkt. Door de grotere 
fluctuaties op de markt van handelsdrukwerk en de grillige voorkeuren bij de 
consument is een sterke binding met de markt en het produkt immers veel be
langrijker. 

1.3.3 Dagbladen 

Als gevolg van de strategie van het concern om zich terug te trekken op de be
langrijkste marktsegmenten waarvoor door bedrijven van het concern wordt ge
produceerd, concentreert Audet zich in toenemende mate op het segment van de 
regionale dagbladen en de qua produktie daaraan verwante huis-aan-huisbladen. 
Deze onderdelen van het concern leveren niet alleen een groter deel van de om
zet van de produktie, maar zijn bovendien winstgevende activiteiten van het 
concern. Over 1986 werd, terwijl de oplage van landelijke dagbladen met iets 
meer dan één procent steeg, bij de regionale bladen voor het eerst sinds jaren een 
oplagedaling tot staan gebracht. 
Naast deze volumegroei, die voor een deel samenging met een toename van het 
aantal advertenties (3,4 %), werd een verbetering van het rendement tot stand 
gebracht door een doorbereking van de kostenstijgingen in ·de kostprijzen. Door 
de abonnementsprijsverhoging die per 1 oktober 1986 werd doorgevoerd, steeg de 
opbrengst uit abonnementsgelden met 2,3 procent Gaarverslag 1987: 9). In 1987 
steeg de oplage van de dagbladen opnieuw (met 0,9 %: een percentage dat gelijk 
is aan de gemiddelde oplagestijging bij dagbladen over dat jaar in Nederland). 
Als oorzaak van de gunstige ontwikkelingen in dit deel van de produktie van het 
Audet-concern wordt de verbetering van de kwaliteit van de marktbewerking 
genoemd. Ook de kwaliteit van het produkt krijgt binnen het concern grote aan
dacht. Zo blijkt uit het jaarverslag over 1986 dat aan directies, hoofdredacties en 
staffunctionarissen gedurende dat jaar opleiding en training werd gegeven, waar
van de genoemde onderwerpen hoofdbestanddeel vormden (jaarverslag 1986: 14). 
Uit de bijeenkomsten kwam als conclusie naar voren dat verder aan produktver
betering zou moeten worden gewerkt en dat daarom gestart zou worden met 
trainingsactiviteiten binnen de organisatie, die gericht zijn op een verbetering van 
de marktbenadering en de klantgerichtheid van de organisatie. In het jaarverslag 
over 1987 wordt de versterking van de marktpositie in enkele gebieden al expli
ciet toegeschreven aan de verbetering van de marktbewerking door de dagbladuit
geverijen van het Audet-concern gedurende dat jaar en het daaraan voorafgaande 
jaar. 
De gunstige ontwikkeling die zich in 1986 bij het advertentievolume heeft voor
gedaan, heeft zich in 1987 niet voortgezet. Dat jaar werd gekenmerkt door een 
grillige ontwikkeling. Lichte stijgingen werden opgevolgd door sterke dalingen, 
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met als resultaat dat over het gehele jaar 1987 bij alle dagbladen gemiddeld een 
daling van het advertentievolume is opgetreden van 0,7 %. Bij de landelijke 
dagbladen was dit 3,4 %, terwijl de daling bij de regionale dagbladen beperkt 
bleef tot 0,2 % (jaarverslag over 1987: 8). Samengevat betekent dit dat, terwijl de 
oplage gedurende dat jaar is gestegen, het advertentievolume, dat een belangrijk 
deel van het rendement bepaalt, is afgenomen. Ook recentelijk wordt de verlaging 
van inkomsten uit advertenties als problematisch gezien, hetgeen voor een deel de 
relatief slechte positie van het huidige WVU-concem verklaart. 
De ongunstige ontwikkelingen in het aanbod van advertenties worden door de 
dagbladuitgevers nadrukkelijk in verband gebracht met verschillende recente 
ontwikkelingen op het terrein van de massamedia. De afgelopen jaren blijken de 
pleidooien van dagbladuitgevers voor het treffen van beschermende maatregelen 
en het verlenen van compensaties voor de veronderstelde nadelige gevolgen van 
nieuwe media voor de opbrengsten van de dagbladpers vruchten af te werpen. In 
1986 werd in het nieuwe regeeraccoord vastgelegd dat bij regionale en locale 
televisie of radio-uitzendingen geen reclame zal worden toegestaan. De volgende 
voor de dagbladuitgevers positieve ontwikkeling is, dat de dagbladen zullen par
ticiperen in de door de overheid gemonopoliseerde exploitatie van de STER-
reclame op radio en televisie. In de nieuwe Mediawet is vervolgens vastgelegd 
dat 25 % van de meeropbrengst van deze reclame aan de pers wordt uitgekeerd, 
waarmee impliciet de nadelige gevolgen van ether-reclame voor de advertentie
inkomsten van de pers worden erkend. 

Voor de toekomst van het Audet-concem wordt veel belang gehecht aan markton
derzoek, waartoe onderzoek naar de vrije-tijdsbesteding van de consument wordt 
bepleit. Dat de ontwikkelingen hierin voor de dagbladuitgevers van groot belang 
kan zijn, is duidelijk. Deze ontwikkelingen zijn geenszins overzichtelijk en 
slechts in geringe mate voorspelbaar. Er ontstaat bij voorbeeld een toenemende 
hoeveelheid vrije tijd door zowel de verkorting van de gemiddelde werktijden en 
daardoor de toename van de beschikbare vrije tijd bij de beroepsbevolking, als de 
groei van het deel van de bevolking dat niet -meer- tot de beroepsbevolking 
behoort. Hierbij moet gedacht worden aan de toenemende vergrijzing en de op 
een hoog peil blijvende werkloosheid. Het bestedingspatroon kan er echter toe 
bijdragen dat deze vergrote mogelijkheden voor het lezen van een dagblad niet 
ook in een stijging van de oplage tot uitdrukking komt. Hierbij spelen verschil
lende complicerende faktoren een rol, zoals het fenomeen van het gezamenlijk 
abonneren op een dagblad, de concurrentie van andere media en de concurrentie 
van andere vormen van vrije-tijdsbesteding. 

2. Werkmaatschappij Dagblad voor Noord-Limburg bv 

In de case-study bij het grafisch bedrijf van de voormalige Wolters Samsom 
Groep, de Samsom-Sijthoff Grafische Bedrijven, vond de besluitvorming rond de 
vernieuwing van het zetsysteem op het niveau van het bedrijf en ten dele binnen 
de samenwerking met de Samsom Uitgeverij plaats. Het concern speelde daardoor 
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meer een initiërende rol dan een uitvoerende bij de implementatie van de tech
nologische vernieuwing. Bij de bedrijven van het voormalige Audet-concem (4) 
wordt niet alleen een belangrijke impuls voor automatisering gegeven vanuit het 
concern, maar wordt ook de uitvoering van de plannen en de implementatie van 
de automatisering begeleid vanuit het concern. Ook de afspraken met de vakbon
den worden op dat niveau gemaakt. Bij het deel van de casestudy over de besluit
vorming wordt dan ook veel aandacht besteed aan de rol van de staf-functionaris
sen op dit niveau. 
Een belangrijke reden voor het verschil in aanpak bij automatisering van -delen 
van- de produktie is gelegen in het verschil in de aard van de produktie. Terwijl 
bij de produktie van SSGB de produktie van losbladigen, boeken en tijdschriften 
het belangrijkste deel van de produktieproces bepalen, worden door de bedrijven 
van het Audet-concem vooral dagbladen vervaardigd. Dit verschil in de produktie 
is overigens een relatief verschil, zoals later zal blijken. 

Om de achtergrond van de vernieuwing van het zetsysteem te kunnen duiden, is 
het noodzakelijk om ontwikkelingen in de produktie op bedrijfsniveau aan te 
geven. Hiertoe is gekozen voor het Dagblad voor Noord-Limburg, waar ook de 
gevolgen van de implementatie van de vernieuwing van het zetsysteem zijn be
studeerd. Dit bedrijf is gekozen op grond van het feit dat hier verschillende pro
dukten worden vervaardigd, waardoor de produktie niet uitsluitend het karakter 
van dagbladproduktie heeft. 
Er bestaat een -relatief- verschil in grootte van dit bedrijf met het grafische be
drijf in de vorige casestudy. SSGB zelf is wat betreft het aantal werknemers 
ongeveer even groot als het Dagblad voor Noord-Limburg. Bij deze werkmaat
schappij werken in totaal ongeveer 250 werknemers, waarmee het de kleinste 
werkmaatschappij binnen het concern is. SSGB is door de samenwerking met de 
SU in feite echter een wezenlijk onderdeel van een grotere organisatie. 

2.1 De produktie bij het Dagblad voor Noord-Limburg 

Het Dagblad voor Noord-Limburg, dat het belangrijkste produkt is van deze 
werkmaatschappij, heeft een oplage van ongeveer 50.000 exemplaren, waarmee 
het dagblad tevens de kleinste oplage heeft van de dagbladen van het Audet-con
cern. De ontwikkeling in de oplage laat overigens een langzaam groeiende lijn 
zien. 
Hoewel de naam anders doet vermoeden, bestaat de produktie bij deze werkmaat
schappij niet alleen uit de produktie van het uit 1862 daterende dagblad. Naast 
het bedrijf waar de krant wordt gemaakt, dat gevestigd is in het centrum van 
Venlo, heeft de werkmaatschappij namelijk twee dochterondernemingen: de of
fsetdrukkerij Van Grinsven Drukkers bv en de uitgeverij De Mercuur bv te Tege
len. Bij de laatste uitgeverij worden enkele weekbladen en huis-aan-huis-bladen 
uitgegeven, zoals de Tegelse Courant en Ons Weekblad te Reuver. Laatstgenoem
de uitgever neemt overigens een marginale positie in binnen de werkmaatschappij 
en blijft daarom verder in deze casestudy buiten beschouwing. 
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2.1.1 Structuur van de werkmaatschappij 

De voorbereidende fase van de produktie van Van Grinsven wordt uitgevoerd bij 
de zetterij van het Dagblad voor Noord-Limburg. Hoewel er sprake is van af
zonderlijke bedrijven met een verschillende produktie, is de produktie van beide 
ondernemingen in sterke mate met elkaar verbonden. Dit komt onder meer tot 
uitdrukking in het feit dat de bedrijven onder een gezamenlijke directie vallen. 
Bovendien is het personeel in één OR vertegenwoordigd, uit wiens midden weer 
een vertegenwoordiger voor de OR op concern-niveau (de COR) wordt gekozen. 
Binnen het Audet-concem bestaan verschillende dwarsverbindingen en wordt op 
diverse manieren samengewerkt tussen de verschillende werkmaatschappijen. 
Tussen de twee genoemde bedrijven in Venlo bestaat echter een veel grotere 
mate van samenwerking en afhankelijkheid, waardoor zij binnen het Audet-con
cem één werkmaatschappij vormen. 
Zoals het ontstaan van het concern gekenmerkt wordt door verschillende fusies, is 
de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg mede gevormd door een 
overname. Ook de drukkerij Van Grinsven is namelijk door overname onderdeel 
van de werkmaatschappij geworden. Nadat het Dagblad voor Noord-Limburg al 
eerder door het Audet-concem was overgenomen, werd vervolgens op 1 januari 
1978 het familie-bedrijf Van Grinsven in de werkmaatschappij opgenomen. Op 
dat moment was de financiële positie van het bedrijf allerminst rooskleurig. Voor 
het economisch gezond maken van het bedrijf waren nieuwe investeringen nood
zakelijk. Aan de eigenaren van het bedrijf ontbrak echter het nodige kapitaal, 
hetgeen bij het dagblad wel aanwezig was. 
Reeds eerder was besloten om de rotatie-hoogdrukpers van het dagblad niet te 
vervangen. De krant zou voortaan elders worden gedrukt. In eerste instantie was 
dit bij De Gelderlander en later in Roermond. Ter compensatie van de werkgele
genheid die hiermee verloren ging, werd besloten de Van Grinsven-drukkerij over 
te nemen. Bij het Dagblad bestond tevens een kleine handelsdrukkerij, waarmee 
leegloop in de produktie van dagbladen werden opgevuld. Bij het samengaan van 
beide bedrijven is deze capaciteit geïntegreerd in de drukcapaciteit van Van 
Grinsven. 
Bij het Dagblad voor Noord-Limburg wordt sindsdien alleen het voortraject van 
de grafische produktie verzorgd van het Dagblad voor Noord-Limburg, van huis
aan-huis-bladen en van andere grafische produkten. Hier vinden de tekstverwer
king, het zetten, de correctie, de opmaak en tot slot de distributie plaats. Het 
feitelijke drukken van de krant vindt bij de drukkerij van de editie van De Lim
burger voor Midden-Limburg in Roermond plaats, die tevens onderdeel is van 
het Audet-concem. 
De produktie die door de werkmaatschappij waar de casestudy is uitgevoerd 
wordt geleverd is, door het bestaan van een handelsdrukkerij daarin niet represen
tatief voor het concern als geheel, waar voomarnelijk kranten worden gezet, 
gedrukt en gedistribueerd. Dit heeft gevolgen voor de achtergrond van de auto
matisering die als invalshoek is genomen bij de opzet van de casestudy. Over het 
gehele concern genomen heeft de automatisering namelijk, in verhouding tot het 
ondergeschikte belang van deze produktie binnen het concern, een relatief zwaar 
stempel meegekregen van de produktie van handelsdrukwerk, zoals dat onder 
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meer door de drukkerij Van Grinsven wordt verzorgd. Absoluut gezien draagt de 
automatisering echter een duidelijk stempel van de krantenproduktie, die de hoof
daktiviteit van het concern uitmaakt. 

2.1.2 Technologische ontwikkelingen in het produktieproces 

Aan het begin van de jaren zeventig werd het loodprocedé vervangen door het 
fotografisch zetten. Deze overgang betekende nog geen automatisering van het 
produktieproces, maar had wel ingrijpende gevolgen voor de werkzaamheden die 
moeten worden uitgevoerd. Door de vervanging van het loodzetten door het tik
ken van ponsbanden werden de grafische vaardigheden van veel mensen over
bodig. Voorbereidende taken werden ondergebracht bij de werkvoorbereiding. 
Werknemers die hier terecht kwamen en die in die positie opdrachten gaven aan 
de bedieners van de ponsmachine, konden hun oude vaardigheden blijven toepas
sen. Het merendeel van de vroegere machinezetters werd echter bij de bediening 
van de ponsmachine ingezet. 
Nadat dit procedé ongeveer acht jaar operationeel was geweest, werd de automa
tisering doorgevoerd en hebben de computers hun intrede gedaan in de techniek 
(de produktie-afdeling) en op de redactie, waardoor ook de redacteuren zelf hun 
tekst kunnen intikken op het beeldscherm. 
Tussen de administratieve en technische automatisering bestaat tot nu toe een 
sterke scheiding (5). De primaire oorzaak hiervan is, dat er van oorsprong in de 
techniek -de grafische produktie- weinig automatisering plaatsvond. De admini
stratieve automatisering was echter al eerder doorgevoerd. 
De belangrijkste reden voor het handhaven van het onderscheid tussen de admini
stratieve en de technische automatisering is, dat bij de eerstgenoemde vorm van 
automatisering werd gekozen voor het zelf ontwikkelen van systemen. Bij de 
technische automatisering heeft men doelbewust gekozen voor de aanschaf van 
kant-en-klare systemen, aangezien de voordelen hiervan zwaarder wegen dan de 
nadelen. Omdat de automatisering van de produktie in de Verenigde Staten al 
veel eerder op gang gekomen is, kunnen daar systemen worden geleverd waarvan 
in de praktijk de mogelijkheden en beperkingen al zijn aangetoond. 
Een belangrijk nadeel van het 'in huis' ontwikkelen van systemen noemt het 
directielid dat destijds verantwoordelijk was voor de technische automatisering, 
ten eerste het feit, dat het meestal veel langer duurt voordat systemen operatio
neel zijn gemaakt, en ten tweede het feit, dat de kosten vaak veel hoger zijn dan 
wanneer het systeem kant-en-klaar wordt gekocht. Bovendien zijn er binnen de 
bedrijven vaak wensen die achteraf overbodig kunnen blijken te zijn. Wanneer 
het systeem eerder bij andere bedrijven is uitgeprobeerd en getest, weet men 
bovendien welke randapparatuur en software wel en welke niet noodzakelijk is, 
aangezien er dan al een voorselectie is geweest. Met name bij de automatisering 
van de tekstverwerking is daarom zowel de hardware als de software grotendeels 
buiten de bedrijven ontwikkeld (6). 
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Het zetten tum het einde van de jaren zestig 
Foto: Dagblad voor Noord-Limburg 
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2.2 Procesinnovatie en nieuwe uitgeefmogelijkheden 

De ontwikkelingen in de produktie worden bij de werkmaatschappij het Dagblad 
voor Noord-Limburg in veel mindere mate bepaald door nieuwe uitgeefmogelijk
heden dan bij de voormalige Wolters Samsom Groep het geval is. Voor zover 
deze mogelijkheden effecten hebben voor de produktie bij de werkmaatschappij, 
hebben deze betrekking op de handelsdrukkerij Van Grinsven. 

2.2.1 Drukkerij VanGrinsven 

Deze handelsdrukkerij neemt binnen de werkmaatschappij het Dagblad voor 
Noord-Limburg en het Audet-concern een ondergeschikte plaats in. Dit blijkt 
alleen al uit de visie van de directie van het Audet-concern op het (voort-)bestaan 
van handelsdrukkerijen binnen het concern zoals die werd verwoord door de heer 
Pompen, namelijk dat in dit type produktie binnen het concern geen . verdere 
investeringen dienden te worden gepleegd (zie par. 1.3.1). Vooral als gevolg van 
de overcapaciteit in dit segment van de grafische produktie zijn geen grote in
vesteringen in de produktie-apparatuur van de handelsdrukkerij te verwachten. 
Bij de drukkerij Van Grinsven bv worden tijdschriften, huis-aan-huis-bladen en 
ander -hoogwaardig- handelsdrukwerk, zoals jaarverslagen en kalenders, geprodu
ceerd. De huis-aan-huisbladen worden vooral voor de West-Duitse markt ge
maakt. Het zetsel wordt veelal in de vorm van film aangeleverd, zodat alleen nog 
het eigenlijke drukproces hoeft te worden uitgevoerd. Deze markt is voor Van 
Grinsven van een zeer groot belang. In Nederland is er op de markt van het 
handelsdrukwerk immers een felle concurrentie en bestaat er een grote overcapa
citeit in dit segment van de markt. De concurrentie komt niet alleen van kleine 
bedrijven waar voor een lage prijs copieën worden geleverd, maar vooral ook van 
de huisdrukkerijen die de verschillende overheidsinstanties, zoals gemeenten, van 
hun drukwerk voorzien. De reden voor het bestaan van dergelijke huisdrukkerijen 
is vaak gelegen in de snelheid waarmee ze drukwerk kunnen afleveren. Wat de 
kostprijs betreft zijn ze vaak duurder dan de traditionele grafische bedrijven. 
In de concurrentie met deze bedrijven wordt door de werkmaatschappij -naast de 
prijs- vooral de kwaliteit van het drukwerk bij Van Grinsven benadrukt. Dit is 
een belangrijk wapen in de concurrentiestrijd op de markt van het handelsdruk
werk. Een waarmerk voor de kwaliteit van het produkt en de organisatie waarin 
het wordt geproduceerd, is het certificaat dat wordt afgegeven door de VPGJ 
(Vereniging Produktbewaking GrafiSche Industrie). Dit certificaat wordt periodiek 
vernieuwd na een controle op de genoemde kwaliteitsaspecten. Dat de waarde 
van het certificaat voor de drukkerij niet gering is in de concurrentie met andere 
handelsdrukkerijen blijkt onder meer uit het feit dat Van Grinsven lange tijd het 
enige bedrijf in Limburg is geweest waaraan een certificaat werd toegekend, 
waardoor het bedrijf zich in dit opzicht in een unieke positie bevond. 

De drukkerij heeft twee zetmachines die een geringe capaciteit hebben en die 
sterk verouderd zijn. Hoewel een groot aantal tekens en karakters kunnen worden 
vervaardigd, kan de apparatuur -Quadritex- niet voldoende soorten zetsel ver-
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werken. De aanschaf van nieuwe, vervangende apparatuur staat al enige jaren op 
de begroting van de werkmaatschappij. 
Zoals de directeur van de werkmaatschappij liet weten, heeft de vervanging ech
ter geen hoge prioriteit. Als reden wordt hiervoor aangevoerd dat een deel van 
het zetwerk bij het Dagblad wordt verricht. Met de bij het Dagblad voor Noord
Limburg aanwezige, hoogwaardige apparatuur kan snel een grote hoeveelheid 
zetsel worden vervaardigd. Bij de drukkerij van Grinsven was men echter van 
mening dat de aanschaf van een nieuwe zetmachine mogelijk ook zou kunnen 
helpen om als drukkerij nieuwe klanten te werven. Bovendien blijkt het grootste 
deel van het zetwerk toch binnen het eigen bedrijf te worden gemaakt. 

2.2.2 Het Dagblad voor Noord-Limburg 

Het produktieproces bij het Dagblad voor Noord-Limburg wordt bepaald door de 
toepassing van een hoog ontwikkelde technologie. De redactie is direct verbonden 
met de zetapparatuur (Harris), zodat zij 'on-line' kan werken. De opmaak wordt 
nog niet aan het beeldscherm uitgevoerd, maar hierin zal binnen enige jaren 
verandering komen doordat electronische opmaakapparatuur zal worden inge
voerd. 
De voorbereidingen hiertoe werden op concern-niveau getroffen door een com
missie 'Opmaak-apparatuur'. In deze commissie werden de technische aspecten 
belicht en werd de markt van leveranciers verkend. De bedrijfsleider van het 
Dagblad maakt onder meer deel uit van deze commissie. Om verschillende rede
nen, die later ter sprake zullen komen, is de invoering van de opmaakschermen 
uitgesteld. 
De apparatuur bij de tekstverwerking is gekoppeld aan de apparatuur van andere 
krantenbedrijven, waardoor een direkte onderlinge communicatie mogelijk is. Bij 
de vernieuwing van het zetsysteem zijn namelijk vanuit het concern in een later 
stadium de technologische en organisatorische aanpassingen aangebracht, waar
door onderlinge communicatie tussen de redacties van de verschillende dagbladen 
van het Audet-concern mogelijk werd. Door het gebruik van paswoorden wordt 
voorkomen dat redacties onderling te gemakkelijk toegang hebben tot niet voor 
hen bestemde informatie. Dit geldt binnenshuis tevens voor de redactie en de 
technische afdeling. 
Er is bovendien een koppeling van de apparatuur met de telex, zodat berichten 
direct door de redactie kunnen worden overgenomen. Ook foto's worden door 
middel van een telefoonverbinding via de telex overgeseind. Tussen de redac
teuren onderling bestaan er verschillende communicatie-mogelijkheden, evenals 
bij de advertentie-afdeling. Hier kan bij voorbeeld de tekst direct -zetklaar- naar 
de zetmachines worden overgestuurd. 
Sinds de automatisering kan de redactie tot op zekere hoogte de tekst zelf vorm
geven en zelf een kop kiezen. Hiermee is dus -voor zover het puur redactiewerk 
en niet advertentie-werk betreft- een hoeveelheid monotoon werk voor de grafici 
vervallen, namelijk het intikken van tekst. De bemoeienis van de zetterij met het 
produktieproces werd daardoor voor een deel van de produktie beperkt tot de 
opmaak van de pagina. Het zetten van advertenties valt nog steeds onder de 
verantwoordelijkheid van de zetterij. 
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Het zetten van de krant na de automatisering 
Foto: Dagblad voor Noord-Limburg 

3. Het besluitvormingsproces 

Zoals eerder is aangegeven, vond de besluitvorming rond de vernieuwing van het 
zetsysteem in eerste instantie op het niveau van het concern plaats. De interviews 
die ten behoeve van dit deel van de casestudy zijn gehouden, zijn daarom vooral 
op dit niveau afgenomen. 
Deze aanpak van procesinnovatie verschilt niet in absolute zin van die welke men 
bij SSGB van de Walters Samsam Groep hanteerde. Verschillende sociale aspec
ten van het proces van vernieuwing, met betrekking tot de vereiste scholing en 
kwalificering en de acceptatie van de technologische vernieuwing en betrokken
heid vanuit de basis van de organisatie, worden immers in toenemende mate als 
een primaire noodzaak gezien voor het slagen van automatiseringsplannen. Al in 
een vroeg stadium van verkenning van de apparatuur en het uittesten van appara
tuur zijn daarom bedrijfsleiders en andere functionarissen vanuit het lijnmanage
ment bij de besluitvorming betrokken. Hierdoor bestaat er eerder een relatief 
verschil met de aanpak bij de Walters Samsam Groep dan een absoluut verschil. 
Ook bij deze casestudy wordt geprobeerd de verschillende stappen in het proces 
van besluitvorming bloot te leggen, waarbij mogelijkerwijs bij te onderscheiden 
momenten hierin verschillende keuzemogelijkheden worden aangegeven. Bij de 
analyse van dit proces zijn de motieven die bij de uiteindelijke beslissing de 
doorslag hebben gegeven, van groot belang. 
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3.1 Achtergrond van de procesinnovatie 

Om inzicht te kunnen verkrijgen in het proces van besluitvorming en de imple
mentatie van de technologische vernieuwing is het nodig eerst enkele posities bij 
stafafdelingen op concern-niveau aan te geven, die van belang zijn voor het be
leid ten aanzien van, en de aanpak bij vernieuwing van het produktieproces. 
Gezien het feit dat de procesinnovatie niet alleen vanuit het concern wordt geï
nitiëerd, maar tevens in een 'bottom-up' richting verloopt, is het tevens nood
zakelijk om de invloed vanuit het management op het niveau van de werkmaat
schappij aan te geven. Dit is tevens van belang om de context waarin de imple
mentatie en de feitelijke invoering van de technologische vernieuwing plaatsvindt, 
te duiden. Ook hier is weer gekozen voor de werkmaatschappij het Dagblad voor 
Noord-Limburg, omdat daar de met automatisering samenhangende organisatori
sche veranderingen zijn bestudeerd. 

3.1.1 Invloed van stafafdelingen op besluitvorming 

Naast de coördinatie van het concernbeleid die volgens de in par. 1.2.1 beschre
ven delegering van commissarissen vanuit de holding naar de werkmaatschap
pijen gestalte krijgt, is er binnen de directie van de holding een taakverdeling 
naar beleidsterreinen, die op alle werkmaatschappijen van het concern betrekking 
hebben. Uit deze taakverdeling bleek al een duidelijk onderscheid tussen de af
deling Technische Zaken, van waaruit de automatisering werd doorgevoerd, en de 
afdeling Administratieve Automatisering, waar tevens het Computercentrum was 
ondergebracht. 
Evenals bij andere grafische bedrijven ontstond er een machtstrijd tussen deze 
twee afdelingen. Bij de afdeling Administratieve Automatisering was men van 
mening dat zij een dermate ruime ervaring op het gebied van automatisering had 
opgedaan dat deze afdeling de meest competente was om de verdere automatise
ring van de tekstverwerking door te voeren. Dit, terwijl men op de technische 
afdeling automatisering in het verlengde van voorgaande technische ontwikkelin
gen binnen het grafische produktieproces zag. Door deze afdeling werd de rele
vantie van grafische kennis en vaardigheden voor het automatiseren van het pro
duktieproces dan ook hoger ingeschat dan door de administratieve automatisering. 
Vanuit Technische Zaken was een medewerker belast met de uitvoering van de 
technische veranderingen die bij de verschillende bedrijven van het concern wer
den doorgevoerd. Bovendien was hij verantwoordelijk voor de organisatorische 
aspecten van deze veranderingen. In het proces van besluitvorming speelde hij 
een centrale rol, aangezien hij als projectmanager deelnam aan de besluitvorming 
in alle werkgroepen die vervolgens rond de verschillende aspecten van de auto
matisering van het grafische en redactionele produktieproces geformeerd. 
Niet zonder reden wordt hier gesproken over grafische en redactionele automati
sering. Zoals we later zullen zien, heeft de automatisering niet alleen betrekking 
op deze twee produktieprocessen, maar hebben bovendien de gevolgen betrekking 
op de relatie tussen de grafische (technische) afdelingen en de redacties. Als 
gevolg van de automatisering werden namelijk verschuivingen tussen deze af
zonderlijke delen van de produktie teweeg gebracht. Hierdoor speelden de 
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machtsverhoudingen tussen twee groepen betrokken werknemers, die van oudsher 
al gekenmerkt worden door de verschillen in cultuur waar zij deel van uitmaken, 
een rol bij het proces van organisatie-verandering. Tot deze verschillen behoren 
zowel uiterlijke verschijnselen, waaronder het verschil tussen hand- en hoofdar
beid, dat in toenemende mate aan erosie onderhevig is, als meer inhoudelijke 
verschillen over de produktie van de krant, zoals de vonngeving en opmaak, en 
de kwaliteit van de tekst. Met het oog op deze belangentegenstelling werd al in 
een vroeg stadium van besluitvonning een adhoc-functie op het niveau van het 
concern geschapen, welke werd vervuld door een redactioneel systeemdeskundige 
vanuit een werkmaatschappij, namelijk de toenmalige chef van de redactie van 
De Limburger. 

Zoals eerder is opgemerkt, is de werkmaatschappij vooral zelfstandig in het voe
ren van het redactionele en het commerciële beleid. Bij het Dagblad voor Noord
Limburg blijkt dit bij voorbeeld uit de vonngeving van de krant, die, met het oog 
op een verhoging van de wervingskracht op het publiek, enkele jaren geleden 
fundamenteel is herzien en is aangepast aan nieuwe inzichten op dit terrein. De 
financiële risico's van een dergelijke ingreep in de produktie van de krant worden 
geheel door de werkmaatschappij gedragen. Tot nu toe blijkt de stijging van de 
betaalde oplage zich echter gestaag voort te zetten, hetgeen -zoals ook de betrok
kenen binnen de werkmaatschappij verklaren- ten dele aan deze verandering mag 
worden toegeschreven. 
Met betrekking tot de automatisering van het produktieproces is de zelfstandig
heid in het beleid echter gering. Ook vanuit het Dagblad voor Noord-Limburg 
heeft men geen noemenswaardige invloed uitgeoefend op de besluitvonning en 
de uiteindelijke aanschaf van het Harris-systeem. Dit neemt niet weg dat binnen 
het Audet-concern in een vroeg stadium door alle werkmaatschappijen invloed is 
uitgeoefend op de besluitvonning. De betrokkenheid van de werkmaatschappijen 
bij de besluitvonning is echter niet altijd voorspelbaar en kwantificeerbaar. Deze 
wordt namelijk tevens bepaald door min of meer toevallige faktoren. Bij de werk
maatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg was de invloed op een later sta
dium van de besluitvonning rond de aanschaf van de randapparatuur, wanneer 
men deze afmeet aan de grootte van de werkmaatschappij, redelijk groot. Dit 
moet tevens worden verklaard vanuit de betrokkenheid uit de persoonlijke inte
resse en capaciteiten van de toenmalige bedrijfsleider van de technische afdeling. 

3.1.2 De initiërende fase 

Hierboven is al aangegeven dat de initiatieven voor automatisering van het proces 
van tekstverwerking genomen werd op het niveau van het concern, en wel door 
de hoogste echelons van het management (de Raad van Bestuur) en de betrokken 
stafafdeling Technische Zaken. Dit geldt met name voor investeringen in produk
tie-apparatuur die betrekking heeft op alle of in ieder geval het merendeel van de 
werkmaatschappijen of investeringen die van een grote financiële omvang zijn. 
Hier gaan we nader in op de eerste fasen in dit proces, waarin de eerste markt
verkenningen werden uitgevoerd en waarbij de beschikbare apparatuur werd 
aangepast aan de behoeften van de organisatie van Audet. 
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Toen op concern-niveau een lid van de directie specifiek belast werd met de 
technologische ontwikkelingen binnen de produktie, was zijn eerste taak het 
samenstellen en leiden van een werkgroep die zich met de automatisering van de 
tekstverwerking bezig ging houden. In het algemeen wordt bij de aanschaf van 
grootschalige nieuwe apparatuur eerst een voorstudie verricht op het niveau van 
het concern. Hier worden de stafafdelingen van het concern mee belast, zoals in 
het onderhavige geval de afdeling Technische Zaken. 
De marktverkenning van leveranciers en de vergelijking van door hen uitge
brachte offertes op de eisen die door Audet waren opgesteld, werden door de 
werkgroep Automatisering Tekstverwerking uitgevoerd. Deze werkgroep, die de 
keuze voor de leverancier maakte, bestond naast de genoemde directeur van het 
Audet-concern uit enkele hoofdredacteuren en directeuren van werkmaatschap
pijen. Door de werkgroep werd een voorstel gedaan aan het directioneel overleg, 
waar directeuren van de werkmaatschappijen en de holding aan deelnemen. De 
uiteindelijke beslissing tot de aanschaf van een systeem werd genomen door de 
eerder genoemde technisch directeur van het concern. 
Vanaf de eerste initiatieven in de besluitvorming rond automatisering tot aan de 
uiteindelijke keuze van de leverancier -hetgeen een periode van twee jaar in 
beslag heeft genomen-, werden ten behoeve van een uitgewogen besluitvorming 
verschillende andere werkgroepen met een multi-disciplinaire samenstelling geïn
stalleerd, hetgeen later tot gevolg had dat de invoering van het systeem beter kon 
worden begeleid. 
Door het vooraf bestuderen van de verschillende aspecten van automatisering van 
de tekstverwerking, waaronder ook de sociale gevolgen ervan, kon men volgens 
de projectmanager die vanuit de afdeling Technische Zaken was aangesteld, beter 
voorbereid met de invoering van de apparatuur beginnen. Door de grondige voor
bereiding hoefde dit namelijk daarna slechts een jaar in beslag te nemen. 
Het meest evidente beslissingsmoment in de besluitvorming betreft volgens hem 
de primaire keuze voor Amerikaanse leveranciers van vooral computersystemen 
met grafische beeldschermen (7). Bij de eerste marktverkenning voor de automa
tisering van de tekstverwerking die in een vroeg stadium van de besluitvorming 
werd uitgevoerd, aan het einde van de jaren zeventig, werd de aandacht al snel 
getrokken door deze leveranciers die meer geavanceerde apparatuur hadden ont
wikkeld dan de Europese leveranciers. 

3.2 Motivatie bij vernieuwing van het zetsysteem 

Het belang van het argument van veroudering van de apparatuur wordt niet alleen 
door de projectmanager van het concern naar voren gebracht. Ook door de be
drijfsleider van de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg wordt dit 
beeld bevestigd. Eerder was Audet een koploper geweest in de implementatie van 
technologische vernieuwing in de produktie. In de periode van 1972 en 1973 
vond nameHjk bij het Audet-concern, als één van de eerste uitgevers, de overgang 
naar het fotozetten plaats. 
Ook hier blijkt echter weer, dat er eerder sprake is van een relatief onderscheid 
tussen argumenten en motieven voor technologische vernieuwing van het produk-
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tieproces dan een absoluut onderscheid. Technologische veroudering kan immers, 
evenals een tekort aan flexibiliteit van het produktiesysteem, tot economische 
achterstand leiden, waardoor kostenbesparing vervolgens zwaar kan wegen. Niet
temin kunnen tendensen in de motivatie worden aangegeven die in de diverse 
fasen van de besluitvorming verschillen, waarbij soms uiteenlopende behoeften 
vanuit de verschillende segmenten van de produktie een rol spelen. 
Zoals ook bij het grafisch bedrijf van de Walters Samsam Groep het geval was, 
speelde, naast de genoemde veroudering van de produktie-apparatuur, kosten
besparing ook bij Audet een belangrijke rol, namelijk door het overbodig maken 
van handelingen in het produktieproces. Deze probeerde men op verschillende 
wijzen, met een gezamenlijk cumulatief effect, te bereiken. Een eerste -poten
tiële- besparing op arbeidskracht was gelegen in het 'uitbesteden' van tekstinvoer 
naar de redactie (bij dagbladen en tijdschriften) en de klant, door de aanlevering 
van tekst op 'floppy-disc'. 
Gezien het belang van de produktie van dagbladen binnen het Audet-concern 
waren bij de besluitvorming vooral de nieuwe -veelal Amerikaanse- zetsystemen, 
waarbij de redactie de tekst zelf in kon brengen, van belang. Bij dergelijke sys
temen werd het overtypen van tekst overbodig. Tot die tijd werd namelijk alle 
tekst die door de redactie werd aangeleverd nog eens overgetikt door werknemers 
in de uitvoerende produktie aan de toetsenborden waarmee de ponsbanden wer
den bewerkt, waarna deze vervolgens fotografisch werd uitgedraaid. 
Bovendien werd bij een vernieuwing van het zetsysteem een volgende stap in het 
produktieproces overbodig, waardoor er duidelijk op werk en arbeidskracht werd 
bespaard. De eerdere introductie van door ponsbanden bestuurde zetmachines bij 
de overgang naar het fotozetten was namelijk verbonden met de vervanging van 
loden drukvormen door drukvormen die van kunststof materialen werden vervaar
digd (zgn. nylons). Deze nylonplaten werden op een fotografische wijze vervaar
digd, terwijl ook de tekst op een fotografische film werd gezet. 
Het lag voor de hand om de drukvorm al via een fotografische weg te gaan zet
ten. Hierdoor zou niet alleen het aantal te verrichten bewerkingen afnemen, maar 
zou bovendien -doordat bij iedere volgende afdruk van een origineel deze aan 
kwaliteit verliest- de kwaliteit van het produkt kunnen worden verhoogd. Deze 
voordelen worden bij een toepassing van het offset-procedé, zoals dat tegenwoor
dig bij het drukken van het Dagblad voor Noord-Limburg wordt toegepast, nog 
versterkt. Bij het nieuwe zetsysteem kon het beschreven zetprocedé worden ge
realiseerd. 

3.2.1 Belangen van handelsdrukkerijen 

De handelsdrukkerijen hadden bij de aanschaf van het systeem en de voorberei
ding daarvan geen directe invloed. De inbreng van handelsdrukkerijen beperkte 
zich tot het opstellen van eisen met betrekking tot lettersoorten die bij het sys
teem gebruikt kunnen worden en de accenten die men bij deze letters kan gebrui
ken. 
Omgekeerd heeft volgens de toenmalige projectmanager bij de automatisering 
van de tekstverwerking de uiteindelijke aanschaf van het Harris-systeem wel 
invloed gehad op de positie van handelsdrukkerijen die deel uitmaken van het 
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concern. Zo zijn volgens hem de mogelijkheden voor de handelsdrukkerij Van 
Grinsven om succesvol acquisitie te plegen aanzienlijk vemeterd. Met de uitge
breide mogelijkheden bij het zetten kan men immers beter aan de wensen van de 
klant tegemoet komen. 
Bij de ontwikkeling van het systeem zijn eerdergenoemde eisen ingebracht door 
de handelsdrukkerij. Aan deze eisen is tot op zekere hoogte tegemoet gekomen. 
Niettemin is er bij de grafisch ontwerpers in het beginstadium onvrede geweest 
over de mogelijkheden van het systeem. Zij waren namelijk gewend te werken 
met bepaalde lettertypen die bij het nieuwe systeem niet geleverd konden worden, 
eenvoudigweg vanwege het feit dat deze lettertypen gepatenteerd waren door de 
voormalige leveranciers van grafische apparatuur (8). 
Bij de verdere ontwikkeling van het systeem heeft de leverancier geprobeerd deze 
problemen te ondervangen door het ontwerpen van alternatieve lettertypen, die 
voldoende gelijkenis vertoonden met de originele. Aangezien alle apparatuur 
binnen het concern hetzelfde te zien zou moeten geven, betekent dit dat de wen
sen van de handelsdrukkerijen impliciet een rol hebben gespeeld bij de vernieu
wing van de apparatuur voor het hele Audet-concern. De kosten hiervan zijn niet 
dooiberekend naar de handelsdrukkerijen, aangezien ook journalisten weer van de 
uitgebreide mogelijkheden gebruik konden maken. De handelsdrukkerijen profi
teerden daardoor van het feit dat het systeem de krantendrukkerijen bepaalde 
voordelen te bieden had. Voor de produktie van handelsdrukwerk zou nooit een 
dergelijk hoogwaardig systeem zijn aangeschaft. 
De produktie van zetwerk bij de handelsdrukkerij Van Grinsven binnen de werk
maatschappij was hiervoor ook te gering. De bedrijfSleider van het Dagblad voor 
Noord-Limburg schatte de verhouding van het zetwerk dat voor Van Grinsven bij 
het Dagblad wordt uitgevoerd en het zetwerk voor de produktie van de krant zelf 
op ongeveer 10/90 % (9). 
Daarnaast werd er nog enig zetwerk op een klein systeem bij Van Grinsven zelf 
verricht, terwijl ook gebruik gemaakt werd van een terminal van het grote Har
ris-systeem. Dit gebeurde voor zowel het aanbrengen van correcties in het zet
werk dat bij het Dagblad voor Van Grinsven wordt gemaakt, als ook het maken 
van nieuw zetsel. De exacte verhouding tussen het zetwerk dat op het Harris
systeem voor de handelsdrukkerij werd gemaakt en het zetwerk voor de produktie 
van de krant was daarom niet te bepalen. 

3.2.2 Automatisering van de dagbladenproduktie 

Vanuit de dagbladenproduktie werd door een vernieuwing van het zetsysteem 
vooral een verhoging van de kwaliteit van het produkt bereikt. De automatisering 
was in de eerste plaats gericht op een verhogen van de kwaliteit van het produkt 
(met name dagbladen). Op de langere termijn treedt volgens de voormalige tech
nisch directeur ook een verhoging van het economisch rendement op. 
Kwaliteitsvemetering treedt in de eerste plaats op wanneer de krant later kan 
afsluiten en men daardoor actueler nieuws kan meenemen. Een andere wijze 
waarop kwaliteitsverhoging kan worden bereikt bij automatisering van de tekst
verwerking is gelegen in het feit dat de redactie minder afhankelijk is van de 
grafische produkie, waardoor de kans op fouten in de tekst die veroorzaakt wor-
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den door de grafische bewerking ervan, afneemt. Ook bestaat er geen risico meer 
dat misverstanden optreden tussen de redactie en grafici in de uitvoerende pro
duktie over de vormgeving van de tekst en het beeld. 
Bij de toegepaste produktiemethode kan op een andere wijze de kwaliteit van het 
produkt worden verhoogd. Een voordeel van het uiteindelijk aangeschafte sys
teem is namelijk dat redacteuren bij het schrijven van een artikel meteen kunnen 
zien hoeveel plaats het in de krant in beslag zal nemen. Ook de grootte van de 
kop boven een artikel kan met grote precisie worden vastgesteld, waardoor meer 
passende pagina's ontstaan. Met behulp van de computer kan men namelijk pre
cies de lengte van een verhaal berekenen en voor een kop de juiste corpsgrootte 
worden gekozen waardoor deze passend is voor de pagina (Pansters 1987: 20). 
Een zeer groot voordeel van het systeem is dat redacteuren onderling kunnen 
communiceren, waardoor commentaar van collega's kan worden verkregen. Bo
vendien kunnen redacteuren van de verschillende dagbladen van het Audet-con
cem copij direct overzenden naar andere bedrijven binnen het Audet-concem. 
Deze verbinding wordt tevens gebruikt om copij door een ander bedrijf te laten 
zetten, wanneer bij het ene bedrijf bij voorbeeld te weinig zetcapaciteit is. Met de 
uiteindelijke aanschaf van het nieuwe systeem is daarom voldaan aan de behoefte 
aan een vergroting van de beheersing van het produktieproces. Deze vergrote 
controle betekent tevens een verschuiving daarvan, namelijk van de grafische 
afdelingen naar de redacties. 
Overigens zijn de uitgebreide communicatie-mogelijkheden pas in een later sta
dium aan het zetsysteem toegevoegd. Hoewel men namelijk al bij de aanschaf 
van het systeem rekening hield met de mogelijkheid dat een dergelijke aanpas
sing van het systeem in de toekomst mogelijk zou zijn, werd deze pas in een 
Iàter stadium gerealiseerd. Zijdelings speelde ook de uitbreiding van andere tech
nische mogelijkheden een rol. Zo ontstond de mogelijkheid om een electronisch 
archiveringssysteem op te zetten. 
In een later stadium van ontwikkeling van de apparatuur heeft het bedieningsge
mak een rol gespeeld. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij de installatie van de 
toetsenborden op de redacties. Vanwege de prioriteit die binnen het Audet-con
cem aan de uitwisselbaarheid van apparatuur en software werd gegeven, was 
afgesproken dat ieder beeldscherm hetzelfde zou laten zien en dat dezelfde soft
ware zou worden gebruikt. Op sommige redacties werden echter toetsenborden 
geïnstalleerd met een beperkt aantal tekens, vanwege het door verschillende re
dacteuren ondervonden ongemak bij een te uitgebreid scala van toetsen, zoals dat 
op de gebruikelijke toetsenborden aanwezig was. Hetgeen overigens achteraf toch 
meegevallen schijnt te zijn, aangezien veel nieuwe toetsenborden bij de redacties 
juist weer van alle tekens zijn voorzien. 
In economisch opzicht vond er een verhoging van de kapitaallasten plaats. Ander
zijds werden de loonkosten verlaagd door de vermindering van het aantal werk
nemers. Het intikken van tekst werd immers overbodig en ook het aantal werkne
mers bij de correctie werd teruggebracht. Deze twee economische aspecten waren 
volgens de voormalig technisch directeur ongeveer met elkaar in evenwicht. 
Mede door het teruglopen van de advertentie-opbrengsten werd overigens wel 
veellater het 'break-even'-punt bereikt dan aanvankelijk was verwacht. 
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Ook bij de invoer en het zetten van advertenties werd op arbeidskracht bespaard. 
Bij het nieuwe systeem kunnen namelijk gerubriceerde advertenties vanaf de 
balie op de juiste wijze worden ingevoerd om gezet te worden. Doordat de klant 
meteen het resultaat ziet wordt bovendien vermeden dat bij het overschrijven nog 
fouten worden gemaakt, zodat ook hier de kwaliteit van het produkt wordt ver
hoogd. Bovendien kan bij het invoeren van de tekst door middel van een code 
worden aangegeven in welke rubriek de advertentie geplaatst moet worden, waar
door minder handelingen hoeven te worden verricht. 
Vanwege het takenpakket van joumalisten en van grafici, dat bij de organisatori
sche veranderingen bij de automatisering van de tekstverwerking veranderde, zijn 
overigens afspraken gemaakt over de taakverdeling. Hiertoe behoorde onder meer 
de afspraak, dat een schriftelijke opdracht als een grafische order wordt behan
deld, zodat deze verder door werknemers in de zetterij moet worden verwerkt 
(10). 

Een besparing op arbeidskracht is echter bij het Dagblad voor Noord-Limburg 
over het geheel genomen niet uitgekomen. Terwijl bij de techniek arbeidsplaatsen 
zijn ingekrompen, is namelijk het aantal arbeidsplaatsen op de redactie uitgebreid. 
Niet alleen bij de redactie, ook bij de operators en bij systeembeheer zijn meer 
arbeidsplaatsen ontstaan. De besparing aan arbeidskosten is daardoor nooit in zijn 
geheel tot stand gekomen. 
Het meest onverwacht is dat men bij de correctie geen arbeidsplaatsen heeft 
kunnen inkrimpen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat tegenwoordig meer 
aandacht wordt besteed aan de correctie van advertenties en aan het controleren 
van de pagina's. Aan de werkzaamheden waar men vroeger vanwege de tijdsdruk 
te weinig aandacht besteedde, wordt nu, tevens doordat de redacteuren nu ook 
hun eigen artikelen corrigeren, dus meer tijd besteed. Het aantal type- en zetfou
ten is daardoor afgenomen (11 ). Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het produkt 
niet alleen bij de eerste verkenning een belangrijke rol heeft gespeeld, maar dat 
dit element bij de verdere implementatie van de technologische en organisatori
sche vernieuwing aan belang heeft toegenomen. 

