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Voorwoord

lle huidige discussie over korter werken staat geheel in het teken van de werk-

loosheidsproblematiek. Verkorting van de werkweek zou mogelijk zijn als gevolg

van door technologische ontwikkeling veroorzaakte produktiviteitsstijging.

lleze technologische ontwikkeling, in de vorm van mechanisering en sutomatise-

ring, is enerzijds noodzakelijk voor economische groei. Anderzijds bestaat er

grote onzekerheid over de invloed van mechanisering en automatisering op het

maatschappelijk gebeuren.
In het voorliggende betoog proberen wij enig inzicht te verschaffen in het

complexe vraagstuk omtrent automatisering. In het kader van het vak "De econo-

mische aspecten van de vrije tijd" trachten wíj een relatie aan te brengen

tussen automatisering en "vrije tijd". Hierbij komen een aantal aspecten aan

de orde díe optreden bij automatisering en die direct of indirect "vrije tijd"

beinvloeden. We belichten werkgelegenheidseffecten, inkomensaspecten, arbeids-

produktiviteit en maatschappelijke reacties (hfdst. 3). We beginnen met een

definiëring van de belangrijkste begrippen (hfdst. 1) en daarop volgend het

verloop van de mechanisering en automatisering sinds de eeuwwisseling (hfdst.

'L ) .
Uiteindelijk resulteren conclusies die in de maatschappeiijke discussie uiu-

trent automatisering meegenomen kunnen worden.

Tijmen Mekel
Willie van Eijs
William de Freytas

Tilburg, juli 1985
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Hoofdstuk 1. Definiëring van de begrippen mechanisering en automatisering en

de sociaal-economische gevolgen.

1.1. Mechanisering

Mechanisering is een begrip dat vaak gezien wordt als kenmerk van de indu-

striële revolutie.l) De technologie van machinale voortbrenging en voortbe-

weging is ontwikkeld waardoor een deel van de (produktie-)handelingen van de

mens door de machine wordt overgenomen. De mechanisering heeft zich ontwikkeld

in drie fasen, die als volgt kunnen worden weergegeven:2)

Uitgangssituatie : menselijke energie voor beweging en uitvoering, controle en

besturing
Fase 1 : menselijke energie voor beweging door machines overgenomen

Fase 2 : uitvoering door machines overgenomen

Fase 3 : controle door machines overgenomen, mens corrigeert en be-

stuurt.

1.2. Automatiseríng

Onder deze term wordt verstaan het toepassen van automatische apparaten voor
het besturen van processen, berustend op de mogelijkheid van com~uter,gebruik.

Gezien in de ontwikkelingsfasen als bij mechanisering kunnen we de automatise-

ring beschouwen als de vierde fase, waarbij ook de correctie van de fout en de

besturing van de machines door machines worden overgenomen.

Hierbij kan dan nog worden onderscheiden de volledige sutomatisering, waarbij

de besturing van machines gebaseerd is op automatisch verkregen informatie.

Alles overziende kunnen we stellen dat in de hele ontwikkeling van mechanise-

ring tot automatisering in eerste instantie de f ysieke functies ( arbeid) van

de mens zi n over enomen Ten ~vervol ens in toenemende mate ook intellectuelej g . - . .g . ,. ., . ~.. ~ .... ...:.....,..-....~..,........~ w...~.-
~-..-~.-.~-.-.

functies ( beslíssingen).



z

1.3. Een andere benadering

Vanuit een technische invalshoek kan het technologische ontwikkelíngsproces
ook uiteen gezet worden aan de hand van de termen 'klassiek' produktgerichte
automatisering en flexibele automatisering.

Het doel van de klassieke automatisering is het vergroten van de winstmarge
door verhoging van de efficiency. Dat wil zeggen er wordt gekeken in hoeverre
de automatisering efficiënter c.q. goedkoper is dan de te vervangen werkmetho-
de.

De veranderende markteisen, waardoor kwaliteit en flexibiliteit een even grote
rol zijn gaan spelen als efficiency, zorgen voor een geheel ander karakter van
de automatisering. Door de veranderende markteisen ís het kostenpatroon van de
ondernemingen verschoven: de toegevoegde waarde neemt af en een steeds groter
deel van het kapitaal zit in materiaalkosten, voorraad, opslag en distributie.
Bij afnemende toegevoegde waarden worden de be3nvloedingsmogelijkheden voor
vergroting van de winstmarges steeds kleiner, tegelijkertijd echter kan door
toename van de flexbiliteit en subsequente vermindering van materiaalkosten,
de omloopsnelheid van het kapitaal aanzienlijk worden vergroot. Deze ontwikke-
ling zorgde voor de verschuiving van 'klassiek' produktiegerichte automatise-
ring naar flexibele automatisering.

Het doel van de flexibele automatisering is de verhoging van de omloopsnelheid
door vergrotíng van de flexibiliteit.3~

1.4. Sociaal-ec.onomische gevolgen van de technologische ontwikkeling

De meest opvallende gevolgen van mechanisering en automatisering kunnen als
volgt worden samengevat:4~
~y~stijging van de arbeidsproduktiviteit
- kostprijsverlaging
- wijziging van bero:epenstructuur en arbeidsverhoudingen
- nieuwe scholingsmethoden
- veranderende beloningssystemen
-~in bepaalde sectoren afnemende werkgelegenheid. ,
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Enkele humane aspecten ten aanzien van de technologische vooruitgang geven een
4)

zeer negatief beeld van de gevolgen van de mechanisering:

- het werk wordt veel meer machinegebonden; de wijze en het tempo wordt be-

paald door de machine
- sterke vereenvoudiging van uitvoerend werk

- daling van kwalificatie-eisen
- de arbeider verliest de zelfstandigheid en de controle over het werk.

Meer positieve geluiden bestaan er echter ook:s)

- veel en eentonig werk kan door een machine worden overgenomen

- mensen krijgen weer de verantwoordelijkheid over een zinvol ervaren hoeveel-

heid werk
- een plattere organisatiestructuur is mogelijk; m.n. een minder strakke hiër-

archie met minder bazen en chefs.

Ten aanzien van al deze factoren bestaan veel gezichtspunten.

In het kader van het vak 'economische aspecten van de vrije tijd' hebben wij

gekozen voor de discussiepunten t.a.v. arbeidstijd en werkgelegenheid. In de

volgende hoofdstukken zullen deze aspecten worden uitgewerkt.



Hoofdstuk 2. Historisch overzicht van de technologische ontwikkeling en de
arbeidsmarkt.

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we de technologische ontwikkeling vanaf ongeveer 1900
beschrijven, vooral met betrekking tot de ontwikkeling van arbeid en werkgele-
genheid.
De beschrijving begint in 1900 omdat in die tijd de eerste industriële revolu-
tie in Nederland zijn invloed uitoefent. In de eerste helft van de twintigste
eeuw werken de gevolgen daarvan nog door en dan kondigt de tweede industriële
revolutie zich aan. Dit is de periode tussen het begin van het proces van me-
chanisatie dat de stoommachine heeft ingeluid en de aanzet van de tweede tech-
nische revolutie, díe vooral is belichaamd in de automatie.
In de naoorlogse periode kunnen we een aantal fasen onderscheiden in het indu-
strialisatieproces. De eerste fase kan worden gekarakteriseerd als een streven
primair ger~cht op het scheppen van arbeidsplaatsen door industrialisatie. De
tweede fase wordt gekenmerkt door een afscheíd van de 'kwantitatieve' indu-
strialísatie en oriëntatie op een 'kwalitatieve' industrialisatie. Deze fase
is vooral gericht op produktiviteitsverbetering, rationalisering en aanpassing
aan de marktverhoudingen. Vooral ook de groei van de produktie krijgt veel
aandacht. De derde fase is de fase van de herstructurering en selectieve
groei. Structurele werkgelegenheidsproblemen komen naar voren en onder maat-
schappelijke druk (milieuproblemen e.d.) moet men selectief beleid gaan
voeren. De vierde en laatste fase is die van herindustrialisatie. Momenteel
staat deze nog in haar kinderschoenen.
Men pleit voor een actiever en gerichter industriebeleid.
De hierboven geschetste indeling kunnen we als volgt weergeven:
- Eerste industriële opkomst (f 1900 - Eerste Wereldoorlog)
- Industriële Qroei (Eerste Wereldoorlog - Tweede Wereldoorlog)
- Naoorlogse industrialisatiefase (Tweede Wereldoorlog - f 1963)
- Groeifase (f 1963 - f 1973)
- Herstructurering en selectieve groei (f 1973 - t 1981)
- Herindustrialisatie (t 1981 - nu)
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2.2. Eerste industriële opkomst

Het kenmerk van de techniek is de vooruitgang met als gevolg vervangíng van

mensen door machines, maar ook verbetering op organisatorisch terrein en scho-

ling van arbeid.6~
In Nederland vindt de overgang van huisindustrie en manufactuur naar fabrieks-

matige produktie met inzet van machines plaats tussen 1850 en 1914. Dit be-

werkstelligt de transformatie van de Nederlandse economische structuur van een

agrarisch-commerciële naar een industrie-commerciële oriëntatie.

Serie- en massafabricage vervangen gaandeweg de met ambachtelijke trots omge-

ven stukfabricage en veelsoortigheid van produkten.~~

Ten opzichte van het buitenland is in Nederland de modernisering pas laat op

gang gekomen en daardoor bezit de technologische vooruitgang aanvankelijk een

in hoofdzaak afgeleid karakter: de economische groei is omstreeks 1900 geënt

op de economische groei elders, en dit geldt eveneens voor de technologie.8~

Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. Ten eerste voert Nederland in

die tijd een vrijhandelspolitiek die de opbouw van een eigen índustrie be-

moeilijkt. Bovendien is vrijwel alle economische activiteit gericht op de in-

ternationale handel en op tropische cultures. Naast deze handelsoriëntatie

speelt ook het ontbreken van de mogelijkheid van vorming van sterk geYnte-

greerde industriële complexen een rol. Dit komt omdat in die tijd functioneel-

geografische concentraties gebaseerd zijn op kolen en ijzererts met vergaande

integratie van kolenmijnen, hoogovens en staalfabrieken, en daarop voortbou-

wende fabricage van machines en metaalprodukten. In Nederland is deze regio-

nale samenhang er niet zoals die bijvoorbeeld wel in het Ruhrgebied te vinden

is.9)

In het begin van de twintigste eeuw is er echter wel al sprake van een techno-

logisch ontwikkelingsproces met een dynamisch karakter, in tegenstelling tot

het decennium 1880-1890, waar de toepassing van nieuwe procédé's sterk aan

veelzijdigheid wint, maar de ontwikkeling zich niet kan doorzetten als gevolg

van minder gunstige economische omstandigheden.l0)

We zullen nu het tempo van de industrialisatie bespreken, v~ooral zoals dat tot

uitdrukking komt in de veranderende werkgelegenheidstructuur.
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In de periode van 1849 tot 1889 stijgt de índustriële beroepsbevolking gemid-
deld jaarlijks met 4.600, maar in de tijd van 1889 tot 1909 bedraagt dit aan-
tal al 11.700. Deze versnelling van de schepping van arbeidsplaateen kan wor-
den gezien als uitdrukking van de doorbraak van industrialisatie. De techno-
logische vernieuwing, in het bijzonder een aantal basisinnovaties en de uit-
breiding en vernieuwing van de kapitaalgoederenvoorraad, liggen ten grondslag
aan deze opgaande lijn. De groei heeft vooral plaats gehad in de technisch
veeleisende takken van de nijverheid. Zo is de arbeidsbezetting in de machine-
bouw van ca. 5.000 in 1884 gestegen tot ca. 19.~00 in 19~9. In de branche van
de electro-techniek, in 1889 nog niet aanwezig, werken in 1909 al 5.00~
mensen.ll) ne totale toename van de beroepsbevolking tussen 18Q9 en 1909 is
gemíddeld 33.820 per jaar, waaruit blijkt dat een derde van de groei van de
beroepsbevolking kan worden opgevangen door de industrie, terwijl slechts 23~
Y van de beroepsbevolking werkzaam is in deze sector.l2)

Minder rooskleurig zijn de arbeidsomstandigheden van de werklieden in die
tíjd. Werkdagen van 12 uur, met zelfs uitschieters tot 18 uur, komen in tal-
rijke fabrieken voor.l3)
Rovendien valt ook op dat er nog door vele groepen van de bevolking aan het
arbeidsproces wordt deelgenomen: 1,7y van de beroepsbevolking in 1899 is jon-
ger dan 14 jaar, 147, tussen de 14 en de 19 jaar oud, en 6y is ouder dan 64
jaar. ~ok de deelname aan het arbeidsproces door zeer jonge meisjes en oudere
vrouwen is opzienbarend hoger dan heden.l4)

2.3. Industriële groei

Het staat niet vast of er tijdens de Rerste Wereldoorlog een vertraging op-
treedt in de technologische ontwikkeling; in ieder geval komt die ontwikkeling
niet tot stilatand, wat ten dele samenhangt met de afsnijding van het buiten-
land en het achaarstr element. Allerlei produkten die tevoren uit het buiten-
land kwamer., produceren wij nu zelf, vooral in de chemische industrie (verf-
en reukstoffen, farmaceatische artikelen) maar ook in andere t~kken van de
nijverheid (machínes en appératen, dr.ijfriemen, electrische verlíchtingsarti-
kelen).
1"n verhand met een tekort aan steenkool in de oorlog bevordert de overheid de
vervanging van gaslícht door electriciteit. rIa 1918 vooral stijgt de betekenis
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vati de electriciteít als krachtbron in de gezinshuishouding en de bedrijfs-

huishouding.l5)

Na een korte toestand van paniek op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven in

het begin van de oorlog lukt het de ernstige verstoring van het economische

leven enigermate terug te dringen en met name o.a. de sterk getroffen werkge-

legenheid weer op normaal peil (in 1916 en 1917) te brengen, hoewel de mobili-

satie daar eveneens toe heeft bijgedragen. De volgende getallen maken dat dui-

delijk:l6)

Werkloosheid georganiseerde arbeiders in procenten

1914 7,5
1915 6,0
1916 3,3
1917 3,7
1918 4,6
1919 5,8

Met behulp van de volkstellingen gehouden in 1909 en 1930 is duidelíjk aan te

geven dat er sprake i s van toenemende industrialisering:

Absoluut Percentages
1909 1930 1909 1930

Nijverheid 782.382 1.235.912 34,6 38,8
Landbouw en visserij 639.577 655,190 28,3 20,6
Handel en verkeer, krediet en bankwezen 409.570 743.979 18,1 23,3
Overige 430.106 550.735 19,0 17,3

Totaal 2.261.635 3.185.816 100,0 100,0

De stijgende betekenis var. dE r;i,;~rerheid, die in 1930 bijna een half miljoen

méér mensen telt dan in '900, is r.og meer opzienbarend wanneer men bedenkt,

dat voar een grondstoffenarm land ais Nederland, groei van nijverheid gepaard

moet gaan met toeneming van ínternationale handel en verkeer.
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Van een industrialisatiebeleid van de overheid is in díe tijd nog geen sprake.
Als oorzaken van de industrialisatie zijn de volgende (natuurlijke) factoren
te vermelden:
- De stijgende vraag als gevolg van de groei van de bevolking, grotendeels

veroorzaakt door beter gezondheidszorg (lager sterfte).
- lle stijging van de welvaart, die de vraag naar nijverheidsprodukten doet

toenemen.
- Last but not least: het complex van verschijnselen dat niet zonder grond de

tweede industriële revolutie is genoemd.

Als gevolg van de al eerder genoemde opkomst van electriciteit als krachtbron
nam de produktie van electrische apparaten in deze periode sterk toe. De ont-
wíkkeling van Philips is typerend voor de moderne nijverheid in het algemeen
in die tijd. Achtereenvolgens komt deze onderneming in het bezit van een glas-
fabriek, een golfkartonfabriek, een waterstofgasfabriek, een papierfabriek en
een drukkerij. Daarna gaat men over tot het stichten van dochterondernemingen
in het buitenland.

