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STELLINGEN

1. Het voorstel van de Emancipatieraad om in de nieuwe Arbeids-
voorzieningswet een tweeledige doelstelling op te nemen, te weten
het streven naar een doelmatige dn een rechtvaardige afstemming

van vraag en aanbod, verdient zowel op arbeidsmarkt-theoretische
als op beleidsmatige gronden ondersteuning.

Emancipatieraad,  Arbeidsvoorziening en  positieve  actie,  Den
Haag nov. 1986, p.29.

2. De discussie over de onbetrouwbaarheid van de werkloosheids-
cijfers wijst op de opkomst van een groot segment van marginale
banen, waarin de grens tussen werken en niet-werken vaak moeilijk
te trekken valt en illustreert zo indirect het belang van dit

segment  voor het welslagen van het  door  de  overheid  gevoerde
werkloosheidsbeleid.

3. De betrekkelijk geringe aandacht die sociologische onderzoe-
kers in ons land nog steeds aan de verdelingsfunctie van de ar-
beidsmarkt besteden en de weinig bevredigende manier waarop dit
gebeurt zijn niet alleen het gevolg van de grote beleidsafhanke-
lijkheid van het onderzoek op dit terrein, maar ook van de tame-
lijk geisoleerde positie van de arbeidsmarktsociologie  ten op-
zichte van andere deelgebieden, zoals de studie van de arbeids-
verhoudingen en het onderzoek naar sociale stratificatie en mobi-
liteit.

4. In de discussie over de vraag of de recente ideein van Kern en
Schumann over de verspreiding van nieuwe ideein over de inrich-
ting van de produktieorganisatie en hun positieve invloed op de
inhoud van bepaalde soorten werk ook in ons land van toepassing
zijn wordt ten onrechte geen rekening gehouden met de verschillen
tussen het Duitse en het Nederlandse systeem van beroepsonder-
wijs. Het Nederlandse systeem, opgedeeld als het is in drie be-
trekkelijk  scherp van elkaar  gescheiden niveaus,  lijkt  minder
bevorderlijk voor verticale taakintegratie dan het Duitse.

5. Het opstellen van prognoses met betrekking tot de te verwach-
ten vraag naar personen met bepaalde opleidingen en/of bepaalde
beroepen is een weinig adequate manier om de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

6. De ervaringen die zijn opgedaan met de doorvoering van de col-

lectieve arbeidstijdverkorting op bedrijfsniveau illustreren eens
te meer het nog steeds veelal starre karakter van de bestaande
organisatiestructuren.



7. De introductie van het begrip 'hegemoniale beheersing' in de
arbeidsprocesbenadering opent de weg naar het opnemen daarin van
elementen ontleend aan de zogenaamde interpretatieve sociologie,
hetgeen een wezenlijke aanvulling van deze benadering zou inhou-
den.

H. Doorewaard, Administratieve Automatisering Deel II, Nijme-
gen (Sociologisch Instituut K.U.) 1986.

8. Het is opmerkelijk dat in het door Nederlandse figuratiesocio-
logen verrichte onderzoek zo weinig aandacht besteed wordt aan de
meer recente veranderingen in de machts- en afhankelijkheidsre-
laties binnen het arbeidsbestel.

9. Voor de toekomst van de Nederlandse sociologie is een betere
integratie van algemene sociologie en de verschillende veldspe-
cialisaties zoals de onderwijs- of de arbeidssociologie van le-          1
vensbelang.

10.  Een belangrijke oorzaak van de moeizame verhouding tussen
onderzoekers en beleidsmensen is dat veel onderzoekers uitgaan
van een te rationele voorstelling van de wijze waarop beleid tot
stand komt, terwijl veel beleidsmensen zich baseren op een te
rationele voorstelling van de gang van zaken bij onderzoek.

11. De middenscholen zouden zich door de voorstellen voor de in-
troductie van de zogenaamde basisvorming niet in het defensief
moeten laten dringen, maar zich juist moeten profileren als de
scholen waarin gedurende de afgelopen jaren de meeste ervaring is
opgedaan met het ontwikkelen van een type onderwijs dat op basis-          E
vorming gericht is.

12. Het lezen van 66n van de toekomstromans van John Brunner (zo-          1
als 'Iedereen op Zanzibar' over overbevolking en 'The Shockwave
Rider' over de informatica-maatschappij) zou in alle sociologie-

opleidingen verplicht moeten worden gesteld.

13. Uit het feit dat vele promovendi zich in het voorwoord bij
hun proefschrift menen te moeten excuseren voor de verwoestingen
die zij bij het werken aan hun proefschrift  in de huiselijke
kring hebben aangericht kan men afleiden, dat ook deze vorm van
arbeid mensonvriendelijke trekken vertoont.
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WOORD VOORAF

Dit boek vormt een weerspiegeling van mijn inmiddels langjarige
belangstelling voor  de  arbeidsmarktproblematiek,  die  zowel  de
meer theoretische als de meer praktische, de onderzoeksmatige en

de beleidsmatige kanten ervan betreft. Toen ik me na enige aarze-
ling aan het schrijven van een dissertatie zette (er bestaan vol-
gens mij stimulerender vormen van wetenschapsbeoefening), was dat
in de eerste plaats op grond van de behoefte een tussenbalans op
te maken, om voor mezelf de vraag te beantwoorden waar ik na ruim

tien jaar van publicistische activiteit rond uiteenlopende aspec-
ten van de arbeidsmarkt beland was. Omdat ik tot die kennelijk

kleiner wordende groep personen behoor die menen dat sociologen
zinnige dingen te zeggen hebben over maatschappelijke ontwikke-
lingen en sociale problemen, werd het boek geleidelijk een poging
om tegelijk een sociologische bijdrage aan de discussie over ar-
beidsmarktproblemen en een bijdrage aan de sociologie van de ar-
beidsmarkt te leveren. Zo hoop ik dat dit boek beoordeeld zal
worden: als een poging om sociologische inzichten met betrekking
tot de opbouw, dynamiek en werking van de arbeidsmarkt te ontwik-
kelen, met behulp waarvan verschijnselen en ontwikkelingen die
door de betrokkenen vaak als problematisch worden ervaren verhel-
derd kunnen worden.

Bij het schrijven van dit boek heb ik me steeds opnieuw gereali-
seerd hoezeer het berust op de inzichten en onderzoeksresultaten
van anderen. Het boek is de neerslag van een denkproces dat niet
alleen voortdurend gevoed wordt door ontwikkelingen op de ar-
beidsmarkt zelf, maar ook door de bijdragen van collega-onderzoe-
kers. Als er op deze plaats personen bedankt moeten worden dan
zijn het toch al die collega's die mij hun rapporten en papers
toestuurden, die mij vertelden over hun onderzoeksresultaten, die
met veel animo aan discussies met anderen deelnamen, die belang-
stelling toonden voor mijn pogingen om hun ideeen in een breder
verband te plaatsen en die mij direct of indirect stimuleerden
tot het schrijven van dit boek en de publikaties die eraan vooraf
gingen. Dat het mij mogelijk is om zulke vruchtbare professionele
en persoonlijke contacten met zoveel interessante mensen te on-
derhouden, beschouw ik nog steeds als de aantrekkelijkste kant
van mijn SISWO-werk.

Er zijn zeker personen die in verband met het tot stand komen van

dit proefschrift in het bijzonder dank verdienen.  Ik noem eerst
mijn promotor, Jan van Wezel. Het is niet in het minst aan de le-
vendige en fundamentele discussies met hem te danken, dat ik ge-
leidelijk plezier begon te krijgen in wat ik voor het overige
toch als een tamelijk eenzaam avontuur ervaren heb. Verder hebben

verschillende personen waardevol commentaar geleverd op delen van
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bet manuscript of op werkdocumenten die daaraan vooraf gingen. Ik
noem (in de hoop niemand te kort te doen) met name Ton Korver,
Frits Tazelaar, Wim van Voorden, Ad Vissers, de leden van de
OSA-programmaleiding en verder mijn huidige en voormalige colle-
ga's van de sector Arbeid,  Bedrijf en Beroep:  Maurits Depla,
George Evers, Bert van Hees, Nick van den Heuvel, Ger Homburg,
Jos Mevissen en Machiel van der Woude. Hoewel ik meestal nogal
eigengereid met hun commentaar omgesprongen ben, dwongen hun op-
merkingen mij in elk geval steeds tot verduidelijking van mijn
inzichten en mijn argumentatie.

Zonder de genereuze medewerking van het Dagelijks  Bestuur van
SISWO, dat mij tot tweemaal toe studieverlof verleende, was dit
proefschrift zonder enige twijfel niet tot stand gekomen.  Ook
dank ik het bestuur en de staf van het NIAS, waar (al weer ge-
ruime tijd geleden) mijn eerste ideeen over de opzet van het
proefschrift  vorm kregen.  Tenslotte heb  ik  een  royaal  beroep
mogen doen op de medewerking van het ondersteunend apparaat van
SISWO: Peter de Kroon, Roel Doorhof, Henk Jansen, Cobie Rensen,
Ans Spiekerman, Christel van der Moot en Kathy Heckscher hebben
mij elk op hun eigen manier geholpen met de produktie van dit
boek. Vooral de laatste twee waren in de fase van het verwerken
van het manuscript mijn steun en toeverlaat.

Ik heb me altijd voorgenomen dat mijn naaste omgeving niet te
lijden zou hebben van het feit dat ik zo nodig een dissertatie
moest schrijven. Het bleek niet eenvoudig te zijn om onder alle
omstandigheden aan dit principe vast te houden. Gelukkig kon ik
daarbij op veel,  zij het  terecht niet onbegrensde,  begrip van
Fenna rekenen. Maarten en Floris bekeken een en ander met een
flinke dosis nuchterheid,  getuige het marsepijnen proefschrift
dat ik nog niet zo lang geleden op Sinterklaas cadeau kreeg. Met
zijn drieon hielden zij mij op het rechte spoor, zoals ze in fei-
te al jaren doen.

Jacques van Hoof,
Landsmeer, april 1987.
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"The task of social scientists is to explore, and
to make men understand, the patterns they form to-
gether,  the nature and the changing configuration
of all that binds them to each other. The invest-
igators  themselves  form  part  of  these  patterns.
They cannot help experiencing them, directly or by
identification, as immediate participants from

within; and the greater the strains and stresses to
which they or their groups are exposed,  the more
difficult  it  is  for  them  to  perform  the  mental

operation,  underlying all  scientific pursuits,  of
detaching themselves from their role as immediate
participants and from the limited vista it offers."

Norbert Elias, Problems of involvement and detach-
ment.

INLEIDING

Sociologen houden zich in ons land al geruime tijd met de ar-
beidsmarkt en met het onderzoek van arbeidsmarktproblemen bezig.
Het eerste door sociologen verrichte arbeidsmarktonderzoek stamt
uit het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren zes-
tig, toen zich de eerste tekenen van tekorten op de arbeidsmarkt
manifesteerden (Hamaker 1976, Van Hoof 1977). Na een kalm begin
kwam het arbeidsmarktonderzoek met name vanaf het midden van de
jaren zeventig in een stroomversnelling terecht. In de afgelopen
vijftien jaren is het tot een omvangrijk onderzoeksterrein uitge-

groeid, waarbinnen ook weer verdere differentiatie en specialisa-
tie  plaatsvinden.  Dat  heeft  uiteraard  veel  te  maken  met  het
groeiende gewicht van arbeidsmarktproblemen in de publieke dis-
cussie en voor het beleid van de partijen in het arbeidsbestel
(overheid, werkgevers, werknemers). In het eerste hoofdstuk van
dit boek zal een beeld worden geschetst van de recente ontwikkel-
ingen  in  het  sociologisch  georionteerde  arbeidsmarktonderzoek
waarbij de samenhang tussen onderzoeks- en beleidsproblemen cen-
traal staat.

Het is niet zo verwonderlijk dat sociologen belangstelling voor
de  arbeidsmarkt hebben.  Voor een  sociologie  die  zichzelf  als
maatschappijwetenschap ziet is de arbeidsmarkt, als snijvlak van
het arbeidsbestel en de sociale structuur van de samenleving, een
centraal fenomeen. De verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn van
grote invloed op de geleding van de samenleving naar groeperingen
met  van  elkaar verschillende  bestaansmogelijkheden  en  levens-
stijl, die ongelijkwaardige posities in het maatschappelijk ver-
keer innemen. Omgekeerd hebben de materi6le en sociaal-culturele
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verschillen tussen de diverse sociale milieus weer grote invloed
op de ongelijke kansen van verschillende groeperingen in het on-
derwijs en op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vormt een belang-
rijke schakel in de keten van verschijnselen die sociale onge-
lijkheid produceert en in stand houdt.

Voor klassieke sociologen/economen zoals Marx en Weber was dit
een vanzelfsprekendheid. Zij zagen de arbeidsmarkt dan ook als
een arena waar verschillende groepen met uiteenlopende posities
en tegenstrijdige belangen op elkaar botsten in de strijd om de
toeeigening van bestaansmogelijkheden.  In hun ogen was de ar-
beidsmarkt een centraal maatschappelijk verdelingsmechanisme met
een  verregaande  invloed  op  sociale,  politieke  en  ideologische
verhoudingen. Ook een veel minder op conflictverschijnselen ge-
richte socioloog als Parsons kent een centrale rol aan de ar-
beidsmarkt toe, als tussenschakel tussen het economische en het
sociaal-culturele subsysteem van de maatschappij.  Daarbij  gaat
zijn aandacht vooral uit naar de overbrugging van tegenstrijdige
belangen tussen vragers en aanbieders door middel van gemeen-
schappelijke waardesystemen en deze waarden belichamende organi-
satievormen (zie Van Wezel 1986).

Deze brede maatschappelijke betekenis van de arbeidsmarkt vormt
echter niet de achtergrond van waaruit het meeste arbeidsmarkton-
derzoek wordt verricht. De context van het merendeel van het in
ons land verrichte onderzoek wordt gevormd door concrete beleids-
problemen,  problemen zoals ze zich voordoen aan specifieke be-
leidsinstanties. Soms hebben deze met de verdelingsfunctie van de
arbeidsmarkt te maken (bijvoorbeeld als het gaat om groepen met
een kwetsbare arbeidsmarktpositie), doch veel vaker (zoals ik in
hoofdstuk 1 zal laten zien) hebben ze betrekking op de allocatie-
ve functie van de arbeidsmarkt, op de veronderstelde tekortkomin-
gen in de wijze waarop de arbeidsmarkt in dit opzicht als tussen-
schakel tussen vraag en aanbod functioneert. Dat impliceert dat
een aan de (neo-klassieke) economie ontleende voorstelling van de
arbeidsmarkt (als een markt waar vraag en aanbod van arbeids-
kracht op elkaar worden afgestemd) impliciet of expliciet het re-
ferentiekader van het meeste arbeidsmarktonderzoek (ook het so-
ciologische) vormt. Dit is een van de redenen waarom het arbeids-
marktonderzoek binnen de sociologie een tamelijk geisoleerde po-
sitie inneemt.

Het doel van dit boek is om een bijdrage te leveren aan de socio-

logische bestudering van de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het er mij
vooral om een verbinding te leggen tussen de gangbare beschouwin-
gen van arbeidsmarktverschijnselen en -problemen  (waarover meer
in de volgende hoofdstukken) en de centrale betekenis van de ar-
beidsmarkt  als  maatschappelijk  verdelingsmechanisme.  Dat  gaat
niet zover dat ik me hier systematisch zal bezighouden met de
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doorwerking van ontwikkelingen in de arbeidsmarktsituatie op de
maatschappelijke verhoudingen. Dat is een probleem op zich, dat
een grote maatschappelijke urgentie lijkt te gaan krijgen, doch
dat de competentie van een arbeidssocioloog als de auteur van
deze studie vooralsnog te boven gaat. Deze studie concentreert
zich op het analyseren van de machts- en afhankelijkheidsrelaties
op de arbeidsmarkt zelf en op de recente verschuivingen die op de
arbeidsmarkt plaatsvinden in de verhoudingen tussen vragers en
aanbieders en tussen groeperingen aanbieders onderling. Het gaat
mij dus in eerste instantie om de ongelijkheid op de arbeids-
markt, zij het vanuit het besef dat deze belangrijke consequen-
ties heeft voor de ongelijkheid in de samenleving als geheel.

Dit boek richt zich in eerste instantie tot mijn vakgenoten.
Daaronder versta ik niet alleen de arbeidssociologen, hoewel deze

vermoedelijk het meest geinteresseerd zullen zijn in wat ik te
zeggen heb over de stand van zaken met betrekking tot het ar-

beidsmarktonderzoek en de theoretische invalshoeken van waaruit
de arbeidsmarkt bestudeerd kan worden. Ik hoop met dit boek ook
een breder publiek van sociologen te interesseren voor datgene
wat sociologen (en verwante geesten) op het terrein van de ar-
beidsmarkt aan inzichten produceren. De tamelijk geisoleerde po-
sitie van het arbeidsmarkt- en het arbeidsverhoudingenonderzoek
in de sociologie komt onder andere tot uiting in het feit dat
veel sociologen die zich met aangrenzende specialisaties of sub-
disciplines bezig houden weinig oog hebben voor de betekenis van
de arbeidsmarkt. Dat gold bijvoorbeeld tot voor kort voor het va-
derlandse mobiliteits- en stratificatie-onderzoek (zie hoofdstuk
1, par.3). Binnen invloedrijke sociologische stromingen zoals de
figuratiesociologie en symbolisch interactionisme bestaat weinig
aandacht  voor arbeidsmarkt  en arbeidsverhoudingen, terwijl  er
hier toch vele verschijnselen te vinden zijn die zich zeer goed
voor bestudering vanuit deze benaderingen lenen. Weer anderen
lijken op basis van een weinig doordacht evolutionair model (de

komst van de zgn. postindustriole samenleving), waarin beroepsar-
beid (zoals we die nu kennen) als een langzaam uitstervend feno-
meen wordt beschouwd, de betekenis van de werksfeer lange tijd
stelselmatig onderschat te hebben - totdat de razendsnel  stij-
gende werkloosheid van de jaren tachtig ze weer met de neus op de
feiten drukte. De wens om arbeidssociologie en de rest van het
sociologisch bedrijf weer wat dichter bij elkaar te brengen vormt
een belangrijk motief voor het schrijven van deze studie.

Toch is het niet mijn bedoeling om van dit boek een sociologisch
onderonsje te maken. Ik ben van mening dat sociologen het een en
ander kunnen bijdragen aan de analyse van concrete arbeidsmarkt-
problemen - en dat in de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Zelf
heb ik mij in de afgelopen jaren met verschillende arbeidsmarkt-
problemen bezig gehouden, zoals de gevolgen van technische en or-
ganisatorische veranderingen voor de arbeidsmarkt, de aansluiting
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tussen onderwijs en arbeidsmarkt en herverdeling van arbeid. De
hoofdstukken die in dit boek over deze problemen te vinden zijn
beogen in eerste instantie een sociologische bijdrage aan de be-
leidsgerichte discussie over deze onderwerpen te leveren, zij het

dat zij wellicht iets afstandelijker en kritischer van toon zijn
dan vele andere bijdragen over dit soort onderwerpen. Ik hoop dus
ook degenen die zich met dergelijke beleidsproblemen bezig houden
stof tot nadenken te bieden.

Ik meen verder, dat ook het benadrukken van het verdelingsper-
spectief als zodanig een niet te onderschatten praktische beteke-

nis heeft. Dat geldt zeker voor de situatie op dit moment, nu men
er in het arbeidsmarktbeleid steeds meer toe neigt verdelings-
doelstellingen ondergeschikt te maken aan de eis van een effi-
ci8nte allocatie (zie hoofdstukken 1 en 6 voor een nadere uitwer-

king). Het naar voren halen van de verdelingsfunctie van de ar-
beidsmarkt vestigt dus de aandacht op problemen die de beleids-
instanties thans meer en meer lijken te negeren. In het hoofdstuk
waarmee deze studie afgesloten wordt zal ik vanuit dit gezichts-
punt een beschouwing aan de meest actuele ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt wijden.

Verder ben ik mij ervan bewust dat sociologen de belangstelling
voor de arbeidsmarkt delen met andere disciplines, met name de
economie. In ons land waren de sociologen er in het algemeen eer-
der dan bij de economen, die zich pas in de laatste tien jaar wat

meer regelmatig met arbeidsmarktonderzoek zijn gaan bezighouden
(1). In andere landen zijn het vaak de economen geweest die zich
het eerst op dit terrein begaven en kwamen de sociologen later
(zo bijvoorbeeld in de V.S. - zie Berg 1981). Maar ook hier ten
lande hebben de sociologisch georiinteerde onderzoekers veel van
de economie overgenomen. Zo zijn de thans populaire  segmente-
ringstheorieEn voor een groot deel ontleend aan de angelsaksische
instutionele en radicale economie.

Ik wil dan ook zeker niet de indruk wekken dat het arbeidsmarkt-
onderzoek door 66n discipline, in casu de sociologie, geclaimed
kan of zou moeten worden. Ook erken ik volmondig de noodzaak van

inter-disciplinaire samenwerking bij de aanpak van concrete ar-
beidsmarktproblemen. Dat ik in dit boek met enige nadruk op het
belang van een specifiek sociologisch perspectief (2) wijs, komt
voort uit mijn overtuiging dat dat perspectief tot waardevolle
inzichten kan leiden (quod erat demonstrandum) en ook uit mijn
ervaring dat discussies tussen sociologen en (bijvoorbeeld) eco-
nomen alleen dan vruchtbaar zijn, als beide partijen goed weten
waar ze staan om van daaruit te zoeken naar aanknopingspunten met
wat de andere partij te bieden heeft.  Ik hoop dat deze studie
daarom ook voor economen die zich met het onderzoek van arbeids-
marktproblemen bezig houden interessant zal zijn.
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De opzet van het boek is als volgt. Het eerste hoofdstuk is ge-
wijd aan de ontwikkelingen in het sociologisch geori6nteerde ar-
beidsmarktonderzoek in ons land sinds het midden van de jaren ze-
ventig. Dit hoofdstuk kan gezien worden als het vervolg op een
tien jaar eerder geschreven artikel dat de ontwikkeling van het
arbeidsmarktonderzoek tot aan het midden van de jaren zeventig
behandelde (Van Hoof 1977).  Ik zal proberen om de grote lijnen
die in dat artikel geschetst werden naar het heden door te trek-
ken. Ook zal ik een poging doen de geschetste ontwikkelingen
(meer dan in het genoemde artikel gebeurde) in een wetenschaps-
sociologische context te plaatsen, waarbij de samenhang tussen
beleidsproblemen en de ontwikkeling van het onderzoek centraal
staat. Het hoofdstuk beoogt enerzijds een overzicht te bieden,
aan de hand waarvan de concrete thema's die in de volgende hoofd-
stukken aan de orde komen beter geplaatst kunnen worden. Ander-
zijds heeft het ook een evaluatief karakter en wijst het op te-
kortkomingen die voor mij de aanleiding vormen om me in de laat-
ste hoofdstukken zo nadrukkelijk met de verdelingsfunctie van de
arbeidsmarkt bezig te houden.

In de volgende drie hoofdstukken komen enkele concrete arbeids-
marktproblemen aan de orde, dat wil zeggen verschijnselen die
door vele betrokkenen als problematisch worden ervaren en die
doorklinken in de onderzoeksvragen die door beleidinstanties aan
onderzoekers worden voorgelegd. Dat zijn:
- de invloed van de technische en organisatorische veranderingen
op de kwaliteit van de arbeid en op de arbeidsmarktsituatie
(anders gezegd: humanisering van de arbeid als arbeidsmarktpro-
bleem);

- de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de rol van
verschillende koppelingsmechanismen daarbij;

- herverdeling van arbeid, met name in de vorm van een collectie-
ve arbeidstijdverkorting zoals deze in de afgelopen jaren in
ons land in praktijk is gebracht.

Deze hoofdstukken zijn ontleend aan eerdere publikaties van mijn
hand die in de afgelopen vijf jaren verschenen zijn; waar nodig
zijn zij van een nawoord voorzien waarin op de meest recente ont-
wikkelingen wordt ingegaan. Zij berusten niet op eigen veldonder-
zoek, maar zijn pogingen om inzichten die te vinden zijn in door
anderen in binnen- en buitenland verricht onderzoek bijeen  te
brengen en met elkaar te verbinden. De context waarin deze hoofd-
stukken tot stand gekomen zijn is steeds de beleidsgerichte dis-
cussie over de  genoemde onderwerpen.  Theoretische  overwegingen
nemen in deze hoofdstukken geen grote plaats in, hoewel theoreti-
sche uitgangspunten zeker te herkennen zijn.

In het vijfde hoofdstuk verschuift het zwaartepunt naar de theo-
retische discussie, naar de vraag hoe een sociologische benade-
ring van de arbeidsmarkt eruit zou moeten zien. Het doel van dit
hoofdstuk is een theoretische invalshoek te schetsen die met name
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gebruikt kan worden bij het onderzoek naar de verdelingsaspecten
van de arbeidsmarkt. De nadruk valt daarbij op de machts- en af-
hankelijkheidsrelaties  tussen  vragers  en  aanbieders  en  op  de

daarmee  verbonden  uiteenlopende  strategische  mogelijkheden  en
strategieon van verschillende groeperingen vragers en aanbieders

c.q. de verschillende arbeidsmarktpartijen. De in deze inleiding
al  geintroduceerde  voorstelling van de  arbeidsmarkt  als  arena
wordt zo verder uitgewerkt.

Dat ik dit hoofdstuk na de hoofdstukken over concrete arbeids-
marktproblemen plaats is geen toeval. Hoewel verschillende theo-

retische elementen uit de vorige hoofdstukken erin verwerkt zijn,
gaat het gepresenteerde theoretische kader als geheel toch boven
het stramien van deze hoofdstukken uit. Het vertegenwoordigt een
verdere ontwikkeling in mijn denken over de arbeidsmarkt, die nog
maar ten dele in de vorige hoofdstukken (die op eerdere tijdstip-
pen geschreven en gepubliceerd zijn) terug te vinden is. In welke

richting dit kader wijst wanneer men het als vertrekpunt bij de
analyse van arbeidsmarktproblemen hanteert, kan men opmaken uit
het laatste hoofdstuk van het boek.

Dit slothoofdstuk bevat een beschouwing over actuele ontwikkelin-
gen op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt de aandacht vooral gericht
op verschuivingen in de machts- en afhankelijkheidsrelaties tus-
sen verschillende groeperingen en partijen en de daarmee verbon-
den herstructerering van de arbeidsmarktverhoudingen. Ook wordt
nu (meer dan in de op concrete arbeidsmarktproblemen betrekking
hebbende hoofdstukken) de aandacht gevestigd op het beleid zelf,
zoals dat door de verschillende partijen in het arbeidsbestel
(inclusief de staat) gevoerd wordt. Dit is in zekere zin het
meest ambitieuze, maar ook meest speculatieve hoofdstuk van het
boek. Ambitieus omdat het een samenhangend beeld van de ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt wil geven; speculatief omdat dit beeld
slechts ten dele gefundeerd kan worden op empirisch onderzoek. Ik
beschouw dit hoofdstuk dan ook als een voorlopige bijdrage aan
een discussie, die wat mij betreft niet alleen tot verdere aan-
vulling van dat beeld moet leiden, maar in ieder geval ook tot
verder onderzoek naar de strategische knooppunten van de ver-
schillende gesignaleerde ontwikkelingen.

Tot besluit van deze inleiding volgen nu nog enkele opmerkingen
over de afbakening van het terrein waarop deze studie zich richt.

Er zijn in de sociologische literatuur verschillende definities
van de arbeidsmarkt te vinden. Zo omschrijft Ter Hoeven (een van
de eerste Nederlandse onderzoekers die zich met arbeidsmarktpro-
blemen heeft beziggehouden) de arbeidsmarkt als 'het totaal van
processen dat plaats vindt tussen de vragers en aanbieders van
arbeidsprestaties, waardoor zowel de ruil als de prijsvorming van
de desbetreffende arbeidsprestaties tot stand komen (Ter Hoeven
1963: 9). Een andere definitie wordt gegeven door Hamaker, in een
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studie waarin veel aandacht aan begripsafbakening besteed wordt.
'De arbeidsmarkt', aldus Hamaker, 'is op te vatten als bijzonde-
re, deels geinstitutionaliseerde vorm van uitwisseling van ar-
beidsprestaties tegen beloning tussen individuele aanbieders en
vragers van arbeid'  (Hamaker 1976:  103-104). Een veelbetekenend
verschil tussen deze definities is dat Ter Hoeven de prijsvorming

van de arbeid in 66n adem met de ruil van arbeidsprestaties als
functie van de arbeidsmarkt aanduidt, terwijl Hamaker zich tot de
ruilprocessen ('uitwisseling') beperkt. Volgens zijn conceptuali-
sering wordt de arbeidsmarkt beperkt  tot de allocatie van ar-
beidskrachten,  terwijl de prijsvorming (de vaststelling van de

beloning) daarbuiten blijft (zie ook Hamaker: 74).

De definitie van Hamaker weerspiegelt een voor veel sociologisch
onderzoek van de arbeidsmarkt kenmerkende beperking. Met een be-
roep op de (op zich niet onjuiste) stelling dat de processen van
allocatie en prijsvorming in de loop der tijd tot op grote hoogte

van elkaar losgekoppeld zijn wordt een onderscheid gemaakt tussen
de werkgelegenheidsmarkt, waar de allocatie plaats vindt en de
loonmarkt, waar de prijsvorming zich afspeelt. Op de eerste markt
zijn het de individuele vragers en aanbieders die elkaar ontmoe-
ten; op de veel meer geinstitutionaliseerde  loonmarkt gaat het
niet om individuen maar om partijen, de organisaties van werkge-
vers en werknemers. Het sociologisch georionteerde arbeidsmarkt-
onderzoek heeft zich de facto vrijwel volledig tot de werkgele-
genheidsmarkt beperkt en zo de prijsvorming en het daaromheen op-
gebouwde systeem van collectieve arbeidsverhoudingen buiten be-
schouwing gelaten (Van Hoof 1977, zie verder hoofdstuk 1).

Dat lijkt mij voor deze studie een weinig vruchtbare inperking
van het terrein.  Juist wanneer men in machts- en afhankelijk-
heidsrelaties en in verdelingsproblemen geInteresseerd  is,  kan
het meer gefnstitutionaliseerde en georganiseerde deel van de ar-
beidsmarkt niet buiten beschouwing blijven. Hoewel het mij moge-
lijk lijkt om werkgelegenheids- en loonmarkt, de arbeidsmarkt in
engere zin en de collectieve arbeidsverhoudingen, als twee aparte
arena's te beschouwen, mag de interdependentie tussen beide toch
niet uit het oog worden verloren.

Organisatorisch zijn beide verbonden door de wijd vertakte eigen
organisaties van werkgevers en werknemers. In zoverre is de ver-
binding tussen beide arena's voor een belangrijk deel een intern
organisatieprobleem. Ook functioneel zijn beide verbonden. De on-
derhandelingsprocessen die zich op het collectieve niveau afspe-
len hebben ten doel om de uitkomsten van de ruilprocessen die op
het individuele niveau plaatsvinden ten eigen bate te beinvloe-

den. Dat geschiedt door middel van het maken van afspraken tussen
de partijen, die vervolgens voor individuele vragers en aanbie-
ders als een gegeven gelden. De collectieve arbeidsverhoudingen
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vervullen dus een sturende functie. Anderzijds blijft de positie
van de partijen in de collectieve arbeidsverhoudingen toch altijd
afhankelijk van de verhoudingen tussen vraag en aanbod op de ar-

beidsmarkt (in engere zin), ook al kunnen institutionele mecha-
nismen aanpassingsprocessen soms aanzienlijk vertragen.