3.2.3 Enkele conclusies 

Zoals eerder is opgemerkt, hangen de motieven voor vernieuwing van het zetpro
cedé sterk met elkaar samen. Veroudering van de apparatuur in technologisch 
opzicht blijkt in de sector van dagbladenuitgevers zwaar te wegen. De concurren
tiepositie, niet alleen ten opzicht van de andere dagbladenuitgevers maar ook 
tegenover nieuwe media, zoals de kabelkrant, is hiervan in grote mate afhanke
lijk. Met name bij de eerste marktverkenning is dit aanvankelijk het belangrijkste 
motief geweest. 
Een belangrijk motief voor de vernieuwing van het zetsysteem, dat verder in 
hoge mate bepalend is voor de uiteindelijke vormgeving van de procesinnovatie, 
is gelegen in de kwaliteit van het produkt. Aangezien dagbladenproduktie het 
grootste deel van de produktie bij de werkmaatschappijen van het Audet-concem 
uitmaakt, zijn de eisen vanuit dit deel van de produktie doorslaggevend geweest. 
Het aspect dat in belang meteen hierop volgt is de verlaging van de arbeidskosten 
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bij de vervaardiging van met name dagbladen en huis-aan-huisbladen, die vooral 
zou moeten worden bereikt door het verminderen van het aantal uit te voeren 
handelingen in het voortraject van de grafische produktie. 
Opvallend is dat deze vermindering wel is opgetreden, maar in veel geringere 
mate dan men eerder had verwacht. Achteraf heeft men bij het Audet-concem 
berekend dat door de automatisering van de tekstverwerking zestig arbeidsplaat
sen overbodig zijn ingekrompen (12). Er is eerder sprake van een verschuiving 
van het aantal arbeidskrachten. Het uitblijven van de verwachte terugloop van het 
aantal werknemers bij de correctie komt voort uit de toename van de aandacht 
voor spelling- en zetfouten. Het belang van een hoge kwaliteit van het produkt 
blijkt hier indirect van invloed te zijn geweest op ontwikkelingen in de werkgele
genheid. 
Dit geeft een tendens aan die los staat van de procesinnovatie op zich, waaruit 
blijkt hoe problematisch de effecten van verschillende organisatorische verande
ringen afzonderlijk kunnen worden gemeten. Door de verwevenheid van organisa
torische en van produktie-technische veranderingen zijn de afzonderlijke effecten 
namelijk moeilijk te isoleren. De directe gevolgen van de procesinnovatie zijn 
daarom niet aan te geven. 
Zoals we later nog zullen zien, is er echter een aanzienlijke uitbreiding op de 
redactie opgetreden, waarbij indirect wel een duidelijke samenhang met de pro
cesinnovatie bestaat. Vooral door de technologische veranderingen binnen de 
produktie is er immers een töenemende beheersing van het produktieproces mo
gelijk door de redactie. Op de redactie komt dit tot uiting in een toename van het 
aantal arbeidskrachten dat bij de layoutredactie werd aangetrokken. 
Uit de vorige subparagraaf blijkt dat de eis van de handelsdrukkerij ten aanzien 
van de kwaliteit van het te vervaardigen produkt impliciet een -relatief- belangrij
ke rol heeft gespeeld bij de vernieuwing van de zetapparatuur van alle werkmaat
schappijen van het Audet-concem. Deze eis is pas later bij de ontwikkeling van 
het systeem ingebracht. In het eerste stadium van de besluitvorming, waarin de 
marktverkenning werd uitgevoerd, heeft deze eis geen rol gespeeld. De invloed 
van de handelsdrukkerijen, met name van de handelsdrukkerij Van Grinsven, is 
dan ook van een ondergeschikt belang geweest. Wanneer in aanmerking wordt 
genomen dat de apparatuur van de handelsdrukkerij van Van Grinsven als ver
ouderd wordt beschouwd, waardoor de afhankelijkheid ten opzichte van de pro
duktie van het dagblad opnieuw is vergroot, blijkt dat de flexibiliteit van de ap
paratuur een nog geringere nadruk heeft gekregen dan bij de vernieuwing van de 
zetapparatuur bij het grafisch bedrijf van de voormalige Wolters Samsom Groep. 
Wat betreft de kostenbeheersing is moeilijk aan te geven in hoeverre dit een rol 
heeft gespeeld. In ieder geval is duidelijk dat dit aspect vooral indirect, door bij 
voorbeeld het belang van een een grotere beheersing van het produktieproces 
waartoe vooral de redacties vergrote mogelijkheden zouden krijgen, een rol heeft 
gespeeld. Ten aanzien van een vergroting van de kostenbeheersing bij de produk
tie van handelsdrukwerk is duidelijk dat een handelsdrukkerij zelf nooit dergelijke 
hoogwaardige apparatuur, zoals bij het Harris-systeem het geval is, zou hebben 
aangeschaft. De meerkosten van het inwilligen van de eisen van de handelsdruk
kerij zijn bovendien niet doorberekend, zodat men, wanneer tevens bedacht wordt 
dat nu beter aan -verdergaande- wensen van de klant kan worden tegemoet geko-
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men, kan stellen dat de procesinnovatie in dit opzicht een positieve uitwerking op 
de op de opbrengst van de produktie :zal hebben gehad. 

3.3 Keuze van bet systeem 

Bij de keuze van de leverancier en de keuze van het aan te schaffen systeem 
spelen verschillende eisen ten aanzien van de karakter van de apparatuur en de 
functie ervan binnen het produktieproces een rol. Deze kunnen tevens betrekking 
hebben op de kwaliteit van het produkt -het handelsdrukwerk of dagbladen-, de 
kwaliteit van de arbeid en ergonomische aspecten. Deze eisen worden in een 
vroeg een proces van besluitvorming vanuit de organisatie opgesteld. 
Bij de besluitvorming spelen echter niet alleen de eisen vanuit de produktie en de 
invloed van de verschillende betrokken partijen een belangrijke roL De andere 
kant van de medaille wordt immers gevormd door de aanbodzijde van apparatuur 
en de mogelijkheden die de diverse leveranciers kunnen bieden. 
Bij de vernieuwing van de tekstverwerking en het zetten bij Audet werden de 
keuzemogelijkheden al ingeperkt door de eisen met betrekking tot het karakter 
van een aan te schaffen systeem, die al in een vroeg stadium van de besluitvor
ming aan de leverancier werden gesteld. Met name door de eis van een kant-en
klaar systeem werd namelijk impliciet een keuze gemaakt voor computersystemen 
met grafische mogelijkheden. 

3.3.1 Eisen vanuit de organisatie 

Voordat de eerste verkenning naar potentiële leveranciers werd gedaan, werden 
een aantal eisen vanuit de werkmaatschappijen opgesteld, waarin de behoeften bij 
de tekstverwerking zoals die voor een deel al in de vorige subparagraaf werden 
aangegeven, tot uitdrukking kwamen. Vanuit de redacties en de techniek -de 
produktie-afdeling- zijn daartoe verschillende werkgroepen samengesteld die 
eisen hebben geformuleerd waaraan een aan te schaffen systeem zou moeten 
voldoen. De keuze voor een systeem werd vervolgens weer bepaald door de 
vraag, of een leverancier aan die voorwaarden zou kunnen voldoen en de termijn 
waarop het systeem geleverd zou kunnen worden. 
Sommige eisen vanuit de produktie, zoals die met betrekking tot de produktie van 
handelsdrukwerk, zijn in de vorige subparagraaf aan de orde gekomen. Deze 
eisen vallen organisatorisch gezien onder de eisen vanuit de produktie (de tech
niek). Ook vanuit andere delen van de produktie werden eisen gesteld aan het aan 
te schaffen systeem. 
Door de redactie werden eisen naar voren gebracht met betrekking tot mogelijk
heden bij het gebruik van het aan te schaffen systeem. Deze eisen werden in de 
besluitvorming ingebracht door de redactioneel systeemdeskundige, die als ge
bruiker van het systeem -in zijn toenmalige functie van chef redactie bij De Lim
burger-, betrokken was bij de voorbereiding van de aanschaf van het systeem. 
Hij was in deze periode van voorbereiding geheel vrijgemaakt voor deze functie. 
De eisen vanuit de redactie hadden betrekking op zowel het gebruik van de ran
dapparatuur als de mogelijkheden en de functie ervan voor het totale produktie-
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proces, zoals dat vanaf de redactie bij de dagbladen van de verschillende werk
maatschappijen wordt verzorgd. De automatisering van het redactionele tekstver
werkingsproces moest daarom gericht zijn op een verhoging van de doelmatig
heid en de efficiency. Vanuit de redactie werden op deze kriteria gebaseerde 
eisen gesteld aan het verloop van de copijstroom. Een stroomlijning hiervan en 
een versnelling van het produktieproces was een eerste vereiste. Zo zouden de 
meest tijdrovende handelingen moeten worden overgenomen door het systeem. 
Al in een vroeg stadium werden eisen ingebracht ten aanzien van de mogelijkhe
den voor communicatie, welke later verder werden uitgebreid. Zo zouden redac
teuren een telex op het systeem moeten kunnen ontvangen en zouden afzonder
lijke leden van de redactie onderling en met andere redacties van werkmaatschap
pijen van het Audet-concern moeten kunnen communiceren. 
Vanuit de techniek werden eisen gesteld aan functies die met de verwerking van 
tekst en met vormgeving te maken hebben, zoals het beschikbaar zijn van allerlei 
accenten die in verschillende talen voorkomen. Deze eis werd niet in de eerste 
plaats ingegeven vanuit de produktie van het dagblad, maar eerder vanuit de 
handelsdrukkerijen. Bepaalde klanten van Van Grinsven, vooral multinationals, 
laten bij voorbeeld handleidingen voor de buitenlandse consument drukken. Ook 
was het van belang welk letter-assortiment de leverancier kon leveren. De eisen 
hieraan werden ook gesteld vanuit de andere handelsdrukkerij van het concern, de 
offset-drukkerij De Gelderlander. 
Een andere eis had betrekking op de mogelijkheden voor het rechtstreeks zetten 
van advertenties. Bovendien was een eis dat het aan te schaffen systeem niet te 
veel mocht afwijken van het bestaande systeem. Daarnaast werden minder opval
lende eisen aan de technische uitvoering gesteld, bij voorbeeld aan de ontwikkel
machine die aan het systeem zou zijn gekoppeld, waarbij men niet met losse 
cassettes naar de machine zou hoeven lopen om deze te laten ontwikkelen. 
Tot slot werden verschillende ergonomische eisen gesteld. Zo zouden bij voor
beeld de terminals gebruikersvriendelijk moeten zijn en zou het scherm niet te 
vermoeiend moeten zijn, doordat bij voorbeeld een goede lichtinval op het 
scherm mogelijk moet zijn. Sommige van deze eisen aan beeldschermen en aan 
de veiligheid werden in een later stadium naar voren gebracht door de inbreng 
van bij voorbeeld een projectgroep Humanisering van de arbeid binnen het con
cern. 

De meest wezenlijke keuze met betrekking tot het karakter van de vernieuwing 
van de tekstverwerking had betrekking op de eerder gememoreerde controverse 
tussen de technische automatisering, en de behoeften vanuit de techniek die hier 
prioriteit verkregen, en de administratieve automatisering. 
Vanwege de prioriteiten die door de administratie werden gehanteerd, was men 
hier meer geporteerd voor de marktleider op het gebied van computerapparatuur, 
IBM. Vanuit de grafische afdelingen had men echter een voorkeur voor grafische 
systemen van andere leveranciers, zoals Harris, Atcr en Linotype. Uiteindelijk 
heeft men hierover overeenstemming verkregen, namelijk door de voorkeur aan 
een grafisch systeem te geven. Daardoor kwamen alleen de laatstgenoemde leve
ranciers in aanmerking. 
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3.3.2 Keuze van de leverancier 

Op het moment van de marktverkenning bij de vernieuwing van het zetsysteem 
van de Audet waren, zo is eerder vermeld, computersystemen met grafische 
beeldschermen op de markt. Vooral de Amerikaanse leveranciers hadden hierbij 
een voorsprong op de Europese leveranciers, die vaak meer op de markt van 
traditionele grafische apparatuur gericht waren; een tendens die de laatste jaren 
weer gekeerd is doordat ook de Europese leveranciers zich verder in de richting 
van computersystemen hebben ontwikkeld. 
Door deze voorsprong van de Amerikaanse leveranciers op de markt was al snel 
duidelijk dat men op deze leveranciers aangewezen was. Het karakter van deze 
systemen gaf bij de aanschaf van het systeem aanleiding tot de nodige proble
men. Een eerste probleem is hiervoor genoemd, namelijk dat leveranciers als 
Harris veelal niet bepaalde lettertypen konden leveren waar men vroeger mee 
werkte. 
Nadat duidelijk was dat alleen Amerikaanse leveranciers de gewenste systemen 
kant-en-klaar konden leveren en een eerste keuze voor deze leveranciers was 
gemaakt, deden zich problemen voor bij het afbreekprogramma. Dit programma 
was namelijk gebaseerd op een systeem dat op de Amerikaanse taal was afge
stemd. Later is de software zodanig aangepast dat het voldoet aan de normen die 
de werkmaatschappijen van Audet stellen aan het afbreken van tekst in de Neder
landse taal. De laatste fouten moet men bij de produktie van dagbladen nog hand
matig verbeteren. Hiervoor is vooral door de automatisering van de tekstver
werking bij de redactie meer tijd beschikbaar gekomen. 
Onmiddellijk na de eis dat het systeem al operationeel zou moeten zijn, volgde 
de eis dat het systeem aan zou moeten sluiten bij de produktie binnen het Audet
concem. Bovendien zou de leverancier in Nederland vertegenwoordigd moeten 
zijn. De reden hiervoor is dat niet alle werknemers de Engelse taal even goed 
beheersen. Terwille van de communicatie zou men daarom op een lager niveau 
van de organisatie in het Nederlands van het systeem kennis moeten kunnen 
nemen. De tegenhanger van Harris, Atex, was in de periode van besluitvorming 
een voor Audet aantrekkelijke concurrent. Deze leverancier is echter om de ge
noemde reden afgevallen als potentiële leverancier. 
Een volgende eis had betrekking op de kosten van het systeem. Deze eis speelde 
alleen in die zin een rol, dat het systeem rendabel zou moeten kunnen worden. In 
alle gevallen -wals ook hier al snel uit de uitgebrachte offerte bleek- speelde 
deze factor geen rol van betekenis (13). Het belang van eisen aan de mogelijkhe
den voor onderlinge communicatie nam in een later stadium van de besluitvor
ming toe, hetgeen gevolgen had voor de onderhandelingen met de leverancier. 
Aan de genoemde eis werd vanuit de werkmaatschappijen van Audet veel belang 
gehecht. Op grond van ·deze eis werd een potentiële leverancier, Linotype, af
gewezen. Deze leverancier kon namelijk alleen de automatisering van de afzon
derlijke bedrijven binnen het Audet-concem verzorgen (14). 
De uiteindelijke keuze voor Harris als leverander werd bepaald door het feit dat 
deze leverander bereid was om zich te verdiepen in de specifieke eisen vanuit 
het produktieproces bij Audet, en dat men ook bereid was om het systeem in de 
toekomst verder te ontwikkelen. Men zou ook bij de verdere ontwikkeling van 
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het systeem proberen zo veel mogelijk aan specifieke wensen van het concern 
tegemoet te komen (15). Anderzijds heeft Audet, zoals ook bij het grafisch bedrijf 
van de voormalige Wolters Samsom Groep het geval was, veel tijd en energie in 
de ontwikkeling van het systeem gestoken. Men heeft dan ook afspraken gemaakt 
over de verdeling van revenuen die de leverancier zou ontvangen dankzij de 
inbreng van Audet in de ontwikkeling van het systeem en de randapparatuur. 

3.3.3 De rol van de leverancier 

Het feit dat bij Audet een grotendeels al bestaand systeem is aangeschaft impli
ceert dat de rol van de leverancier bij de ontwikkeling van het systeem hier van 
minder groot belang is geweest dan bij SSGB. Niettemin heeft de leverancier, en 
de vertegenwoordiger ervan in Nederland, vooral bij de opleidingen een belang
rijke rol gespeeld. Terwijl de voorbereiding van de aanschaf van de nieuwe ap
paratuur plaatsvond door het leren bedienen van de appparatuur en het testen van 
de verschillende mogelijkheden, werd later nog een groot deel van de opleidingen 
door de vertegenwoordiger in Nederland, Tetterode, verzorgd. De rol van de 
leverancier zelf bij de opleidingen is daardoor beperkt gebleven. 
Dit betekent echter niet dat de rol van de leverancier bij het automatiseringspro
ces in het algemeen beperkt is geweest. Eerder is al gewezen op de karakteris
tieken en toepassingsmogelijkheden bij de software, die specifiek voor de produk
tie bij Audet zijn ontwikkeld. In de onderhandelingen met de leverancier werden 
steeds meer additionele eisen gesteld, onder meer ten aanzien van het functione
ren van het systeem als electronisch archiefsysteem ten behoeve van de redactie. 
Ook speelde de voorbereiding van de automatisering van de pagina-opmaak een 
steeds belangrijker rol tijdens dit proces (16). 
Bij de invoering van het systeem bleek dat men bij het dagblad De Stem te ab
rupt was overgestapt, toen er problemen met de apparatuur optraden terwijl de 
produktie in zijn geheel afhankelijk was van het nieuwe systeem. In deze periode 
is de inzet van eigen deskundigen in samenwerking met de leverancier van groot 
belang geweest, terwijl door de ervaring met het oplossen van de gerezen proble
men de deskundigheid enorm is verhoogd. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de 
technisch systeem-deskundige, die op dat moment als de belangrijkste specialist 
op dit terrein werd beschouwd. 
Bij de installatie bleken zowel de beeldschermen als de toetsenborden vooral in 
ergonomisch opzicht niet te voldoen. Hierop werden terminals speciaal voor 
Audet aangepast. Door de aangebrachte veranderingen werd een belangrijke ont
wikkeling in het systeem op gang gebracht, die ook voor andere afnemers in 
Europa, eveneens dagbladuitgevers, van belang is geweest. Er werd dan ook een 
voor die tijd zeer geavanceerd systeem ontwikkeld, zowel wat betreft de software 
als de hardware. Vooral wat betreft de data-communicatie werd het systeem ten 
voorbeeld gesteld aan deze krantenuitgevers. 
Onder de afnemers van Harris bestaat een gebruikersgroep, waarbinnen ervarin
gen over het gebruik van het systeem worden uitgewisseld en waarin nieuwe 
toepassingsmogelijkheden bekend worden gemaakt. Omgekeerd worden klachten 
van gebruikers naar voren worden gebracht, waardoor de leverancier verbeterin-
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gen kan aanbrengen. In deze groep zijn bij voorbeeld ook de mogelijkheden van 
nieuwe opmaakbeeldschermen gedemonstreerd. 
Ook na de installatie zijn in de software voortdurend verbeteringen aangebracht 
doordat handelingen in standaardprocedures (formats) worden vervat. Bij de 
werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg is met name de bedrijffilei
der, die tevens als systeembeheerder optreedt, betrokken bij de ontwikkeling van 
de software. Daarnaast zijn slechts enkele werknemers bij de verdere ontwikke
ling betrokken. 
Eén van degenen die zich hier intensief mee bezighoudt, de chef zetterij, ziet de 
ontwikkelingen in de software vooral als een potentiële verbetering van het 
gemak bij de bediening door de gebruikers. Bovendien kunnen verbeteringen 
worden aangewend voor een verhoging van de kwaliteit van het produkt. Hier
voor is een eerste vereiste dat de gebruikers zich verdiepen in de werking van het 
systeem. De belangstelling is volgens hem echter beperkt, omdat er nog steeds 
een soort 'computerangst' heerst die geworteld is in vage noties over de werking 
van computers en de gevaren daarbij voor het zoekraken van informatie (17). 

3.4 Betrokkenheid van verschillende specialisaties 

Zoals in het voorgaande tot uitdrukking is gekomen is het proces van besluitvor
ming een geleidelijk verlopend proces, waarin vanaf het eerste stadium verschil
lende stappen worden genomen die uiteindelijk leiden tot een -in de onderhavige 
casus: grootschalige- vernieuwing van een deel van het produktieproces. Een 
weergave van de verschillende stappen in het proces van besluitvorming in pro
jectgroepen maakt een meer uitgebreide analyse van de verschillende keuzemo
menten in dit proces mogelijk. De invloed die door de verschillende functies en 
groepen binnen de organisatie op dit proces van besluitvorming wordt uitge
oefend, is vervolgens afhankelijk van de positie binnen de organisatie en de ef
fectiviteit waarmee de motivatie voor een bepaalde keuze naar voren kan worden 
gebracht. 
Dit gebeurt bij een projectmatige aanpak niet alleen via de gebruikelijke kanalen, 
maar vooral in een werkgroepenstructuur, waarbij de verschillende geledingen in 
werkgroepen zijn vertegenwoordigd, die zich op verschillende aspecten van het 
proces van automatisering richten. Dit betekent echter niet dat vanuit de menings
vorming die hier plaatsvindt een rechtstreekse invloed wordt uitgeoefend op de 
uiteindelijke keuze in de besluitvorming. Daarbij spelen de bestaande hiërarchi
sche structuren een doorslagggevende rol. 
Een beschrijving van de fasering van de besluitvorming moet dan ook als com
plementair worden beschouwd aan de eerder beschreven achtergrond van proces
innovatie vanuit de behoeften vanuit het produktieproces. Bovendien kan men 
deze beschouwen als een meer formele structuur, waarbinnen meningen en stand
punten van verschillende geledingen en functies in onderlinge wisselwerking 
kunnen worden uitgekristalliseerd. 
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3.4.1 Fasering van de besluitvorming 

Het belang van een projectmatige aanpak schuilt ten eerste in het feit dat het 
vernieuwingsproces daardoor een planmatig karakter verkrijgt. Hierdoor kan 
vervolgens het proces van besluitvorming een overzichtelijker en meer evenwich
tig karakter krijgen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het uitoefenen van 
invloed op de besluitvorming door verschillende betrokken partijen. Een implica
tie van een dergelijke benadering is tevens dat de verschillende betrokken actoren 
verantwoording moeten afleggen. Een evenwaardige inbreng vanuit de verschil
lende geledingen is daarmee echter niet gewaarborgd, aangezien de verantwoor
ding post factum geschiedt. 
In eerste instantie werd bij het Audet-concern een staffunctionaris van Technische 
Zaken belast met de voorbereidingen voor de verkenning naar de beschikbare 
apparatuur op de markt. Vervolgens werden de werkmaatschappijen begin 1978 
vertegenwoordigd in de eerder· genoemde werkgroep Automatisering Tekstver
werking op concern-niveau. De invloed van technisch deskundigen op de besluit
vorming was volgens de voormalig voorzitter van .de COR zeer groot (18). Dit 
blijkt alleen al uit het feit dat hun voorstellen rechtstreeks door de directie wer
den overgenomen, waarna vervolgens weer de COR de plannen goedkeurde. 
Nadat door de technisch directeur de uiteindelijke beslissing over de investering 
was gedaan, werd de afdeling PZ bij de automatisering van de tekstverwerking en 
de implementatie ervan betrokken. De rol van deze afdeling was zeer beperkt en 
terughoudend. Volgens de voormalig voorzitter van de COR is de afdeling PZ 
niet bij de besluitvorming betrokken geweest. Volgens hem bezat men niet de 
kenn.is om een dergelijke betrokkenheid waar te kunnen maken. 
Hierdoor bestond de situatie dat, terwijl er goede primaire en secundaire arbeids
voorwaarden voor de werknemers bij het concern bestonden -zoals een pensioen
fonds en een winstdelingsregeling-, er geen personeelsbeleid met betrekking tot 
automatisering werd gevoerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is, dat er bij PZ 
een sterk centralistisch beleid wordt gevoerd. Dit terwijl immers een goede socia
le en organisatorische begeleiding van automatisering alleen op het niveau van de 
werkmaatschappij vorm kan krijgen. Bovendien was er een sterke onderbezetting 
op het niveau van de werkmaatschappijen. 'bJ was er in Maastricht, in een bedrijf 
van ongeveer vierhonderd werknemers, slechts één personeelsfunctionaris werk
zaam, die tevens secretaris van de directie was. 
Deze afdeling was met name bij de uitvoering van het sociaal plan, dat in een 
later stadium met de COR werd overeengekomen, betrokken. Het sociaal beleid 
ten aanzien van de begeleiding van het automatiseringsproces werd -gezien ook 
hetgeen eerder over het sociaal beleid in het algemeen is opgemerkt- voorname
lijk bepaald op het niveau van het concern. Het personeelbeleid zoals dat bij 
opleidingen en de aanname van personeel behoort te worden gevoerd, werd in de 
praktijk vormgegeven door het lijnmanagement, namelijk door bedrijfsleiders en 
hoofdredacteuren. Het beleid van PZ op dit niveau beperkte zich vrijwel alleen 
tot praktische regelingen met betrekking tot de primaire en secundaire arbeids
voorwaarden. 
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3.4.2 Een projectmatige aanpak 

De toenmalige technisch directeur van het Audet-concem kreeg als eerste taak 
mee om de tekstverwerking te automatiseren (19). Vervolgens werd de eerder
genoemde staffunctionaris van Technische Zaken aangesteld als projectmanager 
voor de automatisering van de tekstverwerking. Vanuit het gebruikersstandpunt 
werd deze projectmanager gezien als een vertegenwoordiger van de grafische 
produktie-afdelingen. Deze afdelingen zijn echter slechts een deel van de organi
satie dat bij de automatisering betrokken is. De automatisering had immers vooral 
ingrijpende gevolgen voor de redactie en de werkzaamheden die hier worden 
verricht. 
Vanuit deze afdelingen werd de chef redactie van De Limburger als redactioneel 
systeemdeskundige en toekomstig gebruiker van het systeem betrokken bij de 
voorbereiding van de aanschaf van het systeem. Samen met de projectmanager 
vormde hij, zoals hij het zelf uitdrukt, de speerpunten bij deze automatisering 
(20). De chef van de redactie was in deze periode van voorbereiding geheel voor 
deze functie vrijgemaakt en verzorgde samen met de projectmanager het werkse
cretariaat van de werkgroep Automatisering Tekstverwerking. Deze werkgroep 
werd ingesteld om alle behoeften en eisen vanuit de organisatie ten aanzien van 
automatisering van de tekstverwerking in overeenstemming te brengen met de 
mogelijkheden die verschillende leveranciers te bieden ZÓuden hebben. Door deze 
werkgroep werd weer een drietal projectgroepen ingesteld. In deze projectgroepen 
werden deelaspecten van de automatisering bestudeerd. 
De werkgroep stond onder voorzitterschap van de voormalig technisch directeur 
en bestond verder uit functionarissen vanuit verschillende stafafdelingen van de 
holding en door anderen vanuit het lijnmanagement binnen de werkmaatschap
pijen. Vanuit de holding namen alle relevante functionarissen deel aan het over
leg binnen deze werkgroep, zoals de technisch directeur, de afdeling Technische 
Zaken, de redactioneel systeemdeskundige, de staf van de afdeling PZ en de staf 
van de afdeling Administratieve Automatisering. De laatste was vertegenwoordigd 
met het oog op een mogelijke koppeling van het aan te schaffen systeem met het 
administratieve systeem, hetgeen overigens bij dit project geen succes heeft ge
had. 
De samenstelling van de werkgroep werd bepaald door het directioneel/hoofdre
dactioneel overleg, een overlegorgaan van concern-directie, directies van werk
maatschappijen en hoofdredacteuren van dagbladen. Hierbij werden verschillende 
kriteria gehanteerd. Ten eerste zouden er verschillende disciplines in vertegen
woordigd moeten zijn, en vervolgens verschillende hiërarchische niveau 's, waar
bij alleen mensen vanuit de techniek en de redactie in aanmerking kwamen en 
het algemeen management moest in dit overleg vertegenwoordigd zijn. Als laatste 
kriterium gold dat de leden een constructieve en loyale opstelling moesten hebben 
(Pansters 1987: 25). Er werd dus uitgegaan van een positieve houding ten aanzien 
van de automatisering bij de leden van de werkgroep. 
De projectgroepen die onder de werkgroep functioneerden waren een redactione
le, een technische en een sociale projectgroep. Door deze structuur werden eisen 
en wensen vanuit de hele organisatie ten aanzien van het aan te schaffen systeem 
geïnventariseerd, welke vervolgens aan potentiële leveranciers werden voorge-
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legd. Hieruit vloeiden de onderhandelingen met de leverancier voort. Bij de 
keuze van de leverancier was de directie dus direct -door de deelname aan de 
besluitvorming in de werkgroep- op de hoogte van zowel de algemene, als de 
specifieke behoeften en wensen vanuit de organisatie en kon snel een definitieve 
beslissing worden genomen ten aanzien van de leverancier. 
Binnen deze projectgroep werden regelingen ontworpen met betrekking tot de 
sociale gevolgen. Nadat met de COR overeenstemming was bereikt over de in
houd van een sociaal plan werd door de projectmanager en de redactioneel sys
teemdeskundige met de vakbonden onderhandeld over de sociale gevolgen van 
deze technologische en organisatorische veranderingen, waarover in dit plan 
bepalingen waren vastgelegd. 
De projectmanager nam een dominante plaats in bij de besluitvorming, aangezien 
hij in alle projectgroepen vertegenwoordigd was. Hij was daardoor tevens lid van 
de sociale projectgroep. Deze bestond verder uit PZ-functionarissen en onder
nemingsraadsleden vanuit de grafische afdelingen, die aan dit overleg op persoon
lijke titel deelnamen. De voorzitter van deze projectgroep was het hoofd van de 
afdeling PZ van het Audet-concem. 
In een volgend stadium van de besluitvorming werd op 25 januari 1979 een 
projectgroep lnvoeringsmodel ingesteld, die tot taak kreeg om in te schatten 
welke de consequenties van het aan te schaffen systeem zouden zijn voor de aard 
en de hoeveelheid werkgelegenheid (Pansters 1987: 27). Begin april van dat jaar 
werd in deze projectgroep aan de hand van de door de leveranciers uitgebrachte 
offertes een besluit genomen ten aanzien van de uiteindelijke systeemkeuze. Op 2 
mei 1979 werd vervolgens door de concern-directie het definitieve besluit geno
men tot aanschaf van het Harris-systeem. 

3.5 Enkele conclusies 

Ook in deze case-study komt opnieuw de dominante pooitie van de technisch 
deskundigen in het proces van besluitvorming naar voren -zij het dat zij als re
presentanten van de verschillende bij de automatisering betrokken afdelingen van 
de werkmaatschappijen kunnen worden beschouwd. In feite kwam de automatise
ring daardoor over de organisatie heen, zonder dat PZ er in een vroeg stadium 
-bijvoorbeeld door een integraal sociaal beleid, afgestemd op de sociale en or
ganisatorische behoeften- invloed op uit kon oefenen, of op uit wilde oefenen. 
Hoewel de toenmalige COR voortdurend heeft aangedrongen op een positie een 
aan het financiëel-economisch beleid van het concern gelijkwaardig personeelsbe
leid, is dit niet verwezenlijkt. Hetgeen overigens niet betekent dat, zoals we in de 
volgende paragraaf verder zullen zien, er geen aandacht is besteed aan de primai
re arbeidsvoorwaarden. Integendeel zelfs. 
Deze situatie heeft er toe geleid, dat er lange tijd onzekerheid heeft bestaan over 
de veranderingen die in de organisatie zouden plaatsvinden. Hier moet aan toege
voegd worden dat veel werknemers zelf geen initiatieven ontplooiden om goed in 
de nieuwe functie te kunnen functioneren; laat staan dat men op de overplaatsing 
naar een andere functie anticipeerde. 
Het ontbreken van een wezenlijke invloed op de verschillende keuzen die bij de 
besluitvorming worden gemaakt, geldt niet alleen voor een afdeling als PZ aan de 
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top van het concern, maar volgens diverse betrokkenen binnen de organisatie ook 
voor de gebruikers, de werknemers. Door het ontbreken van betrokkenheid van 
de laatste groepering was de motivatie volgens hen dan ook vaak erg gering. 
Gezien de rol die met name de COR bij het proces van automatisering speelde, 
geldt dit, wat betreft de werknemersvertegenwoordigers, vooral voor het stadium 
van besluitvorming zoals dat eerder is beschreven. Bij de verdere invoering van 
het systeem heeft dit overlegorgaan echter een belangrijke 
rol gespeeld, zoals in de volgende paragraaf zal blijken. 

4. Invloed van werknemers (-vertegenwoordigers) 

Bij de aanschaf en de invoering van het Harris-systeem bestond een vaak com
plexe situatie in het overleg en de onderhandelingen met de directie van het 
concern en de directie van de afzonderlijke werkmaatschappijen. Deze complexi
teit bestond niet alleen in de verschillende niveau's van de organisatie die bij de 
procesinnovatie betrokken waren, maar ook in de verschillende werknemersver
tegenwoordigers die bij met name het proces van invoering van het systeem een 
rol speelden. 
Bij een investering van een omvang als bij het electronisch tekstverwerkingssys
teem het geval is, is de betrokkenheid van vakbonden groot. Zoals zojuist is 
aangegeven, heeft tevens de COR bij de invoering van het Harris-systeem een 
belangrijke gespeeld, hetgeen mede aanleiding was tot een vertrouwenscrisis 
tussen beide organen van werknemersvertegenwoordigers. Hier komt nog bij dat 
de positie van werknemers in overlegorganen, zoals die in de vorige paragraaf is 
besproken, bij individuele werknemers een spanningsveld creëerde tussen de 
functie van werknemersvertegenwoordiger en die van participatief deelnemer aan 
het proces van automatisering en organisatorische verandering. Bij de laatste 
functie werd immers een positieve houding verondersteld ten aanzien van dit 
proces, terwijl hierdoor, zeker op de korte termijn, werknemersbelangen bedreigd 
konden worden. 
Voor zover in het navolgende het invoeringsproces wordt behandeld, is de aan
dacht opnieuw in de eerste plaats gericht op de wijze waarop dit bij het Dagblad 
voor Noord-Limburg plaatsvond. De casestudy heeft immers wat betreft de gevol
gen voor de produktie-organisatie betrekking op de veranderingen die bij deze 
werkmaatschappij zijn opgetreden. 
Voor we naar dat niveau afdalen, gaan we hier nader in op de rol van de onder
nemingsraad op het niveau van het concern, de COR. Deze werknemersvertegen
woordiging was immers in een vroeger stadium bij de besluitvorming en de in
voering van het systeem betrokken. Bovendien heeft deze raad met name op het 
niveau van het concern een belangrijke rol gespeeld. Voor zover de rol van de 
OR hier van belang is, wordt deze eveneens belicht vanuit het perspectief van de 
werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg (21). 
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4.1 Uitvoering van CAO-bepalingen 

In de grafische CAO is zoals eerder is aangegeven, een bepaling opgenomen met 
betrekking tot het melden van geplande investeringen aan het Centraal Bureau. 
Het Audet-concern voldoet, evenals de meeste grote grafische bedrijven, over het 
algemeen aan deze bepaling door grote investeringen te melden en heeft dat ook 
bij de aanschaf van het Harris-systeem gedaan. 
Door de vakbonden wordt, zeker wanneer het een investering van een omvang 
betreft als bij het Harris-systeem, gekeken naar de gevolgen die de investering 
zou kunnen hebben voor de werkgelegenheid. Bij het Audet-concern wordt door 
de vakbonden met de directie op concern-niveau onderhandeld, omdat de direc
ties van de werkmaatschappijen bij dit concern slechts een geringe, en in ieder 
geval aan die van de concern-directie ondergeschikte invloed op het proces van 
automatisering kunnen uitoefenen. 

4.1.1 Onderhandelingen over de sociale gevolgen 

Nadat een melding over de voorgenomen investering werd gedaan aan het Cen
traal Bureau, werd door de directie een toelichting gegeven op de mogelijke 
gevolgen van de automatisering. Er werd bij deze onderhandelingen relatief snel 
overeenstemming bereikt over de intentie van de plannen, de verwachte gevolgen 
en de maatregelen die werden voorgesteld om de gevolgen voor de werkgelegen
heid op te vangen. Hiervoor waren volgens de verantwoordelijke rayonbestuurder 
van Druk en Papier FNV slechts vier vergaderingen nodig. Bovendien werden de 
besprekingen volgens hem gekenmerkt door een grote mate van consensus over 
de noodzaak van de automatisering, hetgeen door alle bij de besluitvorming be
trokkenen, zoals de projectmanager, de technisch directeur van Audet en de direc
teur van de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg, wordt beves
tigd. 
Vanuit de concern-directie werd onderhandeld door de directeur technische auto
matisering en de directeur sociaal beleid. Als technisch deskundigen waren van
uit de werkgroep Automatisering Tekstverwerking de projectmanager en de redac
tioneel systeemdeskundige bij deze onderhandelingen betrokken (22). Aangezien 
dit onder zijn verantwoordelijkheid viel, zijn de onderhandelingen namens Druk 
en Papier FNV door haar voorzitter gevoerd. Vanuit zijn specifieke verantwoor
delijkheid voor dit geografische gebied was de rayonbestuurder daar bij aanwezig 
voor wat betreft het beleid bij verschillende werkmaatschappijen van het concern. 
De concern-directie deed eerst een voorstel voor de opvang van de sociale gevol
gen van de automatisering van de automatisering van de tekstverwerking dat was 
voorbereid door de sociale projectgroep -waarbij dus medewerkers vanuit ver
schillende geledingen van de organisatie betrokken waren. Hierbij was men ervan 
uitgegaan dat er geen gedwongen ontslagen zouden mogen vallen. De belangrijk
ste aanbevelingen van deze projectgroep hadden betrekking op herplaatsingsmo
gelijkheden, training, opleiding en omscholing van werknemers, de financiële 
gevolgen van de automatisering en de ergonomische omstandigheden waaronder 
de werkzaamheden in de toekomst zouden moeten worden uitgevoerd (Pansters 
1987: 28). De aanbevelingen werden door de directie overgenomen en werden 
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vervolgens in mei 1979 aan de COR voorgelegd. Met enkele verbeteringen die 
daarin werden aangebracht was er volgens de toenmalige voorzitter van de COR 
sprake van een voorstel dat vanuit het oogpunt van de werknemersbelangen goed 
was uitgewerkt (23). 
Nadat kort daarop, begin juni, met de vakbonden over de voorstellen van de 
sociale projectgroep werd gesproken, werden door de vakbond Druk en Papier 
FNV aanvullingen gemaakt op het sociaal plan. Hierover werd overleg gepleegd 
met de overige vakbonden, de OR-en van de verschillende werkmaatschappijen 
en de COR. Medio december werd vervolgens overeenstemming bereikt tussen de 
betrokken partijen over de voorwaarden waaronder electronische tekstverwerking 
zou mogen worden ingevoerd, waarop het defirutieve sociaal plan op 1 februari 
1980 in werking trad (Pansters 1987: 28). 

Deze gang van zaken bij de onderhandelingen heeft volgens sommige betrok
kenen tot een vertraging van het invoeringsproces en in ieder geval tot een om
slachtige werkwijze geleid, doordat immers twee maal werd onderhandeld. De 
eerste maal vonden deze onderhandelingen met de betrokken personeelsgroepen 
binnen de sociale projectgroep plaats. De resultaten hiervan waren de inzet bij de 
uiteindelijke besluitvorming. Daarna werd er nog eens met de vakbonden onder
handeld, waarbij slechts weinig kon worden toegevoegd aan hetgeen al bij de 
eerste onderhandelingen naar voren was gekomen (Pansters 1987: 40). 
Het verloop van de onderhandelingen is volgens de projectmanager door de di
rectie aanvankelijk niet goed ingeschat (24). De procedure van onderhandelen is 
daardoor van langere duur geweest dan de directie aanvankelijk had voorzien. De 
oorzaak hiervan is, dat de OR-en van de afzonderlijke werkmaatschappijen bij de 
onderhandelingen werden ingeschakeld, en dat niet rechtstreeks met de COR kon 
worden onderhandeld. Door de vakbonden werd iedere ondernemingsraad van de 
afzonderlijke werkmaatschappijen geraadpleegd. Aangezien tussen dit overleg en 
daarnaast het intern overleg met de sociale projectgroep steeds weer een tijdsbe
stek van een aantal weken lag, nam de gehele procedure relatief veel tijd in be
slag. De directie had dit volgens de projectleider kunnen voorkomen door meteen 
overleg te plegen met de locale ondernemingsraden van de werkmaatschappijen. 
Door de gevolgde procedure hebben de onderhandelingen volgens hem te veel 
tijd gekost (25). Gezien de rol van de concern-directie en die van de stafafdelin
gen bij de besluitvorming, en daarbij het adviesrecht dat de OR op dit niveau 
heeft volgens de Wet op de OR, is een dergelijke procedure echter met voor de 
hand liggend. 
De tijd die het onderhandelingsproces heeft gekost bleek achteraf echter geen 
verspilde tijd te zijn geweest. In deze periode kon men namelijk met opleidingen 
in de VS beginnen en werd een proefsysteem geïnstalleerd. Ook binnen de bedrij
ven kon men al bepaalde voorbereidingen treffen, waardoor later weer tijd kon 
worden bespaard. Dit was mogelijk omdat met de vakbonden eerder wel een 
principe-akkoord was bereikt. 
Niettemin werkt een dergelijke -lange- periode van onderhandelen grote onzeker
heid in de hand bij werknemers over de perspectieven ten aanzien van een baan 
en de invulling van nieuwe functies. 
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4.1.2 Het sociaal plan 

Het sociaal plan trad voor iedere werkmaatschappij in werking op het moment 
dat in een werkmaatschappij de invoering van het systeem plaatsvond. Het so
ciaal plan bleef vervolgens van kracht tot het moment waarop geen directe gevol
gen meer te verwachten waren van de invoering van het Harris-systeem . 
Het uiteindelijke effect is volgens de rayonbestuurder van Druk en Papier FNV 
gelegen in de positieve invloed die het plan heeft gehad op de uitwerking van de 
technologische vernieuwing op de werkgelegenheid, de wijze waarop deze is 
begeleid door omscholing en de verdere begeleidende maatregelen die men voor 
het betrokken personeel heeft getroffen (26). 
Een belangrijk onderdeel van het sociaal plan had betrekking op de vele overuren 
die bij sommige werkmaatschappijen werden gemaakt. Hierdoor was de over
werktoeslag een substantieel onderdeel van het loon van veel werknemers gewor
den. Men kwam hierover een vergoeding overeen voor een eventueel verschil in 
beloning, dat mogelijk als gevolg van een afname van het aantal overuren zou 
kunnen ontstaan. Men kan hier overigens vaststellen, dat het overwerk -in strijd 
met de grafische CAO- vaak een structureel karakter had. Met deze situatie werd 
door de vakbond een volgens de CAO ongeoorloofde situatie met teruwerkende 
kracht gelegitimeerd. 
Overigens heeft dit probleem bij de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord
Limburg geen rol gespeeld, aangezien hier weinig overwerk werd verricht. Vol
gens de rayonbestuurder van Druk en Papier FNV en andere betrokkenen is ook 
daarna het aantal overuren bij de overige werkmaatschappijen nooit in die mate 
afgenomen als men destijds had verwacht. Dit heeft onder meer te maken met de 
aard van de produktie. Bij het maken van een krant moet immers steeds bij pe
rioden onder grote druk en in moeilijk te plannen situaties worden gewerkt. Wan
neer, met het oog op een terugdringing van het grote aantal overuren, meer werk
nemers in dienst zouden worden genomen is de kans op leegloop in de produktie 
daardoor veel te groot. Het ondernemingsbeleid van het Dagblad voor Noord
Limburg is wel gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van leegloop en op het 
zoeken naar een structurele oplossing voor dit probleem. Dit gebeurt, naast het 
aannemen van orders van derden -hetgeen in het verleden veel het geval is ge
weest-, onder meer door het creëren van gedeeltelijk geïntegreerde functies op de 
layout-redacties. De produktie-technische ontwikkelingen en organisatorische 
veranderingen bieden hier, door het ineenschuiven van de verschillende fasen in 
het produktieproces, mogelijkheden tot het gecombineerd uitvoeren van verschil
lende taken door dezelfde werknemer, namelijk de layout op de redactie en meer 
journalistieke taken. Wanneer geen werkzaamheden worden verricht bij de layout 
worden journalistieke werkzaamheden uitgevoerd. 
Om gedwongen ontslagen te voorkomen waren in het sociaal plan afspraken 
vastgelegd over overplaatsingen. Geprobeerd zou worden om werknemers waar
van de functie werd opgeheven, binnen het bedrijf of naar andere bedrijven van 
het Audet-concem over te plaatsen. Bij eventuele overplaatsingen zouden de 
kooten worden vergoed. Bovendien werden werknemers in de gelegenheid gesteld 
om hun nieuwe functie gedurende de periode van een jaar uit te proberen, waarna 
men alsnog weer de oude functie zou kunnen bezetten of een nieuwe overplaat-
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sing kon aanvragen. Verder werd bepaald dat werknemers aan wie een andere 
functie werd aangeboden, in de gelegenheid zouden worden gesteld om een pas
sende opleiding of omscholing te volgen. Bij de grafici zou dit een opleiding 
kunnen zijn voor een erkend vakdiploma, terwijl aan joumalisten een journalis
tieke opleiding zou worden aangeboden. 

De werknemers bij Audet hebben niettemin niet altijd een even groot vertrouwen 
gehad in een goede afloop van de vernieuwing van het produktieproces voor de 
werkgelegenheid. Een sociaal plan biedt immers ook maar een beperkte bescher
ming, doordat het slechts van kracht is zo lang verwacht kan worden dat er even
tueel gevolgen voor de werkgelegenheid kunnen optreden. Door zowel een slech
te inschatting van deze termijn als door een managementbeleid dat deze gevolgen 
over de geplandetermijn weet heen te tillen, zouden na deze periode nog negatie
ve gevolgen kunnen worden verwacht. 
Bij het Dagblad voor Noord-Limburg leefde een dergelijke vrees, die vooral ook 
werd ingegeven door de slechte economische situatie in de betreffende periode. 
Op 5 oktober 1981 werd daarom een bespreking gehouden door de Technische 
Kommissie naar aanleiding van de onder het grafische personeel heersende onrust, 
die werd veroorzaakt door de onzekerheid over het behoud van de werkgelegen
heid op de middellange termijn (27). 

4.1.3 Sociale begeleidingscommissie 

De uitvoering van het sociaal plan werd op het niveau van de werkmaatschappij 
begeleid door een sociale begeleidingscommissie. Deze heeft bij de werkmaat
schappij het Dagblad voor Noord-Limburg nauwelijks gefunctioneerd. Het feit 
dat hier slechts op een enkel punt onenigheid is geweest over de uitvoering van 
het sociaal plan duidt er ook hier op dat het vooral een preventieve werking heeft 
gehad. 
Ook bij de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg was het beleid 
gericht op het voorkomen van gedwongen ontslagen. Dit, terwijl een berekening 
was gemaakt waaruit blijkt dat er op de afdeling techniek zeven arbeidsplaatsen 
bij de tikkerij en één arbeidsplaats op de correctie zouden moeten verdwijnen. 
Daar stond echter een niet onaanzienlijk aantal te vervullen vacatures tegenover, 
waaronder -door een uitbreiding van het aantal redacteuren- op de regio-redactie 
en de layoutredactie, en bij de exploitatie, zoals de orderbegeleiding van adver
tenties. 
De belangrijkste taak van de commissie had betrekking op het uitoefenen van 
controle op de uitvoering van in het sociaal plan vastgelegde bepalingen en het 
adviseren aan de directie bij overplaatsingen en functiewijzigingen. De sociale 
begeleidingscommissie functioneerde tevens als bemiddelingsinstantie bij klachten 
van werknemers. Voor het naar behoren kunnen vervullen van deze taken kreeg 
zij het recht toebedeeld om externe adviseurs in te schakelen. 
Bij de samenstelling van de commissie werd, zoals bij Audet gebruikelijk is bij 
het instellen van dergelijke commissies, het principe gehuldigd dat de leden ervan 
uit de hele organisatie afkomstig moesten zijn. Naast de structurele motivatie die 
hieraan ten grondslag ligt, namelijk dat hierdoor een grotere betrokkenheid bij de 
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werknemers ontstaat, zijn er aanwijsbare praktische redenen te noemen. Een 
eerste is dat een deelname vanuit verschillende afdelingen van het bedrijf impli
ceert dat de produktie niet stagneert door de voortdurende afwezigheid van steeds 
dezelfde werknemers. Bovendien was de organisatie al zwaar belast door de 
uitvoering van de opleidingen, die vooral door het bedrijf zelf werden verzorgd. 
De leden van de commissie waren afkomstig vanuit de redactie, de techniek en 
de OR. Door de directie was het hoofd van de afdeling PZ als haar vertegen
woordiger aangewezen. Hij werd door de commissie als voorzitter gekozen. An
dere leden werden in samenspraak met hem door de OR, op voordracht van de 
betrokken afdelingen -techniek en redactie-, aangewezen. 
Omdat alleen via natuurlijke weg (door middel van de VUT-regeling en dergelij
ke) werknemers zijn afgevloeid heeft de sociale begeleidingscommissie geen 
ingrijpende zaken hoeven te behandelen, hetgeen voor haar aanleiding was om 
verder niet bijeen te komen. Zij is daarna alleen in werking getreden toen een 
werkneemster op eigen verzoek werd overgeplaatst en daarbij geen toeslag kreeg 
op het bij de nieuwe functie behorende loon. Terwijl zij zelf instemde met het 
nieuwe loon, ontstond tussen de commissie en de directie een meningsverschil 
over de vraag, of het sociaal plan hier al dan niet van toepassing was. Aangezien 
zij zelf accoord ging, is hier verder geen conflict over gerezen. 
Het feit dat er geen ontslagen zijn gevallen betekent echter niet dat er verder 
geen veranderingen zijn geweest die samenhingen met de invoering van het Har
ris-systeem. Een werknemer is voor de invoering van het Harris-systeem vertrok
ken. Een andere werknemer is bij de handelsdrukkerij weggegaan (28). Deze 
drukkerij viel overigens niet onder het sociaal plan, omdat er alleen bij de pro
duktie van de krant een teruggang van het aantal arbeidsplaatsen werd verwacht. 
Er is bij de afdeling Techniek een afname van de werkgelegenheid opgetreden. 
Dit geldt in ieder geval voor de zetterij, waar werknemers langs natuurlijke weg 
zijn afgevloeid. Terwijl er voor de invoering van het Harris-systeem twintig 
werknemers in dienst waren, waren er medio 1988 ongeveer vijftien werknemers 
in dienst. 