Naast deze industrievorm ontwikkelen zich de chemische industrie, de zoutwin-
ning, de margarine-industrie (opkomst van Unilever), de luchtvaart, de metaal-
índustrie en de pharmaceutische industrie. Het zou te ver gaan in dit verhaal
deze ontwikkelingen verder uit te spitten.l~)

De gemiddelde jaarlijkse groei van de werkgelegenheid b2reikt tussen 1909 en
1920 een recordhoogte van 20.000 en vermindert maar iets in de jaren twintig
(tot 1b.500).
Rond 1930 is in feite het eerste industrialisatie-tijdvak beeindigd. Er is dan
een patroon van industriële activiteiten aanwezig, waarvan de elementen op
verschillende tijden zíjn ontstaan. In het volgende schema zijn de vestigings-
tendensen geanalyseerd zoals deze in de beroepstelling van 1930 tot uiting
zijn gekomen:



TYPOLOGIE WERKGELEGENHEID
1920 1930 1930 index

(1920 B 100)

Oorspronkelijk stuwende tendensen:

grond- en hulpstoffen 68.800 87.900 128
agrarische produkten 43.800 49.400 113
goede verkeersligging 135.300 139.700 103
goedkope arbeidskrachten (mnl.) 119.000 152.200 128

336.900 429.200 117

afgeleid stuwende tendensen:
goedkope arbeidskrachten (vrl. en jeugd) 40.800 48.900 120
geschoolde arbeidskrachten 38.000 38.900 102
hulpnijverheid 36.100 37.700 104
centra 55.600 59.400 107
afzet 23.600 26.600 113

194.100 211.600 109

verzorgende tendensen:
niet geklassificeerd

456.300 595.100 130
10.800 100

1.028.200 1.235.900 120

De oorspronkelijk stuwende bedrijven zijn gelokaliseerd op grond van vervoers-
oriëntatie en arbeidsori~ntatíe. De afgeleíd stuwende bedrijven ontplooien
zich waar de oorspronkelijk stuwende bedrijven aanwezig zijn met daarbij een
geschikt milieu. Het beginsel van agglomeratie wordt hier in praktijk ge-
bracht.

De stand van zaken rond ?930 vormt de weerslag van een ontwikkeling die nauw

samenhangt met de consequenties die de industriéle doorbraak naar sector met

zich meebrengt. Het plaatat als het ware een ander perspectief op het ruímte-

liik patroon van de nijverheid aan het einde van de vooroorlogse industriali-

satie.l8)
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De jaren dertig worden gekenmerkt door depressie met een dieptepunt in de
jaren 1932-1936. De werkloosheid groeit dan niet alleen uit economische maar
ook uit demografische oorzaken doordat de jaarklassen als gevolg van de stij-
ging van het geboortecijfer in 1920 en 19'?? omvangrijker zijn dan in het begin
van de depressie. Op de werkgelegenheid is eveneens van invloed dat stijging
van de arbeidsproduktiviteit als gevolg van technische verbeteringen, mechani-
satie en rationalisatie normaal doorgaat, misschien zelfs door de malaise in
verhoogde mate. Schrikbarend is dan ook de werkloosheid die stijgt van 100.000
in 1930 (8,6y) tot 480.000 in 1936 (35,2y) en in 1939 nog 300.000 bedraagt,l9)

2.4. Naoorlogse industrialisatiefase

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Nederlandse industrie in dienst ge-
steld van Duitsland. Grote hoeveelheden goederen van de Nederlandse produktie
gaan naar Duitsland en voorraden worden overgebracht. De totale omvang van de
industriële produktie daalt echter in het verloop van de bezetting tot zij in
1944 gehalveerd is ten opzichte van het niveau van 1939.20)
Dit komt o.a. door de arbeidsinzet in Duitsland en door de slechte voeding en
achteruitgang van de gezondheid. Ook worden in veel fabrieken langzaam-aatr
acties gehouden, wordt er sabotage gepleegd en is er gebrek aan grondstoffen.
Na de oorlog wordt onder stringente overheidsbemoeienis de wederopbouw aange-
pakt. Naast de exportpolitiek wordt de industrialisatie een pijler van het
overheídsbeleid. De looir en prijspolitiek wordt gecombineerd met een produk-
tie-distributie-politiek en een gecontroleerd in- en uitvoerbeleid annex de-
viezenregiem. De rol van de overheid is belangrijk omdat door haar een gunstig
industrieklimaat geschept wordt.21)

Nederland moet aan het begin van de jaren vijftig worden gezien als een land
met lsag nide~u van industrialisatie vergeleken met andere Westeuropese landen
zoals België; Luxemburg, Frankrijk, Dc.itsland, Engeland en Italië. Nederland
kan in 3ie tijd worden gekarakteriseerd als een semi-geindustrialiseerd land.
Het weinig geavanceerde karakter van dE toenmalige industriële structuur kan
worden afgelei3 uit de kenmerken van de industriële werkgelegenheid. Een rela-
tief groot deel van de industriële beroepsbevclking verwerkt of veredelt agra-
rische produkten of vindt werk in industriële actíviteiten die in belangrijke
mate zijn ingesteld op ongeschoolde of hal.f~eschoo?.de arbeid (zoals de tex-
tíel-, kleding-, en echoeiselindustrie.22)
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De landbouw wordt in deze tijd sterk gemechaniseerd. Het aantal land- en tuin-

bouwtrekkers groeit van 24.481 in 1950 tot ca. 135.i;00 in 1965; meer specifir

ke machines als maaidorsers van 1.204 tot ca. 6.000 en de melkmachines van

3.835 tot ca. 80.000 eveneens van 1950 tc.t 1965.23) Dit houdt in dat de land-

bouw als bron van werkgelegenheid aan betekenis inboet. In het begin van de

vijftiger jaren wordt dan ook gestart met een industrialisatiebeleid, wat tot

uitdrukking komt in de verschillende industrialisatienota's.

De eerste industrialisatienota dient als richtsnoer voor de eerste industria-

lisatiefase (1948-1952). In een industrialisatieschema worden voor een vrij

groot aantal bedrijfstakken taakstellingen aangegeven ten aanzien van produl~

tiestijging, investeringen en werkgelegenheid. Dit schema mag niet worden ge-

zien als een star programma van industrie-uitbreidingen, wat ook blijkt uit

het feit dat tijdens de eerste industrialisatiefase nog drie andere nota's

worden opgesteld. Doordat betere statistische informatie op tafel komt, blijkt

het nodig het schema regelmatig bij te stellen. Uiteindelijk wordt de indu-

stri'èle ontwikkeling in het tijdvak 1948-1952 tegen de achtergrond van de

taakstellingen bevredigend genoemd: de produktie-index van de Nederlandse ín-

dustrie bedraagt eind 1952 134 (19483100), ruim boven de norm van het schema

en ook de werkgelegenheidsdoelstelling wordt vrij gemakkelijk bereikt (de

taakstellíng was een stijging van 125.000 manjaren, maar de realisatie werd

zelfs 135.000).
In de tweede industrialisatiefase (1952-1957) wordt, buiten de reeds eerder

geformuleerde doelstel]-ingen, het beleid vooral gericht op de volgende drie

aspecten van het industrialisatieproces:

1. de investeringsbereidheid van ondernemers

2. de financiering van de investeringen

3, 3e kwalitatieve ontwikkeling van de industriële sector.

Ook aan de taakstellingen van het tweede industrialisatieschema wordt in zeer

rttime mate voldaan, wat blijkt uit de volgende cijfers:

personeelsbezétci:~g, taakstelling 105
realisatie 108

produktie per werkend~e, tGakstelli..g 15
realisatie 2?

In de derde industrialisatiefa~e (1957-1962) is het bel.eid waarvan de hoofd-

lijnen in 1948 ~ijn geschetst nog steeds herkenbaar.



12

Er treden echter daarbinnen nuances op. Zo wordt de aandacht voor de bevorde-
ring van mechanisering en automatisering ateeds groteY. Dit wordt nodig geacht
om de welvaart te vergroten en de concurrentiepositie te verbeteren. ICnelpun-
ten voor de toepassing van mechanisering en automatiserïng wil men via voor-
lichting, subsidies en bevordering van het ~echnisch en natuurwetenschappelijk
onderwijs opheffen.24)
Het verstrijken van de derde industrialisatiefase is een aanleiding voor de
Minister van Economische Zaken om een achtste industrialisatienota te publice-
ren, waarin verslag wordt gedaan van de industriële expansie tussen 1948 en
1962. Uit de nota blijkt dat de industriële produktie in 1962 meer dan verdub-
beld is ten opzichte van 1948. Investeringen, BNP en de loonsom per werknemer
stijgen ook tot ongeveer het tweevoudige. De werkgelegenheid stijgt van
1.419.000 in 1948 tot 1.856.000 in 1962, een toename van ongeveer 30T.25)
Er treedt echter een verschuiving op in de werkgelegenheidsverdeling in de
verschillende economische sectoren. Vooral de dienstensector groeit terwijl de
mijnbouw daalt. Rond deze tijd krijgen we te maken met een zeer krappe ar-
beidsmarkt die hei gevolg is van uitzonderlijke hoogconjunctuur. Tevens treedt
er een verschuiving op van breedte- naar diepte-investeringen: de industriële
kapitaalintensiteit neemt toe.2ó) Een oorzaak hiervan is de technische ontwilr
keling naar meer arbeidsbesparende kapitaalintensieve produktietechnieken,
o.a. naar automatisering (vooral in de zeer expansieve chemische industrie).
Deze arbeidsbesparende technieken worden bevorderd door stijgende arbeidskos-
ten en de krapte op de arbeidsmarkt.27)
Ondanks de situatie op de arbeidsmarkt wordt de werktijd bekort, o.a. door de
instelling van de vrije zaterdag. De vakanties worden niet slechts doorbe-

.taald, maar tevens door een zgn, vakantiegeld versierd.28'

Tegen het einde van de jaren vijftig komen de eerste commorciële computers
beschikbazr. In deze fase i s reeds duidelijk dat camputers een uitgebreid toe-
passingsge-,ïed zullen kriige:~ in ondernemingen. Hun wiskundige oorsprong heeft
echter voc:ra? in het begin ~en k~e?angrijkE invloed gehad op de vooruitgang van
de geautomatiseerde toepassi:~ge:~, emdat r~ierdoor een vervelende onjuiste m}r-
stiek aan de technol.ogie wardt e:gpve7i. De computers zijn in deze tijd nog zo
omvangrijk en zo duur dat maar weinigen zich het gebruik ervan kunnen veroor-
loven,29)
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2.5. Groeifase

Tn de periode vanaf 1960 vindt een verwetenschappelijking van de nijverheid

plaats onder andere door de toeloop var. ingenieurs, voorheen alleen komend van

TH Delft (1905), later gevolgd door Eindhoven (1956) en Twente (1961). De ba-

sis ervan heeft een verbreding ondergaan met het ontstaan van het middelbaar

technisch onderwijs sinds 1911, in de thans genaamde Hogere Technische School.

Bovendien neemt na de Tweede Wereldoorlog het fundamenteel en toegepast onder-

zoek, dat aan de technische vooruitgang ten grondslag ligt, in Nederland een

hoge vlucht, zowel van de zijde van het bedrijfsleven als de overheid. De uit-

gaven voor natuurwetenschappelijk research en ontwikkeling stijgen tussen 1959

en 1964 met ruim 30y voor het overgrote deel de industriele sector ten goede

komend. Daarbinnen nemen de zogenaamde gangmakers van de technische groei 907

van de onderzoekskosten van het bedrijfsleven voor hun rekening, met name de

vijf grote ondernemingen (Roninklijke, AKU, Philips en Staatsmijnen), de me-

taal- en electrotechnische industrie en de chemische sector. De overheidsuit-

gaven vallen in de universitaire sfeer, in die van de nijverheidsorganisatie

TNO, het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartlaboratorium, het Reactor Centrum

Nederland, het Waterloopkundig Laboratorium en het Nederlanda Scheepsbouwkuir

dig Proefatation.30)

Mede dank zij de stimulatie van het wetenschappelijk technisch onderzoek vangt

in het begin van de jaren zestig de eerste automatiseringsronde aan: Op tame-

lijk ruime schaal worden computers in een groot aantal bedrijven aangeschaft.

De hoog-geindustrialiseerde wereld wordt geconfronteerd met een nieuwe fase

van de micro-electronica. Deze ontwikkeling heeft haast een revolutionair ka-

rakter. Er komt apparatuur op de markt die veel sneller werkt en een veel gro-

ter vermogen heeft. Mede hierdoor biedt zij zoveel mogelijkheden, dat zij ge-

vclgen heeft voor totaal andere werkzaamheden. Verwerkíng van gegevens rnet

behulp van computers wordt in een snel tempo gemeengoed in steeds meer

branches en bedrijven. Steeds meer functies komen daardoor in aanmerking te
~

worden overgenomen door de computer,3'

De periode var. 1963 tot 1973 wordt wel de groeifase in het naoorlogse tijdvak

genoemd. Langzaam aan gaan echter structurele componenten de boventoon voeren

in de economische ontwíkkelingen. Zo is de introductie van arbeidsbesparende

technieken noodzakElijk om aan de vraag naar goederen en diensten te kunnen

voldoen. Dit komt in beginsel vooral door de spanningen op de arbeidsmarkt en
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later door de sterk gestegen arbeidskosten. Hierdoor ~oltrekt zich een niveau-
verhoging van de industriële structuur in zowel de sfeer van de techniek als
in de sfeer van de arbeid. Er treedt een kapitaal- en 'ntelligentie-investe-
ring op.
Het is nu interessant om te kijken hoe het aantal arbeidsplaatsen zich ontwik-
kelt gezien de introductie van de arbeidsbesparende technieken. Uit onder-
staande tabel blijkt dat de ?~roduktie per werkende toegenomen is, wat ver-
klaard kan worden uit de verandering van de produktietechniek.

Indices van de produktie per werkende van een aantal bedríjfsgroepen (1963 -
100) in 1973:

landbouw en visserij 221
textielnijverheid 202
kledingindustrie 129
leder- en rubbernijverheid 158
voedings- en genotmiddelen industríe 167
papiernijverheid 193
chemische nijverheid en aardolieraffinaderijen 302
bouwmaterialen en aardewerkindustríe 181
metaalnijverheid 171
openbare nutsbedrijven 334

Nijverheid als totaal 229
dienstensector 133

Bedrijven totaal 173

Eerc andere verklaring; voor dít groeiverschil kan gevonden worden in de afstoot
van arb.eidsintensieve se,toren te.: gunste van kapitaalintensieve sectoren. Als
voorbEcld van een arbeiásíntensieve sector kunnen we de textiel- en lederindu-
strïe noe~neny er de cnemie als l~.apitaalintensieve sector. In de feitelijke
ontwikkeling nebben zïch beiCe vr~wschijnselen voorgedaan. De tabel geeft voor
een aantal sectoren áe toename in r~e prod.~ktíe per eenheid arbeid (~ arbeids-
afstoting), en laat zien ca.t in iedere sectcr ezn toename in de produktie per
werkende heeft plaatsgevonde::.
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De toename in de produktie per werkende staat gelijk san een relatieve daling

van Y~et aantal arbeidsplaatsen. Absoluut gezien is sr wel nog sprake van een

toename van arbeidsplaatsen van 4.387.000 in 1963 tot 4.692.000 in 1973.

Eind zestiger jaren wordt nogmaals een algec~ene arbeidstijdverkorting doorge-

voerd. De werkdag wordt bekort tot 8 uur, aaarmee de 40-urige werkweek een

feit is.
Dat de relatieve daling van het aantal arbeidsplaatsen niet tot werkloosheid

leidt komt door de toenemende behoefte aan goederen en diensten, terwijl er in

die tijd zelfs nog geen sprake is van een toenemende beroepsbevolking. De

groei in de behoefte wordt door zowel de toenemende binnenlandse vraag als de

groeiende export veroorzaakt. De vraag naar personeel die hiervan afgeleid

wordt ís tot 1972 sterker dan de afstoot van personeel als gevolg van de toe-

passing van arbeidsbesparende technieken.
Na 1973 is de vraag naar goederen en diensten onvoldoende groot, waarvoor de

vraag naar arbeidskrachten kleiner is dan het aanbod. Dit komt tot uitdrukking

in de werkloosheidscijfers, waarover meer in de volgende paragraaf.32)

2.6. Herstructurering en selectieve groei

De zeventiger jaren geven voor de Europese industrie in het algemeen en voor

de Nederlandse industrie in het bijzonder een aanzienlijk minder gunstig beeld

te zien. Terwijl in het verleden zowel de industriële sector als de tertiaire

sector expanderen, zien we in de jaren zeventig, op enkele uitzonderingen na,

een afnemend aantal arbeidsplaatsen in d~ industriële sector. Deze ontwikke-

ling geldt voor alle Europese staten, maar Nederland moet na Duitsland de

~waarste klappen incasseren. Dit is verbazingwekkend gezien het feit dat in de

jaren vijftig en zestig door middel van kapitaal- en scholingsintensivering in

`~ederland een moderne industriële structuur wordt bereikt, die zeker niet on-

deràoet voor de ander~ lidstaten van de E.E.G.