Op grond van deze overwegingen geef ik aan de ruimere definitie
van Ter Hoeven de voorkeur boven die van Hamaker. In deze studie
versta ik onder arbeidsmarkt het totaal van processen dat plaats-
vindt tussen de vragers en aanbieders van arbeidsvermogen en de
daarmee  samenhangende  regels  en  institutionele  voorzieningen,
waardoor zowel de allocatie als de prijsvorming van arbeid tot
stand komt. De toevoeging van de elementen 'regels' (een begrip
dat ik niet alleen tot wettelijke regels beperkt, maar dat ook
afspraken en gewoonten omvat) en 'institutionele voorzieningen'
dient om het belang van institutionele aspecten te onderstrepen.

Het gebruik van het begrip arbeidsvermogen in plaats van arbeids-
prestaties houdt verband met nog een onderscheiding die voor af-
bakeningsdoeleinden van belang is:  de onderscheiding tussen de
allocatie en de benutting van arbeidsvermogen. Wat de werkgever
op de arbeidsmarkt verwerft zijn niet zozeer concrete arbeids-
prestaties, maar de (qua tijd en plaats begrensde) beschikking
over het arbeidsvermogen van de betreffende werknemers. Vervol-
gens is het aan hem ervoor te zorgen dat deze personen ook de
facto de gewenste prestaties leveren. Hiermee wordt een nieuwe
bron van spanningen in de relatie tussen werkgevers en werknemers
geintroduceerd. Met name in de zgn.  arbeidsprocesbenadering is
dit tot een centraal thema van onderzoek gemaakt (Braverman 1974,
Christis e.a. 1980).

De wijze waarop de werkgever het hem ter beschikking staande ar-
beidsvermogen weet te benutten kan op zich dus weer de inzet wor-

den van belangentegenstellingen en conflicten. Hier verlaten we
echter de arbeidsmarkt en betreden we de arena van de arbeidsor-
ganisaties; het gaat dan niet meer om ruilprocessen maar om be-
heersing van het arbeidsgedrag. Deze studie richt zich in eerste
instantie op de arbeidsmarkt. Dat wil echter niet zeggen dat de
arbeidsorganisatie c.q. de benutting van arbeidsvermogen geheel
buiten beschouwing blijven. Ook hier geldt dat beide arena's nauw
met elkaar verbonden zijn, zowel organisatorisch als functioneel.
De organisatorische relaties komen met name naar voren daar waar
zgn. interne arbeidsmarkten bestaan. Vanuit functioneel gezichts-
punt is vooral van belang dat de wijze waarop arbeidsvermogen be-
nut wordt de verdere ontwikkeling van het arbeidsvermogen zelf
beinvloedt en daarmee ook de marktwaarde ervan. Met name in de
hoofdstukken 2 en 3 zullen de verbindingen tussen organisatie en
arbeidsmarkt verder worden uitgewerkt en geillustreerd.
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Deze opmerkingen voeren tot een beeld van het arbeidsbestel dat
uit drie arena's bestaat: de arbeidsmarkt (in engere zin), de ar-
beidsorganisatie en de collectieve arbeidsverhoudingen (zie ook
Grootings en H6vels 198lb). Ik merk in dit verband nog op dat de
sturende functie die  ik aan de collectieve arbeidsverhoudingen
toeken niet alleen de arbeidsmarkt maar ook de arbeidsorganisatie

geldt: de partijen die met elkaar in de eerste arena onderhande-
len kunnen ook proberen om de omstandigheden, waaronder de benut-
ting van arbeidsvermogen plaats vindt te beInvloeden, door bij-
voorbeeld afspraken over arbeidsomstandigheden, de invoering van
automatisering of arbeidstijdverkorting te maken. Zo bezien kan

men de arbeidsmarkt (in engere zin) en de arbeidsorganisatie als
de twee primaire arena's beschouwen waarin de belangen van vra-
gers/werkgevers en aanbieders/werknemers elkaar rechtstreeks ra-
ken. De collectieve arbeidsverhoudingen vormen dan een secundaire
arena, waarin de tegenstellingen tussen vragers en aanbieders op
een ander niveau worden gebracht om bepaalde, als problematisch
ervaren resultaten van de confrontatie in beide primaire arena's
bij te sturen. Het is opvallend dat rond elk van deze drie are-
na's arbeidssociologische specialisaties ontstaan zijn: het ar-
beidsmarktonderzoek,  de bedrijfs- c.q.  de  organisatiesociologie
en de leer der arbeidsverhoudingen, die zich betrekkelijk los van
elkaar ontwikkeld hebben. In deze studie zullen juist de verbin-
dingen tussen deze arena's veel aandacht krijgen. Ik hoop daarmee
ook een bijdrage te leveren aan het doorbreken van deze onvrucht-

bare verkaveling van de arbeidssociologie.

NOTEN

1) Een belangrijke rol bij het stimuleren van economisch arbeids-
marktonderzoek werd gespeeld door het Nationaal Programma Ar-
beidsmarktonderzoek (NPAO). Zie in dit verband Muusers, Kunnen
en Van Hoof 1982.

2) Ik spreek bewust van 'een' sociologisch perspectief, omdat ik
me goed realiseer dat het door mij geschetste perspectief, dat
speciaal gericht is op de verdelingsfunctie van de arbeids-
markt, niet het enig mogelijke is.
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I. TUSSEN DISTANTIE EN BETROKKENHEID

Continuiteit en verandering  in  het  sociologische  arbeidsmarkt-
onderzoek sinds het midden van de jaren zeventig

Inleiding

In dit hoofdstuk wil ik een poging doen om recente ontwikkelingen
in dat deel van het Nederlandse arbeidsmarktonderzoek dat een so-
ciologische signatuur draagt te analyseren. Onder 'onderzoek dat

een sociologische signatuur draagt' wordt in eerste instantie het
arbeidsmarktonderzoek begrepen dat verricht is door personen die
zichzelf socioloog noemen. Ook het onderzoek dat wat theoretische

uitgangspunten en onderzoeksaanpak betreft  daar grote verwant-
schap mee vertoont (al is dat door personen verricht die uit een
andere discipline afkomstig zijn) is hier en daar in de beschou-
wing betrokken. Bovendien wordt hier en daar naar onderzoek ver-
wezen dat door Vlaamse collega's is uitgevoerd, hetgeen gezien de
banden tussen het Nederlandse en Vlaamse onderzoek voor de hand
ligt (zie bijv. Van Hoof en Martens 1977).

Dat is een logisch begin voor een studie waarin aan de ene kant
enkele specifieke thema's die in de afgelopen jaren voorwerp van
onderzoek zijn geweest nader belicht zullen worden en die aan de
andere kant de pretentie heeft een bijdrage te leveren aan de
verdere ontwikkeling van het arbeidsmarktsociologisch onderzoek.
De globale schets van het arbeidsmarktonderzoek die in dit hoofd-
stuk geboden wordt vormt de context van de thematische hoofdstuk-
ken 2, 3 en 4 en beoogt de lezer een indruk te geven hoe hij deze
thema's in het veld als geheel kan situeren. De evaluatie van de

huidige stand van zaken, waartoe deze schets leidt, vormt boven-
dien de rechtvaardiging voor de poging in hoofdstukken 5 en 6 een
bepaald theoretisch perspectief te ontwikkelen en dat op actuele
ontwikkelingen in de arbeidsmarktsituatie te betrekken.

Maar ook los van de functie die het onderwerp van dit hoofdstuk
voor dit boek als geheel vervult is het een interessant onder-
werp. Het gaat immers om de ontwikkeling van een studieveld dat
aan de ene kant een centrale plaats in de sociologische traditie
inneemt, nauw verbonden is met centrale sociologische thema's als

ongelijkheid, stratificatie en sociale mobiliteit, doch dat aan
de andere kant ook een grote beleidsrelevantie heeft, een belang-
rijke rol speelt in sociaal-politieke discussies en in het so-
ciaal-economisch beleid. Deze positie op het snijvlak van weten-
schap en beleid zet zijn stempel op de ontwikkeling van het ar-
beidsmarktonderzoek en creeert voor de onderzoekers die op dit
terrein actief zijn een tegenstrijdige situatie. Enerzijds zijn
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zij op verschillende manieren betrokken bij maatschappelijke en
ideologische stromingen, die hun denken over sociale verhoudingen
en problemen beinvloeden; en verbonden met bepaalde actoren, die
verwachten dat zij bruikbare kennis leveren en die hun bepaalde
definities van problemen aan de hand doen. Anderzijds is relatief
autonome kennisontwikkeling op dit terrein (zo goed als op andere
terreinen) alleen mogelijk, wanneer zij enige afstand kunnen ne-
men tot de gangbare interpretaties van de betrokken actoren en
interpretatiekaders en eigen criteria ontwikkelen, die hun kunnen
leiden bij de verdere bestudering van deze problemen. Hier mani-
festeert zich dus, om met Elias te spreken, de spanning tussen
betrokkenheid (involvement) en distantie (detachment), een span-
ning die karakteristiek is voor de huidige situatie van de socia-
le wetenschappen in het algemeen, maar die wel heel duidelijk
naar voren springt op zulke beleidsnabije terreinen van weten-
schapsbeoefening als het arbeidsmarktonderzoek (Elias 1956).

In een eerdere publikatie over de ontwikkeling van het (sociolo-
gisch geori nteerde) arbeidsmarktonderzoek in ons  land,  die de
periode tot ongeveer het midden van de jaren zeventig bestrijkt,
heb ik de invloed van de wijze waarop beleidsinstanties problemen
definioren op de richting van het onderzoek nadrukkelijk naar vo-

ren gehaald. Dit artikel, getiteld 'Arbeidsmarktonderzoek op een
keerpunt' (Van Hoof 1977), zal ik gebruiken als vertrekpunt voor
de analyse van de meer recente ontwikkelingen die  ik op deze
plaats wil ondernemen. Daarom begin ik met de beknopte weergave
van het betoog dat in het genoemde artikel te vinden is.

Het arbeidsmarktonderzoek in ons land ging van start  tegen de
achtergrond van de personeelsvoorzieningsproblemen  in de  jaren
vijftig en zestig, waarbij een omvangrijk onderzoek in de Rotter-
damse en Amsterdamse havens een prominente plaats inneemt. In het
veelal door het bedrijfsleven gefinancierde onderzoek naar deze
problemen kwam een nogal eenzijdige benadering tot ontwikkeling.

De onderzoekers beperkten zich hoofdzakelijk tot de werkgelegen-
heidsmarkt en lieten de loonmarkt (d.w.z. de institutionele rela-
ties tussen werknemers, werkgevers en overheid) grotendeels bui-
ten beschouwing. De aanbodszijde werd in bet middelpunt van de

belangstelling geplaatst, waarbij de aandacht veelal toegespitst
werd op voorkeur, houdingen en verwachtingen van de aanbieders.
Het was kortom een nogal subjectivistische benadering die goed
correspondeerde met de 'bedrijfsstijl' die de sociologie als ge-
heel in die jaren kenmerkte (Gastelaars 1985).

Aan het einde van de jaren zestig ging het terrein van onderzoek
zich geleidelijk verbreden tot de werking van de arbeidsmarkt als

allocatiemechanisme en de knelpunten die zich voordeden bij de
ontmoeting van vraag en aanbod. Dit weerspiegelt de groeiende rol

van het Ministerie van Sociale Zaken als opdrachtgever, dat daar-
bij geleid werd door de zich ontwikkelende idee6n over een ac-
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tieve arbeidsmarktpolitiek. De zojuist genoemde benadering bleef
echter doorwerken. De aandacht werd nog sterker dan voorheen op
de werkgelegenheidsmarkt geconcentreerd: arbeidsmarktonderzoek en
de studie van de arbeidsverhoudingen ontwikkelden zich tot twee
gescheiden terreinen. Het zwaartepunt van het onderzoek bleef bij
de aanbodszijde liggen, hoewel de betekenis van voorkeur, houdin-
gen en verwachtingen in sommige studies danig werd gerelativeerd
en men meer oog begon te krijgen voor de gedragsbeperkende facto-
ren die in de arbeidsmarktsituatie zelf gelegen zijn (zie bijv.
de invloedrijke studie van Van Wezel naar de herintreding van
werklozen - Van Wezel 1972). Het aanbodsgerichte arbeidsmarkton-
derzoek en het toch vooral aanbodsgecentreerde arbeidsmarktbeleid
kwamen sterk in elkaars verlengde te liggen.

Hoewel deze hoofdlijn zich bijzonder duidelijk aftekende, deden
zich in het midden van de zeventiger jaren toch enkele ontwikkel-
ingen voor die mij leken te wijzen op een heroriontatie in de
kring van arbeidsmarktonderzoekers, ingegeven door kritische re-
flectie op de resultaten van het eigen onderzoek en gevoed door
veranderingen in de arbeidsmarktsituatie. Aan de ene kant was er
sprake van een groeiende interesse voor onderzoek aan de vraag-
zijde,  naar het arbeidsmarktgedrag van de werkgevers dus,  die
rechtstreeks voortkwam uit het feit dat men in het gangbare aan-
bodsgerichte onderzoek steeds meer op de gedragsbeperkende in-
vloed van de vraagzijde stuitte. Aan de andere kant waren er aan-
wijzingen voor een  theoretische  herorientatie,  bijvoorbeeld  de
toenemende interesse voor institutionele arbeidsmarkttheoriein

(theoriein die in eerste instantie gericht zijn op de regulering
en structurering van de relaties op de arbeidsmarkt), die een re-
actie vormde op de dominerende individualiserende benadering (ge-
richt op de verklaring van het individuele arbeidsmarktgedrag).
Beide lijnen, zo stelde ik in het genoemde artikel, komen samen
in een benadering die meer dan voorheen de functie van de ar-
beidsmarkt als verdelingsmechanisme centraal stelt. Dat leek mij
mede een reactie op de door de omslag van de arbeidsmarktsituatie
(de groei van de werkloosheid vanaf 1974) snel in belang toene-
mende  verdelingsproblemen.  Ik  beschouwde  dit  als  een  gunstige
ontwikkeling en eindigde het artikel met enkele suggesties voor
een verdere uitwerking van een theoretisch kader dat meer recht
zou kunnen doen aan de verdelingsfunctie van de arbeidsmarkt.

Tot zover de weergave van mijn eerdere ideeGn over de ontwikke-
ling van het sociologisch georienteerde arbeidsmarktonderzoek in
ons land. Een voor de hand liggende vraag is nu in hoeverre de

grote lijn die ik indertijd schetste ook in de periode na 1975 te
herkennen valt en meer in het bijzonder of de door mij gesigna-
leerde heroriontatie ook inderdaad tot een 'ommekeer' in het ar-
beidsmarktonderzoek geleid heeft. Dat is de eerste vraag die ik
in dit hoofdstuk wil beantwoorden. De tweede vraag waar ik op in

wil gaan luidt op welke manier de ontwikkeling in de afgelopen
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jaren verklaard kan worden. Daarbij zal de hierboven al aangege-
ven spanning tussen wetenschap en beleid, tussen distantie en be-

trokkenheid het vertrekpunt vormen.

Voor ik me aan de beantwoording van die vragen zet, is het goed
erop te wijzen dat mijn oorspronkelijke analyse van de 'benade-
ring' die het arbeidsmarktonderzoek tot 1975 karakteriseerde op-

gebouwd is rondom drie dimensies,  die in het genoemde artikel
niet altijd even scherp uit elkaar werden gehouden. De eerste di-
mensie heeft betrekking op het praktische belang dat aan het on-
derzoek ten grondslag ligt en een 'kennisleidende' functie bezit.

Indertijd gebruikte ik een driedeling van Den Broeder (het onder-
scheid  tussen de  recruterings-, allocatie- en  verdelingsfunctie
van de arbeidsmarkt, verbonden met de betekenis van de arbeids-
markt voor resp. werkgevers,  de samenleving als geheel en de
werknemers - Den Broeder  1973)  om aan te geven op welk type
belangen het onderzoek gericht kan zijn.

Ik ben thans geneigd om een iets andere formulering te kiezen.
Uitgangspunt is daarbij dat de arbeidsmarkt in het economisch
proces een dubbele functie vervult. De arbeidsmarkt is enerzijds,
als het mechanisme met behulp waarvan de  'factor arbeid' wordt
gealloceerd over de verschillende produktieve inzetmogelijkheden,
een schakel in het proces van voortbrenging van goederen en dien-
sten. Anderzijds is het, als mechanisme voor de vaststelling van
de prijs van arbeid, ook een schakel bij de verdeling van de op-
brengsten van dit proces. Deze beide functies zijn echter nauw
verbonden; het gaat ten dele om dezelfde verschijnselen (de pro-

cessen die zich afspelen bij de ontmoeting van vraag en aanbod en
de resultaten ervan), die vanuit twee verschillende perspectieven
kunnen worden bekeken.

In het eerste geval is het perspectief dat van een efficionte al-
locatie. Het onderzoek staat daarbij eerst en vooral in het teken
van het streven naar een betere aansluiting tussen vraag en aan-
bod. In de beginperiode van de actieve arbeidsmarktpolitiek werd
dit uitgedrukt met de leuze: de juiste man op de juiste plaats.
Men zal thans ongetwijfeld een meer sexe-neutrale leuze prefere-
ren.  Bij  de  invulling  van  dit  gezichtspunt  gaat  de  aandacht

meestal uit naar de vraag hoe men de arbeidsmarkt zo kan laten
functioneren, dat zo goed mogelijk voorzien kan worden in de
kwantitatieve en kwalitatieve behoeften aan menskracht die bij de
werkgevers bestaan. Er is echter ook een meer aanbodgerichte in-
vulling denkbaar, waarbij men zich afvraagt of de beschikbare ca-
paciteiten van de aanbieders optimaal benut worden. Hoewel deze
laatste interpretatie in beleid en onderzoek zeker een rol

speelt, kan men veilig stellen dat onderzoek dat door het alloca-
tieperspectief geleid wordt in veel gevallen de arbeidsmarktpro-
blemen expliciet of impliciet vanuit de werkgeverskant belicht.
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In het tweede geval is het perspectief dat van een rechtvaardige

verdeling. Men vraagt zich in dit geval af welke kansen verschil-
lende categoriedn arbeidskrachten hebben op het bereiken van ver-
schillende beloonde en verschillend gewaardeerde banen. Dit bete-
kent  natuurlijk ook aandacht  voor  de  beloningsstructuur  zelf
(d.w. z. los van de verdeling van beloningen over de verschillende
gegadigden) en van de wijze waarop deze tot stand komt. In het
onderzoek dat vanuit dit perspectief wordt verricht staan dus de
belangen van werknemers centraal. Het is duidelijk dat voor de
overheid in principe beide invalshoeken.van belang zijn, zodat in
het door overheidsinstanties gefinancierde onderzoek nu eens het
ene, dan weer het andere perspectief voorop zal staan. Daarop kom
ik later nog terug.

De eerste dimensie die ik in dit hoofdstuk zal gebruiken om ar-
beidsmarktonderzoek te karakteriseren is dus het onderscheid tus-
sen het allocatie- en het verdelingsperspectief, als aanduiding
voor de praktische context waarin het onderzoek plaatsvindt. De
tweede dimensie is het onderscheid tussen aanbod- en vraagge-
richt onderzoek. Dit is een onderscheid dat zowel met de onder-
zoeksingang te maken heeft (waar verzamelt men het onderzoeksma-
teriaal?) als ook met het gehanteerde analysemodel (worden ver-
klarende  factoren  vooral  aan  vraag- of  aan  aanbodszijde  ge-
zocht?). Er is tussen deze twee aspecten  geen volledige corres-

pondentie (men kan bijv. aanbieders vragen stellen over de aard
van de functie en hun perceptie van het bedrijfsbeleid), doch de
gekozen ingang stelt wel grenzen aan de variabelen die in het on-
derzoek kunnen worden meegenomen. De derde door mij gehanteerde
dimensie heeft betrekking op de theoretische invalshoek die wordt
gekozen. Ik maakte in dit verband hierboven het onderscheid tus-
sen gedragtheoriein en institutionele theoriein. Dit onderscheid
voldoet als een eerste benadering; in de loop van deze studie zal
het verder worden gepreciseerd (zie hoofdstuk 5).

In het genoemde artikel werd het 'gangbare' arbeidsmarktonderzoek
in feite gesitueerd op het ene uiteinde van elk van deze drie di-
mensies: het was aanbodgericht onderzoek, dat in het teken van
het allocatieperspectief staat en dat in hoge mate gericht is op
de verklaring van het afzonderlijke gedrag van (vooral) de aan-
bieders. De herorientatie die in het artikel werd gesignaleerd
werd in feite opgevat als een min of meer gelijktijdig opschuiven
van het onderzoek in de richting van het andere uiteinde van elk
van deze dimensies. Het is echter heel wel denkbaar dat de ver-
schuivingen op de verschillende dimensies niet parallel verlopen,
omdat de verschillende dimensies niet logisch met elkaar samen-
hangen.  Deze mogelijkheid werd in het artikel niet  onderkend,
doch zal in de loop van dit hoofdstuk wel degelijk van belang
blijken.
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Tot besluit van deze inleiding nog de volgende opmerking. De au-

teur van dit stuk is niet alleen waarnemer van de ontwikkelingen
die hier beschreven zullen worden, maar is ook als medespeler de
afgelopen jaren zeer nauw bij de ontwikkeling van het arbeids-
marktonderzoek betrokken geweest. De eerder geschetste spanning
tussen betrokkenheid en distantie geldt in zekere zin dus ook
voor hem persoonlijk: als waarnemer wordt hij thans geconfron-
teerd met de resultaten van zijn eigen betrokkenheid. Zoals bij
participerende observatie in het algemeen bestaat hier dus een
risico van vertekening, van subjectiviteit. De nu volgende be-
schouwing moet daarom voor een deel als een persoonlijke inter-
pretatie beschouwd worden, die via een proces van discussie met
andere participanten en waarnemers een meer intersubjectief ka-
rakter zou moeten krijgen. Ik voel mij daarbij gesterkt door het
feit dat een eerdere versie van dit stuk in de kring van onder-
zoekers die deel uitmaken van de subgroep Arbeidsmarkt van SISWO
besproken is en daar als schets van ontwikkelingen niet bestreden
werd (hoewel mijn waardering van bepaalde aspecten wel ter dis-
cussie werd gesteld) (1). Met de publikatie van dit stuk nodig ik
ook anderen tot verdere discussie uit.

1. Voortzetting van het aanbodgerichte onderzoek vanuit het allo-
catiepersperspectief

Tegen de achtergrond van mijn in 1977 uitgesproken verwachtingen
moet allereerst melding worden gemaakt van een ontwikkeling die
eerder op continuiteit dan op verandering in het arbeidsmarkton-
derzoek wijst. We moeten vaststellen dat de hoofdstroom van het
onderzoek tot 1975 ook daarna zeer duidelijk zichtbaar blijft en
zich zelfs verder vertakt. Ook na 1975 bleef veel onderzoek in
essentie aanbodgericht onderzoek naar de processen van allocatie
en herallocatie, dat direct of indirect in het teken stond van
het streven een betere aansluiting tussen vraag en aanbod te rea-

liseren. We kunnen in dit verband onder meer wijzen op:
-  onderzoek naar het arbeidsmarktgedrag van werklozen: nieuw on-

derzoek naar herintreding, ten dele gemodelleerd naar het eer-

dere onderzoek van Van Wezel  (Koopmans e.a.  1976,  zie ook:
Vissers e.a. diverse rapporten 1976-1980). Hier kan ook het
Belgische onderzoek naar loopbanen van werkloze arbeiders wor-
den genoemd (Van Raemdonck e.a. 1978);

-  onderzoek naar mobiliteit op de arbeidsmarkt: een literatuur-
studie (Vissers 1979), later gevolgd door twee breed opgezette
arbeidsmarktsurveys: het NPAO-survey van 1982 (zie Heinen en
Maas  1984)  en  het  OSA-survey  1985  (zie  o.a.  Vissers  e.a.
1986);

-  onderzoek naar de toetreding tot de arbeidsmarkt:  onderzoek

naar de arbeidsmarktparticipatie van (gehuwde) vrouwen (bijv.
Van Doorne-Huiskes 1979, Tazelaar 1980);

-  onderzoek naar de overgang van school naar werk: onderzoek on-
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der  verschillende  categoriein schoolverlaters (Stroink en

Andries 1977, Andries en Vogels 1981, Projectgroep Onderwijs-
arbeidsmarkt 1983), naar werkende jongeren (Geurts e.a. 1980,
Geurts e.a. 1984) en naar school- en beroepsloopbanen in het
algemeen (Diederen 1982);

-  onderzoek naar aansluitingsproblemen op verschillende ruimte-

lijke of sectorale deelmarkten (Maas e.a. 1981, diverse stu-
dies van het E.I.B.).

In de vorige paragraaf werd opgemerkt dat men reeds in het onder-
zoek dat voor 1975 werd verricht steeds duidelijker stuitte op de
invloed van de vraagzijde op de allocatieprocessen. Dat geldt nog
sterker voor het meeste van het hierboven genoemde onderzoek. Men
doet in vele van deze studies ook steeds meer moeite om deze in-
vloed in de onderzoeksopzet mee te nemen, door bij voorbeeld in-
dicatoren van de arbeidsmarktsituatie en de werksituatie toe te
voegen. Deze worden in de analyse steeds vaker als 'objectieve'
c.q.  'structurele' factoren systematisch tegenover de subjectie-

ve,  persoonsgebonden  factoren  geplaatst,  waarbij  de  conclusie
doorgaans luidt dat aan de eerstgenoemde factoren een grotere be-
tekenis voor de verklaring van het arbeidsmarktgedrag toekomt dan

aan de laatstgenoemde.

Ook naar buiten toe wordt deze boodschap uitgedragen, bijvoor-
beeld in de steeds weer opduikende discussie over de mogelijke
invloed van de hoogte van de uitkering op zoekgedrag en herintre-
ding van werklozen en de eventueel mobiliteitsremmende werking
van regels omtrent passende arbeid. Veel arbeidsmarktonderzoekers
hebben zich in de afgelopen periode gekeerd tegen de in sommige
beleidskringen populaire opvatting dat een geringe mobiliteits-
en offerbereidheid van werklozen, gevoed door hoge uitkeringen,
een belangrijke oorzaak van werkloosheid zou zijn.  Illustratief
hiervoor is de Open Brief die in 1977 door een groot aantal on-
derzoekers aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken werd
gericht naar aanleiding van het voornemen van de Minister een
ruimere interpretatie aan het begrip passende arbeid te geven en
de contr6le op de toepassing ervan te intensiveren. In deze brief

werd uitgebreid uit onderzoeksresultaten geput om de stelling dat
werklozen een laks arbeidsmarktgedrag zouden vertonen te weerleg-
gen (2). Uit dit alles blijkt dat ondanks de continuiteit in de
themakeuze en de onderzoeksingang (waar hierboven op werd gewe-
zen) de meeste onderzoekers zich ver verwijderd hebben van een
eenzijdige verklaring van het arbeidsmarktgedrag vanuit de hou-
dingen, verwachtingen en voorkeuren van het aanbod.

Dat neemt niet weg dat er ook in de periode na 1975 belangstel-
ling blijft bestaan voor de instelling van aanbieders tegenover
werk en tegenover werkloosheid; en met name voor de mogelijke
veranderingen daarin onder invloed van de veranderende arbeids-
marktsituatie. Hier wordt aangehaakt bij de discussie over het
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'arbeidsethos' en de mogelijke erosie daarvan onder invloed van
de toenemende werkloosheid of de opkomst van 'alternatieve' idee-

en over werken en produceren. Opvallend is dat ook in dit onder-
zoek populaire opvattingen over dit onderwerp danig worden gere-
lativeerd (zie o.m. Heijnen 1980, Godschalk 1986). Er wordt ge-
constateerd dat er onder bepaalde categorieon van de beroepsbe-
volking wellicht veranderingen  in specifieke arbeidsoriEntaties
plaatsvinden, doch dat de centrale betekenis van betaalde arbeid
onaangetast blijft. Ook onder werklozen verliest het arbeidsethos
maar weinig aan betekenis (Ten Have en Jehoel 1986). Dit moet
eerder als een structureel dan als een cultureel  verschijnsel
worden beschouwd, omdat het de uitdrukking vormt van het feit dat
de samenleving nog steeds in belangrijke mate om betaalde arbeid
heen georganiseerd is. Ook hier wordt de autonomie van subjectie-
ve factoren dus gerelativeerd.

Het is tenslotte interessant even stil te staan bij de theoreti-
sche basis van het in deze paragraaf besproken type onderzoek.
Door het incorporeren van factoren die betrekking hebben op de
markt- en werksituatie (binnen de grenzen van een onderzoeksopzet
met de aanbieders als onderzoeksingang) komt het onderzoek theo-
retisch in feite te berusten op een elementair gedragsmodel dat
bestaat uit twee categorie6n variabelen. Aan de ene kant staan de

situationele variabelen, de mogelijkheden en beperkingen van de
actoren die samenhangen met hun positie op de arbeidsmarkt en in
de werksituatie. Aan de andere kant wordt het gedrag in verband
gebracht met bepaalde 'disposities' van de actoren, elementen die
hun gedrag van binnenuit richting geven en die weer verband hou-
den met oriintaties en waardepatronen die onder bepaalde sociale
groepen leven. Een dergelijk dichotoom gedragsmodel ligt impli-
ciet aan veel van het hier genoemde onderzoek ten grondslag (3).

Opmerkelijk is dat ook degenen die het lage theoretische gehalte
van dit type arbeidsmarktonderzoek bekritiseren vaak eveneens een
dergelijk model hanteren, zij het in een meer geixpliciteerde en
theoretisch beter uitgewerkte vorm. Dat geldt bijvoorbeeld voor
Tazelaar, wiens poging om het arbeidsmarktgedrag door middel van
een algemene gedragstheorie te verklaren (de zgn. mentale incon-
gruentietheorie) uiteindelijk berust op een dichtomie tussen ob-
jectieve mogelijkheden, die de speelruimte voor het gedrag bepa-
len en mentale elementen, die het individu tot bepaalde gedragin-
gen predisponeren (Tazelaar 1980 - zie ook Van Hoof 1981). Mij
lijkt dat een principi6lere kritiek op zo'n model mogelijk is,
bijvoorbeeld dat het weinig recht doet aan de banden die actoren
met elkaar verbinden, aan de verwevenheid van het gedrag van de
ene actor met dat van de ander. De indruk wordt gewekt dat ac-
toren in 'splendid isolation' wikken en beschikken en dat hun ge-
drag daarvan een rechtstreeks uitvloeisel is - zij het dat hun
speelruimte daarbij niet onbeperkt is. Hier blijkt nog eens de
individualistische bias die ik al in mijn eerdere artikel signa-
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leerde en die niet alleen wordt weggenomen door externe gedrags-
beperkende factoren in het onderzoeksmodel toe te voegen.