Een eerste belangrijke effect van het sociaal plan was, dat er zekerheid bestond 
ten aanzien van de hoogte van het inkomen, en, vervolgens, dat de werkzekerheid 
voor de periode rond de invoering van het Harris-systeem werd veiliggesteld. 
Deze effecten worden door alle betrokkenen binnen de organisatie waargenomen, 
en er heerst een unanieme instemming over deze positieve effecten van de sociale 
begeleiding van de automatisering van de tekstverwerking. Niet alleen het zetsys
teem zelf heeft daardoor voor andere krantenbedrijven tot in heel Europa als een 
voorbeeld gewerkt. In Nederland heeft ook het sociaal plan in zekere zin een 
voorbeeldwerking gehad in de grafische industrie. 
Druk en Papier FNV probeert namelijk bij de begeleiding van automatisering de 
ervaringen bij bepaalde bedrijven of concerns te benutten bij onderhandelingen 
met andere grafische bedrijven en uitgevers. Audet kon een dergelijke functie 
vervullen vanwege het feit, dat zij als eerste krantenuitgever de automatisering 
van de tekstverwerking doorvoerde (29). 
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4.1.4 Bepalingen in sociaal plan over grensafbakening 

Terwijl de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid beperkt zijn geweest 
(30), hebben andere bepalingen in het sociaal plan in de praktijk een veel slech
tere uitwerking gekregen. In het plan werd namelijk bepaald dat de afbakening 
van taken tussen journalistieke werkzaamheden en technische werkzaamheden per 
werkmaatschappij zou plaatsvinden op basis van de in de betreffende CAO's 
vastgelegde afspraken. In de praktijk is deze regeling echter aan erosie onder
hevig. 
Voor de constellatie waaronder de automatisering wordt doorgevoerd zijn de 
verhoudingen tussen grafici en redacties het meest bepalend. Ook de belangrijkste 
problemen rond automatisering zijn gelegen in de -gewijzigde- verdeling van 
taken tussen grafici en journalisten. 
De grafische bonden hielden aanvankelijk vast aan een stringente taakverdeling 
tussen grafici en redacteuren. De positie van grafici was al eerder ondergraven 
door de veranderingen die bij de overgang van het lood- naar het fotozetten had
den plaatsgevonden. Bij die overgang had de zetterij het karakter van een tikkerij 
gekregen, waarbij men geen belangrijke stem meer had in de totstandkoming van 
het produkt en waar bijvoorbeeld onderhoud aan de machine en kleine reparaties 
tot de taken van de electronische onderhoudmonteurs gingen behoren. Daarnaast 
stond het voortbestaan van de bond op de lange termijn op het spel door de te
rugloop van het ledental die bij een uitholling van het verplichte lidmaatschap 
zou kunnen optreden. Door een afname van het aantal grafici zou het ledental 
van de grafische bonden bovendien evenredig daarmee kunnen dalen. 
Bij de invoering van het nieuwe tekstverwerkingssysteem is overeengekomen dat 
wanneer grafici een andere functie uitoefenen binnen het produktieproces, zij 
volgens de grafische CAO georganiseerd blijven. De wrijvingen die men boven
dien eerder voorspelde tussen grafici en andere beroepsgroepen, zijn grotendeels 
uitgebleven. Ook heeft de verschuiving van personeel binnen de organisatie niet 
tot problemen bij de produktie geleid. Al snel bleek namelijk dat voor het uit
oefenen van een functie op een andere afdeling binnen het bedrijf een grafische 
achtergrond en kennis van het grafische produktieproces juist vaak een voordeel 
is. Men heeft dan immers meer inzicht in het verdere verloop van het produk
tieproces. De weigering van redacties om grafici in te zetten bij de layoutredactie 
nam af wanneer zij in de praktijk met grafici gingen werken. 
Door middel van duidelijke afspraken over de verdeling van taken werd boven
dien geprobeerd de grensafbakening, zij het gewijzigd, te handhaven. In het ka
rakter van de automatisering van de tekstverwerking -namelijk het automatisch 
laten uitvoeren van handelingen bij het zetten (31)- ligt al impliciet besloten dat 
sommige handelingen die door de techniek werden uitgevoerd, overbodig zouden 
worden. Voor deze afdeling bleef vooral de copij over die van buiten het concern 
afkomstig is. Er werden daarom in verschillende werkmaatschappijen afspraken 
gemaakt over de verwerking van copij die door correspondenten van buiten wordt 
aangeleverd. Hierover werd bepaald dat, wanneer een bericht door de redactie 
grondig herschreven wordt, het tot de redactionele copij zou worden gerekend. 
Daarentegen zouden berichten die door de redactie alleen bewerkt worden, door 
de techniek in het systeem worden ingebracht. 
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Ook ten aanzien van het gebruik van formats, waar de redactie nu toe overging, 
werden afspraken gemaakt. Bij het gebruik van formats zijn de zetcodes al be
sloten. Bij de onderhandelingen werd vastgelegd dat deze formats weliswaar door 
de redacteuren gebruikt zouden worden, maar dat het commando aan de zetma
chine om copij te laten zetten door de techniek zou worden gegeven. Bij de re
dactie was er overigens, hoewel dit technisch gezien mogelijk was, weinig be
hoefte om zelf zetcommando's te geven (32). 

In de praktijk is de naleving van de bepalingen over de taakafbakening tussen 
grafici en journalisten tamelijk verwaterd. Wanneer men in de zetterij voldoende 
werk heeft en er wordt een advertentie of een artikel van buiten de redactie aan
geleverd -hetgeen volgens de CAO betekent dat het een werkzaamheid betreft 
waarvoor de redactie geen zetopdracht mag geven-, dan is men snel geneigd 
ermee in te stemmen wanneer de redactie het artikel zelf wil invoeren. Bovendien 
wordt ook de bepaling dat zetcommando's alleen door zetters mogen worden 
gegeven, in de praktijk niet altijd nageleefd. 
Op dit terrein hebben zich bij het Dagblad voor Noord-Limburg geen problemen 
voorgedaan. Een afname van het werk in het algemeen en in het bijzonder het 
werk dat door de redactie werd aangeleverd, betekende eerder een welkome 
verlichting van de werkdruk (33). Ook is de druk van de 'dead-line' nu verlegd 
naar een eerdere fase van het produktieproces, namelijk de redactionele. In dit 
bedrijf worden alleen berichten voor bepaalde rubrieken, zoals veilingberichten, 
nog op de technische afdeling gezet. Andere berichten die via de telex binnenko
men, zoals weerberichten en beursberichten, worden alleen nog bewerkt en ver
volgens door middel van formats gezet. Gezien het belang van technische vaar
digheden voor deze produktie, worden ook advertenties voor de krant door de 
technische afdeling gezet. 
Een bijkomend effect van het verschijnen van -georganiseerde- grafici op afdelin
gen en in functies met een niet-grafisch karakter is, dat zij volgens nieuwe bepa
lingen in de CAO werkzaamheden mogen verrichten die volgens de intentie van 
deze CAO op de zetterij in de grafische afdeling moeten worden verricht. Hier
door bestaat de mogelijkheid de bepaling omtrent de laafafbakening tussen grafici 
en journalisten te omzeilen. Een voorbeeld hiervan kan men aantreffen op de 
advertentie-afdeling bij de werkmaatschappij De Limburger. Bij de telefonische 
aanmelding van advertentie-orders wordt om praktische redenen eerst een notitie 
gemaakt, waardoor de order een schriftelijke opdracht wordt. Een dergelijke 
opdracht moet volgens de afspraken aan de techniek worden doorgegeven. Alleen 
de administratieve verwerking al van deze -weinig voorkomende- orders zou 
echter tot hoge kosten leiden. Men omzeilt dit probleem door dergelijke opdrach
ten op de eigen afdeling door een voormalige werknemer of werkneemster uit de 
techniek -die daardoor grafisch georganiseerd is- te laten uitvoeren. 
Vanwege deze problemen wordt bij het opstellen van een nieuw sociaal plan door 
de grafische bonden tegenwoordig minder strak vastgehouden aan de bepalingen 
omtrent grensafbakening. Voor Druk en Papier FNV is dit een reden te meer om 
-als compensatie voor de machtsafbrokkeling door het verdwijnen van de scheids
lijnen tussen grafische en aanverwante beroepen- te streven naar een ruimere 
opvatting van de werkzaamheden die als grafisch moeten worden opgevat (34). 
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Een herdefiniëring van taken komt niet alleen voor op de agenda bij de onder
handelingen met vakbonden. Ook in het overleg bij Audet blijkt men behoefte te 
hebben aan een duidelijke taakafbakening en omschrijving van taken. Tijdens de 
overgang naar het Harris-systeem is bij de werkmaatschappijen van Audet een 
Humaniseringscommissie ingesteld. De betreffende commissie bij het Dagblad 
voor Noord-Limburg, die overigens niet operationeel is geweest, merkt op, dat 
onderzoek nodig is naar de nieuwe opzet en de verdeling van journalistieke en 
technische werkzaamheden en de consequenties daarvan voor de overgang van 
technici naar de redactie-afdeling. 

4.2 Arbeidsverhoudingen bij Audet 

Om de arbeidsverhoudingen bij het Audet-concern, en de positie daarbij van de 
verschillende beroepsgroepen, te kunnen schetsen is het noodzakelijk dieper in te 
gaan op het beleid dat de grootste grafische vakbond Druk en Papier FNV ten 
aanzien van de automatisering van de krantenproduktie voert. 
De onderhandelingen bij Audet zijn niet alleen een uitdrukking van het toenmali
ge automatiseringsbeleid van deze bond. Omgekeerd hebben de ervaringen in de 
praktijk met het sociaal plan, en in het bijzonder de bepalingen over de taakaf
bakening tussen grafische en journalistieke werkzaamheden, belangrijke wijzigin
gen in het beleid van de grootste grafische vakbond, Druk en Papier FNV, tot 
gevolg gehad. 

4.2.1 Vakbondsbeleid met betrekking tot automatisering (35) 

De genoemde wijziging werd tevens ingegeven door de angst dat men bij het 
kiezen van een harde opstelling, zoals de Engelse zusterbonden hadden gedaan, 
de greep op deze ontwikkelingen zou verliezen. Bovendien was in deze periode 
de arbeidsmarktsituatie, zij het niet in die mate als in andere bedrijfstakken, ver
slechterd. Bij onderhandelingen met werkgevers stond daarom voorop, dat er 
geen gedwongen ontslagen zouden mogen vallen. 
Tijdens de onderhandelingen werd bovendien al snel duidelijk, dat een stringente 
taakafbakening in de praktijk bij de invoering van automatisering moeilijk te 
handhaven zou zijn. Druk en Papier FNV streeft daarom sindsdien niet alleen 
naar een verruiming van de definitie van het begrip 'grafische werkzaamheden', 
maar streeft, ingegeven door de ontwikkelingen in de praktijk, tevens naar een 
vervaging van de grenzen tussen de vakbonden die leden bij de media hebben. 
Deze pragmatische benadering is niet alleen een reactie op de afgenomen contro
le van grafici over het produktieproces, maar vooral op de verschuiving van taken 
naar nieuwe beroepen die een van oorsprong grafisch karakter hebben. De ver
vangende werkgelegenheid die ontstaat bij automatisering valt voor een deel 
buiten de invloedsfeer van de grafische vakbonden. Om toch greep op deze ont
wikkelingen te blijven houden, en om de verandering van van oudsher grafische 
aktiviteiten te kunnen begeleiden is het beleid van Druk en Papier FNV minder 
gericht op het tegenhouden van een verschuiving van functies, maar meer op een 
begeleiding van deze ontwikkeling. Men streeft er daarom naar dat ook buiten de 
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grafische industrie -en dus ook op de redactie van een krant- vooral grafici wor
den aangetrokken. 
Voor het effectueren van dit beleid is het noodzakelijk dat er zo spoedig mogelijk 
een media-bond wordt opgericht, waarin alle vakbonden die leden tellen in de 
verschillende sectoren waaronder ook nieuwe media, opgaan. Hierdoor zouden 
veranderingen in de grafische wereld en de media effectief vanuit een werkne
mersstandpunt kunnen worden begeleid. Met dit recent ontwikkelde beleid wordt 
ingespeeld op de verdere vervaging van de grenzen van de grafische industrie die 
met name bij de huidige automatisering van de opmaak gestalte krijgt - een ont
wikkeling waarover de besluitvorming bij het voormalige AUtiet-concem in een 
vergevorderd stadium is, maar die om verschillende nog te noemen redenen nog 
niet is afgerond. De pragmatische houding die de arbeidsverhoudingen in de 
grafische industrie sinds lang heeft gekenmerkt is dus ook hier aangewend om 
het voortbestaan van de bond, en daarmee een belangenbehartiging voor grafici 
binnen een groter organisatorisch verband, veilig te stellen. 

De OR heeft in de visie van de vakbonden een duidelijke taak bij het automatise
ringsbeleid van de onderneming. Evenals bij de vorige casestudy bestaat ook hier 
een spanningsveld tussen de vakbond als behartiger van de belangen van bij haar 
aangesloten leden en de OR. Door het laatstgenoemde orgaan was bij Audet al 
eerder meer aandacht voor de werkbaarheid van bepalingen in de praktijk dan bij 
vakbonden. OR-leden worden daar immers direct, namelijk als werknemers, mee 
geconfronteerd. 
Bij Audet was dit mede aanleiding tot een vertrouwenscrisis tussen de COR, die 
een zeer belangrijke invloed had op de totstandkoming van het sociaal plan, en 
de vakbond Druk en Papier FNV, die vervolgens alleen nog aanvullingen op het 
plan kon voorstellen. Nadat we hierna nader zijn ingegaan op de verhoudingen 
binnen het concern tussen de verschillende beroepsgroepen, zullen we daarom 
ingaan op de relatie tussendeCOR en de vakbond Druk en Papier FNV. 

4.2.2 De betrokken beroepsgroepen 

Krantenuitgeverijen worden van oudsher gekenmerkt door een groot verschil in 
culturen tussen de verschillende beroepsgroepen, dat samenhangt met de uiteen
lopende, in de loop van de geschiedenis ontstane posities in het produktieproces. 
Joumalisten en redacteuren verrichtten altijd al schoon werk, terwijl het grafisch 
werk voorheen een sterk industriëel karakter had. Redacteuren voelden zich bo
vendien de makers van de krant -zij schreven immers de artikelen. Grafici had
den in het verleden vooral een grote invloed op onder meer de vormgeving van 
de krant. 
De technologische en organisatorische ontwikkelingen die sinds de jaren zeventig 
bij de produktie hebben plaatsgevonden, hebben een gestadige verschuiving in de 
machtsverhoudingen tussen de twee personeelsgroepen te zien gegeven. In de 
overlegsituaties binnen de organisatie die geënt zijn op dit onderscheid, kan dit 
met name bij veranderingen bij automatisering tot problemen leiden. 
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De samenstelling van de vertegenwoordiging van werknemers in de OR of de 
COR is gebaseerd op de positie van de werknemersvertegenwoordigers in het 
produktieproces en de afdeling die zij vertegenwoordigen. Dit betekent dat het 
spanningsveld tussen OR of COR en de verschillende vakbonden een belangrijke 
rol kan spelen bij de standpuntbepaling van de verschillende vakbonden, waarbij 
de OR- of COR-leden een bufferpositie innemen tussen niet alleen de directie en 
de werknemers die zij vertegenwoordigen, maar ook tussen de vakbond waar zij 
lid van zijn en de personele groepering waarmee zij binnen het overleg op vooral 
het bedrijfsniveau tot een oplossing moeten zien te komen. 
Niet alleen de grafische vakbond speelt in dit overleg een interveniërende rol, 
ook de journalistenvakbonden -de belangrijkste: de NVJ- spelen hierbij een be
langrijke, zij het minder op de voorgrond tredende rol. Zo was de redactioneel 
systeemdeskundige tevens lid van een werkgroep van de genoemde journalisten
vakbond. Door deze werkgroep werden richtlijnen opgesteld voor het verrichten 
van journalistiek werk aan het electronisch redactioneel systeem. 
Evenals bij de werknemersvertegenwoordiging is dit principe van vertegenwoor
diging ook uitgangspunt bij de besluitvorming rond automatisering. Bij de auto
matisering van de tekstverwerking was het ondernemingsbeleid immers gericht op 
een betrokkenheid vanuit verschillende geledingen. Dit streven kwam tot uitdruk
king in de. vertegenwoordiging van de techniek door de functie van projectmana
ger, en vanuit de redacties door de redactioneel systeemdeskundige. De achterban 
van de laatste werd gevormd door de redactionele projectgroep, waarin onder 
meer ergonomische eisen werden opgesteld. Deze eisen hadden betrekking op 
onder meer de gebruikersvriendelijkheid van terminals en op lichtinval en, gezien 
de effecten ervan op de vermoeidheid van de ogen, de kwaliteit van het scherm. 
De leden van deze projectgroep pleegden weer overleg met hun achterban, de 
redactie waar zij in hun dagelijks werk deel van uit maakten. Omdat de invoering 
van het systeem en de installatie van beeldschermen voor het werk van de redac
tie de meest ingrijpende verandering betekende, was een goede communicatie met 
deze achterban van het grootste belang. 
Naast adhoc-overleg kennen de redacties bij de werkmaatschappijen twee over
legorganen waarin zij als beroepsgroep zijn vertegenwoordigd. De eerste is de 
redactiecommissie die als functie heeft het regelen van inspraak van journalisten 
van de dagbladen. Bij Audet bestond in 1987 bij iedere werkmaatschappij een 
dergelijke commissie (Pansters 1987: 13). Vanwege het bijzondere karakter van 
journalistieke werkzaamheden is volgens het redactiestatuut van dagbladen tevens 
een redactieraad ingesteld, die tot belangrijkste taak heeft het in stand houden van 
de wederzijdse informatievoorziening en het onderlinge beraad tussen de alge
meen hoofdredacteur en redactieleden. Dit overleg heeft onder meer betrekking 
op het algemeen maatschappelijke en levensbeschouwelijke beleid in het kader 
van de beginselverklaring van het dagblad, alsmede de samenstelling, de inhoud 
en presentatie van de krant (36). De overlegsituaties in de grafische afdelingen 
komen later nog ter sprake. 
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4.2.3 Relatie tussen COR en vakbond 

De eerdergenoemde vertrouwenscrisis tussen COR en vakbond brak uit tijdens de 
besluitvorming rond de aanschaf van het Harris-systeem en de opstelling van het 
sociaal plan. De achtergrond hiervan was de discrepantie tussen de rol van de 
COR en de ondergeschikte positie die Druk en Popier FNV innam. In de eerste 
fase van de besluitvorming speelde de COR namelijk een actieve rol bij vooral 
de opstelling van het sociaal plan, terwijl het plan achteraf een belangrijke voor
beeldwerking voor de onderhandelingen van vakbonden bij andere bedrijven 
bleek te hebben (zie par. 4.2.3). Volgens de toenmalige voorzitter van de COR 
voelden de vakbondsbestuurders zich door de gevolgde werkwijze, naar zijn 
mening terecht, gepasseerd. Dit leidde tot problemen in de relatie tussen de be
trokken vakbond, Druk en Papier FNV, en de COR. 
De ongelijke invloed op het proces van automatisering leidde soms tot voor de 
vakbond pijnlijke confrontaties. Op vergaderingen van Druk en Papier FNV met 
vertrouwenslieden -vertegenwoordigers van de bond in het bedrijf- werd zij na
melijk geconfronteerd met vragen vanuit de achterban over ontwikkelingen bij 
werkmaatschappijen waar de vakbond vaak onvoldoende van op de hoogte was. 
Het is onduidelijk gebleven waarom de vakbonden niet in een eerder stadium van 
de besluitvorming betrokken zijn. Dit wordt ook door de voormalig voorzitter van 
de COR merkwaardig genoemd, omdat er juist regelmatig contact was tussen de 
vakbond en de directie (twee maal per jaar), waar allerlei ontwikkelingen bij het 
concern werden besproken. 
Overigens was ook dit overleg aanleiding tot irritatie bij de vakbondsbestuurders 
van Druk en Papier FNV en de COR. Terwijl de COR namelijk -eerst van de 
vergaderingen onder leiding van de directie en, na de wijziging van de Wet op de 
OR in 1979, onder eigen verantwoordelijkheid- in het openbaar verslag deed van 
vergaderingen, weigerde de vakbond haar verslag vrij te geven aan de COR. De 
leden van dit medezeggenschapsargaan waren echter van mening, dat zij recht 
hadden op een open informatie-voorziening door de vakbond; hetgeen immers 
juist als een primaire voorwaarde werd gezien voor het uitoefenen van de contro
lerende functie ten aanzien van het beleid van de werkgever (37). Hierdoor, en 
door het feit dat de COR anderzijds weer bepaalde taken van de vakbonden leek 
over te nemen, ontstond er een meningsverschil tussen de COR en vakbond dat 
er toe leidde dat op een bepaald moment door sommige vakbondsbestuurders niet 
meer met de COR werd gesproken. Er ontstond toen een vacuüm, waarin alleen 
incidenteel overleg plaatsvond tussen de grafische vakbonden en de OR van de 
afzonderlijke werkmaatschappijen. 
De periode van besluitvorming over het sociaal plan werd als gevolg van deze 
situatie gekenmerkt door een onduidelijkheid over de verschillende posities en 
taken van de betrokken partijen -vakbonden, directie en COR. Volgens de toen
malige voorzitter van de COR werd het optreden van de vakbond in deze periode 
bepaald door een gebrek aan kennis en ervaring op het terrein van automatisering 
en het begeleiden van de gevolgen ervan -de WPA-regeling was immers pas in 
1976 van kracht geworden. Door de onmacht die een gevolg was van deze on
kunde verslechterde de relatie tussen de vakbond en de COR nog eens. Later 
werd volgens de verantwoordelijke rayonbestuurder van Druk en Papier FNV 
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opnieuw een goede verstandhouding opgebouwd. Hij noemt dit opmerkelijk, 
gezien het feit dat grafici binnen dit medezeggenschapsargaan ook in die periode 
soms een minderheidsstandpunt innamen (38). 
Aan deze verbetering werd vooral bijgedragen door een intensivering van vak
bandsactiviteiten in deze periode. Vooral in de periode van invoering van het 
Harris-systeem werd door de bond bovendien regelrnatig contact onderhouden 
met de werknemers in de werkmaatschappijen, evenals met de OR-en daarvan. In 
deze periode werd tevens een begin gemaakt met het opbouwen van kadergroe
pen in de werkmaatschappijen en op het concern-niveau. Op laatstgenoemd ni
veau werd vanuit deze kadergroepen een platform gecreëerd waar in dit stadium 
van het proces van automatisering door de vakbond regelmatig overleg mee ge
houden werd. Volgens de rayonbestuurder zou een dergelijk adhoc-orgaan op het 
niveau van het concern ook bij volgende stappen in de automatisering van het 
grafische produktieproces een functie moeten hebben. 
Overigens lijkt deze opmerking in ieder geval niet van toepassing te zijn op de 
situatie bij de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg, waar een 
geringe interesse voor vakbandsactiviteiten wordt gesignaleerd. Terwijl de be
langstelling voor lidmaatschap van de OR al gering is, blijkt de interesse voor het 
vervullen van de functie van vertrouwensman nog geringer te zijn. Dit wordt 
vooral toegeschreven aan de tamelijk paternalistische arbeidsverhoudingen in dit 
kleine bedrijf (39). Volgens de voormalige voorzitter vandeCOR is dit tevens de 
oorzaak van de geringe effectiviteit van het sociaal plan bij de werkmaatschappij 
-vergeleken bij andere werkmaatschappijen binnen het Audet-concern. De geringe 
belangstelling voor vakbandsactiviteiten blijkt onder meer uit het feit dat men 
vanuit deze werkmaatschappij jarenlang geen vertegenwoordiger vanuit de redac
tie aan de COR heeft kunnen leveren (40). 
'liJ gering de invloed was op de totstandkoming van het sociaal plan, zo over
heersend was de rol van de vakbond bij de uitvoering ervan. Bij de inwerkingtre
ding van het sociaal plan werd door Druk en Papier FNV aan de werknemers bij 
de werkmaatschappijen voorlichting gegeven over de inhoud van het plan. Daar
naast werd met de ondernemingsraden van de afzonderlijke werkmaatschappijen 
afgesproken dat bij eventuele problemen de vakbond zou worden ingeschakeld, 
waarop eventueel ondersteuning zou worden verleend. 

4.3 Het OR-beleid ten aanzien van automatisering 

Evenals bij de voormalige Wo/ters Samsom Groep doen zich in het algemeen ook 
bij Audet weinig problemen voor bij het verstrekken van relevante informatie aan 
werknemersvertegenwoordigers. Tijdens het besluitvormingsproces rond de auto
matisering van de tekstverwerking werd de COR regelrnatig op de hoogte gehou
den door de directie. 
De directie was, evenals de COR zelf, echter weer afhankelijk van de deskun
digheid van technische deskundigen binnen het concern. Dit, terwijl er een eerste 
stap werd gezet op een lange weg van automatisering die ingrijpende gevolgen 
voor de organisatie zou hebben. Hierdoor ontbrak een eerste voorwaarde voor een 
goed inzicht van de gevolgen voor de werkgelegenheid. De directie was namelijk 
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zelf niet op de hoogte van automatisering en met name de sociaal-organisatori
sche a<>pecten daarvan ( 41 ). 
Het ontbreken van specialistische kennis blijkt ook hier een oorzaak te zijn van 
het onvermogen van de werknemersvertegenwoordiging om al in een vroeg sta
dium invloed uit te oefenen op het automatiseringsproces en de -mogelijke- im
plicaties die het voor de organisatie en de werkgelegenheid heeft. 

4.3.1 Specialistische kennis als voorwaarde tot beïnvloeding 

Volgens de eerder geciteerde voorzitter van de COR is het verwerven van specia
listische kennis direct noodzakelijk voor het kunnen uitoefenen van invloed op 
automatiseringsprocessen. Aangezien de COR afhankelijk is van de informatie 
van de directie die vervolgens weer afhankelijk was van de technisch deskundi
gen, moet zij van de informatie verstoken blijven die voor een effectieve beïn
vloeding van keuzen bij de besluitvorming rond de automatisering van de tekst
verwerking en de invoering van het Harris-systeem relevant zijn. Ook de alge
mene deskundigheid op het terrein automatisering en de sociaal-organisatorische 
a<>pecten daarvan, is bij de COR-leden ontoereikend voor een effectieve beïnvloe
ding van deze besluitvorming. 
Door de COR werd in de periode van de automatisering van de tekstverwerking 
geprobeerd om in de lacune die door dit gebrek aan deskundigheid bestond, te 
voorzien door zo veel mogelijk informatie verzamelen over de automatiserings
plannen. Hiertoe werden onder meer in de vergaderingen automatiseringsdeskun
digen uitgenodigd. Volgens de toenmalige voorzitter van de COR werden de 
faciliteiten, en daardoor ook de mogelijkheden voor de COR om de eigen des
kundigheid te vergroten in de periode waarop de casestudy betrekking heeft, 
aanzienlijk verbeterd doordat in deze periode (in 1979) de nieuwe Wet op de OR 
in werking trad. Hierbij werd de ondernemingsraad verzelfstandigd en werden 
vergaderingen niet meer onder voorzitterschap van de werkgever gehouden. 
Daardoor werd onder meer het uitnodigen van externe deskundigen vergemak
kelijkt. Ook werd de COR op ba<>is van deze wet in staat gesteld om een eigen 
budget te verkrijgen, waarvan bij voorbeeld deskundigen van buiten het concern 
konden worden uitgenodigd. Door het optreden van de toenmalige COR, dat in 
sterke mate bepaald werd door de toenmalige personele samenstelling ervan, 
heeft men deze wettelijke mogelijkheden voldoende weten te benutten. Men heeft 
volgens de toenmalig voorzitter veel faciliteiten weten af te dwingen voor de 
COR, zoals een eigen secretariaat. 

Ook op het niveau van de werkmaatschappij werd men door de bedrijfsleiding 
vrij volledig geïnformeerd over de automatiseringsplannen. Vanaf 1979 werd bij 
het Dagblad voor Noord-Limburg in eerste instantie schriftelijke informatie ver
schaft aan de OR over de plannen met betrekking tot vernieuwing van het zetsys
teem. 
Deze informatie werd daarna op verzoek van de OR mondeling toegelicht door 
de betrokkenen bij de besluitvorming. Ook de werknemers werden voorgelicht 
door middel van de publicatie van de uitkomsten van deze gesprekken. Met het 
verstrekken van de eerste informatie hierover werd al in een vroeg stadium be-
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gonnen: ongeveer twee jaar voordat de eigenlijke invoering van het systeem 
plaatsvond ( 42)( 43). 

4.3.2 Strategieën voor beïnvloeding van automatisering 

In deze subparagraaf wordt geprobeerd het beleid van de COR en het beleid van 
de OR van de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg ten aanzien 
van de automatisering van de tekstverwerking te typeren aan de hand van de 
indeling in hoofdstuk 11, par. 3.2.2. 
Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat een onderscheid gemaakt moet worden 
tussen het door de OR nagestreefde beleid en het beleid zoals in de praktijk 
onder invloed van allerlei obstruerende en complicerende factoren vorm heeft 
gekregen. Het spreekt vervolgens bijna voor zich dat de typering alleen een in
dicatie is voor het gevoerde beleid. De precieze invloed zou alleen te achterhalen 
zijn in een 'real-life' experiment en niet door een reconstructie, zoals hier is 
gebeurd. 
De COR heeft volgens de toenmalige voorzitter geen invloed uitgeoefend op de 
keuze van het systeem (44). De raad heeft dit ook niet geprobeerd, aangezien zij 
niet de kennis had om contra-expertise uit te voeren. Men heeft dit bewust aan 
specialisten van binnen en buiten het concern overgelaten. Bij de voorwaarden 
die aan de directie ten aanzien van de invoering van het Harris-systeem werden 
gesteld, werd het onderscheid in verantwoordelijkheden van management en 
werknemersvertegenwoordigers expliciet naar voren gebracht en vastgelegd. 
Hiermee werd de weg naar een beïnvloeding in een vroeg stadium van besluit
vorming afgesneden. 
Wanneer het beleid van de COR in de periode van de de besluitvorming en de 
invoering van het Harris-systeem wordt gekarakteriseerd, maakt de voormalig 
voorzitter een onderscheid tussen het doel dat men wil bereiken en de strategie 
die men vanuit pragmatische overwegingen ·kiest. Het beleid van de COR was 
volgens hem zo veel mogelijk gericht op participatie. Men wilde in een zo vroeg 
mogelijk stadium bij het ontwerpen en de uitvoering van plannen worden betrok
ken. Aangezien men echter niet voldoende kennis had om deze invloed te kunnen 
uitoefenen, was men gedwongen om te onderhandelen over de gevolgen van de 
vernieuwing van het zetsysteem. Hierbij koos men voor een harde en zakelijke 
opstelling, waarbij geprobeerd werd de belangen van werknemers binnen het 
concern zo goed mogelijk te behartigen. 
Een dergelijke beeld wordt bevestigd door de verantwoordelijke rayonbestuurder 
van Druk en Papier FNV voor Audet. Het optreden van de toenmalige COR, dat 
bijdroeg tot het maken van goede afspraken over de begeleiding van de invoering 
van het Harris-systeem, moet ook naar zijn mening worden toegeschreven aan 
het optreden van enkele personen die destijds deel uitmaakten van deCOR (45). 

Ook het optreden en het beleid van de toenmalige OR van de werkmaatschappij 
het Dagblad voor Noord-Limburg worden volgens hem gekenmerkt door een 
zakelijke, onderhandelingsgerichte benadering. Met name door de vertegenwoor
diging van de grafici werd er volgens hem op aangedrongen dat er goede afspra-
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ken zouden komen over de wijze van invoering van het Harris-systeem en de 
begeleiding daarvan. 
Een voonnalig lid van de OR van de werkmaatschappij kenschetst het OR-beleid 
bij het Dagblad vooral als onderhandelingsgericht (46). Volgens hem was het 
beleid van de OR bij het Dagblad voornamelijk gericht op onderhandelingen. 
Juist door werknemersvertegenwoordigers vanuit de redactie werden volgens hem 
uitgesproken standpunten ingenomen, die op sommige punten afwijzend waren en 
op andere punten zeer positief ten aanzien van de automatiseringsplannen. In 
overlegvergaderingen met de directeur werden soms vergaande eisen naar voren 
gebracht. Er werd dan veelal niet afgeweken van het standpunt dat eerder op de 
vergadering van de OR zelf was ingenomen. In vele gevallen, zoals ook bij het 
sociaal plan dat destijds bij de invoering van het Harris-systeem werd aangeno
men, hebben dergelijke onderhandelingen duidelijk vruchten afgeworpen. 
Een dergelijke benadering van de OR werd tevens waargenomen door de direc
teur van de werkmaatschappij (47). Dit werd door hem vooral gewaardeerd van
wege de constructieve opstelling die eraan ten grondslag lag. Dit bleek bijvoor
beeld uit het feit dat men zich meestal zeer goed in de materie verdiepte. De 
participatieve benadering voerde daardoor volgens hem de boventoon. Op som
mige, veelal meer ondergeschikte punten stelde men zich in de onderhandelingen 
echter zeer kritisch en vasthoudend op. 

4.4 Enkele conclusies 

In vergelijking met de voorgaande casestudy is in dit geval een grote mate van 
betrokkenheid geweest van medezeggenschapsorganen en de vakbond bij de 
automatisering, met name bij de begeleiding van de sociale gevolgen daarvan. 
Hierbij werd vooral door de COR een sterke invloed uitgeoefend. Uit de beschrij
ving van het verdere verloop van het besluitvonningsproces blijkt, dat de vak
bond Druk en Papier FNV, die bij dit concern de grafici organiseerde, op dit 
punt aanvankelijk een grote achterstand had ten opzichte van de activiteiten van 
de COR wat betreft kennis en ervaring. Dit gegeven lag mede ten grondslag aan 
de vertrouwenscrisis die tussen beide organen uitbrak. Overigens ontbrak ook bij 
de COR voldoende kennis om een beïnvloeding van de automatisering naar de 
effecten voor de organisatie en de inhoud van functies mogelijk te maken. Deze 
lacune werd gecompenseerd door het verzamelen van zoveel mogelijk infonnatie 
en door het hanteren van een participatieve benadering, waannee een directe 
betrokkenheid bij het proces van automatisering werd nagestreefd. 
Voor een effectieve beïnvloeding van automatisering ligt bij het onderhavige 
concern een groot probleem in de arbeidsverhoudingen, namelijk de relatie tussen 
de verschillende bij, en met name door de automatisering betrokken beroepsgroe
pen. Bij de verhoudingen tussen beide groepen, grafici en journalisten, staat met 
name de competentie van beide groepen en de reikwijdte daarvan, ter discussie. 
In de praktijk blijkt de grootste grafische bond ook hier een pragmatisch stand
punt in te nemen, waardoor de sociale gevolgen op een voor de betrokken werk
nemers positieve wijze konden worden beïnvloed. Het sociaal plan dat in een 
vroeg stadium werd opgesteld, leidde tot een goede regulering van de personele 

246 



gevolgen die bij automatisering optreden voor wat betreft werkzekerheid en inko
mensgaranûe. 
Een belangrijk feit is hier, dat de uitwerking van het sociaal plan en de naleving 
daarvan in de praktijk vooral afhankelijk is van de verhoudingen op onderne
mingsniveau. Uit het bovenstaande blijkt vooral de grote afstand tussen overleg
situaties op concern-niveau en het niveau van de werkmaatschappijen en, daarbin
nen, de afdelingen. De relatie tussen beide niveau's is, evenals in de voorgaande 
casestudy, een bron van problemen voor wat betreft de effectuering van regelin
gen. Sinds de periode van de automatisering van de tekstverwerking lijkt de 
grafische vakbond die bij het concern leden telt, meer vakbandsactiviteiten te 
organiseren en de relatie met de achterban te verstevigen. In hoeverre de pogin
gen inderdaad succesvol zijn geweest, blijft vooralsnog de vraag. 
Tot slot moet hier worden opgemerkt, dat de relatie tussen de verschillende ni
veau's bij de besluitvorming een probleem vormt. De mogelijkheden voor beïn
vloeding van automatiseringsprocessen door werknemersvertegenwoordigers 
hangen voor een groot deel af van de mate waarin dergelijke problemen optreden. 
Er blijkt dan met name een discrepantie te bestaan tussen de regulering op cen
traal bedrijfstakniveau, met de uitgebreide regelingen en samenwerkingspatronen 
in de arbeidsverhoudingen op dat niveau, en daarnaast de praktijk van automati
seringsprocessen. Dit laatste blijft in eerste instantie afhankelijk van de mogelijk
heden op ondernemingsniveau en de arbeidsverhoudingen op dit niveau. Voor de 
fase van implementatie van automatisering geldt dit in minstens even sterke mate, 
zoals in het volgende zal blijken. 

5. Invoering van het zetsysteem 

De invoering van het nieuwe zetsysteem werd voorbereid door een projectgroep 
Invoeringsmodel die in 1979 onder de werkgroep Automatisering Tekstverwerking 
werd ingesteld. In deze projectgroep namen de bedrijfsleiders van de technische 
afdelingen van de werkmaatschappijen een belangrijke plaats in. Daarnaast werd 
de projectgroep samengesteld vanuit de stafafdelingen op concern-niveau, een 
PZ-functionaris, een redacteur en, als voorzitter, een directeur van een werkmaat
schappij (Pansters 1987: 27). 
De projectgroep kreeg zeer uiteenlopende taken toebedeeld. Een eerste had be
trekking op het controleren van de offerte, vervolgens het bepalen van de com
puterruimte, en, tot slot, het bestuderen van de ruimtelijke voorzieningen en de 
technische consequenties van het systeem. 
Andere, meer specifieke taken hadden tevens betrekking op het aanbrengen van 
ergonomische voorzieningen, het specificeren van de programma's, het verzorgen 
van de handleidingen, bet vaststellen van de lay-out van de toetsenborden, het 
schrijven van een handboek, het bepalen van de fasering van de invoering en, last 
but not least, het bepalen van de volgorde van invoering bij de afzonderlijke 
werkmaatschappij en. 
Voor de begeleiding van de invoering van het nieuwe zetsysteem werd op het 
niveau van de werkmaatschappij een technisch systeem-manager aangesteld. Bij 
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de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg was dit de bedrijfsleider. 
Bij de andere werkmaatschappijen werd bovendien een redactioneel systeem
manager aangesteld. Omdat men dit voor een kleine werkmaatschappij als het 
Dagblad voor Noord-Limburg overbodig achtte, bestond laatstgenoemde functie 
aanvankelijk niet bij deze werkmaatschappij. De functie werd toen waargenomen 
door de redactioneel systeem-manager van De Limburger in Maastricht, die bo
vendien bij de editie voor Midden-Limburg in Roermond waarnam. In een later 
stadium van invoering werd duidelijk dat deze functie toch bij ieder bedrijf af
zonderlijk moest worden vervuld, zodat ook bij het Dagblad een redactioneel 
systeem-manager werd aangesteld. 
Technisch systeem-manager was aanvankelijk een nevenfunctie van de bedrijfs
leider. Al snel werd echter zoveel tijd in beslag genomen door vergaderingen dat 
het contact met het dagelijkse reilen en zeilen van het bedrijf sterk verminderde. 
Hierdoor werd in deze periode de functie van technisch systeem-manager in feite 
de hoofd-functie van de bedrijfsleider (48). 

De invoering van automatisering ..... 
Foto: Dagblad voor Noord-Limburg 
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5.1 Gefaseerde invoering 

Nadat de definitieve keuze voor de leverancier was gemaakt, werd de technische 
voorbereider vanuit het concern tevens projectmanager bij de invoering van het 
systeem. Voor de verdere uitwerking van de order werd per bedrijf een plan van 
invoering gemaakt, waarbij de gevolgen werden aangegeven voor de produktie 
binnen de bedrijven en de besparingen die met betrekking tot het aantal arbeids
krachten konden worden bereikt. 
Met het oog op mogelijke overplaatsingen en de daarbij noodzakelijke bijscholing 
werd tevens een inventarisatie van vacatures gemaakt. Bovendien ging de invoe
ring gepaard met een uitvoerige voorlichting aan werknemers met als doel de 
gevolgen voor de produktie duidelijk te maken en om de acceptatie van het ver
anderingsproces te vergroten. 
Door de concern-directie en de betrokken stafafdelingen werd gekozen voor een 
gefaseerde invoering van het zetsysteem vanwege het risico van een te grote 
belasting bij een gelijktijdige invoering. Bovendien werden hierdoor de mogelijk
heden geschapen voor bedrijven om elkaar onderling te ondersteunen bij het 
opstarten van de nieuwe produktie en om van elkaars problemen te leren. Hier
door is onder meer de invoering bij het Dagblad voor Noord-Limburg, die als 
laatste aan de beurt kwam, zeer goed verlopen. Hierbij moet nog worden opge
merkt dat de eisen bij de genoemde werkmaatschappij hoger waren dan bij de 
werkmaatschappijen in Nijmegen en Breda, waar het uitsluitend de produktie van 
dagbladen betrof. 

5.1.1 Invoering per werkmmltschappij 

Ook bij de andere werkmaatschappijen is de invoering van het nieuwe zetsysteem 
betrekkelijk soepel verlopen. Eerder is opgemerkt dat dit proces vooral voorspoe
dig is verlopen door de lange periode die de besluitvorming eerder in beslag 
heeft genomen. Dit blijkt alleen al uit de periode die met de invoering zelf ge
moeid was. 
Terwijl het systeem als eerste in het begin van 1981 bij De Gelderlander werd 
geïnstalleerd, werd het systeem bij het Dagblad voor Noord-Limburg in eind 
1981 in werking gesteld. Het systeem van De Gelderlander diende toen als on
dersteuning voor het opstarten van de produktie bij onder andere de werkmaat
schappij het Dagblad voor Noord-Limburg. 
De invoering van het systeem heeft in nauwe samenwerking met de leverancier 
plaatsgevonden. Na de voorbereiding van de vernieuwing van het zetsysteem 
door de projectgroep lnvoeringsmodel zijn medewerkers van de leverancier naar 
Nederland gekomen om opnieuw te bespreken en te onderhandelen over de uit
eindelijke vormgeving van de apparatuur. 
Vervolgens is in de ,VS een proefopstelling gemaakt, die door enkele medewer
kers van Audet is getest, waarna de voorlopige goedkeuring is gegeven voor het 
uiteindelijke ontwerp van het systeem. De genoemde projectgroep had uitgebreide 
bevoegdheden om haar taken -binnen een bepaald budget- naar eigen inzicht uit 
te voeren. 
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De systeem-managers brachten binnen de projectgroep verschillende eisen vanuit 
zowel de redacties als de uitvoerende produktie-afdelingen in. In de praktijk werd 
ieder voorstel voor de aanschaf van bepaalde faciliteiten dat goed onderbouwd 
was, overgenomen door de gehele projectgroep. Iedere afdeling en functie binnen 
het concern heeft op deze wijze specifieke belangen naar voren kunnen brengen 
bij de aanschaf en de verdere ontwikkeling van het zetsysteem. 
Het systeem is, zoals is opgemerkt, als eerste geïnstalleerd bij De Gelderlander 
in Nijmegen, waar later ook de coaches zijn opgeleid, die de opleiding van werk
nemers binnen de werkmaatschappij verder verzorgden. Bij de holding stond 
tevens een klein test- en ontwikkelingssysteem opgesteld. Dit systeem diende 
voor het uittesten van mogelijkheden, en voor het maken van een back-up, voor 
het geval er bij een ander systeem iets zou uitvallen. 
Toen in de fabriek van de leverancier Harris een complete opstelling was ge
maakt van de systemen voor de werkmaatschappijen in Roermond, Maastricht en 
Venlo, is bijna de hele projectgroep nog een keer naar de VS geweest om het 
systeem te beoordelen. In Nijmegen en Breda is eerst een aparte opstelling ge
maakt. 

5.1.2 Voorbereiding bij het Dagblad voor Noord-Limburg 

Omdat ook bij de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg het al
gemene ondernemingsbeleid gericht was op het vermijden van gedwongen ontsla
gen, werden van de acht werknemers in de zetterij en de correctie, waarvan men 
dacht dat zij overbodig zouden worden, in de loop van 1980 -terwijl de invoering 
van het systeem voor 1981 was gepland- alvast zes werknemers intern overge
plaatst. Zij werden vervangen door tijdelijke arbeidskrachten, waarmee werd 
geanticipeerd op de verwachte effecten van de technologische ontwikkelingen die 
in de nabije toekomst binnen het produktieproces zouden plaatsvinden (49). 
Ook werd de automatisering, met name met het oog op de sociale implicaties 
ervan, begeleid door de afdeling PZ van het concern. Zo was het sociaal plan bij 
de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg gepresenteerd op een 
overleg-vergadering van de ondernemingsraad met de directie van 20 mei 1980 
door het hoofd van deze afdeling de voorzitter van Druk en Papier FNV, de 
verantwoordelijke rayonbestuurder van deze vakbond en twee leden van de socia
le begeleidingscommissie bij de werkmaatschappij. Het belangrijkste onderwerp 
van deze vergadering betrof enerzijds het opvullen van vacatures en anderzijds de 
bedreigde arbeidsplaatsen, waarvan het aantal zo mogelijk door overplaatsingen 
beperkt zou moeten blijven. 
Overigens blijkt uit de opmerkingen van het hoofd van de afdeling PZ van Audet 
op deze vergadering, dat de invulling van vacatures nadrukkelijk een zaak was 
van de werkmaatschappij. Hiervoor zouden, zo werd op deze vergadering bena
drukt, zoveel mogelijk werknemers vanuit bedreigde afdelingen of werkmaat
schappijen moeten worden aangenomen. 
Voor de invoering van het zetsysteem bij de werkmaatschappij werd een raam
plan opgesteld, waarvan de definitieve versie van 6 november 1981 dateert -kort 
voor de datum van de feitelijke invoering. In het plan wordt melding gemaakt 
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van het bestaan van, naast de redactioneel en technisch systeem-managers, zowel 
een redactionele als een technische kerngroep. Terwijl over de eerste kerngroep 
wordt opgemerkt dat deze al snel een sluimerend bestaan leidde, wordt over de 
tweede opgemerkt dat deze goede adviezen aan de redactioneel systeem-manager 
heeft verleend, en dat deze kerngroep bovendien voorbereidingen heeft getroffen 
voor opleidingen. 

5.1.3 lnvoering bij het Dagblad voor Noord-Limburg 

De invoering van het Harris-systeem werd bij het Dagblad voor Noord-Limburg 
in ruimtelijke zin voorbereid doordat er eerst een uitbreiding van de ruimte van 
de redactie en een verbouwing van de technische afdeling plaatsvond. In eerste 
instantie werd bij de overgang naar het nieuwe zetsysteem een ruimte helemaal 
opnieuw ingericht. Tegelijkertijd werd de ponsbandbestuurde apparatuur in een 
improvisorische ruimte gehuisvest. 
Aanvankelijk werd de krant nog helemaal met behulp van de oude apparatuur 
gemaakt. Aan de terminals die met het nieuwe systeem verbonden waren, werden 
steeds aan kleine groepjes werknemers opleidingen gegeven. Wanneer deze werk
nemers het werken met het nieuwe systeem voldoende beheersten, werd een 
nieuw groepje uit de produktie met de ponsbandbestuurde apparatuur gehaald. 
Pas op het moment dat alle werknemers voldoende kennis van het nieuwe sys
teem hadden, werd de krant met behulp van de nieuwe apparatuur gemaakt. Op 
deze wijze werd zowel de opleiding als de overgang naar de nieuwe produktie
methode fasegewijs uitgevoerd. 
Ook de redactie is geleidelijk overgegaan op het werken aan de terminals. Aan
vankelijk werden zij nog in staat gesteld om copij op de oude manier aan te 
leveren. Nadat redacteuren stap voor stap zijn opgeleid, is de produktie helemaal 
overgegaan op het werken met het nieuwe systeem. 
Inhoudelijk werd de invoering voorbereid doordat een redacteur als lid van de 
redactionele projectgroep, evenals de bedrijfsleider van de technische afdeling, 
binnen concernverband deelnam aan de eerdergenoemde orienterende reizen naar 
de USA. Bij deze bezoeken werden de mogelijkheden en de toepassingen van het 
nieuwe zetsysteem bestudeerd. Door hen werden tevens bij de leverancier cursus
sen gevolgd, die later een vervolg kregen bij de vertegenwoordiger van Harris in 
Nederland, Tetterode. 
Bij de installatie van de bij het systeem behorende beeldschermen zijn bij de 
werkmaatschappij aanvankelijk veel klachten opgetreden. Deze hadden betrekking 
op de reflectie van de schermen. Door de verbeteringen die later aan de beeld
schermen zijn aangebracht, zijn deze klachten grotendeels opgeheven. Ten aan
zien van het werken met beeldschermen heeft men verschillende regelingen inge
steld. Een eerste is dat na twee uur werken aan een beeldscherm tien minuten 
pauze wordt gehouden (50). Een tweede is dat, wanneer men op doktersrecept 
een bril krijgt voorgeschreven, deze door het bedrijf wordt vergoed. Met betrek
king tot de overige fysieke arbeidsomstandigheden werd bij de installatie van de 
nieuwe apparatuur veel aandacht besteed aan de opstelling ervan, eventueel optre
dende belastende factoren in de werkomgeving als lawaai en tocht. Evenals bij de 
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veranderingen bij het grafische bedrijf van de voormalige Walters Samsam 
Groep, bleven ook hier klachten leven over het functioneren van de airconditio
ning. 

5.1.4 Effecten voor de werkgelegenheid bij de werkmaatschappij 

Na de invoering van het Harris-systeem zijn niet minder, maar meer arbeids
krachten in dienst gekomen bij de werkmaatschappij. De oorzaak hiervan is gele
gen in een uitbreiding van de produktie. Met name bij de huis-aan-huis-bladen is 
een ongekende groei opgetreden, die men aan het begin van de jaren tachtig niet 
had voorzien. Door de vergroting van deze produktie kon er vooral een uitbrei
ding van de redactie plaatsvinden. 
Daarnaast was een uitbreiding van de redactie nodig vanwege het feit dat redac
teuren sinds de automatisering van de tekstverwerking niet alleen zelf de tekst in 
het systeem invoeren, maar ook de correctie van artikelen zelf uitvoeren. De 
uitbreiding van arbeidsplaatsen moet dus worden toegeschreven aan een vergro
ting van de produktie en een verhoging van de kwaliteit van het produkt (51). 
In de visie van de · directeur van de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord
Limburg is het de nadrukkelijke taak van de directie om, wanneer er arbeidsplaat
sen moeten verdwijnen ten gevolge van automatisering, ervoor te zorgen dat er 
nieuwe orders worden aangetrokken. De zorg voor een goede werkgelegenheid en 
werkzekerheid kan dan samengaan met een goede bedrijfs-economische positie 
van het bedrijf. 
De uitbreiding van de produktie die sinds de invoering van het Harris-systeem 
heeft plaatsgevonden, is in verhouding dan ook aanzienlijk groter dan de uitbrei
ding van personeel die eerder heeft plaatsgevonden. Het systeem wordt daardoor 
beter benut dan voorheen. Door het gevoerde managementbeleid kan automatise
ring ten gunste van zowel het personeel als het bedrijf zelf worden doorgevoerd. 
Ook op een andere manier kan men de negatieve gevolgen van automatisering 
voor de werkgelegenheid beperken. Bij de invoering van de pagina-opmaaksys
temen krijgt men namelijk de gelegenheid om de kwaliteit van het produkt, met 
name bij de opmaak van advertenties, nog eens aanzienlijk te verbeteren. Dit kan 
weer een vergroting van het aantal orders en daardoor een uitbreiding van de 
produktie tot gevolg hebben. 