Oorzake~r van deze ontwikkeling zijn:
- een versnelde uitstoot~afbraak van loongevoelige industrie, dit als gevolg

var. de voortdurende ongunst!gz loonkostenverhoudingen in Nederland na 1970

de werkgeleganheidsgroei i- de kapitaalintensieve onderdelen van de Neder-

landse produktiestructuur díe welhaast te verwaarlozen is.337
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Een andere benaderingswijze voor de industriële problematiek in de zeventiger
jaren vinden we in de artikelenreeks ir. ESB van de heren Koekkoek, Kol en Men-
nes.
Zij constateren uit een onderzoek naar het concurrentievermogen van Nederland
en haar comperatieve voordelen, dat de Ne:irrlandse verwerkende industrie tus-
sen 197U en 1974 een duidelijk verlies aaa concurrentievermogen heeft geleden.
Uit heeft geresulteerd in een vermindering van de werkgelegenheid in die pe-
riode met ongeveer 15.500 manjaren, hetgeen gelijk is aan 1,41 van de werk-
gelegenheid in de industrie. Met andere woorden tussen 1970 en 1974 is de
werkgelegenheid in de Nederlandse industrie jaarlijks met 0,35X gedaald ten
gevolge van verlies aan concurrentievemogen.34) Samengevat blijkt uit hun on-
derzoek dat kan worden gesteld dat het comperatieve voordeel in de Nederlandse
industrie in hoge mate is verbonden aan het gebruik van het verwerken van
eigen natuurlijke hulpbronnen. Verder geldt dat naarmate de arbeidsproduktivi-
teit lager is en, hoewel dit minder gefundeerd is, de 'human capital'-intensi-
teit en de fysieke kapitaalintensiteit hoger zijn, de Nederlandse industrie
zich in een ongunstiger concurrentiepositie bevindt. Hieruit volgt dat een
optimaal exportbevorderingsbeleid in strijd is met een optimaal werkgelegen-
heids-beleid.3~) Indien wij in het buitenland willen afzetten kan dat alleen
met kaptiaalintensieve en dus arbeidsextensieve produkten. Dit zal dan dus
niet ten goeda komen aan de werkgelegenheidssituatie.
Behalve in de industrie neemt de werkloosheid ook nog toe in andere sectoren,
zoals blijkt uit het volgende schema van de ontwikkeling van het arbeidsvolume
in 1970-198U (in duizenden arbeidsjaren):

1970 1975 1980

land!~ouw en visserij 329 299 277 - 52
niíverheid (exclusief bouw) 1267 1137 1006 -261
bouwnijve-hel.:. 505 436 444 - 61
diensten 2~28 2154 2290 262

totaal bedrijvan 41:~a 4026 4017 -112
overheid 56~ 630 701 134

totaal arbeídsvolume '}696 4656 4718 22
beroepsbevolking YJS~ 4862 4973 222
arbeidsreserve 55 206 255 200
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De forse afbrokkeling van het arbeidsvolume in de sectoren landbouw, visserij

en nijverheid wordt weliswaar opgevangen door de s-ijging van het arbeidsvo-

lume in de dienstensector en bij de overheïd, maar deze compensatie is onvol-

doende om de groei van de beroepsbevolkine op te vangen. Bij deze cijfers mag

overigens niet onvermeld blijven dat de kwa:~ítatieve omvang van de werkloos-

heid slechts ten dele gemeten wordt, o.a. doordat de verborgen werkloosheíd

buiten beschouwing wordt gelaten, terwijl deze juist in die periode aanzien-

lijk stijgt. Uit betreft vooral vrouwen die zich niet meer als werkzoekenden

laten inschrijven en een explosieve groei van het aantal personen dat een be-

roep doet op sociale verzekeringen, in het bijzonder de Wet Arbeidsongeschikt-

heid.36)
De participatiegraad van vrouwen in het arbeidsproces is in Nederland ook veel

lager ten opzichte van het buitenland.

In de ontwikkeling van de werkgelegenheid doet zich sinds de jaren vijftig een

nieuw fenomeen voor: de sterke opkomst van de informatiesector. Onder deze

sector verstaat men 'the part of the economy that produces, processes and dis-

Lributes information goods and services. Included in this sector are compu-

ting, telecommunication, media, education, accounting, advertising, printing

and part of finance and insurance.' Door de OECD is voor een aantal landen de

naoorlogse ontwikkeling berekend van deze informatiesector. Uit de volgende

tabel blijkt dat deze sector in een aantal Westerse landen steeds meer in om-

vang toeneemt (zie volgende blz.). In de jaren zeventíg overtreft de informa-

tiesector in alle landen de andere sectoren.
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Ue naoorlogse ontwikkeling van de sectorstructuur in een aantal Westerse lan-
den:

jaar informatie dier:7ten industrie landbouw
Frankrijk 1954 20,3 24,1 30,9 24,7

1975 32,1 28,1 29,9 9,9
Zweden 1960 26,0 26,8 36,5 10,7

1975 34,9 29,8 30,6 4,7
Engeland 1951 26,7 27,5 40,4 5,4

1971 35,6 27,0 34,2 3,2
Verenigde Staten 195U 30,5 19,1 38,4 12.0

197U 41,1 24,1 31,5 3,3
Duitsland 1950 18,3 20,9 38,3 22,5

1976 33,2 25,9 35,1 `5,8

Informatief is ook de tabel die een indruk geeft van de informatiesector naar
sector van herkomst:

Frankrijk Zweden Engeland Duitsland
1954 1975 1960 1975 1951 1971 1950 1976

landbouw 0,3 0,2 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1
industrie 5,1 9,1 10,8 11,3 5,9 8,6 5,1 10,0
diensten 14,9 22,8 14,6 23,1 20,4 26,8 13,0 22,7
totaal 20,3 32,1 26,0 34,9 26,7 35,6 18,3 32,8

k~im dz helft tot tweederde van de aan de informatiesector toegerekende beroe-
pea i.s afkomstig uit de dienstensector~ Opvallend is dat in de betreffende
periode ook het deel uit de sector industrie aanzienlijk is toegenomen, ter-
wijl de beteker~is van de sector industrie als geheel juist is gedaald. In het
industriële tijdperk heeft het accent gelege~~ op het transformeren, opslaan en
transporteren van materie en energie; kenmerkend voor de postindustriële pe-
riodE is de verscnuiving van dit zwaartepunt in de richting van het transfor-
meren, opslaan ea transporteren van informatie. Deze verschuiving hangt nauw
samen met het ontstaan ~an een zieuwe structuur: de computernetwerken,37)
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Als gevolg van de toenemende automatisering in dit decennium heeft het Studie-

centrum N.O.V.I. in 1979 een enquête gehouden om de Nederlandse automatise-

ringswereld in kaart te brengen. Deze 'Eerste Nederlandse Automatiserings-

enquête' heeft gediend als leidraad voor ~~.n door hetzelfde instituut gedane

studie ten aanzien van dit onderwerp.

Wíj hebben er het volgende uitgelicht:

Met betrekking tot de werkgelegenheid en automatisering dienen twee aspecten

te worden beoordeeld, namelijk:

- het aantal mensen dat nodig is om de automatisering te realiseren;

- het aantal mensen dat bespaard wordt door de automatisering.

Uit de enquête blijkt dat het aantal bedrijven dat verwacht dat het personeel

voor automatisering uitbreidt 63,5y,
gelijk blijft 31,OY
en minder wordt 3,5y is.

Deze resultaten zijn gemeten met betrekking tot de verwachte groei van het

aantal automatiseringsmedewerkers in de jaren 1977-1978.

Totaal verwacht men 8,1ti meer automatiseringspersoneel te kunnen aannemen.

Het aantal arbeidsplaatsen dat is ontstaan bij de 540 onderzochte bedrijven in

1977-1978 is berekend op 1800 á 1900.

In de enquête is ook gevraagd naar de gevolgen voor de gebruikende organisa-

ties. Van de ondervraagden denkt 58,1I dat automatisering geen gevolgen heeft

voor de gebruíkende organisaties. De gevolgen zullen het meest voelbaar zijn

in de bedrijfstakken verzekeringswezen, transport, opslagindustrie, papier- en

grafische industriz. Uit de enquête blijkt dat naarmate de organisatie groter

ís, de gevolgen van automatisering voor de gebruikende bedrijven groter zijn.

De volgende cíjfers geven hierran ~~r. beeld:

- voor bedrijven met minCer dan 20 werknemers heeft auLOmatisering slechts 11I

personele gevolgen, terw~jl dat vcor bedrijven groter dan 5000 werknemers

62,5~ is.
Het aantal berekende 'overhodige' arbeidsplaatsen zou naar schatting uítkomen

tussen de 2200 en 2300.
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Bij deze cijfers dienen we enkele kanttekeningen ie maken~
enkele zeer grote automatiseringsprojec~en beinvloeden dit cijfermateriaal
in zeer grote mate,
de gegevens zijn gebaseerd op administra;,!eve automatísering, niet op tech-
nische automatisering,

- er is geen rekening gehouden met de gevolgen op lange tei-mijn,
- de enquête gaat over slechts 540 bedrijven van zeer uiteenlopende grootte en

karakter.

Om deze redenen moet er niet al te veel waarde worden gehecht aan dit ci,jfer-
materiaal, maar dient het als illustratie voor meningen en reacties uit het
bedrijfsleven.38)

'L.7. lierindustrialisatie

In de jaren tachtig doen zich veranderingen voor die het maatschappelijk beeld
zichtbaar wijzigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de media, die
door de ontwikkelingen in de informatica een heel ander karakter krijgen (bv.
abonnee TV), aan de robotisering van niet alleen massaproduktie maar ook
kleine en middelgrote serieproduktie (flexibele produktie-~sutomatisering), aan
de otitwikkeling van de micro-electronica en de biotechnoiogie. Het verande-
ringsproces heeft een viertal karakteristieken:
- een verandering in de verhouding samenleving-industrie. In de jaren zesrig

ez zeventig was er sprake van een negatieve benadering van met name indu-
striële ondernemingen. Nu is er meer besef aanwezig van de noodzaak van een
~noderne dynamische industrie,
een veraaderíng in de rol van de overheid ten aanzien van de marktsector,

- de avesgang van eer facet-oriëntatie naar een meer integratieve werkaanpak,
zoweL i:~ de saner,-le~ying als in het overheídsfunctioneren. Als voorbeeld kun-
nen 4.e de verhoudir.~ tussen de s~ciale partners aanhalen. In 1982 wordt voor
hec eerst sinds ve.l` jarer ee;~ akkoord gesloten in dF 5tichting van de Ar-
beid, terM~ijl ;roorl:ee: so.alct :aas ~~an loonmaatregelen die weinig onderhan-
delingsvrijheid ini~'elden,
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- een verandering in het onderzoekswerk. Veel universiteiten hielden zich be-
zig met onderzoek om kennisuitbreiding te realiaeren zonder specifiek belang

voor het bedrijfsleven. Thans is er een oriëntatie op doel- en prestatie-

gericht onderzoekswerk.39)

In navolging van Huppes kunnen we stellen dat de samen~eving zich momenteel

bevindt in de overgangsfase naar het informatie- of computertijdperk. Sinds de

Lndustriële Revolutie is er sprake van een voortdurende toename van de techno-

logische kennis en in de toepassing van deze kennis in het produktieproces. De
introductie van de informatietechnologie (een verzamelnaam voor de micro-elec-
tronica, de computer- en de telecommunicatietechnologie) veroorzaakt evenwel
een trendbreuk met het verleden. In dit verband wezen we reeds op het dalend
aandeel van de industriële werkgelegenheid en de opkomst van de informatiesec-

tor.
Onder invloed van de micro-electronica en de sterk toegenomen werkloosheid is
de discussie over de techniek als 'jobkiller' en de 'jobless growth' weer op-
gelaaid.40) Vandaar dat in opdracht van de Minister van Sociale Zaken de SER

begin jaren tachtig een rapport heeft uitgebracht over de te verwachten

werkgelegenheidseffecten van de micro-electronica. Hierin wordt gesteld dat de

voortgaande introductie van micro-electronica van grote betekenis is voor de

werkgelegenheid. Men verwacht in Nederland voor de periode tot 1990 een ver-

lies aan werkgelegenheid van ca. 95.000 arbeidsjaren, waarvan 64.000 in de

tertiaire en kwartaire sector en 27.000 in de industrie en ambachtelijke be-

roepen. We nemen aan dat de overige 4.000 arbeidsjaren in de primaire sector

zul?en verdwijnen.
Voor wat de beroepsgroepen betreft is de grootste daling van het arbeidsvolume

te verwachten in de administratieve beroepsgroepen en in de industriële be-
roepen. Een positief werkgelegenheidseffect doet zich voor in 3e traditionele
beroepsgroepen electromonteurs en loodgieters en in de nieuwe beroepsgroepen

van b.v. programmeurs en systeemanalisten. Tevens is een stijging van de werk-

ge?egenheid te verwachten in de reparatie van gebruiksgoederen.
De hier weergegeven ~ijfers zijn echter van enige kanttekeningen voorzien. Zo

wordt erop gew.~zen dat er t.a.v. de waarschijnlijkheid van de resultaten over-

wegíngen zijn op grond waarvan een onderschatting van de negatieve toekomstige

ontwikkeling wordt gecompenseerd. Daartegenover stelt men echter dat er in dit

verband ook argumenten te noemen zijn die op een rnogelijke or.derschatt{ng var~

de positieve compenserende werkgelegenheidsontwikkelir~g wijzen. Het is bij-
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voorbeeld aannemelijk dat een en ander de doorwerking van kostendalingen op de
afzet, die vervolgens weer kan leiden tot een stijg?.:~g var. de werkgelegenheid,
buiten beschouwing is gebleven. Dit heeft geleid tot een onderschatting van de
compenserende werkgelegenheid.41)

Het is duidelijk dat het niet eenvoudig is, relevante ir:fcrmatie over de ge-
volgen van de micro-electronica te vezamelen, omdat het d~.ffusieproces van de
technologie moeilijk voorspelbaar is. Bijna dagelijks worden nieuwe produkten
geannonceerd, elke week komen er nieuwe bedrijven op de markt; voeg daarbij de
onduidelijke afbakening van het werkterrein van de technologie, dan blijkt al
snel dat het moeilijk is een consistent beleid te formuleren.
Een belangrijke vraag is dan ook: waar en hoe kan men geschikte en betrouwbare
gegevens vinden. Het kan bijvoorbeeld heel misleidend zijn, alleen te werken
met gegevens uit grote en goed-gedocumer.teerde bedrijven en instellingen. Het
is bekend, bijvoorbeeld, dat nieuwe banen in de VS niet ontstaan in die grote
bedrijven, maar juist in de kleínere met minder dan 20 werknemers. Als men
zich tot de grotere organisaties wendt voor statistisch materiaal, bouwt men
een pessimistisch resultaat als het ware in.
Er zitten twee zwakke kanten aan de huidige beschikbare statistische gegevens
en technieken:
1. Het grootste probleem ligt in de aggregatie, vooral van hístorische cij-

fers. Daardoor ontbreekt elk structureel aspect van het verleden, en wordt
evenmin aangegeven wat relevant kan zijn voor de toekomst. De geaggregeerde
gegevens bevatten informatie die alleen voor nationale economische indica-
toren relevant is, voor nationaal economisch beleid of nationale statistie-
ken.,

2. Veel van de voorspellïngen over innovatie zijn gebaseerd op inputjoutput
medellen, gekoppeld aan werkgelegenheidseffecten.

Bi.j u;t;eli?k .:nderzoek kijke, we naar bestaande produktiepatronen, bestaande
produkter., en de gevcig~,z vaor de werkgelegenheid van een bepaalde vorm van
ínnovatie binr~e:z d-~t Geperk~w k;,,c.er, Via 3e micro-electrnnica zou echter een
hele range van r:ievwe ~,.,ra :ukt~: 1~sr-r.~en ontstaan, en die zullen in een input~
outpur matrix r.iet te-ug Le vsnden r.ijn.4~)
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2.8. Samenvatting

Uit het ín dit hoofdstuk geschetste historische overzicht kunnen we conclude-

ren dat de ontwikkeling van de werkgelege~.heid door vele factoren wordt bein-

vloed.
lle eerste vormen van mechanisering zorgen nog voor veel arbeidsplaatsen en we

zien in die tijd een massale trek naar de fabriek. De vraag op de goederen-

markt is in die tijd van dien aard dat een grote produktiestijging nog lang

kan worden volgehouden.
Arbeidsbesparende techr.ologieën worden geintroduceerd waardoor minder arbeids-
- - ----------- -- -- - ~n ~~ ~ .
uren nodig zijn, maar de hieruit volgende afstoot van arbeid kan behalve door

de produktiestijging worden opgevangen-door~

- minder uren te werken per arbeider per dag. De gunstige loonstructuur maakt

het voor de werknemer aantrekkelijk om arbeidsuren ín te leveren voor meer

vrije tijd,
- minder jaren deel uit te maken van de beroepsbevolking, als gevolg van on-

derwijs, opleidingen, ouderdomsregelingen en arbeidsongeschiktheidsuitkerin-

gen,
- toename van de welvaart waardoor gehuwde vrouwen zich niet langer genood-

zaakt voelen deel te moeten nem:n aan het arbeidsproces.