Het bovenstaande samenvattend concludeer ik dat het aanbodgerich-

te onderzoek naar allocatieproblemen qua omvang en betekenis ook
na 1975 een centrale plaats blijft innemen, dat het met name in
theoretisch opzicht ook het stempel blijft dragen van de bena-
dering die voor 1975 tot ontwikkeling kwam, maar dat daarbinnen
toch ook een accentverschuiving heeft plaatsgevonden die wijst op
een  toenemende  erkenning  van  het  belang  van  factoren  aan  de
vraagzijde. Niettemin blijft het onderzoek dat aan de aanbods-
zijde plaatsvindt en waarin het arbeidsmarktgedrag van de werkge-
vers niet rechtstreeks kan worden onderzocht. Opmerkelijk is nu
dat er vanaf 1975 ook steeds meer onderzoek verricht wordt dat de
vraagzijde wel  rechtstreeks  tot voorwerp van onderzoek neemt.
Deze opkomst van het vraaggerichte arbeidsmarktonderzoek is de
meest opvallende nieuwe ontwikkeling van de afgelopen jaren. In
de volgende paragraaf zal ik er uitvoerig aandacht aan besteden.

2. Onderzoek naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt

In deze paragraaf zal ik om te beginnen ingaan op enkele studies
die tezamen een goed beeld geven van de verschillende manieren
waarop de vraagzijde de afgelopen jaren bestudeerd is en van het
soort conclusies dat daarbij naar voren komt. Het betreft hier
ten  eerste  een  onderzoek  naar  moeilijk  vervulbare  vacatures
(Joosten e.a. 1979), vervolgens enkele (deel-)studies die werden
verricht in het kader van een onderzoek naar de kwalitatieve as-
pecten van de arbeidsmarktontwikkeling in zeehavengebieden (Cie.
Zeehavenoverleg 1980) en tenslotte twee op elkaar aansluitende
studies naar ontwikkelingen in de kwalitatieve structuur van de
werkgelegenheid (Conen, Huijgen 1980, Conen, Huijgen en Riesewijk
1983). Daarna zal ik die aspecten van het vraaggerichte onderzoek
die in het licht van mijn vraagstelling van speciaal belang zijn
nog wat uitvoeriger bespreken.

Enkele voorbeelden

Eerst nu het vacature-onderzoek. In de tweede helft van de jaren

zeventig deed zich de situatie voor dat de in de jaren 1974 tot
1976 snel opgelopen werkloosheid zich rond het niveau van 200.000
(geregistreerde)  werklozen stabiliseerde, terwijl  het  aantal
openstaande arbeidsplaatsen begon te groeien. Dit was voor vele
beleidsinstanties een reden tot zorg, temeer omdat een groot deel
van de vacatures ondanks de toen als omvangrijk beschouwde werk-

loosheid moeilijk vervulbaar bleek. Het IVA-onderzoek naar moei-
lijk vervulbare vacatures richtte zich met name op de achter-
gronden van dit verschijnsel.
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Men koos daarbij voor een opzet waarbij in eerste instantie
bedrijven met en bedrijven zonder problemen met elkaar werden

vergeleken. Tevens werd een vergelijking uitgevoerd op het ni-
veau van afzonderlijke functies. Daarbij werden functies waar-
van de bezetting problemen opleverde enerzijds vergeleken met
andere functies in hetzelfde bedrijf die geen aanleiding tot
personeelsvoorzieningsproblemen gaven, anderzijds met dezelfde
functies in andere bedrijven waarvan de bezetting niet  tot
problemen leidde. De benodigde gegevens werden verzameld via
een deels schriftelijke, deels mondelinge enquete waaraan in
totaal 361 arbeidsorganisaties deelnamen,  gespreid over vier
bedrijfsklassen (twee uit de industriole sector en twee uit de

zgn. quartaire sector).

Door de dubbele vergelijking, die de kern van het onderzoek
vormt, bleek het mogelijk een aantal factoren op het spoor te
komen die als oorzaken van personeelsvoorzieningsproblemen be-
schouwd kunnen worden (zonder dat overigens het relatieve ge-
wicht  van  deze  factoren nauwkeurig  aangegeven  kon  worden).
Joosten c.s. noemen onder meer de volgende (zie m.n. pp. 151-
166):
- de voortschrijdende arbeidsverdeling tussen en binnen be-
drijven: dit met de technologische ontwikkeling samenhangend
proces geeft vele functies in toenemende mate een bedrijfs-
specifiek karakter, hetgeen tevens inhoudt dat  zij  steeds
moeilijker via de externe markt vervuld kunnen worden (van-
wege de vereiste bedrijfsspecifieke kennis en ervaring);

- de gehanteerde selectiecriteria: het bleek dat sommige orga-
nisaties voor dezelfde functies hogere eisen stellen dan an-
dere en daarmee a priori hun recruteringsterrein onnodig in-
perken (deze eisen hebben vooral betrekking op opleiding,
ervaring en leeftijd);

- tenslotte bleken ook elementen die betrekking hebben op de
aard van het werk, de werkomstandigheden en de beloning een
zekere rol te spelen bij het voorkomen van problemen m.b.t.
de personeelsvoorziening, zij het dat de verschillen tussen
bedrijven  c.q.  functies met  en  zonder  problemen  niet  zo

groot waren en per bedrijfsklasse nogal uiteenliepen.
De beleidsaanbevelingen van de onderzoekers sluiten bij deze
conclusies aan. Opvallend is met name de suggestie dat ook
veranderingen in de organisatie van het arbeidsproces  (i.c.
een  terugdringen van  specialisatie  en  taaksplitsing)  nodig
kunnen zijn om problemen in de personeelsvoorziening terug te
dringen (Joosten o.c.: 158).

Het is opmerkelijk dat de resultaten van deze studie in belang-
rijke opzichten afwijken van datgene wat de vertegenwoordigers
van de bedrijven zelf als de voornaamste redenen voor het bestaan
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van moeilijk vervulbare vacatures naar voren brachten. Naast de
concurrentie met andere bedrijven benadrukten zij vooral tekort-
komingen van het beschikbare aanbod: een tekort aan kennis en er-
varing, een gebrek aan bereidheid van werklozen om openstaande
banen te aanvaarden.  De maatregelen die  genomen werden  om de
moeilijkheden in de personeelsvoorziening terug te dringen lagen
vooral in de sfeer van het aantrekken van part-timers en uitzend-
krachten en het  zelf opleiden  van  werknemers.  Van  dergelijke
maatregelen werd echter weinig resultaat verwacht! Kennelijk was
er ook in 1977 nog steeds sprake van het weinig doeltreffende
'aanpassingsbeleid' dat Hamaker op grond van zijn onderzoek rond
1970  als  de  dominerende  vorm  van  personeelsbeleid  aanduidde
(Hamaker 1976). Zo wordt in dit onderzoek zichtbaar dat onderzoe-
kers dankzij hun rechtstreekse onderzoek van de ontwikkelingen
aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt ten dele tot andere conclu-

sies komen over de oorzaken van bepaalde knelpunten op de ar-
beidsmarkt en over het te voeren beleid dan de betrokkenen zelf.
Op dit verschijnsel zal ik straks terugkomen.

Het vacature-onderzoek wordt gekenmerkt door een aanpak die be-
rust op een bedrijfsenqu@te en op een analyse waarin naar statis-
tische samenhangen tussen kenmerken van bedrijven c.q.  functies
en het al dan niet voorkomen van problemen in de personeelsvoor-
ziening wordt gezocht. In dit opzicht is het zeker niet karakte-
ristiek voor het merendeel van het sinds 1975 verrichte onderzoek
aan de vraagzijde. Het meest typerend voor het onderzoek in deze
periode is het gebruik van de zgn.  case-study methode, waarbij
een klein aantal bedrijven (of onderdelen ervan) intensief wordt
bestudeerd. Dat vele arbeidsmarktonderzoekers naar deze methode
grepen, is niet zo verbazingwekkend: de vraagzijde was relatief
onbekend terrein, voor de exploratie waarvan gevalsstudies een
goede ingang vormden. In de loop der jaren is een hele serie on-
derzoekingen op deze basis tot stand gekomen (4).

Hier zal aandacht worden besteed aan het onderzoek naar de kwa-
litatieve aspecten van de arbeidsmarktontwikkeling in zeehavenge-
bieden. De aanleiding tot dit onderzoek werd gevormd door het
vermoeden dat kwalitatieve discrepanties tussen vraag en aanbod
een steeds grotere rol zouden gaan spelen op de genoemde regiona-
le arbeidsmarkten. De  term kwalitatieve discrepanties  slaat  in
dit verband op het niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod
in termen van kenmerken en voorkeur, het verschijnsel dat de dis-
cussie over het arbeidsmarktbeleid in de tweede helft van de ja-
ren zeventig in belangrijke mate domineerde. Bij het begin van
het onderzoek realiseerde men zich dat om inzicht te krijgen in
deze kwalitatieve aspecten onderzoek aan de vraagzijde nodig was.
Niet alleen de afstemming van vraag en aanbod naar scholings-
graad, maar ook de inhoud van het werk en de arbeidsomstandig-
heden moesten in het onderzoek betrokken worden (Maas en Koopmans
1980: 1-2).
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Fet centrale begrip in de drie hier beschouwde deelstudies (5)
is het begrip kwaliteit van de arbeid. Dit wordt uiteengelegd
in een viertal dimensies: de inhoud van het werk (aard en ni-
veau van het werk, de mate van uitdaging), arbeidsomstandighe-
den (fysieke en psychische belasting, het optreden van incon-
venionten), arbeidsverhoudingen (toezicht en controle, sociale
relaties,  zeggenschap)  en  de  arbeidsvoorwaarden  (beloning,
werkzekerheid, arbeidstijden). Tegenover  elk  van  deze  vier  as-
pecten van de arbeidssituatie staan kenmerken van de arbeids-
krachten die deze meer of minder geschikt c.q.  bereid maken
bepaalde arbeidsplaatsen te vervullen.

In de verschillende case-studies van in totaal 18 industridle
bedrijven werd geprobeerd een analyse te geven van de ontwik-

kelingen in de kwaliteit van de uitvoerende arbeid langs deze
vier dimensies. Dat leidde niet bepaald tot optimistische con-
clusies. Opvallende uitkomsten zijn bijv. dat steeds meer ge-
schoolde functies het karakter van bedieningsfuncties krijgen,
waardoor minder beroep op vakmanschap wordt gedaan;  dat de
autonomie in het werk kleiner wordt; dat weliswaar de fysieke
belasting is afgenomen, maar dat de psychische belasting toe-
neemt; dat het werken in ploegendienst - voor vele werknemers
een  bezwarende  omstandigheid  bij  uitstek - zich  nog  steeds
verder verbreidt; dat er een tendens tot individualisering van
werkzaamheden bestaat; dat de arbeidsverhoudingen een bron van
veel onvrede zijn (zie m.n. Maas en Koopmans: 24-34). Er zij
overigens op gewezen dat dit beeld in grote trekken ook in
enkele andere studies naar voren komt (zie ook hoofdstuk 2).

Van belang is nu dat de onderzoekers niet volstaan met de be-
schrijving van deze ontwikkelingen, maar ze ook in verband
proberen te brengen met de technologische ontwikkeling in de
onderzochte  bedrijven  en  met  de  op  verschillende  niveaus
plaatsvindende besluitvormingsprocessen. Daardoor stuit men op
centrale aspecten van het ondernemingsbeleid. De onderzoekers
benadrukken dat dit in het teken staat van een streven naar
voortdurende rationalisering, naar een steeds betere benutting

van het bestaande produktie-apparaat. In de onderzochte perio-
de (de jaren zeventig) betekende dit in de eerste plaats een
verdere verfijning van technische systemen door verdere mecha-

nisering en automatisering van (delen van) het produktiepro-
ces. Tegelijkertijd vond een verdere centralisering van infor-
matiestromen en besturing plaats, die onder meer tot uitdruk-

king komt in het invoeren van vaak stringente procedures en
een inperking van de autonomie van uitvoerende werknemers. Een
verdere rationalisatie wordt ook bereikt door het samenvoegen
van taken tot zgn.  combi- of multifuncties  (zie Kanters  en

Schwarz 1980). Opvallend is verder dat overwegingen met be-
trekking tot de kwaliteit van de arbeid of het voorkomen van

personeelsvoorzieningsproblemen bij de  besluitvorming nauwe-
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lijks een rol spelen (zie Keijzer e.a.  1980).  Op grond van
deze ontwikkelingen trekken de onderzoekers de conclusie dat
de kwaliteit van het uitvoerende werk in de onderzochte be-
drijven in de toekomst nauwelijks zal verbeteren.

In dit onderzoek gaat het uiteindelijk om de betekenis van de ge-
noemde kwalitatieve elementen voor de aansluiting tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt. De centrale conclusie van het onder-
zoek luidt dan ook dat de resultaten van het onderzoek het "zeer
aannemelijk maken" (aldus de bewoordingen van de commissie Zee-
havenoverleg, p.30) dat er in de onderzochte bedrijven een samen-
hang bestaat tussen de kwaliteit van de arbeid en knelpunten in
de personeelsvoorziening. De personeelsvoorziening wordt nog ver-
der bemoeilijkt door een tendens tot verzwaring van de selectie-
eisen, waarbij eigenschappen als flexibiliteit, vertaald in eisen
m.b.t. arbeidsverleden en ervaring, een steeds grotere rol gaan
spelen. De geschetste ontwikkelingen staan haaks op de stijging
van het gemiddelde opleidingsniveau binnen de beroepsbevolking en
op de toenemende eisen die werknemers zelf aan hun werk stellen.
Een steeds slechtere aansluiting tussen vraag en aanbod ligt dus
in de lijn der verwachtingen.

In dit verband kan nog op een tweede conclusie gewezen worden,
die in het onderzoek minder centraal staat, doch (mede in het
licht van nog te bespreken studies) m.i. van groot belang is. Met

name in de deelstudie over de personeelsvoorziening worden teke-
nen gesignaleerd die wijzen op een toenemende scheiding tussen
een vaste kern van personeel, die men probeert te stabiliseren en

een variabel personeelsbestand, dat kan worden afgestemd op fluc-
tuaties in de produktie. Via inleen van personeel en uitbesteding
van werk (doorgaans het meest onaantrekkelijke werk) tracht men
zo'n bestand op te bouwen. Maas en Koopmans zien dit als een re-

actie van de ondernemingsleiding op de onzekere situatie op de
afzetmarkten. Zo'n scheiding zou volgens hen belangrijke conse-
quenties voor het functioneren van de arbeidsmarkt kunnen krij-
gen, vooral wanneer de arbeidsmarktsituatie verder zou verslech-
teren (Maas en Koopmans: 38). Anno 1986 blijken dit profetische
woorden te zijn geweest!

Met deze opmerking worden dus ook segmenteringstendenties (op be-
drijfsniveau) in verband gebracht met de gebrekkige aansluiting
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Door de nadruk op deze
twee elementen: kwaliteit van de arbeid en segmentering; 6n door
de poging deze te verbinden met algemene ondernemingsstrategieon
is de Zeehavenstudie een karakteristiek onderzoek voor de hier
beschreven periode.

Het laatste onderzoek dat hier besproken zal worden is de dubbel-

studie naar ontwikkelingen in de kwalitatieve structuur van de
werkgelegenheid. Wat de onderzoeksopzet betreft wijkt dit onder-
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zoek sterk af van de beide vorige. Het is gebaseerd op offici6le
statistische gegevens (de volkstellingen 1960 en 1971 en de ar-
beidskrachtentelling 1977), zodat een representatief beeld van in
elk geval de bevolking in loondienst gegeven kan worden. Boven-
dien strekt het onderzoek zich uit over een periode van bijna
twintig jaar, zodat uitspraken over lange termijn-ontwikkelingen
mogelijk zijn.  Beide kenmerken maken het  tot een  (niet alleen
voor Nederlandse begrippen) uitzonderlijk onderzoek, dat met name
goed gebruikt kan worden om de resultaten van naar tijd en plaats
meer  beperkte  studies naar  kwalitatieve  aspecten  van  arbeids-
marktproblemen in een bredere context te plaatsen.

Ook in dit onderzoek speelt het begrip kwaliteit van de arbeid
een grote rol, echter niet in een zo brede zin als in de hier-
voor besproken studie het geval was. Het onderzoek spitst zich
toe op de inhoud van het werk en dan met name op de daaruit
voortvloeiende functievereisten, eisen waaraan de bekleder van
de functie terwille van een adequate  functievervulling moet
voldoen: zelfstandig initiatief, aanleertijd en het niveau van
theoretische en/of praktische scholing. Deze vereisten worden
door de onderzoekers beschreven in termen van functieniveaus.
De trouvaille van het onderzoek is nu dat de onderzoekers de
in de genoemde statistieken gebruikte beroepsindeling op grond
van allerlei bronnen van een functieniveau-aanduiding voorzien
(zie  voor  een  uitvoerige  verantwoording van  deze  procedure
Huijgen,  Riesewijk en Conen  1983:  160 e.v.).  Zo wordt het
mogelijk om deze gegevens te gebruiken om een beeld te vormen
van de opbouw van de werkgelegenheid naar functieniveaus. Deze
opbouw wordt de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid
genoemd.

Van de eerder door Conen en Huijgen (1980) op dit materiaal
uitgevoerde  analyses  (die  betrekking  hebben  op  de  periode
1960-1970) heeft de analyse van de ontwikkelingen in de kwali-
tatieve structuur van de werkgelegenheid zelf de meeste aan-
dacht gekregen. Deze bevestigde het vermoeden (dat al geruime
tijd bij een aantal arbeidsmarkt- en organisatieonderzoekers
leefde) dat in belangrijke onderdelen van de arbeidsplaatsen-
structuur degradatie- en  polarisatietendensen  werkzaam  zijn.
Deze blijken wat betreft hun effecten op het gemiddelde func-
tieniveau in de genoemde periode door de algemene verschuiving
van hand- naar hoofdarbeid maar juist gecompenseerd te worden.
In de context van dit hoofdstuk is met name van belang dat de
uitbreiding van de studie met de gegevens van de arbeidskrach-
tentelling 1977 dit beeld nog eens bevestigt (Huijgen,
Riesewijk en Conen 1983). De kwaliteit van de arbeid (zoals in
dit onderzoek gemeten) is dus in de loop van de jaren zeventig
zeker niet verbeterd (zie verder hoofdstuk 2).
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In het kader van het thema "kwalitatieve discrepanties" zijn de
beide studies van Huijgen c.s. vooral interessant daar waar zij
de ontwikkelingen in de kwalitatieve structuur van de werkgele-
genheid confronteren met enkele kenmerken van het arbeidsaanbod,
zoals geslacht, leeftijd en met name het opleidingsniveau van de
beroepsbevolking. Zo analyseren zij voor elk opleidingsniveau de
verschuivingen die hebben plaatsgevonden in de verdeling van per-
sonen met dit opleidingsniveau over de verschillende functieni-
veaus. Op deze manier kunnen zij bijv. een aanzienlijke toename
van de onderbenutting (het feit dat men op een lager functieni-
veau werkzaam is dan het met het opleidingsniveau corresponderen-
de) constateren. Deze blijkt naar verhouding het omvangrijkst te
zijn voor de categorieon met een opleiding op uitgebreid lager en
middelbaar niveau. Ook analyseren zij de samenstelling van elk
functieniveau  in  termen  van  personen met  verschillende  oplei-

dingsniveaus. Daarmee kunnen zij het proces van neerwaartse ver-
dringing zichtbaar maken dat  in de periode van  1971 tot  1977
heeft plaatsgevonden (Conen, Huijgen en Riesewijk o.c.: 86 e.v.).
Beide  genoemde ontwikkelingen  zijn uiteraard van  groot  belang
voor de in de afgelopen jaren steeds weer terugkerende discussie
over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit thema
komt in hoofdstuk 3 nader aan de orde.

Een alternatieve diagnose van aansluitingsproblemen

In het bovenstaande heb ik een indruk gegeven van de verschillen-
de vormen die het sociologisch geori6nteerde onderzoek naar de
vraagzijde van de arbeidsmarkt heeft aangenomen en van het soort
conclusies dat in dit onderzoek te vinden is. Het is duidelijk
dat dit onderzoek de afgelopen jaren nadrukkelijk in het teken
heeft gestaan van de kwalitatieve discrepanties, dat wil zeggen
van de in de tweede helft van de jaren zeventig actuele beleids-
problematiek van de kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aan-
bod. Het allocatieperspectief is dus ook in dit type onderzoek
het leidende gezichtspunt.

Doch daarmee is niet alles gezegd.  In dit onderzoek worden de
aansluitingsproblemen benaderd op een manier die aanzienlijk af-
wijkt van de meest gangbare benadering van deze problemen, die
vooral in sommige beleidskringen (bij werkgevers en ten dele ook
bij de arbeidsmarktautoriteiten) en bij een deel van het grote
publiek populariteit geniet. Daarin wordt grote nadruk gelegd op
bepaalde tekortkomingen van de aanbieders van arbeid ter verkla-
ring van discrepanties op de arbeidsmarkt, zoals een gebrek aan
bruikbare kwalificaties en een toenemende selectiviteit ten op-

zichte van het aangeboden werk. In het genoemde onderzoek (en ook
in enkele van de meer aanbodgerichte studies zoals we hierboven
zagen) wordt een hele reeks andere factoren naar voren gehaald
die een enigszins afwijkende verklaring vormen van de problemen
in de aansluiting tussen vraag en aanbod.
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In het voorafgaande zijn enkele van deze factoren reeds aan de
orde geweest. Ik noem, in willekeurige volgorde:
-  het toenemend bedrijfsspecifieke karakter van vele functies,

gevolg van de voortschrijdende arbeidsverdeling tussen en bin-
nen bedrijven;

-  een verzwaring van selectie-eisen met betrekking tot opleiding

en (vooral) ervaring, m.a.w. een selectiever arbeidsmarktge-
drag van de vraagzijde;

-  het nog steeds onaantrekkelijke karakter (qua arbeidsinhoud,
-omstandigheden en -verhoudingen) van veel uitvoerend werk;

-  het bestaan van segmenteringstendenties,  die tot een opbouw
van  interne markten  en  een  geleidelijk  scherpere  scheiding
tussen interne en externe markten leiden;

-  het bestaan van degradatietendenties in bepaalde deelgebieden
van de arbeidsplaatsenstructuur, die mede een groeiende dis-
crepantie tussen opleidings- en functieniveau veroorzaken.

Dit rijtje kan zeker nog verder worden uitgebreid, bijvoorbeeld
met vormen van 'statistische discriminatie' van bepaalde catego-
rieon aanbieders (zie het onderzoek naar de positie van minder-
heden op de arbeidsmarkt, zie ook Van Wezel 1979) en met de rela-
tieve verwaarlozing en zelfs gedeeltelijke afbouw van bedrijfsin-
terne vormen van opleiding en training, waardoor het voor bedrij-

ven en instellingen steeds moeilijker wordt de vaak onvermijde-
lijke  afstand  tussen  vooropleiding en  functie-eisen  intern  te

overbruggen (Valkenburg en Hulskes 1983 en hoofdstuk 3 van dit
boek).

Dit alles overziende meen ik te mogen stellen dat er in de afge-
lopen jaren door toedoen van vele arbeidsmarktonderzoekers iets
als een alternatieve diagnose van aansluitingsproblemen is ge-
groeid. Pogingen tot een expliciete formulering van een dergelij-
ke diagnose kan men bijv. vinden in de oratie van Van Wezel (Van
Wezel 1979) en - toegespitst op het probleem van de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt - in de studie van Van Hoof en
Dronkers (1980, met name hoofdstuk 4). Deze diagnose wijst ook
wat betreft het beleid in een andere richting dan die welke de
facto toonaangevend geweest is. Verbetering van de kwaliteit van
de arbeid, het terugdringen van de arbeidsverdeling, het verster-
ken van bedrijfsinterne mogelijkheden van opleiding en training,
het tegengaan van een verdere afsluiting van interne markten: het

zijn alle voorstellen die aansluiten bij deze diagnose, doch die
in verhouding met andere voorstellen voor de flexibilisering van
de arbeidsmarkt maar beperkte aandacht kregen (6). Men mag con-
cluderen dat het op dit punt de onderzoekers gelukt is een zekere
afstand te nemen tot de wijze waarop velen in beleidskringen ar-
beidsmarktproblemen percipi6erden en dat zij daardoor een eigen
bijdrage aan de discussie over knelpunten op de arbeidsmarkt heb-
ben geleverd.
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De in het voorafgaande besproken studies zijn in het algemeen al-
weer enkele jaren oud. In het meest recente vraaggerichte onder-
zoek wordt er duidelijk minder aandacht aan een thema als kwali-
teit van de arbeid geschonken. Daarentegen is er meer aandacht
voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeid en voor het recru-

terings- en opleidingsbeleid dat bedrijven voeren, dit tegen de
achtergrond van de voortschrijdende technologische vernieuwing
(zie bijv. HBvels 1985, Kayzel en Van Wel 1985, Geurts en RBmkens
1985 en Van den Berg en Van der Tillaart 1986). Ondanks deze ac-
centverschuiving keren ook in dit onderzoek vele van de hierboven
opgesomde  elementen  van  de  'alternatieve  diagnose'  terug  en
blijft de samenhang tussen technisch-organisatorische veranderin-

gen en het optreden van bedrijven op de interne en externe markt
een centrale plaats innemen. Het vraaggerichte onderzoek heeft in
de afgelopen jaren een duidelijk eigen gezicht, een eigen identi-
teit gekregen. Dat blijkt ook wanneer we onze aandacht nu richten
op de theoretische en methodologische aanpak die in dit onderzoek

gevolgd wordt.

Een bedrijfsgecentreerde benadering

Een eerste opvallend kenmerk van deze aanpak is dat het bovenge-
noemde onderzoek zich voor het overgrote deel afspeelt op het be-
drijfsniveau. Het bedrijf,  c.q. het bedrijfsmanagement als re-
presentant daarvan, is eenheid van analyse. Wat dat betreft vormt
de studie van Huijgen c.s. waarin de structuur van de werkgele-
genheid  op  macro- en  mesoniveau  (sectoren  en  bedrijfstakken)
wordt geanalyseerd een van de weinige uitzonderingen. Een tweede
kenmerk dat hier genoemd moet worden is de al eerder gememoreerde
opvallende voorkeur voor gevalsstudies. Dat wil zeggen dat men in
de regel kiest voor de bestudering van het bedrijf als een soort
microcosmos en voor de reconstructie van het geheel van factoren
die daarbinnen in onderliggende samenhang het arbeidsmarktgedrag
bepalen, liever dan voor het isoleren van bepaalde elementen van
de bedrijfsstructuur en het bedrijfsbeleid ten aanzien van de ar-
beidsmarkt die binnen een verzameling van bedrijven kwantitatief
bestudeerd kunnen worden. Het vasthouden van complexiteit en de-
tail wordt geprefereerd boven generaliseerbaarheid.

Een derde kenmerk, dat hiermee nauw verband houdt, is de centrale
betekenis van het strategiebegrip in dit type onderzoek.  In het
oudere vraaggerichte onderzoek,  bijvoorbeeld het  onderzoek Be-
drijf en Arbeidsmarkt (Hamaker 1976) en ook het hierboven bespro-
ken vacature-onderzoek, wordt gezocht naar verbanden tussen ken-
merken van bedrijven of functies enerzijds en de situatie van be-
drijven op de arbeidsmarkt (i.c. het optreden van personeelsvoor-
zieningsproblemen)  anderzijds. Mede  gezien de betrekkelijk be-
scheiden resultaten van deze verklaringspogingen wordt in het la-
tere onderzoek steeds meer gegrepen naar het begrip bedrijfsstra-
tegie c.q. managementsstrategie, als een tussenschakel tussen het
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soort structuurkenmerken dat  in het eerder onderzoek centraal

stond en het feitelijke gedrag van de werkgevers op de interne en
externe arbeidsmarkt. Het onderzoek van dergelijke managements-
strategieon, hun doorwerking op de functiestructuur en de proces-
sen van in- en uitschakeling en benutting van arbeid wordt  in
toenemende mate als de centrale opgave van het vraaggerichte ar-

beidsmarktonderzoek  beschouwd.  Het  achterhalen  van  dergelijke
strategieon (d.w.z.  van de  'actielogica's'  achter het  concrete

managementgedrag) vraagt volgens de meeste betrokken onderzoekers
in eerste instantie om een aanpak via case studies.

Methodologische en theoretische voorkeuren komen zo samen in een
bedrijfsgecentreerde benadering van de vraagzijde die een duide-
lijk bedrijfssociologische signatuur draagt. Het arbeidsmarkton-
derzoek ondergaat hier de invloed van recente ontwikkelingen in
de bedrijfssociologie, met name van de introductie van de zgn.
arbeidsprocesbenadering. Deze vond in ons land plaats via de in-
vloedrijke  literatuurstudie Techniek,  Organisatie,  Arbeidsmarkt
(TOA),  uitgevoerd  door een  groep  jonge  Nijmeegse  onderzoekers
(Christis e.a. 1980). Ret in deze studie ontwikkelde theoretische
kader vormde geheel of gedeeltelijk de grondslag voor een reeks
empirische studies in bedrijven, die vanaf het einde van de jaren
zeventig werden uitgevoerd (zie voor een bundeling van een aantal
daarvan Doorewaard e.a. 1983). Ook de meeste van de hierboven ge-
noemde case-studies aan de vraagkant van de arbeidsmarkt werden
hierdoor beinvloed.

Het centrale thema van deze bedrijfssociologische benadering is
de beheersing van het arbeidsgedrag en de strategieon die het ma-
nagement hanteert om dit te bereiken. De structurering van de ar-
beidssituatie met behulp van maatregelen in de sfeer van techniek

en organisatie is een van de mogelijkheden daartoe, die in het
genoemde onderzoek grote aandacht krijgt.  Daarnaast worden ook
die methoden naar voren gehaald waarmee het management de instem-
ming van de werknemers probeert te verkrijgen en verzet van werk-
nemers probeert te voorkomen (zie Doorewaard 1986 voor een ver-

dere uitwerking van dit machtspolitieke aspect). De arbeidsmarkt
heeft in dit kader een dubbele betekenis. Maatregelen met betrek-
king tot het aantrekken, de inzet en het afstoten van personeel
zijn nauw verbonden met de eerder genoemde strategische overwe-
gingen: beheersing van het arbeidsgedrag vraagt ook om een zekere
beheersing van de arbeidsmarkt. Zo worden ook segmenteringsver-
schijnselen op de arbeidsmarkt beschouwd als het gevolg van ma-
nagementsstrategiein en in verband gebracht met de wijze waarop
het management het arbeidsproces structureert en het arbeidsge-
drag probeert te beheersen. Aan de andere kant wordt de arbeids-
markt gezien als een omgevingsfactor die tezamen met de situatie

op andere markten en met institutionele factoren (het geheel van
arbeidsverhoudingen, wet- en regelgeving etcetera) de speelruimte
voor het managementsgedrag inperkt.
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Het is interessant om te zien dat in dit bedrijfssociologische en
het daarop geinspireerde arbeidsmarktonderzoek een verklarings-
model naar voren komt dat op het eerste gezicht enige verwant-
schap vertoont met het in de vorige paragraaf besproken model van
het aanbodsgedrag. Het gedrag van de werkgevers wordt aan de ene
kant verklaard uit een aantal situatiegebonden factoren (markt-
positie, institutionele factoren, maar ook de bestaande organisa-
tiestructuur,  de  gehanteerde  produktietechniek  e.a.),  die  de
speelruimte voor de actoren begrenzen; aan de andere kant uit de
strategieon waarmee deze hun doelstellingen proberen te bereiken.
Het verschil (en dat is vanuit theoretihch gezichtspunt bepaald

belangrijk) is dat deze strategiein niet louter als 'subjectieve'
factoren worden beschouwd, maar mede als de uitdrukking van be-
paalde belangen die in de structuur van de relaties tussen vra-

gers/werkgevers en aanbieders/werknemers liggen opgesloten. Langs
deze weg krijgt men ook in het arbeidsmarktonderzoek meer oog
voor de rol van belangen en belangentegenstellingen, bijvoorbeeld
rondom een kwestie als de samenhangen tussen technisch-organisa-
torische veranderingen, kwaliteit van de arbeid en de arbeids-
marktsituatie van verschillende groepen werknemers.