5.2 Sociaal beleid bij de invoering van automatisering 

Hier wordt ingegaan op de weerstand bij groepen werknemers tegen het tech
nologische en organisatorische veranderingsproces, zoals die achteraf door sleu
telfiguren bij het veranderingsproces is gesignaleerd. Het gaat daarbij om het 
gevoerde beleid bij de begeleiding van werknemers bij de veranderingen in het 
produktieproces, dat tevens als een reactie op de gesignaleerde weerstand kan 
worden gezien. 
In de eerste plaats wordt geduid op het beleid, gericht op een vergroting van de 
betrokkenheid van werknemers en een vergroting van de acceptatie van de veran
deringen en, vervolgens, met het oog op de bediening van de nieuwe apparatuur, 
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de verzorging van adequate scholing voor werknemers. Tenzij expliciet anders 
wordt vermeld, wordt hier opnieuw gedoeld op de werkmaatschappij het Dagblad 
voor Noord-Limburg. 

5.2.1 Betrokkenheid van werknemers 

Evenals bij de vakbonden was er onder werknemers aanvankelijk een zeker op
timisme over de technologische ontwikkelingen. In een later stadium, toen werk
nemers van functie moesten veranderen, nam volgens de redactioneel systeemdes
kundige de weerstand tegen de veranderingen in de organisatie toe (52). 
De oorzaak hiervan is dat men aanvankelijk vooral aan de basis van de organisa
tie, bij functies op een lager hiërarchisch niveau, niet goed besefte welke veran
deringen in de organisatie teweeg gebracht zouden worden en welke consequen
ties dit voor de functies met zich mee zou brengen. Volgens de redactioneel 
systeemdeskundige kan dit echter niet geweten worden aan onvoldoende voorlich
ting. Deze vond onder meer plaats door regelmatig een informatiebulletin uit te 
brengen. Door de bedreiging voor de werkgelegenheid bij de techniek heeft men 
waarschijnlijk onvoldoende de gevolgen onder ogen durven zien. 
Vooral onder redacteuren bestond er weerstand tegen een vernieuwing van het 
zetsysteem. Dit komt tot uiting in het feit dat redacties niet dezelfde toetsenbor
den wilden bedienen als in de uitvoerende produktie-afdelingen. Zo is de enige 
uitzondering op de regel dat alle voorzieningen bij de uitvoering van apparatuur 
bij de werkmaatschappijen van het Audet-concern en afdelingen daarvan gelijk 
moesten zijn, gemaakt bij de uitvoering van toetsenborden. 
Bij de redacties van De Limburger en het Dagblad voor Noord-Limburg is op 
eigen verzoek een geringer aantal tekens aangebracht. Deze redacties waren van 
mening dat het teveel zou afleiden van de puur redactionele werkzaamheden 
wanneer er teveel tekens op het toetsenbord zouden staan. De weerstand bij re
dacteuren hangt volgens de bedrijfsleider van de technische afdeling samen met 
de opleiding en de aard van het werk. In de produktie-afdelingen heeft men im
mers al veel eerder technologische vernieuwingen meegemaakt en is men gewend 
om voortdurend met wijzigingen in de apparatuur te worden geconfronteerd. 
Hoewel in de lange periode waarin door de machine-zetter lood werd gebruikt 
voor het maken van zetsel weinig essentiële veranderingen in de apparatuur zijn 
aangebracht, zijn ook hier in het verleden, veelal minder ingrijpende, veranderin
gen doorgevoerd -zoals bij de invoering van de regelzetmachine. De invoering 
van het Harris-zetsysteem betekende bovendien voor de redacties een grote over
gang in de manier van werken. De computer had in de produktie-afdelingen al 
eerder zijn intrede gedaan. 
Het overwinnen van deze weerstand bij redacteuren heeft enige tijd en moeite 
gekost. Opvallend is volgens de bedrijfsleider dat verschillende redacteuren aan
vankelijk zeer gekant waren tegen het gebruik van computers, terwijl ze daarna 
soms de meest fervente gebruikers van deze apparatuur zijn geworden. Bij andere 
redacteuren blijft een groot wantrouwen bestaan tegen computers. Niet zelden 
archiveert men, hoewel de computerschijf iedere dag gecopiëerd wordt, een ar
tikel verschillende malen uit angst dat er iets verdwijnt (53). 
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Door het verzorgen van voorlichting probeert de directie een geslaagde imple
mentatie van de automatisering te bereiken. Men kiest bovendien voor een aan
pak van automatisering, waarbij ook vakbonden en ondernemingsraden worden 
voorgelicht en hun invloed kunnen laten gelden. Ten aanzien van een lager ni
veau van de organisatie blijkt een dergelijk beleid bijvoorbeeld uit het feit dat 
mededelingen werden gedaan over vergaderingen en betreffende de voortgang 
van de automatisering door middel van publicatieborden binnen het bedrijf. 
Bij het vergroten van de betrokkenheid heeft vanuit het concern-niveau de COR 
een belangrijke rol gespeeld. De COR voerde daarom in deze periode over de 
automatiseringsplanoen veel overleg met de OR-en van de afzonderlijke werk
maatschappijen (54). Dit overleg kreeg gestalte door middel van plenaire ver
gaderingen waar alle leden van de OR-en aanwezig waren. De vergaderingen, 
waar ongeveer zestig tot zeventig OR-leden aanwezig waren, verliepen vaak zeer 
moeizaam. Dit was voor een deel te wijten aan het feit dat in de werkmaatschap
pijen de ingrijpende gevolgen van automatisering voor het arbeidsproces duidelijk 
tot uiting kwamen. Evenals bij de COR leefde echter ook bij de OR-en van de 
werkmaatschappijen een sterk besef van de noodzaak van automatisering van het 
produktieproces. 
De belangrijkste doelstelling van deze vergaderingen was, het verminderen van 
de afhankelijkheid van automatiseringsdeskundigen en het spreiden van kennis 
binnen de werkmaatschappijen, waardoor ook de betrokkenheid op dit niveau van 
de organisatie zou kunnen worden vergroot. Achteraf kan men volgens de toen
malige voorzitter van de COR vaststellen, dat deze vergaderingen in belangrijke 
mate hebben bijgedragen aan een acceptatie van de automatiseringsplanoen bij 
met name de werknemers vanuit de techniek. 

5.2.2 Scholing voor werknemers 

Hoewel de behoefte daaraan niet zo groot was als bij de eerdere overgang van 
het lood- naar het fotozetten het geval was, is er ook bij de overgang naar elec
tronische tekstverwerking in de nodige scholing voorzien. Deze scholing werd 
grotendeels op de werkplek gegeven. De organisatie hiervan berustte niet bij PZ, 
maar bij het lijnmanagement. 
De fasering van opleidingen is van belang geweest voor het welslagen van de 
kennisoverdracht. Nadat eerst de meest elementaire kennis werd overgedragen, 
werd namelijk pas in een later stadium meer aandacht besteed aan het uittesten 
van mogelijkheden en het uitbreiden van deze kennis. 
Een voordeel van deze wijze van werken is, dat werknemers geleidelijk de wer
king van het systeem en de mogelijkheden ervan leren kennen. Als naslagwerk 
werd hiertoe een handboek geschreven waarin alle functies van het systeem en de 
werking van toetsenborden werd uitgelegd. Dit wordt nog steeds gehanteerd bij 
het inwerken van nieuwe werknemers. 
Ter voorbereiding op de invoering van het Harris-systeem werden, zo is eerder 
opgemerkt, opleidingen in de VS gevolgd. Dit gold met name voor de bedrijfslei
der en enkele electromonteurs die werden omgeschoold voor het onderhoud van 
de apparatuur. Ook fotozetters en dergelijke werden opgeleid voor de bediening 
van het zetsysteem en om de mogelijkheden ervan te leren kennen. Voor de 
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verdere invoering van het zetsysteem binnen het bedrijf en de verzorging van de 
adequate scholing aan overige werknemers waren, vanuit de techniek, de bedrijfs
leider als technisch systeem-manager en, vanuit de redactie, de redactioneel sys
teem-manager -die eerder bij de voorbereiding als redactioneel systeemdeskun
dige bij de automatisering betrokken was- verantwoordelijk. 
Hierdoor bestond er een grote mate van materiedeskundigheid bij de begeleiding. 
De opleiding binnen het bedrijf werd verder verzorgd door coaches, die uit eigen 
personeel geselecteerd waren. Zij kregen eerst een opleiding van Tetterode -de 
vertegenwoordiger van Harris in Nederland- op het testsysteem van Audet dat in 
Nijmegen was geïnstalleerd. Vervolgens brachten zij, zoals eerder is aangegeven, 
de kennis over op de collega's binnen de werkmaatschappij. 
De technische coaches leerden voor een deel ook het computersysteem besturen; 
de zgn. operating. Terwijl de redactionele coaches soms alleen enkele dagen 
cursussen hebben gevolgd, hebben de technische coaches daarentegen veelal een 
cursus van twee weken gevolgd. De fotozetters hebben de meest uitgebreide 
opleiding gekregen. Omdat zij de operating van het systeem verzorgen, moesten 
zij namelijk de meeste stappen bij de werldng van het systeem kennen. 

De invoering van het Harris-systeem verliep, met name vanwege de plaats in de 
volgorde van de werkmaatschappijen van Audet waarin het zetsysteem werd 
ingevoerd, in organisatorisch opzicht soepel. Toch bestond er ook in deze fase 
van het automatiseringsproces veel onduidelijkheid over de te verwachten veran
deringen in functies. Het improvisorische karakter van de overgang had daardoor 
ook een grote druk voor de werknemers tot gevolg. Ook de opleiding had een 
beperkt, op de bediening van het systeem gericht, karakter. 
Dit neemt echter niet weg dat volgens de betrokkenen de opleiding voor de be
dienen van de apparatuur heeft voldaan. In het jaarverslag van de werkmaat
schappij het Dagblad voor Noord-Limburg wordt dan ook met onverholen trots 
opgemerkt, dat, wat nog niet eerder was gebeurd, de werkmaatschappij zelf, 
weliswaar onder toezicht van Harris-installeurs, de installatie van het systeem 
mocht verzorgen, hetgeen opnieuw de kennis van werknemers bij de werkmaat
schappij ten goede kwam (jaarverslag 1981: 21). Na een periode van ongeveer 
vijf weken bleek iedereen in staat om de apparatuur te bedienen en kon -eind 
1981- de eerste produktie worden geleverd. 

5.2.3 Flexibilisering 

Ook in deze casestudy kunnen twee soorten flexibiliteit worden onderscheiden die 
in het managementbeleid worden nagestreefd, namelijk de functionele en de 
numerieke flexibiliteit. Eerder is al de behoefte aan flexibiliteit ter sprake geko
men die inherent is aan de afwisselende drukte en intensiteit van het werk bij de 
produktie van een krant. Niettemin blijft er een keuzemogelijkheid in het beleid 
ten aanzien van flexibilisering van het arbeidsproces. 
Bij de verschuiving van taken lijkt een vergroting van functionele flexibilteit in 
het verschiet te liggen. De voorwaarden hiertoe worden voor een deel vanuit de 
produktietechniek opgelegd. Ook de wijze waarop en de mate waarin werknemers 
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het ondernemingsbeleid, vanuit belangen ten aanzien van werkzekerheid, kunnen 
beïnvloeden, is hierbij van belang. 
Door de overgang van het lood- naar het fotozetten werd een betrekkelijk rou
tine-matige functie van tikker geïntroduceerd. Aangezien de vereisten voor deze 
functie gering zijn (meestal wordt een MAVO-diploma gevraagd) betekent deze 
overgang dat de voorwaarden werden geschapen om werknemers op kortdurende 
contracten in dienst te nemen, gunstiger zijn geworden. De behoefte hiertoe is, 
vooral door de onvoorspelbaarheid van de gevolgen van automatisering voor de 
kwantitatieve werkgelegenheid op de lange termijn, toegenomen. Bovendien leidt 
een krappe personeelsplanning tot problemen bij de produktie van een krant, 
omdat deze iedere dag met een ijzeren regelmaat moet verschijnen. Bij de werk
maatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg is daarom ook een flexibilise
ringsstrategie gevolgd ten aanzien van het personeelsbestand. 
Door de ontwikkelingen bij de tekstverwerking, en ontwikkelingen die in de 
toekomst bij de pagina-opmaak zullen optreden, wordt het steeds meer mogelijk 
om taken die voorheen gescheiden waren, te combineren en te integreren in één 
functie, zoals bij de layoutredactie. Terwijl de opmaak immers tot nu toe met 
behulp van schaar en lijm wordt uitgevoerd, zijn bij de invoering van pagina
opmaakschermen de mogelijkheden geschapen om deze werkzaamheden op de 
redactie te verrichten, waarbij een integratie van journalistieke en grafische taken 
kan optreden. 

Typerend voor de ondernemingsstrategie -van waarschijnlijk niet alleen dit be
drijf- is dat de twee vormen van flexibilisering voor twee verschillende segmen
ten van de arbeidsmarkt binnen het bedrijf worden toegepast. Met een voorbeeld 
is dit aanschouwelijk te maken. 
De strategie ten aanzien van het personeelsbestand hangt nauw samen met het 
karakter van de technologische vernieuwing en de wijze waarop die in de grafi
sche industrie in sociaal opzicht wordt begeleid. De eis dat er geen gedwongen 
ontslagen mogen vallen leidt er immers toe dat er voortdurend verschuivingen en 
overplaatsingen -moeten- plaatsvinden. Dit betekent dat werknemers veelal wor
den omgeschoold voor andere functies -voor hetzij nieuwe functies, zoals opera
tor of systeembeheerder, of voor bestaande functies binnen het grafische bedrijf 
waar nog een grote vraag naar is, zoals die van offsetdrukker. Bij nieuwe func
ties, als bij de layoutredactie ontstaan er, ook doordat de werknemers verschil
lende achtergronden en kwalificaties hebben, geleidelijk geïntegreerde functies. 
De voordelen, waaronder ook het feit dat de werkzaamheden hierdoor een weinig 
herhalend en monotoon karakter hebben, wegen hier voor de organisatie op tegen 
de nadelen, zoals het feit dat er veelal sprake is van een langere inwerkperiode. 
Daarnaast probeert men in het ondernemingsbeleid te anticiperen op het verlies 
van arbeidsplaatsen bij automatisering door het aannemen van nieuw personeel 
op basis van een kortdurend contract. Dit geldt veelal voor het segment van 
zetters en andere laag-gekwalificeerde functies, waar de taken grotendeels betrek
king hebben op de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden. · De vraag hierbij 
is, of een dergelijke strategie als een tijdelijke strategie wordt gevoerd of dat hier 
sprake is van een structureel beleid. 
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Op deze vraag wordt door de directeur van de werkmaatschappij het Dagblad 
voor Noord-Limburg geen eenduidig antwoord gegeven (55). Met het oog op de 
snelle technologische ontwikkelingen worden bij de techniek werknemers meestal 
voor drie jaar in dienst genomen. Dit is immers een periode waarover men de 
ontwikkelingen goed kan overzien. Bovendien vergen de meeste functies in de 
techniek veelal een zodanige inwerkperiode dat men werknemers niet voor korte
re tijd in dienst kan nemen. Op andere afdelingen, zoals de redactie, worden 
werknemers veelal in dienst genomen op basis van jaarcontract. Een dergelijk 
dienstverband heeft meestal een structureler karakter en dient meer als een ver
lengde proefperiode. 
Men weet echter in beide gevallen bij indiensttreding dat het dienstverband van 
tijdelijke aard is. Door het management wordt er nadrukkelijk naar gestreefd om 
het contract na deze periode te verlengen. Met name bij redacteuren kan men 
echter pas na een dergelijke periode goed beoordelen of iemand geschikt is voor 
de functie. 
Aan een aantal werknemers in de techniek die op basis van een drie-jarig in 
dienst waren, werd medio 1988, vanwege het uitstel bij de invoering van pag:ina
opmaaksystemen, opnieuw een driejarig contract aangeboden. De directeur ver
wacht dat na de invoering van de pagina-opmaaksystemen een duidelijker beeld 
ontstaat van het benodigde aantal arbeidsplaatsen. Als dit het geval zal zijn, 
wordt het een beleid dat er op gericht is om werknemers een vast contract aan te 
bieden, gecontinueerd. 
De OR pleit ervoor om tijdelijke arbeidskrachten in vaste dienst te nemen. Ge
zien de situatie op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden die in de CAO zijn 
vastgelegd om werknemers op een tijdelijke basis in dienst te nemen, staat zij 
wat dit betreft, evenals de werknemers die het betreft, met de rug tegen de muur. 
Daarnaast erkent ook de OR dat de gevolgen van technologische ontwikkelingen 
die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, moeilijk te overzien zijn. Aange
zien men gedwongen ontslagen wil vermijden, kiest men zodoende uit twee kwa
den de minst slechte. 

5.3 Casestudy bij Rotabest: het sociaal beleid bij VNU 

Terwijl de casestudy zich richt op de besluitvorming rond de vernieuwing van het 
zetsysteem bij grafische bedrijven van het voormalige Audet-concem en de im
plementatie en invoering daarvan bij het Dagblad voor Noord-Limburg, is het 
interessant om een vergelijking te maken met het beleid dat bij dagbladbedrijven 
van het VNV-concern ten aanzien van de sociale gevolgen van automatisering 
van de produktie werd gevoerd. Aan de hand van de uitkomsten hiervan is een 
toetsing mogeijk van de uitspraak in het biedingsbericht dat de VNU bij de over
name van Audet uitbracht, waarin opgemerkt wordt dat "het sociale beleid van 
Audet en VNU Dagbladengroep nagenoeg geheel met elkaar in overeenstemming 
zijn" (pg. 7), zij het dat deze vergelijking met name gericht is op de wijze van 
implementatie van technologische vernieuwing van het produktieproces. 
De volgende beschrijving is gebaseerd op een case-study die eerder bij een gra
fisch bedrijf van uitgeverij Brabant Pers bv -onderdeel van de voormalige VNU 
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Dagbladengroep bv-, namelijk Rotabest bv, is uitgevoerd (Wissema et al 1986: 
53-58). 

Uitgaande van eerdere ervaringen met ingrijpende reorganisaties van de produktie 
werd bij automatisering van de fase van het zetten bij de grafische produktie een 
procesmatige verandering doorgevoerd. Door de directie werd in een vroegtijdig 
stadium aan de werknemers mondelinge en schriftelijke voorlichting gegeven 
over de technologishe ontwikkelingen die er in de nabije toekomst bij het bedrijf 
wuden plaatsvinden, en de negatieve gevolgen die er op bepaalde afdelingen 
voor de werkgelegenheid te verwachten waren. llierbij werd tevens aangegeven 
dat het tempo waarin de veranderingen plaats zouden vinden afhankelijk zou zijn 
van de aanpassings- en overplaatsingsmogelijkheden van de werknemers die op 
dat moment in het bedrijf werkzaam waren, en de problemen die zich daarbij 
voor zouden kunnen doen. 
Vervolgens werd de invoering van de technologische vernieuwing begeleid door 
een sociaal plan dat met de vakbonden werd overeengekomen. Hierin werd onder 
meer vastgelegd dat er in principe geen gedwongen ontslagen zouden worden 
doorgevoerd en dat bij het vrijkomen van functies binnen de VNU Dagbladen
groep werknemers uit de bedreigde afdelingen voorrang zouden krijgen. Omge
keerd werd dit beleid op aandrang van de ondernemingsraad aangevuld met een 
peiling van de belangstelling bij werknemers voor bepaalde fucties. Als nadeel 
van dit beleid wordt door de schrijvers van de casestudy opgemerkt, dat hierdoor 
bij sommige werknemers te hoge verwachtingen zijn gewekt. Zij verwachtten een 
voorkeursbehandeling bij het solliciteren naar bepaalde vacatures en verwachtten 
een actievere ondersteuning door de afdeling PZ. 
Niet alleen het tempo van de technologische vernieuwing, maar ook de aard 
ervan werd zoveel mogelijk aan de behoeften van de organisatie aangepast. Zo 
werd er vanuit de afdeling die belast is met de invoering van automatisering 
regelmatig een behoeftenonderzoek uitgevoerd bij de toekomstige gebruikers. Dit 
hield in dat er met het middenkader werd overlegd over de specifieke behoeften 
die er op dit terrein bestonden, waarop deze functionarissen in de gelegenheid 
werden gesteld om zich verder te orienteren op de leveranciers en de ontwikke
lingen die zich op de markt van produktie-apparatuur voordoen. 
Met betrekking tot de instelling van werknemers en management bij de produktie 
werd een gering besef van het belang van kwaliteit voor het produkt gesigna
leerd. De vorm van werkoverleg, die men had gepoogd door te voeren in het 
technische bedrijf, was een poging om in deze situatie verandering te brengen. 
Deze poging strandde echter toen bleek dat de suggesties te weinig succes oogst
ten. De lijst van knelpunten werd namelijk alleen maar langer, wnder dat men 
verbeteringen aanbracht (Wissema et al 1986: 57). 
Concluderend kan men stellen, dat een voorzichtige, evenwichtige benadering bij 
het doorvoeren van veranderingen binnen de produktie weliswaar van een goed 
sociaal beleid getuigt, maar dat dit beleid -zoals ook in de conclusie van de case
study wordt gesteld- in grote mate afhankelijk is van de relatief gunstige finan
ciële situatie en het monopolie-karakter van de positie van de onderneming in de 
regio waar deze actief is. 
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Opvallend is, dat daar aan toegevoegd wordt dat de OR een actieve rol speelde 
bij veranderingsprocessen, zowel in de fase van de besluitvorming als bij de 
implementatie van de technologische en organisatorische verandering. In voor
zichtige bewoordingen stellen de schrijvers dat "de OR veel meer dan elders de 
indruk maakte een geïntegreerd onderdeel van de organisatie van de besluitvor
ming te zijn" (Wissema et al 1986: 58). Meer op de achtergrond bleek ook de 
vakbeweging een belangrijke rol te spelen (56). 
Wanneer we een voorzichtige vergelijking maken met de wijze van implemen
tatie van de automatisering bij Audet, dan kan de vraag, of het sociaal beleid dat 
door de voormalige VNU-Dagbladengroep bij de invoering van technologische 
vernieuwing werd gevoerd in grote lijnen aansluit bij het sociaal beleid zoals dat 
in de case-study bij Audet naar voren komt, positief worden beantwoord. Dit 
geldt voor zowel de procesmatige benadering bij de voorbereiding en invoering 
van de technologische vernieuwing als de sociale maatregelen waarmee de in
voering gepaard gaat. Een duidelijke overeenkomst ligt in de rol van de OR en 
het sociaal plan dat in nauw overleg met deze raad werd opgesteld. De rol van 
dit orgaan blijkt van cruciaal belang te zijn geweest bij de wijze waarop het 
gehele proces van technologische vernieuwing is verlopen. 

5.4 Organisatie-verandering 

Aan deze studie ligt de notie ten grondslag dat automatisering van het produk
tieproces geen op zichzelf staand proces is, waarin simpelweg allerlei taken bin
nen het produktieproces door computerbestuurde apparatuur -in de grafische 
industrie: door het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnolo
gieën- worden overgenomen. 
In de praktijk wordt het belang hiervan niet altijd in even sterke mate onderkend. 
In veel gevallen wordt men pas achteraf, wanneer de opbrengsten van de automa
tisering worden gemeten naar de doelstellingen van de organisatie, met het feit 
geconfronteerd, dat automatisering onvoldoende heeft opgeleverd en dat de or
ganisatie niet is aangepast aan de eisen die bij de nieuwe produktiemethoden 
worden gesteld. In andere gevallen worden organisatorische veranderingen slechts 
als ondergeschikt beschouwd of vinden deze impliciet plaats. Ook veranderingen 
in de onderlinge relaties tussen de functies binnen de organisatie kunnen onder
belicht blijven. 
Bij de automatisering van de tekstverwerking bij Audet werd wel een schatting 
gemaakt van de verschuivingen die globaal zouden optreden tussen verschillende 
functies. Terwijl dit alleen maar een globale schatting bleek te zijn, waarvan de 
reële voorspellende waarde gering was, bleek een filosofie over hoe de organisa
tie er uit zou moeten zien na de automatisering al helemaal niet aanwezig. Bij de 
volgende stap in de automatisering van het produktieproces bestaat hier wel meer 
duidelijkheid over, zo zullen we later in deze paragraaf zien. 
Een positieve verandering kan onder invloed van automatisering optreden bij 
functies die deel uitmaken van het segment van kernfuncties. Dit zijn functies die 
binnen het arbeidsproces een sleutelpositie innemen door het belang ervan voor 
het verloop van het gehele produktieproces en die bezet worden door arbeids-
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krachten die moeilijk vervangbaar zijn vanwege het complexe karakter van taken 
en werkzaamheden en/of hun specifieke kwalificaties. De veranderingen in der
gelijke functies waarmee automatisering in het arbeidsproces soms gepaard gaat, 
vertonen kenmerken van de doelstellingen die door COB/SER-experimenten op 
het terrein van werkstructurering in de jaren zeventig en, als vervolg daarop, bij 
de experimenten in het kader van de subsidieregeling functieverbetering-1981 
(IV A/Intervisie 1982) werden nagestreefd. 
Er is echter een duidelijk verschil met de achtergrond en de motieven voor de 
uitvoering van de organisatie-veranderingen aan te geven. De recente veranderin
gen in functie-inhouden blijken in sterkere mate een dwingende invloed vanuit de 
met automatisering samenhangende organisatorische veranderingen te ondervin
den. Hoewel het duidelijk is dat men niet mag stellen dat deze veranderingen een 
direct gevolg zijn van de technologische veranderingen bestaat er een duidelijke 
samenhang. We hoeven slechts te denken aan het ineenschuiven van taken en 
werkzaamheden en de mogelijkheden die ontstaan voor manipulatie van tekst en 
beeld door de primaire producent van de krant, de redactie. 
Wanneer in termen van taakstructurering een onderscheid wordt gemaakt tussen 
taakverbreding en taakverrijking, waarbij het eerste verwijst naar de complexiteit 
van de uit te voeren taken bij een functie -de lengte van de cyclus waarna han
delingen herhaald worden- en het laatste naar het niveau van de taken, dan valt 
op dat elementen van het eerstgenoemde type organisatie-vernieuwing overheer
sen. Deze zijn vooral terug te vinden bij nieuwe functies op de layoutredactie, 
waar in het vervolg van deze paragraaf aandacht aan zal worden besteden. Daar
naast kan men bij andere functies in de grafische afdeling een ander element uit 
de experimenten met werkstructurering aan treffen, namelijk taakroulatie. De 
motivatie die hieraan ten grondslag ligt hangt echter niet samen met recente 
veranderingen in de produktietechnologie, maar is vrijwel identiek aan de bij 
werkstructurering achterliggende motieven, namelijk het vermijden van kort-cy
clisch en monotoon, weinig afwisselend werk, teneinde de motivatie van werkne
mers te verhogen. 

5.4.1 Nieuwe functies 

De verschuiving van de controle over het produktieproces van de grafische af
deling naar de redactie is gepaard gegaan met een verschuiving van het perso
neelsbestand. Deze verschuiving komt tot uitdrukking in het toenemende belang 
-zowel wat betreft de positie ervan bij de totstandkoming van het produkt als in 
kwantitatieve zin- van de functie van layoutredacteur voor de produktie van de 
krant. In het jaar van invoering van het Harris-systeem (1981) is bij de werk
maatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg het aantal layout-redacteuren 
bijvoorbeeld uitgebreid van twee tot zes werknemers, zo blijkt uit het raamplan 
dat door de directie werd gepresenteerd. Deze uitbreiding hangt weer samen met 
de prioriteit die in het ondernemingsbeleid aan de vormgeving als element van de 
kwaliteit van het produkt wordt toegekend. 
De verschuiving heeft impliciet belangrijke gevolgen voor de taakafbakening 
tussen grafici en redacties. Bij verschuiving van taken zijn immers verschillende 
aspecten van de uitvoering daarvan van belang die deze taakafbakening raken. 
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Het is duidelijk dat de opmaakfunctie in de toekomst verder met de redactie zal 
worden geïntegreerd. Het is alleen de vraag hoe deze integratie vorm zal krijgen. 
De vraag is tweeledig. Ten eerste is de vraag, wie de bediening over de appara
tuur toegewezen krijgt. Een volgende vraag is waar de verschillende handelingen 
worden uitgevoerd. Wanneer immers werkzaamheden op een andere locatie wor
den uitgevoerd is het risico groot dat men het overzicht over de uitvoering van 
werkzaamheden en de controle daarover verliest. Deze vragen komen opnieuw, 
en urgenter aan de orde bij de toekomstige invoering van pagina-opmaakbeeld
schermen. Zoals in de hierboven is aangegeven, is de verschuiving echter al 
eerder bij de automatisering van de tekstverwerking in gang gezet. 
De beantwoording van deze vragen hangt verder nauw samen met de positie die 
men binnen het produktieproces inneemt. Vanuit de redactie pleit men bijvoor
beeld voor de plaatsing van pagina-opmaakschermen op de redactie. Ook de 
interpretatie en de inschatting van de problematiek is zeer divers. Dit blijkt alleen 
al uit de gehanteerde naamgeving van de pagina-opmaaksystemen. Bij redacties 
wordt hier namelijk de specificatie redactioneel aan toegevoegd. 
Wanneer men de eerder geformuleerde vragen probeert te beantwoorden voor de 
uitgebreide layoutredactie zoals die nu is samengesteld, dan blijkt dat deze voor 
de helft afkomstig is vanuit de techniek (drie werknemers) en voor de andere 
helft vanuit de redactie. De werknemers die afkomstig waren uit de Techniek 
blijven overigens onder de grafische CAO vallen. Deze samenstelling van de 
layoutredactie is een uitdrukking van de de verdeling van de vaardigheden die 
voor deze functie worden vereist. De reden voor de samenstelling van de arbeids
krachten bij deze functie is gelegen in de veranderingen bij het werk van de 
redactie. Door de invoer van tekst door de redactie was men namelijk eerder 
geneigd om ook de vormgeving zelf te verzorgen. Bij de invoering van tekst door 
de redactie werd immers ook het inzicht in de ruimte-verdeling bij de redactie 
vergroot. Anderzijds blijft hierbij grafisch inzicht van groot belang. 
Ook het algemene managementbeleid is gericht op een vergroting van het belang 
van vormgeving, in samenhang met de journalistieke inhoud van de krant. De 
versterking van de positie van de layout-redactie, als een intermediair tussen de 
opmaak en de redactie, hangt daarom direct samen met het streven naar een 
betere opmaak van de redactiepagina's zoals die ook voor de advertentiepagina's 
is gerealiseerd. Hierdoor wordt gestreefd naar een verhoging van de kwaliteit van 
het produkt. 
Dit streven van het management komt onder meer tot uiting in de vernieuwing 
van de vormgeving van de krant die in 1987 heeft plaatsgevonden. De uitbreiding 
van de layoutredactie hangt nauw samen met de voorbereiding van deze vernieu
wing van de vormgeving. 

5.4.2 Automatisering van de pagina-opmaak 

De verschuiving van taken is, zo zal duidelijk zijn, niet door alle werknemers 
met evenveel enthousiasme begroet. Bij een andere uitgever van dagbladen, de 
Perscombinatie, brak eerder, eind 1984, al een conflict uit over de bediening van 
de nieuwe pagina-opmaakschermen die men uiteindelijk pas in 1987 heeft in
gevoerd (Veersma 1990) (57). 
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Hoewel de invoering van deze beeldschennen bij Audet, c.q. de VNU Dagbladen
groep, nog moet plaatsvinden, is dil bij de werkmaatschappij het Dagblad voor 
Noord-Limburg bij de eerste onderhandelingen daarover tussen de werkgever en 
de grafische bond al aanleiding geweest tot een diepgaand meningsverschil tussen 
een voormalige vertrouwensman van Druk en Papier FNV bij de werkmaatschap
pij en de grafische vakbond (58). De instemming van de vakbond met de plaat
sing in de toekomst van de genoemde beeldschermen op de redactie was volgens 
hem in tegenspraak met het advies dat door vertrouwenslieden en OR-leden van 
Audet aan de vakbond was uitgebracht. Dil meningsverschil was voor de vertrou
wensman aanleiding om zijn functie neer te leggen. 
In het concept-sociaal plan dat de bonden in principe met Audet zijn overeen
gekomen, wordt uilgegaan van plaatsing van de beeldschermen op de redactie. 
De grafici zouden dan onder de grafische CAO blijven vallen. Tevens wordt in 
dit plan vermeld dat de nieuwe functies geïntegreerd zullen worden met die van 
de layout-redactie. Tussen deze functies zal volgens het plan geen duidelijke 
afbakening mogen bestaan, opdat een soepele werkwijze, gebaseerd op een sa
menwerking tussen layoutredactie en opmakers, tol stand zal kunnen komen. 
Enkele jaren na de invoering van de pagina-opmaakbeeldschermen zal een eva
luatie worden gehouden over met name de uitvoering van deze bepaling. Op 
grond van deze evaluatie zal men drie jaar na inwerkingtreden van hel sociaal 
plan eventueel wijzigingen aanbrengen. Tot die tijd zullen grafici die op de re
dactie worden overgeplaatst onder de werkingssfeer van de grafische CAO vallen. 
Bij de evaluatie zullen de ervaringen in overleg met de betrokken vakorganisaties 
worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke ontwikkelingen, zo luidt de tekst 
van het concept-sociaal plan. Hiermee wordt een praktische werkwijze nage
streefd, gebaseerd op een pragmatisch standpunt van de betrokken partijen, name
lijk de respectieve vakorganisaties. 
Het struikelblok bij de onderhandelingen tussen de directie en de grafische bond 
lijkt niet gelegen te zijn in een conflict tussen grafici en de directie, maar in een 
diepgaand meningsverschil tussen grafici en de redacties over het beheer over, en 
de bediening van het systeem. De hoofdredactie krijgt naar de mening van de 
grafische bond een te grote zeggenschap over de selectie van nieuwe grafische 
werknemers op de layoutredactie. Zij zou namelijk de eindbevoegdheid krijgen 
bij de aanname van grafici, waardoor tevens de beoordeling van de geschiktheid 
van grafische werknemers voor deze functies bij haar zou komen te liggen. De 
principiële reden voor het afwijzen door de grafische vakbond van een dergelijke 
zeggenschap over de samenstelling van de layoutredactie is, dat het belangrijkste 
uitgangspunt van het sociaal plan, namelijk een gelijkwaardige samenwerking 
tussen grafici en redacteuren, wordt ontkracht. Bovendien is het volgens Druk en 
Papier FNV voorbarig om nu vast te leggen waar het beheer over het systeem 
komt te liggen (59). 

Met dit standpunt wordt een duidelijke voorwaarde gesteld aan de uitvoering van 
automatiseringsplannen. Hiermee lijkt de bond een scherpere stellingname in te 
nemen dan in het verleden, hetgeen overigens niet wil zeggen dat er een wending 
in het beleid van deze bond is opgetreden. Deze aanscherping is eerder een reac
tie op de militante houding van veel OR-leden van de werkmaatschappijen en 
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vertrouwenslieden, met name onder de opmakers, bij de bespreking van de recen
te automatiseringsplannen. 
In de praktijk zal bij een eventuele invoering van pagina-opmaaksystemen, gezien 
ook de ervaringen met de Perscombinatie, het pragmatische beleid van de vak
bond worden voortgezet. In het bondsbeleid is de grensafbakening immers steeds 
meer losgelaten als principiëel uitgangspunt bij het automatiseringsbeleid. Onder 
druk van de militante houding van leden binnen de werkmaatschappijen en uit
gedaagd door de vanzelfsprekendheid waarmee door de redacties over het redac
tionele karakter van de nieuwe apparatuur wordt gesproken, neemt men echter 
vooralsnog een scherpere stellingname in bij Audet. 

5.4.3 Een nieuwe afdeling: een uitweg uit de impasse? 

Om uit deze patstelling te geraken is een tussenvoorstel gelanceerd tot de oprich
ting van een afdeling Vormgeving. Dit voorstel heeft de instemming van veel 
grafici (60) en hun grootste vakbond, Druk en Papier FNV. Aan dit voorstel ligt 
opnieuw een voor de verhoudingen binnen de grafische industrie typerende prag
matische instelling ten grondslag, in dit geval van het management. 
Het voorstel, dat geïnitieerd is door de concern-directie en dat op het niveau van 
de werkmaatschappij is gepresenteerd door de directeur van de werkmaatschappij 
het Dagblad voor Noord-Limburg, gaat van het volgende uit. Volgens de betref
fende directeur heeft de vormgeving altijd een bijzondere positie ingenomen 
tussen de redactie en de techniek. Door de technologische ontwikkelingen bij de 
opmaak en de mogelijkheden die daardoor ontstaan voor de uitvoering van werk
zaamheden door de redactie, ligt het meer voor de hand om deze taken onder een 
afzonderlijke afdeling Vormgeving te laten vallen, die dicht tegen de redactie aan 
zou moeten leunen (61). 
Het is duidelijk dat bij de nieuwe opmaaksystemen een nieuw soort deskundig
heid zal ontstaan. Voor de functies op deze afdeling zal men echter tevens moe
ten weten hoe de uiteindelijke vormgeving van het produkt zal zijn. Daarom 
zullen voor de nieuwe functies ook kwalificaties die als typisch grafisch worden 
gezien, worden vereist. Voor de creatieve aspecten kan men vanuit de redactie 
een grotere bijdrage leveren, waardoor de vormgeving met journalistieke werk
zaamheden wordt versmolten (62). De directeur van de werkmaatschappij acht 
het onmogelijk om deze functie alleen door technische medewerkers te laten 
vervullen. Dit niet alleen vanwege de ruimere mogelijkheden om vanuit de redac
tie vorm en inhoud van de krant te beheersen, maar ook vanwege de aard van het 
geheel aan aktiviteiten dat door deze nieuwe layouter zal worden verricht. De 
layout-werkzaamheden worden namelijk vooral in de avonduren verricht. Het is 
noodzakelijk om overdag andere werkzaamheden uit te voeren. Het ligt dan in 
het verlengde van de opmaakaktiviteiten die in deze nieuwe functie worden uit
gevoerd om overdag, bij het ontbreken van voldoende werkzaamheden, journalis
tieke taken uit te voeren. Dit is ook de reden voor het feit dat, naast technische 
medewerkers, werknemers met een journalistieke achtergrond voor layout-functies 
worden aangenomen. Aangezien de uit te voeren werkzaamheden tegelijkertijd 
een journalistiek en een grafische karakter zullen hebben, zullen er gecombi
neerde functies ontstaan. 
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In het algemeen ontstaan bij dergelijke functies meer mogelijkheden voor ver
hoging van zowel de kwaliteit van de arbeid als die van het produkt (63). Dit 
gebeurt niet alleen doordat men meer creativiteit in de totstandkoming van het 
produkt kan leggen, maar ook doordat men de meer belastende of monotone, 
routine-matige handelingen door de computer kan laten uitvoeren. Door deze 
taken in commando's te vertalen die in de software worden opgenomen, kunnen 
deze op het gewenste moment door de computer worden uitgevoerd. 
Het behoeft geen nader betoog dat de zeggenschap over, en de plaats waar de 
werkzaamheden bij de pagina-opmaak worden uitgevoerd opnieuw, ook bij dit 
voorstel, de piece de résistance vormen voor een mogelijke instemming van 
grafische werknemers met dit voorstel. Volgens de directeur van de betreffende 
werkmaatschappij zou een afdeling Vormgeving onder de verantwoordelijkheid 
van de redactie moeten vallen. Er zijn volgens hem echter tevens redenen te 
noemen om deze afdeling, wat betreft locatie, bij de techniek onder te brengen. 
Wanneer er meer aandacht zal worden besteed aan de vormgeving van de huis
aan-huisbladen, zullen hiervoor, gezien het feit dat deze bladen voornamelijk 
door de technische afdeling worden geproduceerd, immers vooral werknemers 
vanuit de opmaak mee worden belast. Volgens het voorstel zouden de redactio
nele en advertentie-pagina's op een afdeling Vormgeving onder redactionele ver
antwoordelijkheid worden samengesteld. 
Hiermee zijn de problemen ten aanzien van de grensafbakening niet opgeheven, 
maar hoogstens verlegd naar de nieuw op te richten afdeling. Bij de invulling van 
deze oplossing komt de pragmatische houding ten aanzien van de genoemde 
problemen tot uitdrukldng. Volgens het voorstel zou er, evenals volgens het con
cept-sociaal plan, in de praktijk geen duidelijke scheidslijn worden gehanteerd 
tussen de verschillende handelingen. 
De vergroting van de controle van de redactie over het produktieproces blijkt 
onder meer uit het feit dat de werknemers die de werkzaamheden aan pagina
opmaakbeeldschermen uitvoeren, in functioneel opzicht hiërarchisch onder de 
layout-redactie worden geplaatst. De vervaardiging van de pagina zouden zij 
volgens het tussenvoorstel op basis van een globale layout-schets uitvoeren onder 
supervisie van de layout-redactie. De positie van de redactie wordt in dit voorstel 
tevens verstevigd doordat selectie en aanstelling van nieuwe medewerkers op 
voordracht van de hoofdredacteur plaatsvinden, zij het in overleg met de tech
nische bedrijfsleiding en de afdeling PZ. De eindverantwoordelijkheid ligt hier bij 
de directeur. 
De aan dit voorstel ten grondslag liggende visie wijkt af van die van grafische 
werknemers, met name de opmakers, en zal daardoor nog de nodige weerstand 
bij grafici moeten overwinnen. Deze visie heeft, naast de verschuiving van de 
controle over het produktieproces, betrekking op de functie van vormgeving en 
het belang ervan voor de kwaliteit van het produkt en de relatie tussen de inhoud 
en de vormgeving van de krant. Naar de mening van veel grafici lijkt de redactie 
aan vormgeving een dermate belangrijke plaats toe te kennen, dat de inhoud van 
de krant er zelfs aan aangepast moet worden. Opmakers gaan er daarentegen van 
uit dat bij een kwalitatief hoogstaande krant de vormgeving naar grafische nor
men aan de inhoud moet worden aangepast. Zij bezitten volgens hen ook het 
vakmanschap dat voor de uitvoering hiervan vereist is (64). 
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Terwijl dus het management en de. redactie een verhoging van de kwaliteit van 
het produkt als argument hanteren ten behoeve van een grotere controle van de 
redactie over de produktie, wordt hetzelfde argument door de grafici gehanteerd 
ten gunste van een handhaving van de machtspositie van grafici in het arbeids
proces. Het essentiële verschil is gelegen in opvattingen over wat kwaliteit is en 
wat daarbij het meeste van belang is. Terwijl de redactie een duidelijke huisstijl 
en een herkenbare vormgeving van de krant op de voorgrond plaatst, hechten met 
name opmakers een groter belang aan een opmaak volgens bestaande grafische 
normen. Dit laatste sluit echter niet uit dat het produkt op een andere wijze wordt 
vervaardigd dan men vroeger, zoals in het loodtijdperk, gewend was. 

5.4.4 Toekomstige ontwikkelingen 

De feitelijke invoering van de pagina-opmaakschermen zal nog op zich laten 
wachten, aangezien zich verschillende afstemmingsproblemen hebben voorge
daan, waarvan sommige van technische aard zijn -de beeldschermen bij de tekst
verwerking zijn namelijk tevens aan vervanging toe-, en andere van organisatori
sche aard -de fusie met de VNU Dagbladengroep brengt immers diverse proble
men met zich mee. De uitbreiding van het aantal werkmaatschappijen dat binnen 
de divisie VNU Dagbladengroep dagbladen produceert betekent dat de besluitvor
ming opnieuw vertraagd wordt omdat men oplossingen moet vinden voor proble
men met de onderlinge communicatie tussen de verschillende werkmaatschap
pijen. 
Er is echter nog een andere belangrijke reden voor de vertraging in de invoering, 
die samenhangt met de produktie-technische problemen in een krantenuitgeverij. 
Bij een handelsdrukkerij van het voormalige Audet-concern is namelijk al eerder 
een pagina-opmaaksysteem ingevoerd. De werkmethoden bij een dergelijk sys
teem ten behoeve van de produktie van tijdschriften zijn echter veel eenvoudiger 
dan bij de produktie van een krant, omdat bij tijdschriften de basis-layout volgens 
een vastgelegd stramien verloopt. Bovendien is de pagina van een krant van een 
groter formaat dan die van een tijdschrift. Een andere oorzaak van problemen bij 
de ontwikkeling van pagina-opmaaksystemen voor de produktie van kranten is 
gelegen in het feit dat de opmaak van pagina's bij de krantenproduktie onder 
grote druk plaatsvindt, waarbij meer geïmproviseerd moet worden dan bij de 
produktie van tijdschriften. Ook bij de handelsdrukkerij van het concern functio
neert het systeem echter nog niet naar behoren (65). 
Een verschil tussen de invoering van het nieuwe pagina-opmaaksysteem en de in 
de invoering van het Harris-systeem bij het zetten is, dat de invoering van de 
pagina-opmaaksystemen niet integraal binnen een kort tijdsbestek bij alle bedrij
ven van de huidige dagbladengroep van het concern hoeft plaats te vinden. Dit 
was eerder bij de automatisering van de tekstverwerking wel noodzakelijk omdat 
men, vanwege de onderlinge communicatie die bij de produktie van copij nood
zakelijk is, niet met verschillende systemen kon werken. Bij de pagina-opmaak
systemen bestaat zowel wat betreft de bediening als wat betreft de invoering 
ervan een grotere mate van flexibiliteit. Het gevolg hiervan voor de aanpak bij de 
invoering van het systeem is dat de deskundigheid nu per bedrijf kan worden 
ontwikkeld voordat het systeem wordt ingevoerd. 
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De deskundigheid kan daardoor tevens worden gespreid, waardoor ook de moti
vatie om met het systeem te werken, toe zal nemen. De aversie tegen de nieuwe 
manier van werken die eerder bij de invoering van het Harris-systeem werd 
waargenomen, zal daardoor aanzienlijk kunnen verminderen. Daar komt nog bij 
dat computers sinds de invoering van het Harris-systeem al op grote schaal hun 
intrede in de bedrijven hebben gedaan. Deze flexibiliteit houdt tevens in dat er 
een grotere variatie kan ontstaan in invoeringsmodaliteiten en de aanpassing van 
de organisatie. 
Momenteel wordt de ontwikkeling bij de fotozetsystemen in mindere mate door 
de hardware bepaald. Men is ook minder afhankelijk van het bestaande systeem, 
omdat door de ontwikkeling van software voldoende oplossingen kunnen worden 
gevonden voor het aanpassen van de communicatie tussen systemen bij de uitwis
seling van gegevens. 
ZIJ is bij voorbeeld in 1987 bij een onderdeel van de werkmaatschappij in Venray 
voor een ander systeem gekozen, namelijk Expograph. Hier is een subSysteem 
geplaatst dat zonder problemen is aangesloten ·Op het Harris-systeem in Venlo, 
iets wat eerder onmogelijk zou zijn geweest. Het project in Venray heeft overi
gens binnen het Audet-concem als een pilot-project gediend. 