De laatste jaren blijken al deze bronnen uitgeput te raken. Nog minder uren. ~.....--....--,-..-.. . . - -- -.. .. -a . -. , -.. .

gaan werken in ruil voor vrije tijd is niet langer aantrekkelijk, omdat de
---.--.-~,.,~-~---~- ~. ..

loonstructuur zich voor de werknemers nadelig heeft ontwikkeld.
~, ~ ~--. - . .. - . . ,

De vraag op de goederenmarkt heeft een verzadigingspunt bereikt, waardoor er

niet langer sprake is van een stijging van de produktie. Vrouwen worden weer

gestimuleerd deel te nemen aan het arbeidsproces.

Na de jaren van enorme welvaart en economische groei laait de discussie over

technologische ontwikkelingen en de relatie met de werkgelegenheid weer op.

Vele sociale, economische en politieke beslissingen en voorvallen beinvloeden

mode de werkgelegenheidsontwikkeling, waardoor de meningen ten aanzien van dit

probleem zeer u.iteenlopend zijn.

OpvaiLend is dat in de macro-economische t`~eorieën de stand van de techniek

als een autonome grootheid wordt opgevat in de modellen. Dit is in deze tijd

een weinig realistische voorstelling van àe werkelijkheid.

Ook dit is een verklaring waarom de opvattingen en taekomstverwachtingen uit-



24

eenlopen ten aanzien van technologie en werkgelegenheid.
In het volgende hoofdstuk zullen we enkele meningen regenover elkaar zetten.
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Hoofdstuk 3. Automatisering, werkgelegenheid en werktijd.

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we diverse standpsnten over de relatie tussen werk-

tijd, werkgelegenheid en automatisering naast el,kaar zetter., alsmedo de hier-

bij meespelende factoren.
In eerste instantie vergelijken we de situatie waarin wij :iu leven met gelijk-

waardige situaties iti de geschiedenis, te verklaren aan de hand van Kondra-

tieff-golven. Vervolgens is het interessant in te gaan ap het ontstaan van

technologische vernieuwingen. Dit doen we met behulp van een betoog betref-

fende innovaties, waarna we een link leggen tussen de technologiache venieu-

wingen en de verschillende conjunctuurfasen, te weten depressie, herstel,

voorspoed en recessie. (par. 3.2.1.).
Voor het introduceren van nieuwe technieken moeten investeringen worden ge-

daan. De invloed van die investeringen is sterk afhankelijk van de gekozen

produktieprocessen. Rationalisatie zorgt voor een negatieve impuls op de werk-

gelegenheid, waardoor marktgroei en investeringen niet automatisch arbeids-

plaatsen creëren. De verschillende invloeden zullen we nader bespreken. (par.

3.2.2.).
Een derde belangrijk punt is de vraag of technologische ontwikkeling noodzake-

lijk is. Van belang is hierbij te bezien wat de mogelijkheden van Europa, of

nog meer specifiek Nederland, zijn, waardoor een goede concurrentiepositie op

de wereldmarkt kan worden verworven.
Het leek ons daarom interessant een vergelijkíng te maken met de technologisch

meest vocruitstrevende landen, Japan en de Verenigde Staten. (par. 3.3.).

Nieuwe technologische ontwikkelingen veroorzaken een grote mate van friktie-

~aerkloosheid. De huídige arbeidskrachten hebben over het algemeen te weinig

kenzis omtrent de automatisering waardoor zij in de nieuwe produktieprocessen

niet meer kunnen worden ingezet. Grote groepen oudere werknemers zullen aan de

kant worden gezet, waarvoor een meestal minder groo[ aantal beter (anders)

geschoolden aan ~et werk komt. (par. 3.4.1.).
Behalve de kwantitatieve gevolgen van de automa'isering is het ook van belang

te bekijken {n welke mate kwalitatief een verandering optreedt in de werkgele-

genheid. Soms wordt gesteld dat de autcmatisering een grotere inkomensgelijk-

heid zou veroorzaken, wa~rdccr de consumptïe zos stijgen, wat uiteindelijk zou

leiden tot een hogere werkgelegenheid. ~ii .~ebben hierbij enkeïe vraagtekens
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gezet die in het verloop van dit hoofdstuk zullen worden verduidelijkt. (par.
3.4.2.).
De nieuwe technologieën zullen vaak leiden tot een verhoogde produktiviteit.
Uit het streven naar volledige werkgelegetiheid wordt daarom vaak gereikt naar
het middel van arbeidstijdverkorting. De r3latíe tussen deze twee begrippen,
produktiviteitsstijging en arbeidstijdverkorting, zullen we nader uitleggen,
waarbij we ook de actuele C.A.O.-conflicten omtrent de 3b-urige werkweek zul-
len betrekken. (par. 3.5.).
Tot slot van dit hoofdtuk bekijken we de verschillende opvattingen van maat-
schappelijke groeperingen ten aanzien van technologische ontwikkelingen. Het
is duidelijk dat vanuit de standpunten waar zij voor staan de beheersbaarheid
van de technologie in het gedrang komt. (par. 3.6.).

3.2. Het proces van de technologische ontwikkeling

3.2.1. Lange golfbewegingen van de technologie

In de economische literatuur is, sinds Nicolai Kondratieff in 1925 zijn be-
faamde artikel publiceerde, veel aandacht besteed aan golfbewegingen in het
economische leven. Deze golfbewegingen zijn bij uitstek geschikt om schaarste
en overvloed aan produktiefactoren in samenhang met technologie te bepalen,
daar zij op één of andere manier plaats inruimen voor technologische ontwik-
keling.
Hierhi.j kunnen we het 'World Labour Report' aanhalen, uitgegeven door de In-
tern~tional Labour Office, waarir. geprobeerd wordt de huidige technologische
untwikkelingen te relateren aan lange golfbewogingen in de ma.atschappij.43)
Voor een goede benadering achten zij het eerst noodzakelijk de historische
ontwikkelir.g van 'research and development' te bekijken. Gedurende de laatste
twee eeuwen worden technologísche innovaties in verband gebracht met lang-
durige belven van ~conomische activiteit. De stoommachine aan het eind van de
18-de eeu~a, sp~,cr-,aeg- en staalindustrie in het midden van de 19-de eeuw, rond
de laatstp eeuwwísseling de elektrische motor en sinds de jaren 'S0 de opkomst
van de ir.fozmatietechnologie. Iedere go?fbewel;ing duurt 50 tot 60 jaar. Ge-~ ~-. - ., . . ,...~
durende de o aan . ,--pg de golfbeweging woráer: nieuwe produkter. gestandaardi~eerd,
economf.es of scale wordt belangrijk, een hef';ige concurtentiestrijd vindt
plaats en de prijs daalt. Gedurende~ de neergaardE beweging wordt er gezocht
naar kostenbesparenda techni:ken wat ïeidt tot belangrijke arbeidsbesparende
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investeringen. Gezien deze theorie kunnen we stellen dat we nu in een neer-

gaande golf z.ítten en dat het accepteren van een groot aantal nieuwe technolo-

gieën zou leiden tot een opwaartse golf. Hierbíj moeten we echter wel enkele

kanttekeningen maken:
- Nieuwe technieken zijn nog niet opgenomen in de micro-economische analyse,

omdat technologie niet te beschouwen is als een te isclcren variabele.

- We zijn altijd het me~st onder de indruk van de directe gevolgen van techno-

logische ontwikkelíngen terwijl deze op de lange tQrmijn leiden tot geheel

nieuwe industriële sectoren.
- Gedurende de tijd van snelle economische groei verandert de werkgelegenheid

over de verschillende economische sectoren, terwijl de totale werkgelegen-

heid niet verandert of zelfs stijgt.

Uit deze overwegingen van het I.L.O. zou men kunnen concluderen dat er voort-

durend nieuwe technieken aanwezig zijn om de oude te vervangen. Wij denken

echtec dat het doen van onderzoek en ontwikkeling niet automatisch hoeft te

leiden tot bruikbare resultaten.
In de praktijk is, vooral bij het invoeren van automatiseringstechnieken, al

vaak gebleken dat nieuwe systemen worden aangeschaft terwijl de doelmatigheid

en doeltreffendheid nog niet is aangetocnd, en een dergelijk project inderdaad

grandioos mislukt.

Een Nederlandse econoom die veel heeft gepublíceerd op het gebied van de lange

golf is Dr. J.J. van Duijn.``4~ In dit verband beziet hij innovaties, waarmee

technologische veranderingen worden bedoeld, die het verloop van de technolo-

gische ontwikkelingen verklaren.

In een preadvies van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde over de fluctu-

aties van de innovaties in de tijd belicht hij vooral de oorzakelijke kant van

die innovaties.45~ 4ii anderschei3t zea fasen in de technologische ontwíkke-

ling, Le wet2xi:
- zuiver retenachaapelijk ond.2rzcek

- wetenschappc! ~ jke k~ntdEl.?cir.g~e:~

- uitvinding,en
- ontwikkeling
- innovatie
- innovatiediffusie.

I
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Van belang is dus vooral het tijdstip van innovatie, omdat dit het moment van
eerste commerciële toepassing van het nieuwe produkr of produktieproces is. We
gebruiken dit tijdstip omdat er bij de introductie van nieuwe technieken spra-
ke is van economische beinvloeding en het autonome karakter van technologische
ontwikkelingen verdwijnt. We beperken ons àan tot de basisinnovaties. Het re-
volutionaire karakter van deze innovaties ís niet gelegc~7 in plotselinge om-
wentelingen ín produktie en produktiewijzen, maar wel in ~sndamenteel nieuwe
wegen, die zij met hun introducties openen.
Voor de analytische doelmatigheid maakt Van Duíjn een, wel vaker gebruikt,
onderscheid tussen proces- en produktinnovaties. (In de praktijk is dit onder-
scheid moeilijk te definiëren, omdat hetgeen produktinnovatie voor de toele-
verende sector is, voor de afnemende sector procesinnovatie betekent.) Volgens
Van Duijn heeft de traditionele economie altijd meer aandacht gehad voor pro-
duktieverhogende procesinnovaties dan voor produktinnovaties. Technologische
verandering uit zich echter niet alleen in produktiviteitsstijgingen, maar ook
in nieuwe produkten en in verbeteringen van bestaande produkten die tot onze
beschikking komen.
Bekijken we nu het verloop van innovatie dan blijkt dat we een introduktie-,
groei-, rijpheids-, en vervalfase kunnen onderscheiden.
Als we vervolgens ervan uitgaan dat de macro-economische ontwikkeling op de
lange termijn door een opeenvolging van 'leidende sectoren' gedetermineerd
wordt, dan kunnen we innovatie aan de macro-economische ontwikkelingsfasen
relateren. Het essentië le van leidende sectoren ia nameliik dat deze de 'major
new technologies' inccrporeren. In het verhaal var. Van Duijn zijn díe leidende
sectoren 3e hasisinnovaties in hun groeifase. Eén en ander leidt tot de vol-
gende tabellnn:
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Macro-economische kenmerken

Depressie Herstel Voorspoed Receasie

groei nationaal stagnatie groeiherstel krachtige afnemende

prodiikt groei groei

investerings- overcapaciteit; herstel vooral sterke groei schaalver-

vraag rationalisa- op grond van uitbreidings- groting
tieinveste- vervangings- investeringen
ringen vraag

consumptie- aanvankelijk ophoping expansie cons. voortgezette

vraag nog toenemende koopkrachtige vraag in alle groei nieuwe

cons. vraag,
vooral in
nieuwe
sectoren;
ontsparing

Innovatie-geneigdheid

produktinnovatie
(nieuwe sectoren)
produktinnovatie
(bestaande sectoren)
procesinnovatie
(best:~ande sectorer)
orF3cesínnovatie
(afgelei3e z:raag;

vraag door sectoren sectoren;
vraagverzadi- verminderde
ging groei oude

sectoren

Depressie Herstel Voorspoed Recessie

f ~~ ~ f

-1--F .i-.F-~ ~- -~

-F-F-F ~~i- -h -I-.F

y. i--~ .i--F-t

Bron: Innovatie, preadví2Len vQ.L de Cler2niging voor de Sta3thuishoudkunde

(~979), blz. 43.

~~
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lle hypothetisch in de tabel aangeduide verschillen in intensiteit geven aan

dat over het geheel gezien de innovatiegeneigdheid het sterkst is tijdens de

herstelfase en het zwakst tijdens de recessíefase.

In langcyclische termen kunnen de jaren na 1973~1974 gekarakteriseerd worden

als depressiejaren. Naast de hoge werkloosheid is het meest in het oog lopende

van deze depressiefase de aanwezigheid van de aanzienli,jke overcapaciteit aan

industriële infrastructuur. Van Duijn voorspelde in 1979 dat de stagnatie voor

de meeste basisindustrieën halverwege de eerste helft van 3e jaren tachtig ten

einde zou zijn. Als we nu de huidige ontwikkeling beschouwen zien we dat we in

een fase van herstel komen, waarin veel produktinnovaties plaatsvinden. Tegen-

woordig worden veel nieuwe bedrijven opgezet, die nieuwe produkten op de markt

brengen, met name in de informatiesector. Dit bevestigt voornoemde theoríe.

Ook veel bestaande bedrijven komen met een breder produktarsenaal, mogelijk

gemaakt door onder andere de introductie vari flexibele produktieautomatise-

ring, robots en computers. (Hier blijkt weer het moeilijke onderscheid tussen

produkt- en procesinnovatie.) Het betoog van Van Duijn onderbouwt de stelling

dat technologísche vernieuwing inherent is aan economische groei en tevens

door economische factoren wordt bepaald.

3.2.2. Investeringen en werkgelegenheid

In het blad I.L.O.-information van mei 1984 staan twee interviews die een

duidelijke weergave zijn van de investeringsproblematiek.

Wolf llieter Lindner, lid van I.L.O., geeft vanuit een werkgeversvisie een

beeld van h~t investeringseffect. Volgens hem is er geen verschil tussen de

technologísche vernieuwing die ons leven vandaag de dag verandert en eerdere

technologische ontwikkelingen. Technologische vooruitgang is vooral van belang

voor prod uktiviteitsstijging en kostenverlaging. De introductie van nieuwe

techi:ologieën ~s essentie2l om de economische activiteit op gang te houden,

concurrerend to blijven en op die manier een aanvaardbaar werkgelegenheidsr)i-

veau te croërer.. Het huidige tekort aan banen verklaart hij met de lage invea-

teringsneiging Fr~ het overbrengen var piodukties naar lage-~loner.-landen. A1s

belangrijkste oorzaken voor het tekort aar investeringer noemt hij de onvol-

doende winst- en amzetverwachtíngen en de overheidsbemoeieniQ, waardoor onder-

nemingen niet fle~:ibel op de markt kunnen reageren.

Heribert Mayer ~et in hetzelfde nummer zijn mer.ing siteen, wGarbij hij meer de

arbeidersvisie ten aarzien c'an investeringen wertaa"lt.
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Als hoofdverantwoordelijke voor het hoge werkloosheidspercentage noemt hij de

recessie. Arbeíders worden ontslagen als gevolg van de economische crisis en

ondernemers investeren vervolgens in nieuwe arbeidsbesparende technologieën.

Het gevolg is dat de arbeiders geen kans maken opnieuw tewerk te worden ge-

steld wanneer de economie weer aantrekt. Ue oude stelling 'meer investeringen

leiden tot meer werk' gaat niet langer op.

Het is moeilijk te bepalen welke van deze benaderingen de juiste is.

liet ene bedrijf is het andere niet en zodra we de gevolgen van investeringen

voor de werkgelegenheid aan een analyse onderwerpen komen we al snel tot de

ontdekking dat 'hard' cijfermateriaal zelden beschikbaar is. De reden hiervoor

is de complexiteit van de elementen die meespelen bij het bepalen van het aan-

tal arbeidsplaatsen. Deze elementen zijn de volgende:46)

- de ínstandhouding van een produktiestructuur

- het onderscheid naar produktie en investeringen

- het verschil tussen directe en indirecte effecten bij groei en stagnatie

- de kwaliteit van arbeid en het behoud van know-how.

Bovendien spelen werkgelegenheidsaspecten zich af op een drietal niveaus, te

weten micro-, meso- en macro-niveau.