Het grote winstpunt van deze bedrijfssociologisch geinspireerde
benadering van de vraagzijde lijkt mij dat heel consequent gepro-
beerd wordt ontwikkelingen aan de vraagkant te herleiden tot ver-
schijnselen en gebeurtenissen op bedrijfsniveau. Dit is een ont-
wikkeling die  ook  in  het  buitenland  gesignaleerd  of  bepleit
wordt. Zo hielden de Amerikanen Baron en Bielby onder de titel
'Bringing the firm back in' enkele jaren geleden een pleidooi om
bij het vraaggerichte arbeidsmarktonderzoek in de USA meer dan
voorheen het bedrijf als ingang te kiezen (Baron en Bielby 1980).
Later heeft S6rensen dit pleidooi herhaald (S6rensen 1983). De
Nederlandse onderzoekers lijken in het voetspoor van vooral hun
Duitse collega's (zie bijv. Biehler en Brandes 1981) al een eind
op deze weg gevorderd. Ik heb hierboven al beargumenteerd dat dit
tot interessante inzichten in de achtergronden van aansluitings-
problemen heeft geleid. Het belang van dit type onderzoek voor de
discussie over de gevolgen van de technologische  innovatie en
voor de aansluiting onderwijs-arbeid lijkt in de afgelopen jaren
alleen maar groter geworden.

Toch wil ik erop wijzen dat deze bedrijfsgecentreerde benadering
ook beperkingen kent, die het huidige vraaggerichte onderzoek een
eenzijdig karakter geven. Als micro-benadering, die uiteindelijk
berust op een dichotomie tussen actor en omgeving, heeft zij er-

toe geleid dat de nadruk van het onderzoek sterk op het gebeuren
binnen afzonderlijke bedrijven is komen te liggen, terwijl de re-
laties tussen bedrijven veelal buiten beschouwing blijven. Toch
kunnen deze niet zo maar worden genegeerd. Bedrijven ontmoeten op
de arbeidsmarkt niet alleen werknemers-in-sp6, maar ook andere
bedrijven. Dat beInvloedt de manier waarop zij elk afzonderlijk
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op de arbeidsmarkt opereren en kan onder bepaalde omstandigheden
ook tot een meer geco6rdineerd optreden leiden (onderlinge af-
spraken om de concurrentie te beteugelen, vormen van samenwerking
zoals pools, in- en uitlenen van personeel, gebruik van elkaars
opleidingsfaciliteiten etc.).  Sommige bedrijven opereren min of
meer zelfstandig, andere zijn als onderdeel van concerns in hun
bewegingsvrijheid beperkt. Al deze relaties beTnvloeden de wer-
king van de arbeidsmarkt. De sociaal-geograaf De Smidt heeft in-
dertijd het belang van dit soort processen in zijn onderzoek van
twee  regionale  arbeidsmarkten  duidelijk aangetoond (De Smidt
1975). Zijn studie heeft echter onder sociologische onderzoekers
weinig weerklank gevonden.

Het  'bedrijfscentrisme' van het huidige onderzoek leidt er dus
toe dat de verschillende bindingen tussen bedrijven (of ze nu een

marktkarakter hebben of van meer organisatorische aard zijn) gro-
tendeels verwaarloosd worden. Wat dat betreft is er een opvallen-
de parallel met de eerder besproken individualiserende benadering
in het aanbodgerichte onderzoek. Om deze eenzijdigheid te door-
breken zou men in de komende tijd in aanvulling op het huidige
onderzoek zich meer moeten gaan richten op andere ingangen dan
het bedrijfsniveau,  zoals concerns en andere  conglomeraten van
bedrijven; het niveau van de branche of bedrijfstak, dat nog on-

langs door Ramondt en Scholten (1985) naar voren gehaald is en
dat door ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen een groter be-
lang lijkt te gaan krijgen; de bedrijfskolom en andere door on-
derlinge leveranties van goederen of diensten bepaalde configura-
ties; en niet te vergeten de ruimtelijke arbeidsmarkt.

In dit verband dient ook de voorkeur voor een onderzoeksopzet
op basis van case-studies opnieuw bezien te worden. Hoe be-
grijpelijk deze keuze ook was in het licht van de relatieve
onbekendheid van de arbeidsmarktonderzoekers met het bedrijfs-
gebeuren en de doelstellingen van het onderzoek (het recon-
strueren van managementstrategiein), thans lijkt het eveneens
een belangrijke bron van eenzijdigheid te gaan worden. Het be-
moeilijkt in elk geval ten zeerste het opbouwen van een alge-
meen, representatief beeld van het arbeidsmarktgedrag en de
daaraan ten grondslag liggende strategieon van bedrijven. Een
grotere aandacht voor de mogelijkheden van bedrijfsenquBtes en
voor  meer  hypothese-toetsend  onderzoek is zeker OP zijn
plaats. Een goed voorbeeld van zo'n aanpak wordt gevormd door
het onderzoek van Glebbeek en Mensen naar de personeelsselec-
tie van bedrijven, dat met name een interessant licht werpt op
de rol van de opleiding als selectiecriterium (Glebbeek en
Mensen 1985).

Deze beperking lijkt overigens niet alleen met de methode zelf
verbonden, maar ook met de wijze waarop deze in praktijk wordt
gebracht. Juist vanwege het generalisatieprobleem is het van
groot belang dat te onderzoeken bedrijven 'strategisch' worden
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gekozen (d.w.z. op grond van hun speciale belang in het licht
van de gekozen probleemstelling)  en dat de  beschrijving en
analyse steunt op een goed uitgewerkt en gefundeerd theore-
tisch kader. Ik heb de indruk dat beide vaak te wensen overla-
ten: de keuze van bedrijven geschiedt veelal op pragmatische
gronden, terwijl het gehanteerde theoretische kader vaak be-
perkt is tot enkele al dan niet zorgvuldig uitgewerkte kernbe-

grippen. Als dan ook de resultaten van de studies niet verder
theoretisch worden geinterpreteerd,  ontbreekt elke mogelijk-
heid om aan de op deze wijze uitgevoerde case-studies een gro-
tere  reikwijdte  te  geven.  Veel  van  het  genoemde  onderzoek
blijft steken in de beschrijving van allerhande strategieon en

draagt weinig bij aan de cumulatie van kennis (7).

Ik wil nog op een andere beperking wijzen die mij inherent lijkt
aan de bedrijfsgecentreerde benadering. Uit de aard der zaak
werpt deze meer licht op de werking van (bedrijfs)interne markten
(met hun weinig marktachtige, meer hierarchische processen van
co6rdinatie en beheersing), dan op de werking van externe markten

en beroepsdeelmarkten. Dat heeft de TOA-groep ertoe verleid om in
een publikatie (Martens e.a.  1983) zelfs het einde van de ar-
beidsmarkt te proclameren, vanwege het steeds verder oprukken van

meer  planmatige  vormen van allocatie  (die  karakteristiek  zijn
voor de interne markten). Een enigszins voorbarige conclusie, die
door recente ontwikkelingen ook gelogenstraft  lijkt  te worden:
door het proces van flexibilisering groeit de betekenis van de
externe markten, terwijl processen van beroepsvorming een impuls

voor beroepsgecentreerde vormen van  segmentering inhouden  (zie
verder hoofdstuk 6). Ook hier geldt de wenselijkheid van aanvul-
lend onderzoek dat een andere ingang kiest dan het individuele
bedrijf. Voor de bestudering van beroepsdeelmarkten bijvoorbeeld
lijken zowel de aanbodgerichte ingang (opleidingsbeleid) als het
bedrijfstakniveau van belang.

Aan het einde van deze paragraaf kan ik concluderen dat mijn eer-
der uitgesproken verwachting - dat de rond 1975 onder arbeids-
marktonderzoekers zichtbare erkenning van de op de arbeidsmarkt
dominerende invloed van de vraagzijde tot meer vraaggericht on-
derzoek zou leiden - zonder meer uitgekomen is. Wel moet daaraan
worden toegevoegd dat dit onderzoek tot op heden overwegend van-
uit het allocatieperspectief verricht wordt, terwijl ik dit type

onderzoek indertijd bijna automatisch aan het verdelingsperspec-
tief koppelde. In de volgende paragraaf zal nog blijken dat on-
derzoek naar de verdelingsfunctie van de arbeidsmarkt eveneens
zowel een aanbod- of vraaggericht karakter kan hebben. Beide di-
mensies staan dus duidelijk los van elkaar.

Wel blijkt uit het voorafgaande dat in het hier besproken onder-
zoek het allocatieperspectief niet volledig met het werkgeversge-
zichtspunt samenvalt. Uit de centrale plaats van het begrip kwa-
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liteit van de arbeid, uit de aandacht voor verschijnselen als on-
derbenutting en dekwalificatie, uit de diagnose van de aanslui-
tingsproblemen en de daarmee verbonden beleidsaanbevelingen komt
naar voren dat de aansluiting tussen vraag en aanbod en de even-

tuele verbetering daarvan ook vanuit het gezichtspunt van werk-
nemersbelangen worden bekeken.  Tenslotte heb ik benadrukt,  dat
het meeste vraaggerichte onderzoek een bedrijfsgecentreerde bena-
dering volgt, die de sporen van recente ontwikkelingen in de be-
drijfssociologie draagt. In dit verband heb ik gewezen op het ge-
vaar van eenzijdigheid dat met dit bedrijfscentrisme en met de
populaire aanpak via case-studies gepaard gaat. Tech is mijn oor-
deel over het hier besproken onderzoek overwegend positief: het
heeft aanzienlijk bijgedragen tot de verdieping van het inzicht
in de dynamiek van de arbeidsmarkt en ook voor beleidsdoeleinden
relevante informatie opgeleverd.

3. Onderzoek naar de verdelingsfunctie van de arbeidsmarkt

Hoewel de werking van de arbeidsmarkt als  allocatiemechanisme
zonder twijfel een legitiem onderwerp voor sociologisch onderzoek

vormt, heb ik in de loop der jaren steeds de opvatting verdedigd
dat de arbeidsmarkt voor sociologen toch vooral van belang is als
verdelingsmechanisme. Langs deze weg kan een verbinding gelegd
worden tussen het arbeidsmarktonderzoek en thema's die de kern
van de sociologie als maatschappijwetenschap vormen, zoals socia-
le ongelijkheid, klasseverhoudingen en sociale mobiliteit. In de
eerste generatie arbeidssociologen is men zich van deze band ook
steeds bewust geweest, zie bijvoorbeeld het werk van Ter Hoeven,
of de dissertaties van Buiter en Berting. Naarmate de arbeids-
marktsociologie  zich  als  een  apart  terrein  uitkristalliseerde

zijn de onderzoekers echter deze band enigszins uit het oog ver-
loren. Ik moest dan ook in 1977 constateren dat er relatief wei-
nig onderzoek naar de verdelingsaspecten van de arbeidsmarkt werd
verricht.

Wel verwachtte ik, zoals ik hierboven al memoreerde, dat de be-
langstelling voor dit soort onderzoek zou gaan toenemen.  Deze
verwachting was aan de ene kant gebaseerd op een mogelijke ver-
schuiving in de beleidsproblematiek ten gevolge van de stijging
van de werkloosheid, anderzijds op de ook los daarvan bij de on-
derzoekers groeiende aandacht voor het thema ongelijkheid op de
arbeidsmarkt. Een aanwijzing voor het laatste leek mij indertijd
de snel groeiende populariteit van de zgn. dubbele arbeidsmarkt-
theorie, een theorie waarin het ontstaan en voortbestaan van ver-
ticale scheidslijnen op de arbeidsmarkt centraal staat.  In deze
paragraaf richt ik mij op de verdere ontwikkeling van het onder-
zoek dat vanuit het verdelingsperspectief is verricht. Eerst ga
ik in op het onderzoek naar benadeelde c.q. kwetsbare groepen op
de arbeidsmarkt. Na dit  'categorale' onderzoek wordt het onder-
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zoek besproken dat meer in het algemeen ingaat op de ongelijkheid
op de arbeidsmarkt (de verschillen in arbeidsmarktpositie tussen
verschillende categorie6n en de structurering daarvan). Tenslotte
wordt het onderzoek naar 'herverdeling van arbeid'  aan de orde
gesteld, als een type onderzoek dat rechtstreeks gericht is op de
mogelijkheden een andere, minder ongelijke verdeling van arbeids-
marktkansen tot stand te brengen.

Onderzoek naar benadeelde groepen op de arbeidsmarkt

Onderzoek naar de aparte positie van kwetsbare groepen op de ar-
beidsmarkt en de oorzaken en gevolgen daarvan is sinds 1975 snel
in omvang toegenomen. Dit geldt in het bijzonder voor drie cate-
gorieen:  jongeren  (onderzoek naar  de  arbeidsmarktsituatie  van
schoolverlaters, naar de problematiek van de jeugdwerkloosheid,
maar ook naar de situatie van 'werkende jongeren'), vrouwen en
(etnische) minderheden c.q. allochtonen.  In het bestek van dit
hoofdstuk is het ondoenlijk een ook maar enigszins volledig over-
zicht van dit soort onderzoek te geven. Ik volsta daarom met het
aangeven van enkele grote lijnen.

Het eerste dat opvalt is dat het hier om drie vrijwel van elkaar
gescheiden terreinen van onderzoek gaat. Dit houdt in dat men in
het onderzoek de positie van de ene groepering vrijwel niet in
verband brengt met de positie van de andere groeperingen. Een po-
ging om de arbeidsmarktpositie van al deze marginale aanbodscate-
gorie n vanuit din perspectief te benaderen,  d.w. z.  een kader
waarin de marginalisering als zodanig tot centraal studie-object
wordt gemaakt, is in ons land nog niet ondernomen (8). Toch zou
het zoeken naar het gemeenschappelijke in de situatie van deze
categoriedn niet alleen in praktisch, maar ook in theoretisch op-
zicht een interessante zaak zijn, onder meer omdat daarbij de in-
teractie tussen aanbod- en vraagfactoren tot een centraal pro-
bleem zou uitgroeien. Dat zien we op dit moment met name in het
onderzoek naar de positie van vrouwen gebeuren, doch het is veel
minder het geval op de andere twee terreinen. Ik wil dit aspect
van het hier besproken onderzoek wat nader belichten.

De algemene stelling dat het aanbodgerichte onderzoek het beeld
van het Nederlandse arbeidsmarktonderzoek domineert, zij het de
laatste jaren in mindere mate dan voorheen, geldt zeker voor het
onderzoek naar kwetsbare groepen. In 1984 werd in een overzichts-
studie van onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van minderheden
geconstateerd dat onderzoek aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt
vrijwel ontbreekt (Muus 1984). Ook werd vastgesteld dat er in dit
onderzoek zelden gegevens over vergelijkbare groepen autochtonen
te vinden zijn, zodat vergelijkingen, bijvoorbeeld met de situa-
tie van laaggeschoolde autochtone jongeren, niet gemaakt kunnen
worden. Dit bevestigt mijn opmerking hierboven dat minderheden,
jongeren en vrouwen doorgaans gescheiden worden onderzocht.
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Een korte blik op het onderzoek naar schoolverlaters, werkende
jongeren en leugdwerkloosheid is voldoende om te constateren dat
ook hier vraaggericht onderzoek ter verklaring van de situatie
van deze categoriein vrijwel afwezig is. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de achtergrondstudie voor en de inleidingen op een symposium
over jeugdwerkloosheid, dat in 1982 werd gehouden (IVA 1982). Een
nog recentere Vlaamse studie waarin gegevens over allerlei aspec-
ten van de positie van jongeren en jeugdwerkloosheid bijeenge-
bracht werden laat hetzelfde zien (Cossey e.a. 1986). Ook het re-
cente, omvangrijke OSA-onderzoek naar werkloze jongeren (Ten Have
en Jehoel 1985) blijft geheel tot de aanbodszijde beperkt; cen-
traal staan in dit onderzoek de mogelijke veranderingen in de op-
vattingen over arbeid en andere zaken onder invloed van de werk-
loosheid, de beleving van werkloosheid en de bereidheid van werk-
lozen om deel te nemen aan allerlei alternatieven voor een regu-
liere baan. Dit soort onderzoek is zeker niet van belang ont-
bloot, met name omdat het inzicht geeft in de mogelijke gevolgen

van langdurige werkloosheid voor de betrokkenen - een thema dat
met de groei van de langdurige werkloosheid snel aan belang wint.
Er is bij mijn weten echter geen onderzoek dat de huidige werk-
loosheid onder jongeren benadert via een analyse van de specifie-
ke kenmerken en de evolutie van de werkgelegenheid voor jongeren
en/of vanuit de plaats van jongeren in de strategische overwegin-
gen van bedrijven ten aanzien van de inzetbaarheid van diverse
categoriein arbeidskrachten. Dat mag toch wel opmerkelijk genoemd
worden.

Het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van vrouwen vertoont
een wat ander beeld. Hier werd het ontbreken van onderzoek naar
de vraagzijde al geruime tijd geleden geconstateerd, in een over-
zichtsstudie uit 1977 (Schoemaker e.a. 1977). Het onderzoek bleek
tot dan toe voornamelijk uit onderzoek naar de arbeidsmarktparti-
cipatie van vrouwen te bestaan, belicht vanuit de huishoudsitua-
tie en de wensen en voorkeuren van deze vrouwen. In deze situatie
is de laatste jaren duidelijk verandering gekomen,  gezien het
re-cent verschijnen van een aantal studies die de vraagzijde als
vertrekpunt  nemen.  Bijvoorbeeld  De  Jongs  dissertatie  over  de
positie van vrouwen in een grote bank (De Jong 1985), het project
micro-electronica en vrouwenarbeid (Weggelaar en De Boer 1984,
zie ook Weggelaar en Trommel 1986), een onderzoek naar de gevol-
gen van automatisering en segmentering voor de positie van vrou-
wen in de banksector (Tijdens 1986) en studies van vrouwen in
mannenberoepen en omgekeerd (Projectgroep Vrouw, arbeid en gezin
1985, Ott 1985).

In dit opzicht volgt het onderzoek naar de arbeidsmarktsituatie
van vrouwen dus op enige afstand de ontwikkeling van het arbeids-
marktonderzoek als geheel. Enkele van de genoemde studies staan
ook wat aanpak betreft dicht bij het in paragraaf 2 besproken
vraaggerichte onderzoek: zij berusten op case studies die gericht
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zijn op het achterhalen van managementstrategieen ten aanzien van
technologie, organisatie en de inzet van personeel, waarbij dan
uiteraard de doorwerking van deze strategiedn op de positie van
vrouwen in het middelpunt van de belangstelling staat (zie met
name Weggelaar en De Boer 1984 en ook Tijdens 1986) Maar in de
genoemde studies komen ook andere factoren om de hoek kijken, zo-
als de invloed van de huishoudsituatie en de daar bestaande taak-
verdeling op wensen, verwachtingen en ervaringen van vrouwen en
de doorwerking van cultureel verankerde opvattingen over mannen
en vrouwen op het zelfbeeld en gedrag van de vrouwen zelf en van
de mannen die met haar te maken krijgen (zie bijv. Weggelaar,
Trommel en Corsten 1985). Zaken die trouwens door het management
weer heel goed voor eigen beheersingsdoelen benut kunnen worden.

Meer dan het doorsnee vraaggerichte onderzoek heeft dit onderzoek
naar de markt- en werksituatie van vrouwen dus oog voor aanbod-
factoren, zoals wensen, verwachtingen en zelfbeelden van de be-
trokken werkne(e)mers(sters) en de invloeden daarop van factoren

die buiten de markt- en werksituatie gelegen zijn.  Dat is niet
alleen voor praktische doeleinden van belang (maatregelen voor de
verbetering van de positie van vrouwen zullen uiteraard beide
kanten in de beschouwing moeten betrekken), maar levert ook van-
uit theoretisch oogpunt interessante vragen op over de interactie
tussen vraag- en aanbodfactoren. Dat komt bijvoorbeeld naar voren
in de reeds genoemde dissertatie van De Jong, waarin drie groepen
van factoren (verbonden met drie theoretische tradities) worden
gebruikt bij de verklaring van verschillen tussen de loopbanen
van mannen en vrouwen op een interne markt:  persoonskenmerken,
houdingen en gedrag van individuele mannen en vrouwen; de regels
en de structuur van de organisatie (o.a. de interne segmentatie);
en het gevoerde personeelsbeleid i.c. de behandeling die mannen
en vrouwen bij hun functieuitoefening en in hun loopbaan ten deel

valt (De Jong 1985). De vraag hoe dergelijke factoren samenwerken
bij de 'produktie' van marginale groepen op de arbeidsmarkt is
een vraag die van ruimer belang is dan voor de situatie van vrou-
wen alleen. Juist op dit punt mag van het onderzoek naar de posi-
tie van vrouwen in de komende tijd een eigen bijdrage aan de ont-
wikkeling van het arbeidsmarktonderzoek als geheel verwacht wor-
den.

Met deze opmerkingen over het onderzoek naar de arbeidsmarktsi-
tuatie van benadeelde groepen wil ik hier volstaan. Ik concludeer
dat dit onderzoek, met name het onderzoek onder minderheden en
jongeren een enigszins aparte plaats inneemt, die gepaard gaat
met een duidelijk achterlopen van dit onderzoek bij de ontwikke-
ling van het arbeidsmarktonderzoek als geheel. Het aanbodgerichte
onderzoek domineert hier nog zo sterk, dat men met recht van een-
zijdigheid kan spreken. Het onderzoek naar de positie van vrouwen
ontwikkelt  zich meer  in  overeenstemming met  het  arbeidsmarkt-
onderzoek als geheel en stuit daarbij op vragen die voor de ver-
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dere ontwikkeling van het arbeidsmarktonderzoek van groot belang
zijn.

Onderzoek naar ongelijkheid op de arbeidsmarkt

In mijn analyse van het arbeidsmarktonderzoek in de jaren zestig
en de eerste helft van de jaren zeventig werd onderzoek naar on-
gelijkheid op de arbeidsmarkt in verband gebracht met een specia-
le theoretische benadering, een type theorie dat bekend staat als

segmenteringstheorieen en waarvan  indertijd de  theorie van  de
dubbele arbeidsmarkt het meest bekende voorbeeld was. Dit vereist
thans enige aanvulling. Deze benadering is zeker niet de enige
die gebruikt wordt bij het onderzoek naar ongelijkheid op de ar-
beidsmarkt.  Het centrale kenmerk van segmenteringstheorieen is
dat zij zich in eerste instantie op de vraagzijde van de arbeids-
markt richten ter verklaring van het bestaan en voortbestaan van

ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Ongelijkheid berust volgens deze
theorieGn op systematische verschillen tussen arbeidsplaatsen wat
betreft arbeidsvoorwaarden,  werkzekerheid,  promotiemogelijkheden
etc.; en op personeelsstrategiedn van ondernemingen en andere ar-
beidsorganisaties waarbij de verschillende soorten arbeidsplaat-

sen  systematisch  aan  verschillende  categorieon  arbeidskrachten
(verschillend in termen van bepaalde persoonskenmerken zoals op-
leiding, arbeidsverleden, geslacht,  leeftijd, etnische herkomst)
worden toegewezen. Dergelijke theorieon zijn  ten  dele ontstaan
als een reactie op theoriein die ongelijkheid veel meer vanuit de
aanbodskant benaderen.

Het bekendste voorbeeld daarvan is de human capital-benadering
uit de economie. Deze benadering vertoont grote verwantschap
met een populaire benadering in het sociologische stratifica-
tie-onderzoek,  de zgn. "status attainment" of socio-econo-

mische levenscyclus-benadering (zie Peschar 1978, Berg 1981).
In deze benadering, die in belangrijke mate voortbouwt op een
bekende studie van Blau en Duncan naar beroepsmobiliteit, ver-
klaart men verschillen in socio-economische status (zoals die
in verschillende beroepsloopbanen zichtbaar worden) overwegend
met behulp van persoonsgebonden kenmerken. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen 'toegeschreven' kenmerken  (ge-
slacht, leeftijd, milieu) en 'verworven' kenmerken (opleiding,
ervaring). In de loop der tijd heeft met name de opleiding in
deze benadering een centrale plaats gekregen,  enerzijds als
neerslag van milieu-invloeden, anderzijds als determinant van
de latere beroepsloopbaan. Deze benadering heeft vooral in de
angelsaksische landen een belangrijke rol gespeeld (ook in het
beleid), doch is de laatste jaren van verschillende kanten
ernstig bekritiseerd vanwege de verwaarlozing van 'structure-
le' kenmerken, die verwijzen naar verschillen in de 'opportun-
ity structure' voor verschillende categorieen werknemers.  In
dit verband wordt behalve op verschillen in beroeps- en klas-
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sepositie ook gewezen op verschillen  in arbeidsmarktpositie
als verklaring voor verschillen in inkomen en status. Wat dat
laatste betreft zoekt men in toenemende mate aansluiting bij
varianten van de segmenteringstheorie. Er lijkt internationaal
een duidelijke toenadering tussen stratificatie- en arbeids-
marktonderzoek plaats te vinden (zie het eerder genoemde boek
van Berg).

In ons land is het stratificatie- en mobiliteitsonderzoek in de
afgelopen jaren opnieuw in de belangstelling komen te staan. De
draad met het oudere stratificatie-onderzoek van de Leidse school
(Van Heek c.s.) is opnieuw opgenomen; tegelijkertijd worden nieu-

we wegen ingeslagen waarbij aansluiting wordt gezocht bij het
angelsaksische  onderzoek  dat  zooven  werd  genoemd  (zie  Ultee
1984). Op het eerste gezicht lijken er (nog) weinig aanknopings-
punten met  het  arbeidsmarktonderzoek  te  zijn.  De  aandacht  is

vooral gericht op de intergeneratiemobiliteit (de verschillen in
sociale status tussen kinderen en hun ouders). Bovendien gaat het
daarbij met name om het beroepsprestige als aanduiding van de so-
ciale  positie,  terwijl  de  klasse- of  arbeidsmarktpositie  veel
minder aandacht krijgen. Tenslotte houdt een aanzienlijk deel van
dit onderzoek zich niet met de beroepsloopbanen, maar met de be-
studering van schoolloopbanen bezig, een terrein waarop de afge-
lopen jaren grote activiteit is waar te nemen (zie voor een over-
zicht en poging tot synthese Dronkers 1983, Dronkers en Bakker
1986). De belangstelling voor deze aspecten van stratificatie en
mobiliteit valt duidelijk af te lezen uit een kort geleden ver-
schenen Engelstalige bundel, die de geinteresseerde buitenlandse
lezer een inzicht in recent Nederlands onderzoek beoogt te bieden
(Bakker e.a. 1984).

Toch lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat ook in ons land het
stratificatie- en het arbeidsmarktonderzoek naar elkaar toe zul-
len groeien. Zo begint het schoolloopbanen-onderzoek geleidelijk
een uitloop naar de arbeidsmarkt te krijgen, onder meer omdat en-
kele belangrijke projecten op longitudinale basis opgezet zijn.
Voorbeelden zijn het onderzoek 'van Jaar tot Jaar'  (zie Diederen
1983) en het CBS-schoolverlatersonderzoek (zie Meesters en Einer-
hand 1986). Hier rijst inderdaad de vraag op welke manier men
zich in dit soort onderzoek rekenschap zal gaan geven van de in-
vloed van de 'structurele' variabelen, die in het internationale
onderzoek naar beroepsloopbanen meer en meer op de voorgrond ko-
men te staan. Een ander raakvlak wordt gevormd door het onderzoek
naar de verschillen in positie tussen mannen en vrouwen. Naast
het bedrijfsgecentreerde onderzoek naar dit thema, dat in de vo-
rige subparagraaf besproken werd en dat vooral gericht is op het
achterhalen van de mechanismen die dit soort verschillen veroor-
zaken en in stand houden, verschijnen er thans ook studies die
dit probleem in het breder verband van het mobiliteitsonderzoek
plaatsen (zie bijv. Luijkx e.a. 1986).
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In deze context is het interessant nog eenmaal terug te komen
op de in de vorige paragraaf genoemde studies van Huijgen c.s.
naar de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid. Het is

duidelijk dat  met  dit  onderzoeksmateriaal  niet  alleen  een
beeld gegeven kan worden van de opbouw van de werkgelegenheid,
maar ook van de verdeling van de beroepsbevolking over ver-
schillende functieniveaus.  In dit kader hebben Huijgen c.s.
zich ook bezig gehouden met de geslachtsspecifieke verschillen
tussen mannen en vrouwen; anders gezegd de verschillende kan-
sen van mannen en vrouwen om functies van uiteenlopend niveau
te bereiken. Ook de ontwikkeling van deze kansenstructuur in
de twee door hen onderzochte periodes werd door hen beschre-
ven. In 1977, zo luidt de conclusie van de onderzoekers, is de
kansenstructuur voor vrouwen in het algemeen nog steeds aan-
zienlijk slechter dan die voor mannen. Doch terwijl de ver-
schillen tussen 1960 en 1971 groter werden (onder meer omdat

de gedeeltelijke verslechtering in de kwalitatieve structuur
vooral bepaalde groepen vrouwen leek te treffen), is de onge-
lijkheid in functieniveau tussen mannen en vrouwen  (althans
voorzover zij werk hebben)  sedertdien iets minder geworden.
Een vervolgstudie is met name op de verklaring van de gecon-
stateerde geslachtsspecifieke verschillen gericht. Daarbij
wordt een poging gedaan om verklaringen die een beroep doen op
persoonsgebonden determinanten  (opleidingsniveau,  burgerlijke
staat en gezinssituatie) aan te vullen met verklaringen die
zich op structurele determinanten richten (o.a. verschillende
mobiliteitspatronen) (Huijgen en Lammers 1987). Hoewel daarbij
veel vragen openblijven, wijst ook deze  studie op een toe-
nadering tussen arbeidsmarktonderzoek en het onderzoek van so-
ciale mobiliteit.