5.4.5 Taakroulatie en werkoverleg 

Eerder, in de inleiding van deze paragraaf, zijn elementen van organisatie-veran
dering genoemd, welke tevens aan eerdere experimenten met werkstructurering 
ten grondslag hebben gelegen, die men kan aantreffen in de arbeidsorganisatie bij 
de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg. Als eerste werd hierbij 
gewezen op taakverbreding en de integratie van taken bij het ontstaan van nieuwe 
functies en vervolgens op taakroulatie en werkoverleg. In het arbeidsproces bij de 
drukvormvoorbereidende fase spelen deze laatste vormen van organisatieverande
ring een rol bij de vormgeving van functies in de produktie-afdeling. De beteke
nis ervan voor de arbeidsorganisatie bij de werkmaatschappij het Dagblad voor 
Noord-Limburg, waar we ons hier toe beperken, is -vooralsnog- gering te noe
men. 
Met het oog op de vermijding van monotoon en geestdodend werk is bij de 
werkmaatschappij een poging gedaan tot invoering van taakroulatie. Dit beteken
de dat personeel van de zetterij af en toe werkzaamheden bij de opmaak verricht
te en omgekeerd. Dit bracht echter verschillende problemen in de organisatie van 
het werk met zich mee. Een eerste probleem was dat opmakers -gezien het mo
notone karakter van de werkzaamheden- niet graag op de zetterij wilden werken, 
zodat dus het enthousiasme tot de ene partij beperkt bleef. Een ander probleem 
was gelegen in een gebrek aan ervaring bij de zetters met het werk van de op
makers. Zij zijn daardoor niet in staat om deze werkzaamheden snel en efficient 
uit te voeren. 
Uit interviews bleek dat onder werknemers van de werkvloer de motivatie voor 
een dergelijke organisatie-verandering juist gering is doordat de roulering van 
werkzaamheden alleen plaats zou vinden wanneer dit vanuit het oogpunt van 
doelmatigheid van de produktie gewenst is. De problemen die dit met zich mee 
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bracht, hebben er uiteindelijk toe geleid dat het experiment als zodanig werd 
beëindigd. 
Op kleinere schaal komt taakroulering voor bij de opmakers doordat zij inciden
teel werkzaamheden op de repro-afdeling uitvoeren. Dit gebeurt alleen met als 
doel het vervangen van werknemers bij ziekte en dergelijke. Ook worden er soms 
binnen een afdeling taken gerouleerd. Uit interviews bleek dat op de zetterij 
taakroulering voorkomt bij het maken van advertenties -een interessante activiteit 
waarbij meer creatieve vaardigheden worden vereist dan bij hel zetten van andere 
tekst-, dat afwisselend door verschillende werknemers wordt uitgevoerd. Hiermee 
wordt gepoogd het monotone werk op deze afdeling te doorbreken en om meer 
variatie in het geheel van uit te voeren werkzaamheden aan te brengen. 
De reden voor deze verandering in het werk is van tweeërlei aard. De belangrijk
ste is wel dat de nieuwe chef van deze afdeling uit de zetterij een voorstander is 
van deze organisatie-verandering. Hij kent de problemen bij de uitvoering van 
deze werkzaamheden doordat hijzelf sinds lange tijd zetter is. Hij is daardoor 
vooral gemotiveerd om de organisatie van het werk te veranderen. Een bijkomen
de reden is het feit dat door de steeds verdergaande arbeidstijdverkorting in de 
grafische industrie het steeds vaker voorkomt dat werkzaamheden wisselend door 
verschillende werknemers moeten worden uitgevoerd. 
Een ander aspect van organisatieverandering dat hierboven is genoemd, heeft 
betrekking op het overleg op de werkvloer, namelijk werkoverleg. In een aantal 
bedrijven en afdelingen van het voormalige Audet-concem worden, gestimuleerd 
vanuit de stafafdeling PZ op dit niveau van de organisatie, regelmatig dergelijke 
bijeenkomsten gehouden. Dit overleg kan zowel betrekking hebben op de organi
satie, de planning en hel werk op de afdeling, als op de onderlinge verhoudingen 
en de werksfeer (Pansters 1987: 14). 
Uit interviews met werknemers bij de werkmaatschappij het Dagblad voor 
Noord-Limburg blijkt echter dat een dergelijke organisatie-verandering hier nau
welijks gestalte heeft gekregen. Het werkoverleg functioneert veelal alleen wan
neer de coördinatie en afstemming van taken bij de uitvoering van de werkzaam
heden dil noodzakelijk maken (zoals bij de electronische onderhoudsdienst). 
Hiermee wordt duidelijk dal de onderwerpen die in de praktijk van dit overleg ter 
sprake komen, voornamelijk betrekking hebben op technische en organisatorische 
aspecten van het werk en minder op -een verandering in de- arbeidsverhoudingen. 
Vanuil de stafafdeling PZ van het concern worden pogingen ondernomen om 
vormen van werkoverleg bij de werkmaatschappijen op te zetten. Uit interviews 
met werknemers blijkt dal ook op de werkvloer een uitgesproken behoefte bestaat 
aan werkoverleg. Evenals hel werkoverleg bij het grafisch bedrijf van de voor
malige Wolters Samsom Groep zou werkoverleg hier een belangrijke functie 
kunnen vervullen bij de coördinatie van, en de communicatie over de produktie 
in verschillende afdelingen. Ook hier wordt dus de noodzaak van werkoverleg 
vanuit het oogpunt van een doelmatige afstemming van een efficient produktie
verloop onderkend. 
De vorm van werkoverleg die bij de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord
Limburg wel in praktijk wordt gebracht heeft betrekking op overleg tussen voor
mannen en de bedrijfsleider. Daarnaast bestaat er een technische commissie, 
waarin vooral technologische veranderingen in het produktieproces, zoals het 
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gereedschap en het materiaal waarmee gewerkt wordt en de ontwikkeling van het 
Harris-systeem worden besproken. De commissie vergadert eens in de paar 
maanden. 
De technische commissie bestaat uit mensen van de werkvloer en de bedrijfSlei
der. ledere afdeling van de produktie-afdeling van de werkmaatschappij -de zet
terij, de opmaak en de operating- is er in vertegenwoordigd. Hierdoor wordt op 
beperkte schaal een poging ondernomen om de verschillende werkzaamheden op 
elkaar af te stemmen. 
Dat de interne communicatie echter nog niet optimaal verloopt blijkt onder meer 
uit een gesignaleerd probleem, namelijk dat voorlieden bezwaren blijken te heb
ben tegen sommige in eerdergenoemd overleg genomen besluiten. Dit, terwijl de 
uitvoering ervan grotendeels afhankelijk is van hun optreden. Een te geringe 
betrokkenheid vanuit de werkvloer wreekt zich daardoor. 

Noten 

1. Voor het gemak van de lezer wordt hier de tegenwoordige tijd gehanteerd. 
2. In een interview op 4-2- '88. 
3. In een interview op 7-7-'87. 
4. Aangezien de plannen tot vernieuwing van het zetten en de implementatie ervan in een periode 

plaatsvond waarin nog geen sprake was van een mogelijke fusie (1979-1981), wordt in het 
vervolg gesproken over het A udet-concem zonder de toevoeging voormalig. Bovendien wordt, 
ook als er veranderingen in de organisatiestructuur zijn opgetreden, de tegenwoordige tijd 
gehanteerd. Er wordt immers een beschrijving gemaakt van de situatie zoals die tijdens de 
uitvoering van de casestudy bestond. 

5. Na de integratie van Audet met de Dagbladengroep van VNU is wel besloten de technische en 
de administratieve informatievoorziening te integreren. Zie: Jaarverslag 1989: 20. 

6. In het in noot (3) genoemde interview. 
7. In een interview op 15-4-'88. 
8. Volgens de directeur in een interview op 17-5-'88. 
9. In een interview op 17-2- '88. 
10. We gaan later dieper in op de problematiek rond de grensafbakening van grafische activiteiten. 
11. Aldus de directeur van het Dagblad voor Noord-Limburg in een interview op 17-5-'88. 
12. Aldus projectmanager in een interview op 15-4-'88. Overigens gaf hij hierbij aan, dat het uit

blijven van een de verwachte inkrimping aanvankelijk tot problemen bij de implementatie van 
de automatiseringsplanoen leidde. De betrouwbaarheid van dergelijke cijfers moet ook in het 
licht van deze problemen en de mate van betrouwbaarheid daarvan, worden beoordeeld. 

13. Aldus de projectmanager, de heer van der Kley, in een interview op 15-4-'88. Deze mening 
wijkt af van die van de bedrijfsleider van de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Lim
burg. Volgens hem waren de door de verschillende leveranciers geboden mogelijkheden in 
grote lijnen gelijkwaardig en was de uiteindelijke keuze tussen verschillende leveranciers geba
seerd op de economische kosten ervan (In een interview op 17-2-'88). Gezien echter de positie 
van de projectmanager bij de besluitvorming mag men aannemen dat dit argument inderdaad 
van ondergeschikt belang is geweest. 

14. Aldus de projectmanager in een interview op 15-4-'88. 
15. Volgens de voormaligvoorzinervan deCOR van Audet in een interview op 21-6-'88. 
16. Volgens de technische systeemdeskundige in een interview op 15-4- '88. 
17. Aldus de chef zenerij in een interview op 2-3- '88. 
18. In terview op 21-6- '88. 
19. Interview op 7-7-'87. 
20. Interview op 18-4-'88. 
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21. Hier moet overigens herinnerd worden aan het feil, dat iedere werkmaatschappij in de COR 
venegenwoordigd is. Er is dus geen absoluut onderscheid te maken tussen de rol van de COR 
en de OR-en van de afzonderlijke werkmaatschappijen. Er werden in de praktijk door personen 
die in beide organen zitting hadden overigens wel verschillende standpunten ingenomen, door
dat de tweeledige functie van de OR -het behanigen van werknemersbelangen en hel dienen 
van hel ondernemingsbelang- in de respectieve organen een verschillende nadruk kan krijgen. 
Op het niveau van de werkmaatschappij is men immers veel meer een venegenwoordiger van 
de eigen achterban dan op het concern -niveau, waar -alleen al door de grotere afstand tot de 
achterban- algemene concernbelangen een veel belangrijker rol spelen. 

22. Volgens de redactioneel systeemdeskundige in een interview op 18-4-'88. 
23. In een interview op 21-6-'88. 
24. Volgens de technische systeemdeskundige in een interview op 15-4-'88. 
25. Deze waardering van de gang van zaken blijkt, wanneer men de eerder vermelde mening van 

de rayonbestuurder hier tegenover zet -namelijk dat de onderhandelingen juist weinig tijd in 
beslag genomen hebben-, niet voor iedereen gelijk te zijn. Dit moel verklaard worden uit de 
verschillende posities bij de besluitvorming en de rol die beiden bij de invoering van het Har
ris-systeem speelden. Terwijl de rayonbestuurder van de vakbond de belangen van grafische 
werknemers moest behanigen, was de projectmanager belast met een zo snel en efficient mo
gelijk verlopende invoering van de automatisering. 

26. In een interview op 6-6- '88. 
Z7. Jaarverslag Dagblad voor Noord-Limburg over 1981: 22. 
28. Volgens een lid van de sociale begeleidingscommissie in een interview op 19-5- '88. 
29. Aldus de rayonbestuurder van Druk en Papier FNV in een interview op 6-6-'88. 
30. De uiteindelijke effecten voor de werkgelegenheid zijn moeilijk in aantallen arbeidsplaatsen 

aan te geven aangezien gedwongen ontslagen niet alleen door toedoen van de uitkomsten van 
overleg tussen de directie en werknemersvenegenwoordigers kunnen worden voorkomen, maar 
ook doordat, zoals in de vorige paragraaf bleek, andere werknemers onder de dreiging van 
inkrimping van het personeel alvast een goed heenkomen zoeken door hetzij binnen het bedrijf 
naar een andere functie te solliciteren -hetgeen onder de bescherming van een sociaal plan kan 
plaatsvinden- of door het vertrek naar een ander bedrijf. 

31. Het feil dat er over automatisering van de tekstverwerking wordt gesproken verwijst naar een 
oneigenlijke ideologische lading die de benaming van deze vorm van automatisering heeft 
meegekregen. Het gaat feitelijk immers om meer dan een automatisering van de tekstverwer
king. Om misverstanden te voorkomen is hier echter eveneens gesproken over automatisering 
van de tekstverwerking. 

32. Aldus de redactioneel systeemdeskundige in een interview op 18-4-'88. 
33. Volgens een lid van de sociale begeleidingscommissie in een interview op 19-5-'88. 
34. Volgens de rayonbestuurder in een interview op 6-6-'88. 
35. De inhoud van deze paragraaf geeft algemene ontwikkelingen in het beleid van Druk e11 Papier 

FNV weer en is ontleend aan een interview met de voor Audet verantwoordelijke rayonbestuur
der gehouden op 6-6-'88. 

36. Zie onder meer het model-statuut voor hoofdredactie en redactie, in: Schuijt 1987: 403. 
37. Aldus de voorrnalig GOR-voorzitter in een interview op 21-6-'88. 
38. Voor een juiste inschatting van deze op het eerste gezicht tegengestelde verklaringen moet men 

bedenken dat de voorrnalig voorzitter van de COR afkomstig was uit de geleding van het ad
ministratief personeel, namelijk de advenentie-exploitatie van De Limburger in M.tastrichL Dit 
maakt het aannemelijk dat hij zich eerder met standpunten kon vereenzelvigen die afwijkend 
waren van die van de grafici dan de rayonbestuurder van Druk en Papier FNV. Omgekeerd 
werd de stellingname van grafici mede ingegeven door de -emotionele- rol die het grafisch 
vakmanschap en het daarbij behorend vakbondslidmaatschap speelt. Grafici konden bovendien 
rekenen op een grote mate van aktiebereidheid van hun achterban, zeker wanneer zij zich door 
de automatisering bedreigd voelden. Vast staat bovendien dat de opmerking van de rayonbe
stuurder met name betrekking heeft op de periode van i11vocring van het Harris-systeem. 

39. Aldus een lid van de sociale begeleidingscommissie vanuit de techniek in een interview op 19-
5- '88. 

40. Aldus de voormalige COR-voorzitter in een interview op 21-6- '88. 
41. Aldus de toenmalig voorzitter vande COR in een interview op 21 -6- '88. 
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42. Voor de volledigbeid moet bier aan worden toegevoegd dat het Harris-systeem als laatste bij 
deze werkmaatschappij werd ingevoerd. 

43. Volgens een voormalig lid van de OR op 2-3-'88. 
44. Interview op 21-6-'88. 
4S. In een interview op 6-6- '88. 
46. Aldus de chef zenerij in een interview op 2-3-'88. 
47. In een interview op 17-S-'88. 
48. Volgens de bedrijfsleider van deze werkmaatschappij in een interview op 17-2-'88. 
49. Jaarverslag van het Dagblad voor Noord-Limburg 1980: 4. 
50. Dit in navolging van de grafische CAO. Hierin staat vermeld dat, wanneer men langdurig 

onafgebroken oogcontact met bet beeldscherm niet kan vermijden, dringend wordt aanbevolen 
de werkzaamheden zo in te richten, dat niet gedurende meer dan twee uur onafgebroken intens 
aan beeldschermapparatuur wordt gewerkt. Er wordt aanbevolen om de werkzaamheden gedu
rende tien à vijftien minuten te onderbreken. Zie: de betreffende CAO onder P36: Bedieni11g 
beeldschermapparatrmr. 

Sl. Aldus de directeur van de werkmaatschappij in een interview op 17-S-'88. 
S2. Aldus de redactioneel systeemdeskundige in een interview op 18-4-'88. 
S3. Volgens de bedrijfsleider in een interview op 17-2-'88. 
S4. Volgens de voormaligvoorzinervan deCOR in een interview op 21-6-'88. 
SS. In een interview op 17-S-'88. 
S6. Hier moet aan worden toegevoegd, dat de andere case-studies niet in de grafische industrie 

werden uitgevoerd, waardoor deze rol van de vakbeweging eerder kenmerkend kan zijn voor 
de arbeidsverhoudingen in de grafische industrie dan voor enkel dit bedrijf. 

S7. Voor de volledigheid moet hier gewezen worden op een belangrijk verschil tussen het systeem 
dat men bij de VNU Dagbladengroep wil invoeren en bet systeem dat bij de Perscombinalie is 
ingevoerd. In het laatste geval wordt de tekst door de redacteur in blokken opgemaakt zonder 
dat de tekst op het scherm zichtbaar wordt, terwijl bij het systeem dal men bij Audet wil in
voeren, ook de Ieliers op het scherm zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen later nog wijzigingen in 
de tekst worden aangebracht en wordt zo opnieuw tijdwinst geboekt bij het meenemen van 
actueel nieuws. 

S8. Volgens deze voormalige vertrouwensman in een interview op 19 mei '88. 
S9. Aldus de verantwoordelijke rayonbestuurder van deze bond in een interview op 6 juni '88. 
60. Zoals bij voorbeeld van de voormalige vertrouwensman die eerder (in noot S7) werd geciteerd 

vanwege bet meningsverschil met de grafische bond. 
61. Aldus de directeur in een interview op 17-S-'88. 
62. De wijze waarop de automatisering uiteindelijk gestalte krijgt zal uiteindelijk afhangen van het 

beleid zoals dat ook bij deze fase in het automatiseringsproces gestalte zal krijgen. Dat hier een 
grote speelruimte bestaat ten aanzien van onder meer de gebruikersvriendelijkheid bewijst 
onder meer de ervaring met het Utopia-project in Zweden. Hierbij werd als uitgangspunt geno
men, dat bij een nieuw te ontwerpen pagina-opmaaksysteem zowel een kwalitatief hoogstaand 
produkt als een hoge kwaliteit van het werk zouden moeten worden bereikt -door onder andere 
bet behoud van kwalificaties die voor de uitoefening van grafisch werk noodzakelijk waren. 
Hiertoe werden gedetailleerde eisen geformuleerd waaraan het systeem voor pagina-opmaak 
zou moeten voldoen. Daarnaast werden opleidingsprogramma's ontwikkeld en werd een alter
natief organisatiemodel ontwikkeld waarin het eerdergenoemde uitgangspunt werd uitgewerkt. 
Het project werd uitgevoerd in samenwerking met een producent van apparatuur voor de grafi 
sche industrie: Liber. Zie onder meer: Howard 198S. 

270 

Elders wordt vermeld dat een geheel geïntegreerd systeem voor de verwerking van tekst en 
beeld in 1984 in de produktie van bet dagblad Afto11bladet werd ingevoerd. Hierin werden 
aanbevelingen over de bediening van het systeem meegenomen. De producent liet echter de 
meeste ideeën over werkorganisatie en training over aan individuele klanten (Bansler 1989: 
96). Hieruit concludeert de auteur dat het project onder meer de aandacht heeft gevestigd op de 
keuzemogelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling van technologie en arbeidsorganisatie, 
waarbij tevens rekening kan worden gehouden met de kwaliteit van de arbeid. Het zou volgens 
hem echter onjuist zijn te concluderen dat er een substantiële vergroting van de werknemers
controle over het ontwerp en de introductie van nieuwe technologie in het arbeidsproces tot 
stand is gekomen (Bansler 1989: 99). 



63. Vergelijk het in de vorige noot geciteerde artikel van Howard over het Utopia-project. 
64. Volgens de chef opmaak en repro in een interview op 19-5-'88. 
65. Volgens de directeur van de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg in een inter

view op 17-5-'88. 
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Vl. Analyse en conclusies 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de resultaten van de casestudies 
op basis van de probleemstelling die aan het slot van hoofdstuk 11 is geformu
leerd. De beantwoording van de vragen die bij de probleemstelling werden gefor
muleerd geschiedt in een andere volgorde dan waarin zij op die plaats waren 
gesteld. De reden daarvoor is, dat er tijdens de uitvoering van het ond~rzoek een 
accentverschuiving in de vraagstelling optrad, waarmee tevens het proceskarakter 
van het onderzoek zelf tot uitdrukking komt. Terwijl in een vroege fase van 
onderzoek, bij de voorbereiding van het empirisch onderzoek, de aandacht bij de 
vraagstelling in de eerste plaats gericht was op veranderingen in de kwaliteit van 
de arbeid, werd tijdens de opzet en uitvoering van de casestudies duidelijk dat de 
besluitvorming van grotere relevantie is voor het proces van sociaal-organisatori
sche verandering, en daarmee voor de effecten daarvan op de kwaliteit van de 
arbeid, dan eerder was voorzien. Dit geldt zowel voor de wijze waarop het proces 
van verandering vanuit de organisatie en de omgeving daarvan wordt geïnitieerd 
en beïnvloed als voor de betrokkenheid van vakbonden en OR-en. 
Wat betreft de rol en invloed van werknemersvertegenwoordigers zijn, als gevolg 
van het closed shop-systeem, met name grafische vakbonden van belang vanwege 
hun betrokkenheid bij de regulering van organisatieveranderingen als bij automa
tisering. Met betrekking tot deze regulering worden in de eerste paragraaf conclu
sies geformuleerd, waarbij aandacht besteed wordt aan de wijze waarop automati
seringsprocessen worden geïmplementeerd en in sociaal opzicht worden begeleid. 
Er wordt daarbij tevens kort ingegaan op de problemen en mogelijkheden bij de 
beïnvloeding van automatiseringsprocessen door werknemers(-vertegenwoordi
gers). Op grond van de resultaten van de casestudies wordt hier het beeld van de 
bedrijfstak, zoals dat eerder in hoofdstuk m is geschetst, genuanceerd en, voor 
zover noodzakelijk, bijgesteld. 
Nadat nog eens is ingegaan op verschillen in de aard van de produktie in beide 
concerns waar het onderzoek is uitgevoerd, waarbij cruciale verschillen in de 
produktie van kranten en de produktie van handelsdrukwerk worden behandeld, 
wordt in dit hoofdstuk meer specifiek ingegaan op de afzonderlijke beschrijvin
gen van het verloop van automatiseringsprocessen. Hiermee worden conclusies 
getrokken ten aanzien van het tweede deel van de probleemstelling (par. 4.2 van 
hoofdstuk 11). Dit betreft de besluitvorming rond automatisering, en de implemen
tatie en invoering daarvan, de argumenten die door de betrokken actoren op 
diverse momenten in het besluitvormingsproces worden gehanteerd en de achter
liggende motieven die vanuit de verschillende typen produktie en het gevoerde 
ondernemingsbeleid een rol spelen bij het automatiseringsproces. In het algemeen 
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wordt geprobeerd de invloed van deze actoren aan te geven op de keuzen die in 
de onderscheiden fasen van het automatiseringsproces, de besluitvorming en 
vervolgens de implementatie, worden gemaakt. 
Hier worden eerder gepresenteerde gegevens met betrekking tot de betrokkenheid 
van werknemersvertegenwoordigers aangevuld met meer gedetailleerde gegevens 
over de -pogingen tot- beïnvloeding bij de in het onderzoek betrokken bedrijven 
en concerns. Tevens wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de betrokken
heid van de stafafdeling op het terrein van personeel en organisatie en de mate 
van integratie van het sociaal beleid in het ondernemingsbeleid, zoals dat moge
lijk tot uiting komt in de aanpak bij automatiseringsprocessen. Meer specifieke 
conclusies worden getrokken met betrekking tot de organisatorische verandering 
waarmee automatisering gepaard gaat en de daarbij gevolgde aanpak. Dit betreft 
met name de wijze van kwalificatieverwerving, de inhoud van nieuwe kwalifica
ties en de praktijk van organisatieverandering. 

Daarna worden de casestudies geanalyseerd op basis van de eerste hoofdvraag 
van de probleemstelling, die betrekking heeft op veranderingen in arbeidsproces
sen en veranderingen in de kwaliteit van de arbeid (par. 4.1 van hoofdstuk II). 
Bij de beantwoording van deze vraag worden eventueel gehanteerde produktie
concepten verhelderd. Gezien de inhoud van nieuwe produktieconcepten en de 
plaats van de factor arbeid daarin, is hier het bij automatisering gevoerde sociaal 
beleid van specifiek belang. Later wordt in een resumerende slotparagraaf nog 
eens ingegaan op de meer algemene tendensen die men ten aanzien van dit deel 
van de probleemstelling uit de casestudies kan afleiden. 
In samenhang met het gevoerde sociaal beleid wordt het streven van werkgevers 
naar flexibilisering nader onder de loep genomen. Een belangrijke vraag die 
onder meer bij dit beleid een rol speelt is, in hoeverre werkzekerheid voor werk
nemers wordt nagestreefd en welke keuzen men als gevolg daarvan maakt in het 
beleid ten aanzien van flexibilisering. De organisatieveranderingen die daarna 
worden behandeld komen niet alleen voort uit het automatiseringsbeleid van de 
organisatie, maar vallen onder het beleid ten aanzien van organisatie-ontwikkeling 
in brede zin. Hieronder wordt een beleid verstaan waarbij gepoogd wordt de 
organisatie zodanig aan werknemers en hun kwalificaties aan te passen, dat werk
nemers optimaal kunnen functioneren en dat tegelijkertijd de doelstellingen van 
de organisatie zo goed mogelijk kunnen worden verwezenlijkt. 
Aansluitend hierop wordt aandacht besteed aan de verschillende opvattingen die 
in het managementbeleid tot uitdrukking komen met betrekking tot de aanpak van 
automatisering. In de cases blijkt namelijk, dat vanuit verschillende fracties van 
het management een afwijkend beleid wordt gevoerd. Ook de argumenten die 
door verschillende delen van het management op verschillende niveaus van de 
organisatie worden gehanteerd bij de keuzen die in de loop van automatiserings
processen worden gemaakt, zijn divers. Voor de vormgeving van de inhoud van 
functies, al dan niet in samenhang met automatiseringsprocessen, blijkt het beleid 
op een lager niveau in de organisatie van groot belang te zijn. 
In dit hoofdstuk worden tevens mogelijkheden geschetst voor interventie met het 
oog op verschillende actoren. In dat verband worden nog eens de belangrijkste 
conclusies uit de casestudies belicht. Met betrekking tot beïnvloeding van auto-
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matiseringsprocessen door werknemers treden in de casestudies met name proble
men op de voorgrond met betrekking tot de organisatie van werknemersbelangen 
op ondernemingsniveau, de verhouding tussen vakbonden en medezeggenschap
sorganen, en, als een meer structurele factor, het kennisniveau van werknemers
vertegenwoordigers. Hier worden tevens -voorzichtige- conclusies (1) getrokken 
over de effectiviteit van verschillende strategieën die OR-en hanteren bij de beïn
vloeding van automatiseringsprocessen. 
Op basis van de conclusies wordt een aanzet gegeven voor een offensieve inter
ventiestrategie van vakbonden en ondernemingsraden. Er wordt onder meer bena
drukt worden dat in een dergelijke strategie structurele aandacht nodig is voor de 
pa;itie van de leverancier van apparatuur en software bij automatisering, die in 
deze context van steeds groter belang blijkt te zijn. Dit betekent een onderken
ning van de dynamiek van afhankelijkheidsrelaties tussen organisaties, zoals hier 
met de leverancier van produktiesystemen en de daarbij geleverde kennis. Ook 
ten aanzien van de toeleverancier -in dit geval: van copij- ontstaat een hechte 
afhankelijkheidsrelatie als gevolg van de integratie van produktieketens. Hierdoor 
treedt een sterke mate van verwevenheid van belangen op die van invloed is op 
zowel het algehele ondernemingsbeleid als op het automatiseringsbeleid en het 
daaraan gerelateerde sociaal beleid. Ook mogelijkheden voor interventie worden 
in toenemende mate bepaald -en gelimiteerd- door deze afhankelijkheidsrelaties. 
Nadat een vooruitblik is gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen die zich in 
de nabije toekomst in de grafische industrie en de verwante uitgeverssector zullen 
voordoen, worden in een slotparagraaf eerdere, in het theoretisch deel van deze 
dissertatie gepresenteerde bevindingen en zienswijzen geconfronteerd met de 
resultaten van het empirisch onderzoek. 

1. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid bij automati
serzng 

De grafische industrie is, zo werd al in hoofdstuk lil gesteld, niet alleen een 
bedrijfstak waarin ingrijpende technologische veranderingen plaatsvinden, maar is 
bovendien een bedrijfstak waarin deze veranderingen gepaard gaan met een ver
gaande begeleiding vanuit de sociale partners. De regulering van organisatiever
anderingen op basis van voorwaarden die in de grafische CAO zijn neergelegd, 
heeft intussen een langdurige ervaring opgeleverd met de begeleiding en de op
vang van de sociale gevolgen van veranderingen binnen de organisatie door mid
del van een sociaal plan. 
De ervaringen met het opstellen van een sociaal plan in de grafische industrie 
zijn echter om verschillende redenen divers te noemen. Een eerste reden hiervoor 
is, dat een dergelijk plan volgens de grafische CAO alleen verplicht is bij een 
belangrijke investering. Dit impliceert dat het vooral wordt toegepast bij groot
schalige automatiseringsprojecten, zoals die veelal bij krantenbedrijven voorko
men. Een tweede reden is, dat de naleving van een sociaal plan in grote mate 
afhankelijk blijkt te zijn van de verhoudingen binnen het bedrijf. 
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Er zijn wat betreft de sociale begeleiding van automatisering belangrijke verschil
len tussen grafische bedrijven waar voornamelijk kranten worden gedrukt en die 
waar handelsdrukwerk en tijdschriften worden geproduceerd. Deze verschillen 
hangen samen met de uiteenlopende complexiteit van de organisatie en de schaal 
waarop organisatieveranderingen bij automatisering plaatsvinden. Hierdoor kun
nen ook belangrijke verschillen worden aangegeven in de keuzemomenten in de 
besluitvorming bij automatiseringsprojecten. 
Voordat belangrijke verschillen tussen de produktie van kranten en de produktie 
van handelsdrukwerk worden uiteengezet, worden eerst algemene conclusies 
getrokken met betrekking tot de regulering van organisatieveranderingen binnen 
de bedrijfstak en de functie die het sociaal plan daarbij vervult. Hierbij worden 
enige kritische, evaluatieve opmerkingen gemaakt. 

1.1 Regulering en begeleiding van organisatieveranderingen 

Als gevolg van de corporatistische verhoudingen binnen de bedrijfstak kan bij 
ingrijpende organisatieveranderingen een grote mate van openheid in de infor
matievoorziening tegenover de werknemers worden geconstateerd. In beide cases 
waren met name werknemersvertegenwoordigers soms op eigen verzoek- uitvoe
rig geïnformeerd over het automatiseringsproject; ook wanneer dit niet tot het 
opstellen van een sociaal plan heeft geleid. Hierbij passen echter wel enkele 
kanttekeningen ten aanzien van de volledigheid van de informatie en de fase van 
het automatiseringsproces waarin informatie werd verstrekt. Bovendien is het een 
goede gelegenheid om de betekenis en het effect van het sociaal plan als middel 
bij de begeleiding van organisatieveranderingen nader te belichten. 
Uit de beschrijving van de werking van het sociaal plan bij het Audet-concem 
blijkt dat een dergelijk plan meer betekent dan de formulering van enkele inten
ties van betrokkenen. Een belangrijke consequentie daarvan is immers, dat ver
schillende partijen en belanghebbenden worden betrokken bij de plannen ten 
aanzien van de toekomstige produktie. Ook wanneer het sociaal plan op sommige 
aspecten zeer onvolledig is, worden betrokkenen geconfronteerd met mogelijke 
veranderingen in de toekomst. Dit impliceert een potentieel grotere alertheid en 
betrokkenheid dan elders het geval zal zijn. Gezien de belangrijke lacune aan 
kennis en informatie die ondanks de grote mate van informatievoorziening zowel 
bij de werknemers als ook bij het management bestond, hebben het sociaal plan 
en de onderhandelingen daarover wellicht ook bijgedragen tot een vergroting van 
het inzicht bij het management in het gehele automatiseringsproces zelf. 
Een tweede belangrijk effect van het sociaal plan is, dat ook vakbonden een 
zekere kennis opbouwen over de veranderingen die in produktieprocessen worden 
doorgevoerd. In het geval van het Audet-concem werd als eerste krantenbedrijf 
een vergaande automatisering van de tekstverwerking doorgevoerd. De kennis die 
op basis van het sociaal plan werd verzameld en de informatie die daarin werd 
neergelegd, diende vervolgens als basis voor de onderhandelingen van vakbonden 
met andere werkgevers in de dagbladenindustrie. 
De betekenis van de openheid in de communicatie tussen het management en de 
werknemers en hun vertegenwoordigers wordt afgezwakt door de beperkte inhoud 
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van de informatie die in beide onderzochte gevallen werd verstrekt en de fase 
van het automatiseringsproces waarin de informatie werd verstrekt. In een vroeg 
stadium van het automatiseringsproces -bij de eerste verkenning van de markt 
van apparatuur en de formulering van de primaire doelstelling waaraan de auto
matisering moet voldoen- bestond bij werknemers een grote onduidelijkheid over 
toekomstige ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de organisa
tie en hun positie daarin. Dit was onder meer het gevolg van de overheersende 
rol van technische deskundigen in deze fase van het automatiseringsproces. Ook 
het hoger management was nauwelijks op de hoogte, waardoor werknemers in 
deze fase door hen in ieder geval niet geïnformeerd konden worden. De positie 
van het hoger management wordt geiUustreerd door het voorbeeld van het Audet
concern, waar de technisch directeur op concern-niveau de voorstellen integraal 
overnam zonder zelf een inhoudelijke inbreng te leveren. 
Ondanks het feit dat hij direct toezicht hield, zou men verwachten dat voorstellen 
vervolgens door deze directeur zouden worden geämendeerd. De automatiserings
planoen behelsden in deze fase echter alleen de vaststelling van de globale doel
stelling van de automatisering (de te automatiseren delen van het produktiepro
ces), en een schatting van de mogelijke besparing van het aantal arbeidsplaatsen 
die deze zou kunnen opleveren. Een invulling van de plannen wat betreft de 
organisatie van· arbeidsprocessen ontbrak daarin. Later in het proces van automa
tisering bleek tevens dat er geen evaluatie had plaatsgevonden of dat deze nog 
moest plaatsvinden. In de praktijk betekende dit, dat een globale evaluatie door 
de ontwerper of systeembeheerder volgens onduidelijke, subjectieve kriteria werd 
uitgevoerd. Voor het uitblijven van een deugdelijke evaluatie kon in de cases 
geen duidelijke verklaring worden gegeven. Hoewel dit verband door de betrok
kenen als zodanig niet wordt gelegd, is de conclusie gerechtvaardigd dat er een 
samenhang bestaat tussen de onduidelijkheid in de planningsfase en de onduide
lijkheid over, of het ontbreken van een evaluatie. 
De beslissende rol van de technisch deskundige (of, wat betreft de invloed vanuit 
de redactie, van een redactioneel systeemdeskundige) heeft als meest belangrijke 
gevolg, dat oplossingen voor te automatiseren onderdelen van de produktie ook 
alleen op basis van een technisch ontwerp konden worden ontworpen. Hierdoor 
werden eventuele alternatieven op basis van andere uitgangspunten, zoals gericht 
op een betere kwaliteit van de arbeid, a priori uitgesloten. Pas in een later sta
dium werd vanuit een gebruikersperspectief zeer uitgebreid aandacht besteed aan 
complementaire eisen vanuit de organisatie en de betrokken geledingen daarbin
nen. 
Hoewel de COR bij het Audet-concern al in een vroeg stadium zeer nauw bij het 
automatiseringsproces betrokken is geweest en op basis van onderhandelingen 
een sociaal plan wist overeen te komen, was er ook hier tijdens de voorbereidin
gen voor het automatiseringsproject een grote onduidelijkheid over toekomstige 
ontwikkelingen. Of, zoals men het bij SSGB treffend uitdrukte: er was een stilte 
voor de storm. Terwijl er sprake was van een onvoldoende acceptatie en gewen
ning bij werknemers in een vroeg stadium van het automatiseringsproces, moet 
bovendien de geringe betrokkenheid bij werknemers in dit stadium voor een 
groot deel worden toegeschreven aan de lange periode van onduidelijkheid. 
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Ook andere afdelingen waar personele en organisatorische veranderingen tot het 
beleidsterrein behoren, waren niet bij de voorbereiding van de automatisering 
betrokken. Afdelingen Personeelszaken of Personeel en Organisatie namen pas in 
een latere fase van implementatie aan het proces van organisatieverandering deel. 
Bij SSGB speelde zelfs de afdeling R en D een ondergeschikte rol. Dit terwijl 
deze afdeling in potentie een belangrijke bemiddelende functie zou kunnen ver
vullen tussen het concern en de uitgeverij, waar primair de initiatieven voor 
procesinnovatie van afkomstig waren, en de organisatie waarin de organisatiever
andering grotendeels moest worden verwezenlijkt, het grafisch bedrij f. Dit was 
alleen al noodzakelijk vanwege het belang van een goede afstemming tussen de 
behoeften van het grafisch bedrijf en de doelstelling bij automatisering zoals die 
op een hoger echelon werd geformuleerd. 
Pas wanneer omscholing voor het werken met het nieuwe systeem aan de orde 
kwam, werd aan werknemers informatie gegeven over verschillende aspecten van 
automatiseringsplannen, zoals verschuivingen in het produktieproces en mogelijke 
gevolgen voor de kwantiteit van de werkgelegenheid. Ook op dat moment werden 
de personele gevolgen echter onvoldoende in kaart gebracht, met name wat be
treft de inhoud van toekomstige functies, de eisen die daaraan gesteld worden en 
de werknemers die voor de nieuwe functies in aanmerking komen. Beslissingen 
hierover werden veelal adhoc genomen, namelijk in het beleid van het lijnma
nagement ten aanzien van personeel en organisatie. 
De betrokkenheid van werknemers, zowel door de projectaanpak bij automatise
ring als middels de noodzakelijke omscholing, werd in de cases zeer selectief 
gestimuleerd. Zo was bij het Audet-concern een voorwaarde voor deelname aan 
projectgroepen, dat men een positieve houding aannam tegenover automatisering. 
In het algemeen was de aanpak vooral gericht op de aanbodzijde van de interne 
arbeidsmarkt. Het beleid met betrekicing tot omscholing was vaak beperkt, zowel 
wat betreft de inhoud daarvan als wat betreft de reikwijdte daarvan. Toen werk
nemers bij SSGB bij de afdeling Input de wens uitten om scholing te volgen met 
als doel beter op toekomstige ontwikkelingen te kunnen anticiperen, werden 
daartoe alleen selectieve mogelijkheden geboden. Deze conclusie met betrekking 
tot het gevoerde beleid staat in contrast met de duidelijk sterke interesse die er 
bij een grote groep werknemers bestaat voor de ontwikkeling van het nieuwe 
systeem en voor de eventuele toepassingsmogelijkheden ervan voor de produktie. 
Men kan ten aanzien van het bij automatisering gehanteerde sociaal beleid con
cluderen, dat aan participatie bij technologische vernieuwing en (re-)kwalificering 
een zeer beperkte en selectieve plaats en betekenis worden toegekend. Er kunnen 
in dit beleid daarom alleen aanzetten tot de toepassing van nieuwe produktiecon
cepten worden aangetroffen. 

Een sociaal plan heeft veelal een beperkte inhoud. Het gaat vooral om onderwer
pen die op het traditionele onderhandelingsterrein van vakbonden liggen, zoals de 
primaire arbeidsvoorwaarden. Wat betreft het thema arbeidsorganisatie gaat het 
vooral om de grensafbakening tussen het werk van grafici en redacteuren. Onder 
invloed van technologische veranderingen wordt de scheiding in taken en com
petenties tussen deze beroepsgroepen echter in belangrijke mate ondergraven. 
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Aanvankelijk hanteerden de vakbonden een defensieve strategie. Dit, nog ver
sterkt door het standpunt van redacteuren en hun vakorganisatie, de NVJ, waarin 
de belangen van grafici feitelijk ontkend werden, leidde bij de onderhandelingen 
over een sociaal plan bij het Audet-concern tot een vertrouwenscrisis tussen de 
verschillende werknemersvertegenwoordigers: tussen de grafische vakbond en de 
COR en daarnaast met de OR-en van de afzonderlijke werkmaatschappijen. 
Onder druk van de veranderingen in de praktijk van arbeidsprocessen heeft de 
grootste grafische bond, Druk en Papier FNV, ook hier een pragmatisch stand
punt ingenomen en is het beleid geëvolueerd naar een bewust loslaten van oude 
scheidslijnen tussen grafische en redactionele beroepen. Dit blijkt ook uit de 
ondersteuning door de grafische bond Druk en Papier van een experiment bij de 
Perscombinatie, waar naar het voorbeeld van het Zweedse Utopia-project (2) de 
opmaak van de krant op de redactie wordt verricht door een layout-redactie die 
bestaat uit journalisten en voormalige grafici (3). 
Ook in een dergelijk beleid kan men echter evenmin een directe aandacht voor de 
functie-inhoud en de inrichting van de directe arbeidssituatie waarnemen. Hier
voor zou bovendien een grotere betrokkenheid van werknemers op het niveau van 
de werkmaatschappij een eerste voorwaarde zijn. Zo lang niet aan deze voorwaar
de is voldaan en een sociaal plan bovendien op een niveau wordt afgesloten waar 
een minimale kennis over, en een geringe betrokkenheid bestaat bij ontwikkelin
gen op het niveau van de werkplek, kunnen hier nauwelijks goed geformuleerde 
eisen worden ingebracht ten aanzien van functie-inhouden en de organisatie bij 
een vergaand geautomatiseerde produktie. De aanwezigheid van een sociaal plan 
als zodanig betekent dan ook geen verwerping van het technologisch determinis
me. De primaire functie ervan ligt immers in de begeleiding en de opvang van de 
sociale gevolgen, waarbij een strategische beïnvloeding van de automatisering en 
de verschillende keuzen die daarbij worden gemaakt, niet per sé wordt nage
streefd. 
Bij de controle op de naleving van het sociaal plan vormt vervolgens de afstand 
tussen de verschillende niveau's, het landelijk niveau van de bedrijfstak, het 
concern-niveau en de betrokken werkmaatschappijen, eveneens een probleem. 
Voor de naleving van de bepalingen in het sociaal plan is een grote mate van 
betrokkenheid van werknemers binnen een werkmaatschappij noodzakelijk. Dit 
stelt hoge eisen aan de organisatie van werknemersbelangen op genoemd niveau. 
Dat dit in de praktijk niet altijd lukt, blijkt onder meer uit de gang van zaken bij 
de werkmaatschappij het Dagblad voor Noord-Limburg. Een positieve opvang 
van de gevolgen van de automatisering voor de werkgelegenheid lijkt hier eerder 
samen te hangen met de vrij gunstige werkgelegenheidssituatie in de bedrijfstak 
in de betreffende periode dan met activiteiten van de zijde van werknemers. 

1.2 De produktie van kranten en van handelsdrukwerk 

Ontwikkelingen op het terrein van automatisering bij de produktie van kranten 
zijn in grotere mate voorspelbaar dan die bij de produktie van handelsdrukwerk. 
Het eerste type produktie is namelijk grootschaliger en wordt meer door een 
gelijkmatige procesverloop gekenmerkt dan het tweede type produktie, waardoor 
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de mogelijkheden van een marktstrategie ook de beperkter zijn. Automatiserings
processen hebben daar ook een minder sluipend karakter en betreffen veelal het 
gehele produktieproces. De voorbereidingstijd van organisatieveranderingen is als 
gevolg langer, waardoor de besluitvorming veelal overzichtelijker verloopt. 
De grootschaligheid van veel automatiseringsprojecten in de krantenproduktie 
impliceert voorts dat de betreffende CAO-bepaling, waarin de verplichting is 
neergelegd tot het opstellen van een sociaal plan, veelal van toepassing is. Ook 
bij het concern in de krantensector waar in het kader van deze dissertatie onder
zoek werd verricht, was men het erover eens dat er sprake was van een belangrij
ke investering. Er was daardoor op dit punt geen verschil van mening over de 
interpretatie van de CAO. 
Ook de motivatie bij automatisering en de doelstellingen die daaraan ten grond
slag liggen, kunnen in de genoemde segmenten van de grafische produktie sterk 
verschillen. Als voorbeeld kan hier gewezen worden op de introductie van pagi
na-opmaaksystemen bij de produktie van dagbladen die momenteel bij de produk
tie van kranten plaatsvindt. Hierbij hebben redacteuren directe controle over de 
fase van opmaak in het produktieproces en kan de layoutredactie de copij zelf 
vormgeven. 
De belangrijkste motivatie ligt hier, evenals bij andere vormen van automatise
ring, in kostenbesparing doordat gestreefd wordt naar het terugbrengen van men
selijke handelingen in het produktieproces. Men verwacht door de automatisering 
van deze fase van het produktieproces echter tevens op twee manieren een kwali
teitsverhoging tot stand te brengen. Ten eerste kan de copij voor de krant later 
worden aangeleverd, waarmee de voor dit produkt zo belangrijke actualiteit is 
gediend. Ten tweede verwacht men een kwaliteitsverhoging te bereiken doordat 
het aantal bewerkingen dat de copij ondergaat afneemt. Bovendien verschuiven 
taken en verantwoordelijkheden naar de redactie. Belangrijke motieven voor de 
introductie van pagina-opmaaksystemen, voor zover deze gelegen zijn in de aard 
van het produkt en de markt waarvoor geproduceerd wordt, moeten hier dus 
onder meer gezocht worden in kwaliteitsverhoging en een vergroting van de 
beheersing van het procesverloop door de redactie. Wanneer in de toekomst de 
invoer en vormgeving van tekst en beeld geïntegreerd aan het beeldscherm wor
den uitgevoerd, verwacht men nog beter aan genoemde doelstellingen te kunnen 
voldoen. 

Bij de produktie van boeken ligt de nadruk bij automatisering, en technologische 
vernieuwing in het algemeen, sterker op kostenverlaging. Dit kan, al dan niet in 
combinatie, op verschillende wijzen worden bereikt. Ten eerste door produktie
verhoging en de toepassing van snellere produktiemethoden. Ten tweede door de 
verlaging van arbeidskosten door bij voorbeeld de uitstoot van arbeidskrachten. 
Een verkleining van het vaste personeelsbestand vindt in deze sector, naast de 
toepassing van tijdelijke arbeidscontracten zoals in de andere case, veelal plaats 
door middel van uitbesteding van werkzaamheden. Dit betreft voornamelijk tran
sitionele taken die bij automatisering in eerste instantie kunnen overblijven, zoals 
de invoer van platte tekst (Bunck et al 1985). Als gevolg van uitbesteding wordt 
de flexibiliteit van het produktievolume vergroot. Wanneer bij uitbesteding bo
vendien op basis van afroepcontracten wordt gewerkt kunnen, met name wanneer 
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daarbij CAO's en sociale zekerheidswetten worden genegeerd, ook de arbeidskos
ten aanzienlijk worden teruggedrongen. Omdat copij hier op zeer diverse wijzen 
wordt aangeleverd, blijven genoemde werkzaamheden desondanks ook binnen de 
organisatie bestaan. Uitbesteding bleek in de onderzochte bedrijven dan ook 
nauwelijks een rol te spelen. Dit neemt niet weg dat loonzetterijen en particuliere 
thuiswerk(st)ers een structurele plaats innemen binnen deze sector. Het is duide
lijk dat de mogelijkheden voor uitbesteding toenemen door de toepassing van 
informatie- en communicatietechnologieën, waarbij vanuit het procesverloop de 
geografische gebondenheid bij de uitvoering van werkzaamheden van onderge
schikt belang is. 
Een motief dat voorts bij automatisering van de produktie van handelsdrukwerk 
een rol speelt, is het streven naar vergroting van de flexibiliteit in de vervaar
diging van verschillende produkten. Een korte levertijd voor uiteenlopende pro
dukten is een belangrijk wapen in de concurrentiestrijd in deze sector, waar de 
rendementen soms zeer laag zijn. Door middel van de uitbreiding van technische 
mogelijkheden probeert men zo goed mogelijk aan de groeiende vraag naar ac
tuele informatie te voldoen. Werkzaamheden bij vooral de vormgeving krijgen 
daardoor steeds meer een dienstverlenend karakter. Terwijl dit in het verleden 
vrijwel niet gold voor de produktie van boeken, worden ook hier steeds hogere 
eisen gesteld aan levertijden. Bovendien worden de eisen vanuit de markt ook 
hier steeds veelsoortiger. Met de eis van grotere marktgerichtheid neemt de be
hoefte aan flexibiteit op de werkvloer toe. In de produktie-organisatie van SSGB 
werd onder meer met het oog hierop geprobeerd op alle niveaus van de organisa
tie de markt-, plannings- en produktie-eisen op elkaar af te stemmen. Er was 
echter geen directe communicatie tussen de klant en de uitvoerende produktie 
mogelijk, waardoor niet voldaan werd aan een belangrijke voorwaarde voor wer
kelijk marktgericht werken. Veel eisen van de klant bereikten narnelijk de pro
duktie-afdeling via de afdeling Verkoop. Niet zelden werd een extra afstemming 
noodzakelijk en werden eisen van de consument daardoor foutief geïnterpreteerd. 
Er zijn ook verschillen in de dagbladenproduktie en de produktie van handels
drukkerijen wat betreft de aard van verschuivingen in het produktieproces en het 
mogelijk verdwijnen van functies. Bij de laatstgenoemde bedrijven komt een 
groot deel van de copij-aanvoer van de uitgeverij, waar binnenredacteuren veel 
werkzaamheden hebben overgenomen van de zetter. Ook verdwijnen veel werk
voorbereiders van het grafisch bedrijf naar de uitgeverij. Daarnaast wordt veel 
copij aangeleverd door derden, hetgeen op velerlei wijzen en in verschillende 
vormen kan gebeuren. Bij het aanleveren op 'floppy disc', hetgeen steeds meer 
voorkomt, moeten diverse handelingen worden verricht om de digitaal opgeslagen 
informatie geschikt te rnaken voor bewerking door het systeem. Hierdoor blijven 
er bij de produktie van handelsdrukwerk meer werkzaamheden over die in poten
tie interessant zijn en die door werknemers in afwisseling kunnen worden uit
gevoerd. 
Bij de produktie van kranten wordt het grootste deel van redactionele copij en de 
advertenties rechtstreeks in het geautomatiseerde zetsysteem ingevoerd, waardoor 
veel grafische werkzaamheden verdwijnen. Zeker bij de komende automatisering 
van de opmaak betreft dit werkzaamheden die eerder, bij de overgang naar het 
fotozetten, zijn gedegradeerd tot het knippen en plakken van kolommen tekst 
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onder het toeziend oog van de redactie. Interessante werkzaamheden, waarbij 
bovendien grafische bekwaamheden op het terrein van vormgeving nodig zijn, 
ontstaan vooral bij de bediening van opmaakschermen. Ook opmakers zelf wijzen 
daarom op de vergrote mogelijkheden voor een goede opmaak bij een geautoma
tiseerde pagina-opmaak, zowel wat betreft de kwaliteit van de arbeid als de kwa
liteit van het produkt. De open vraag is, in hoeverre oud-grafici (of: grafici vol
gens de betreffende CAO) hierbij worden ingeschakeld, en ingeschakeld zullen 
blijven; ook wanneer de geldigheidstermijn van een sociaal plan verstreken is en 
de bepalingen daarin met betrekking tot de plaatsing van pagina-opmaakscher
men, de werving voor nieuwe functies onder grafici, en de verschillende verant
woordelijkheden bij de redactie en de technische produktie-afdeling, niet meer 
van toepassing zijn. 