Als voorbeeld om de produktiestructuur te expliciteren kan het volgende schema

worden gehanteerd.(zie volgende blad)

Uit deze figuur blijkt dat men met dezelfde studie in verschillende regio's

zeer uiteenlopende resultaten kan verkrijgen. Verder komt in de figuur een

gedetailleerde opbouw van werkgelegenheidseffecten naar voren. Deze opbouw is

globaal karakteriseerbaar in vier geledingen: rechtstreeks produktiegebonden

arbeid (direct produktief te noemen), beheersgebonden arbeid (algemeen te noe-

men), indirect produktiegebonden arbeid (indirect produktief te noemen) en

externe arbef.d buiter. het eiger. bedrijf. Deze verdeling is van wezenlijke be-

tekenis voor de gevoeligheid van de werkgelegenheid.

De direct produkaeve arbeid hangt samen met de investeringen ín het primaire

produktieprocesd De invloed van 3eze investeringen zijn sterk afhankelijk van

de gekozen produkcieprocessen, De keuze van de produktieprocessen wordt op

technische en bedrijfseconomische gror.den verr.ícht.

Investeringen werken ook door in de vorm van indirekt produktieve arbeid wan-

neer facíliteiten (zoals or.derhoud, bedrijfslaboratoria, expeditie enz.) aan-
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wezig zijn, die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer resp. op dezelfde ter-
reinen of op verschillende terreinen als de produki:ie kunnen plaatsvinden. De
effecten kunnen echter alleen rnaar bepaald worden, nadat de capaciteit en de
organisatievorm van de faciliteit bepaald is.

Identificatiekaart voor directe en indirecte arbeídsplaatseffecten.

Ideatifieatiekaart ~oor direeta an indireete arDeidaplaataeffeetea
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ne invloed van investeringen op de algemeen beheersgebonden arbeidsplaatsen

hangt geheel af van de organisatie waarin de produktieprocesen plaatsvinden.

Hierbij kunnen we ons allerlei vormen voorstellen, zoals technisch, commer-

cieel (zowel binnen- als buitenland), administratief en onderzoek en ontwikke-

ling.
Aij al deze gesígnaleerde verbanden tussen investeringen en werkgelegenheid is

een duidelijke afbakening van belang, omdat anders slechts willekeurige cij-

fers als uitkomsten resulteren.
1Jit onderzoek is gebleken dat enige indicatie omtrent de cijfermatige gevoe-

ligheid van deze geledíngen ten aanzien van personeelsverhoudingen als volgt

kan worden weergegeven47):
Als ~le invloed op de direkt produktieve arheiclsplaatsen op 1 wordt gestel~l dan

verhoudt deze zich tot de indírekte arheidsplaatsen als 1 op 1 tot 1,5, voor

algemeen is dat 1 op f1,3 tot 2,5, voor het externe personeel (toeleveringen)

is dat 1 op 0,4 tot 0,75 en op ruimere schaal, als ook de hele grondstoffenke-

ten in rekening wordt gebracht, kunnen de direkt produktieve arbeidsplaatsen

zich verhouden tot externe toeleveringen als 1 op 1 à 3,6.

Fen en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de produktiesector waarin men

investeert. Dit is een meer beleidsmatige kwestie, waarbij de toekomstmoge-

lijkheden en derhalve het rendement op de investeringen van essentieel belang

zijn. Het rendement op ge~nvesteerd vermogen is in feite ook de factor die

bepaalt of de investeringen tot meer werkgelegenheid leiden.

Van der 7.wan stelt dat bedrijven hun arbeidsbezetting vergroten door het

creëren van arbeidsplaatsen gekoppeld aan (uitbreidings-)investeringen of

door verhetering van de bezetting als gevolg van omzetgroei48). De positieve

werkgelegenheidsimpulsen worden echter gecompenseerd door de negatieve impuls

van rationalisatie. Investeren en marktgroei leiden niet zonder meer tot werk-

gelegenheid; wil de continuiteit verzekerd zijn dan moet dit proces rendabel

zi"jn of rendabel gemsakt worden. In dit licht moet men de rationalisatie be-

zien, wat in ons verhaal in de vorige paragraaf als procesinnovatie tot uit-

drukking kwa~r.

~amenvattend kur.nen we net vulgende stellen:

(hndat minder arbeidsintarsieve produktietechnieken leide:~ tot een lagere kost-

prijs zullen ondernemingen altijd investeren ir. nieuwe ïcapítaalintensieve

technologieén.
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Hieruit kunnen uiteenlopende gevolgen optreden:
Lagere kostprijs en eenzelfde verkoopprijs, wat leidt tot extra winsten en
daardoor meer investeringsmogelijkheden. Er kan vervolgens geinveateerd wor-
den in:
- nog arbeidsextensievere produktietechnieken die dezelfde produktie bewerk-

stelligen, maar er vindt wel afstoot van arbeid plsats,
- níeuwe produkten, waardoor assortimentsuitbreiding p?.aatsvindt.

- Lagere kostprijs en een lagere verkoopprijs, wat leidt tot een hoger reëel
inkomen een stijgende consumptieve vraag.

3.3. De noodzaak van technologische ontwikkeling

In de vorige paragraaf hebben we gezien hoe technologische ontwikkeling in het
economische leven gestalte krijgt door innovaties en investeringen. Daarbij
beschreven we de technologische ontwikkeling als een niet-sutonoom proces,
hoewel we het tempo van uitvindingen natuurlijk niet in de hand hebben. De
vraag blijft dan ook: Is technologische ontwikkeling een 'technology-push'- of
een 'need-pull'-proces?

In het bedrijfsleven pleit men voor een flexibele organisatie van het produk-
tieproces, zodat adequaat gereageerd kan worden op toenemende internationale
concurrentie, modetrends en technische ontwíkkelingen. De noodzaak om compu-
tergesteunde technologieën in te voeren is groter naarmate een onderneming
doelmatiger en flexibeler moet zijn. De periode waarbinnen een produkt econo-
misch verantwoord kan worden geproduceerd wordt steeds korter doordat de
marktvraag sneller dan voorheen naar nieuwe of vernieuwde produkten ver-
schuift. Daarnaast vraagt de toenemende dynamiek van de markt een grote diver-
siteit aan produkten. Het is daarom niet zozeer de vraag of de nieuwe compu-
tergesteunde technologieën zuller, worden toegepast, maar juist hoe de onder-
neming ze kan gebruiken en hoe ze kunnen worden ingevoerd. Om te kunnen pro-
fiteren tan de flexibiliteit van de nieuwe technologieën dient technologische
vernieswing r.a~lislijk hsnd in hanu te gaan met de vernieuwing van de organisa-
tie.4~)
Dit blijkt ovk uit een onderzoek in ~~G.-Report van maart 1985, waarin de
automatisering in het midden- en kleiY:bedrijf (MKB) belicht wordt.SO) De ont-
wïkkelingen op techr:ol;gisch g2bïed voltrekken zich zo snel dat velen in het
MKB deze nauwelijks kunaen bij}enen, waardoor vooral het organiseren een be-



35

langrijk aandachtsgebied díent te zijn. We moeten dan ook afstappen van het

ídee 'automatiseren moet' en in plaats daarvan zouden we moeten zeggen 'auto-

matisering zou kunnen, mits...'. Dat geldt voor zowel grote als kleine onder-

nemingen. Gelukkig zijn er in toenemende mate adviseurs in het veld die eerst

een goed informatiebehoefte-onderzoek doen en vervolgens kijken of er een sy-

steem is dat dienstig zou kunnen zijn, en aok steeds vaker zeggen dat het niet

zinvol is te automatiseren. :~en komt daarmee ook terug var. het idee dat auto-

matiseringsvormen alleen mensen zouden uitschakelen en men ziet nu meer de

concentratie liggen op het gebruik van de intelligentie van de mens.

Ue hierboven geschetste situatie geeft weer dat de relatie tussen wetenschap,

technologie en markt zelden ondubbelzinnig en in één richting is. Uit gede-

taílleerd onderzoek blijkt dat de koppelingen tussen wetenschap, technologie

en markt complex, interactief en multilateraal zijn.51) Deze diversiteit van

invloeden komt vooral tot uitdrukking wanneer de ontwikkelingen in Europa, de

Verenigde Staten en Japan vergeleken worden.

'Lo is de Amerikaanse trendonderzoeker Naisbitt zeer optimistisch over de werk-

gelegenheid in Amerika in de nieuwe informatiemaatschappij. 'Door computers

Yaan banen verloren, maar de computer schept ook nieuwe banen. In dit decen-

nium zullen in Amerika 20 miljoen banen worden geschapen in de nieuwe econo-

mie', voorspelt hij in een interview met NRC Handelsblad (27 juli 1984). Ech-

ter het beeld dat Naisbitt van Europa schetst is aanmerkelijk minder zonnig.

'Europa heeft twee handicaps', aldus zijn diagnose. 'In de eerste plaats is de

'baby-boom' ín Europa tot in het midden van de zeventiger jaren doorgegaan,

terwijl in Amerika deze ontwikkeling al achter de rug is. In Europa zullen nog

miljoenen jongeren op zoek zijn naar werk, maar in de Verenigde Staten gaan in

1986 al meer mensen met pensioen dan dat er een baan zoeken.' De tweede handi-

c2p is in onze probleemstelling van groter belang: 'Europa blijft wanhopig

vasttiouden aan oude industrieën díe geen toekomst meer hebben.'

In Europa leidde de versnelde innovatie vanaf 1970 tot mir.der werkgelegenheid

bij een relatïef snelie stijgíng var de welvaart per hoofd, terwijl in de Ver-

enigde Staten às i:,dustríële wErlcge?egenheid juist wel sterk toenam.

Volgens Prof . ing. '~1. Zegve].à .~am de 1-.aeveelheid arbeid per eenheid produkt tus-

sen 1962 en 1982 ten opzichts van Eu-ropa 20X toe.S2) Dit verschil kan worden

verk~aard door:
- De lage produktiviteitsstijgsag in de VerEnigde Staten ten opzichte van

Europa in de traditianei~ ~ndustriële sectoren.
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- De vestíging ín de Verenigde Staten, vanaf de vijftíger jaren, van een groot
aantal op de nieuwe technologie gebaseerde ondernemingen. Deze ondernemingen
hebben in belangrijke mate aan de werkgelegenheidsontwikkeling bijgedragen.

- Het sociale stelsel in de Verenigde Staten dat onder andere tot een grote
arbeidsmarktflexibiliteit leidt.

De kenmerken van het Amerikaanse economische systeem worden sterk bepaald door
de culturele tradities. Mr. J. Kist geeft voor Amerika de volgende type-
ring.53) De Amerikaanse markt is ontzagwekkend groot en de Amerikanen hebben
totaal geen angst, als het om nieuwe ontwikkelingen gaat. Men is zelfs erg be-
vreesd voor achterstand op andere landen. Ook de overheid speelt een belang-
rijke rol. Zij schakelt zeer snel op het bedríjfsleven in bij informatietech-
nologische projecten. In Nederland ontbreekt het nogal eens aan die snelheid
door onze verkokerde maatschappij. Verder zijn de grote bedrijven in de Ver-
enigde Staten sneller bereid de 'make-or-buy'-vraag te stellen. Men is eerder
bereid bepaalde activiceiten uit te besteden aan derden. Als laatste noemen we
het verschil in marktverloop. In Nederland ziet men voortdurend dezelfde be-
drijven en mensen op de markt. In de Verenigde Staten komen en gaan de entre-
preneurs. De beste wint en ook dat brengt dit land op een voorsprong.

Drs. J. Giebel, oud-directeur van de Economische Voorlichtingsdienst, heeft de
successen van Japanse ondernemingen op internationale markten geanalyseerd.54)
Hij maakt duidelijk dat de Japanse succesformule voor een deel terug te voeren
is tot het specifieke cultuurpatroon van dit land, net zoals we voor de Vex~
enigde Staten concludeerden.
Japanners hebben een duidelijke aanleg voor aanpassingstechnologie en een ge-
voel voor potentiële marktmogelijkheden. Hun opmerkelijke voorsprong bij prak-
tische toepassir.gen in nieuwe vindingen en ideeën, met name ten aanzien van de
technologischQ vooruitp,ang in fabricage- en assemblageprocessen, schríjft hij
vooral toe aan deze factoren. Een sterke verhoging van de produktiviteit is
dan meestal het gevolg. Ze besteden veel aandacht aan het behoeftenpatroon op
de relevante markter.~ Hun prod~;kten worden dan zoveel mogelijk aangepast aan
dit patroon, daarbij zeker ook rekPr-ing houdend met voor de nabije toekomst te
verwachten w3.jzigingen. Naast de:ze aanpassing van het produkt aan de wensen
van de consument, besteden de Japanners voe1. aandacht aan de wijze van intro-
ductie van hun produkten, a7.smede de `ti.ming' daarvan en de nazorg. Ook de
kwaliteitsproblematiek staat bij dn Japanners Y~oog -n het ~paandel.
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Aan al deze factoren wordt door Mr. Drs. F. Bolkestein nog toegevoegd dat in

Japan een grote en homogene binnenlandse markt aanwezig ís, dat er een onder-

ontwikkelde aandelenmarkt is en dat men in Japan het begrip klassenstrijd niet

kent.SS) Ook de ondernemingsgewijze organisatie van de vakbonden draagt bij

aan de hoge industriële werkgelegenheid. Zij zijn voorstanders van technolo-

gische vooruitgang en in geval van conflicten wordt sctie gevoerd tegen de

leiding van het bedrijf en niet tegen de onderneming zelf.

Ook Zegveld constateert dat de introductíe van nieuwe technologieën in Japan

en Amerika sneller geschiedt en dat nieuwe 'leidende sectoren' daar eerder

ontstaan.56j Ue Westeuropese industrie lijkt meer de rol van een volger te

spelen. Dit wordt bevestigd door een aantal economische en technische indica-

toren. Deze hebben onder andere betrekking op de internationale handel met

name die op het gebied van hoog-technologische produkten, op verschillen in

technologisch potentieel, waaronder de omvang van de industrieel technologisch

'research and development', op de betalingsbalans van patenten e.d. Zo daalde

de specialisatie-coëfficiënt, in dit verband een indicatie voor het aandeel

van een land in de handel van hoogtechnologische produkten, tussen 1963 en

198U voor de E.E.G. van 1.01 tot 0.88, terwijl deze coëfficiënt voor Japan

steeg van 0.56 tot 1.41. Nederland had te maken met een sterke daling van 1.05

naar 0.09.
Een tweede meetpunt is de inputindicator; de omvang van de 'research and deve-

lopment' in een land. Deze steeg de afgelopen jaren van 1.9 tot 2.6 in Japan,

van 2.1 tot 2.5 in Zweden en van 2.1 tot 2.7 in West-Duitsland. In Nederland

bleef de inputindicator gelijk.
Opvallend is dat onder andere in Japan en Amerika overheidsinstanties voor

research zijn ingesteld, terwijl in Nederland en heel Europa onderzoek voor

tiet overgrote deel door particulieren noet worden gedaan. Hierdoor moet altijd

een kostenafweging worden meegenomen. Het gevolg is dat veel onderzoeken al-

Leen weggelegd zíjr. voor grote (multinationale) ondernemingen. Hierdoor zal

het grootste deel van de technologische uitvindingen moeten worden geïmpor-

teerd, waarmee werkgelegenheid bij ~ntwikkelingsactiviteiten in eigen land

verloren gaat en de concurrentíepositie vErslechtert. Het is daarom dat in de

h'.E.G. wordc aangedrongen op samenwerking op wetenschappel{jk gebied en bunde-

ling van kennis. (Het ESPRIT-project)
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Uit een onderzoek van het marktonderzoekbureau Heliview naar de automatisering
binnen de grootste bedrijven in ons land blijkt ook dat de automatiserings-
graad aan de lage kant is.5~) Nederland loopt achter met logistiek en indu-
striële automatisering. Verder blijkt onder meer dat Nederland sneller dient
te automatiseren wil zij een krachtige export-positie handhaven.