Voor de segmenteringstheoriein is er de afgelopen jaren onder ar-
beidsmarktonderzoekers een zeer levendige belangstelling geweest.
Een invloedrijke studie in dit verband was de literatuurstudie
'Theorie van  de  dubbele  arbeidsmarkt'  (Valkenburg  en  Vissers
1978), die tevens een empirisch deel bevatte. Het betreft hier
een secundaire analyse van Nederlands onderzoeksmateriaal, waar-
mee werd beoogd eerste aanwijzingen te krijgen voor de betekenis
van de theorie voor de Nederlandse situatie. Daarbij werden aan
de hand van enkele dimensies (bedrijfstakken, bedrijven, banen en
combinaties van deze)  eerst  primaire  en  secundaire  typen  van
werkgelegenheid geconstrueerd. Vervolgens werd nagegaan in hoe-
verre er tussen deze typen sprake was van verschillen in markt-
gedrag en marktresultaat.

Zeker twee resultaten van deze empirische analyse verdienen in
deze context vermeld te worden. Ten eerste bleken de tweedelingen
die op basis van de verschillende dimensies werden gemaakt elkaar
slechts in beperkte mate te overlappen. Daaruit werd de conclusie

getrokken dat er in de Nederlandse situatie in elk geval geen
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sprake is van een simpele opdeling in een primair en een secun-
dair segment.  Ten tweede bleek de combinatie van de dimensies
"grootte van bedrijven" en "type baan" de grootste verschillen
tussen  primaire  en  secundaire  werkgelegenheid  op  te  leveren.

Daaruit werd de conclusie getrokken dat men zich bij verder on-
derzoek naar segmenteringstendenties in eerste instantie op het
bedrijfsniveau zou moeten richten, d.w.z. naar verschillen tussen
banen binnen bepaalde typen bedrijven zou moeten zoeken. De alge-
mene conclusie van deze studie luidt, dat er in ons land welis-
waar geen sprake is van een dubbele arbeidsmarkt in strikte zin,
maar wel van  segmenteringstendenties,  die - afhankelijk van de
invloed van bepaalde factoren zoals het beleid van bedrijven, de
rol van de vakbonden en het optreden van de overheid - in de toe-
komst tot een verscherping van scheidslijnen op de arbeidsmarkt
kunnen leiden.

De theorie van de dubbele arbeidsmarkt en de verschillende modi-
ficaties ervan (zie bijv. Mok 1975) vormen niet de enige inspira-
tiebron voor in  segmenteringsverschijnselen  geinteresseerde ar-

beidsmarktonderzoekers. In de afgelopen jaren heeft ook een an-
dere variant van de segmenteringstheorie aandacht gekregen, die
afkomstig is van de Duitse onderzoekers Lutz en Sengenberger (ook

wel, naar het instituut waaraan beide verbonden zijn, het ISF-
model genoemd).  In deze variant wordt een driedeling van typen
deelmarkten gehanteerd: de beroepsdeelmarkt, de bedrijfsdeelmarkt
en de 'allemans'-deelmarkt. Dit onderscheid is niet gebaseerd op
de beloningskant van de arbeidsplaatsen (hetgeen tot op zekere
hoogte wel in de theorie van de dubbele arbeidsmarkt het geval
is), maar op het soort kwalificaties dat voor verschillende soor-
ten banen gevraagd wordt (resp. beroepsspecifieke, bedrijfsspeci-
fieke  en  niet-specifieke  kwalificaties).  Deze  driedeling werd

door Van Hoof en Dronkers in verband gebracht met de problematiek
van de aansluiting tussen onderwijs- en arbeidssysteem (Van Hoof
en Dronkers 1980: 69 e.v.) en is door Van Wezel en Vissers in een
groot aantal dimensies uiteengelegd (Van Wezel en Vissers 1983).

Er is dus de afgelopen jaren zeker geen gebrek geweest aan be-
schouwingen over  segmenteringstheorie6n en over mogelijke  seg-
menteringsverschijnselen op de Nederlandse arbeidsmarkt.  Tegen-
over deze beschouwingen steekt het in feite verrichte onderzoek
enigszins mager af.

Een eerste opgave voor zulk onderzoek is het aantonen van het
bestaan van segmenten op de arbeidsmarkt. Zoals we hebben ge-
zien hebben Valkenburg en Vissers een eerste poging in deze
richting gedaan, waarbij ze zich noodgedwongen beperkten tot
secundaire analyses op voor andere doeleinden verzameld mate-
riaal. Dezelfde weg werd gevolgd door De Neubourg c.s. Zij on-
derzochten met name of er aan de onderkant van de arbeidsmarkt
een apart segment valt af te bakenen waar secundaire kenmerken
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van banen, van werknemers en van bedrijven samenvallen.  Zij
vonden wel duidelijke samenhangen tussen baankenmerken en ken-

merken van werknemers, maar deze vielen niet samen met duide-
lijke verschillen tussen bedrijven (bijvoorbeeld wat betreft

omvang of de aard van de bedrijfstak waartoe ze behoren). Ook
hier blijkt dus dat de verschillende dimensies waarlangs men
segmentering probeerde vast te stellen voor een deel onafhan-

kelijk van elkaar zijn. De Neubourg c.s. concluderen (geheel
in overeenstemming met Valkenburg en Vissers) dat idee6n over
het bestaan van een arbeidsmarktdualisme in strikte zin voor
ons land niet opgaan, doch dat de gevonden samenhangen tussen

vraag- en aanbodskenmerken wijzen op het bestaan van zichzelf
versterkende segmenteringsmechanismen. Ook zij pleiten ervoor
om de aandacht verder te richten op de verschillen tussen ba-

nen binnen bepaalde bedrijven (De Neubourg e.a. 1980).

De tot nu toe enige poging om de algemene contouren van seg-

mentering op de Nederlandse arbeidsmarkt te schetsen op basis
van een (mede) voor dit doel opgezet onderzoek is afkomstig
van Heijnen en Maas (Heijnen en Maas 1984). In dit onderzoek
is de simpele tweedeling tussen primair en secundair segment

losgelaten. In plaats daarvan wordt een vierdeling gehanteerd
die ontleend is aan de Amerikanen Althauser en Kalleberg (en
ook enige verwantschap vertoont met de zoeven genoemde driede-
ling van Lutz en Sengenberger). Er wordt een onderscheid ge-
maakt tussen interne markt (bestaande uit banen die door pro-

motieladders  verbonden  zijn),  bedrijfsdeelmarkt  (gekenmerkt
door werkzekerheid, maar ook door de afwezigheid van promotie-
ladders), vak- of beroepsdeelmarkt (gekenmerkt doordat gespe-
cialiseerde kennis en vaardigheden vereist zijn en mobiliteit
niet tot de grenzen van 66n bedrijf beperkt blijft) en ten-
slotte  de restmarkt (de  secundaire markt Uit de dubbele
arbeidsmarkttheorie). Dit is duidelijk een indeling die het
niveau van banen en daarmee verbonden mobiliteitskanalen tot
vertrekpunt neemt. Daarmee volgt dit onderzoek de conclusies
die in de eerder genoemde studies getrokken worden. De onder-
zoekers concluderen zelf dat zij  'redelijk overtuigend'  het
bestaan van verschillende segmenten met van elkaar verschil-
lende marktprocessen hebben aangetoond. Zij waren echter niet
in staat grote verschillen in de sociaal-demografische samen-
stelling van de segmenten aan te tonen (Heijnen en Maas o.c.:
71-73). Daarbij moet worden aangetekend dat de operationali-
satie van de segmenten zoveel problemen opleverde dat aan de
onderzoeksresultaten maar een beperkte waarde kan worden toe-
gekend.

Een overtuigend bewijs van de opsplitsing van de Nederlandse ar-
beidsmarkt langs de genoemde lijnen is dus nog niet geleverd. Wel
kunnen we constateren dat in vele van de in de vorige paragraaf
besproken case-studies aanwijzingen gevonden zijn voor het be-
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staan van segmenteringstendenties binnen bedrijven (de opsplit-
sing van het personeelsbestand in een vaste kern en een in omvang
variErende randgroepering) en soms ook tussen bedrijven (bijvoor-

beeld  via het  uitbesteden van onaantrekkelijk en  onregelmatig
werk aan gespecialiseerde bedrijven of onderaannemers). Over de
algemene verbreiding van deze 'bedrijfsgecentreerde' segmentering
(de term is van Sengenberger 1978) valt echter op grond van deze
studies weinig te zeggen. Resultaat van dit onderzoek is wel een
groeiende  aandacht  voor het bestaan  en  functioneren  van  (be-
drijfs)interne markten en de gevolgen daarvan voor de externe
markt; naar dit onderwerp wordt thans ook wat meer grootschalig
onderzoek verricht (zie Bergeijk en De Grip 1986, Gaspersz en Van
Voorden 1985). Bij dit alles blijft beroepsgecentreerde segmente-
ring, d.w.z. de vorming van beroepsdeelmarkten, nog steeds gro-
tendeels buiten beschouwing.

Samenvattend moet gesteld worden dat de levendige belangstelling
voor segmentering maar in beperkte mate gepaard is gegaan met on-
derzoek dat expliciet op uitwerking en toetsing van segmente-
ringstheorieon gericht is. De grote lijn, voorzover men daarvan
spreken mag, lijkt te zijn dat de accentuering van segmentering
op het niveau van banen leidt tot een toenemende belangstelling
voor bedrijfsgecentreerde segmentering en bedrijfsinterne mark-
ten. Onderzoek naar de algemene contouren van segmentering op de
Nederlandse arbeidsmarkt en onderzoek naar  verschillen  in  ar-
beidsmarktgedrag, loopbanen en beloning dat opgezet is met de be-
doeling om aan de segmenteringstheorieon ontleende hypothesen te
toetsen, ontbreekt vrijwel geheel (9). In veel gevallen fungeert
deze of gene variant van de segmenteringstheorieon als niet meer
dan een tamelijk los interpretatiekader waarin de uitkomsten van
een onderzoek achteraf geplaatst worden (bijvoorbeeld in veel van
het eerder genoemde onderzoek naar kwetsbare groepen). Dat leidt,
tezamen met de eerdere constatering dat het onderzoek naar stra-
tificatie en sociale mobiliteit de arbeidsmarkt nog maar nauwe-
lijks ontdekt heeft, tot de conclusie dat het algemene onderzoek
naar ongelijkheid op de arbeidsmarkt in de hier besproken periode
maar in beperkte mate tot ontwikkeling gekomen is.

Onderzoek naar herverdeling van arbeid

Met het thema herverdeling van de arbeid betreden we een terrein

van onderzoek waar de aandacht voor de verdelingsaspecten van de
arbeidsmarkt sterk door praktische overwegingen geleid wordt. Dat
herverdeling van het beschikbare werk over het aanbod, zodat meer
mensen dat werk kunnen verrichten, in het licht van de ontwikke-
ling van de  arbeidsmarktsituatie  een  zinvol  beleidsalternatief
vormt, is door de sociologen onder de arbeidsmarktonderzoekers in
een vroeg stadium onderkend. Reeds in de nota Wensen en sugges-
ties voor arbeidsmarktonderzoek, een nota waarmee een groep van
onderzoekers (de subgroep Arbeidsmarkt van SISWO)  in 1975 naar
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buiten trad, werd dit onderwerp genoemd (Van Hoof 1975). In dit

opzicht waren zij de meeste beleidsmensen (zowel binnen de over-
heid, als in kringen van werkgevers en werknemers) vooruit.

Inmiddels zijn bijna alle in de afgelopen jaren bediscussieerde
vormen van herverdeling (vervroegde pensionering, deeltijdarbeid,
educatief verlof,  algemene  arbeidstijdverkorting)  voorwerp van
onderzoek geweest. Aanvankelijk werd vooral deeltijdarbeid onder-
zocht, waarbij het streven naar verbetering van de arbeidsmarkt-
positie van vrouwen, het emancipatiemotief dus, voorop stond (zie
onder meer  Jehoel-Gijsbers  en  Broekhof  1980,  Schoemaker  e.a.
1981, De Ru e.a. 1982). De laatste jaren heeft het onderzoek zich
onder invloed van een (tijdelijke?) accentverschuiving in de be-
leidsproblematiek zich meer gericht op een algemene arbeidstijd-
verkorting, waarbij het hoofdmotief niet langer de kansen van een
aparte groep, maar de bestrijding van de werkloosheid in zijn al-
gemeenheid is. Ook het meest recente onderzoek naar deeltijdar-
beid weerspiegelt deze verbreding van belangstelling (zie bijv.

Leijnse 1985).

In het kader van de opzet van dit hoofdstuk is het interessant
erop te wijzen dat veel van het genoemde onderzoek de vraagzijde

als ingang heeft. Bij het onderzoek naar deeltijdarbeid gaat het
steeds meer om de organisatorische en meer psychologische facto-
ren die de verbreiding van deeltijdarbeid aan de vraagzijde be-
lemmeren. Bij het onderzoek naar arbeidstijdverkorting is de na-
druk na een aanvakelijke  pre-occupatie met macro-becijferingen
(zie bijv. de Groot e.a.  1982) komen te liggen op vraaggericht
onderzoek op meso- en microniveau. Dit vanwege het allerwege er-
kende feit, dat de ontwikkelingen op deze niveaus van doorslag-
gevende betekenis zijn voor het welslagen van de ATV-operatie. Na
studies die de mogelijkheden voor ATV op bedrijfstak- en be-
drijfsniveau verkenden (zie Haank & Kaspar 1982,  Bremer 1983,
Geut e.a.  1985) verschijnen nu ook studies naar de  feitelijke
gevolgen van de doorvoering van ATV in bedrijven en het optreden
van organisatorische en personeelsvoorzieningsproblemen daarbij
(zie Berenschot 1985, De Lange en Maas 1986 en Beukema 1986). Dit
onderzoek vertoont veel verwantschap met het in de vorige para-
graaf besproken onderzoek naar managementstrategieon.

Daarnaast is er ook meer aanbodgericht onderzoek op het terrein
van herverdeling van de arbeid verricht, met name naar de houding
van de beroepsbevolking tegenover werken en de voorkeuren voor
bepaalde vormen van herverdeling. Dit onderzoek is nauw verbonden
met het in paragraaf 1 genoemde onderzoek naar houdingen ten op-
zichte van werk en werkloosheid. Het geeft met name inzicht in
bepaalde verschuivingen in de meningsvorming over herverdeling
van arbeid, bijvoorbeeld wat betreft de belangstelling voor meer
collectieve versus meer individuele varianten en de bereidheid om
daarvoor inkomen in te leveren (zie Heijnen 1983), zoals die in
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verschillende groepen van de beroepsbevolking bestaan (Dorenbos
e.a. 1985). Ook dit is onderzoek waarvoor in beleidskring grote
belangstelling bestaat. Het lijdt echter aan de beperkingen waar-
mee elk onderzoek naar houdingen, voorkeuren e.a. wordt gecon-
fronteerd. Of degenen die zich voor deze of gene variant uitspre-
ken ook daadwerkelijk instemmen met concrete, henzelf betreffende
voorstellen met die strekking wordt niet onderzocht. Ook de vraag
in hoeverre de gesignaleerde trends stabiel zijn, dan wel sterk
door het wisselende opinieklimaat bepaald worden blijft buiten
beschouwing.

Uit het bovenstaande volgt dat het onderzoek naar herverdeling
van arbeid het in de afgelopen jaren nogal wisselende beleid van
overheid, werkgevers en werknemers op de voet volgt. Men kan zich
afvragen of dit wel zo'n gelukkige situatie is. Een van de gevol-
gen hiervan is dat de verschillende vormen van herverdeling van
arbeid veelal afzonderlijk onderzocht zijn. Daarbij valt de na-
druk op de doorvoerbaarheid van de verschillende modaliteiten en
de directe effecten ervan met name op de werkgelegenheid c.q. de
vermindering van de werkloosheid. Veel minder aandacht is er voor
de mogelijke samenhangen tussen de verschillende varianten (c.q.
de mogelijkheden voor de gecombineerde inzet ervan); en voor de
effecten op andere aspecten van de markt- en werksituatie van di-
verse categoriein aanbieders/werknemers  (bijvoorbeeld  in termen
van de kwaliteit van het werk) en de onderlinge verschillen die
zich daarbij kunnen voordoen.  Herverdelende maatregelen zullen
bepaalde vormen van ongelijkheid (i.c. de verschillende kansen op
betaald werk) wellicht verminderen, maar kunnen ook nieuwe vormen
van ongelijkheid doen ontstaan.

Een wat bredere aanpak van het onderwerp lijkt dus bepaald niet
overbodig. Een aanzet daartoe is te vinden in het (nogal verwaar-
loosde) WRR-rapport 'Vernieuwingen in het arbeidsbestel', waarin

deeltijdarbeid,  een  algemene  arbeidstijdverkorting  en  betaald
educatief verlof aan de hand van meerdere criteria systematisch
met elkaar vergeleken werden (WRR 1981). Het gaat echter om meer
dan  alleen  een  systematische  vergelijking  van  beleidsalterna-
tieven; er zou ook naar verbindende gezichtspunten gezocht moeten
worden. Een zo'n gezichtspunt is te vinden in een bundel die mede
naar aanleiding van het WRR-rapport tot stand kwam (Van Hoof e.a.

1983). Hierin wordt herverdeling van arbeid opgevat als strijd-
punt in het arbeidsbestel waarbij uiteenlopende belangen tegen-
over elkaar staan en de uitkomsten (d.w.z. de keuze voor bepaalde
vormen en de uiteindelijk effecten) mede bepaald worden door de
onderlinge machts- en afhankelijkheidsrelaties. Daarmee wordt de
aandacht gevestigd op de collectieve arbeidsverhoudingen en het
optreden van georganiseerde partijen (inclusief de overheid), een
dimensie  die  in  het  onderzoek  opvallend  afwezig  is  (10).  In
hoofdstuk 4 wordt deze invalshoek verder uitgewerkt.
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De bovenstaande opmerkingen krijgen nog wat meer reli6f wanneer
wij ze plaatsen in de context van het onderzoek van het beleid
als zodanig (inclusief het beleid dat zich vooral op de verbete-
ring van de arbeidsmarkt als allocatiemechanisme richt).

Reeds in de eerder genoemde SISWO-nota wordt gepleit voor een
synthetiserende studie van het arbeidsmarktbeleid als geheel,
als aanvulling op het  evaluatie-onderzoek van  afzonderlijke
maatregelen. Zo'n studie zou een historische en vergelijkende
dimensie moeten hebben en zich onder meer op de beleidscon-
cepten achter het beleid moeten richten en op het maatschappe-
lijk krachtenveld waarbinnen het beleid tot stand komt. Ook
zou de samenhang (of het gebrek aan samenhang) tussen arbeids-
marktbeleid en andere vormen van overheidsbeleid die conse-
quenties voor de arbeidsmarkt hebben bestudeerd moeten worden
(Van Hoof 1975: 30).

Thans moet ik constateren dat dergelijke, meer algemene stu-
dies van het arbeidsmarktbeleid sinds het begin van de econo-
mische terugval in de jaren zeventig niet hebben plaatsgevon-
den. De studie van Van Voorden naar de vormgeving van de 'ac-
tieve arbeidsmarktpolitiek'  (besproken in het vaker genoemde
artikel over de eerdere ontwikkelingen  in het arbeidsmarkt-
onderzoek) heeft geen navolging gevonden. Wel zijn er enkele
overzichtsstudies verschenen  (Bugter & Mantel  1980 hfdst.2,
Maarse 1984, De Wachter & Visser 1986), doch deze zijn voor-
namelijk inventariserend en beschrijvend van aard. De nadruk
ligt ook in de periode na 1975 onmiskenbaar op het onderzoek
naar afzonderlijke maatregelen. Dat heeft zelfs een aanzien-
lijke omvang bereikt. De proliferatie en snelle afwisseling
van arbeidsmarktmaatregelen weerspiegelen zich in een veelheid
van evaluatiestudies, die zowel op nieuwe, experimentele als
op de meer traditionele arbeidsmarktmaatregelen zijn gericht.

Ook hier dringt de indruk zich op dat het arbeidsmarktonder-
zoek de ontwikkelingen in het beleid  (waarover meer in de
slotparagraaf) op de voet heeft gevolgd in plaats van er een
zekere afstand van te nemen. Die indruk wordt nog versterkt
wanneer men naar de inhoud van het onderzoek kijkt. Hoewel de
evaluatie van maatregelen hoofddoel is, stelt men zich meestal
tevreden met  een nogal  beperkte  evaluatie.  Centraal  staan
daarbij - naast een grote aandacht voor bestuurlijke c.q. or-
ganisatorische knelpunten - de  toepassingspraktijk,  de  vraag

hoe en op wie de betreffende maatregelen worden toegepast, en
de plaatsingskansen, de vraag naar de kansen van degenen op
wie de maatregelen zijn toegepast om binnen een bepaalde ter-
mijn een  arbeidsplaats  te vinden  (zie  Van Egmond  1985).  Op
deze manier worden het 'bereik' en het 'effect' van de maat-
regel gemeten. Opmerkelijk is dat het effect van de maatrege-
len op wat  langere termijn doorgaans niet  onderzocht wordt
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(11).  Belangrijke  zaken  als windfall- en  substitutie-effec-
ten - de vraag of werkgevers de betrokken (of tot dezelfde ca-
tegorie behorende) personen ook zo wel aangesteld zouden heb-
ben resp. de vraag of zij alleen maar de ene categorie door de
andere vervangen - worden zelden aan de orde gesteld.  Kenne-
lijk was voor de betrokken beleidsmensen een dergelijke be-
perkte evaluatie tot voor kort toereikend (12).

Niet alleen voor het onderzoek naar herverdeling van arbeid, maar
ook voor het onderzoek naar het arbeidsmarktbeleid als geheel
geldt dus dat het zich grotendeels beperkt tot onderzoek van af-

zonderlijke maatregelen en niet toekomt aan de bredere samenhan-
gen en de algemene ontwikkelingen binnen beleid, om maar te zwij-
gen van het maatschappelijke krachtenveld waarbinnen het beleid
zich ontwikkelt. Mijn conclusie luidt dan ook dat dit soort on-
derzoek  zich  in  de  afgelopen  jaren  teleurstellend  ontwikkeld
heeft. De nauwe band die tussen beleid en onderzoek bestaat is
althans op dit deelgebied niet doorbroken. Men moet zich echter
afvragen of dit, in een situatie waarin het zoeken naar nieuwe

beleidsmogelijkheden dringender is dan ooit,  op den duur niet
voor beide partijen nadelig zal uitwerken.

Het onderzoek naar verdelingsaspecten als geheel

In deze paragraaf zijn drie velden van onderzoek besproken waar
het verdelingsperspectief op de een of andere manier de domine-
rende  invalshoek vormt. Wat valt er nu samenvattend over de

ont-wikkeling van dit soort onderzoek te zeggen? Ik verwachtte in
1977 allereeerst een toenemende belangstelling bij onderzoekers
voor onderzoek naar verdelingsaspecten van de arbeidsmarktproble-
matiek.  Een  eerste  conclusie  is  dat  deze  belangstelling  zich
nogal ongelijkmatig over de genoemde terreinen heeft verspreid:
het  algemene  onderzoek  naar  ongelijkheid  op  de  arbeidsmarkt
blijft wat omvang betreft duidelijk achter bij het onderzoek naar
de marginale groepen op de arbeidsmarkt en naar herverdeling van
arbeid. Het is opmerkelijk dat dit nu juist de terreinen zijn
waar het onderzoek het meest 'beleidsnabij' is. Wat betreft het
onderzoek naar herverdeling behoeft dat geen nadere toelichting
meer. Maar ook bij het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van
kwetsbare groepen zijn beleid en onderzoek nauw verbonden, het-
geen behalve uit de vraagstelling en aanpak van het onderzoek ook

blijkt uit de categorale 'opdeling' van dit onderzoek, die hier-
boven werd gesignaleerd en die bet rechtstreekse uitvloeisel is
van het feit dat de verschillende categorie6n (vrouwen, jongeren,
allochtonen) aparte beleidsterreinen vormen. Het algemene onder-
zoek naar ongelijkheid op de arbeidsmarkt staat verder van het
beleid af (hetgeen niet wil zeggen dat het niet beleidsrelevant
zou zijn!) en moet het dus meer hebben van impulsen die van 'de
wetenschap' zelf uitgaan (de eigen belangstelling van de onder-
zoekers, de eigen onderzoeksmogelijkheden). Kennelijk zijn deze
in de afgelopen jaren niet zo sterk geweest als ik gehoopt heb.
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Verder heb ik in het voorafgaande herhaaldelijk gewezen op een-
zijdigheden in het besproken onderzoek (bijv. het sterk aanbod-
gerichte karakter van het onderzoek voor jongeren en minderheden,
het louter instrumentgerichte karakter van onderzoek naar herver-
deling en andere vormen van beleid), die vooral in het 'beleids-
nabije' onderzoek aan de dag treden. Het algemene onderzoek naar
ongelijkheid op de arbeidsmarkt wordt vooral gehandicapt door de
omstandigheid dat de theoretische onderbouwing nog veel te wensen
overlaat. Dat blijkt met name uit het feit dat de veel besproken
segmenteringstheoriedn (die op het eerste gezicht bij uitstek ge-
schikt lijken voor een meer integrale bestudering van ongelijk-

heid op de arbeidsmarkt) nog maar ten dele ver genoeg uitgewerkt
en in onderzoek beproefd zijn, zodat ze nog steeds voornamelijk
dienst doen als een kader voor de interpretatie van onderzoeksre-
sultaten achteraf.

Daar kan tenslotte nog 6en ander element van eenzijdigheid aan
worden toegevoegd, dat terloops bij de bespreking van het onder-
zoek naar herverdeling werd gesignaleerd maar dat  een bredere
geldigheid  heeft.  In het  hier  besproken  arbeidsmarktonderzoek
blijft het collectieve niveau - de collectieve arbeidsverhoudin-
gen,  het  georganiseerd  optreden  van  partijen  op  de  arbeids-
markt - grotendeels buiten beschouwing. Dat betekent dat het in-
stitutionele kader waarbinnen de ontmoeting van vraag en aanbod
plaatsvindt nog steeds overwegend als gegeven wordt beschouwd.
Het betekent ook dat onderzoek naar de beloningsstructuren en de
wijze waarop die tot stand komen door de arbeidsmarktsociologen
zoals voorheen aan anderen wordt overgelaten.  Zijn arbeidsmarkt
en arbeidsorganisatie in het onderzoek van de afgelopen jaren
steeds meer met elkaar verbonden (zie het eerder besproken be-
drijfsgecentreerde onderzoek van de vraagzijde), arbeidsmarkt en
arbeidsverhoudingen zijn (met enkele uitzonderingen zoals de stu-
die van Grootings & HBvels 198la en van Ramondt & Scholten 1985)
nog steeds twee gescheiden onderzoeksterreinen. Het onderscheid
tussen loon- en werkgelegenheidsmarkt blijft een hardnekkig leven
leiden. Het is echter duidelijk dat juist bij de bestudering van
verdelingsproblemen en van de bredere vragen die met de rol van
het arbeidsmarktbeleid verbonden zijn deze traditionele grenzen
binnen het onderzoek meer en meer dysfunctioneel worden.

4. Naar een verklaring: de bindingen van arbeidsmarktonderzoekers

R6sum6

In de vorige paragrafen ben ik uitvoerig ingegaan op ontwikkelin-
gen in het arbeidsmarktonderzoek sinds het midden der jaren ze-
ventig. In deze slotparagraaf staat de vraag naar het waarom van
deze ontwikkelingen centraal. Alvorens op deze vraag in te gaan
vat ik eerst de voornaamste tendenties samen:
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1. Het aanbodgerichte onderzoek naar de allocatiefunctie van de
arbeidsmarkt heeft nog niets van zijn betekenis verloren en
neemt nog steeds een centrale plaats in het geheel van het ar-
beidsmarktonderzoek in. Wel blijkt men in dit onderzoek steeds
meer rekening te houden met de gedragsbeperkende invloeden die
van de vraagzijde uitgaan.

2. De meest opvallende nieuwe ontwikkeling is de opkomst van het

vraaggerichte onderzoek, liever gezegd: van een bepaald type
vraaggericht onderzoek. Het gaat om onderzoek op bedrijfsni-
veau dat gericht is op het achterhalen van managementstrate-
gieen ten aanzien van techniek, organisatie en de inzet van
arbeidskrachten. Ook dit onderzoek staat in het teken van het
allocatieperspectief, zij het dat dit niet uitsluitend werkge
versgericht ingevuld wordt.

3. Het onderzoek naar de verdelingsaspecten van de arbeidsmarkt
is minder toegenomen. Het richt zich bovendien sterk op deel-
problemen en/of de positie van specifieke categorieon. Hier is
niet alleen vraaggericht, maar ook uitgesproken aanbodgericht
onderzoek te vinden dat op bepaalde deelterreinen (onderzoek
naar minderheden en jongeren) zelfs zo domineert dat hier de
algemene typering van het onderzoek van voor 1975 (eenzijdig
aanbodgericht) nog steeds van toepassing is.

Ten dele stemmen deze ontwikkelingen overeen met mijn eerdere
verwachtingen,  ten dele ook niet. Dit kan geillustreerd worden
met behulp van het onderstaande schema.

Schema 1.1 Ontwikkeling  van het (sociologische) arbeidsmarkt-
onderzoek sinds + 1975.

Richting Aanbodgericht vraaggericht

perspectief

Allocatie
perspectief             I                 • II

1»»»
Verdelings- III IV

perspectief

Mijn verwachting was dat het onderzoek, dat tot 1975 in hoge mate

in het eerste quadrant geconcentreerd was, zou opschuiven in de
richting van het vierde quadrant. In feite is er sprake geweest
van een veel grotere differentiatie. Niet alleen is het onderzoek
in het eerste quadrant omvangrijk gebleven, maar er is ook onder-
zoek gekomen dat tot het tweede (vraaggericht onderzoek vanuit
het allocatieperspectief)  of het  derde  quadrant  (aanbodgericht
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onderzoek vanuit het verdelingsperspectief) gerekend kan worden.
Mijn stelling is verder dat de groei van het onderzoek in het
tweede quadrant de belangrijkste nieuwe ontwikkeling is, zodat de
bovenste twee quadranten aanzienlijk beter 'ingevuld' zijn dan de
onderste twee.

Zoals men zich zal herinneren heb ik in mijn vraagstelling nog
cen derde dimensie betrokken, nl. de theoretische invalshoek die
wordt gekozen. Ik verwachtte in 1977 dat een door mij bekriti-
seerde  'individualiserende'  benadering - een benadering die in
feite berust op een gedragstheorie met grote nadruk op 'subjec-
tieve' factoren - voor een deel zou plaatsmaken voor een meer op
relationele en institutionele theorie6n geinspireerde benadering.

De meest opvallende ontwikkeling van de afgelopen jaren lijkt mij
echter dat het meeste onderzoek, zeker het aanbodgerichte, zich
nog steeds op de verklaring van het (individuele) arbeidsmarkt-
gedrag richt, doch dat men daarbij met een minder subjectivis-
tisch gedragsmodel werkt. Een model dat door zijn tweezijdige ka-
rakter ('subjectieve' 6n 'objectieve' c.q. persoons- 6n situatie-
gebonden factoren) beter past in de traditie van wat Van Wezel &
Vissers het structureel individualisme noemen (zie Van Wezel &
Vissers 1983: 7-21, die daarbij o.m. op Boudon teruggrijpen). In

zekere zin sluit ook het nieuwe vraaggerichte onderzoek met zijn
nadruk op belangen en strategieon van actoren, hier goed bij aan.