De effecten van automatiseringsprocessen kunnen dus bij krantenuitgeverijen en 
bij handelsuitgeverijen sterk verschillen. Bovendien blijken ook de achterliggende 
doelstellingen in beide situaties uiteen te lopen. Bij de produktie van kranten 
wordt, in sterkere mate dan bij de produktie van handelsdrukwerk, gestreefd naar 
een vergroting van beheersing van het produktieproces door een verschuiving van 
taken naar een eerdere fase in het produktieproces. Bovendien is het streven naar 
verhoging van de kwaliteit van het produkt van groter belang. Tijdens de automa
tisering van de bewerkingsfase van het zetten bij het Dagblad voor Noord-Lim
burg werd bij voorbeeld de gehele vormgeving van de krant vernieuwd. Bij han
delsdrukkerijen spelen juist elementen van kostenverlaging en produktinnovatie 
een belangrijker rol. De verschillen zijn echter het grootst als het gaat om de 
flexibiliteit van de produktie. De mogelijkheden daartoe, en de noodzaak om 
daarvan gebruik te maken, zijn bovendien bij de produktie van handelsdrukwerk 
het sterkst aanwezig. 
De explicitering van het onderscheid tussen verschillende sectoren wat betreft de 
motivatie en doelstelling bij automatiseringsprocessen brengt tevens beperkingen 
in de keuzevrijheid bij automatisering aan het licht. Zonder dat hierdoor sprake 
hoeft te zijn van een technologisch of economisch determinisme, kan men im
mers stellen dat van het type produktie en de technologische ontwikkelingen die 
daarin plaatsvinden een bepaalde invloed uitgaat op de vormgeving van arbeids
processen. Deze invloed kan daarbij indirect van karakter zijn. Aangezien een 
sociaal plan volgens de grafische CAO alleen bij belangrijke investeringen ver
plicht wordt gesteld, is er bij voorbeeld een verschil in de frequentie van gevallen 
waarin een sociaal plan wordt opgesteld. Als gevolg van de grootschaligheid van 
de krantenproduktie is hier bij automatisering immers in meer gevallen sprake 
van een belangrijke investering dan bij automatisering in de overige grafische 
bedrijven. 
In de hier volgende paragraaf worden op basis van de afzonderlijke casestudies 
conclusies gepresenteerd met betrekking tot de verschillende keuzemomenten en 
-de mogelijkheden voor- beleid in de onderscheiden fasen van automatiserinspro
cessen. 
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2. Het gefaseerde verloop van automatiserings
processen 

Bij het gefaseerde verloop van automaliseringsprocessen is in deze studie een 
onderscheid gemaakt tussen de besluitvorming rond automatisering en de imple
mentatie- en invoeringsfase. Bij de besluitvorming zijn de organisatie en aanpak 
daarvan, de mate van invloed van verschillende actoren en hel gevoerde beleid 
van belang; het gaat dan met name om de wijze waarop, en de mate waarin in 
deze fase rekening wordt gehouden met sociaal-organisatorische aspecten van 
automatisering. Bovendien zal hier dieper worden ingegaan op de motieven die in 
de onderzochte cases op verschillende momenten bij verschillende actoren een rol 
speelden bij de afzonderlijke automatiseringsprojecten. 
Het handelt daarbij ook om de achterliggende, meer theoretische vraag naar de 
belangrijkste keuzemomenten bij de besluitvorming en de vormgeving van de 
implementatie van automatisering van de tekstverwerking. Er wordt daarom ge
poogd een antwoord te vinden op de vraag, in hoeverre er bij de automatiserings
processen sprake was van een overwegend technische keuze of juist een 'organi
sational choice', zoals die in het ontwerpmodel van de sociotechniek als meest 
fundamenteel wordt verondersteld. 

2.1 De besluitvorming 

In de cases treft men ten aanzien van de aanpak van automatisering duidelijke 
overeenkomsten aan. In beide gevallen is er sprake van een projectmatige aanpak 
en een organisatiestructuur, waarin verschillende in het bedrijf aanwezige specia
lisaties en functies zijn vertegenwoordigd. In de voorbereidende fase werd daar
entegen in beide gevallen een cruciale rol gespeeld door een technisch specialist, 
die op grond van enkele vage noties een eerste verkenning maakte van de moge
lijkheden en de op de markt beschikbare apparatuur. 
Naast een streven naar verlaging van de arbeidskosten kan in deze fase de angst 
voor veroudering van de aanwezige apparatuur als de een belangrijkste achterlig
gende redenen voor procesinnovatie worden geïdentificeerd. Terwijl het Audet
concem op dat moment in technisch opzicht een voorloperspositie innam, pro
beerde SSGB zich door de aanschaf van geavanceerde apparatuur een dergelijke 
positie te verschaffen en te behouden. Bij de keuze van de leverancier speelde 
diens bereidheid om verdere verbeteringen aan het systeem aan te brengen dan 
ook een belangrijke rol. 

De automatisering bij SSGB werd vooral geïnitieerd vanuil de uitgeverij. Hier 
werden belangrijke voordelen verwacht van de electronische verwerking en op
slag van informatie, hetgeen vooral van belang is voor -;Ie produktie van losbladi
gen. Door automatisering van de tekstverwerking zou de dataverwerking in het 
algemeen sneller kunnen verlopen en zouden mutaties in losbladigen gemakkelij
ker kunnen worden aangebracht. Hierdoor zouden de kosten van de produktie in 
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dit deel van het produktieproces aanzienlijk teruggebracht kunnen worden. 
Door de nieuwe mogelijkheden voor de directe invoer van data werden tevens 
nieuwe toepassingsmogelijkheden geschapen voor een belangrijk deel van het 
produktassortiment, zoals prijslijsten en ander drukwerk met een sterk tijdgebon
den karakter. Bij een geautomatiseerde tekstverwerking kunnen hier namelijk snel 
wijzigingen in worden aangebracht, en kunnen produkten opnieuw worden ge
drukt ronder dat het zetsel in zijn geheel opnieuw wordt vervaardigd. Door het 
type procesinnovatie middels automatisering werd dus een belangrijke produktin
novatie mogelijk. 
In het automatiseringsproces bij SSGB lag een belangrijk keuzemoment in het 
besluit tot aanschaf van een geïntegreerd, danwel een stand-alone systeem. Er is 
toen gekozen voor een integraal systeem, waarmee eisen vanuit de produktie van 
tijdschriften ondergeschikt werden gemaakt aan de eisen die vanuit een database
gericht systeem worden gesteld. De argumenten van kostenbeheersing, van ver
groting van de besturingsmogelijkheden en beheersing van het produktieproces 
hebben sterker gewogen dan die van flexibiliteit en kwaliteit van het produkt (i.c. 
tijdschriften). In plaats van een 'organisational clwice' is hier sprake van een 
technische keuze, waaruit wwel beperkingen ten aanzien van de produktie voort
vloeien als ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid bij delen van de produktie. 
Als gevolg van de gemaakte keuze werd namelijk, door het gebrek aan capaciteit 
van het betreffende systeem, de produktie van tijdschriften niet zelden belemmerd 
en bestonden relatief minder mogelijkheden voor het vervaardigen van een kwali
tatief hoogstaand produkt. De gekozen vorm van automatisering betekent daar
door een verslechtering van de regelcapaciteit in de drukvormvoorbereiding als 
het gaat om de vervaardiging van typisch grafische produkten zoals tijdschriften. 
Eerder, in hoofdstuk 11, werd de hypothese geformuleerd, dat een streven naar 
kostenverlaging en vergroting van de beheersing van het produktieproces als 
achterliggende motieven bij automatisering de organisatie en een aspect van de 
kwaliteit van de arbeid, namelijk de arbeidsinhoud, nadeliger beïnvloeden dan 
wanneer een streven naar flexibiliteit en kwaliteitsverhoging daaraan ten grond
slag ligt. Deze hypothese lijkt met het bovenstaande te worden bevestigd. Dit 
betekent overigens niet dat in het onderzoek gebleken is dat, omgekeerd, een 
streven naar verhoging van flexibiliteit en kwaliteit bij automatisering een positie
ve invloed hebben op de kwaliteit van de arbeid. Veeleer houdt de automatisering 
bij SSGB in, dat voor de verwante uitgeverij de mogelijkheden worden vergroot 
voor dienstverlening en produktinnovatie. Hierdoor kan het marktterrein worden 
uitgebreid en kan de bestaande positie in het segment van losbladigen worden 
verstevigd. Uit de beschrijving van de eerste fase in het automatiseringsproces bij 
Audet die later in deze paragraaf volgt, blijkt dat daar een zelfde ontwikkeling 
optreedt door de vergroting van de controle over de produktie van de krant door 
de redactie. 
De meningsverschillen die bij SSGB met de uitgeverij tot uiting kwamen en de 
beslissing die uiteindelijk genomen is, geven tevens de afhankelijkheidsrelatie 
tussen beide bedrijven weer. Er treedt immers een verticale integratie op binnen 
de verschillende delen van de produktieketen. De wederzijdse afhankelijkheid die 
hieruit voortvloeit is echter niet symmetrisch van aard. Deze wordt namelijk in de 
praktijk vooral bepaald door de mate van winstgevendheid. Voor de aard van de 
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afhankelijkheidsrelatie is het daarom van belang, dat de bedrijven een heel ver
schillende bijdrage aan het rendement van het concern leveren. Gezien het gerin
ge rendement van grafische bedrijven in verhouding tot dat van uitgeversconcerns 
als geheel (bij Wolters Kluwer wordt volgens het jaarverslag over 1989 gestreefd 
naar een gemiddeld winstpercentage van 15%), is de positie van de grafische 
bedrijven binnen uitgeversconcerns minder sterk dan men op grond van een ver
strengeling van belangen zou vermoeden. Hoewel bij het automatiseringsproject 
de uiteindelijke beslissing door de Raad van Bestuur werd genomen, hadden de 
argumenten van de uitgeverij bij de besluitvorming voorrang. De invoering van 
het gekozen systeem betekent, door de ruimere mogelijkheden voor de beheersing 
van het produktieproces die hiermee voor de uitgeverij ontstaan, opnieuw een 
versterking van deze afhankelijkheidsrelatie. 
Men kan zich afvragen of door deze beslissing de mogelijkheden voor SSGB tot 
zelfstandig produceren voOr de markt voor derden, dat volgens de concernleiding 
een groter deel van de produktiecapaciteit zou moeten beslaan, juist niet worden 
ingeperkt. Door de afhankelijkheidsrelatie, en de wijze waarop deze tot uitdruk
king komt in de keuze voor een bepaald type automatisering, wordt het grafische 
bedrijf eerder opnieuw in de positie van huisdrukkerij binnen het concern ge
bracht. In ieder geval kan men vaststellen dat de centralistische besluitvorming 
rondom automatiseringsprocessen in contrast staat tot de economische en organi
satorische zelfstandigheid die vanuit de concernleiding wordt bepleit. In deze 
paradoxale situatie komt wellicht verandering wanneer grafische bedrijven wor
den afgestoten en daardoor werkelijk zelfstandig moeten opereren; ook al kan dit 
betekenen dat de produktie wordt afgebouwd. 
Overigens kan men ook uit reorganisaties als het afstoten van grafische bedrijven, 
zoals die momenteel plaatsvinden bij beide uitgeversconcerns, afleiden, dat bij 
deze beslissingen de produktie-technische afhankelijkheid en de interorganisatio
nele relaties binnen het concern blijkbaar van minder doorslaggevend belang zijn 
dan men op grond van de gevonden besluitvormingsprocedures rond automatise
ringsprocessen zou mogen verwachten. Door een tendens naar het afstemmen van 
ondernemingsstrategieën op netwerkrelaties kan niettemin, ook nadat bedrijven 
zijn afgestoten, de noodzakelijke afstemming tot stand worden gebracht tussen 
strategis-che uitgeefactiviteiten en ondersteunende grafische activiteiten. 

Bij het automatiseringsproces dat binnen Audet-concern plaatsvond speelden in de 
eerste plaats dezelfde motieven als bij SSGB, namelijk een streven naar arbeids
besparing en angst voor veroudering van de apparatuur. Audet voerde daarom als 
eerste krantenconcern in Nederland een systeem van geautomatiseerde tekstver
werking in. 
Ook werd verwacht dat automatisering grote voordelen zou opleveren vanwege 
de verwachte verhoging van de kwaliteit en met name de actualiteitswaarde van 
de krant, het belangrijkste produkt van het concern. Eisen aan het systeem kwa
men eveneens voort uit de belangen van redactionele gebruikers van het systeem 
en, supplementair, uit de belangen van de handelsdrukkerij met betrekking tot de 
kwaliteit van het produkt. Laatstgenoemde eisen werden vertaald naar eisen aan 
het systeem met betrekking tot het aantal karakters dat gebruikt kan worden. In 
een latere fase van het automatiseringsproces werd een grotere nadruk gelegd op 
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het belang van communicatie; onder meer tussen de redacties onderling. Behou
dens de plannen die in een latere fase ontstonden voor het opzetten van een elec
tronisch archief voor redacties, speelde databasegericht werken hier geen rol van 
betekenis. Wat betreft de positie van de handelsdrukkerij is er een belangrijke 
overeenkomst met de voorgaande case. Ook hier werd geen prioriteit toegekend 
aan vernieuwing door de aanschaf van een meer geavanceerd en flexibel systeem 
voor het zetten binnen het bedrijf, ten behoeve van de belangrijkste activiteit: het 
drukken van hoogwaardig meerkleurendrukwerk. De handelsdrukkerij is in een 
later stadium dan ook afgestoten. Een belangrijk verschil met de vorige case is 
echter wel, dat de handelsdrukkerij een onderdeel vormde van een werkmaat
schappij die op haar beurt onderdeel was van een concern waar voornamelijk 
kranten worden gedrukt. Door betrokkenen werd dan ook geconcludeerd, dat de 
handelsdrukkerij, gezien de marginale positie en de branchevreemdheid van deze 
activiteit binnen het concern, een relatief grote invloed heeft gehad op de uitein
delijke vormgeving van de automatisering. 
Bij het Audet-concem werd de uiteindelijke beslissing over de automatisering van 
de tekstverwerking eveneens op het niveau van het concern genomen. Bij dit 
concern vond bovendien de verdere uitvoering van de beslissingen op dit niveau 
plaats, evenals de voorbereiding van de invoering van de automatisering binnen 
de verschillende arbeidsorganisaties. De stafafdeling 'Technische Automatisering' 
speelde hierbij een cruciale rol. 
Een eerste keuzemoment betreft hier de keuze uit een grafisch systeem of een 
administratief systeem van dataverwerking. Ook op dat moment bestond namelijk 
de mogelijkheid om het systeem te integreren met het bestaande administratieve 
systeem; een optie die momenteel in praktijk wordt gebracht. Met name voor de 
advertentieverwerking zouden hierdoor belangzïjke mogelijkheden ontstaan voor 
de integratie van bewerkingen met die welke bij de administratieve verwerking 
van advertenties worden uitgevoerd. Naast de verwachte kostenbesparing door het 
vervallen van werkzaamheden bij het zetten, die ook hier voorop stond, werd in 
dit stadium van het automatiseringsproces aan verhoging van de kwaliteit van het 
produkt dus meer gewicht toegekend dan aan een eventuele uitbreiding van de 
mogelijkheden voor de besturing en de beheersing van het produktieproces. Hier
uit valt echter niet te concluderen dat als gevolg daarvan een hogere kwaliteit van 
de arbeid is ontstaan. Een gevolg van de besluitvorming is wel dat de adverten
tie-opmaak na de invoering van de automatisering op de technische afdeling is 
gebleven; dit blijkt voor de zetters een interessante werkzaamheid te zijn waarbij 
grafische kennis en vaardigheden worden gebruikt. Binnen het geheel van werk
zaamheden die bij deze functie worden verricht, neemt de opmaak van adverten
ties echter een marginale plaats in. Niettemin is hierdoor, ook als gevolg van het 
beleid op de afdeling met betrekking tot roulering van werkzaamheden, een af
wisseling van taken mogelijk bij het werk van zetters. 
De keuze voor een bestaand grafisch systeem was overigens in de sector van 
krantenuitgeverijen weinig opvallend, omdat zich hier immers nagenoeg gelijk
soortige ontwikkelingen voordoen. Het belangrijkste argument voor een dergelijke 
keuze is, dat de toepassingsmogelijkheden al voor een groot deel ontwikkeld zijn. 
Aanvankelijk leverde de keuze voor een Amerikaanse leverancier problemen op, 
omdat aan bepaalde eisen van Europese krantenbedrijven met betrekking tot de 

285 



kwaliteit van het produkt, niet kon worden voldaan. In de besluitvorming werd 
echter meer gewicht toegekend aan het feit dat de kinderziekten bij de werking 
van het systeem al achter de rug zouden zijn. 
Opvallend is ook bij dit project de invloed van een technisch specialist bij de 
voorbereiding van de besluitvorming en de verkenning van de markt van produk
tie-apparatuur. In theorie zou binnen een projectgroepenstructuur, waar ook de 
technische deskundige deel van uitmaakte, een uitwisseling van informatie en een 
beïnvloeding door diverse actoren mogelijk zijn. De positie van de technische 
deskundige binnen deze overlegstructuur geeft echter niet de reële invloed weer. 
Uit de casebeschrijving blijkt namelijk duidelijk, dat de projectmanager op het 
niveau van het concern de belangrijkste initiatieven nam. Het handelen van deze 
persoon werd, evenals dat van de projectleider in de andere case, gekenmerkt 
door een grote mate van solistisch optreden. Hoewel dus in een projectgroepen
structuur verantwoording werd afgelegd en informatie werd verstrekt, nam ook in 
deze case de projectmanager een sleutelpositie in, terwijl toekomstige gebruikers 
van het systeem en ook het hoger management in de praktijk verstoken bleven 
van soms essentiële kennis en informatie. 
Aan deze gang van zaken bij de projectaanpak ligt een opvatting van automatise
ring ten grondslag, waarin automatisering voornamelijk wordt gezien als een 
'technisch probleem'. De sociale gevolgen zouden zich in deze visie vooral be
perken tot de positie van individuele werknemers en de noodzakelijke opleiding 
voor het werken met het systeem. In deze technologisch deterministische opvat
ting zijn de sociaal-organisatorische gevolgen slechts een bij-effect waarvoor in 
een latere fase oplossingen moeten worden gevonden. Ook in de uitvoering van 
het sociaal plan komt een dergelijke visie tot uitdrukking. Het handelen van de 
werknemersvertegenwoordiging bleef hier, evenals in de vorige case, gevangen in 
de afhankelijkheidsrelatie, waaraan een gebrek aan specialistische kennis en een 
onvermogen om te anticiperen op veranderingen binnen de arbeidsorganisatie ten 
grondslag liggen. Er werden echter ook geen voorbeelden aangetroffen waarin 
geprobeerd werd deze situatie te doorbreken door bij voorbeeld eisen te stellen 
aan de inhoud van functies en kwalificatieverwerving. 

Het handelen van de OR bij het Audet-concern werd vooral gekenmerkt door een 
harde opstelling bij de onderhandelingen over de opvang van sociale gevolgen 
van de automatisering. Bij SSGB werd door respondenten een zelfde type strate
gie gesignaleerd. De uiteindelijke effecten van de gekozen strategie hangen echter 
tevens samen met de gekozen doelstelling van het handelen en de visie op de 
positie die werknemersvertegenwoordigers zouden moeten innemen bij automati
seringsprocessen en organisatieverandering. In beide cases streefde men een grote 
mate van participatie na. 
In hoofdstuk 11 werd de hypothese geformuleerd, dat naarmate er in sterkere mate 
sprake is van een participatiestrategie bij werknemersvertegenwoordigers in de 
OR er een grotere betrokkenheid en een hoger kennisniveau zal bestaan, welke 
vervolgens een effectieve beïnvloeding mogelijk maken. Bij het Audet-concern 
lijkt een meer expliciete participatiestrategie positieve gevolgen te hebben gehad 
voor de uiteindelijke vormgeving van de automatisering, waarmee de genoemde 
hypothese wordt bevestigd. Terwille van de volledigheid zij opgemerkt, dat par-
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ticipatie werd nagestreefd als doelstelling van het handelen van de OR en dat 
participatie bij de implementatie van automatisering en de organisatorische vorm
geving van arbeidsprocessen in de praktijk niet tot stand gekomen is. De genoem
de bevestiging van de hypothese betekent slechts een verkenning van de moge
lijkheden bij verschillende OR-strategieën. Toekomstig onderzoek zou op basis 
van de aangegeven nuancering, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de 
in de praktijk gevolgde strategie en de achterliggende filosofie, verder inzicht 
moeten bieden in de effectiviteit van verschillende strategieën en het belang van 
participatie bij invoering voor de automatiseringsprocessen. 
Een belangrijk nadeel van een participatiestrategie blijkt overigens te zijn, dat de 
mate van beïnvloeding vooral afhankelijk is van de persoonlijke inzet van een 
aantal of slechts enkele betrokken werknemersvertegenwoordigers die een crucia
le positie innemen. Dit kan tot problemen leiden in de relatie met de achterban, 
ten eerste doordat deze werknemervertegenwoordigers een dubbelpositie innemen 
en, ten tweede, vanwege de informatievoorsprong die bij sommige, goed geïnfor
meerde werknemersvertegenwoordigers kan ontstaan. Een voorwaarde bij een 
dergelijke handelingsstrategie is daarom, in sterkere mate nog dan bij andere 
strategieën, dat voortdurend verantwoording wordt afgelegd aan de achterban. 
Een bijzondere complicerende factor is niet alleen de relatie tussen vakbonden 
onderling, maar vooral de relatie tussen medezeggenschapsorganen en vakbonden. 
In beide gevallen traden conflicten op met de grootste grafische bond, Druk en 
Papier FNV, hetgeen bij het Audet-concem resulteerde in een vertrouwenscrisis, 
en bij SSGB in het ontbreken van onderling contact. Deze situaties tonen nog 
eens duidelijk de discrepantie aan die er bestaat tussen de positie van grafische 
vakbonden in de corporatistische structuur binnen de bedrijfstak en de afwezig
heid van deze bonden op de werkplek. Het is vooralsnog de vraag of het streven 
van Druk en Papier FNV naar decentralisering en een versterking van het vak
bondswerk binnen de onderneming, zoals dat op landelijk niveau is vastgesteld 
(Druk en Papier 1985) en zoals men dat specifiek bij het Audet-concem probeert 
te verwezenlijken, in een verbetering van deze situatie kan en zal resulteren. 

Voor een inbreng in het proces van automatisering van eventuele kriteria met 
betrekking tot de kwaliteit van de arbeid is, naast de invloed van werknemersver
tegenwoordigers, vooral het beleid en de invloed van een stafafdeling Personeels
zaken van belang. Zoals eerder is opgemerkt, werd het sociaal beleid bij het 
proces van automatisering bij het Audet-concem vormgegeven door het lijnmana
gement. De afdeling Personeelszaken speelde hierbij nauwelijks een rol van 
betekenis. Het beleid van deze stafafdeling beperkte zich op ondernemingsniveau 
tot de traditionele terreinen van personeelsbeleid, zoals de primaire arbeidsvoor
waarden, en, wat betreft het concern-niveau, de stimulering van experimenten met 
werkstructurering door onder meer de invoering van taakroulatie. Bij SSGB werd 
door de afdeling P en 0 zelf geconstateerd dat in een te laat stadium een inbreng 
in de besluitvorming werd geleverd. Deze afdeling had een voomarnelijk curatie
ve rol te vervullen (vgl. Doorewaard en Regtering 1990: 53). Dit toont nogmaals 
aan dat het sociaal beleid bij automatisering voornamelijk door het lijnmanage
ment is vormgegeven. 



De hypothese, dat naarmate er een in sterkere mate in het automatiseringsbeleid 
geïntegreerd sociaal beleid wordt gevoerd er gunstiger effecten voor de kwaliteit 
van de arbeid optreden, kon daarom in het onderzoek niet worden getoetst. Bij de 
uitvoering van de casestudies ontbraken de mogelijkheden om een dergelijke 
invloed te achterhalen. Een belangrijke conclusie is wel, dat de integratie van hel 
beleid ten aanzien van personeel en organisatie in hel algemeen ondernemingsbe
leid, zoals die in huidige opvattingen rondom personeelsmanagement wordt be
pleit (4), vooral zichtbaar is op hel operationele niveau. Later in dil hoofdstuk 
wordt nog eens ingegaan op de vormgeving en uitvoering van een dergelijk be
leid door het lijnmanagement. 
Wanneer gekeken wordt naar de positie van de stafafdeling die opereert op hel 
terrein van personeelsbeleid, zijn daarin nadrukkelijke verschillen aan te geven. 
Bij SSGB werd een duidelijke aanzet aangetroffen lol organisatie-ontwikkeling, 
waarbij door de betreffende stafafdeling tenminste gestreefd werd naar een even
wichtige aandacht bestaat voor technische en personele aspecten van organisatie
verandering bij automatisering. De male waarin, en de wijze waarop een dergelijk 
beleid tot stand komt, lijken vooral samen te hangen met de positie van de stafaf
deling binnen de organisatie en het niveau waarop het beleid wordt geformuleerd 
en geïmplementeerd, waarbij de afstand tot hel niveau van de uitvoerende pro
duktie van essentieel belang is. Bij een meer decentraal beleid, zoals bij SSGB, 
lijken de mogelijkheden om tot een integraal beleid bij automatiseringsprocessen 
te komen, waarin ook aandacht is voor de kwaliteit van de arbeid, groter te zijn. 
Bij toekomstig onderzoek zou de aandacht daarom niet alleen gericht moeten zijn 
op de mate van integratie van het sociaal beleid in het automatiseringsbeleid, 
maar ook op hel niveau waarop hel sociaal beleid wordt vastgesteld en hel niveau 
waarop het wordt geïmplementeerd. De hypothese zou in dal geval moeten lui
den, dat "de mogelijkheden voor een met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid 
effectief sociaal beleid groter zijn naarmate het sociaal beleid meer decentraal, 
op een lager niveau van de organisatie, wordt vastgesteld en vervolgens wordt 
uitgevoerd". 

Vanuit de organisatie gezien lijkt er een dilemma te bestaan bij het streven naar 
een optimalisering van besluitvormingsprocessen. Enerzijds zouden immers de 
gevolgen voor de functionele gebruikers van automalisering al in een vroeg sla
diurn van de besluitvorming moeten worden verdisconteerd om een optimale 
invoering van aulomaliseringsprojeclen te verkrijgen. Anderzijds wordt meestal 
verondersteld dal een uilgebreide overlegstructuur juist, door hel Lijdrovende 
karakter dal het besluitvormingsproces daardoor zou aannemen, een grote mate 
van inefficienlie impliceert voor hel doorvoeren van leehnologisch-organisato
rische veranderingen. 
Uit de casestudy bij hel Audet-concem blijkt dal de vertraging in het aulomalise
ringsproces als gevolg van een complexe besluitvorming een positief effect heeft 
gehad op de mogelijkheden voor de voorbereiding van de implementatie van de 
automatisering. De periode van vertraging bleek juist de gelegenheid te bieden 
om de implementatie van de automatisering beter voor te bereiden. Hieruil mag 
men concluderen, dal een optimale besluitvorming bijna onvermijdelijk een lange 
periode in beslag neemt als men een welslagen van alle fasen van een aulomati-
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seringsproject en van structurele organisatorische aanpassingen daaraan beoogt te 
bewerkstelligen. Dit is niet alleen noodzakelijk vanwege onderhandelingen met 
vakbonden en OR-en en het verkrijgen van overeenstemming over sociale gevol
gen van automatisering, maar tevens vanwege de voorbereiding van de imple
mentatie en de invoering van automatisering. 
De besluitvorming rond automatisering bij SSGB had overigens, in tegenstelling 
tot de vaststelling van het sociaal beleid, een minder decentraal karakter dan men 
op grond van het geformuleerde ondernemingsbeleid zou verwachten. Hierin 
wordt immers gepleit voor een platte organisatiestructuur en voor korte communi
catielijnen. De eerste iniatieven bij de besluitvorming waren echter afkomstig van 
de uitgeverij en het concern, terwijl ook in een latere fase de belangen niet op
timaal op elkaar werden afgestemd. Integendeel, de belangen van de produktie in 
het grafisch bedrijf werden aan de belangen van de uitgeverij en het concern 
ondergeschikt gemaakt. 
Een centralistische besluitvorming werd ook bij het Audet-concern aangetroffen; 
hier werd bovendien de implementatiefase vanuit het concern-niveau vormgege
ven. Dit alles terwijl sociaal-organisatorische aanpassingen bij automatisering 
juist van toenemend belang blijken te zijn en de mogelijkheden voor een meer 
flexibele toepassing van de technologie, zoals bij pagina-opmaakschermen, groter 
worden. Dit leidt tot de paradoxale situatie, dat de mogelijkheden voor een de
centrale besluitvorming groter worden, terwijl in de praktijk de besluitvorming 
rond automatisering, en vooral de eerste initiatieven die daartoe genomen worden, 
overwegend centraal, vanuit het concern plaatsvindt, d.w.z. "top-down". 
Het voorgaande samenvattend kan men stellen, dat er bij de besluitvorming spra
ke was van een fragmentering van beleid en een verkokering van posities en 
invloeden, terwijl technische experts de regie voerden van het besluitvormings
proces. Kriteria ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid speelden, zeker in het 
eerste stadium van besluitvorming, geen rol van betekenis. Bij het Audet-concern 
werden pas bij de verdere ontwikkeling van het systeem belangijke aanpassingen 
aangebracht die gebaseerd waren op de verschillende gebruikersbelangen. 
Uit de cases blijkt verder, dat de besluitvorming geen rationeel proces van af
weging van verschillende belangen en doelstellingen is. Dit blijkt vooral uit de 
wijze waarop het automatiseringsproces geïnitieerd werd. In dit stadium werden 
globale doelstellingen ten aanzien van automatisering van de produktie gefor
muleerd, terwijl uiteenlopende -specialistische- belangen in een projectgroepen
structuur naar voren zouden moeten komen. De aanpak, die blijkt uit de werke
lijke invloed van verschillende actoren, is echter minder evenwichtig en wordt 
gekenmerkt door een minder systematische opzet dan de formele beslissingspro
cedure zou doen vermoeden. In beide cases wordt de aanpak gekenmerkt door 
een zeer gefragmenteerde en beperkte visie op de organisatie en belangen van 
werknemers op het terrein van de kwaliteit van de arbeid. 

De volgende vragen zijn, in hoeverre, en op welke wijze de besluitvorming wordt 
bepaald door interorganisationele afhankelijkheidsrelaties. In beide organisaties 
werd de uiteindelijke beslissing genomen op het niveau van het concern. Bij het 
Audet-concern is dit minder opvallend dan bij SSGB, omdat de produktie-organi
satie bij het eerstgenoemde concern een grotere mate van gelijkvormigheid kent, 
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waardoor een centralistische besluitvorming hier alleen al vanuit het oogpunt van 
coördinatie meer voor de hand ligt dan bij het andere concern. Met name bij 
SSGB is er duidelijk een grote afhankelijkheid van het grafisch bedrijf ten op
zichte van de uitgeverij. Als gevolg hiervan is er sprake van een complex besluit
vormingsproces. Hiermee wordt de eerder geformuleerde hypothese bevestigd, dat 
er een positieve correlatie zou bestaan tussen de mate van afhankelijkheid van het 
bedrijf van de belangrijkste toeleverancier, i.c. de verwante uitgeverij, en de 
complexiteit van de besluitvorming. In de keuze voor het systeem en de motieven 
die daarbij een rol speelden, komt met name de invloed van de uitgeverij tot 
uitdrukking, hetgeen een inperking betekende van de mogelijkheden voor beïn
vloeding van het automatiseringsproces door werknemers van het grafisch bedrijf. 

Bij Audet werd de complexiteit vooral veroorzaakt door het grote aantal werk
maatschappijen dat bij de automatisering betrokken was en bovendien de ver
schillende organen van werknemersvertegenwoordiging op verschillende echelons 
die soms verschillende, tegengestelde standpunten innamen. De complexiteit van 
de besluitvorming hangt hier mede samen met de aard van het in te voeren sys
teem en het bedrijfsoverstijgende karakter van de automatisering. De belangrijkste 
invloed op de besluitvorming werd daardoor op het niveau van het concern uit
geoefend, hetgeen betekent dat ook hier een beperkte invloed op het niveau van 
het bedrijf, het Dagblad voor Noord-Limburg, mogelijk was. 
Bij het Audet-concern lijken de mogelijkheden voor beïnvloeding van de keuzen 
bij de besluitvorming minder groot te zijn geweest dan bij SSGB. Mede onder 
invloed van de eisen die vanuit de krantenproduktie aan procesinnovatie werden 
gesteld, werd hier gekozen voor een grootschalig, complex systeem dat in het 
hele concern en de daarbij behorende werkmaatschappijen zou worden ingevoerd. 
Uit een vergelijking van de resultaten van beide casestudies mag men dan con
cluderen dat de hypothese, waarin gesteld wordt dat er in sterkere mate sprake is 
van een grootschalig systeem, waarbij mogelijk de gehele organisatie wordt om
vat, er beperktere mogelijkheden bestaan voor beïnvloeding door werknemers, 
wordt bevestigd. 
Bij Audet waren er vooral in het eerste stadium van besluitvorming mogelijkhe
den voor beïnvloeding. In het verdere verloop van het automatiseringsproces 
werden alleen nog keuzen gemaakt bij de ontwikkeling en aanpassing van het 
systeem. Over het gehele proces van organisatieverandering gezien, was als ge
volg van de keuze voor een bestaand systeem ook de keuzevrijheid in het auto
matiseringsproces geringer dan bij SSGB. 
In de besluitvorming rond de automatisering bij SSGB bestond er een keuzemo
gelijkheid voor een minder complex stand-alone systeem, waarbij een deel van de 
produktie meer flexibel zouden kunnen opereren. Hier lijkt een belangrijk keuze
moment te liggen, waarin ook werknemersvertegenwoordigers invloed konden 
uitoefenen. Door het ontbreken van een directe betrokkenheid bij het proces van 
automatisering van de OR was daar in de praktijk echter geen sprake van. Een 
belangrijke beslissing betreft hier, evenals in de voorgaande case, de keuze voor 
de leverancier. Het belang van deze keuze wordt gei1lustreerd door de motieven 
die daarbij een rol speelden: serviceverlening en de bereidheid bij de leverancier 
om het systeem verder te ontwikkelen. Bij Audet was bovendien een eis dat de 
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leverancier een vertegenwoordiger in Nederland moest hebben, omdat opleidingen 
voor het werken aan het systeem deels door de leverancier zouden moeten wor
den verzorgd. In het volgende zal blijken dat ook in de praktijk bij implementatie 
van automatisering de relatie met de leverancier van groot belang is. 

2.2 Implementatie en invoering van automatisering 

De rol van de leverancier is in de eerste plaats van belang bij de ontwikkeling 
van apparatuur en software. Deze vindt in het algemeen plaats in samenwerking 
met de organisatie en haar medewerkers. Terwijl bij het Audet-concern een be
langrijke plaats werd ingeruimd voor het uittesten van het systeem bij de leveran
cier, werd bij SSGB het systeem binnen het bedrijf ontwikkeld en getest. Ook 
daarna, bij de overdracht van kennis over de werking van het systeem speelde in 
beide gevallen de leverancier een belangrijke rol. De hechte relatie wordt gesym
boliseerd door de gebruikersgroep die beide leveranciers kennen, waardoor ener
zijds informatie over toepassingsmogelijkheden kan worden verspreid onder af
nemers van de technologie en anderzijds de leverancier op de hoogte raakt van 
de behoeften bij de gebruikers van systemen. 
Eerder werd de hypothese geformuleerd, dat, naarmate de leverancier bij de 
ontwikkeling van de apparatuur en software meer uitgaat van maatwerk, de mo
gelijkheden voor een beïnvloeding van het automatiseringsproces groter zijn, 
waardoor ook de kansen voor een hoge kwaliteit van de arbeid gunstiger zouden 
zijn. Op grond van de casestudies kunnen moeilijk conclusies worden getrokken 
ten aanzien van deze hypothese. Terwijl bij SSGB de levering van maatwerk 
voorop stond, werd ook bij Audet in een latere fase zeer nadrukkelijk ingegaan 
op de wensen van de klant. Daartoe werden door een technisch en een redac
tioneel systeemdeskundige een uitvoerige lijst met gebruikerswensen opgesteld. 
Er is echter geen sprake van een poging tot beïnvloeding van deze relatie met de 
leverancier door werknemers op basis van belangen met betrekking tot de kwali
teit van de arbeid. Later in dit hoofdstuk (par. 4.3) zal dieper op mogelijkheden 
voor interventie met betrekking tot deze relatie worden ingegaan. 

De aanpak van de implementatie van de automatisering was als volgt. Bij SSGB 
werden eerst door de stafdeling R en D de bestaande werkprocedures geanaly
seerd, waarna veranderingen in het werken met het nieuwe systeem werden voor
gesteld. Dergelijke procedures werden aangepast aan de veranderde produktiestro
men, die in een eerdere fase van besluitvorming door de genoemde stafafdeling 
waren bepaald. Hierbij vormden de technische eisen van het systeem dus het 
uitgangspunt van de voorstellen. 
Door middel van interne publicaties en specifiek voor de interne communicatie 
bestemde publicatieborden werd in het bedrijf voorlichting gegeven over de ver
anderingen die op komst waren. Bij Audet werd met de vakbonden onder meer de 
afspraak gemaakt, dat vacatures binnen het concern gemeld zouden worden, zodat 
werknemers waarvan de functie door automatisering bedreigd werd, zoals in het 
geval van correctoren, eventueel zouden kunnen solliciteren naar een andere 
functie. Niettemin leefden er klachten over de voorlichting. De meeste daarvan 
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zijn terug te voeren op het feit, dat bij het management in het algemeen nog 
onvoldoende inzicht bestond in de te verwachten gevolgen van de automatisering 
(5). 
Nadat de afdelingPen 0 van SSGB in een vroege fase van besluitvonning een 
meer infonnatieve betrokkenheid heeft gehad, werd deze stafafdeling in de imple
mentatiefase nadrukkelijker betrokken bij de automatisering, waarbij ook moge
lijkheden voor consultatie bestonden. Dit betekent echter niet dat er nu een be
moeienis was bij organisatieverandering op het niveau van de werkplek. Hiertoe 
ontbrak ook de noodzakelijke kennis van technologische veranderingen, van 
veranderingen in werkmethoden en de keuzemogelijkheden die zich hier even
tueel voordoen. 
Bij het Dagblad voor Noord-Limburg was er nog minder sprake van betrokken
heid van de afdeling Personeelszaken. Vanwege de kennis die de bedrijfsleider 
van de technische afdeling bij de leverancier had opgedaan, nam hij in deze fase 
bij de werkmaatschappij een spilfunctie in bij voorlichting en bij de organisatie 
van opleidingen. Binnen het concern werd de begeleiding verzorgd door een 
speciaal daannee belaste projectgroep. 

Bij kwalificatieverwerving ligt de nadruk op het aanleren van zetcommando's die 
nodig zijn voor het bedienen van het nieuwe systeem. Opleidingen zijn hier veel
al specifiek op afgestemd en de kennis die daar wordt overgedragen heeft ook 
voornamelijk betrekking op de werking van het specifieke systeem. 
Bij SSGB werden werknemers opgeleid door de leverancier van de apparatuur. 
Door deze training kon men de nodige kennis verwerven voor de uitvoering van 
de meest elementaire werkzaamheden aan het systeem. Bij de overdracht van 
kennis binnen het bedrijf wordt veel gebruik gemaakt van de eigen werknemers. 
Met name bij de automatisering binnen het Audet-concern werd deze vonn van 
kennisoverdracht systematisch toegepast bij de implementatie van de automatise
ring. Vooral bij SSGB wordt in de praktijk, tijdens het werken met het systeem, 
de kennis over het werken met een geautomatiseerd systeem verder ontwikkeld. 
Schijnbaar onproductieve activiteiten die hier uit voortvloeien, bepalen zo voor 
een deel het beeld van de gemiddelde arbeidsdag. 
Door de selectieve mogelijkheden voor scholing die in de implementatiefase van 
automatisering aan werknemers werden geboden, werd bij SSGB een segmente
ring op de arbeidsmarkt gestimuleerd tussen functies waar de meest interessante 
werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals de copijvoorbereiding, en de functie 
van tikster. De functie van corrector is in beide cases het meest bedreigd door de 
automatisering; enerzijds omdat bij de tekstinvoer meer correctiewerkzaamheden 
worden uitgevoerd, anderzijds omdat volgens werknemers bij de drukvonTivoor
bereiding minder op bepaalde fouten wordt gelet. Binnen de gesegmenteerde 
arbeidsmarkt werd aan tiksters niet de mogelijkheid geboden om een algemene 
grafische opleiding te volgen met het oog op een bredere grafische geschoold
heid. Door het bedrijfsspecifieke, en vooral systeemspecifieke karakter van nieu
we kwalificaties, bieden deze geringe mogelijkheden voor deelname op de ex
terne arbeidsmarkt. 
In de praktijk worden aan de tiksters echter tevens meer taken toebedeeld op een 
hoger kwalificatieniveau. Hierbij ontstaan ook binnen de functie verschillen die 
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een vergaande invloed kunnen hebben op de kansen op de arbeidsmarkt. Onder 
de tiksters treedt een specialisatie en differentiatie op tussen degenen die zich 
actief bezighouden met de verdere ontwikkeling van het geautomatiseerde sys
teem bij de opmaak van tekst en degenen die alleen platte tekst invoeren. Hier
door ontstaan binnen dezelfde functiegroep verschillen in complexiteit van de 
functie-inhoud en de hoogte van het kwalificatieniveau. Voor een deel is deze 
differentiatie gebaseerd op eigen voorkeuren. Sommige tiksters kiezen voor de 
communicatiemogelijkheden die er bij de uitvoering van eenvoudige werkzaam
heden als de tekstinvoer bestaan door de geringe concentratie die bij de uitvoe
ring van de werkzaamheden nodig is, terwijl anderen meer behoefte hebben aan 
ontplooïing in het werk door de uitvoering van complexe taken bij de opmaak. 
Bovendien is de arbeidsdeling die bij deze -gewijzigde- functie optreedt meer 
diffuus dan de arbeidsdeling die aan de bestaande functies ten grondslag ligt. De 
nieuwe verdeling van taken tussen verschillende functies bij de tekstinvoer en 
opmaak enerzijds en de copijvoorbereiding anderzijds is grotendeels gebaseerd op 
een gedifferentieerde specialisatie, die afhankelijk is van persoonlijke interesse en 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen en produk
tieprocessen. 
Over het algemeen kan bij de functie van tikster, die eerder als een gedegradeer
de functie uit het zetten is ontstaan, van een 'upgrading' gesproken worden. 
Terwijl vroeger alleen copij blindelings werd ingetikt, worden nu meerdere werk
zaamheden uitgevoerd en wordt nu een groter deel van het arbeidsproces bestre
ken. Ten aanzien van de afdeling Tekst/Beeld (drukvormvoorbereiding), kan 
bovendien geconstateerd worden dat er een minder vergaande arbeidsdeling tus
sen functies bestaat dan voorheen. Er is nu bovendien veelal meer inbreng moge
lijk bij de totstandkoming van het produkt en er bestaat een groter inzicht in het 
totale procesverloop. Hier staat een intensivering van het werk tegenover; de 
reden voor sommige werkneemsters om te kiezen voor het uitsluitend intikken 
van tekst. 

Terwijl men bij het Dagblad voor Noord-Limburg voor de primaire kennis over 
het systeem aangewezen was op de leverancier van het systeem, werd bij de 
overdracht van kennis en de verdere ontwikkeling daarvan, ook gebruik gemaakt 
van binnen het concern aanwezige kennis. De eerste kennisoverdracht ove~ de 
werking van het systeem vond bij de leverancier plaats, waar de apparatuur en 
software werden uitgetest. Hiervoor werd een selectie gemaakt uit een groep 
functionele gebruikers, zoals het technisch geschoold kader en bedrijfsleiders. 
Door middel van een dergelijke samenstelling werd er voor zorggedragen, dat bij 
de opzet van het project expertise met betrekking tot de bestaande arbeidsproces" 
sen werd ingebracht. Vervolgens werd een zelfde principe toegepast bij de over
dracht van kennis naar de gebruikers van het nieuwe systeem. Deze kennis werd 
door werkriemers onderling overgedragen, waarbij, evenals in de vorige case, de 
praktische bediening van de apparatuur voorop stond. Hier blijkt bovendien een 
bedrijfsspecifieke opleiding een nog sterkere voorkeur te genieten dan bij SSGB 
het geval was. 
Tijdens de periode van invoering van de geautomatiseerde tekstinvoer werd een 
algemene vereiste, dat werknemers over twee certificaten beschikten, hetgeen 
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betekent dat kwalificaties werden verworven voor twee verschillende functies. 
Hoewel daarmee de mate van arbeidsdeling niet verminderd is (in de praktijk 
werd slechts één certificaat benut), betekent dit wel een verbreding van de bij 
werknemers aanwezige kwalificaties. Eisen die men vanuit het oogpunt van een 
verbetering ..-an de kwaliteit van de arbeid kan stellen aan complexiteit van func
ties en de afwisseling van taken, blijken zo goed aan te sluiten bij de eisen die 
ook in de praktijk van arbeidssituaties vanuit de organisatie worden gesteld aan 
werknemers. Multi-inzetbaarheid wordt namelijk een belangrijke vereiste die aan 
werknemers wordt gesteld. Kennis over verschillende werkzaamheden bij het 
produktieproces is daardoor noodzakelijk vanuit zowel een grotere afhankelijk
heid tussen verschillende bewerkingsfasen en een toenemende integratie van 
verschillende fasen van het produktieproces, als vanuit een streven naar vergro
ting van de functionele flexibiliteit en het verbeteren van mogelijkheden voor de 
opvang van schommelingen in de personele bezetting. Met het oog op de onzeke
re toekomst van de ontwikkeling in kwalificatie-vereisten is polyvalente kwalifi
catie-ontwikkeling bovendien de enige mogelijkheid om daarop te anticiperen. 

Over de precieze inhoud van toekomstige kwalificaties valt weinig met zekerheid 
op te merken. Niettemin kunnen algemene ontwikkelingen worden aangegeven. 
Zowel specifiek bij de invoering van automatisering, als meer algemeen bij de 
selectie en werving van personeel worden geleidelijk andere kwalificatie-eisen 
gesteld. Bij de selectie van nieuwe werknemers worden hoge eisen gesteld aan 
het vermogen om analytisch te kunnen denken en aan kennis op een tamelijk 
hoog abstractieniveau, terwijl handvaardigheid en grafisch en typografisch inzicht 
van minder groot belang zijn geworden. 
Steeds vaker worden ook werknemers in dienst genomen die zich de grafische 
vakkennis in de praktijk eigen maken. De algemene doelstelling van opleidingen 
bij de invoering van automatisering is dan ook, het aanleren en overbrengen van 
gebruikerskennis over de werking van een systeem, welke men probeert te kop
pelen aan kennis en inzicht op een hoger abstractieniveau. De hiervoor noodzake
lijke ondergrond wordt dan verondersteld aanwezig te zijn bij het bezit van bij 
voorbeeld een HAVO-diploma. Niet zelden blijft er daardoor volgens betrokken 
werknemers een achterstand in grafische kennis bestaan. In de praktijk werd dit 
soms als een handicap ervaren. Niettemin spelen dergelijke kennis en vaardighe
den· bij de selectie een steeds minder belangrijke rol. Uit het voorgaande kan men 
daarom tevens de conclusie trekken, dat grafische vakkkennis in de praktijk door 
betrokkenen van groter belang wordt geacht voor een goede uitvoering van taken 
dan door degenen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid. 

3. Organisatieverandering en kwaliteit van de arbeid 

Bij de probleemstelling is aangegeven, dat bij de kwaliteit van de arbeid in de 
eerste plaats gedoeld wordt op twee aspecten, namelijk de arbeidsinhoud (6) en 
de arbeidsverhoudingen, zoals die op verschillende n;veaus het handelen van de 
verschillende actoren bepalen. 
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Voordat het in de verschillende cases gevoerde sociaal beleid en veranderingen in 
de kwaliteit van de arbeid worden behandeld, wordt hier nog eens kort de ach
tergrond geschetst van veranderingen in de werkzaamheden bij de drukvormvoor
bereiding, zoals die zich in een eerdere fase van technologische ontwikkeling 
hebben voorgedaan. Hierdoor kunnen veranderingen in een historische context 
worden beoordeeld. 

3.1 Ontwikkelingen bij de drukvormvoorbereiding 

Wanneer men uitgaat van het beeld dat Blauner van de bedrijfstak schetste, na
melijk als een op ambachtelijke wijze georganiseerde bedrijfstak met gilde-ach
tige kenmerken (Blauner 1964), dan blijkt dat voorafgaand aan de in de cases 
beschreven ontwikkelingen al eerder diepgaande veranderingen zijn opgetreden. 
Zo kreeg het werk van de typograaf een meer industrieel karakter door de ar
beidsdeling tussen de verschillende functies bij de werkvoorbereiding enerzijds en 
het zetten en de opmaak anderzijds. Deze verandering in de arbeidsinhoud van 
functies ging samen met een verschuiving van verantwoordelijkheden en een 
vermindering van de autonomie van de voormalige typograaf. De opmaak werd 
niet meer 'aan het steen' verricht en kreeg geleidelijk een routinematig karakter, 
terwijl de indeling van pagina's, de vlakverdeling en de verhouding tussen afbeel
dingen, koppen en tekst in veel grotere mate werd bepaald door de redactie of de 
uitgever. 
Het werk kreeg niet alleen door de organisatie en de inhoud ervan een meer 
fabrieksmatig karakter; ook door verschillende aspecten van de fysieke arbeid
somstandigheden onderging het werk een dergelijke transformatie. Het werk werd 
in een lawaaïige omgeving verricht, terwijl ook andere omstandigheden, zoals 
verlichting, kou en tocht, slecht waren. Sinds de invoering van het zetprocedé 
met behulp van ponsbanden en de overschakeling naar het fotozetten trad een 
geleidelijke verandering op in de arbeidsomstandigheden en de omgeving waarin 
het werk in de drukvormvoorbereiding werd uitgevoerd. Het meest evident is het 
verdwijnen van lood als grondstof voor het vervaardigen van drukletters, waarvan 
oudere werknemers nu nog de gevolgen kunnen ondervinden voor hun gezond
heid. 
Ook de invoering van de automatisering van het zetten betekende dat er verder
gaande, soms niet gelijktijdig verlopende veranderingen in het werk optraden dat 
in de drukvormvoorbereidende fase van het grafische produktieproces wordt 
uitgevoerd. Dit betreft zowel een verschuiving van taken, een verandering van de 
organisatie van het arbeidsproces, als ook een algehele verandering van de werk
omgeving. In de onderzochte cases worden tegenwoordig de werkzaamheden in 
de drukvormvoorbereiding in een kantoorachtige omgeving uitgevoerd. 
De voortschrijdende automatisering staat bovendien niet los van de geografische 
herindeling van het produktieproces. Grootschalige investeringen in automatise
ring bij kranten gaan veelal samen met investeringen in nieuwe offset-rotatiedruk
persen, zodat gezocht moet worden naar een geheel nieuwe locatie. Als gevolg 
vindt dan een verhuizing naar een buitenwijk van grote steden plaats, waardoor 
ook redacties uit het hart van grote steden vertrekken. Bij handelsdrukkerijen, 
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zoals bij SSGB, heeft een verandering van de werkomgeving binnen het bestaan
de gebouw plaatsgevonden. Hoewel dit niet essentieel is voor de inhoud van het 
werk, typeert de verandering in werkomgeving, met de daarmee gepaard gaande 
verbeteringen in verlichting en temperatuur, een verbetering in arbeidsomstan
digheden die samengaat met de inhoudelijke integratie in andere delen van het 
produktieproces die van oudsher vooral bij de uitgeverij thuishoren. 