De conclusie welke uit Japanse en Amerikaanse ervaríngen getrokken kan worden
is dat het eenvoudiger is volledige werkgelegenheid na te streven mêt een om-- ..--.--....- ~,-.- ----------- ---- - --- --. .. - - -.. . . .
vangrijke toepassing van nieuwe technologieën dan zonder. Het zal echter voor
Europa moeilijk zijn de kenmerken van Japanse en-Amerikaanse economische sy-
stemen te imiteren.
Hierbij komen we bij de aanbevelingen uit het rapport 'Een nieuw ambachtelijk
elan', door Dr. Drs. T. Huppes, over de gevolgen van automatisering voor de
maatschappij.5d) Hierin wordt gepleít voor sociale innovatie en verambachte-
Lijking van het produktieproces wat noodzakelijk is voor een structurele ver-
hoging van het concurrentie-innovatievermogen van ondernemingen. Als determi-
nanten van het ambachtelijk karakter van de economie onderscheidt het rapport:
de technologische ontwikkeling, toegespitst op de invloed van de informatie-
technologie; de sociaal-culturele ontwikkeling, toegespitst op de informati-
sering c.q. de individualisering van de samenleving; de besluitvorming in be-
drijven en bij de overheid, kortom het beleid.
1)e hedendaagse informatietechnologie blijkt zich uitstekend te 'lenen voor
flexibilisering c.q. verambachtelijking van de produktieorganisatie. Iets der-
gelijks geldt voor de afnemende betekenis van massaproduktie resp. toenemende
individualisering van goederen en diensten, waartoe niet alleen de informatie-
technologie specifieke mogelijkheden biedt, maar waartoe de afzetmarkt tevens
dwingt.
~e partlcipanten in de moderne ambaehtelijke onderneming dienen te beschikken
over (nieuwe) eigenschappen als cognitieve mobiliteit en flexibiliteit en over
een grate d~~sis zelfstandigheid en creativiteit. Uit het rapport blijkt dat de
achterstand die we heèben ten opzichte van Amerika en Japan niet onoverkome-
li jk is en dat er ook vao:: :~ederland mogeli jkheden zi jn om in de toekomst te
wedijveren voor een ,terl~e ecor~~cmisch-; positie i: de wereld.
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3.4. lle invloed van automatisering op werkgelegenheid en inkomensverdeling

3.4.1. Ue veranderende werkgelegenheid

In deze paragraaf willen we ingaan op zowel absolute veranderingen in arbeíds-

plaatsen, als de verschuiving van werkgelegenheid naar nieuwe of andere secto-
ren.

In 1979 publiceerde de Stichting Maatschappij en Onderneming een boekje (SMU
informatief 79~4) over 'Chips, mens, arbeid'. Oudminister van Trier schrijft
hierin een artikel waarin onder andere enkele aspecten worden belicht van de
werkgelegenheidsontwikkeling met name met het oogpunt op de introductie van
de micro-elektronica. Hij stelt dat dit aspect ons plaatst voor een dilemma.
Micro-elektronica biedt ons de instrumenten tot rationalisatie ( oftewel auto-
---- -- - . ..-- ----- - - - . .
matisering) van produktieprocessen en kan daardoor leiden tot verbetering van
de Nederlandse concurrentiepositie op de wereldmarkt. Dat laatste kan indirekt

-~~~- - , . - .- ..
leiden tot verbetering van de werkgelegenheid. Het directe effect van de auto-

..,.~....~ -. .., ., ..
matisering is juist een vermindering van de werkgelegenheid. Dit geeft al aan

R . ~ . - -..~,~.. ,~. -....
hoe belangrijk liet is de verschillende mogelijkheden in het oog te houden. Er
bestaan ten aanzien van dit probleem zowel pessimistische als optimistische
verwachtingen. Deze laatste komen voort uit de gedachte dat arbeidsuitstoot
door níeuwe werkgelegenheid zou worden gladgestreken, met hoogstens enige
frictiewerkloosheid. Hiermee zou minimaal het behoud van de werkgelegenheid

~,.~-..~e
worden gegarandeerd. De meer pessimistische opvatting vloeit voort uit de ge-
clachte dat ~technologische-ontwikkeling uitsluitend leidt tot een enorme af-
stoot van arbeid.
Met dit betoog is duidelijk gemaakt hoe dat er verschillende optieken hebben
kunnen ontstaan i n de maatschappij waarop we verder in zullen gaan.

Bij het inschatten van technologische ontwikkeling en de invloed op de werk-

gelegenheíd lijkt wat de macro-economische ontwikkeling betreft de meerderheid

van de anderzoeken te komen tot negatieve gevolgen voor de werk~elegenhpid.

Bij de onderzoe'~cea die zich met de betreffende invloed op gedesaggregeerd ni-

veau bezighauden, bijvoorbEeld per regíc of per bedrijf:tak, zijn er meer

voorbeelden te noemen met optimistische geluiden. Dit blijkt sterk afhankelijk

te zijn van de spe~ifieke kenmerken van de regío of bedrijfetak. Een indicatie

om aan te geven waar werkgelegenheid zai ontstaan en waar-a~g,e~~D. ,~s--.h.et`.soort
- -- -------.-.-- ~~.,~....- .~ti- .. - ... . ..,- --.~~.--

arbeid waarmëé men in een bEpaaldE ~seccar -Ce--~sicexr heef't: '
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beroepen waarnaar de vraag zal stijgen:
technici
computerdeskundigen
mechaniciens
reparateurs
installateurs
hooggeschoolde managers
marketing personeel
service personeel

- beroepen waarnaar de vraag zal dalen:
ambachtslieden
klerken
lager- en middelmanagement59)

liet bereik van deze veranderingen is onduidelijk omdat de uitwerking van o.a.
flexibele produktieautomatisering i ndirecte gevolgen heeft.
FPA gaat vaak vergezeld met belangrijke transformaties van de fabricage-orga-
nisatie, produktieprocessen en het produktontwerp. Hoe intensiever zulke
transformaties, hoe meer mensen betrokken zullen zijn bij de i nvoering van de
FPA en hoe moeilíjker het is om de werkgelegenheidseffecten hieraan toe te
schrijven.

Laten we nu kijken naar de werkgelegenheidseffecten van twee vormen van nieuwe
technieken; de robot en de 'word procesor'.
Strikt sectorale studies over de werkgelegenheidseffecten van de invoering van
de robot zijn zeer pessimistisch. Tijdens de preparatie van het Achtste Franse
Plan (1981-1985) werd geschat dat de introductie van de robot zou leiden tot
een verlies vdn 30.OOU banen, wat ongeveer lI van de Franse industriële ar-
beidsplaatsen in 198U zou betekenen. Voorspellingen in Duitsland zijn het som-
berst. Daar schat men in 1990 200.OOG banen te hebben verloren, wat 6I van de
industriële ber,-epshevo?king Zou zijn. Deze schattingen liggen aan de hoge
kant, maar er is dan ook uitgegaan van aen zeer hoog tempo van verspreiding.
Een word processor is een typemachine mec geheugen, waardoor teksten niet he-
lemaal hoeven te worden overgetypt, ma3r ve-anderingen kunnen wcrden aange-
bracht. Bovendien kunnen na opslag in het geheugen makkelijk copieën worden
gemaakt. We kunnen stellen dat met bEhulp van de word processor veel herhalend
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typewerk wordt vermeden en een efficiënte werkwijze wordt bereikt. Uit een

I.L.O-studie is gebleken dat de relatie met de werkgelegenheid afhankelijk is

van de introductie van de word processors. Secretaresse~typiste-functies kun-

nen op de tocht komen te staan. Echter daartegenenover staan de nieuwe moge-

lijkheden die de word processor biedt, waardoor een groot aantal nieuwe banen

ontstaan.60)

In het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn meer optimistisch geluiden te horen.

Uit een door het OECD verricht onderzoek in 1982 blijkt dat deze categorie

bedrijven duidelijk werkgelegenheid creëren. Kleine bedrijven zijn flexibel,

er is goed contact tussen eigenaars, onderzoekers, technici, produktieleiders

en de werklui. Het invoeren van nieuwe produktielijnen kan vaak met weinig

kosten. Deze ondernemingen creëren dus werkgelegenheid doordat ze voortdurend

nieuwe afzetmogelijkheden vinden, waardoor produktieuitbreiding kan plaatsvin-

den.ól)
Uok een recente studie van de NMB ondersteunt de conclusie dat vooral in het

MKB ee~i stijging van de werkgelegenheid optreedt als gevolg van het flexibel

opereren op de markt, wat mogelijk wordt gemaakt door introductie van FPA en

gebruik van tijdelijke arbeidskrachten. Het onderzoek stelt dat op den duur de

industriële structuur zal veranderen, doordat intermediaire leveringen tussen

bedrijven toenemen. Vooral leveringen waarbij het toeleverende bedrijf op spe-

cificatie van het uitbestedende bedrijf bepaalde produktietaken uitvoert of

speciale onderdelen produceert zijn van belang. In deze toekomstige industrië-

le struktuur zal dan ook veel gebruikt worden gemaakt van computergesteunde

specialisaties.62)

Opvallend is dat i n alle onderzoeken de stellingnamen niet gebaseerd ( kunnen)
worden op concrete cijfers van afstoot van arbeid en nieuwe vraag naar arbeid.
llit bemoeilijkt het om bepaalde meningen te verdedigen. Het is in ieder geval
duidelijk dst niet onderschat mag worden hoeveel werk i s ontstaan in de in-
formatiesector als gevolg van de voortschrijdende automatisering. Er zullen
beslist sectorer. zijn waar T:eer arbeid verloren gaat dan er nieuwe ontstaat
(denk hierbii aan de auLOindustYie), maar de nieuwe sector electrotechniek
weet dit (voor een deel} op te ~ranger..

Uok kunnen wij ons niet sterken met cijfermateriaal, maar ons inziens heeft de

automatisering geen grote gevolgen voor de werkgelegenheid op de lange duur in



42

absolute getallen, al zal er wel gedurende enige tijd sprake zijn van frictie-
werkloosheid. lleze laatste ontstaat uit het feit dat de zeer snelle ontwikke-- ------~..` -.-. .,.------ --. --~~~ling van de technologie het moeilijk maakt voorspellingen te doen over het..-..----..~- , .-. . --- -.. -~ ---- , ~..- . , -- .. . - .- - .... - -. --soort arbeidskrachten dat in de toekomst nodig zal zijn. Hierdoor zullen nooit
op tijd voldoende geschoolde arbeiders beschikbaar zijn.
De reden waarom wij denken dat er geen grote werkloosheid zal ontstaan kunnen----- - .~...-.~~~-
we als volgt verklaren: Als gevolg van de introductie van nieuwe technologieën. .- - - .v
ontstaan nieuwe produktietechnieken waardoor produkten efficiënter kunnen wor--.-.~..~..-.~- ... . .r-,-,~.~..~ . ---~~.-.. . -----..-
den gemaakt en nieuwe produkten kunnen ontstaan. Het effect van de minder ar-

--- ~:..--.,~...-~~~.~...~... .....,.. - ... .-.-~~..r-. .~
beidsintensieve produktietechnieken kan hierdoor gecompenseerd-worden door het-..... ..... ----
ontstaan van ni

~...M:..w.r.,....t.~. ....... ,. ~.-.
~euwe produkten. Hiermee kunnen we onze welvaart op peil houden..~~~~..,.~..w..{,-. ~.,.~.- ~,~ ... . . - . .. ---..~..- --..~-

Historisch gezien kunnen we constateren dat deze ontwikkeling altijd heeft
plaatsgevonden. lle introductie van het weefgetouw, om maar een willekeurige
voorbeeld te noemen, heeft destijds de produkten ook minder arbeidsintensief
doen worden, en ook toen is telkens voor de overige arbeid een geschikte op-
lossing gevonden.
tiet probleem van de automatisering zit in de snelheid van introduceren van~..~~.~.... ----. .... . . ~~. ~--- - ------~. r-- - -.. -------..,. -----deze technieken. Voorgaande ontwikkelingen vonden plaats in termen van een
eeuw, terwijl de computers slechts twee decennia nodig hadden.
Unzes inziens zal na het overwinnen van de crisis en de kinderziekten van de
inforruationele sector toch weer evenwicht worden gevonden op de arbeidsmarkt.

3.4.2. De veranderende inkomensverdeling

We kunnen het probleem van de inkomensverdeling op twee manieren benaderen.
Ten eerste kunnen we uitgaande van arbeidstijdverkorting bezien hoe de inko-
mensverdeling van de verschillende inkomensgroepen zích zal ontwikkelen. Dat
wil zeggen wat zijn de kwantitatieve gevolgen van arbeidstijdverkorting ont-
staan door technologische vooruitgang in de al bestaande sectoren en beroeps-
groepen.
In de tweede plaats besteden we aandacht aan de gevolgen van herbezetting voor
de inkomensverdeling. Hiermee bedoelen we de nieuwe arbeidsplaatsen in be-
staande sectoren die zijn ontstaan als gevolg van introductie van nieuwe tech-
nologieën. De taakstelling van deze nieuae functies sluit vaak r.iet aan bij de
capaciteit var de aanwezige werknemers, waardoor bij deze ontslagen vallen.
Het gaat hïer om meer k;~alitatieve benadering zoals verderop zal blijken.
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In het kader van de herverdeling van arbeid zijn in Nederland eníge onderzoe-

ken gedaan. Als één van de oplossingen van het werkloosheidsprobleem pleiten

sommige groeperingen voor arbeidstijdverkorting. Echter hieraan zijn een aan-
tal randvoorwaarden verbonden, om het beoogde doel van volledige werkgelegen-

heid te bereiken.
E~n tiiervan is dat er geen verhoging van de arbeidskosten per tijdseenheid mag

optreden. Deze voorwaarde geeft richting aan de relatie tussen arbeidsduurver-

korting en inkomensontwikkeling. In de maatschappelijke discussie wordt deze
relatie op twee manieren uitgelegd. Volgens het standpunt dat vooral door de

werkgevers wordt aangehangen, betekent deze voorwaarde dat arbeidstijdverkor-

ting gepaard moet gaan met evenredige vermindering van het bruto-inkomen.

Het andere standpunt, gesteund door de werknemers, benadrukt dat het gaat om

kostenneutraliteit. Híeruit zou volgen dat als er bij arbeidstijdverkorting

een produktiviteitsverbetering optreedt, een minder dan evenredige looninleve-

ring voldoende kan zijn.63)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelgenheid heeft berekeningen gemaakt

voor verschillende inkomensniveaus van de invloed van bruto-inkomens-verla-

gingen van 5 en 10y, met het oog op een arbeidsduurverkorting van 10i. (Er is

uitgegaan van een gehuwde man met twee kinderen).

5i bruto-inkomensverlaging l0y bruto-inkomensverlaging

marktsector publieke sector marktsector publieke sector

minimumloon
minimumloon -f- 103~
minimumloon f 20y
modaal
1~ x modaal
2 x modaal
4 x modaal

-3,2 -2,5 -6,5 -5,1
-2,8 -2,7 -4,7 -5,4
-2,9 -3,0 -5,9 -5,9
-2,8 -2,9 -6,0 -5,8
-3,4 -- -6,9 --
-4,1 -2,9 -7,5 -5,8
-3,2 -2,8 -6,5 -5,8

-- - niet berekend.
Bron: Ministerie van ~ociale 7aken en Werkgelegenheid.

Uit deze cíjfers blijkt dat de inkomensongeli-rikheid reiatief gezien niet zou
toenemen. Opvallend is dat de inkomens-achteru?tgang voor de ambtenaren over
het algemeen wat geringer 3.s.
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Hiernaast moeten we nog bezien wat de invloed van arbeidstijdverkorting is op
de sociale uitkeringen en het minimumloon. Dit hangt af van de wijze van bere-
kenen van deze bedragen. Indien het bepalen van de hoogte van de uitkeringen
en het minimumloon gerelateerd wordt aan het aantal te verwachten uren werk,
dan zal de arbeidstijdverkorting hierop een negatieve invloed hebben. Een al-
ternatief hiervoor is een beleidsmatige samenstelling van deze bedragen geba-
seerd op behoeften. Tenslotte gaat het voordeel van meer vrije tijd in plaats
van werken voor de uitkeringstrekkers ook niet op.64)
Concluderend kunnen we stellen dat de ontwikkeling van de inkomensverdeling
voor de bestaande arbeidsplaatsen en uitkeringen voor het grootste deel af-
hankelijk is van het beleid dat ten aanzien van de loonontwikkeling zal worden
gevoerd.