Daarentegen blijkt dat theorieon die de structurering en regule-
ring van de relaties op de arbeidsmarkt als vertrekpunt kiezen
(zoals de segmenteringstheorieGn) in de hoofdstroom van het so-
ciologisch  georionteerde  arbeidsmarktonderzoek nog  steeds  niet
zo'n heel grote rol spelen en dat traditionele onderscheidingen,
zoals dat tussen loon- en werkgelegenheidsmarkt, nog steeds sterk

doorwerken. Dat wreekt zich (zoals ik heb betoogd) met name in
het onderzoek naar de verdelingsaspecten van de arbeidsmarktpro-
blematiek. Verder geldt voor het gehele terrein dat de theoreti-

sche 'sophistication' van het onderzoek nog vrij laag is. Voor
mij is een en ander aanleiding om in hoofdstuk 5 van deze studie
een poging te doen een theoretisch perspectief te schetsen waarin

een aantal elementen uit de segmenteringstheorieen verwerkt zijn
en machts- en afhankelijkheidsrelaties een centrale plaats inne-
men.

Al met al is er, ondanks de differentiatie van het terrein als
geheel en de in de vorige paragrafen besproken verschuivingen in
concrete thema's, toch sprake van een duidelijke continuiteit van
het onderzoek dat de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden ten
opzichte van het arbeidsmarktonderzoek tot aan het midden van de
jaren zeventig. Deze constatering voert tot de vraag hoe we de
besproken ontwikkelingen kunnen verklaren.  In de  inleiding van
dit hoofdstuk heb ik al op 66n mogelijke verklaring gewezen: de
vervlechting van onderzoek en beleid op het terrein van de ar-
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beidsmarkt.  Omdat  het  onderzoek voor  een  belangrijk  deel  op-
drachtonderzoek is, zo zou men kunnen redeneren, volgt het onder-
zoek betrekkelijk nauwkeurig de ontwikkeling van het beleid.  In
het voorafgaande zijn hiervan al enkele voorbeelden gegeven. Ook
sommige van de hierboven genoemde tekortkomingen c.q. eenzijdig-
heden, zoals het geringe theoretische gehalte van het onderzoek,
zouden zo verklaard kunnen worden.

Een belangrijk argument hierbij is de financieringsstructuur van
het onderzoek. Het is niet eenvoudig hierover duidelijke gegevens
te verkrijgen. Enig inzicht in de betekenis van de verschillende

financieringskanalen kan echter worden gegeven aan de hand van
twee inventarisaties van arbeidsmarktonderzoek. De ene beslaat de
periode 1965-1977 (Van Kesteren 1978), de andere de periode 1976-
1979 (Van der Woude 1979). De laatste slaat dus op een beperk-
tere, maar meer recente periode dan de eerste. In het verslag van
het Nationaal Programma Arbeidsmarktonderzoek  1975-1980  is het
onderzoek uit de eerste inventarisatie gerubriceerd naar finan-
cieringsbron (NPAO 1980: 33). Als we gemakshalve het onderscheid
tussen eerste, tweede en derde geldstroomonderzoek aanhouden, dan
blijkt dat ruim een derde deel van het onderzoek uit universitai-
re middelen werd gefinancieerd,  een zeer klein deel  (7%) uit
we-tenschappelijke steunfondsen en de rest (bijna 60% dus) uit de
derde geldstroom, waarvan tweederde voor rekening van de overheid
(dat is op het geheel dus ongeveer 40%).

Mijn eigen rubricering van het onderzoek uit de tweede inventari-
satie wijst uit dat van het meer recente onderzoek ongeveer 30%
door de universiteiten zelf werd gefinancierd, dat het aandeel
van de tweede geldstroom ook hier zeer klein is (opnieuw ongeveer

7%) en dat het merendeel nog steeds uit de derde geldstroom be-
kostigd wordt (63%). Het aandeel van het door de overheid recht-
streeks gefinancierde onderzoek is gegroeid tot ongeveer de helft
van het totale onderzoek. Let wel, het gaat hier om aantallen
projecten, niet om de omvang van de daarmee gemoeide financiole
middelen. Het lijkt mij waarschijnlijk dat als we over de laatste
soort gegevens zouden beschikken, zou blijken dat het aandeel van
de overheid (nog) groter is,  omdat het hier vermoedelijk wat
grootschaliger onderzoek betreft.  In ieder geval is het volume
van het  rechtstreeks  door  de  overheid  gefinancierde  onderzoek
aanzienlijk en is het in de loop der jaren vermoedelijk ook ge-
groeid. We kunnen echter niet zomaar voorbijgaan aan het feit dat
ruim 66nderde van het totale onderzoek een 'ongebonden' karakter
heeft d.w.z. dat de onderzoekers hier vrij zijn hun eigen pro-
bleemstelling en aanpak te kiezen. Dat wijst erop dat een ver-
klaring die alleen met de dominerende invloed van beleidsinstan-
ties op de richting van het arbeidsmarktonderzoek rekening houdt
onvolledig is.
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De vervlechting van beleid en onderzoek

Niettemin zal ik toch eerst ingaan op de onmiskenbare invloed van
beleidsproblemen en de wijze waarop zij worden gepercipieerd op
de ontwikkelingen die in dit hoofdstuk beschreven zijn. Daarbij
gaat het (gezien het feit dat de overheid veruit de grootste fi-
nancier van het onderzoek is) met name over het overheidsbeleid.
Daarom geef ik nu eerst een kort overzicht van de ontwikkeling
van het arbeidsmarktbeleid sinds het midden van de jaren zeven-
tig.

Toen de werkloosheid begon te groeien, was men nog volop bezig
met de opbouw van de zgn. actieve arbeidsmarktpolitiek. Daarbij
was het streven gericht op het bevorderen van economische groei
door middel van een optimale allocatie, te bereiken door een be-

leid dat op beinvloeding van beide zijden van de arbeidsmarkt ge-
richt zou moeten zijn en dat met behulp van prognoses wetenschap-
pelijk onderbouwd zou moeten worden (Van Voorden 1975). Door de
economische recessie werden deze ideeon op de achtergrond gedron-
gen. Centraal kwam te staan het bestrijden van de werkloosheid.

Daarbij werd speciale aandacht besteed aan de bescherming van die
categorie6n aanbieders van wie al snel duidelijk werd dat ze een
zeer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt innamen.

Deze algemene nadruk op het bestrijden van de werkloosheid en de
bescherming van kwetsbare groepen, die als een rode draad door
het arbeidsmarktbeleid sinds het midden van de  jaren  zeventig
heenloopt, is echter in de loop der jaren op uiteenlopende manie-
ren in concrete doelstellingen en maatregelen vertaald.  Hierin
worden bepaalde verschuivingen in het beleid en in de achterlig-
gende beleidsfilosofie zichtbaar. Vanaf 1973 (het begin van de
oliecrisis) kunnen in het arbeidsmarktbeleid vier stadia worden
onderscheiden  (die  overigens  wel  in  elkaar  overlopen),  waarin
verschillende benaderingen de boventoon voeren.

Aanvankelijk ging men de economische terugval, die als tijdelijk
werd beschouwd, vooral met anti-cyclische maatregelen te lijf,
zoals werktijdverkorting (tijdelijk minder werken in afwachting
van een herstel van de afzet) en met name de omvangrijke extra-
werkgelegenheidsprogramma's. Ten behoeve van de kwetsbare groepen
greep men in eerste instantie naar het middel van de loonkosten-
subsidies (zie De Wachter en Visser 1986).  In het laatste ge-
deelte van de jaren zeventig (vanaf 1977 ongeveer) veranderde de
toon van de discussie over de werkloosheid en het arbeidsmarkt-
beleid. De achtergrond daarvan werd gevormd door het  feit dat
door het lichte economische herstel de werkloosheid op het peil
van + 200.000 mensjaren stabiliseerde, terwijl het aantal open-
staande  vacatures  snel  in  omvang  toenam  (in  1979  waren  er
80-90.000 geregistreerde vacatures). De werkloosheid leek bestre-
den te kunnen worden door openstaande arbeidsplaatsen sneller te
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doen bezetten.  Dat bracht vele bij het  arbeidsmarktbeleid be-
trokken personen (in eerste instantie in werkgeverskringen, later

ook bij de overheid) tot het standpunt dat een gebrekkige aan-
sluiting tussen vraag en aanbod en het selectief gedrag van de
aanbieders belangrijke oorzaken van de werkloosheid waren.

Zo kwam een discussie over  'knelpunten'  op de arbeidsmarkt op
gang die  een groot  politiek  gewicht  kreeg;  zowel  werkgevers,
werknemers als het Ministerie van Sociale Zaken publiceerden hun
eigen knelpuntennota's. Tegen deze achtergrond is het niet ver-
wonderlijk dat het arbeidsmarktbeleid zich weer in  toenemende
mate ging richten op het bevorderen van de aansluiting tussen
vraag en aanbod. Dit kwam ondermeer tot uiting in een differen-
tiatie van het traditionele arbeidsvoorzieningsinstrumentarium en
een verdere toespitsing daarvan op de positie van de kwetsbare

groepen. Er ontstond een tamelijk onoverzichtelijk geheel van ar-
beidsmarktmaatregelen (zie opnieuw De Wachter en Visser 1986).
Dat leidde rond 1980 tot pogingen een zekere vereenvoudiging en
stroomlijning tot stand te brengen.

In dit verband meet ook worden gewezen op een andere ontwikke-
ling, die in oorsprong los van de veranderingen in de arbeids-
marktsituatie stond, maar in de genoemde periode wel met het ar-
beidsmarktbeleid verweven raakte.  In de nota Selectieve  groei
(1975) werd aan de doelstelling van volledige werkgelegenheid een
kwalitatief element toegevoegd: volwaardige werkgelegenheid.
Daarmee werd de kwaliteit van de arbeid officieel tot terrein van
zorg voor het overheidsbeleid, een ontwikkeling die met het tot
stand komen van de Arbeidsomstandighedenwet nog eens werd beves-
tigd (De Gier 1978) en in de verschillende maatregelen ter stimu-

lering van arbeidsplaatsverbetering ook concrete gestalte kreeg
(Vos 1986). In het verloop van de zgn. knelpuntendiscussie werd
het thema kwaliteit van de arbeid door sommige participanten met
de arbeidsmarktproblemen in verbinding gebracht. Dat gebeurde ook
door verschillende arbeidsmarktonderzoekers, zoals  ik  in  para-
graaf 2 heb laten zien.

Tegen deze achtergrond (een publieke discussie over knelpunten op
de arbeidsmarkt en het opnieuw opleven van het traditionele ar-
beidsvoorzieningsbeleid) kwam de dramatische verslechtering van
de arbeidsmarktsituatie (die begin 1980 intrad) voor velen als
een koude douche. Opeens bleek de zo intensief gevoerde discussie
over kwalitatieve discrepanties maar een beperkte betekenis te
hebben: niet de al dan niet gebrekkige aansluiting tussen vraag
en aanbod, maar het absolute tekort aan werkgelegenheid bleek
overduidelijk het centrale arbeidsmarktprobleem te zijn. Opnieuw
leidde dat tot verschuivingen in het beleid.  Zo werd meer dan
voorheen aandacht geschonken aan maatregelen die een herverdeling
van het beschikbare werk beogen. Aanvankelijk lag de nadruk daar-
bij op maatregelen ter bevordering van vervroegde uittreding en
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van deeltijdarbeid. Het zwaartepunt kwam in de jaren 1982-1984
echter op collectieve arbeidstijdverkorting te liggen, waarbij de

overheid overigens het initiatief aan de sociale partners liet.
Een andere nieuwe ontwikkeling in deze jaren was het streven om
alternatieven voor betaald werk mogelijk te maken in de vorm van
een circuit voor werken met behoud van uitkering, waar werklozen
opgevangen zouden kunnen worden en waar zij nuttige, zij het 'on-
beloonde' arbeid zouden kunnen verrichten. Bestrijding van werk-
loosheid werd dus steeds meer een zaak van een andere verdeling
van het beschikbare werk en het opvangen van de werklozen.

Er is echter sinds het begin van de jaren tachtig ook een andere
lijn zichtbaar die sinds het opnieuw aantrekken van de economie
in 1984-1985 steeds duidelijker het arbeidsmarktbeleid domineert.
Dat is de nadruk op het herstel van de marktsector en de her-
leving van de economische groei.  Alleen zo zou nieuwe werkge-
legenheid geschapen kunnen worden. De discussie over het func-
tioneren van de arbeidsmarkt, die in het begin van de jaren tach-
tig op de achtergrond leek te raken, heeft in deze context een
nieuwe betekenis gekregen. Opnieuw wordt gesproken over het weg-
nemen van knelpunten en het flexibiliseren van de arbeidsmarkt.
Opvallend is daarbij de grote aandacht voor de aansluiting tussen
onderwijs en arbeid, hetgeen in het arbeidsvoorzieningsbeleid tot
uiting komt in de toenemende betekenis die aan scholingsmaatrege-
len wordt gehecht. Het arbeidsmarktbeleid lijkt daarmee in een
nieuw stadium beland, waarbij het, zoals in de jaren van de ac-
tieve arbeidsmarktpolitiek, via het streven naar efficionte al-
locatie opnieuw stevig aan de doelstelling van economische groei
is gekoppeld. De verdelingsdoelstellingen lijken hieraan onderge-
schikt gemaakt te worden. Illustratief is in dit verband dat de

arbeidsbureaus zijn overgegaan op het principe van het 'marktcon-
form'  bemiddelen, waardoor de categorieen met de slechtste ar-
beidsmarktkansen buiten de bemiddeling vallen. De 'kwalitatieve'
doelstellingen (volwaardig werk)  hebben eveneens  duidelijk aan
betekenis ingeboet.

Tot welke conclusies voert dit expos6 over ontwikkelingen in het
arbeidsmarktbeleid? (13). In de eerste plaats kan men stellen dat
de aandacht voor allocatieproblemen, het centrale gezichtspunt
van beleid dn onderzoek tot het midden der jaren zeventig, ook na
1975 de centrale invalshoek van het overheidsbeleid is gebleven,
getuige de steeds terugkerende discussie over knelpunten op de
arbeidsmarkt,  flexibiliteit en een optimale allocatie.  Het ar-
beidsmarktbeleid vertoont op dit punt een grote continuIteit. Dat
blijkt ook uit het feit dat verschillende thema's die reeds rond

1970 in het middelpunt van de belangstelling stonden, steeds weer
opnieuw in de beleidsdiscussie terugkeren - en steeds weer op-
nieuw tot voorwerp van onderzoek worden gemaakt - zoals: de al
dan niet geringe bereidheid van werklozen om offers te brengen
ter wille van het vinden van een baan, de veronderstelde gebrek-
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kige afstemming van het onderwijs op de behoeften van de arbeids-
markt, de overgang van school naar werk, de betekenis van belo-
ningshoogte en beloningsverschillen voor arbeidsmarktmobiliteit.
Thema's waarin vooral het gedrag en de kenmerken van de aanbie-
ders als problematisch worden gezien. Het is dus niet verwonder-
lijk dat ook het arbeidsmarktonderzoek op dit punt een grote con-
tinuiteit vertoont en dat het nog steeds in sterke mate in het
teken van het allocatie-perspectief staat.

In de tweede plaats constateer ik dat de aandacht voor kwetsbare
aanbodscategorieen weliswaar een constant element in het beleid

vormt, maar dat voor het overige de aandacht voor verdelingspro-
blemen sterk wisselend is geweest.  Serieuze aandacht voor het
thema herverdeling van arbeid is er in het overheidsbeleid pas
sinds ongeveer 1980 en het is nog maar de vraag hoe blijvend deze
belangstelling zal blijken te zijn. De aandacht voor ongelijkheid
op de arbeidsmarkt en voor onrechtvaardige inkomensverschillen is
sinds het midden van de jaren zeventig (denk aan de Interimnota
Inkomensbeleid van het kabinet Den Uyl uit 1975 en het WRR-rap-
port 'Over sociale ongelijkheid' uit 1977) duidelijk afgenomen.
Dat door het huidige marktconforme beleid dit soort verschillen
vermoedelijk groter worden, wordt niet als een probleem gezien.
De doelstelling van een rechtvaardige verdeling is geleidelijk
ondergeschikt geworden aan het streven naar een efficionte allo-
catie (zie ook hoofdstuk 6). Het hoeft dus geen verbazing te wek-

ken dat van het beleid in de afgelopen jaren maar weinig impulsen
zijn uitgegaan voor de bestudering van de ongelijkheid op de ar-
beidsmarkt als een algemeen probleem en dat men zich grotendeels
beperkt heeft tot het initi6ren van onderzoek naar de arbeids-
marktpositie van speciale groepen (zoals vrouwen, jongeren, min-
derheden) en de al weer wat wegebbende golf van het onderzoek van
herverdeling (14).

De ontwikkelingen in het arbeidsmarktbeleid hebben dus ook in de
afgelopen  jaren duidelijk hun  stempel  gedrukt  op  de  richting
waarin het onderzoek zich ontwikkeld heeft. Dat was ook te ver-
wachten, gezien het feit dat de overheid zoveel onderzoek recht-
streeks financiert en daar uiteraard het recht aan ontleent om de
onderzoeksproblemen en de doelstelling van het onderzoek te be-
palen. Hierboven heb ik al gesuggereerd dat we echter niet bij
een dergelijke constatering mogen blijven stilstaan. Vanuit een
wetenschapssociologische invalshoek kan de stelling worden verde-
digd, dat de banden die onderzoekers met opdrachtgevers en met
andere maatschappelijke groeperingen verbinden niet de enige ver-
klaring vormen voor de wetenschapsontwikkeling op een bepaald
terrein, zoals dat van het arbeidsmarktonderzoek. Daarnaast zijn
ook de banden die de onderzoekers met elkaar en met andere groe-
pen wetenschappelijke specialisten onderhouden van belang. Juist
deze bindingen stellen hun in staat om eigen interpretatiekaders
en vooral ook eigen criteria voor kennisverwerving te ontwikke-
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len, waardoor zij enige afstand kunnen nemen tot de interpreta-
ties van de andere betrokken actoren (15).

Ik heb de indruk dat de bindingen tussen de arbeidsmarktonder-
zoekers onderling de afgelopen jaren sterker geworden zijn, het-
geen bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat zij enkele malen geza-
menlijk naar buiten getreden zijn,  zowel om gemeenschappelijke
idee6n over toekomstig onderzoek naar voren te brengen als in een

enkel geval om een politiek standpunt in te nemen (zie de in par.
1 genoemde Open Brief). De bindingen met andere groepen weten-
schappelijke specialisten vertonen een wisselend beeld: soms toe-
nemende contacten (zoals met arbeidseconomen en bedrijfssociolo-
gen), soms ook niet (zoals met stratificatie-onderzoekers en met
specialisten op het terrein van de arbeidsverhoudingen). Heeft de

ontwikkeling van dergelijke bindingen inderdaad invloed gehad op
de ontwikkeling van bet arbeidsmarktonderzoek?

Het lijkt mij van wel. Zo is de in paragraaf 2 geschetste ontwik-
keling van het vraaggerichte onderzoek mede het gevolg van de in
de onderlinge discussie steeds weer door de onderzoekers naar
voren gebrachte mening dat de vraagzijde van de arbeidsmarkt niet
langer buiten beschouwing gelaten kon worden. Daarnaast speelde
ook de invloed van nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfs- en orga-
nisatiesociologie een grote rol. Ontwikkelingen overigens die een
uitgesproken internationaal karakter dragen en wijzen op de door-
werking van algemene wetenschappelijke stromingen in het onder-
zoek (16). Aan de andere kant was er ook bij de overheid enige
belangstelling voor zulk vraaggericht onderzoek, met name tegen
de achtergrond van de beginnende beleidsinteresse voor de kwali-
teit van de arbeid. In paragraaf 2 heb ik betoogd dat mede dank-
zij dit soort onderzoek door de onderzoekers  een  alternatieve
diagnose van  aansluitingsproblemen  ontwikkeld  kon  worden,  die
sindsdien in de beleidsdiscussie een zekere rol heeft gespeeld.
Hier blijkt dat de bindingen tussen onderzoekers onderling en
tussen hen en andere wetenschappelijke specialisten enige afstand
kunnen scheppen tot de vaak zo dominerende definitie van arbeids-

marktproblemen die door beleidsinstanties gehanteerd wordt.

De omgekeerde redenering kan gevolgd worden met betrekking tot
het onderzoek naar ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Dat dit on-
derzoek in de afgelopen jaren nog niet erg tot bloei gekomen is
kan men moeilijk alleen verklaren met behulp van het gebrek aan
interesse bij beleidsinstanties. Hier speelt ook een rol dat dit
onderzoek gekenmerkt wordt door een zeker isolement ten opzichte
van het onderzoek op verwante terreinen, zoals het stratifica-
tie-onderzoek en het onderzoek van de arbeidsverhoudingen. Alleen
door de banden met deze terreinen nauwer aan te halen kan de ko-
mende  jaren beter onderzoek naar arbeidsmarkt en ongelijkheid
worden verricht. Ook een meer kritische houding in eigen kring
ten opzichte van het wat al te gemakzuchtig hanteren van bepaalde
theoriein is hier van belang.
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Met het bovenstaande wil ik de problemen die verbonden zijn met
de dominerende positie van het opdrachtenonderzoek niet kleine-
ren. Dat de opdrachtgever het laatste woord over de probleemstel-
ling heeft lijkt mij daarbij minder een probleem dan de vraag of
de onderzoekers voldoende ruimte krijgen om een theoretisch goed
gefundeerd en methodisch verantwoord onderzoek te verrichten. On-
langs heeft Gijswijt betoogd dat opdrachtgevers de onzekerheden
die wetenschappelijk onderzoek nu eenmaal met zich meebrengt pro-
beren in te perken door routinisering en planning van onderzoek
te accentueren en de beleidskritische functie ervan te beknotten.
Dat kan leiden tot zeer stringente afspraken over probleemstel-
ling en opzet van het onderzoek en/of tot een stricte fasering,
die de opdrachtgever steeds opnieuw de kans biedt te intervenii-

ren. Onderzoekers zullen proberen hun speelruimte te vergroten,
doch zij verkeren doorgaans in een zwakke positie, ook al omdat
de normen waaraan goed opdrachtenonderzoek moet voldoen niet on-
dubbelzinnig vaststaan (en zij zich er dus ook niet goed op kun-
nen beroepen). De resulterende  interactieprocessen  zijn,  aldus
Gijswijt, schadelijk voor de kwaliteit van het onderzoek

(Gijswijt 1985).

Veel arbeidsmarktonderzoekers zullen de door Gijswijt aan de hand
van het woningmarktonderzoek geillustreerde processen herkennen.
Ook uit eigen ervaring (participatie in vele begeleidingscommis-
sies) kan ik de werking van dit soort mechanismen, die logisch
voortvloeien uit de wijze waarop de relaties tussen onderzoekers
en opdrachtgevers gestructureerd zijn, bevestigen. Dat leidt er
toe, dat ook in het arbeidsmarktonderzoek de onderzoekers vaak
genoegen moeten nemen met een minder verantwoorde onderzoeksop-
zet, zoals bijvoorbeeld het evaluatie-onderzoek van beleidsmaat-
regelen leert (zie paragraaf 3). Het legt verder een grote druk
op de tijd die beschikbaar is voor de theoretische fundering van
het onderzoek en voor de theoretische verwerking van de onder-
zoeksresultaten. Hier ligt zeker een verklaring van het hierboven
meermalen geconstateerde feit  dat het  theoretische gehalte van
het arbeidsmarktonderzoek over het  geheel  genomen betrekkelijk
laag is gebleven en dat op het eerste gezicht veelbelovende theo-
retische aanzetten in de afgelopen jaren nog zo weinig uitgewerkt
zijn. Zonder duidelijke tegenimpulsen vanuit het 'ongebonden' ar-
beidsmarktonderzoek zal dit de komende jaren niet veel anders
worden.

Het blijkt dus dat beleid en onderzoek op het terrein van de ar-
beidsmarkt nog steeds sterk verweven  zijn en dat de bindingen
tussen de onderzoekers onderling en tussen hen en de bredere
'scientific community'  slechts een gedeeltelijk tegenwicht bie-
den. Dat laatste wordt vermoedelijk ook in de hand gewerkt door
de instelling van veel onderzoekers zelf, die de (overigens vol-
strekt legitieme) behoefte hebben om een directe bijdrage te le-
veren aan de oplossing van ernstige maatschappelijke problemen.
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Wat dat betreft is de spanning tussen distantie en betrokkenheid
ook de spanning tussen twee rolopvattingen, die beide in de kring
van onderzoekers leven. Zo'n situatie is wellicht onvermijdelijk
als het om een onderzoeksterrein gaat dat zo'n grote maatschappe-
lijke urgentie bezit als de arbeidsmarkt.

Naar een 'ontvlechting'?

Toch ben ik van mening dat een zekere 'ontvlechting' van beleid
en onderzoek - zeker in de huidige situatie - beide ten goede zou
komen. Er bestaan thans grote verschillen van inzicht over de
wijze waarop men de huidige probelemen het hoofd zou moeten bie-
den. Nog belangrijker is evenwel dat men het op wezenlijke punten
zelfs over de probleemdiagnose niet eens is: maken we een tijde-
lijke recessie mee die gevolgd zal worden door economisch herstel
en restauratie van het arbeidsbestel of beleven we een diepin-
grijpende economische en sociale crisis die tot een transformatie
van het arbeidsbestel zal leiden? In zo'n situatie is het funest
wanneer onderzoek te nauw aan beleid gekoppeld  is:  het  zoeken
naar nieuwe beleidsmogelijkheden kan zo geblokkeerd raken; het
gevaar van een zich wederzijds versterkende onzekerheid en on-
macht is dan levensgroot aanwezig.

Hoe zou een dergelijke ontvlechting gestalte moeten krijgen? Dat
is een vraag die in feite voert tot een beschouwing van het on-
derzoeksbeleid dat m.b.t. het arbeidsmarktonderzoek gevoerd wordt
c.q.  zou moeten worden. Het einde van dit toch al omvangrijke
hoofdstuk is niet de juiste plaats om in extenso hierop in te
gaan.  Ik volsta daarom met enkele opmerkingen die voortvloeien
uit het voorafgaande betoog.

Ten eerste is het van belang dat de mogelijkheden voor 'ongebon-
den' onderzoek, dat wil zeggen onderzoek waar probleemstelling en
aanpak door de onderzoekers zelf bepaald kunnen worden, worden
vergroot. In het verleden, zo blijkt uit de eerder genoemde cij-
fers, is er in elk geval ruimte voor zulk onderzoek geweest. Ge-
vreesd moet worden dat die ruimte thans aan het afnemen is, omdat
zowel de middelen die in de eerste als in de tweede geldstroom
beschikbaar zijn onder druk staan van bezuinigingen, terwijl de
concurrentie bij de verdeling van deze middelen groter is gewor-
den. Wat de eerste geldstroom betreft worden de mogelijkheden
voor de arbeidsmarktonderzoekers in toenemende mate bepaald door
hun plaats in verschillende programma's van Voorwaardelijke Fi-
nanciering c.q. de te vormen onderzoekszwaartepunten. Of dit ver-
nieuwingen in het onderzoek op het terrein van de arbeidsmarkt
zal bevorderen staat nog te bezien. Het meest urgent lijkt mij de
verruiming van mogelijkheden in de tweede geldstroom, die tot op
heden zeer beperkt zijn geweest. In dit verband wijs ik erop dat
in verschillende ons omringende landen de  wetenschappelijke
steunfondsen speciale programma's voor arbeidsmarktonderzoek of
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verwante terreinen hebben opgezet. Het beleid van Z.W.0. loopt op
dit punt duidelijk achter.

Het is echter niet voldoende om mogelijkheden voor 'ongebonden'
onderzoek te verruimen. Ze moeten ook beter benut worden. Hier
kom ik nog eenmaal terug op de hierboven besproken rol van banden
tussen onderzoekers onderling en tussen arbeidsmarktonderzoekers
en andere groepen wetenschappers. Er moet ook gewerkt worden aan
het verder versterken van deze banden. Dat betekent met name dat
het betrekkelijke isolement van de arbeidsmarktsociologie ten op-
zichte van andere specialismen en ten opzichte van de moederdi-
scipline doorbroken zou moeten worden. Dit zou zeker bijdragen
tot de versterking van de theoretische basis van het onderzoek.
In mijn ogen betekent het ook dat de implicaties van arbeids-
marktontwikkelingen voor de maatschappelijke verhoudingen en om-
gekeerd,  het doorwerken van algemene maatschappelijke ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt meer in het middelpunt van de belang-
stelling zouden moeten komen te staan. Het belang van de banden
tussen de arbeidsmarktonderzoekers onderling is hierboven al en-
kele malen gerllustreerd.  Het in de afgelopen jaren opgebouwde
netwerk zal ook de komende jaren een rol van betekenis kimnen
spelen bij het verder ontwikkelen van eigen interpretatiekaders
en maatstaven voor goed onderzoek.

Wat de relatie tussen onderzoekers en opdrachtgevers/beleidsin-
stanties betreft, zou veel gewonnen zijn als de door Gijswijt ge-
schetste dynamiek met zijn negatieve gevolgen voor de kwaliteit
van het onderzoek doorbroken zou kunnen worden. Een aanknopings-
punt daarvoor is het belang dat  ook opdrachtgevers hebben bij
kwa]itatief goed onderzoek. Dat belang is des te groter als het
om onderzoek gaat dat gericht is op 'strategische' beleidsvraag-
stukken die op middellange en lange termijn spelen en waarbij sa-
menhangen tussen verschil]ende problemen  aan  de  orde zijn. Vraag-
stukken dus waarover bij beleidsinstanties vaak grote onzekerheid
en een grote behoefte aan beleidsoriinterende kennis bestaat. Er
zijn zeker organisatorische formules te bedenken om de autonomie
van de onderzoekers ten opzichte van de belanghebbende beleids-
instanties te vergroten en zo een dialoog te bevorderen waarin
beide partijen een eigen inbreng hebben. Ik noem in dit verband
de opzet van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonder-
zoek (OSA), waarbij de onderzoekers binnen een door de financie-
rende departementen vastgesteld programma van onderzoek samen met
een goed gekwalificeerde programmastaf een grote speelruimte heb-
ben om probleemstellingen en onderzoeksopzetten uit te werken en
waarbij ook voorzien is in een dialoog tussen onderzoekers en be-
leidsmensen bij de presentatie van onderzoeksresultaten.

Een ander aanknopingspunt, dat ook door Gijswijt wordt genoemd,
is de versterking van de onderhandelingspositie van de onderzoe-
kers ten opzichte van opdrachtgevers. Dat kan bijvoorbeeld door
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onderzoeksinstituten  via  vormen  van  basisfinanciering  of  het
geven van continuiteitsgaranties minder afhankelijk te maken van
deze of gene opdrachtgever. Ook de gerichte opbouw van 'deskun-
digheidsmacht' op bepaalde gebieden is voor onderzoeksinstituten
een weg om zicb een sterkere positie ten opzichte van opdrachtge-
vers te verwerven. Niettemin zal het opdrachtenonderzoek steeds
in het spanningsveld van praktische doelstellingen en wetenschap-
pelijke normen blijven staan. Het lijkt niet verstandig dit on-
derzoek te veel met wetenschappelijke doelstellingen  (theorie-
ontwikkeling, brede verkenning van samenhangen) te belasten, hoe-
wel het natuurlijk wel aan wetenschappelijke normen moet beant-
woorden. Voor het eerste zal men uiteindelijk toch vooral bij het
eerste en tweede geldstroom-onderzoek moeten zijn.