De meest fundamentele transformatie van het werk heeft betrekking op de kwali
ficatievereisten en de arbeidsinhoud van verschillende functies. Eerder, bij de 
overgang naar teletypen waar met behulp van ponsbanden tekst in de zetmachine 
werd ingevoerd, was de functie van zetter geleidelijk ontdaan van verschillende 
taken die naast het eigenlijke zetten van de tekst werden verricht, zoals de con
trole over de kwaliteit van het produkt, het plegen van onderhoud aan de machine 
en het verrichten van kleine reparaties. De geringere regelcapaciteit die daardoor 
ontstond bij de functie van teletypist ging samen met een verlaging van de ver
eiste kwalificaties. 
Bovendien deed zich in deze fase van de technologische ontwikkeling van het 
produktieproces de meest ingrijpende verandering in het karakter van de kwalifi
caties voor. De coördinatie tussen waarneming door middel van het oog en de 
uitvoering van handelingen met de hand werd doorbroken, terwijl werkzaamhe
den beperkt werden tot tekstverwerking aan toetsenborden. Hierbij was aanvanke
lijk nog een sterk grafisch voorstellingsvermogen noodzakelijk, omdat allerlei 
codes die bij de tekst werden aangebracht, niet onmiddellijk zichtbaar waren. De 
vereiste kwalificaties hebben niet alleen betrekking op typevaardigheid en der
gelijke, maar ook, zoals van oudsher al het geval was, op de beheersing van de 
Nederlandse taal, terwijl grafische kwalificaties van minder groot belang zijn 
geworden. 

3.2 Veranderingen in functies 

Ten aanzien van de inhoud van functies doen zich verschillende ontwikkelingen 
voor die in het licht van de probleemstelling van dit onderzoek van belang zijn. 
Afgezet tegen de eerdere ontwikkelingen in de drukvormvoorbereiding is er in 
veel gevallen sprake van een opwaardering van functies, zo blijkt uit het voor
gaande. Vooral bij SSGB treden er sinds de automatisering van de tekstverwer
king zowel een tendens naar een verhoging van de kwalificatiegraad op, als een 
verbetering van de inhoud bij verschillende functies in de drukvormvoorberei
ding. Dit blijkt bij voorbeeld uit ontwikkelingen die binnen de afdeling Tekst! 
Beeld plaatsvinden. Op deze afdeling worden taken op het gebied van de correc
tie en opmaak door tiksters uitgevoerd aan beelschermen. In de toekomst treedt 
hier echter een nieuwe routinisering van taken op, waardoor voorheen complexe 
taken op het gebied van de opmaak minder creativiteit vereisen. 
Er is voor de tiksters een, zo bleek eerder beperkte, mogelijkheid tot doorstro
ming naar de copijvoorbereiding. Ook bij laatstgenoemde functie is een eerste 
vereiste dat kennis op een redelijk hoog abstractieniveau aanwezig is en dat 
werknemers analytisch kunnen denken. Kwalificaties met betrekking tot de bedie-
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ning van de geautomatiseerde apparatuur zijn hierbij van groot belang, terwijl het 
ontwikkelen van toepassingsmogelijkheden voor verschillende produkten tot de 
belangrijkste taak kan worden gerekend. Een voorrnalig tikster zonder grafische 
opleiding die nu bij de ropijvoorbereiding werkzaam is, had zich dan ook de 
belangrijkste benodigde kennis en vaardigheden aan het beeldscherm eigen ge
maakt. 
Naast deze veranderingen in bestaande functies worden nieuwe functies geïntro
duceerd op onder meer het gebied van systeembeheer, waarvoor computerkennis 
en kennis van gecomputeriseerde apparatuur en databeheer de belangrijkste ver
eisten zijn. Evenals bij de produktie van kranten vindt bij ·de produktie van han
delsdrukwerk en boeken een verschuiving van taken van het grafisch bedrijf naar 
de uitgeverij plaats. ZIJ worden door de technische voorbereiding bij de uitgeverij 
taken verricht die aanvankelijk bij het grafisch bedrijf werden uitgevoerd. Voor 
deze functie, die mede ontstaan is als gevolg van de geautomatiseerde tekstver
werking, zijn door de uitgeverij werknemers vanuit SSGB aangetrokken. Dit was 
een voorwaarde van de OR voor de instemming die door haar werd gegeven met 
de invoering van het systeem. Terwijl aan functie in het algemeen hogere kwalifi
catie-vereisten worden gesteld dan voorheen, liggen de eisen bij de uitgeverij 
hoger dan bij de vergelijkbare funktie bij SSGB. Naast de vaardigheden met 
betrekking tot de opmaak, moeten werknemers over kennis op het terrein van 
programmeren beschikken. Kennis over zetcommando's wordt door middel van 
een handboek overgedragen. Ook hier blijft grafisch inzicht in de praktijk van het 
arbeidsproces van groot belang. 

Bij het Dagblad voor Noord-Limburg doen zich wat betreft de kwalificatievereis
ten en de inhoud van functies bij de drukvormvoorbereiding uiteenlopende ont
wikkelingen voor. Grafici zelf, met name opmakers, zijn veelal van mening dat 
de autonomie bij de opmaak sinds de komst van de layoutredactie is verminderd. 
Terwijl eerder de eindredacteur de belangrijkste aanwijzingen gaf, waarna de 
opmaker naar eigen -grafisch- inzicht de pagina vorm gaf, bepaalt nu de layoutre
dactie de opmaak voor een groot deel. Binnen het produktieproces van de tot
standkoming van de krant neemt de layoutredactie een bufferpositie in. Tussen de 
layoutredacteuren onderling, die voor een deel afkomstig zijn uit de Techniek (de 
grafische afdeling bij de krantenproduktie), bestaat een zekere mate van speciali
satie. Sommigen ontwikkelen zich meer in de richting van het beroep van jour
nalisten, terwijl anderen in sterke mate vasthouden aan de grafische aspecten van 
de opmaak. 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek bij het bedrijf, toen er tevens werkzaam
heden werden verricht voor de met het bedrijf verbonden handelsdrukkerij, be
stond er een groot verschil tussen de functie-inhoud van opmakers die bij de pro
duktie van de krant waren ingeschakeld en werknemers die voor de handelsdruk
ker de opmaak verzorgden. Er was een structurele taakverdeling tussen opmakers 
die kranten opmaken en werknemers voor de opmaak van ander drukwerk. Ter
wijl de opmaak van kranten een restfunctie is, waar onder toezicht van de redac-
tie met behulp van schaar en lijm de pagina wordt opgemaakt, is er bij de op
maak van handelsdrukwerk een grotere inbreng bij de totstandkoming van het 
produkt. 
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Door de zetters bij de vervaardiging van kranten werd niet alleen tekst ingevoerd, 
maar werden ook werkzaamheden uitgevoerd met een hogere regelcapaciteit, 
waarbij een grotere inzet van kwalificaties mogelijk is. Dit betreft de opmaak van 
advertenties, hetgeen als een beduidend interessantere aktiviteit wordt gezien dan 
de invoer van platte tekst. De twee werkzaamheden worden door de zetters beur
telings volgens een rouleringsschema uitgevoerd. 
Wanneer ook de pagina-opmaak aan beetschermen zal worden verricht, zullen 
grafici voor de bediening van deze schermen in aanmerking komen. Het staat nu 
al vast, gezien de ervaringen die hiermee bij de Perscombinatie zijn opgedaan, 
dat ook hier systeemkennis over gecomputeriseerde apparatuur van groot belang 
zal zijn. Afhankelijk van het gekozen organisatiemodel zal in verhouding tot de 
huidige situatie een verbetering in de regelcapaciteit kunnen worden gerealiseerd. 
De verplaatsing van deze aktiviteiten naar de redactie, waarover in een sociaal 
plan met de vakbonden al afspraken zijn gemaakt, typeert ook hier een integratie 
van de verschillende delen van het arbeidsproces, waar verschillende, tot nu toe 
scherp gescheiden functies en beroepen bij betrokken zijn. Het probleem dat 
hierbij voor grafici optreedt is de verschuiving van de controle over het arbeids
proces naar de redactie. 
Als nieuwe functie is bij de technische afdeling de functie van operator ontstaan. 
Ook hiervoor is vooral systeemkennis noodzakelijk. De belangrijkste taak bestaat 
uit het doorzenden van de tekst die in het systeem wordt ingevoerd naar de foto
zetapparatuur. Een andere functie die in grote mate verbonden is met de geauto
matiseerde tekstverwerking is die van electronisch onderhoudsmonteur. Ook 
hierbij is voornamelijk systeemkennis vereist die sterk bedrijfsgebonden is. 

3.3 Werkoverleg en participatie 

In de cases blijkt een opvallende aandacht voor werkoverleg. In de eerste plaats 
worden hier afspraken gemaakt over de verdeling van taken en de uitvoering 
daarvan. Bovendien speelt werkoverleg een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van geautomatiseerde systemen. 
Werkoverleg heeft echter nauwelijks een functie als middel tot participatie van 
werknemers. Het werkoverleg wordt veeleer gezien als een communicatiemiddel, 
zowel tussen werknemers onderling als tussen verschillende hiërarchische niveaus 
van de organisatie. Werkoverleg speelt met name een rol bij de implementatie 
van beslissingen vanuit hogere echelons in de organisatie naar de werkvloer. In 
de cases heeft werkoverleg dan ook een belangrijke functie bij het informeren 
van werknemers over automatiseringsprojecten. 
Bij SSGB blijkt werkoverleg echter beter aan laatstgenoemde functie te voldoen 
dan bij het Dagblad voor Noord-Limburg, waar men bij de bedrijfsleiding overi
gens ook minder belang lijkt te hechten aan werkoverleg als intern communica
tiemiddel. Dit terwijl vanuit de werknemers en zelfs in de OR voorstellen zijn 
gedaan tot het instellen van werkoverleg. Overigens blijft ook bij SSGB de vraag, 
in hoeverre hier werkelijke participatie door middel van werkoverleg mogelijk is. 
Werkoverleg kan immers ook een legitimerende functie hebben bij het instand
houden van de bestaande verhoudingen en als kanaal voor het ventileren van 
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klachten, zonder dat daar wezenlijke consequenties aan verbonden zijn voor de 
arbeidsorganisatie. Niettemin blijft het feit, dat hier in leder geval structureel 
overleg over de inrichting van de arbeidssituatie en de verdeling van taken moge
lijk is. 
Het belang van werkoverleg, zoals dat bij SSGB wordt onderkend, is vooral gele
gen in de communicatie die binnen de arbeidsorganisatie noodzakelijk is als 
gevolg van de toenemende vervlechting tussen verschillende fasen in het produk
tieproces en de werkzaamheden die daarin worden uitgevoerd. Coördinatie en 
communicatie zijn noodzakelijk voor het op elkaar afstemmen van taken, zowel 
voor het ongestoorde verloop van produktieprocessen en het op elkaar afstemmen 
van produktiestromen daarbinnen, als voor een bevredigende uitvoering van min 
of meer complexe taken. Een andere functie van het werkoverleg is gelegen in de 
uitwisseling van ervaringen en de overdracht van kennis omtrent de werking van 
systemen en software, en over de verschillende toepassingsmogelijkheden daarbij. 
In dit opzicht zou men bijna kunnen spreken van een technologisch bepaalde 
noodzaak van verandering in de structuur van de arbeidsorganisatie. 
Door het type informatie die bij de implementatie van automatisering in de on
derzochte bedrijven werd verstrekt, is het overleg echter ongeschikt voor par
ticipatie. De functie van werkoverleg bij de invoering van automatisering wordt 
daarom onvoldoende waargemaakt; zelfs in termen van haar eigen opzet. Veel 
van de onrust bij werknemers over automatisering wordt immers veroorzaakt 
door de onzekerheid over de gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor hun 
positie binnen het produktieproces. Deze wordt niet geringer naarmate meer 
voorlichting wordt gegeven over de technische veranderingen. Toen de automati
seringsplannen via het werkoverleg bekend werden gemaakt en de werknemers 
bij de plannen werden betrokken, waren deze in een vergevorderd stadium, zodat 
geen wezenlijke invloed kon worden uitgeoefend. 

Voor participatie bij andere ondernemingsbeslissingen werden in het werkoverleg, 
zoals dat in de casestudies werd aangetroffen, nauwelijks mogelijkheden aange
troffen. Participatie bij beslissingen met betrekking tot de directe arbeidssituatie 
was, afhankelijk van het beleid van de verschillende delen van het management, 
eerder mogelijk binnen de hiërarchie van de organisatie. De informele arbeidsver
houdingen op het afdelingsniveau blijken in de cases dan ook van groter belang 
te zijn dan een min of meer geïnstitutionaliseerde vorm van werkoverleg. 
De belangrijkste oorzaak hiervan is, dat door het management aan werkoverleg 
een -te- beperkte functie wordt toegekend. De conclusie luidt dan ook, dat de 
mogelijke functie van werkoverleg bij de beheersing en coördinatie van sociale 
(deel-)processen door het management onvoldoende wordt onderkend. Bovendien 
zijn er geen mogelijkheden geschapen voor participatie als onderdeel van het 
ondernemingsbeleid. Bij automatisering blijft de functie van werkoverleg daarom 
beperkt tot informatie-overdracht naar de werknemers en nauwelijks in omgekeer
de richting. 
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3.4 Flexibilisering 

In de onderzochte bedrijven bleek uitbesteding van werkzaamheden door middel 
van thuiswerk vrijwel niet voor te komen. De huidige fase van automatisering 
lijkt minder geschikt voor uitbesteding dan de voorgaande. Er ontstaat veelal wel 
een grotere mate van flexibiliteit in de werktijden, doordat vaak op wisselende 
tijden wordt gewerkt. Bovendien wordt, vooral bij functies die door automatise
ring bedreigd worden, op tamelijk grote schaal gewerkt op basis van een tijdelijk 
arbeidscontract. 
In de cases bleek vooral de functionele flexibiliteit van belang te zijn. De invoe
ring van verschillende vormen van flexibilisering worden bepaald door een fluc
tuering in de vraag naar arbeid en een differentiatie in de vraag van de consu
ment. Een vergroting van de functionele flexibiliteit, waarbij multi-inzetbaarheid 
eerder regel dan uitzondering is, wordt vooral nagestreefd om risico's op storin
gen en oponthoud in de produktie tegen te gaan. Dit wordt van groter belang 
naarmate verschillende fasen van de produktie geïntegreerd worden en er een 
vervlechting van belangen in de uitvoering van werkzaamheden bij de verschil
lende afdelingen en functies optreedt. Verschillende functies in het deel van het 
grafische produktieproces dat hier object van onderzoek is, de drukvormvoor
bereiding, worden bovendien gekenmerkt door een grotere mate van complexiteit 
dan voor de invoering van automatisering het geval was. Functies waarvan de 
inhoud eerder bestond uit het op basis van routine uitvoeren van eenvoudige 
handelingen, krijgen nu een meer ondersteunende functie ten opzichte van overi
ge delen van het produktieproces. 
Zoals eerder is gesteld, kan deze integratie en de toename van functionele flexibi
liteit worden gevolgd door een nieuwe tendens naar segmentering tussen functies, 
welke op basis van andere kriteria optreedt dan bij een eerdere segmentering het 
geval is geweest. Er kan dan een scheiding optreden, waarbij andersoortige kwa
lificaties op het gebied van systeemkennis, communicatie en organisatie de be
langrijkste kriteria zijn. Desalniettemin blijft een grote mate van flexibiliteit in 
functies noodzakelijk, alleen al vanwege het tijdig kunnen ingrijpen bij storingen. 
In de onderzochte cases werden daarentegen de mogelijkheden naar flexibilise
ring van het produktievolume door het uitbesteden van werk, nauwelijks benut. 
De mogelijkheden hiertoe zijn vergroot door de ontwikkelingen op het gebied van 
telecommunicatie en informatieverwerking. Ook formele beperkingen zijn weg
gevallen sinds in de grafische CAO bepalingen zijn opgenomen over het werken 
op basis van flexibele arbeidscontracten. Praktische bezwaren tegen bij voorbeeld 
het laten verrichten van werkzaamheden door thuiswerk hebben betrekking op 
-het ontbreken van- betrokkenheid bij het produktieproces en de problemen die er 
in de communicatie optreden bij het werken op afstand. 
De vraag hierbij is, in hoeverre er in het managementbeleid een keuzemogelijk
heid bestaat. Tot op zekere hoogte blijkt een dergelijke keuzemogelijkheid in het 
ondernemingsbeleid te bestaan. Een belangrijk argument voor een vergroting van 
functionele flexibiliteit is, dat werknemers met polyvalente kwalificaties beter 
inzetbaar zijn in het produktieproces. Bij SSGB is de eis naar functionele flexibi
liteit vertaald naar het principe, dat alle werknemers in de drukvormvoorbereiding 
in staat moeten zijn om de vervaardiging van verschillende produkten in deze 
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-complete- bewerldngsfase uit te voeren, waardoor er geen taakverdeling meer 
bestaat naar het type produkt. Een andere keuzemogelijkheid is, werknemers op 
basis van een flexibel arbeidscontract in dienst te nemen of hen te belonen naar 
gelang de hoeveelheid produktie, op basis van een flexibel contract zoals bij 
uitbesteding. 
De alternatieven zijn echter niet in alle opzichten evenwaardig. Sommige werkne
mers scholen zich immers verder in de praktijk en verdiepen zich nader in de 
ontwikkeling van toepassingsmogelijkheden bij automatisering. Hierdoor treedt de 
eerder gesignaleerde tendens naar segmentering binnen het arbeidsproces op, 
waarbij een zekere mate van specialisatie binnen funkties ontstaat. Een dergelijk 
proces verdraagt zich echter moeilijk met een wijze van indiensttreding, waar 
werknemers nauwelijks betrokken zijn bij de arbeidsorganisatie of waar werkne
mers zelfs op een vrijblijvende basis werkzaamheden voor een organisatie ver
richten. Bovendien blijkt de onderlinge afstemming van werkzaamheden van 
toenemend belang te zijn voor het functioneren van de arbeidsorganisatie. 
In de praktijk werd daarom in de onderzochte bedrijven, in tegenstelling tot wat 
in eerder onderzoek werd gesignaleerd (Bunck et al 1985), nauwelijks werk uit
besteed. De eerder genoemde argumenten wegen blijkbaar zwaarder dan de ver
laging van de arbeidskosten die op deze manier op de korte termijn wordt be
reikt. Thuiswerk blijkt, hoewel technisch haalbaar en economisch zelfs aantrek
kelijk, geen aanlokkelijk perspectief in het arbeidsbeleid. 

Een vorm van flexibilisering die bij de verschillende bedrijven veel voorkomt, is 
het werken op basis van een tijdelijk arbeidscontract. De achterliggende reden 
hiervoor is de bijna continue onzekerheid over het toekomstige aantal arbeids
plaatsen. Hoewel alle partijen het eens waren over het verwerpelijke principe 
achter een dergelijke wijze van indiensttreding, zien alle betrokken actoren, inclu
sief de ondernemingsraden, geen andere mogelijkheden om adequaat op deze 
onzekere toekomst te anticiperen. Anderzijds moet worden opgemerkt dat som
mige werkne(e)m(st)ers, zoals tiksters bij SSGB, het werk opvatten als een tij
delijke aangelegenheid, waardoor een sterke extrinsieke motivatie bij het werk bij 
hen overheerste. De inkomsten werden door veel werkneemsters gezien als mid-
del bij de voorbereiding van een gezin. · 
Op basis van de casestudies is echter geen eenduidig antwoord gevonden op de 
vraag, in hoeverre hier sprake is van een structureel managementbeleid ten aan
zien van flexibilisering van de dienstbetrekldng en in hoeverre arbeidscontracten, 
vooral in een periode van een ruime 
arbeidsmarkt -zoals bij de betreffende funkties-, worden gebruikt ten behoeve van 
een verscherpte selectie van werknemers. 

3.5 Werk( on)zekerheid 

Bij automatisering staat, uit de aard van de zaak, namelijk door het 'automatisch' 
laten uitvoeren van werkzaamheden, in meerdere of minder mate het verminderen 
van de werkgelegenheid voorop. Dit geldt eveneens wanneer er mogelijk sprake 
zou zijn van de toepassing van nieuwe produktieconcepten, waarin aan de inzet 
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en de betrokkenheid van de factor arbeid meer belang wordt gehecht dan eerder 
het geval is geweest. 
De aandacht van vakbonden gaat dan ook veelal uit naar de gevolgen van auto
matisering voor het aantal arbeidsplaatsen. Ook in de inhoud van een sociaal plan 
kan men de bezorgdheid over de kwantitatieve werkgelegenheid terugvinden. 
In een vroege fase van het automatiseringsproces wordt veelal een bepaalde te
ruggang van het aantal arbeidsplaatsen beoogd te realiseren, waarvan meestal een 
ruwe voorspelling wordt gegeven. In de onderhandelingen met de vakbonden 
probeert men vervolgens een door de verschillende partijen geaccepteerde oplos
sing te vinden. Dit betekent dat door middel van omscholing, overplaatsing en 
vervroegde uittreding uit het arbeidsproces gedwongen ontslagen veelal kunnen 
worden vermeden. In de cases was dan ook geen sprake geweest van gedwongen 
ontslagen, en waren ook overplaatsingen weinig voorgekomen. 
Bij SSGB was er daarentegen eerder sprake van een toenemende vraag naar ar
beidskrachten. Na de invoering van het geautomatiseerde tekstverwerkingssys
teem werden nog vier werknemers in dienst genomen bij de copijvoorbereiding. 
Hoewel men eerder in de veronderstelling verkeerde, dat deze vraag op de lange 
duur waarschijnlijk een omslagpunt zou krijgen naar een overschot aan arbeids
krachten, werd het steeds onduidelijker wanneer dit punt zou worden bereikt. 
Hierdoor werd overigens ook het overnemen van taken op het terrein van de 
ropijvoorbereiding door de tiksters vergemakkelijkt, waardoor ook de taakverrij
ldng die hierdoor tot stand kwam, in een ander daglicht komt te staan. Gezien de 
werkdruk bij de copijvoorbereiding, was er namelijk een duidelijke noodzaak om 
een deel van deze taken af te stoten. 
Een belangrijke verklaring voor de aanhoudende behoefte aan arbeidskrachten is 
gelegen in de ontwikkeling van nieuwe toepassingsmogelijkheden van het sys
teem en de produktinnovatie waarmee procesinnovatie soms gepaard gaat. De 
toenemende dienstverlenende werkzaamheden van de drukvormvoorbereiding en 
de toenemende behoefte en noodzaak om tijd en energie te spenderen aan een 
verdere ontwikkeling van het geautomatiseerde systeem en het verbeteren van 
toepassingsmogelijkheden zijn belangrijke redenen voor de aanhoudende behoefte 
aan personeel. 
Bij het Dagblad voor Noord-Limburg kon men de overgang naar een geautomati
seerde tekstverwerking eveneens zonder gedwongen ontslagen doorvoeren. Er 
vond niettemin een vermindering van werkzaamheden bij het zetten en de correc
tie plaats. Zij het dat er een geringere afname in arbeidsplaatsen is opgetreden 
dan eerder de voorspelling was (van zeven zetters en één corrector). De vraag is 
dan, hoe structureel het uitblijven van de uitstoot van arbeidskrachten is en in 
hoeverre dit een gevolg is van een slechte organisatorische aanpassing aan de 
geautomatiseerde omgeving. Gezien de vooropgezette doelstelling van het project 
zou het immers een besparing van arbeidskrachten moeten opleveren. De belang
rijkste verklaringsbron is, zoals de directeur in een interview aangaf, gelegen in 
de uitbreiding van de produktie. 
Een probleem bij een dergelijke evaluatie van automatisering is, dat veranderin
gen in de werkgelegenheid niet direct in verband kunnen worden gebracht met de 
invoering van automatisering. Een dergelijke relatie kan nauwelijks aan de hand 
van kwantitatieve gegevens worden aangetoond. Een probleem bij de kwantifice-
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ring van de kwantitatieve gevolgen van automatisering voor de werkgelegenheid 
ontstaat bij voorbeeld alleen al door het feit, dat door sommige werknemers al 
voordat de invoering van automatisering plaatsvindt, wordt geanticipeerd op de 
verwachte personeelsinkrimping. Wanneer achteraf blijkt dat er geen sprake is 
van gedwongen ontslagen, kan dit voor een deel te danken zijn aan het feit, dat 
werknemers in een eerder stadium elders gesolliciteerd hebben. 
In geval van vacatures werden bij het Dagblad voor Noord-Limburg nieuwe 
werknemers op een tijdelijk contract aangenomen, terwijl na verloop van drie jaar 
werd bekeken of het contract kon worden omgezet in een vast arbeidscontract. 
Hierdoor ontstaat er een groot verschil in werkzekerheid bij werknemers die in 
tijdelijke dienst zijn en de werknemers die in vaste dienst zijn. Het standpunt van 
de OR-en kan dan ook als uitdrukking van de belangen van het vaste werkne
mersbestand worden gezien. 
Een functie die op den duur zeker gaat verdwijnen is de functie van corrector. 
Eerder was dit een hoog-gekwalificeerde functie die, zowel wat betreft de func
tionele positie in het produktieproces als wat betreft de sociale status, tussen de 
redactie of, in het algemeen, de uitgeverij enerzijds en de technische afdeling 
anderzijds gelegen was. Dikwijls zeer tot ongenoegen van de betrokken werkne
mers verdwijnt de functie geleidelijk, en worden de werkzaamheden overgeno
men door anderen. Het lijkt bijna overbodig te vermelden, dat velen dit zien als 
een oorzaak van een door hen waargenomen afname van de kwaliteit van het 
produkt. 

4. Management en managementbeleid 

In deze slotparagraaf wordt de balans opgemaakt van het door het management 
gevoerde sociaal beleid, specifiek met betrekking tot de invoering van automati
sering. Het gaat dan om de vraag, of men daarbij kan spreken van nieuwe pro
duktieconcepten, zoals die in de probleemstelling nader zijn omschreven. Vol
gende vragen zijn dan, op welke wijze deze nieuwe produktieconcepten in het 
managementbeleid kunnen worden aangetroffen en op welke niveaus dergelijke 
produktieconcepten te onderkennen zijn. 
Aansluitend worden in deze paragraaf aanzetten gegeven tot interventiemogelijk
heden bij automatiseringsprocessen. 

4.1 Managementstijl en ondernemingsculluur 

De ondernemingsculluur is in de onderzochte bedrijven niet wezenlijk verschil
lend. Vooral door het bestaan van een traditie in de grafische industrie in het 
gebruik van een sociaal plan en de grote mate van consensus die er bij organisa
tieveranderingen door beide partijen aan de dag wordt gelegd, is er sprake van 
een open ondernemingsculluur waarin informatie gemakkelijk wordt verstrekt. 
De geïnstitutionaliseerde arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak, die bij organisa
tieveranderingen als een belangrijke omgevingsfactor worden beschouwd, en de 
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positie die werknemers en hun vertegenwoordigers daarin innemen, hebben in dit 
opzicht een tamelijk grote invloed op ontwikkelingen op ondernemingsniveau. 
Dit betekent echter niet, zo bleek al eerder, dat alle werknemers bij alle aspecten 
van het ondernemingsbeleid en in alle stadia van de besluitvorming rond automa
tisering een even grote inbreng hadden. 
Ook bij SSGB, waar van een sociaal plan geen sprake bleek, werd een grote mate 
van openheid ten aanzien van de automatiseringsplannen aangetroffen. Vooral in 
de implementatie- en invoeringsfase van de automatisering werd op verschillende 
wijzen getracht de betrokkenheid van werknemers te stimuleren. 
Op het niveau van het bedrijf bestaat er bij het Dagblad voor Noord-Limburg een 
hiervan afwijkende cultuur. Terwijl er onder de werknemers binnen het bedrijf 
eveneens een grote mate van betrokkenheid bestond in de implementatie- en 
invoeringsfase, met name op het terrein van scholing, blijkt dat hier het interne 
overleg bepaald werd door paternalistische verhoudingen. De sociale begelei
dingscommissie, die specifiek met betrekking tot automatisering was ingesteld, 
bleek binnen deze verhoudingen nauwelijks te functioneren. Slechts een incident 
over een verandering van functie van een werkneemster waarop het sociaal plan 
van toepassing leek, werd het belangrijkste onderwerp van onderhandeling in een 
conflict daarover met de directie en haar vertegenwoordiger binnen het overleg, 
het hoofd Personeelszaken. Bepalingen ten aanzien van overplaatsingen en het 
intern solliciteren werden zeer eng geïnterpreteerd. Deze werden alleen van toe
passing verklaard, wanneer de arbeidsplaats van de betreffende werknemer als 
direct gevolg van de automatisering zou verdwijnen. 
Bovendien werd in het bedrijf door Personeelszaken onvoldoende een zelfstandig 
sociaal beleid gevoerd. Van een door deze afdeling gevoerd beleid ten aanzien 
van organisatie-ontwikkeling was al helemaal geen sprake. Als gevolg hiervan 
werd de uitvoering van het sociaal plan in grote lijnen door de directie bepaald 
en werd het sociaal beleid bij automatisering door het middenkader verder in
gevuld. 
Een dergelijk verschil in managementstijl en ondernemingscultuur komt eveneens 
tot uitdrukking in de wijze waarop op het niveau van de afdeling functies binnen 
het arbeidsproces worden vormgegeven. Bij de drukvormvoorbereiding bestaan 
bij SSGB meer kansen voor kwalificatieverhoging en taakverrijking en het door
stromen naar hogere functies dan bij het Dagblad voor Noord-Limburg. De domi
nante positie van de directie en daarbij de marginale bezetting en invloed van 
Personeelszaken op bedrijfsniveau lijken ook hier de belangrijkste verklarende 
factoren te zijn voor het ontbreken van zelfs maar aanzetten tot een integraal 
sociaal beleid. 
Hoewel ook bij SSGB niet voor alle werknemers dezelfde kansen werden gebo
den bij het volgen van -vooral brede, grafische- opleidingen, bestonden er in de 
praktijk voor tiksters bij voorbeeld meer mogelijkheden om interessante, afwis
selende werkzaamheden uit te voeren bij de opmaak en bij de verdere ontwik
keling van toepassingsmogelijkheden van het geautomatiseerd systeem. Zeker op 
het niveau van de afdeling bestond hier meer dan bij het Dagblad voor Noord
Limburg een cultuur waarin aan werknemers kansen worden geboden en waarin 
aan klachten van werknemers aandacht wordt bestaat, zonder dat hierdoor sprake 
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is van een directe participatie van werknemers bij beslissingen ten aanzien van 
automatisering an andere aspecten van het ondernemingsbeleid. 

Ter verklaring van dit verschil in mogelijkheden voor werknemers is het niet juist 
slechts te wijzen op de verschillen in managementstijl en ondernemingscultuur. 
Daarvoor moet ook opnieuw worden gewezen op de verschillen in produktie van 
kranten en die van handelsdrukwerk. In het laatstgenoemde segment is er immers 
veelal sprake van minder complexe systemen dan bij de produktie van kranten. 
Als gevolg daarvan is er ook een grotere verscheidenheid aan werkzaamheden. 
Niettemin kan vastgesteld worden, dat de invloed van de verschillende delen van 
het management op het niveau van de afdeling, en het daar gevoerde beleid, van 
doorslaggevend belang blijken te zijn voor veranderingen in de kwaliteit van de 
arbeid, zoals die tot uitdrukking komen in perspectieven voor een verdere loop
baan, 'upgrading' van functies en taakroulatie. 

4.2 Beleid en achterliggende opvattingen 

Kenmerkend voor nieuwe arbeidsprocessen is, dat de communicatie en coördina
tie bij werkzaamheden die op verschillende afdelingen en door verschillende 
functies worden uitgevoerd, van groot belang zijn, zowel voor de onderlinge 
afstemming van produktiestromen als voor de afstemming van strategische doel
stellingen bij automatisering. Zowel de invoering als de ontwikkeling van geauto
matiseerde systemen worden daarbij steeds meer afhankelijk van organisatie- en 
produktspecifieke informatie die vooral bij de werknemers aanwezig is. 
Deze notie komt niet altijd even duidelijk in het in de praktijk gevoerde beleid tot 
uitdrukking. Er zijn vooral verschillen in het op de diverse niveaus van de or
ganisatie gevoerde beleid. Op een strategisch niveau van de organisatie blijkt men 
nauwelijks het belang van bij werknemers aanwezige kennis en kwalificaties te 
onderkennen. Ook het belang van grafische kennis wordt door de betrokkenen en 
het lager- en middenkader veel hoger ingeschat dan door het hoger management, 
zo blijkt uit de casestudies. 
Door technici die belast worden met het maken van een prognose van de produk
tie wordt een perspectief gehanteerd, waarin arbeidsposities en arbeidsomstan
digheden eenzijdig moeten worden aangepast aan de technische veranderingen in 
het produktieproces. Door de bedrijfsleiding wordt het recht op inspraak en be
trokkenheid veelal in de eerste plaats als een formele betrokkenheid opgevat. 
Wanneer de OR en de vakbonden zijn ingelicht en wanneer men vervolgens 
overeenstemming heeft bereikt over de invulling van de plannen is in de visie 
van het topmanagement over het algemeen voldoende voorzien in de sociale 
begeleiding van automatisering. De implementatie ervan wordt in een dergelijke 
visie opgevat als een technisch probleem, namelijk gericht op de overdracht van 
systeemgebonden kennis en op de vergroting van acceptatie van de verandering 
in het arbeidsproces. Opvallend is dat vanuit de hoogste echelons van de organi
satie het eerder genoemde belang van de kennis die werknemers bezitten over 
werkmethoden nauwelijks voldoende wordt onderkend. Met betrekking tot de 
kwaliteit van de arbeid wordt op dit niveau van de organisatie in het beleid van 
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Personeelszaken, en dan met name bij Audet, alleen aan ergonomische aspecten 
relatief veel aandacht besteed. 
Door het middenkader wordt het belang van de betrokkenheid van het personeel 
vaak heel anders ingeschat. Bij het Dagblad voor Noord-Limburg werd door de 
bedrijfsleider een actieve en cruciale rol gespeeld bij de voorlichting en de ver
zorging van scholing en training, voor zover deze binnen het bedrijf plaatsvond. 
Bij SSGB komt een erkenning van het belang van de betrokkenheid en participa
tie van werknemers bij de produktie tot uitdrukking in de stijl van leidinggeven 
en de managementcultuur bij de afdeling Input. Uit de interviews met veelal 
vrouwelijke werknemers van deze afdeling bleek een grote mate van openheid in 
de relatie tussen het management en de uitvoerenden. Voorstellen tot verandering 
in het directe arbeidsproces werden vaak gehonoreerd, terwijl de voorvrouw in 
het overleg binnen het managementteam duidelijk de belangen van haar onder
geschikten probeerde te behartigen. Ook de wijze waarop de ontwikkeling van 
werkmethoden en toepassingen van het geautomatiseerd systeem in de dagelijkse 
arbeidssituatie gestalte krijgt, wordt gekenmerkt door een grote mate van par
ticipatie, terwijl bij de verwerving van nieuwe kwalificaties aan persoonlijke 
interesse en behoeften veel belang wordt toegekend. 
Ook in een ander voorbeeld komt het belang van het beleid op het niveau van de 
afdeling tot uitdrukking voor beleid, waarin expliciete aandacht is voor de kwali
teit van de arbeid. Bij het Dagblad voor Noord-Limburg werd, onder invloed van 
het beleid van de stafafdeling Personeelszaken van het concern, een rouleringsex
periment gestart bij opmakers en zetters. Dit kwam om verschillende echter nau
welijks van de grond. Een eerste reden was, dat opmakers al weinig animo toon
den voor het uitvoeren van monotone werkzaamheden bij de zetterij. Bovendien 
was de bedrijfsleiding niet in staat om deze impasse te doorbreken. Hier ontbrak 
de -organisatorische- expertise om een dergelijk experiment te doen slagen. 
In dit bedrijf werd het hierboven aangegeven causaal verband tussen het gevoerde 
beleid en de kwaliteit van de arbeid ook in positieve zin bevestigd. Met betrek
king tot de roulering van het zetwerk en het opmaken van advertenties werd bij 
de zetters onderling een rouleringsschema gehanteerd. Bij de invoering van deze 
vonn van werkstructurering speelde de voorman een belangrijke rol. Het feit dat 
hijzelf hetzelfde werk uitvoert als zijn ondergeschikten, en dus ook de negatieve 
kanten van bepaalde werkzaamheden kent zoals de monotonie van het invoeren 
van 'platte tekst', blijkt daarbij doorslaggevend te zijn. 

Op basis van het voorgaande kan men de algemene conclusie trekken, dat er een 
diepe kloof bestaat tussen enerzijds het niveau waarop essentiële beslissingen 
over automatisering worden genomen en waarop de invoering ervan wordt voor
bereid, het concernniveau, en anderzijds het niveau van implementatie, de afde
ling. Dit terwijl het laatstgenoemde niveau juist van toenemend belang wordt 
voor de invulling van de automatisering, zoals voor de ontwikkeling van geauto
matiseerde produktiesystemen, en organisatie-ontwikkeling in het algemeen. Hier
door bestaat er een belangrijke lacune in de aanpak van automatiseringsprojecten. 
Het hogere management lijkt bovendien onvoldoende doordrongen te zijn van het 
feit, dat het verloop van arbeidsprocessen bij verdergaande automatisering in 
toenemende mate afhankelijk wordt van de kennis en betrokkenheid van werkne-
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mers op het niveau van de afdeling. Nieuwe produktieconcepten, of aanzetten 
daartoe, worden immers, al dan niet in samenhang met automatisering, in de 
eerste plaats aangetroffen op een lager niveau van de organisatie. Bovendien 
blijkt het op dit niveau gevoerde beleid van toenemend belang te zijn voor de 
vormgeving van arbeidsprocessen en daarmee de kwaliteit van de arbeid bij func
ties in de uitvoerende produktie. 

4.3 Mogelijkheden voor interventie 

De vraag naar mogelijkheden voor interventie kan niet worden beantwoord zon
der de zojuist gepresenteerde conclusies uit het empirisch onderzoek daarbij te 
betrekken. Daarom wordt hierna een aantal belangrijke conclusies over het proces 
van automatisering als organisatorische verandering opnieuw geformuleerd, waar
bij de belangrijkste problemen worden aangegeven voor een integrale aanpak bij 
automatisering. Bij interventie gaat het hier om een vorm van organisatie-ontwik
keling, waarvan het sociaal beleid een integraal onderdeel vormt en waarin simul
taan aan verschillende aspecten van de arbeidsorganisatie aandacht wordt besteed. 
Kwaliteit van de arbeid neemt in dit concept een belangrijke plaats. Organisatie
ontwikkeling, specifiek bij de implementatie van automatiseringsprocessen, en de 
interventie die daarbij wordt gepleegd, dient daarbij uit te gaan van zowel doel
stellingen die aan het algemene ondernemingsbeleid ten grondslag liggen, als van 
mogelijkheden voor beïnvloeding van organisatieveranderingen door werknemers. 
Het belangrijkste kenmerk van de besluitvorming in de praktijk is de gefragmen
teerde wijze waarop deze gestalte krijgt binnen diverse projektgroepen, waarin 
aan verschillende facetten van het automatiseringsprojekt aandacht wordt besteed. 
In deze aanpak weerspiegelt zich de verkokerde functionele structuur van beide 
organisaties in de casestudies. Een integratieve samenwerking tussen de discipli
nes komt nauwelijks van de grond. De projectgroepenstructuur blijkt geen waar
borg te zijn geweest voor een feitelijke communicatie en een wederzijdse infor
matie-uitwisseling tussen verschillende disciplines. Hierdoor werd in de cases, 
ondanks de gehanteerde projectaanpak, in een vroeg stadium van besluitvorming 
onvoldoende aandacht besteed aan de sociale en organisatorische aspecten van 
automatisering. 
Bij de fragmentarische aanpak van automatisering worden de belangrijkste beslis
singen vooral op basis van technische argumenten genomen. Interventie zou 
gericht moeten zijn op een betere invulling van automatisering op basis van ver
schillende kriteria. Hierbij moet niet alleen aandacht zijn voor kwaliteit van de 
arbeid, maar tevens voor eisen met betrekking tot een flexibele organisatie, waar
door snel verschillende produkten kunnen worden geleverd die bovendien vol
doen aan uiteenlopende wensen van de klant. Een dergelijke benadering zou 
gebaseerd moeten zijn op overeenkomsten in het belang van kwaliteit van de 
organisatie en van kwaliteit van de arbeid. De relatie tussen deze fenomenen 
komt vooral tot uitdrukking in de behoefte aan multi-inzetbaarheid van werkne
mers en het streven naar vergroting van de functionele flexibiliteit. Bovendien is 
er een steeds dwingerder noodzaak van communicatie binnen de organisatie, 
vooral door het belang van informatie- en kennisuitwisseling. Beide factoren 
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houden een potentiële vergroting van de participatkmogelijkheden in. 
Interventie in het ondernemingsbeleid zou in de eerste plaats gericht moeten zijn 
op het vergroten van de betrokkenheid vanuit de verschillende geledingen en 
functies binnen de organisatie, met name in de initiërende fase van automatise
ringsprocessen. Al in dit stadium is het bovendien noodzakelijk om rekening te 
houden met de positie die de betrokken werknemers in het geautomatiseerde 
arbeidsproces zullen innemen. Zoals bij de onderhandelingen over een sociaal 
plan bleek, kan een eventuele vertraging van de invoering van automatisering 
worden gecompenseerd door een betere en meer evenwichtige voorbereiding 
daarvan. Nadat de verschillende belangen op verschillende niveaus van de or
ganisatie duidelijk zijn geformuleerd, zou op een strategisch niveau van de or
ganisatie door diverse betrokkenen binnen de organisatie, die verschillende belan
gen vertegenwoordigen, een onderlinge afstemming van belangen en doelstellin
gen moeten plaatsvinden. 
Door de grotere ruimte voor de invulling van de organisatorische vormgeving van 
arbeidsprocessen bij de huidige automatiseringsprocessen, ontstaan er bovendien 
meer mogelijkheden voor organisatieverandering op de werkplek, onder meer 
door de ontwikkeling van aangepaste software en door een op de kwaliteit van de 
arbeid gerichte organisatie van arbeidsprocessen. Het is daarom van groot belang 
om in het ondernemingsbeleid produktieconcepten te hanteren ten behoeve van 
dergelijke organisatieveranderingen. 

Interventies met betrekking tot zowel het management als vakbonden en mede
zeggenschapsorganen kunnen bovendien gericht zijn op het beïnvloeden van 
inter-organisationele relaties. Er ontstaan immers niet alleen complexe relaties 
tussen concerns en de verschillende werkmaatschappijen onderling, maar ook 
externe relaties met leveranciers van produktiesystemen en met afnemers van 
(half-)fabricaten krijgen een eigen dynamiek. In dit verband is vooral de relatie 
met de producent van apparatuur en software van belang. 
Wanneer er al een samenwerking tussen het bedrijf en een leverancier bestaat, 
lijkt er een tendens te zijn om deze relatie te bestendigen. Hierbij spelen eerdere 
ervaringen met de leverancier een rol wat betreft de geleverde kwaliteit en leve
ringstermijnen, maar ook de afhankelijksrelatie die kan ontstaan door de kennis 
die de leverancier over het vigerende produktieproces bezit. Veelal is de appara
tuur en de programmatuur namelijk specifiek voor de klant ontworpen. Ook hier 
is van belang dat de kennis bij de gebruikers steeds bedrijfsspecifieker wordt. 
Een leverancier die in staat is om systeemkennis en de programmatuurkennis te 
vertalen naar specifieke produktieprocessen, en die bovendien de expertise heeft 
om deze kennis over te dragen aan het personeel, heeft zich daarmee een belang
rijke positie verworven als -indirecte- actor in het proces van besluitvorming. 
Vanwege het strategische belang van deze relatie met de leverancier zouden eisen 
op het gebied van de kwaliteit van de arbeid moeten worden ingebracht in onder
handelingen met de leverancier. Op basis van een erkenning van nieuwe produk
tieconcepten, waarbij participatie van werknemers en kwalificatie-ontwikkeling 
worden nagestreefd, zou door betrokken werknemers in een coalitie met het 
management gestreefd moeten worden naar interventie in relaties met deze ex
terne actoren. 

308 



Vanuit een sociotechnische benadering kunnen ten aanzien van de arbeidsorgani
satie bij SSGB duidelijke conclusies worden getrokken. Hier bestaat een grote 
mate van functionele arbeidsdeling. 'liJ wordt een scherpe scheiding gehanteerd 
tussen tussen de afdeling planning, produktie en verkoop. De drie functies die 
door verschillende afdelingen worden vervuld, zouden volgens de bedrijfsleiding 
op alle niveaus van de organisatie moeten worden gecoördineerd. 
De grote mate van arbeidsdeling leidt echter in de praktijk tot een grote afstand 
en scheiding tussen verkoop en produktie bij een orderverwerking. Nadat door de 
afdeling Verkoop de orderverwerving is gedaan, wordt de produktie vaak in een 
laat stadium geconfronteerd met wensen van de klant die tot dan toe onduidelijk 
waren gebleven. De noodzaak van een grotere klantgerichtheid heeft zich blijk
baar niet vertaald in de eis naar het terugbrengen van het aantal schijven dat 
nodig is voor het vertalen van wensen van de klant naar de produktie en naar een 
minder sterke scheiding tussen verschillende functies binnen de organisatie. De 
externe regelcapaciteit blijft daardoor in de uitvoerende functies zeer beperkt. 
De mate van arbeidsdeling bepaalt tevens voor een groot deel de gebrekkige 
communicatie die zich ook rond automatiseringsplannen manifesteert. De afdeling 
R en D is namelijk een stafafdeling, waar vanuit innovatie van produktieproces
sen moet worden geïnitieerd. Door haar zelfstandige en geïsoleerde positie, waar
bij weinig binding bestaat met de ontwikkelingen in de praktijk, wordt deze func
tie onvoldoende waargemaakt. Belangrijke vernieuwingen in het produktieproces 
ontstaan in het huidige stadium van automatisering veelal door de ontwikkeling 
van bestaande systemen op de werkvloer. Bovendien is het zo dat, wanneer van
uit de afdeling R en D een plan tot verandering in het produktieproces wordt 
ontworpen, betrokkenen te laat geïnformeerd worden. Dit heeft bijna onvermij
delijk gevolgen voor de aanpassing van de organisatie aan de nieuwe produktie
of werkmethode die in een later stadium moet plaatsvinden. 
Op basis van sociotechnische (her)ontwerpprincipes zou daarom de sterke mate 
van functionele arbeidsdeling moeten worden teruggedrongen, die zowel voor het 
verloop van de produktie bij de afwerking van orders als voor de wijze van pro
duktievernieuwing nadelige gevolgen heeft. 