Wat betreft de nieuwe ontstane vraag op de arbeidsmarkt constateren we een
minder gelijkmatige inkomensontwikkeling. De meeste nieuwe banen eisen tegen-
woordig enige kennis van de informatica. Door de uitgebreide aandacht die door
bijna alle opleidingen wordt geschonken aan dit vakgebied heeft het geschoold
personeel aanmerkelijk meer kansen op de arbeidsmarkt, zeker naarmate de ge-
noten opleiding hoger is. Dit is altijd al zo geweest, maar de huidige techno-
logisclie ontwikeling versterkt dit feit nogmaals. Oudere werknemers, die nog
helemaal onbekend zijn op dit gebied, krijgen nu nog minder kansen.
Illustratief is hier een citaat uit de Volkskrant van 20 april j.l. waarin
P.v.d.A.-leider Den Uyl stelt: 'Het tweede kabinet-Den Uyl zal zich inzetten
voor de verspreiding van macht, inkomen, kennis, arbeid en floppy discs...'
Bovendien zegt hij: 'Een beperkt aantal mensen zit, goed geschoold, aan de
knoppen, en een leger van minder geschoolden dreigt naar de knoppen te
gaan...'
Een tweede oorzaak van een veranderende inkomensverdeling is het gebrek aan
informaticapersoneel, waardoor de 'marktprijs' van deze f uncties aanzienlijk
stijgt. Opvallend is dat bijna alle specialisten op dit vakgebied werkzaam
zijn in het bedrijfsleven, omdat die ondernemingen meer bieden voor deze func-
tíonarissen en ze desnoods 'wegkopen', De overheid kan aan deze strijd niet
deelnemen, waardoor de ongelijke waardering tot nog grotere inkomensverschil-
len zal leiden.
Als laatste meespelende factor willen we de invicering van arbeidstijdverkor-
ting noemen, maar dan met betrekking tot r.e plaatsen (niveaus) waar deze zal
worden ingevoerd. Over het algemeen zullen maatregeler. tot kortser werken het
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eerst worden doorgevoerd bij het personeel belast met de produktie op het

laagste niveau. Dit wil zeggen dat dit soort maatregelen vooral en in de eer-

ste plaats het lager betaalde personeel treffen en in mindere mate staffunc-

tionarissen, directíe e.d. Ook van zelfstandigen verwachten we geen arbeids-

tijdverkortingen, terwijl in deze sectoren vaak de hoogste inkomens worden

verkregen. (We denken hierbij aan artsen, notarissen, advocaten, kruideniers

e.d.)

C)nzes inziens is de stelling dat technologische ontwikkeling de inkomensverde-

ling ten goede komt onaanvaardbaar. Slechts een grote mate van overheidsbe-

moeienis zou kunnen bewerkstelligen dat de overdreven (geldelijke) waardering

voor deze beroepen automatisch zal afnemen. De samenleving zal moeten wennen

aan het beeld van een informatie-maatschappij. We komen hier in hoofdstuk 4 op

terug.

3.5. Produktiviteitsstijging en arbeidstijdverkorting

Alvorens we een relatie zullen aanbrengen tussen produktiviteitsstijging en

arbeidstijdverkorting, geven we eerst een duidelijke beschrijving wat wij on-

der deze termen verstaan. Hierover bestaat namelijk nogal vaak verwarring.

Wanneer de term arbeidsproduktiviteit gebruikt wordt bedoelt men in het al-

gemeen het volgende:

arbeidsproduktiviteit - opbrengst
manbezetting

oftewel produktie per manuur. Op die manier gebruikt is het een subjectief,

weinig zeggend begrip. Bijvoorbeeld, sinds 1965 is de produktie van aardgas

een belangrijk onderdeel gaan vormen van de totale nationale produktie, met

als gevolg dat de arbeidsproduktiviteit toen des te meer is gaan stijgen. Dit

heeft echter te maken met het feit dat de exploitatie van natuurlijke hulp-

bronnen slechts weinig arbeid vergt.

Door het verminderen van de verticale integratie stijgt de arbeidsproduktivi-

teit vaak aanzienlïjk, maar de (íakoop-)kosten navenant, wat geen verbetering

tioeft in te houden van de totale produktiviteit. Het begrip produktiviteit kan

dan ook in de zin van een algemene definitie worden gebruikt, dat wil zeggen:

produktiviteit - opbrengsten
kosten
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Op deze manier omvat produktiviteit zowel de effectíviteit, doeltreffendheíd
(opbrengsten), als de efficiency, doelmatigheid (kosten) van een onderneming.
Door de technologische ontwikkelingen is de laatste decennia sprake van een---- . .--- ---.-------------------- ~..--..- ~..~arbeids-, kapitaal- en energiebesparing, die tezamen hebben geleid tot een
hogere- produktiviteit. In de bovengenoemde omschrijving wordt voor deze fac-
toren geen onderscheid gemaakt. Echter vanuit de algemene definitie streeft de
onderneming naar vergroten van de produktiviteit.65)

Produktiviteitsstijging betekent niet automatisch een arbeídsproduktiviteits-
stijging. Het is daarom de vraag of technologische ontwikkeling speciaal gaat
in de richting van arbeidsbesparing. ~- -

Voordat we hier verder op in gaan zullen we eerst het begrip arbeidstijdver-
korting beschrijven.
Uok dít is een zeer ruim begrip. Men kan er onder verstaan een verminderin
van het aantal arbeidsuren dat iemand gedurende zijn leven werkt. Deze ruime- ---.-. -..- -- - - -.- ...------ ---- --definiëring laat tal van vormen toe, waarin verkorting van de arbeidsduur ge-
realiseerd kan worden. Als voorbeelden kunnen we onder andere verkorting van
de werkdag, verkorting van de werkweek, verkorting van het werkjaar (rooster-
vrije-, vakantiedagen), betaald educatief verlof, deeltijdarbeid, beperking
aanbod (door bijvoorbeeld verlenging leerplicht, vervroegde uittreding) en de
vijfploegendienst noemen.
In bepaalde opzichten zullen de verschillende vormen van arbeidstijdverkorting
uiteenlopende effecten hebben. Tegenwoordig wordt vooral de nadruk gelegd op
vormen van arbeidstijdverkorting die kunnen bijdragen tot de beoogde herverde-
ling vxn werkgelegenheid. Hierbij zijn onder meer de stijgíng van de produkti-
viteit, financiering, aard van het produktieproces en werking van de arbeids-
markt van belang. Historisch gezien heeft arbeidstijdverkorting echter altijd
de toegenomen welvaart als basís gehad en niet de werkloosheidsproblema-
tiek.66) Wij zullen daarom arbeidstíjdverkorting in de ruime beschrijving ge-
bruiken, waarbij opg~emerkt dient te worden dat in deze definiëring arbeids-
tijdverkorting gelïjk is aan de veel~uldig besproken arbeidsduurverkorting.

In de Loop van de tijd zijn er verschil~ande redenen geweest om de arbeids-
duurverkorting door te voeren. ~.o;nmige hebben een sociaal karakter, anderen
een fysiek of economisch karakter.67) In het vorige hcofdstuk hebben we reeds
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beschreven hoe in het begin van de industriële revolutie de werktijd verkort

is uit humanitaire overwegingen.
lle fysieke grenzen van de mensen zijn oorzaak van de verbetering van de werk-

condities, hoewel deze grenzen niet absoluut zijn. Het economische karakter is

nauw verwant aan de sociale overwegingen. Motivatie, ziekteverzuim, kwaliteit

e.d. zijn van invloed op de economische waarde van de arbeidskracht.

Vooral de laatste tijd staat de blijvende produktiviteitsstijging door steeds
- - ----.~--~ -.. -..-,.-..,-..- .-. -. .. -...

verdere automatisering in het licht. We kunnen deze stijging toeschrijven aan

het proces van de vervanging van arbeid door kapitaal. Aan deuene kant is dit

een op zichzelf staande ontwikkeling, maar aan de andere kant gebeurt dit om-

dat de factor arbeid relatief duur is zodat arbeidsíntensieve technologieën

sneller onrendabel worden. Hierdoor daalt het aantal arbeidsplaatsen.

Waarom is de factor arbeíd relatief duur? Het antwoord op deze vraag ligt voor

de hand. Door de produktiviteitsstijgingen kunnen werknemers hogere reële lo-

nen bedingen of een kortere werkweek. Tot voor enige jaren is deze keuze mees-

tal gevallen ten gunste van de~ reële lonen, terwijl de laatste tijd het andere

alter~iatief de voorkeur van de vakbeweging heeft.
Hieruit blijkt dat de relatie tussen arbeidstijd en produktiviteit voor het

grootste deel gelegen is in de uitkomst van de onderhandelingen tussen werk-

gevers en werknemers over lonen en werktijd. Of de arbeidstijd daalt als ge-

volg van produktiviteitsstijging hangt af van de kracht van beide partijen.

Typerend is de invoering van de vrije zaterdag in het begin van de jaren zes-

tig, en later de acht-urige werkdag op een krappe arbeidsmarkt. De economische

conjunctuur was toen zodanig dat zo'n akkoord gemakkelijk te realiseren was.

Heden ten dage zien we een omgekeerde situatie. Economisch gezien is er sprake

van een recessie met veel werkloosheid. Nu het veel waarschijnlijker zou lij-

ken om in het kader van de werkloosheidsproblematiek arbeidstijdverkorting in

te voeren, stuiten de vakbonden bij de grote ondernemingen op grote weerstand

tegen het invoeren van de 36-urige werkweek. Dit komt doordat de bonden een

algemene invoering van de 36-urige werkweek eisen voor iedereen.

Sommige bedrijven zijn ecl:ter aan een bepaalde bedrijfstijd gebonden waardoor

collectief korter werken gepaard gaat met grote organisatorische problemen en

een eventueel verlies aan produktiviteit. Daarom zou korter werken flexibel

moeten worden ingevoerd.
Een andere reden waarom de werkgevers niet ~oe willen geven is een waarschijn-

-- - - ---. --.....-- -..~.- ~ --~- ~-~-. ~. .. .. .. -~ -- .- - -
lijke stijging van de kosten, doordat de huidíge arbeidstijdverkorting door
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herbezetting gecompenseerd moet worden. We hebben weliswaar te maken met grote
werkloosheid, maar die is niet evenredig verdeeld over de beroepsbevolking
waardoor soms vakmensen moeilijk te vinden zijn. Voor hetzelfde geld kan men
natuurlijk ook verder automatiseren.

Uit de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit en de produktie van goederen
en diensten blijkt dat de stijging van de produktie per manuur tot arbeide-- - . ..,~-~
tíjdverkorting heeft geleid. Bovendien blijkt-dat de produktie per manuur in
tachtig jaar bijna is vernegenvoudigd (1900-198U). De arbeidsduur heeft in
dezelfde període een verkorting van 40~ ondergaan, waardoor de produktie per
manjaar in vergelijking met 1900 slechts vervijfvoudigde.68)
Huppes concludeert dat technologische ontwikkeling en produktiviteitsgroei-- . - .. -. ..-- -. -.,..... -. - - - - - --~.-.
niet samenvallen, maar in het algemeen wel gelijke tred houden. Hij stelt- -- ------------------ - -. . - . ...-..- -
daarom dat voor het jaar 200U een arbeidstijdverkorting van 25~ nodig is om de
werkloosheidseffecten van produktiviteitsstijging door automatisering te com-
penseren.69) Iiierbij wordt echter niet vermeld of dit gepaard gaat met een
verandering van het reële loonniveau. Onzes inziens is dit wel van belang,
omdat de arbeidskosten de snelheid van de introductie van procesinnovatie be-
ïnvloeden.
Híermee komen we terug op de eerder aangevoerde problematiek over de vraag of
de technologische ontwikkelingen arbeidsbesparend zijn. Dit hangt af van de-.. - - ----~~-:,-
aard van de investeringen en de aard van de produktiesector. Zo zal de invoe--- -.. -- - . - ....- - .
ring van flexibele produktieautomatisering in de metaalindustrie voor de ar-
beidsproduktíviteit en de werkgelegenheid in deze industrie grote gevolgen
hebben, terwijl investeringen in nieuwe produktietechnieken in arbeidsexten-
sieve sectoren minder grote of geen consequenties hebben voor de werkgelegen-
heid.

Concluderend kunnen we stellen dat arbeidstijdverkorting índirect afhankelijk----------- -- - -------------
is van de arbeidsproduktiviteit, omdat de arbeidsproduktiviteit in hoge mate---- -~- ...----... ~. ~- ~~-~w- - . .. ~.
wordt bepaald door de prijs van de arbeid, terwijl ook de arbeidstijd daarvan-----~~--~-..~.~..~~-.~. . ... . - .. ..--....... : . -~.w-~ - -afhankelijk is.
Wanneer het invoeren van arbeidstijdverkorting zou leiden tot duurdere arbeid-- . ~~~.-- - - -.- -. . -.. --- - -..
als gevolg van behoud van lonen of andere kostenstijgingen, da~n zou hiermee.-..-....-, -. .--r----- -----~--.-. ...~-~ -- --nieuwe afstcot van arbeid in de hand word~n gewerkt door verdergaande automa--... ---.---.,--------- --tisering. Hiermee raken we in ee:: vicieuze cirkel.
Tot slot kunnen we opmerken dat de relatie tussen arbeidsproduktiviteitsstij-
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ging en arbeidstijdverkorting een sterk sociaal karakter heeft. De waarden van

arbeid en vrije tijd worden immers bepaald door het heersende arbeidsethos.

Ue technologische ontwikkeling wordt daarentegen autonoom bepaald, maar de

introductie van nieuwe technieken vloeit voort uit de maatschappelijke verhou-

dingen.
Kortom zowel arbeidsproduktiviteitsstijging als arbeidstijdverkorting zijn de

resultanten van de maatschappelijke conjunctuur.

3.6. lle maatschappelijke reacties op technologische ontwikkeling

In de vorige paragrafen is duidelijk geworden hoe verschillende groeperingen

in de samenleving tot uiteenlopende meningen ten aanzien van de gevolgen van

automatisering zijn gekomen. We wíllen nu verder ingaan op de maatschappelijke

visies.
Aanhangers van de stelling dat technologische ontwikkeling een autonoom, onbe-

heersbaar proces is, vinden hun argumentatie in het zogenaamde 'technologisch

determinisme'. 'Lij gaan ervan uit dat technologie de samenleving beheerst.

Tegenhangers zien technologische ontwikkelingen als sociale processen, die

juist wel beheersbaar zijn. Technologie verandert wel de omstandigheden waarin

wij leven, maar niet de mens zelf.
Naar onze mening is in de praktijk gebleken dat de mens door de technologie

weinig is verandert, terwijl de samenleving voortdurend aan veranderingen on-

derhevig is.
Toch bestaat er een spanningsveld tussen technologíeën en samenleving, ondanks

het feit dat deze spanning strijdig is met de aard van de technologie en on-

danks het feit dat eigenlijk iedereen bij de ontwikkeling van technologie be-

trokken is.~~) De samenleving is bang voor onverwachte bij-effecten van nieuwe

technologieën en men heeft geen duidelijkheid over alternatieve oplossingen.

Daarom bestaat er grote behoefte aan integrale studies, die optímalisatiemoge-

lijktieden geven, zoals bijvoorbeeld een aspectenonderzoek (Technology Assess-

ment). Hierbij staat kennis omtrent de ontwikkelingsdynamiek van nieuwe tech-

nologieën en kennis van mensen en organisatorische structuren centraal. De

aangrijpingspunten voor optimalisatie zoekt men reeds in de ontwikkelingsfase

van een projecta~l) Bij de optimalisatie van technologische ontwikkeling vindt

een afweging van voor- en nadelen plaats, waarbij aan een economisch-politiek

oordeel niet val te ontkomen.
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Zo ziet de FNV geen toekomst voor de arbeiders als gevolg van de voortgaande
uítstoot van arbeidskrachten. Zij ziet de chip als directe bedreiging voor de
werkgelegenheid in Nederland, omdat 'uitgaande van winstbejag de ondernemingen
weiníg kans hebben en werk inmiddels stukken goedkoper kan worden gedaan door
machines dan door mensen.72)
Op een onlangs gehouden FNV-congres laat deze vakbeweging weten, dat econo-
mische verníeuwing tot mislukken gedoemd is als werknemers en vakbonden niet
bij de invoering van de nieuwe technieken worden betrokken en er geen goede
afspraken worden gemaakt over arbeidsomstandigheden. De werkgevers moeten op
veel creatievere wijze met technische en sociale vernieuwing omgaan. Er be-
staan binnen de vakbeweging echter verschillende benaderingen ten aanzien van
de rol die de vakbeweging moet spelen bij de besluitvorming over invoering van
nieuwe vormen van automatisering. Van Ash en Vreeman hebben een studie gemaakt
van de vakbondsvisie ten aanzien van technologie.73) Zij onderscheiden in de
discussie een viertal posities die de bond kan innemen:
1) Men wenst geen participatie en stelt geen eisen buiten het arbeidsproces.

Nieuwe technologieën zijn niet beinvloedbaar op grond van werknemersbelang.
Getracht wordt om óf door beinvloeding van overheidsbeleid algemene rand-
voorwaarden op te leggen aan het automatiseringsbeleid van ondernemingen,
óf door middel van onderhandelingen achteraf over bekend geworden automati-
seringsplannen van ondernemingen negatief geachte sociale gevolgen te voor-
komen.