Ik wil met dit pleidooi voor een zekere 'ontvlechting' van beleid
en onderzoek geenszins suggeren dat arbeidsmarktonderzoekers zich
in een ivoren toren zouden moeten terugtrekken. Juist sociologen
zullen er zich bewust van zijn dat onderzoekers van maatschappe-
lijke verschijnselen met allerlei banden aan de sociale werke-
lijkheid gebonden zijn en zich niet zo maar buiten de maatschap-
pelijke  ontwikkelingen  kunnen  plaatsen.  Iedereen  die  arbeids-
marktverschijnselen onderzoekt wordt,  of hij/zij dat nu wil of
niet,  geconfronteerd met belangrijke maatschappelijke problemen
die vragen om een standpuntbepaling. De potentidle bijdrage die
onderzoekers aan de oplossing van deze problemen kunnen leveren
is evenwel dat zij op meer grondige wijze dan anderen deze pro-
blemen,  hun  oorzaken,  reikwijdte  en  vertakkingen  bestuderen,
waarbij men de door de betrokken actoren aangeboden probleemdefi-
nities en -diagnoses niet zomaar accepteert en kiest voor de 'om-
weg'  van theorievorming en  systematische  feitenverzameling.  De
vervlechting tussen onderzoek en beleid die op het terrein van de
arbeidsmarkt bestaat leidt te vaak tot pogingen om deze omweg af
te snijden - ten nadele van de bijdrage die onderzoekers aan de

verheldering van problemen en het zoeken van oplossingen kunnen
leveren. In de afweging tussen distantie en betrokkenheid lijkt
daarom distantie thans de meeste prioriteit te hebben.

NOTEN

1)  Van de betreffende bijeenkomst van de subgroep (d.d. 28-03-
1984) werd een verslag gemaakt dat op aanvraag verkrijgbaar
is.

2)  Deze kwestie is in het kader van de nieuwe werkloosheidswet
nog steeds actueel - zie Faase 1985.

3)  In het onderzoek wordt vaak nog een categorie verklarende
variabelen opgenomen: persoonskenmerken Zoals geslacht,
leeftijd, opleiding en milieu van herkomst. Deze worden ech-
ter in feite ofwel als determinanten van de genoemde subjec-
tieve factoren beschouwd, ofwel als indicatoren voor de ar-
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beidsmarktpositie gebruikt.
4)  Zie behalve het hier nader besproken Zeehavenonderzoek ook:

het onderzoek in- en uitschakelen van arbeid  (Fruijtier en
Van der Pijl ]980), het onderzoek ongeschoolde arbeid (Bakker
e.a.  1981), het onderzoek onderwijs-kwalificatie-organisatie
(Grootings en Paul 1981), het onderzoek naar kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten van de arbeidsmarktontwikkeling in de
grafische industrie (Schwarz e.a.  1982), een onderzoek naar
automatisering, vakmanschap en vakopleiding  (Kayzel  en  Van
Wel 1985), een onderzoek naar de recrutering van nieuwe werk-
nemers (Van den Berg en V.d. Tillaart 1986) en een onderzoek

naar de gevolgen van administratieve automatisering (Doore-
waard en Huijgen 1985, Doorewaard 1986).

5)  Het gaat hier om een deelstudie die gericht was op het aan-
geven van ontwikkelingen in de kwaliteit van de arbeid en de
gevolgen daarvan voor de personeelsvoorziening (Maas en Koop-
mans op.cit.), een deelstudie die vooral inging op de in-
vloed van de technologische ontwikkelingen op de kwaliteit
van de arbeid (Kanters en Schwarz,  1980) en een deelstudie
waarin besluitvormingsprocessen m.b.t.  kwaliteit van de ar
beid werden onderzocht (Keijzer e.a. 1980).

6)  De enige uitzondering hierop is wellicht de belangstelling
voor  (geheel  of  gedeeltelijke)  bedrijfsinterne  opleidingen
die sinds het zgn. Open Overleg Wagner (1983) zowel bij over-
heid als bedrijfsleven weer toegenomen lijkt te zijn. Zie in
dit verband hoofdstuk drie.

7)  Ik zou bet onderzoek van de TOA-groep zelf  (zie met name
Doorewaard 1986) van deze kritiek willen uitsluiten. De door
deze groep uitgevoerde case studies worden in elk geval ge-
leid door een expliciet geformuleerd en steeds verder ver-
fijnd theoretisch kader.

8)  Voor een interessante poging in deze richting kunnen wij te-
recht bij een studie van Claus Offe en zijn medewerkers, niet
ten onrechte 'Opfer des Arbeitsmarktes' getiteld. Interessant
is deze vooral omdat vraag 6n aanbodsgerichte factoren in de
beschouwing worden betrokken.  Zie met name de bijdrage van
Offe en Hinrichs in deze bundel (Offe 1977).

9)  De economische onderzoekers lijken voor het laatste meer be-
langstelling te ontwikkelen dan hun sociologische collega's.
Zie bijv. Hartog, Van Ophem en Pfann 1985.

10) Een uitzondering hierop vormen de verschillende publikaties

van Leijnse waarin verschillende vormen van herverdeling aan
de  orde  komen - zij  het  dan  weer  afzonderlijk  bestudeerd
(Leijnse 1983, 1984, 1985).

11) Een  opvallende  uitzondering wordt  gevormd  door  een  studie
naar de toepassing van arbeidsvoorzieningsmaatregelen die is
uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar grootstede-
lijke werkloosheid Van der Vegt e.a. 1983.

12) "Tot voor kort" omdat blijkens het geciteerde artikel van Van
Egmond binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
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genheid een heroriintatie plaats gevonden heeft die op ter-
mijn tot een veel grondiger evaluatie zal kunnen leiden.

13) De geschetste ontwikke]ingen vertonen vele overeenkomsten met

het arbeidsmarktbeleid dat in andere West-Europese landen is
gevoerd. Zie bijv. Casey & Bruche (1985) uit wier overzicht
van het arbeidsmarktbeleid  in een aantal O.E.C.D. landen

blijkt dat zowel de omslag van een anti-cyclisch naar een
meer structureel arbeidsmarktbeleid rond 1976, als  de
groeiende aandacht voor maatregelen ter reductie van het' ar-
beidsaanbod en ter bevordering van herverdeling van arbeid
vanaf het einde van de jaren zeventig algemene ontwikkelin-
gen zijn. De Wachter & Visser benadrukken in hun vergelij-
kende studie van het arbeidsvoorzieningsbeleid in vijf EEG-
landen met name de convergentie die in de laatste jaren
zichtbaar geworden is rond het op economische groei gerichte
arbeidsmarktbeleid (De Wachter en Visser 1986).

14) Interessant is in dit verband het feit dat een aantal jaren
geleden in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een studie geschreven werd over sociale on-
gelijkheid in het arbeidsbeste], die als grondslag voor een
onderzoeksprogramma bedoeld was (Grootings en H6vels 198lb).
Het is echter vooralsnog bij deze nota gebleven.

15) Ik ontleen deze  gedachtegang aan een wetenschapssociologi-
sche benadering die door Harbers is ontwikkeld en is toege-
past in een analyse van het zgn.  talentenproject uit de on-
derwijsociologie (Harbers 1982,  1983). Het begrip bindingen
heeft hier zowel een sociale als een cognitieve component.

16) In dit geval met name de opkomst van de zgn. arbeidsproces-
benadering in de Angelsaksische landen en van de nieuwe in-
dustriile sociologie in West Duitsland.
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II. OP WEG NAAR HUMANERE ARBEID?

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de arbeid en hun samenhang met
arbeidsmarktproblemen*

Inleiding

De discussie over humanisering van de arbeid, die de laatste ja-

ren met hernieuwde energie wordt gevoerd, maakt duidelijk dat ons
arbeidsbestel niet alleen kampt met kwantitatieve problemen (de
werkloosheid in zijn verschillende gedaantes). De "kwaliteit van
de arbeid" blijkt in de jaren zeventig opnieuw - of moeten we
zeggen nog steeds? - een probleem te zijn. Het is overigens niet

juist om beide, de werkloosheid en de gebrekkige kwaliteit van
het werk, als van elkaar los staande probleemgebieden te beschou-
wen. Beide zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden.

Zo kan het naast elkaar bestaan van grote aantallen moeilijk ver-
vulbare vacatures en een omvangrijke werkloosheid (tot voor kort
een opvallend verschijnsel) ten dele worden verklaard door de ge-
ringe aantrekkelijkheid van het aangeboden werk (in termen van
werkinhoud of werkomstandigheden) in aanmerking te nemen (Joosten
e.a. 1979).

Sprekend is ook het meerdere malen geconstateerde  feit dat de
minder stabiele werkgelegenheid vaak ook de minder aantrekkelijke
banen omvat,  zodat personen die op deze banen zijn aangewezen
tevens een grotere kans hebben om door werkloosheid getroffen te
worden (Van Wezel e.a. 1976). Hoewel deze bijdrage zich in eerste
instantie zal bezighouden met de  kwaliteit van de arbeid, zal de
samenhang  met  de  werkgelegenheids- en  arbeidsmarktproblematiek
met name in de laatste paragraaf aan de orde komen.

Er valt een opmerkelijke parallel te  trekken tussen de manier
waarop in het nabije verleden over werkloosheid werd gedacht en
de verwachtingen die men ten opzichte van de ontwikkelingen in de

kwaliteit van de arbeid koesterde. In de zestiger jaren geloofde
men de werkloosheid definitief overwonnen te hebben: met een key-
nesiaans macro-economisch beleid en met een actieve arbeidsmarkt-
politiek  (nodig om de met  de  economische  groei  samenhangende
structurele verschuivingen in de werkgelegenheid op te vangen)
zou men werkloosheid kunnen voorkomen. Eenzelfde optimisme was te

* Dit hoofdstuk is met uitzondering van het Nawoord oorspronke-
lijk verschenen in C.  de Galan, M.R. van Gils en P.J.  van
Strien (red.), Humanisering van de arbeid (2e druk), Assen (Van
Gorcum) 1983.
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beluisteren met betrekking tot de perspectieven voor humanere ar-
beid. Men voorzag de komst van een post-industriole samenleving,
waarin  de  benodigde  arbeidstijd  aanzienlijk  zou  zijn  terugge-
bracht ten gunste van de vrije tijd en waarin het te verrichten
werk door automatisering en door een verschuiving van de secun-
daire naar de tertiaire sector zijn onaantrekkelijke kanten gro-
tendeels zou verliezen.

De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de verwachtingen
omtrent het verdwijnen van de werkloosheid ongefundeerd waren. De
vraag rijst nu of ook de verwachtingen met betrekking tot de ont-
wikkelingen in de kwaliteit van de arbeid te optimistisch of op
zijn minst voorbarig zijn. Deze vraag zal in deze bijdrage cen-
traal staan.

De termen humanisering van de arbeid en kwaliteit van de arbeid
worden op nogal uiteenlopende manieren  gebruikt.  Verschillende
elementen van arbeidsinhoud  en arbeidsomstandigheden,  maar ook
van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen worden met behulp
van deze begrippen ter discussie gesteld (getuige bijvoorbeeld de

inhoud van de op de vorige bladzijde genoemde bundel). Zonder nu
meteen een restrictief begripsgebruik te willen bepleiten, ontkom
ik in deze bijdrage niet aan de noodzaak enkele beperkingen aan
te brengen. De nadruk zal in het volgende komen te liggen op een
aantal aspecten van de directe arbeidssituatie, zoals de inhoud
van het werk en de mate van zelfstandigheid die daarmee verbonden
is, de eisen die het werk stelt aan iemands bekwaamheden en het
al dan niet belastende karakter van werk en werkomstandigheden.
Autonomie, kwalificatie-eisen en belasting worden hier dus als
voornaamste indicatoren van de kwaliteit van de arbeid beschouwd.
Autonomie wordt daarbij opgevat als vrijheid in en controle over
de directe werksituatie, kwalificatie-eisen als de voor de uitoe-
fening van het werk vereiste kennis, vaardigheden en houdingen,
en belasting als de zwaarte van de door het werk en de werkom-
standigheden gevergde fysieke en psychische inspanning. Aspecten
van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen zullen maar
terloops aan de orde komen.

Hoewel een dergelijke beslissing altijd een beetje willekeurig
is, wil ik toch aangeven waarom ik de genoemde aspecten een grote
waarde toeken. Mijn argument is daarbij niet, dat werknemers (op

bepaalde manieren ondervraagd)  te kennen zouden geven dat  zij
deze aspecten zelf het belangrijkste vinden. Hoewel de methodolo-
gische voetangels en klemmen bij het onderzoek naar de beleving
en waardering van het werk legio zijn, krijgt men de indruk dat
elementen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden door
verschillende categorie6n werknemers zeker als zo belangrijk wor-
den ervaren (Zanders e.a. 1987: 49 e.v.). Als we over humanise-
ring van de arbeid praten moeten we echter m.i. niet alleen kij-
ken naar de wijze waarop men het werk beleeft; minstens even be-
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langrijk is datgene wat het werk de werkenden doet. Het gaat dan
om de gevolgen van het werk voor bijv. de lichamelijke en geeste-
lijke constitutie van werknemers, en voor de ontwikkeling van het

potentieel aan kennis en vaardigheden waarover zij kunnen be-
schikken. Deze zaken ontlenen hun betekenis niet alleen aan een
humanistisch/ethische visie op menswaardige arbeid, maar ook aan
het feit dat hier directe belangen van de werknemers in het ge-
ding zijn. We hebben het dan immers over het in stand houden en
de  ontwikkeling van  het  arbeidsvermogen  waarop  zij  voor  hun
bestaan zijn aangewezen en op basis waarvan zij een positie op de
arbeidsmarkt en binnen de arbeidsorganisatie moeten zien op te
bouwen.  De  hierboven  genoemde  aspecten  van  de  arbeidsplaats
(autonomie, kwalificatie-eisen en belasting) worden door mij dus
centraal gesteld, omdat zij de omstandigheden waaronder en de
wijze waarop werknemers hun arbeidsvermogen gebruiken aangeven en
daardoor de verdere ontwikkeling van het arbeidsvermogen vastleg-
gen. Dit heeft consequenties niet alleen voor de positie van de
werknemers binnen de arbeidsorganisatie, maar ook voor hun ar-
beidsmarktsituatie (zie daarvoor par.3) en voor hun levenssitua-
tie in het algemeen (B6hle 1977: 300-301).

Om niet fout begrepen te worden voeg ik hier nog aan toe, dat het

bovenstaande niet impliceert dat de arbeidsbeleving als onbelang-
rijk terzijde geschoven wordt, of dat de arbeidsvoorwaarden en
- verhoudingen vanuit het gezichtspunt van werknemersbelangen een
ondergeschikte betekenis zouden hebben. De arbeidsbeleving komt
in het spel wanneer het erom gaat de reacties van groepen werkne-
mers op hun arbeidssituatie te beschrijven en te verklaren. Dit
zal  in  deze  bijdrage  echter  niet  of  nauwelijks  gebeuren.  De
bedoeling van deze bijdrage is juist om te wijzen op enkele ont-
wikkelingen in de directe arbeidssituatie die los van alle bele-
vingsaspecten belangrijke consequenties voor grote groepen werk-
nemers  kunnen  hebben.  Ook  het  buiten  beschouwing  laten  van
arbeidsvoorwaarden en - verhoudingen wordt ingegeven door de wens
om de aandacht op deze ontwikkelingen te concentreren, die in de
vakliteratuur doorgaans minder aandacht krijgen dan bijv. belo-
nings- of medezeggenschapskwestiess, doch zeker zulke ingrijpende
gevolgen met zich mee brengen. Overigens kan hier nog aan worden
toegevoegd, dat er duidelijke relaties bestaan tussen kwaliteit
van de arbeid in de door mij gehanteerde betekenis en centrale
elementen van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Zo is er
via de systemen van functieclassificatie en - waardering een ver-
band tussen de aard van het werk en de directe werkomstandigheden
aan de ene kant en de arbeidsvoorwaarden aan de andere kant. Zo
kan men ook beargumenteren dat een noodzakelijke voorwaarde voor
een  effectieve  medezeggenschap  op  institutioneel  niveau  (een
belangrijk aspect van de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen in
een organisatie) gevormd wordt door een zekere mate van autonomie
in het werk en invloed op de directe werkomgeving (De Sitter
1981: 85 e.v.).
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De bovenstaande opmerkingen hadden de bedoeling de uitgangspunten
van mijn bijdrage te verduidelijken. In de rest van deze bijdrage
zal ik proberen een beeld te geven van de manier waarop de kwali-
teit van de arbeid wordt beinvloed door enkele recente ontwikke-
lingen  in  ons  arbeidssysteem.  Aanknopingspunt  daarbij  vormen,
zoals gezegd, de nogal optimistische verwachtingen die meestal in

verband worden gebracht met de veronderstelde komst van een zgn.
post-industriile samenleving. Vanuit een dergelijk toekomstpers-
pectief wordt met name op twee ontwikkelingen gewezen: de snel
doorzettende verwetenschappelijking van het  produktieproces die
vooral in de toenemende automatisering tot uiting komt,  en de
verschuiving van de werkgelegenheid in de richting van admini-
stratieve en dienstverlenende arbeid, vormen van arbeid die als
humaner en aantrekkelijker staan aangeschreven dan het traditio-
nele werk in de industriile sector. In de komende twee paragrafen
zal ik nagaan welke gevolgen deze twee ontwikkelingen -  voor zo-
ver nu valt te overzien - voor de kwaliteit van de arbeid met
zich meebrengen. In de derde paragraaf wordt de problematiek rond
de kwaliteit van de arbeid dan geplaatst tegen de achtergrond van
de actuele arbeidsmarkt- en werkgelegenheidssituatie.

Omdat in de komende paragrafen ruim gebruik zal worden gemaakt
van binnen- en buitenlandse onderzoeksresultaten, is het nodig om
iets te zeggen over de aard van het onderzoek waarop ik mij
beroep. Onderzoek naar (ontwikkelingen in) de kwaliteit van de
arbeid valt globaal gezien uiteen in twee soorten. Het ene soort
is gericht op kwantificering en generalisering: men streeft naar
cijfermatig onderbouwde algemene uitspraken. Daarvoor bedient men
zich van officiile statistieken of van min of meer representatie-
ve enquotes. Dit soort onderzoek kent belangrijke beperkingen die

voornamelijk gelegen zijn in de aard van het basismateriaal.

Zo leveren de arbeidsstatistieken zelden directe informatie over
de kwaliteit van de arbeid; zoals de verderop nog te bespreken
studie van Conen en Huijgen laat zien, zijn zij alleen na gede-
tailleerde bewerking en heranalyse te gebruiken om ontwikkelingen
in de kwaliteit van de arbeid aan te geven en ook dan nog alleen
bij benadering (Conen & Huijgen 1980). De enqu6tes naar kwaliteit
van de arbeid (zie bijv. Zanders e.a. 1977) benaderen deze kwali-
teit met behulp van voorgestructureerde vragenlijsten via de per-
ceptie van de werknemers of hun superieuren, waardoor feitelijke
en waarderingselementen een vaak onontwarbaar geheel vormen. Bo-
vendien gaat het doorgaans om dwarsdoorsneden op een moment, die
weinig zeggen over de plaatsvindende ontwikkelingen.  De bruik-
baarheid van dit soort onderzoek is in het licht van de doelstel-
ling van deze bijdrage dus niet zo groot.

Het tweede soort  onderzoek  is  gericht  op  de  bestudering  van
concrete technisch-organisatorische veranderingen in bedrijven en
hun gevolgen voor de daarbinnen verrichte arbeid. Dit onderzoek
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is gebaseerd op een doorgaans beperkt aantal case-studies, waarin
gebruik wordt gemaakt van intensieve observaties- en interview-
methodes. Door de gevolgde aanpak is dit soort onderzoek in staat
een gedetailleerde reconstructie van specifieke ontwikkelingen in
de kwaliteit van de arbeid te geven. Daardoor levert het vaak
verrassende en verhelderende inzichten op. Het voornaamste pro-
bleem wordt echter gevormd door de generaliseerbaarheid van de
resultaten. Door een zorgvuldige keuze van de als cases dienende
bedrijven of arbeidsprocessen kan men de reikwijdte van de resul-
taten vergroten. De uitspraken over algemene ontwikkelingen blij-
ven echter tot op zekere hoogte een hypothetisch karakter houden.

In het ideale geval zou men beide soorten studies moeten combine-
ren om een compleet beeld van ontwikkelingen in de kwaliteit van
de arbeid te verkrijgen. Omdat beide soorten doorgaans niet op
elkaar worden afgestemd, is een koppeling in strikte zin uitge-
sloten. In deze bijdrage zal ik voor een groot deel gebruik maken
van het laatste type studies. Het gaat mij er vooral om vraag-
tekens te plaatsen bij te gemakkelijk geformuleerde verwachtin-
gen; daarvoor biedt dit onderzoek materiaal in overvloed. Daar-
naast zullen de resultaten van de eerder genoemde statistische
studie  (in  Nederland  voorlopig  enig  in  zijn  soort)  worden
gebruikt om een indruk te geven van de reikwijdte van de gesigna-

leerde ontwikkelingen.

1. Automatisering en industriile arbeid

Het is gebruikelijk om de ontwikkeling van het moderne produktie-
systeem aan de hand van de toegepaste produktietechnieken in drie
stadia in te delen (zie o.a. Touraine 1955, Blauner 1964). In het
eerste stadium berust de produktie voor het merendeel nog op
handarbeid waarbij van betrekkelijk eenvoudig, weinig gespeciali-
seerd gereedschap gebruik wordt gemaakt. De produktie is nog gro-
tendeels op beroepsmatige basis georganiseerd, de arbeidsverde-
ling is maar op beperkte schaal doorgevoerd. Hoewel de arbeid in
deze periode meestal veel lichamelijke inspanning vergt, doet zij
een beroep op de traditionele vakkennis van de arbeider, die bij
de uitoefening van de nog weinig opgespliste taken bovendien over
een zekere mate van vrijheid en zelfstandigheid beschikt. Zo kan
hij voor een groot deel zelf zijn manier van werken bepalen;
daarop wordt door de ondernemer geen rechtstreeks toezicht uitge-
oefend.

De tweede fase wordt gekenmerkt door de toepassing van machines
die een aantal voorheen door de arbeider verrichte handelingen en
bewerkingen kunnen uitvoeren, maar die nog wel door de arbeider
bediend of bestuurd moeten worden. Men spreekt in dit verband van
de mechanisering van het produktieproces. Deze mechanisering gaat
hand in hand met de ontwikkeling van een organisatiestructuur die
gekenmerkt wordt door de scheiding van voorbereidende en uitvoe-
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rende taken, een ver doorgevoerde arbeidsdeling, formalisering en
standaardisering van  taken  en  direct  toezicht  door  hoger  ge-

plaatsten op de uivoering van het werk (het zgn. klassieke of
tayloristische organisatiemodel). In deze fase treden de inhumane

aspecten van de industriele arbeid duidelijk in het daglicht.
Industriole  arbeid  wordt  steeds  meer  machinegebonden  arbeid,

waarbij de aard van het werk. de wijze waarop het wordt verricht
en het  tempo waarin  dat  gebeurt  in  eerste  instantie  van  de
machine afhankelijk zijn. Tegelijkertijd vindt een sterke

vereenvoudiging van het meeste uitvoerende werk en een

dienovereenkomstige daling van kwalificatie-eisen plaats, terwijl
de arbeider tevens zijn zelfstandigheid in en controle over het
werk verliest.

In de genoemde driefasentheorie wordt dit stadium van mechanise-
ring echter als een overgangsfase beschouwd. Het steeds verder
voortschrijdende mechaniseringsproces leidt ertoe dat geleidelijk
ook controle- en correctiefuncties door de machine worden overge-
nomen. Tegelijkertijd worden afzonderlijke machines steeds meer
tot machinesystemen geintegreerd die een geheel of gedeeltelijk
zelfregelend karakter krijgen. Deze derde  fase  is  die van  de
automatisering, te omschrijven als "de toepassing van geavanceer-
de technische hulpmiddelen in geheel of grotendeels zelfregelende
(deel)processen" waardoor de menselijke tussenkomst in het direct
produktieproces in belangrijke mate wordt uitgeschakeld (S.E.R.
1968 p.10).

Door veel auteurs wordt nu verwacht dat de negatieve kanten van
de industrie-arbeid in deze fase geleidelijk zullen verdwijnen.
Zo meent Touraine dat door het creiren van geintegreerde, auto-
noom  functionerende  systemen  de  industriole  arbeid  ingrijpend
verandert: ze is niet langer gefragmenteerd, direct afhankelijk
van en bepaald door de machine, maar krijgt een nieuwe eenheid en
een nieuwe autonomie naarmate het werk meer los van het eigen-
lijke produktieproces komt te staan. Tegelijkertijd worden ook
nieuwe  functie-eisen aan de  arbeider  gesteld  die  zijn nieuwe
sociale  rol  in het  produktieproces  weerspiegelen  (Dull  1975:
117-124). Andere Fransen als Naville en Mallet plaatsen de auto-
matisering in het perspectief van de bevrijding van de arbeid:
door toedoen van de automatisering worden voor de arbeiders moge-

lijkheden  geopend  om  opnieuw  controle  te  krijgen  over  het
arbeidsproces  (Idem:  192-200,  235-240).  Blauner  meent  dat  de
automatisering een eind zal maken aan de  situatie van machte-
loosheid,  zinloosheid en zelfvervreemding die karakteristiek is
voor  de  industriole  arbeid  in  het  stadium  van  mechanisering
(Blauner 1964: 166 e.v.).

Ook is men optimistisch over de invloed van automatisering op het
vereiste scholingsniveau: vanwege de toenemende complexiteit van
de automatische produktieprocessen zullen de eisen met betrekking
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tot kennis en bekwaamheid voor alle betrokken groepen werknemers
stijgen. Soms is dit zelfs reden tot een zekere ongerustheid om-

dat  men  knelpunten verwacht  bij  de  recrutering  van  voldoende
geschoold personeel (S.E.R. 1968: 46-53). Men verwacht dus van de
automatisering positieve gevolgen voor zowel de inhoud van het
werk (m.n. het vereiste kwalificatieniveau), als voor de mate van
autonomie (de vrijheid en zelfstandigheid waarover de arbeider
kan beschikken). Daar kan nog aan worden toegevoegd dat volgens
verwachting ook de vereiste  lichamelijke inspanning verder zal
teruglopen, zodat het werk minder belastend zal worden. Deze ver-
wachtingen wil ik in het vervolg van deze paragraaf confronteren
met enkele onderzoeksresultaten en daaraan ontleende inzichten
die m.i. twijfel doen ontstaan aan de werkelijkheidswaarde ervan.

Vooraf dienen we ons te realiseren dat mechanisering en automati-
sering niet scherp te scheiden zijn, getuige de verschillende
overgangsvormen zoals bijv. de "Detroit automation" (het bewerken
van motorblokken in de automobielindustrie). Het is juister om de
technische ontwikkeling voor te stellen als een continuGm van
steeds verder voortschrijdende mechanisering waarbij automatise-
ring de laatste stappen in dit proces vertegenwoordigt (zie bijv.
de mechaniseringsgraad-modellen van Bright en Kern en Schumann).
Een belangrijke vraag in dit verband is hoe ver men inmiddels op
de weg naar een volledig geautomatiseerde produktie is gevorderd.
De automatisering van produktieprocessen is in de afgelopen twin-

tig jaar geleidelijker verlopen dan in de jaren vijftig algemeen
werd verwacht (zie bijv. Pollock 1956). Dit houdt zowel verband
met bepaalde technische problemen als met de hoge kosten die
automatisering in bepaalde soorten produktieprocessen met zich
mee bracht (Kern en Kern 1975: 75-76). Het gevolg was dat automa-
tisering grotendeels tot bepaalde produktieprocessen  beperkt
bleef en dat zelfs daar aanzienlijke "mechaniseringsleemten" ble-
ven bestaan (zie ook Mickler e.a. 1976). Tegelijkertijd vond er
een proces van "sluipende" technische vernieuwing plaats (de con-
tinue verfijning van bestaande procddd's en apparatuur), dat vol-
gens sommigen een grotere invloed op de aard van het werk heeft
gehad dan sprongsgewijze veranderingen in de richting van automa-
tisering (B6hle en Altman 1972, Kern en Schauer 1978).

Door de komst van de micro-processoren lijkt het automatiserings-
proces in een stroomversnelling terecht  gekomen  te  zijn.  Zij
brengen de kosten van automatisering in veel gevallen aanzienlijk
omlaag, terwijl ze de technische mogelijkheden (in termen van
toenemende  flexibiliteit  bijv.)  aanzienlijk  vergroten.  Recente
veranderingen (de komst van robots b.v.) trekken terecht veel
aandacht. Toch moeten we ook nu het tempo waarin de nieuwe tech-
nologie wordt toegepast en verbreiding vindt niet overschatten.

Veel van de industriele handarbeid zal de komende tijd blijven
plaatsvinden  onder  omstandigheden  die meer  typerend  zijn  voor
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mechanisering (in engere zin) dan voor automatisering. Dat bete-
kent niet dat deze omstandigheden onveranderd zullen blijven: de"sluipende" technische vernieuwing (nog gestimuleerd door de eco-
nomische situatie)  zal evenals in het verleden een grote rol
blijven spelen.

Richten wij ons nu op het onderzoek naar de gevolgen van automa-
tisering. Een al wat oudere studie die dwars tegen de hierboven

geformuleerde  verwachtingen  ingaat  is  die  van  James  Bright:
Automation and Management.  Op basis  van  onderzoek  in  dertien
geautomatiseerde bedrijven stelt Bright een theorie op over het
verband tussen mechanisering en de kennis, vaardigheden en in-
spanningen die het werk in de diverse stadia vereist. Zijn con-
clusie luidt dat van een algemene "upgrading" van het werk door
automatisering geen sprake is, integendeel dat in de regel auto-
matisering juist tot niveauverlaging leidt, zij het voor de af-
zonderlijke aspecten van het werk niet in hetzelfde tempo en in
dezelfde mate (Bright 1966: II-217).

Niet in alle onderzoek komt men echter tot zulke conclusies. Uit
een overzicht van Brits en Amerikaans onderzoek van Davis en
Taylor krijgt men de indruk dat automatisering vooral tot een
verschuiving  van  functie-eisen  leidt  (Davis  en  Taylor  1976:
392-396). Er worden nieuwe eisen gesteld die moeilijk met de tra-
ditionele "skills" zijn te vergelijken. Het werk aan geautomati-
seerde installaties brengt een grotere verantwoordelijkheid met
zich mee,  er wordt een beroep gedaan op de nauwkeurigheid en
waakzaamheid van de produktie-arbeider en op diens reactievermo-
gen in kritieke situaties. Wat dit voor consequenties heeft voor
de scholingseisen blijft in het midden: men lijkt het in dit ver-
band alleen eens te zijn over een stijging van deze eisen voor
het onderhouds- en reparatiepersoneel. Dergelijke uitkomsten kan
men ook in Frans onderzoek vinden, zoals in het grote onderzoek
dat door Neville c.s. is verricht (Dull 1975:  193 e.v.). Overi-
gens is het interessant dat Davis en Taylor enkele malen nadruk-
kelijk wijzen op de interveniorende rol van het door de bedrijfs-
leiding gevoerde organisatie- en personeelsbeleid bij de verande-
ringen in functie-eisen. Dit beleid blijkt met name van belang
voor de mate van autonomie die de arbeiders in de geautomatiseer-
de produktie wordt toegekend. Mede daarom is er volgens hen niet
zonder meer sprake van een rechtlijnig verband tussen automatise-
ring en vergroting van de vrijheid en zelfstandigheid in het werk
(Idem: 396-401).