Met betrekking tot interventie door werknemersvertegenwoordigers lijkt een 
participatiemodel, dat overigens in de praktijk nog nauwelijks ontwikkeld is, de 
meest bevredigende resultaten af te werpen. Bij het voormalige AUlfet-concern 
zijn de meest vergaande aanzetten hiertoe te vinden. Belangrijk probleem hierbij 
was de dubbelrol die vertegenwoordigers speelden naar de verschillende achter
bannen (op concern- en ondernemingsniveau) en in het overleg met de concern
leiding. Een goede omschrijving en afbakening van verantwoordelijkheden is 
daarom van groot belang. 
Voor het ontbreken van een inhoudelijke beïnvloeding tot nu toe blijkt het ont
breken van voldoende specialistische kennis de belangrijkste oorzaak te zijn. 
Anderzijds lijkt dit een argument te zijn voor het ontbreken van voldoende in
houdelijke bemoeienis met automatiseringsprojekten. Op basis van de noodzake
lijke kennis die vooral op het niveau van de organisatie aanwezig is, zou een 
betere overlegstructuur moeten worden geschapen tussen werknemersvertegen
woordigers en hun achterban. In een dergelijke structuur zou zowel technische 
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informatie en kennis als informatie over organisatie-ontwikkeling en kwalificatie
ontwikkeling moeten worden ontwikkeld en uitgewisseld. Ook vanuit de organi
satie zou een dergelijke ontwikkeling moeten worden gestimuleerd. Automatise
ringsprojecten worden immers in toenemende mate afhankelijk van andere aspec
ten van de onderneming, zoals kennis over de sociaal-organisatorische vormge
ving van automatisering en de aanpassing van arbeidsprocessen. 
Deze strategie vereist een sterke verankering van medezeggenschap in de organi
satie op het niveau van de werkvloer. Dit is niet alleen noodzakelijk om de ver
schillende belangen van onderop uit de organisatie te kunnen afstèmmen en te 
kunnen vertalen naar een integraal technologiebeleid, maar is tevens nodig om te 
voorkomen dat medezeggenschapswerk te sterk persoonsgebonden is. Vooral bij 
een op participatie gerichte strategie wordt immers veelal een vertrouwensrelatie 
opgebouwd met het management die enerzijds noodzakelijk kan zijn om tot gun
stige onderhandelingen te komen, maar die anderzijds een belemmering kan 
vormen voor een effectieve beïnvloeding van onderaf uit de organisatie. Er is 
daarom een periodieke verantwoording noodzakelijk en een zo vergaand mogelij
ke delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Laatstgenoemde eisen moeten tevens aan het vakbondswerk worden gesteld. Met 
het eerste is door Druk en Papier FNV een begin gemaakt door het vastleggen 
van meetpunten in een sociaal plan bij de begeleiding van automatiseringsprojek
ten (7). Op deze punten wordt de uitvoering van bepalingen uit een sociaal plan 
geëvalueerd, waarbij de verschillende betrokkenen ter verantwoording kunnen 
worden geroepen. 
Het tweede, een delegatie van verantwoordelijkheden, vergt niet alleen een or
ganisatorische verandering, maar bovenal een interventie in onderhandelings- en 
beïnvloedingspatronen die vaak een decennia-lange traditie kennen. Ook haar 
eigen voortbestaan van de vakbond als betrokken actor wordt, bij een erosie van 
de c/osed shop, in grote mate afhankelijk van een dergelijke strategie. Haar han
delingsmogelijkheden worden immers al sinds lange tijd niet meer bepaald door 
een arbeidstaakbeheersing, maar eerder door de beïnvloedingsmogelijkheden die 
op basis daarvan ontstaan zijn. 
In het verleden is de invloed van vakbonden vooral benut bij het scheppen van 
voorwaarden voor een sociale begeleiding van automatisering, zoals door de 
betrokkenheid bij het scholingsstelsel in de bedrijfstak en door het ontwerpen van 
goede sociale regelingen voor individuele werknemers. Het gaat nu vooral om 
een beïnvloeding van het managementbeleid. Niet alleen omdat de invulling van 
automatisering zich voor een groot deel buiten de invloed van de sociale partners 
afspeelt, maar ook omdat het managementbeleid, vooral op het niveau van de 
afdeling van toenemend belang blijkt te zijn voor de vormgeving van arbeidssi
tuaties en daarmee de kwaliteit van de arbeid bij functies in de uitvoerende pro
duktie. 
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5. Toekomstige ontwikkelingen: grafische dienstver
lening 

Ook in de toekomst zullen in het beleid van het management belangrijke keuzen 
worden gemaakt. Deze keuzen betreffen de benadering bij organisatieverandering 
als bij automatiseringsprocessen en de produktieconcepten die daarbij gehanteerd 
worden. Zoals eerder al is gebleken, zullen vooral ruimere keuzemogelijkheden 
ontstaan rondom de organisatorische invulling van arbeidsprocessen. Daarnaast 
zal ook bij de technologische ontwikkelingen zelf steeds een aantal alternatieven 
mogelijk blijven. 
Bij de tekstverwerking wordt een meer flexibele wijze van werken mogelijk. 
Deze bewerkingsfase wordt dan niet meer gekenmerkt door de toepassing van 
grootschalige, geïntegreerde systemen, maar door netwerken, waar afzonderlijke 
apparatuur naar behoefte en voorkeur op kan worden aangesloten of als 'stand
alone' kan worden gebruikt. Bij de ontwikkeling van grafische systemen zal zich 
dan een zelfde ontwikkeling voordoen als bij de Personal Computers, die tegen
woordig een even groot vennogen hebben als eerder de grote mainframes. Deze 
ontwikkeling betekent dat de benodigde kwalificaties op het terrein van commu
nicatie minstens even belangrijk wordt als vakinhoudelijke kennis en vaardighe
den. Communicatie wordt alleen al van groter belang gezien de eisen die vanuit 
het procesverloop bij complexe systemen en een grote storingsgevoeligheid van 
produktiesystemen aan de afstemming van activiteiten in de afzonderlijke fasen 
van het produktieproces worden gesteld. Communicatie wordt ook van groter 
belang vanwege de noodzaak van de ontwikkeling van geautomatiseerde syste
men en het creëren van nieuwe toepassingsmogelijkheden. Daarbij wordt de 
uitwisseling van kennis en infonnatie over werkmethoden en over produkten, met 
name bij een grotere mate van diversificatie van het produktenassortiment, van 
groot belang. Vooralsnog worden deze inzichten in de praktijk nog onvoldoende 
aangetroffen. 
De mogelijkheden van werkoverleg blijken in dit verband immers nog nauwelijks 
te worden benut. Bovendien komt het toenemende belang ervan nog onvoldoende 
tot uitdrukking in het personeelsbeleid ten aanzien van het zo cruciale midden
management. Bij traditie vindt de aanstelling van voonnannen veelal plaats op 
grond van ancienniteit en ervaring in een bepaalde functie. Bij werknemers van 
het Dagblad voor Noord-Limburg leidde dit tot klachten over het functioneren 
van het lager kader. Op andere plaatsen in het produktieproces wordt bij selectie 
en werving soms meer waarde gehecht aan kennis en vaardigheden op het gebied 
van communicatie en management. Zo was de voorvrouw van de afdeling Input 
bij SSGB afkomstig uit een administratief beroep en heeft zij ervaring in ken
nisoverdracht, terwijl zij bij indiensttreding vrijwel geen kennis bezat over grafi
sche produktieprocessen. 

Door de vergroting van technische en organisatorische mogelijkheden zal in de 
toekomst steeds meer in kleinere series worden geproduceerd, waardoor snel kan 
worden ingesprongen op onvoorziene ontwikkelingen op de markt. Eventuele 
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systeemverliezen zoals door De Sitter in kaart gebracht (De Sitter 1981: 142), 
zouden kunnen worden teruggedrongen door een grotere mate van flexibiliteit in 
de produktie-organisatie aan te brengen. In beide onderzochte bedrijven zijn 
hiertoe mogelijkheden aanwezig. 
SSGB beschikt over een zeer geavanceerd systeem van dataverwerking waarmee 
gegevens snel kunnen worden gewijzigd en vervolgens kunnen worden gedrukt of 
anderszins verspreid. De ontwikkelingen voor het leveren van kleinschalig druk
werk worden vergroot door het gebruik van de laserprinter en door het 'camera
ready' aanleveren van tekst, waarbij direct de drukvorm wordt vervaardigd. Voor
al de ontwikkelingen bij de digitale verwerking van beelden, die een groot aantal 
taken bij de montage overbodig zal maken, lijken mogelijkheden te bieden voor 
een vergroting van de flexibiliteit. Wanneer men de keuze bij de automatisering 
van de tekstverwerking in dit licht opnieuw bekijkt, kan men stellen dat bij de 
nieuwe ontwikkelingen beter zou kunnen worden voldaan aan de eisen die des
tijds bij de vervaardiging van tijdschriften aan flexibiliteit werden gesteld. Boven
dien kan daarbij de nagestreefde verhoging van de kwaliteit van het produkt 
worden gerealiseerd. Bij het Dagblad voor Noord-Limburg zullen, zo is eerder 
gebleken, verschillende fasen van het produktieproces, namelijk de layout en de 
opmaak, worden geïntegreerd. Daardoor worden ook hier de mogelijkheden voor 
een flexibile organisatiestructuur vergroot. Terwijl destijds voor een bestaand 
grafisch systeem gekozen werd, wordt hier wat betreft de produktietechnologie nu 
gezocht naar mogelijkheden voor integratie van de verschillende administratieve 
en technische automatiseringssystemen. Aan de bezwaren die eerder tegen een 
integraal systeem bestonden, kan nu tegemoet gekomen worden doordat ook hier 
verschillende afdelingen en werkplekken in een netwerkstructuur worden opgeno
men. 

Zoals eerder ten aanzien van de besluitvorming is geconcludeerd, lijken de be
langrijkste keuzemomenten bij automatisering in de toekomst te liggen in het 
gekozen organisatiemodel. Een organische structuur, zoals die door Burns en 
Stalker (1961) werd aanbevolen voor organisaties die voor een diffuse, snel ver
anderende markt produceren, biedt in de toekomst betere mogelijkheden ten 
opzichte van een mechanistische organisatiestructuur en een sterk gestandaar
diseerd produktieproces. 
Een dergelijke ontwikkeling zal ook in de toekomst echter, evenals in de periode 
waarin de onderzochte automatiseringsprocessen plaatsvonden, niet op basis van 
een technologisch bepaalde noodzaak plaatsvinden. Ook dan blijft de optie be
staan van een sterk hiërarchisch gestructureerde organisatie met een grote mate 
van arbeidsdeling, waar bij automatiseringsprocessen naar een grotere mate van 
beheersing van verschillende aspecten van de organisatie wordt gestreefd. De 
voorwaarden voor flexibilisering van de organisatiestructuur, die onder meer 
opgelegd worden door de sterk veranderende markteisen en de technologische 
mogelijkheden om daaraan te voldoen, veranderen echter ingrijpend. Naast de 
eisen met betrekking tot een marktgericht werken zal produktinnovatie van groot 
belang zijn voor het voortbestaan van grafische bedrijven; zeker wanneer de 
bedrijven zoals die waar in deze studie onderzoek is verricht, steeds meer de 
relatief beschermde positie van huisdrukker zullen verlaten. De positie van deze 
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grafische bedrijven wordt dan vooral bepaald door de creativiteit die zij ten toon 
spreiden bij het gebruik maken van nieuwe methoden van drukken en het aan
bieden van al dan gedigitaliseerde informatie. Een voorbeeld hiervan kan men 
aantreffen bij de Nederlandse Diepdruk Industrie, waar werknemers uit de micro
montage zich de kennis en vaardigheden voor het werken met Desk Top Pu
blishing eigen maakten. Vooral de motivatie daarvoor is illustratief in dit ver
band: "Op deze manier kunnen we onze opdrachtgevers van advies dienen; we 
zien het als een soort service. En tegelijkertijd doe je daarmee aan klantenbin
ding~ aldus de bedrijfsleider (Volkskrant, 22 juli 1991 ). 

De onderzochte bedrijven zullen steeds meer 1~ van uitgeverijen opereren. Al
leen al als gevolg van de integratie van produktieketens zal de strategie van be
drijven echter niet volledig zelfstandig wordt vastgesteld. Dat zal eerder gebeuren 
binnen een netwerk van organisaties. Strategieën zullen in toenemende mate 
moeten worden afgestemd op afhankelijkheidsrelaties binnen dergelijke netwer
ken. Bij de aanpak van automatiseringsprojecten zal in dat geval de relatie met de 
toeleverancier een belangrijke structurerende factor zijn. 
Netwerken ontstaan niet alleen met een beperkt aantal vaste toeleveranciers, maar 
ook met organisaties waarmee in een samenwerkingsverband gezamenlijke pro
jecten worden opgezet. Diverse nieuwe activiteiten vereisen immers een dermate 
hoge investering, dat grafische bedrijven niet zelfstandig de noodzakelijke inves
teringen kunnen plegen. Bovendien blijken nieuwe activiteiten veelal nog te risi
covol te zijn om deze zelfstandig te kunnen opzetten en uitvoeren. Dit zal niet 
alleen leiden tot verdergaande concentratietendensen bij grafische bedrijven en de 
daaraan verwante uitgeverssector, maar vooral ook tot wisselende coalities met 
potentiële concurrenten voor het ontplooïen van activiteiten op nieuwe markten. 
Formele organisatiestructuren weerspiegelen daardoor in steeds mindere mate de 
werkelijke afhankelijkheidsverhoudingen binnen netwerken. 
Turbulentie in de omgeving van grafische bedrijven wordt voorts veroorzaakt 
door de internationale concurrentieverhoudingen en tendensen naar internationali
sering. Gezien de openheid van steeds meer delen van de wereldmarkt, in de 
eerste plaats binnen Europa, worden internationale ontwikkelingen van toenemend 
belang voor de positie en de strategiebepaling van grafische bedrijven. De toe
komstige ontwikkelingen worden, mede vanwege deze internationalisering van de 
concurrentie, steeds onzekerder. Om alert te kunnen reageren in een omgeving 
waarin simultaan een marktvergroting, een verscherping van de concurrentie en 
sterke veranderingen in de markt optreden, en om binnen de vergrote markt te 
kunnen overleven zullen internationale samenwerkingsverbanden ook voor grafi
sche bedrijven van belang worden. Verder onderzoek naar afhankelijkheidsrelaties 
tussen grafische bedrijven en uitgeverijen en hun opereren in een internationale 
context, zowel met betrekking tot de in deze studie onderzochte problematiek als 
met het oog op algemene ontwikkelingen in deze sectoren, is daarom aan te 
bevelen. 

Tot slot zullen de tendensen naar grensvervaging tussen beroepen en sectoren 
zich in de toekomst verder voortzetten. Dit betreft zowel de scheidslijnen tussen 
de grafische sector en de uitgeverssector en, wat betreft de betrokken beroepen, 
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tussen grafici en redacteuren, als de grenzen tussen grafische functies onderling. 
Door de nieuwe produkten die door grafische bedrijven op de markt worden 
gebracht, zullen deze bedrijven bovendien steeds meer een dienstverlenend karak
ter krijgen, waarbij de wensen van de klant op de voorgrond staan. 
Grafische functies zullen in de toekomst echter niet alleen in grafische bedrijven 
worden aangetroffen. Het is namelijk steeds beter denkbaar dat sectoren of or
ganisaties waar een grote, regelmatig terugkerende behoefte is aan bepaalde grafi
sche produkten, investeren in de technische faciliteiten om zelf dergelijke produk
ten te vervaardigen, terwijl voor de uiteindelijke vormgeving een graficus of een 
grafisch geschoolde in dienst wordt genomen. De grafische vormgeving komt dan 
geheel in dienst te staan van de specifieke behoeften van een organisatie waarvan 
de grafisch geschoolde werknemer ook lid van kan zijn. 

6. Empirische onderzoeksresultaten en de arbeidssocio
logische theorie 

Ten slotte zullen als afsluiting van deze studie de uitkomsten van het onderzoek 
nog tegen het licht worden gehouden van de theorie die in de hoofdstukken I en 
11 is behandeld. Aan de hand van deze confrontatie tussen theorie en praktijk zal 
een poging worden gedaan daaruit enige conclusies te trekken die van algemene 
betekenis zijn. Dit alles in het besef, dat de resultaten uit de casestudies zich in 
het algemeen niet lenen voor het doen van te sterk generaliserende uitspraken. De 
doelstelling van het onderzoek was immers ook het onderzoeken van de com
plexe samenhang tussen variabelen die bij het proces van automatisering op het 
niveau van de organisatie een rol spelen. De nadruk ligt daarbij eerder op het 
exploreren van het onderzoeksterrein dan op het grootschalig toetsen van genera
liserende hypothesen, zoals bij een survey het geval is. 
Een verdere beperking wordt opgelegd door de keuze voor een bedrijfstakgerichte 
aanpak. Terwijl deze keuze het juist mogelijk maakt om de individuele arbeidsor
ganisatie te plaatsen binnen de sociaal-politieke context van de bedrijfstak, blijkt 
deze tegelijkertijd om een grote terughoudendheid te vragen bij het trekken van 
meer algemene conclusies. Wat voor de grafische industrie geldt, hoeft immers 
niet voor andere bedrijfstakken te gelden. 

6.1 Nieuwe produktieconcepten of neo-Fordisme? 

Het vóórkomen van nieuwe produktieconcepten, zoals die in hoofdstuk 11 zijn 
gedefinieerd, zou in de grafische industrie ook van geheel andere betekenis kun
nen zijn dan in andere bedrijfstakken. Veelal wordt als achtergrond van nieuwe 
produktieconcepten als eerste gewezen op de ontwikkelingen die zich op afzet
markten voordoen. Een tweede belangrijke factor is echter de ontwikkeling op de 
arbeidsmarkt. 
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Zoals eerder, in hoofdstuk III, is opgemerkt, is op de grafische arbeidsmarkt een 
grote vraag naar geschoolde vakarbeiders, met name offset-drukkers. 
Een gevolg hiervan is een grotere behoefte aan binding van werknemers aan het 
bedrijf dan elders. Hiertoe kunnen door werkgevers en management verschillende 
strategieën worden gevolgd. Een eerste is op de korte termijn het meest effectief 
en volgens klassiek-economische wetten het meest voor de hand liggend, name
lijk een hoge beloning voor de groep schaarse werknemers. Veelvuldig wordt dan 
ook door werkgevers de klacht geuit, dat vooral kleine ondernemingen duur op
geleide werknemers proberen "weg te kopen" (8). Een andere strategie is het 
binden van werknemers aan de organisatie door het aanbieden van andere incen
tives, zoals een aantrekkelijke werkplek en een interessante functie met een grote 
mate van verantwoordelijkheid en autonomie. Hiermee zou de theorie van Fried
man over een verantwoordelijke autonomie voor een beperkte groep werknemers 
bevestigd worden (Friedman 1977). 
Bij SSGB lijkt dit bij sommige werknemers bij de afdeling Input inderdaad het 
geval te zijn. Terwijl de arbeidsdeling in dit deel van het produktieproces terug
gedrongen werd, ontstaat een segmentering, waarbij de scheiding tussen groepen 
werknemers op andere kriteria gebaseerd is, namelijk op de capaciteit en de wil 
om zich intensief in te zetten bij de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen 
en de werkmethoden daarbij. Hoewel dit in de praktijk vaak samengaat met een 
grote mate van inzet en betrokkenheid bij de betreffende werknemers zelf, bete
kent het niet zelden een intensivering van de werkdruk en een grotere mate van 
mentale belasting. Uit de interviews met betrokken werknemers bleek, dat zij niet 
zelden na werktijd nieuwe mogelijkheden aan het systeem uitprobeerden. 
In recente publicaties wordt een dergelijke organisatieverandering en inzet van 
arbeidskrachten veelal geëtiketteerd als neo-Fordisme, hetgeen een, al dan niet 
definitieve, tussenweg zou betekenen tussen Fordisme en flexibele specialisatie 
(Wood 1989: 20). De nadruk zou daarbij liggen op de wijze, waarop vergaande 
automatisering integratie en totale coördinatie en controle vergroot. Door een 
vergroting van het aantal produkten dat met een bepaalde apparatuur kan worden 
gefabriceerd, zou tevens de opbrengst ervan worden verhoogd (Wood 1989: 21). 
In de casestudies was van een dergelijke controle over de inzet van arbeid geen 
sprake. De belangrijkste reden hiervoor is, dat de opbrengst van arbeidskracht 
minder kan worden afgemeten aan de directe resultaten dan aan de inzet en be
trokkenheid, hetgeen kenmerkend is voor de innovatie van werkmethoden. Hier
mee lijkt tevens de oorspronkelijke beheersingsthese, zoals die door Braverman 
werd geformuleerd, weerlegd, althans voor het stadium van automatisering waar 
de bedrijven zich tijdens het onderzoek in bevonden. 

Bij het Dagblad voor Noord-Limburg werd een ander voorbeeld van segmente
ring aangetroffen bij de layoutredactie, waar voor een deel werknemers vanuit de 
Techniek waren aangetrokken. Zij hadden een uiteenlopende grafische achter
grond, en kregen naast ·meer grafische taken op het terrein van vormgeving een 
aantal taken toebedeeld op redactioneel terrein. Tussen deze werknemers werd 
een scheiding zichtbaar, die vooral gebaseerd was op de eventuele aanwezigheid 
van redactionele capaciteiten. 
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Organisatievernieuwing gebaseerd op de toepassing van nieuwe produktieconcep
ten is vooral te vinden bij het doorbreken van een horiwntale arbeidsdeling en 
dan met name binnen een afdeling. Bij een sterkere mate van integratie van ver
schillende fasen in het produktiepoces wordt het belang van multi-inzetbaarheid 
en de aanwezigheid van polyvalente kwalificaties groter. Ook taakroulatie wordt 
toegepast om dit te bevorderen. Zoals duidelijk bleek, werden bij SSGB de func
tionele arbeidsdeling tussen de afdeling Verkoop en de uitvoerende produktie, en 
tussen de afdeling R en D en de uitvoerende produktie echter niet teruggedrongen 
of afgezwakt. Voor rover nieuwe produktieconcepten werden aangetroffen, had
den deze dus op een beperkte groep werknemers betrekking en werden deze 
slechts partieel toegepast. 
Een belangrijke constatering is eveneens, dat deze weliswaar beperkte nieuwe 
produktieconcepten vooral door het middenmanagement en het lager kader wer
den toegepast. Er blijkt ook op andere terreinen een belangrijke discrepantie te 
bestaan tussen de verschillende niveaus in de organisatie waarop het beleid gefor
muleerd wordt. Met betrekking tot de besluitvorming rond automatisering leidde 
dit tot de paradoxale situatie dat, terwijl de inbreng van kennis op de werkvloer 
bij innovatie juist van groter belang wordt, de belangrijkste beslissingen juist op 
een hoger echelon van de organisatie genomen werden. 
Door de afdeling Personeelszaken werd bij Audet op een hoger niveau van de 
organisatie, veel aandacht besteed aan humanisering en organisatie-ontwikkeling. 
Bij het genoemde concern werd echter een grote kloof waargenomen tussen het 
niveau waarop het beleid geformuleerd werd en het niveau van de werkplek, 
waar het beleid gestalte moet krijgen. Bij SSGB werd het sociaal beleid in grotere 
mate op het niveau van de werkmaatschappij vormgegeven. Ten aanzien van de 
verwezenlijking van dit beleid kan men echter dezelfde conclusie trekken als die 
welke men elders aantreft, namelijk dat, hoewel het belang van training en oplei
ding wordt onderkend, het beleid op dit terrein onderontwikkeld is en niet sys
tematisch doordacht (Puister 1989: 80). Van een integratie van een dergelijk 
beleid in het algemeen ondernemingsbeleid op een strategisch en operationeel 
niveau is in beide cases nauwelijks sprake. Niettemin werden juist op het niveau 
van het middenmanagement en het lager kader aanzetten aangetroffen van nieuwe 
produktieconcepten. De belangrijkste verklaring voor de aanwezigheid daarvan 
werd gevonden in de managementstijl. De conclusie die hieruit kan worden ge
trokken is, wals ook Wood opmerkt, dat onderzoek naar managementtradities 
sterk achterblijft bij onderzoek naar arbeidsverhoudingen en opleidingssystemen, 
en dat toekomstig onderzoek deze lacune wu moeten opvullen (Wood 1989: 14). 

Het is niet eenvoudig om ten aanzien van de samenhang van nieuwe produktie
concepten en het bestaan van technologisch deterministische ideeën betrouwbare 
conclusies te trekken. Ten eerste kunnen dergelijke noties moeilijk worden vast
gesteld aan de hand van het gevoerde beleid en de veranderingen die bij automa
tisering in de organisatie worden doorgevoerd. Ten tweede is het moeilijk de 
precieze invloed van dergelijke concepten vast te stellen. Niettemin is het moge
lijk hierover op basis van de casestudies enkele afsluitende uitspraken te doen. 
Rond automatisering werd een werkwijze en aanpak gevolgd die duidelijke ken
merken vertonen van technologisch determinisme. Bij de technisch deskundigen 
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die hierbij het voortouw hadden komt dit zelfs expliciet tot uitdrukking. Onder 
het management werd bij de afdeling P en 0 van SSGB een houding aangetroffen 
die hier duidelijk van afwijkt. Hier wees men zelf op de nadelige consequenties 
van het ontbreken van een integraal beleid, hetgeen duidt op een besef van de 
noodzaak om een te sterk technologisch bepaald concept van organisatieverande-
ring bij de aanpak van automatiseringsprojecten te hanteren. 
In de praktijk bleek echter een technologisch deterministische visie te overheer
sen. Ook ondernemingsraden en vakbonden vertoonden weinig initiatieven om dit 
denken te doorbreken. In de praktijk van het sociaal plan kwam dit tot uitdruk
king in het feit dat ten aanzien van de arbeidsinhoud alleen defensieve eisen 
werden geformuleerd. Om in deze situatie verandering te kunnen aanbrengen lijkt 
het vooral noodzakelijk dat, naast de eisen die eerder ten aanzien van het functio
neren van belangenbehartiging werden geformuleerd, keuzemogelijkheden zicht
baar worden gemaakt. Daarvoor zouden verdergaande alternatieven voor de ar
beidsorganisatie moeten worden ontwikkeld, waarbij vakbonden zich zouden 
moeten ontwikkelen tot kenniscentra op dit terrein. Onderzoek naar alternatieven 
op genoemd terrein zou vooraf moeten gaan aan toekomstige automatiseringspro
jecten. De eerder, in hoofdstuk 11, geformuleerde uitgangspunten op het terrein 
van technology assessment, zouden een goede bijdrage kunnen leveren aan het 
optimaliseren van de strategieformulering en -ontwikkeling bij procesinnovatie. 

6.2 Tot slot: een nadere theoretische plaatsbepaling 

Bij de analyse van de pogingen van werknemers( -vertegenwoordigers) tot beïn
vloeding van automatiseringsprocessen komt duidelijk het nut van het machts
perspectief naar voren, zoals dat in de arbeidssociologie wordt toegepast. Eerder, 
in hoofdstuk 11, is al aangegeven, dat de theorie van Braverman tekort schiet wat 
betreft de handelingsmogelijkheden van werknemers, wals die ook aanwezig zijn 
voor het beïnvloeden van het organisatie-ontwerp bij automatisering. In de grafi
sche industrie blijken de arbeidsverhoudingen, met name op het niveau van de 
bedrijfstak, van belang te zijn; zij het dat door vakbonden vooral voorwaarden 
worden gesteld aan de invoering van automatisering die betrekking hebben op de 
sociale gevolgen voor met name individuele werknemers. 
Een dergelijke kritiek is tevens van toepassing op de wijze waarop in de theorie 
van flexibele specialisatie participatie wordt geïnterpreteerd. De voorbarige con
clusies over paradigmaverandering ten aanzien van de inzet van arbeid kunnen 
voor een groot deel verklaard worden vanuit de beperkte definitie van participa
tie, namelijk met betrekking tot beslissingen in de directe arbeidssituatie. 
Ook wanneer de pogingen van werknemersvertegenwoordigers tot beïnvloeding 
van automatiseringsprocessen weinig succesvol zijn, blijft onderzoek op het on
derhavige terrein van belang. Onderzoek en theorievorming moeten dan juist 
gericht zijn op de problemen die zich hierbij voordoen. In de arbeidsverhoudin
gen blijken immers op het niveau van de organisatie en in de relatie met de ar
beidsverhoudingen op daarboven gelegen niveaus problemen te bestaan ten aan
zien van mogelijkheden voor beïnvloeding van technologie- en organisatie
(her)ontwerp. 
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Zoals eerder, in hoofdstuk II is aangegeven, geldt een dergelijke kritiek ook nog 
steeds voor de sociotechniek. Hier ligt het accent vaak eenzijdig op de produktie
en besturingsstructuur op micro-niveau, terwijl de arbeidsverhoudingen op or
ganisatie- en bedrijfstakniveau grotendeels buiten het gezichtsveld blijven. 

De kritiek die eerder in hoofdstuk II is gegeven op een visie op management die 
vooral in de theorievorming in de arbeidsprocesbenadering wordt aangetroffen, 
wordt nog eens ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek. Ook in deze 
studie is een visie op management als een eenvormig blok met een eenduidige 
visie onterecht gebleken. Tussen delen van het management bestaan grote ver
schillen in beleid en invloed. Bovendien blijkt het vooral noodzakelijk te zijn om 
een scherp onderscheid te maken tussen de formulering van beleid en de uitvoe
ring van beleid. 
Het gaat er echter niet om zich te bekennen tot een school binnen de arbeidsso
ciologie. Veeleer gaat het er om, de relatieve waarde van verschillende benade
ringen in te zien. Voor de beschrijving en analyse van uiteenlopende fenomenen 
waartussen diverse, veelsoortige verbanden bestaan, is het bovendien noodzakelijk 
om verschillende benaderingen te gebruiken bij het zoeken naar verklaringen. De 
complexiteit van de problematiek weerspiegelt zich daarmee in de diversiteit van 
gekozen benaderingen. 

Noten 

l. Deze conclusies hebben in zoverre geldigheid dat ze alleen betrekking hebben op het karakter 
van de gevolgde strategie en in mindere mate op participatie in de praktijk. Gezien de conclu
sies ten aanzien van de participatie van OR-en is deze immers in de praktij k slechts zeer gering 
geweest. 

2. Noot 62 van hoofdstuk V. 
3. Zie ook: Veersma 1990: 41. Zoals uit de casestudy bij het Audet-concern blijkt, wordt een 

dergelijke, zij het gemodificeerde, oplossing binnen het genoemde concern op het niveau van 
de werkmaatschappij ook door de directie bepleit. 

4. Het gaat daarbij onder meer om de aandacht die in het strategieformuleringsproces aan Human 
Resource Management wordt geschonken (VIoeberghs 1989: 74). 

5. Eerder is gewezen op de gevolgen die dit voor de houding van veel werknemers heeft gehad 
(par. 1.1 van dit hoofdstuk). 

6. Waarbij de -indeling van de- te verrichten taken en de voor de functie benodigde kwalificaties 
voorop staan. 

7. Zie hierover meer uitgebreid: Veersma 1990: 42. 
8. Zie bij voorbeeld het artikel: "Gemoderniseerde grafische sector zit te springen om oude rot

ten" in de Volkskrant (22 juli 1991). De titel wekt overigens de verkeerde suggestie dat de 
sector vooral zit te springen om oude vakmensen. Zoals in de casestudies herhaaldelijk is ge
bleken, heeft men niet zo zeer een tekort aan deze groep werknemers, maar meer aan werkne
mers die zowel enige grafische kennis als kennis van informatietechnologie bezitten. 
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Bijlage I 

Itemlijst met open vragen over de besluitvorming rond het automatiseringsproject: 

1) Door wie en op welk niveau van de organisatie werd beslist over de aanschaf 
van het geautomatiseerd systeem van tekstverwerking? 

2) Welke functionarissen, c.q. stafafdelingen of overlegorganen waren hierbij 
betrokken? Wat was hierbij de rol van de leverancier van het systeem en de 
software? 

3) Op welke wijze kreeg deze betrokkenheid gestalte (werd advies verleend of 
was de instemming noodzakelijk van de betrokkene)? 
Welke argumenten werden gehanteerd bij de optie van de verschillende 
betrokkenen en hoe is vervolgens de uiteindelijke keuze tot stand gekomen? 

4) In hoeverre was er een keuze uit verschillende systemen mogelijk? 

5) Aan welke doelstelling 
gekomen: 

werd door de automatisering het meest tegemoet 

a) kostenverlaging door - efficientievergroting 
- produktieverhoging 
- verlaging van de arbeidskosten 

b) vergroting van de flexibiliteit van het produktiesysteem 
c) versterking van de beheersing en besturing van de produktie 
d) vergroting van de kwaliteit van- het produkt 

-de arbeid 
e) het tegengaan van veroudering van het produktiesysteem 
t) produktinnovatie 

6) Welke -geïnstitutionaliseerde- arbeidsverhoudingen bestaan er binnen de 
organisatie en het concern? Hoe is de relatie tussen OR en vakbonden en 
tussen vakbonden onderling? 

7) De OR-strategie kan getypeerd worden als: 
a) vooruitgangsoptimisme 
b) Luddiet afwijzen van automatisering 
c) een onderhandelingsstrategie, waarbij eigen kriteria worden ontwikkeld 
d) een participatiestrategie, waarin een sterke betrokkenheid voorop staat 
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Vragen met betrekking tot de implementatie en invoering van automatisering: 

1) Hoe complex is het automatiseringssysteem en op welke schaal werd dit 
ingevoerd? 

2) Welke functies en werkzaamheden worden geautomatiseerd? 

3) Hoe is · het sociaal beleid specifiek met betrekking tot 
automatiseringsprocessen? Welke rol wordt daarin aan werknemers 
toebedacht? Op welk niveau van de organisatie wordt dit beleid vormgegeven 
en in hoeverre is dit beleid geïntegreerd in het automatiseringsbeleid? 

4) Hoe worden werknemers geïnformeerd over automatisering en welke rol 
speelt werkoverleg hierbij? 

5) Hoe vindt de verdere organisatieverandering en kwalificatieverwerving plaats? 
Welke rol speelt hierbij de leverancier van de apparatuur en software? 

6) Welk beleid wordt gevoerd ten aanzien van flexibilisering door: 
a) vergroting van functionele flexibiliteit 
b) vergroting van numerieke flexibiliteit, d.m.v.: 

- uitbesteding 
- kortdurende arbeidscontracten 

7) Wat is het beleid inzake werkstructurering w.b.: 
a) taakverrijking 
b) taakverbreding 
c) taakroulatie 
d) (semi-)autonome groepen 
e) t.a.v. arbeidsomstandigheden 

Met betrekking tot een sociaal plan: 

1) Door wie werd het sociaal plan overeengekomen? 

2) Wat is de inhoud van het sociaal plan? 

3) Wie is betrokken bij de uitvoering van het sociaal plan en hoe wordt de 
naleving ervan gecontroleerd? 

4) Wat zijn de traceerbare effecten? 
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Bijlage II 

Vragen met betrekking tot -veranderingen in- de kwaliteit van de arbeid. 

Hierbij is een keuze gemaakt voor drie aspecten: 
1) arbeidsinhoud 
2) arbeidsverhoudingen 
3) arbeidsomstandigheden: met name het beleid op dit terrein 
De vierde categorie die in deze indeling veelal wordt onderscheiden, 
arbeidsvoorwaarden, is in deze studie buiten beschouwing gebleven. 

Ten aanzien van de afzonderlijke categorieën: 

ad 1) - Welke taken worden er uitgevoerd en hoe complex is de functie? 
- In hoeverre bestaat er autonomie t.a.v. de uitvoering van 

werkzaamheden? 
- Hoe groot is de regelcapaciteit? 
- Bestaat er inzicht in andere bewerkingsfasen? 
- Op welk kwalificatieniveau wordt er gewerkt? 
- Wat zijn de kwalificatie- en opleidingsvereisten? 

Met betrekking tot de invoering van automatisering: 
- Welke veranderingen treden bij de functie op in de inhoud van het werk? 
- Welke verschuivingen vinden er plaats in verantwoordelijkheden? 
- Welke kennis werd verworven bij de invoering van automatisering? 
- Hoe werden opleidingen verzorgd en voor welke werknemers? 
- Wat zijn de kwalificatie-vereisten bij nieuwe of gewijzigde functies? 

ad 2) - Welke vakbandsactiviteiten bestaan er binnen de onderneming? 
- Hoe functioneert de vertegenwoordiging in de OR? 
- Is er invloed mogelijk op beslissingen op ondernemings- en 

afdelingsniveau? 
- Is er werkoverleg en welke functie heeft dat dan? 
- Welke onderwerpen komen aan bod en wie organiseert het werkoverleg? 
- Hoe wordt met klachten over de directe arbeidssituatie omgegaan? 
- Welke functie heeft werkoverleg hierbij? 
- Wie bepaalt de indeling van werkzaamheden en de volgorde van 

uitvoering? 
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Met betrekking tot de invoering van automatisering: 
- Welke veranderingen treden er in de arbeidsverhoudingen op? 
- Zijn er nieuwe communicatiestructuren? 
- Wanneer werden werknemers geïnformeerd over automatiseringsplannen? 
- In welk stadium werd deze informatie verstrekt? 
- Op welke wijze werden werknemers betrokken bij de automatisering? 
- Welke invloed is er mogelijk op automatiseringsprocessen? 
- Zijn er vormen van gebruikersparticipatie? 

ad 3) - Hoe is de werkomgeving? 
- Welke klachten bestaan er over arbeidsomstandigheden? 
- Hoe is het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de onderneming? 
- Is er aandacht voor ergonomische aspecten of voor werk:structurering? 
- Hoe wordt er omgegaan met klachten over arbeidsomstandigheden? 
- Hoe is dit beleid van de OR en Arbo- of VGW-commissie? 

Met betrekking tot de invoering van automatisering: 
- Welke veranderingen treden er in de arbeidsomstandigheden op? 
- Is er aandacht voor ergonomische-aspecten van nieuwe werkplekken? 
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Bijlage 111 

Organogram van de Walters Samsam Groep, met daarbij voor de casestudy 
relevante afdelingen. 

werkmaatschappijen: 

(Wolters Noordhoff) 

Raad van Commissarissen 
Wolters Samsom Groep 
Raad van Bestuur 
COR 
afdeling P en 0 

Samsom Sijthoff 
Grafische Bedrijven ·. 

drrecteur-----------, 

/ 
afdeling P en 0 bedrijfsleider 

Tekst/Beeld 

/oolrou~ 

Samsom Uitgeverij 

OR 
VGW-commissie 

afdeling R en D 

werkvoorbereiding afdeling Input repro/montage 

Kluwer 

323 



Bijlage IV 

Organogram van het Audet-concem, met daarbij voor de casestudy relevante 
afdelingen. 

Raad van Commissarissen 
Audet 
Raad van Bestuur 
COR 
afdeling Personeelszaken 

VNU Dagbladengroep 

afdeling Technische Automatisering 

werkmaatschappijen: 

Raad van Commissarissen 
onder andere: Het Dagblad voor Noord-Limburg 

directeur I 

functionaris /Het lg~ ::kkerij van Gdm;ven 
Personeelszaken Noord-Limburg 

I 
bedrijfsleider 
afdeling Techniek 

/I~ 
voorman voorman voorman 
zetterij opmaak correctie 
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Summary 

Usually, automation, and technological changes more in general, are looked at as 
autonomous forces. Although such a technological determinism has been rejected 
by different social scientists, some theories in the field of labour and organisa
tion, like the flexible specialisation theory, show an overall optimistic view of 
tendencies in the quality of work or predict such tendencies to occur. Here again, 
technological developments are seen as an independent variable. Therefore, no
tions of technological determinism and related presuppositions in theories are 
treated in the first chapter. Examples from history show very clearly the partiality 
of such a view and the misinterpretation to which this may lead. With the dis
tinction of different aspects of the process of process innovation the departure of 
the empirical research in this study is made explicit. Although in the stage of 
design of technologies some essential decisions are made, here, it is stated, a 
choice is made for the stage of introduction of process innovation as the main 
subject of empirical research. 
Concepts of technology assessment reject the most pertinent technological deter
minism. In practice by the critical position that is taken towards the way tech
nological developments take place, and theoretically by the propositions that are 
formulated on technological change. In this study the argument is put forward 
that decisionmaking concerning technological change should be broadened. This 
notion is the backbone of casestudies that are carried out in the printing industry 
and which are presented in chapter IV and V. These studies aim to unravel and 
retrace the actors involved and motives that were used in the decisionmaking and 
the introduction of automation. Special attention is given to -potential- pos
sibilities for workers' representatives to influence automation processes. 
Before empirical research is presented the theoretical part continues with chapter 
II, in which the state of the art is drawn up of modern theories in the field of 
technology, organisation and labour. Here, sociotechnical t.heory and the labour 
process approach are dealt with as most developed theories. The flexible speciali
sation theory is being criticised as being too naive and romantic concerning fu
ture skills. It is concluded that such theories are far too generalising and that 
empirical evidence is lacking. Automation processes, therefore, should be studied 
more closely at the level of organisation where it affects labour the most directly: 
at the shopfloor level. From this discourse the questions arise: what tendencies 
can be distinguished in the quality of labour, will there be skilling or deskilling 
and what concepts are applied with automation processes? 

The empirical part starts with chapter III, where the printing industry is described 
as the context of the main subject of research. Factors at this level also may 
determine to some extent developments within work organisations, such as the 
corporatistic labour relations at the industry level. Since the seventies in printing 
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industry deep changes have taken place and still take place. While in the period 
befare the industry resembied more like a guild-based organisation of work, after 
that time it changed into a communication- and information industry where the 
production of printed paper is gradually becoming less important. During the 
eighties most important technological change concerned automation of parts of 
the production process; especially within the pre-press-phase of the printing pro
cess. The casestudies investigate automation processes within this part of the 
production process that took place in the early eighties. For research firms were 
selected that are part of a publishing company, which means that another context 
was included: the publishing sector. 
Printing industry i~ chosen for research, firstly, because of the deep technological 
changes that take place and the engraving effects they have on the Iabour pro
cess. Secondly, because of the fact that the way these changes are implemenled 
are determined by a specüic structuration of Iabour relations within the industry. 
As the autoome of the closed shop, which is very uncommon for the Dutch situa
tion, a regulation has been set up as a part of the colleelive agreement. 
In one of the fi.rms studied a, what is called social plan was agreed upon, which 
was meant to regulate the effects of automation on -the loss of- employment and 
on the situation of individual workers. Because of the function this plan may 
exert, it can be seen as a farm of technology assessment. The casestudy points 
out that practice is limited when looked at in terms of influencing technological 
developments. One reason for this is the narrowly defined contents of the social 
plan. The other reason is that control is nat always exercised. In this case infor• 
mallabour relations at the firm-level determined the application of the social plan 
within the firm, which was initiated and formulated at the company-level. Here, 
problems are observed with toa highly centralised Iabour relations. The most 
direct effects of the social plan were, firstly, that a guarantee could be given 
against dismissal and, secondly, that, as bath casestudies showed, management 
was ready to give information. 
One severe problem, however, is that management does nat possess adequate 
information and knowledge about the automation project and possible implica
tions for work and organisation. Therefore, technica! specialists are left free 
hands to initiate and design automation projects. From the casestudies it beoomes 
clear that, although a projectstructure was installed in order to make it possible 
Cor.different specialists and workers involved to influence the project, in practice 
it was the technica! staff who took the lead and who had a monopoly by their 
specüic knowledge. Here, one can recognise technological determinism in the 
practice of automation projects. Also, worker representatives depended greatly 
upon information from technica! specialists in two senses. First, in the sense that 
they were nat able to oversee all consequences because of the lack of specialised 
knowledge. In the other sense that they did nat really try to influence the trajec
tory of technological development. 
In the case of the works council of Audet a striving towards participation was 
most apparent, which explains for a great deal influence that was exercised. An 
essential problem here was the level at which the system was implemented. 
Because the system covered all of the firms there appear to be less possibilities at 
the workplace level. It was shown that the supplier of technology takes an ever 
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increasing important role to play. Firstly; because the hardware and especially the 
software is developed in close cooperation with the elient and, secondly, because 
the supplier is contracted for the transfer of knowledge concerning the system. 
With regard to intervention this point should be taken into account. 
In different stages of the automation process different motives were stressed. 
During the initia! phase of decisionmaking processes the loss of Iabour and ad
vancement of technology was strived after. In the case of the newspaper com
pany quality was judged more important than in the other case, which explains 
also the userparticipation during the development of software for the organisation. 
In the other firm a system was chosen mainly by the publishing company within 
the group for reason of possibilities for database applications. 1bis criterion, 
however, implied that control was given more priority than flexibility, which 
meant that in the printing firm failures were more frequent and that production of 
magazines, the main activity of the printing firm, was not always possible. Here, 
the role of the network with related organisations oornes into the forefront. 

The most evid~ntial change in the quality of work concerns the general increase 
of qualifications and skilis. However, also the type of skilis changed deeply du
ring the period studied. Traditional skilis concerning the operation of machinery 
and, to some extent, the repair and maintenance of machinery were replaced by 
mental skilis and the use of abstract knowledge. For this reason, also female 
workers entered the shop. Most knowledge is acquired 'on-the-job'; when auto
mation is introduced but also when new-recruited workers having settled in. 
The outoornes of the casestudies concerning the quality of work are rather am
bivalent. There were found some examples of job-rotation, and workers have to 
be possibly employed at different places, which means that routine and mono
tonous jobs are avoided. At the same time, however, clear evidence was found 
for segmentation tendendes with other dividing lines than those from earlier 
farms of segmentation. Criteria are based here on the inclination to acquire 
knowledge concerning working with information technology. lt is also evident 
that communication and participation are becoming increasingly important. 
However, management does not fully take the chances that participation and 
consultation might offer. 
When it oornes to the question whether marles of new production concepts can be 
traced, like Kern and Schumann (1984) seem to have found, no straight answer 
can be given. lt turned out that at the lower organisational level management was 
more aware of the importance of partidpation of workers and of better jobs, 
especially when management was recruited from the shopfloor. This condusion 
can be generalised when compared with different theoretica! departures in this 
field. As is the case with for example the Iabour process approach they do not 
take this fact seriously enough. This study illuminates differences between dif
ferent types and levels of management and between different types of manage
ment policy. The amendment to theory which is also made by partidpants of the 
Iabour process debate, like Stephen Wood (1982), is illustrated very clearly by 
the casestudies. Social polides that can be found with respect to automation 
processes appear to relate, again, with the level at which these are formulated and 
implemented. The lower the level the more they show resemblance with new 
production concepts. 
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schillende (sub-)systemen waar beide groepen wetenschappers deel van 
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Stellingen behorende bij de dissertatie van Ulke Veersm?, 
Technologie en arbeid in verandering. 

Casestudies in de grafische industrie, Brussel 1992. 

I De discussie tussen sociotechnici en aanhangers van de arbeidsprocesbena
dering in Nederland wordt bepaald door bet naast elkaar bestaan van ver
schillende (sub-)systemen waar beide groepen wetenschappers deel van 
uitmaken. Uitgaande van de systeemtheorie is een basisvoorwaarde voor een 
vruchtbare discussie dat een grotere mate van communicatie tussen beide 
systemen van wetenschapsbeoefening tot stand komt (Tijdschrift voor Ar
beidsvraagstukken, jrg. 5 en 6, 1989 en 1990). 

II De informatievoorziening door bet management bij automatisering doet 
denken aan de bedchtgeving van CNN over de Golf-oorlog. De kwaliteit 
van de informatie is niet evenredig met de hoeveelheid informatie. Boven
dien wordt ook bier de informatievoorziening gemonopoliseerd (hoofdstuk 
VI van deze dissertatie: pg. 276). 

III A1s met een wijze van informatievoorziening waar in de vorige stelling op 
geduid is de contouren van de informatie-maatschappij warden aangegeven, 
is te vrezen dat informatievoorziening in een dergelijke maatschappij beden
kelijk zal zijn (hoofdstuk I van deze dissertatie: noot 6 op pg. 43). 

IV Corporatisme is niet de enig denkbare organisatievorm van bet sociaal-eco
nomisch bestel maar is een situationele structuur met een tijdelijke functie, 
zoals ook liberalisme en "laissez-faire" beleid bun rol hebben gespeeld in de 
geschiedenis (Schmitter P., Still the Century of Corporatism?, in: Schmitter 
P. en Lehmbruch G. (red.), Trends Toward C01poratist Intermediation, 
Beverly Hills, 1979, pg. 7-52). 

V De milieudebacles in Midden-Europa laten zien dat partijdictatuur niet 
noodzakelijkerwijs tot sturing leidt. Omgekeerd hoeft ook maatschappelijke 
sturing niet tot partijdictatuur te leiden, zoals in sommige kdngen wordt 
gesuggereerd. 

VI Uitgevers lijken in bun gedrag ten aanzien van de media op een kameleon. 
Aanvankelijk verzetten zij zich tegen concurrentie van de televisie, waar
door zij sinds jaren compensatie ontvangen uit de Ster-pot. Momenteel zijn 
zij de meest actieve partij in commerciele zenders als RTL 4. 



VII Het vraagstuk van de relatie tussen structuur en cultuur stelt de sociologie 
voor een dilemma. Zo ingrijpend cultuur kan zijn als bepalende factor voor 
zowel continuïteit als sociale verandering, zo moeilijk is tegelijkertijd deze 
factor te vangen door middel van empirisch onderzoek. 

VIII Gezien de problemen die zich voordoen in vakbandsland is de vakbeweging 
gebaat bij kennis over management en organisatie. Evenzeer is, omgekeerd, 
voor een goed managementbeleid meer dan ooit kennis over arbeid en ar
beidsverhoudingen noodzakelijk (FNV 2000, Amsterdam, 1987). 

IX De vraag naar bruikbaarheid van het "Zweedse model" dient te worden 
vervangen door de vraag of er behoefte is aan generalistische modellen voor 
sociaal-economisch beleid (Buitendam, A., Dumas D.A.G. en Glebbeek, 
A.C. (1990), Het Zweedse model: geschikt voor import?, Assen). 

X De top van de EG in Maastricht toont nog eens de grenzen aan van inter
nationalisering. Nationale culturen blijven ook ná 1992 het aangezicht van 
Europa bepalen. 

XI Wanneer de grafische CAO op de totstandkoming van deze dissertatie van 
toepassing zou zijn, zou dit een groot aantal overtredingen opleveren van de 
bepaling met betrekking tot het werken met beeldschermen. 
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Automatisering bepaalt volgens velen eenzijdig maatschappelijke 
veranderingen en maatschappelijke vooruitgang. In de ge
schiedenis zijn diverse voorbeelden te vinden van een dergelijk 
technologisch determinisme, evenals in vooronderstellingen van 
-onder meer recente- sociale wetenschappelijke publikaties. In 
het theoretisch deel van deze dissertatie wordt de balans 
opgemaakt van het discours rond de maatschappelijke 
bepaaldheid van technologie, dat een duidelijke stempel heeft 
gezet op de ontwikkeling van de arbeids- en organisatie
sociologie. 
Door middel van casestudies wordt in het empirisch deel 
inzichtelijk gemaakt hoe automatisering in de praktijk door sociale 
processen wordt bepaald. Er bl ijkt bovendien sprake van 
technologisch determinisme bij de aanpak van auto
matiseringsprojecten. De grafische industrie is hier om twee 
redenen van bijzonder belang. In deze bedrijfstak bestaan 
specifieke arbeidsverhoudingen, terwijl recentelijk een diep
gaande transformatie plaatsvindt van zowel technologie en 
produkt, als van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. 
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