2) Men wenst participatie en door middel van deelname aan het besluitvormings-
proces wordt getracht negatief geachte sociale gevolgen te voorkomen. Hier-
bij kan men denken aan automatiseringscontracten.
lle inhoud en de organisatie van de taken die ontstaan bij níeuwe vormen van
automatisering worden hoofdzakelijk als een technologisch gedetermineerd
gegeven aanvaard.

3) Ook in deze positie is de participatiebenadering van toepassing, waarbij
dit keer alternatieve, sociaal meer gewenst geachte ontwerpcriteria inge-
bractit worden bíj de besluitvorming. Er wordt uitgegaan van technische keu-
zen.

4) De laatste benadering betreft de exter.ne controle die men op automatise-
ringsprojecten wil uitoefenen. Deze is echter nogal problematisch, omdat,
zeker in dit stadium, nog weinig zicht bestaat op algemene operationele en
controleerbare randvoorwaarden betreffende arbeidsinhoud en -organisatie
die aan de ondernemingen zouden kunnen worden opgelegd, enkele uitzonderin-
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gen daargelaten, zoals bepalingen ten aanzien van het gebruik van geregi-

streerde persoonsgegevens of de minimale duur van de arbeidscyclus. In deze

manier van denken past ook de automatiseringsheffing.

Terug vertaald naar de maatschappelijke visies kunnen we deze vier posities
als volgt in beeld brengen:

participatie externe druk

technologisch determinisme 2 1

technologisctie keuze 3 4

Vooral bij de strategie 3 ligt tegenwoordig het zwaartepunt. De vakbond ziet

wel in dat er nogal wat bedrijven met problemen zijn, die daarom automatise-

ringsplannen willen doorvoeren. Dit geeft duidelijk de problematiek aan voor

de vakbeweging bij het ontwikkelen van een eigen innovatiebeleid. Het tegen-

houden van arbeidsbesparende technologieën kan bijvoorbeeld de concurrentiepo-

sitie van de onderneming en daarmee het voortbestaan van de eigen werkgelegen-

heid in de waagschaal stellen. Ook kunnen spanningen ontstaan met een vak-

bondsbeleid op nationaal of sectoraal niveau, dat positiever staat tegenover

innovatie. Het tegenhouden van technologische vernieuwing op nationaal of sec-

toraal niveau kan evenzo schadelijk zijn voor de nationale economie, en lijkt

in ieder geval niet bij te dragen aan het overwinnen van de crisis. Het onder-

steunen van het innovatíebeleid leidt echter evenmin tot opheffing van het

probleem van de hoge, structurele werkloosheid, of de economie zich nu her-

stelt of niet.74~ De vakbeweging tracht daarom door middel van automatise-

ringscontracten of arbeidsplaatsenovereenkomsten invloed te krijgen op automa-

tisering.75~
In een studie van de COB~SER wordt gesteld dat nieuwe vormen van automatise-

ring in de industrie het resultaat zijn van de wisselwerking tussen techni-

5che, economische en sociale factoren.76~ De opkomst van de micro-electronica

heeft weliswaar een belangrijke impuls gegeven aan de vernieuwing van produk-

ten en processen, maar de aard van de arbeidsplaatsen die daarbij ontstaan,

wordt niet uitsluitend door de kenmerken van de micro-elektronica bepaald.

De bepalende factoren zijn:
- techniek,
- markt,
- organisatie en
- besluitvormingsproces,
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aldus de COB. De gewenste participatie van de vakbeweging kan in het besluit-
vormingsproces tot uiting komen. Daarbij moet ze tegenwicht geven aan het ma-
nagement, dat automatisering vaak ziet als een hoofdzakelijk technisch vraag-
stuk. ~it zou door technische deskundigen opgelost moeten worden. Hierbij
Lijkt het management zich niet helemaal bewust van het feit, dat de nieuwe
vormen van automatisering de keuze bieden tussen fundamenteel verschillende
vormen van produktie-organisatie. Ook het besef dat het groeiende beroep op
flexibiliteit een herbezinning nodig maakt op de beproefde organisatieprin-
cipes, is níet altijd aanwezig.
Het is echter duidelijk, dat de technlogische ontwikkeling niet lineair en
evenrnin autonoom is, in de zin van ' een gegeven dat zichzelf voortbrengt en
slechts één koers volgt'. D. Noble geeft als voorbeeld de geschiedenis van de
automatisch gestuurde gereedschapsmachine, om bovenstaande bewering empirisch
te onderbouwen.~~) Hij toont hiermee aan dat er keuzemogelijkheden zijn. De
vraag is dan natuurlijk welke keuze we moeten doen.
Josepti Weizenbaum, een van de grootste computergeleerden ter wereld, ziet bij-
voorbeeld geen heil in de informatiemaatschappij, zoals deze momenteel gein-
stitutioneerd wordt in de huidíge samenleving.78) Hij verfoeit de gedachte van
de aanhangers van de computerreligie aan een technologische reproduceerbaar-
heid van het fenorneen mens. Hij kiest voor de menselijkheid en tégen de ver-
slaving aan de technologie. Een andere samenleving waarin ook een computer een
zegen zou zijn blijft echter denkbaar.
Dat er nogal wat om die samenleving te doen is, blijkt uit recent verschenen
boeke,l, zoals Alvin Toffler's 'De derde golf' (1980), John Naisbitt's 'Mega-
trends' (198'L) en Herman Macrae's 'The 2024 report' (1984), waarin technolo-
gische ontwikkelingen en vooral de informatiemaatschappij in de toekomst cen-
traal staan.
Tot slot signaleren we de huidige verbondenheid van wetenschap en techniek. De
moderne wetenschap, die vroeger grotendeels werkte voor bevrediging van eigen
nieuwsgierigheid en weetlust, heeft plotseling gemerkt dat ze zich op ongeken-
de wijze nuttig kan maken voor de verbetering van de produktie. Prof. J.H.
Galjaard constateert, dat de moderne technologie haar leer van verandering, en
daarmee haar regels tot verandering, aan een eenzijdige wíjze van denken ont-
leent.~y) Dit is de logisch-empirische denkwijze, die gebaseerd is op logica
en feiten, welke worden verkre~;en door de reductie en reconstructie van de
werkelijkheid, waardoor deze programmeerbaar wordt. Deze benadering vindt veel
gehoor bij moderne industriële naties, omdat zij garant staat voor beheersing
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van de werkelijkheid en een hoge produktíviteit.

kiet beheersstreven is gericht op mensen, waardoor de tectinologie als leer van

veracidering vooral een gedragsbepalende leer geworden is.

Mensen moeten logisch, specialisties en fragmentarisch (net als een computer)

handelen, zodat er sprake is van 'goede kwaliteit' wanneer deze meetbare han-

delwijze in overeenstemming is met een gedragsstandaardisatie. Mensen worden

gehoorzaam aan instrumentele kwaliteit. Een wezenlijk verschil tussen mens en

machine is echter dat mensen ethisch handelen.

Vanzelfsprekend zullen mensen in produktiesystemen (ook die van een 'robot-

fabriek') nooit geheel gemist kunnen worden. Maar hun gedragingen zullen vol-

ledig door het Systeem bepaald worden. Beheerst funktioneren van dit Systeem

vraagt bovendien, dat mensen ook als consument in de pas lopen. Technologische

beheersing van gedrag omvat daarom in toenemende mate ook de 'vrije tijd'. Het

gehele Systeem van produktie en consumptie, van 'werk' en 'vrije tijd' is in

onze technologische maatschappij onderwerp van het informatieproces. Ook Gal-

jaard is echter de mening toegedaan, dat er een ontwikkeling denkbaar is, in

een kontext van democratisch beheer van kennis, waarbij men kan kiezen in vor-

men van mechanisering en automatisering.80)

Momenteel zijn maatschappelijke groeperingen hun achterstand in de betrokken-

heid bij technologische ontwikkeling aan het inhalen, om zodoende meer vat te

krijgen op het toekomstige maatschappijbeeld, waarin voor de techniek onver-

~nijdelijk een belangrijke plaats is weggelegd.
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Houfdstuk 4. Samenvatting en conclusies.

In de afgelopen eeuw heeft zich een verschuiving voorgedaan in het werkgele-
genheidspatroon van de verschillende sectoren.
Eerst vonden velen een baan in de landbouw, later in de industríe en na de
dienstverlening gaan nu steeds meer mensen zich bezighouden met computertech-
nologieën, zoals informatievoorziening. Dit heeft ertoe geleid dat de infor-
matiesector als nieuwe, op zich staande, sector wordt beschouwd naast de drie
voornoemde. De opkomende sector levert de produktiviteitsverhogende appara-
tuur, in de vorm van landbouwmachines, computergestuurde robots en informatie-
systemen, aan bestaande sectoren waardoor arbeidsuitstoot plaatsvindt.
De laatste jaren lijkt de technologische ontwikkeling in versneld tempo op ons
af te komen door de commerciële toepassing van de micro-electronica. Toch is
men al tientallen jaren bezig met de ontwikkeling van de micro-electronica.
Het is echter niet verwonderlijk dat velen angstig naar de op hen afstormende,
onbekende (arbeids-)toekomst kijken. De huidige ontwikkeling met betrekking
tot automatisering beinvloedt op allerlei manieren het economisch leven. We
hebben gewezen op de werkgelegenheidsaspecten, op de gevolgen voor de inko-
mensverdeling en op de veronderstelde relatie met arbeidstijdverkorting. Even-
eens is het van belang in welke mate een ondernemer of een bepaalde sector
deelneemt aan de introductie van nieuwe technologieën. Dit wordt bepaald door
de omgeving van de organisatie. De concurrentiestrijd kan dwingen tot voort-
durende technologische vernieuwing, maar ook het streven naar innovatief ope-
reren om een voorloperspositie te verkrijgen is voor ondernemingen een aanlei-
ding tot rationalisatíe.
Om tot het gewenste resultaat te komen zal naast de invoering van nieuwe tech-
nologieën ook de organisatie waarbinnen dit gebeurt moeten veranderen. Daarom
is kennis van de verschillende deelgebieden, te weten technologie, mens en
urganisatie, noodzakelijk. Op deze manier is het ook mogelijk de technologi-
sche ontwikkeling beheersbaar te houden. Het spreekt voor zich dat een en an-
der vergezeld moet gaan van juiste scholingsmogelijkheden en een democratisch
beheer van kennis. Vanuit het bedrijfsleven wordt de laatste tijd vooral de
noodzaak van goede en ook nieuwe opleidingen benadrukt. Werknemers dienen zich
te wapenen tegen de aanstormende technologie. llaar zijn ze waarschijnlijk meer
mee gebaat dan met een door de vakbeweging afgedwongen arbeidstijdverkorting.
Uit laatste is in economisch gunstige omstandigheden, zoals de jaren zestig
~uakkelijk realiseerbaar, maar in de huidige situatie niet de juiste oplossing
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voor het werkloosheidsprobleem. Deeltijdarbeid en vervroegde uittreding zijn

hier beter op hun plaats, vooral omdat werknemers hierbij zelf vrijwillig over

arbeidstijdverkorting kunnen beslissen. Op deze wijze worden ook de negatieve

invloeden van arbeidstijdverkorting op duurzaam economisch herstel

vermeden.81)
Naar onze mening is een van de randvoorwaarden voor het herstel van de econo-

mische bedrijvigheid de acceptatie van het "informatie-maatschappij" - beeld

i.n de goede zin van het woord. We denken hierbij dus niet aan het "Big -

tirother" -idee, maar aan een vergaande automatisering met behulp van computer-

gesteunde technieken zodat ondernemingen door een vergrote doelmatigheid en

doeltreffendheid weer voldoende concurrerend zijn.

lle acceptatie van de informatietechnologie kan volgens ons een handje geholpen

worden en in de juiste banen geleid om een bevredigend resultaat te verkrij-

gen. Enerzijds moet de overheid stimulerend en coórdinerend optreden. Ander-

zíjds moet het bedrijfsleven een klimaat scheppen waarin zij zelf optimaal kan

functioneren. Dat een en ander ook samen kan gaan blijkt uit een onlangs ge-

sloten akkoord van de ministers van onderwijs en economische zaken met de Raad

van Centrale Ondernemingsorganisaties over de invloed van het bedrijfsleven op

universiteiten.
kíet bedrijfsLeven wordt meer betrokken bij universitaire beroepsopleidingen

die vooral op de marktsector gericht zijn. Het gevolg hiervan zal zijn dat er

een betere aansluiting ontstaat van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en dat

er meer toegepaste research wordt gedaan. In feite wordt de tweede studiefase

(in het kader van de nieuwe studiestructuur aan W.O.-instellingen) van de

technische beroepsopleidingen structureel bekostigd door de belanghebbenden,

zoals gespecialiseerde ondernemingen. Het bedrijfsleven zal bovendien actief

deelnemen aan de tweejarige ontwerpersopleiding door contractresearch en door

het beschikbaar stellen van docenten en apparatuur. De opleiding zal op ver-

zoek van het bedrijfsleven worden afgesloten met een beschermd diploma. We

~noeten natuurlijk wel in het oog houden dat de wetenschap niet door machtscon-

centratie haar objectiviteit verlíest.

Een voorbeeld van overtieidscoórdinatie en -stimulatie is de toekomstig op te

richten Stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Technologie. Deze stich-

ting wordt in het leven geroepen omdat er in de samenleving behoef te is aan

evenwichtige en afgewogen voorlichting over de voor de samenleving van grote

betekenis zijnde wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. In die

voorlichting komen de "plussen" en "minnen" van die ontwikkelingen aan bod.
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l:en ander voorbeeld van hoe de overheid een automatiseringsklimaat kan reali-
seren binnen haar eigen organisatie wordt beschreven in het BOCO-A rapport.
Aan dit rapport liggen de volgende taakstellingen ten grondslag:
- een globaal overzicht samenstellen van de bestaande en verwachte informa-

tiebehoeften bij de overheid;
- een zo mogelijk gekwantificeerde samenhang tusen deze behoeften opsporen;
- op grond daarvan een structuur voor de informatievoorziening schetsen die op

den duur in de behoeften kan voorzien;
- een methode ontwikkelen om de automatiseringsactiviteiten af te stemmen op

en aan te passen aan de structuurschets.

Het rapport kan gezien worden als een voorstel om tot een optimale overheids-
automatisering te komen.
Vanuit het bedrijfsleven is het gewenst een officiële gedragscode voor ínfor-
rnatici te aanvaarden. Belangrijkste reden hiervoor is de moeilijkheid om auto-
matiseringsprojecten op hun vermeende kwaliteiten te testen. We denken dan ook
aan officieel geregistreerde adviesburo's voor automatiseringsprojecten, die
tot een behoorlijke en doorzichtige afweging komen tussen nuttig effect, ge-
wenste technische standaards en kostenaspect van zo'n project.
Het doel van de code is een discussie op gang te brengen over de verantwoorde-
Lijkheid van de informaticus, waardoor hij aanspreekbaar wordt en zijn syste-
men minder ondoorgrondelijk. Er moeten normen komen voor de beroepsuitoefe-
ning, die ook informatici zelf in conflictsituaties kunnen beschermen.
Als laatste willen we nog wijzen op de behoefte aan afstemming van werkgevers-
en werknemersbelangen. Om een juist automatiseringsbeleid binnen het bedrijfs-
teven te realiseren is samenwerking tusen werknemers en werkgevers onontkoom-
baar. In plaats van arbeidstijdverkorting zouden bedrijven meer tijd beschik-
baar kunnen stellen voor training-, her- of bijscholing. Dit kan hetzelfde
effect opleveren als arbeidstijdverkorting en het creëert mensen die beter
opgewassen zijn tegen de onderneming van de toekomst.

In dit laatste hoofdstuk hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat, ondanks
dat de technologische ontwikkeling niet mag en kar. worden tegengehouden, toch
met enige voorzichtigheid moet worden omgegaan met nieuwe technieken. Alvorens
tot ínschakeling van arbeídsbesparende technieken in te gaan dienen sociale en
economische overwegingen te worden gemaakt. De overheid heeft onzes inziens
als taak om de wildgroei in de informatiesector tegen te gaan. Door betere
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voorLichting en informatie over automatiseringssystemen zullen kleinere, meer

flexibele ondernemingen een verantwoorde keuze voor produktietechnieken kunnen

cnaken, waardoor een aanzet tot herstel van de Nederlandse industrie kan worden

gemaalct. Het beleid van de overheid moet zich daarom meer richten op het

klein- en middenbedrijf omdat juist in deze organisaties nog mogelijkheden

bestaan voor groei van de werkgelegenheid.

We mogen er niet vanuit gaan dat de situatie van hoge werkloosheid zich auto-

matisch zal keren, maar er zal voortdurend gereageerd moeten worden op inter-

~iationale ontwikkelingen. Innovatief optreden zal de Nederlandse concurrentie-

t~ositie op de wereldmarkt waarborgen.
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