Uit het hierboven vermelde onderzoek zou men in ieder geval de
conclusie kunnen trekken dat er van een algemene verbetering van
de industriole arbeid ten gevolge van automatisering geen sprake
is. Verder levert het een nogal heterogeen,  soms  zelfs tegen-
strijdig beeld op (iets wat mede het gevolg is van verschillen in
opzet, begripsvorming en methodologie) (Idem: 390-392).
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In enkele Duitse studies wordt een visie ontwikkeld waarin men
het gedifferentieerde karakter van de ontwikkelingen onderkent,
maar er tegelijkertijd ook een algemeen patroon in meent te kun-
nen terugvinden.  In dit verband heeft vooral het onderzoek van
Kern en Schumannz, Industriearbeit und Arbeiterbewusztsein, be-
kendheid gekregen. Kern en Schumann constateren in dit onderzoek
(dat plaatsvond in negen industriole bedrijven die verschillende
industrietakken, produktietypen en mechaniserings/automatise-
ringsgraden vertegenwoordigen),  dat  de  industri8le  arbeid  bij
voortschrijdende technische ontwikkeling in het algemeen veelvor-
miger wordt. In elke nieuwe fase komen er nieuwe typen bij, ter-
wijl vormen van arbeid die typerend zijn voor eerdere fasen blij-
ven voortbestaan. Dit patroon verandert niet als de automatise-
ring zijn intrede doet. Vormen van laaggekwalificeerde arbeid die
reeds lang als karakteristiek voor de industriole produktie gel-
den (eenvoudige handarbeid, kortcyclische routine-arbeid) blijven
ook bij de komst van de automatisering bestaan. Dit heeft onder
meer te maken met de aanwezigheid van "leemten" in de verbreiding
van automatisering over produktieprocessen.

Veel kwetsbaarder voor automatisering zijn vormen van geschoolde
vakarbeid zoals de stuur- en regeltaken die verbonden zijn met de
bediening van meer complexe en verfijnde machines. Deze activi-
teiten nemen door de automatisering in omvang af. Weliswaar doet
de automatisering ook nieuwe vormen van arbeid ontstaan,  doch
deze zijn lang niet in alle gevallen gekenmerkt door hogere kwa-
lificatie-eisen, een toenemende autonomie, geringe belasting etc.
(1). Van de soorten arbeid die in verschillende stadia van auto-
matisering te vinden zijn beantwoordt eigenlijk alleen het type
"Messwartentiitigkeit" (het werk van paneelwachten in meet- en
regelkamers) aan het beeld van het geschoolde,  zelfstandige en
weinig belastende werk. In hoeverre dit karakteristiek is voor de
automatisering valt moeilijk te zeggen:  in ieder geval was de
kwantitatieve betekenis van dergelijke activiteiten ten tijde van
het onderzoek gering (Idem: 138-140).

Op grond van het bovenstaande komen Kern en Schumann nu tot de
conclusie dat er niet zozeer sprake is van een algemene opwaarde-
ring van de industriile arbeid door toedoen van de  technische
ontwikkeling,  noch van een algemene neerwaartse  tendens,  maar
eerder van een polarisatie, die zich begint af te tekenen vanaf
het begin van de eigenlijke mechanisering en met het bereiken van
hogere niveaus een steeds duidelijker karakter krijgt. Het zijn
vooral de traditionele vormen van geschoolde arbeid die verdwij-
nen om plaats te maken voor enerzijds arbeidstaken die nieuwe
vormen van technische kennis vereisen, anderzijds voor semi-ge-
schoolde arbeid waarin men met betrekkelijk geringe proces-speci-
fieke kennis en met praktijkervaring kan volstaan. Ook de andere
door hen bestudeerde aspecten van de arbeidsplaats  (belasting,
autonomie  en  contactmogelijkheden)  lijken  in  dit  patroon  te
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passen. Deze polarisatietendens lijkt volgens Kern en Schumann
ook greep te gaan krijgen op het werken in de onderhouds- en
reparatiesfeer, arbeid die met de voortschrijdende mechanisering
snel  in omvang en betekenis  toeneemt  en daarmee  een dankbaar
object wordt voor pogingen een scherpere arbeidsverdeling in te
voeren en het werk te vereenvoudigen (Idem: 166 e.v.).

De studie van Kern en Schumann heeft vooral in Duitsland verder
onderzoek gestimuleerd. Aan de ene kant is nader onderzoek ver-
richt naar arbeid en arbeidsomstandigheden in de geautomatiseerde
produktie (Mickler e.a. 1976, Mittler 1979). Dit onderzoek beves-
tigt het bestaan van polarisatietendenties binnen op zich uiteen-

lopende situaties en een verschuiving in de belasting van licha-
melijke naar psychische aspecten. Tevens wordt erop gewezen dat
weliswaar de bewegings- en handelingsvrijheid van de werknemers
toeneemt, doch dat de autonomie in een wat verderreikende beteke-
nis (individuele of collectieve controle over het eigen werk) aan
nauwe grenzen gebonden blijft. Daarnaast heeft onderzoek plaats-
gevonden dat speciaal op de ontwikkeling van kwalificatie-eisen
was gericht (Von Henninges en Tessaring 1977, Mickler e.a. 1978).
In dit onderzoek wordt met name de kwetsbare positie van vakar-
beiderstaken bevestigd en de afnemende betekenis van vakkennis
ten gunste van meer algemene, minder procesgebonden vaardigheden
en  houdingen  als  aanpassingsvermogen,  verantwoordelijkheidsge-
voel, loyaliteit etc. (2).

De afgelopen jaren is ook in ons land onderzoek naar de kwaliteit

van de industri6le arbeid verricht.  Een algemeen beeld van de
ontwikkeling daarvan wordt gegeven door Conen en Huijgen in hun
al eerder genoemde studie naar de kwalitatieve structuur van de
werkgelegenheid. Zij constateerden op basis van volkstellingsge-
gevens van 1960 en 1971 bij arbeiders in de industrie een duide-
lijk neerwaartse verschuiving van het niveau van de uitgeoefende
functies:  alleen het  laagste niveau (ongeschoolde arbeid!) nam
absoluut en relatief in omvang toe (3). Tussen 1971 en 1977 heeft
blijkens een recente toevoeging aan deze studie een stabilisatie
plaats gevonden: de degradatie is tot staan gekomen, maar er is
ook nauwelijks van stijging sprake (Huijgen e.a. 1983).

Voor een nader beeld van de recente ontwikkelingen (sterk bein-
vloed  door  de verslechterende  economische  situatie)  kunnen  we
terecht bij enkele aan het einde van de zeventiger jaren ver-
richte onderzoeken waarin case-studies centraal staan. De resul-
taten van deze studies komen in grote lijnen overeen met de bui-

tenlandse onderzoeksresultaten die hiervoor besproken  zijn.  Er
vindt, ook in de technologisch meest geavanceerde bedrijven, geen
systematische afbouw van ongeschoolde arbeid plaats.  (Cie. Zee-
havenoverleg 1980,  N.  Bakker e.a.  1981).  Bestaande vormen van
geschoolde vakarbeid (bijv. in de bouw en in de grafische indus-
trie) blijken kwetsbaar te zijn voor technische vernieuwingen en
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rationalisatiepogingen die tot vereenvoudiging van het werk lei-
den  (Mantel  en Bugter  1982,  SSV/TNO 1979,  HAGA 1981).  In de
onderhouds- en  reparatiesfeer  vindt  een  scheiding  tussen  het
veeleisende vakwerk en het routinewerk plaats (Cie. Zeehavenover-
leg 1980, Grootings en Paul 1981).

Van bijzonder belang is in dit verband een onderzoek van het
N.I.P.G. naar de nieuwe operatorfuncties in geautomatiseerde pro-
duktieprocessen, functies die door velen worden beschouwd als het
voorbeeld bij uitstek van het nieuwe geschoolde en zelfstandige
werk in de industrie (Ekkers e.a. 1980). In deze studie onder-
scheidde men drie fasen van automatisering. Naarmate de automati-
sering voortschrijdt blijken deze functies steeds meer te worden
uitgehold  tot  een  passieve  bewakingstaak overblijft.  Het  werk

wordt steeds meer gekenmerkt door lange leegloopperiodes afgewis-
seld met korte periodes van koortsachtige activiteit. Er is door-
gaans sprake van een zekere polarisering tussen het hoger ge-
schoolde en  schoner werk  (in  de  centrale meet- en  regelkamer
bijv.) en het minder geschoolde en vuilere werk (het buitenwerk)
(zie ook Grootings en Paul 1981). Gedetailleerde voorschriften en

de  vergrote  mogelijkheden  tot  indirecte  controle  van  buitenaf
beperken de individuele en groepsautonomie. De combinatie van een
toenemende verantwoordelijkheid en een steeds grotere afstand tot
het te bewaken proces leidt bij de operators tot gevoelens van
onzekerheid en psychische spanningen. In het algemeen, zo conclu-
deert de studie, wordt het beeld ongunstiger naarmate de automa-
tisering voortschrijdt.

Al deze onderzoeksresultaten wijzen erop dat de ontwikkelingen in
de kwaliteit van de industri6le arbeid aanzienlijk minder gunstig
zijn dan werd verwacht. Het is gewenst hier stil te blijven staan
bij de vraag waarom dit het geval is. In de verschillende versies
van de driefasentheorie wordt de technologische ontwikkeling als
de drijvende kracht achter de evolutie van het arbeidssysteem
beschouwd. Ook enkele critici van deze theorie (Kern en Schumann
bijv.) hebben echter de neiging de technologische ontwikkeling
centraal te stellen bij de verklaring van de veranderingen in de
arbeidssituatie. Dit impliciete  of expliciete technologisch
determinisme wordt de laatste tijd echter in toenemende mate en
vanuit verschillende denkrichtingen bekritiseerd (zie bijv.
Fricke 1975, Davis en Taylor 1976). Deze kritiek richt zich op
twee punten: in de eerste plaats wordt bestreden dat de techni-
sche  ontwikkeling een  autonoom karakter  zou  hebben:  het  moet
juist als een sociaal proces worden gezien dat in het teken staat
van de (vaak tegenstrijdige) opvattingen en belangen van diegenen
die dit proces proberen te beheersen. In de tweede plaats wordt
gewezen op de eigen betekenis van organisatorische kenmerken en
maatregelen voor de aard van het werk. Weliswaar legt de gekozen
technologie globaal de te verrichten arbeid vast, doch deze kan
op meerdere manieren in functies worden opgesplitst en over per-
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sonen  worden  verdeeld.  De  veranderingen  in  de  arbeid  worden
behalve door de technologische ontwikkeling ook door de gehan-
teerde organisatieprincipes en de eventuele wijzigingen daarin
beinvloed.

Beide punten komen samen in het benadrukken van de keuzemomenten
en de besluitvormingsprocessen die aan de technisch-organisatori-
sche ontwikkeling ten grondslag liggen. Het ligt voor de hand om
vanuit dit gezichtspunt vooral de aandacht te vestigen op de cen-
trale rol van het management. De ontwikkelingen in de kwaliteit
van de arbeid moeten dan ook in verband worden gebracht met de
doeleinden, belangen en strategieon van het management (Christis
e.a. 1980). In veel van het hierboven besproken onderzoek gebeurt
dit niet of niet expliciet. Een poging in deze richting is wel
ondernomen door Mickler (Mickler e.a.  1976).  Volgens hem geven
bedrijfseconomische principes  (rentabiliteit,  bedrijfszekerheid)

de doorslag zowel bij het ontwerpen van nieuwe technische instal-
laties als bij de keuze van de organisatiestructuur waarin deze
worden ingebed. Organisatorische maatregelen worden met name ge-
bruikt om nadelige gevolgen van technische vernieuwingen voor de
personeelskosten beperkt te houden en in een later stadium verde-
re kostenbesparingen door te voeren. Daartoe wordt het niveauver-

hogend effect dat van technische vernieuwingen op de kwalifica-
tie-eisen uitgaat d.m.v. arbeidsverdeling en standaardisering zo
opgevangen,  dat het slechts aan een klein gedeelte van de ar-
beidsplaatsen ten goede komt. Met behulp van dergelijke organisa-
tietechnieken probeert men een stijging van het scholingsniveau
(d.w.z. het inschakelen van duurdere arbeidskrachten) zoveel
mogelijk te beperken (Baethge 1974).

Deze interpretatie vestigt de aandacht terecht op de economische
achtergronden  van  de  ontwikkelingen  in  de  kwaliteit  van  de
arbeid. Toch is zij niet zonder problemen. In de discussie rond
de voor- en nadelen van het klassieke organisatiemodel is er vaak
op gewezen dat een organisatie die op deze basis berust ook van-
uit economisch gezichtspunt helemaal niet  zo effici6nt  is.  In
zo'n organisatie ontstaan grote beheersingsproblemen door haar
gemis aan flexibiliteit en door de defensieve reacties die zij
vooral op uitvoerend niveau bij de werknemers oproept (De Sitter

1981). Deze problemen worden met name acuut als men dit model in
de  geautomatiseerde  produktie  toepast  (Davis  en  Taylor  1976).
Niettemin blijken deze organisatieprincipes (zij het soms in ge-
moderniseerde vorm) een hardnekkig leven te leiden. De in theorie
bestaande organisatorische alternatieven worden slechts ten dele
en op beperkte schaal benut (4). Hoe is dit in het licht van hun
kennelijk beperkte efficiontie te verklaren?

Soms brengt men dit in verband met een zeker traditionalisme in
het managementdenken, dat bijv. tot uiting komt in een eenzijdig
mensbeeld en een (daarop gebaseerde) conservatieve organisatiefi-
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losofie (zie bijv. Davis en Taylor). Vanuit de hierboven gepre-
senteerde gedachtengang wil ik echter ook op een ander element
wijzen. Door de nadruk te leggen op de keuze- en besluitvormings-
processen die aan de technisch-organisatorische veranderingen ten

grondslag liggen wordt de aandacht ook op de "machtspolitieke"
aspecten van deze processen gericht, d.w. z. op de machtsverhou-
dingen en de tegenstrijdige belangen die hierbij een rol spelen,
op de tegenstrategieon die door de veranderingen getroffen werk-
nemers kunnen ontwikkelen (Fricke 1975).  Het  lijkt mij dat de
managementsstrategieen niet louter vanuit economische en traditi-
onalistische  overwegingen  begrepen moeten worden,  maar  tot  op
zekere hoogte ook een "politiek" karakter hebben: ze zijn mede
gericht op handhaving van de eigen beheersingsmacht, op verminde-
ring van het verzetspotentieel van (groepen)werknemers etc. De in
de vorige pagina's gesignaleerde differentiatie en polarisering
van arbeidsplaatsen  (en dus  van  personeelscategoriein)  en  de

veelal tot een grotere bewegings- en handelingsvrijheid beperkt
gehouden toename van autonomie moeten mijns inziens mede in dit
licht worden bezien (zie ook Mok 1980 en Christis e.a. 1980).

Aan het einde van deze paragraaf kunnen twee conclusies worden
getrokken.  Ten eerste is voldoende materiaal aangedragen om de
conclusie te rechtvaardigen  dat  de optimistische verwachtingen
ten aanzien van de gevolgen van de automatisering voor de kwali-
teit van de (industriile) arbeid ongegrond zijn. Er is geen spra-
ke van een algemene verhoging van kwalificatie-eisen, evenmin van
een algemeen afbouwen van belastende en restrictieve arbeidssitu-
aties. Ook onder de nieuwe vormen van arbeid die door de komst
van de automatisering zijn ontstaan, bevinden zich soorten die
weinig eisen aan kennis en vaardigheden stellen, in bepaalde op-
zichten een belastend karakter hebben en weinig vrijheid in, laat
staan controle over het werk toestaan. Voor zover er een algemeen
beeld naar voren komt is dat eerder een van polarisering dan van
een algemene verbetering in de kwaliteit van de arbeid (5).

Minstens even belangrijk is de conclusie dat deze ontwikkelingen
niet toegeschreven moeten worden aan een autonome technologische
ontwikkeling, doch in eerste instantie verklaard moet worden van-

uit de doelen, belangen en strategieen van het management en de
beperkingen waarvoor het zich bij de doorvoeringen van deze stra-
tegieen ziet gesteld. In dit verband is gewezen op de betekenis
van organisatorische maatregelen voor de kwaliteit van de arbeid
en op de rol van economische en meer "politieke" overwegingen bij
de doorvoering van technisch-organisatorische veranderingen. Het

belangrijkste is echter dat deze conclusie de geschetste ontwik-
kelingen  de  suggestie  van  onvermijdelijkheid  ontneemt  die  zo

sterk in de driefasentheorie ligt opgesloten. Als ontwikkelingen
in de kwaliteit van de arbeid voor een belangrijk deel vanuit
strategisch gedrag verklaard kunnen worden, dan is het in theorie
ook mogelijk tegenstrategieon te ontwerpen die deze ontwikkelin-

gen in meer gewenste richting moeten ombuigen.
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2.De verschuiving van de werkgelegenheid naar administratieve
en dienstverlenende arbeid

Door verschillende economen (van wie Clark en Fourastid de be-
kendste zijn) is reeds lang geleden gesignaleerd dat de industri-
Ole ontwikkeling tot een ingrijpende verandering in de samenstel-
ling van de economie leidt. Al spoedig nadat de industridle ont-
wikkeling op gang gekomen is, gaat de werkgelegenheid in de pri-
maire sector van de economie (landbouw) dalen, terwijl de werkge-
legenheid in de secundaire, industriele sector toeneemt,  en die
in de primaire sector na enige tijd overtreft. De expansie van de
industriole sector leidt echter ook tot de groei van de zgn. ter-
tiaire, dienstverlenende sector. Terwijl de werkgelegenheid in de
industriile sector ten gevolge van de produktiviteitsontwikkeling
stabiliseert en zelfs begint te dalen, neemt de werkgelegenheid
in de tertiaire sector toe, totdat deze de industridle sector in
dit opzicht overvleugelt. Daarmee krijgt de economie het karakter
van een diensteneconomie. Met name Daniel Bell beschouwt de ont-
wikkeling naar een diensteneconomie als een van de centrale ken-
merken van de komende postindustri6le maatschappij, hetgeen vol-
gens hem grote gevolgen voor de beroepen- en de klassenstructuur
zal hebben.

Deze ontwikkelingstheorie heeft de laatste jaren opnieuw een gro-
te actualiteit  gekregen.  De  groei  van  de  dienstensector  (die
inmiddels in de discussie is opgesplitst in de tertiaire sector

in engere zin, waarin het om commerciile dienstverlening gaat en
de zgn. kwartaire sector, die de niet-commerci6le, veelal door de
overheid gesubsidieerde dienstverlening omvat) lijkt een belang-
rijk middel te moeten worden in de strijd tegen de werkloosheid
(W.R.R. 19778). Hoge, soms zelfs irreole verwachtingen worden in
dit opzicht op de dienstensector geprojecteerd. De groei van de
diensteneconomie is ook daarom een aantrekkelijk perspectief om-
dat volgens de communis opinio het werk in de dienstensector in
bijna alle opzichten beter is dan de industriole arbeid. Sympto-
matisch voor deze opvatting is een artikel van Van Doorn. Het
werk in de tertiaire en vooral de kwartaire sector wordt volgens
hem gekenmerkt door hogere scholingseisen, door het feit dat het
minder belastend, want schoner en lichter is, door een grotere
vrijheid en zelfstandigheid, door een betere en overzichtelijker
werkomgeving (o.a.  samenhangend met de kleinere omvang van de
werkeenheden) en last but not least door een grotere werkzeker-
heid (Van Doorn 1978). Met de groei van de dienstensector denkt
men dus twee vliegen in een klap te kunnen slaan.

Met de verwachtingen ten opzichte van de omvang van de werkgele-
genheid zal ik me niet bezighouden; het thema van deze paragraaf
wordt gevormd door de kwaliteit van de administratieve en dienst-
verlenende arbeid, die met de komst van deze sector een steeds
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belangrijker plaats in het geheel van de werkgelegenheid krijgt
(6). Mijn stelling daarbij is dat het door Van Doorn en anderen
geschetste beeld van het werk in de dienstverlenende sector te
rooskleurig is. Het heeft er veel van weg dat met het afbrokkelen
van het traditionele prototype van de "white collar" arbeid, het
kantoorwerk, een nieuw prototype, dat van de nieuwe vrijgestelde,
het denken over het werk in de dienstverlenende sector gaat be-
heersen. Men vergeet dan wel eens dat tegenover de categorieon
van  professionele  en  semi-professionele  vakspecialisten  in  de
beroepsbevolking omvangrijke groepen van bijv. huishoudelijk en

verzorgend  personeel,  winkelpersoneel  en  laaggeschoold  admini-
stratief personeel staan (7).

Belangrijker dan de omvang van bepaalde beroepscategorieon op een
bepaald moment is de vraag naar de zich thans voltrekkende veran-
deringen in de administratieve en dienstverlenende arbeid zelf en
de achtergronden daarvan. Voor een algemeen beeld van deze ont-
wikkelingen kunnen wij opnieuw te rade gaan bij de studie van
Huijgen e.a. Daaruit blijkt dat de verschuivingen in de kwalita-
tieve structuur van de werkgelegenheid van employees tussen 1960
en 1971 een duidelijk patroon van polarisatie vertonen, waarbij
het middenniveau (geschoolde beroepen met vrij ingewikkeld werk
waarvoor  naast  aanzienlijke  praktische  ervaring  ook  overleg,
inzicht en kennis van theorie vereist is) in omvang afneemt ten
gunste van de niveaus daarboven en daaronder. Per saldo gaat dit
gepaard met een lichte opwaartse verschuiving van de structuur
als geheel, doch met name in dit opzicht vertonen de afzonder-
lijke sectoren grote verschillen. Bij employees in de niet-com-
merciole dienstverlening en  (vooral)  in de  industrie  ligt  het
zwaartepunt in opwaartse richting,  terwijl bij employees in de
handel en in de overige commerciole dienstverlening het zwaarte-
punt van de ontwikkeling duidelijk in neerwaartse richting ligt.
Tussen 1971 en 1977 overwegen de neerwaartse tendenties zelfs;
per sector blijven echter grote verschillen bestaan  (Conen en
Huijgen 1980 , Huijgen e.a. 1983).

Het is duidelijk dat deze cijfers een heel ander licht werpen op
de hooggestemde verwachtingen met betrekking tot de kwaliteit van
de  administratieve en dienstverlenende arbeid.  In ieder geval
onderstrepen zij dat op dit brede terrein uiteenlopende ontwikke-
lingen plaatsvinden. Tevens wordt duidelijk, dat ook hier proces-
sen werkzaam zijn die een uitgesproken neerwaartse druk op een
groot aantal arbeidsplaatsen uitoefenen. In het vervolg van deze
paragraaf wil ik twee van deze processen wat nader bekijken: de
opmars van de computer en de  schaalvergroting met de daarmee
samenhangende organisatie- en kostenproblematiek.

Dat  de  automatisering van  administratieve  processen  vooral  de
laatste jaren snel om zich heen grijpt kunnen we op verschillende
manieren in ons dagelijkse leven merken. Mede daardoor ontstaat
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bij velen de indruk dat het hier om een spectaculaire ontwikke-
ling gaat, die de administratieve arbeid en de wijze waarop die
is  georganiseerd binnen  en betrekkelijk korte  periode  grondig
heeft veranderd. Daarbij wordt wel eens vergeten dat de automati-
sering ook hier voortbouwt op eerdere technische en organisatori-
sche veranderingen (zie bijv. Van Weenen 1980). Reeds voordat de
computer zijn intrede had gedaan begon de administratieve arbeid
"industrie-achtige" trekken te vertonen, waarbij vooral de toene-

mende grootschaligheid van het kantoor en de snel groeiende aan-
tallen monotone en kortcyclische taken verschillende auteurs aan-
leiding hebben gegeven om parallellen met fabrieksarbeid te trek-
ken (zie bijv. Wright Mills 1951).

Nu zou men tegen deze achtergrond misschien kunnen denken dat de

komst van de computer een niveauverhogende invloed op het totaal
van de administratieve arbeid moet hebben gehad. Het is bekend
dat vele eenvoudige routinetaken in de sfeer van boekhouding,
archivering, facturering en voorraadadministratie door de compu-
ter zijn overgenomen. Aan de andere kant komen met de computer
nieuwe categoriedn specialisten de organisatie binnen, die moeten
zorgen voor het programmeren, bedienen en controleren van de com-
puter en voor diens inpassing in het administratieve systeem. In
werkelijkheid ligt de situatie minder eenvoudig. Er zijn aanwij-
zingen dat niet alleen eenvoudige routinetaken verdwijnen, maar
ook middenfuncties, zij het in mindere mate. Daarbij kan men den-
ken aan bepaalde gespecialiseerde werkzaamheden van bijv. boek-
houders en aan lagere leidinggevende functies (S.E.R. 1968: 49,
Van Weenen 1980). Van de nieuwe functies die door de inschakeling
van de computer in de loop der tijd zijn ontstaan heeft het
merendeel een semi-geschoold karakter. Het gaat hier om werk in
de  gegevensvoorbereiding  (bediening  van  ponsmachines)  en  om
ondersteunend werk bijv. bij de opslag, registratie en transport
van magneetbanden. Ook de bediening van het computersysteem zelf
schijnt weinig speciale vooropleiding te vereisen  (Ekkers e.a.
1980).  Het aandeel van de  specialistische,  hooggekwalificeerde
functies (systeemanalisten, programmeurs) is op het totaal van de

nieuwe  functies  betrekkelijk  gering.  Bovendien  lijkt  de  snel
voortschrijdende ontwikkeling van de programmatuur een aantal van
deze taken meer en meer routine-elementen te geven, hetgeen in de
regel met een scherpere onderlinge arbeidsverdeling gepaard gaat.

De administratieve automatisering komt echter niet alleen tot ui-
ting in het verdwijnen c.q. ontstaan van functies, maar ook in de
verandering van bestaande taken. Er is heel wat onderzoek gedaan
naar het geheel van veranderingen dat door de introductie van de
computer op gang is gebracht. Ook voor dit onderzoek geldt dat de
vergelijkbaarheid gering is, de resultaten moeilijk te generali-
seren zijn (vanwege het meestal magere theoretische kader en de
gehanteerde methode  van  gevalsstudies)  en  dat  het  totaalbeeld

nogal heterogeen is. Toch kunnen er met name met betrekking tot
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de uitvoerende administratieve arbeid wel enkele conclusies wor-
den getrokken (zie opnieuw Van Weenen 1980).

De inpassing van de computer in het administratieve systeem gaat
gepaard met een rationalisatieproces dat leidt tot een verscher-
ping van de arbeidsdeling en een verstrakking van de organisatie
als geheel. Vooral de standaardisering van het werk neemt toe:
een nauwkeuriger omschrijving, afbakening en co6rdinatie van ta-
ken gaat hand in hand met een toename van voorgeschreven regels
en procedures en het doorvoeren van duidelijke prestatienormen
(zie ook Baumgarten 1975:  111-112).  Daarmee wordt met name de

autonomie van de betreffende employees (een traditioneel bestand-
deel van kantoorarbeid) aangetast. Het werk zelf lijkt in het al-
gemeen een monotoner en routinematiger karakter te krijgen, ter-
wijl  de  werkbelasting  in  bepaalde  opzichten  (tempoverhoging,
scherpere . normstelling) toeneemt. Welke gevolgen   een en ander
voor het kwalificatieniveau met zich meebrengt is minder duide-
lijk. Er wordt ook hier meestal van een verschuiving gesproken,
waarbij ervaring en traditionele vakkennis in betekenis afnemen
ten gunste van algemene eigenschappen als accuratesse, concentra-
tievermogen,  flexibiliteit etc. Van een duidelijke niveauverho-
ging lijkt zeker geen sprake te zijn.  In dit verband kan verder
worden vermeld, dat sommige auteurs ook spreken van een uithol-
ling en routinisering van lager leidinggevende taken. Weliswaar
wordt soms een taakverruiming geconstateerd, doch dit  zou een
tijdelijk verschijnsel zijn dat samenhangt met de extra taken die
juist tijdens de beginfase bij de inschakeling van de computer
voor het lager leidinggevend kader ontstaan (bijv. instructie van
het uitvoerend personeel).

Het ziet er dus naar uit, dat de automatisering in de admini-
stratieve arbeid tot op heden gevolgen met zich meebrengt die
niet zo erg veel verschillen van de automatisering in de sfeer
van de industri6le arbeid: een combinatie van op- en neerwaartse
effecten voor verschillende aspecten van werk en werkomstandighe-
den waarbij de neerwaartse effecten vooralsnog kwantitatief het
belangrijkste lijken; terwijl de nieuwe hooggeschoolde functies
maar  een betrekkelijk  gering  deel  van  het  totaal  aan  nieuwe
arbeidsplaatsen vormen. Het is niet verwonderlijk dat ook hier
steeds vaker over polarisatietendenzen wordt  gesproken  (Brandt
e.a. 1978, Von Henniges 1979). Ook hier moet er echter op worden
gewezen dat de gesignaleerde gevolgen niet alleen aan de techni-
sche ontwikkeling zelf mogen worden toegeschreven, maar ook aan
de principes die worden gehanteerd bij de aanpassing van de orga-
nisatie.

De eerdere conclusie dat de in theorie bestaande organisatorische
keuzemogelijkheden maar ten dele worden benut (zie par. 1) lijkt
ook voor de situatie in de administratieve sfeer op te gaan. Een
interessante illustratie hiervan levert de discussie over het
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verband tussen inschakeling van de computer en (de)centralisatie.

Verschillende  automatiseringsdeskundigen  wijzen  op  de  door  de
computer geboden mogelijkheden voor decentralisatie. Aan de ande-
re kant wordt in onderzoek meestal geconstateerd dat er een cen-
tralisatie van besluitvormings- en beheersingsprocessen  plaats-

vindt, zij het dat deze tendens tot nu toe minder sterk is dan
soms werd verwacht.

Deze paradox is alleen maar te verklaren wanneer men zich reken-
schap geeft van de centrale rol van het management in het automa-
tiseringsproces en de soms tegenstrijdige overwegingen die aan
het optreden van het management ten grondslag liggen. Het compu-
tergebruik is niet alleen middel om de produktiviteit te verho-

gen, maar biedt het management ook de kans om zijn  centrale
beheersingsmacht te vergroten. Kennelijk speelt dit laatste ele-
ment bij de invoering van de computer een grote rol. De nadruk op
het bestaan van organisatorische alternatieven is echter van het

grootste belang, juist nu met de komst van de mini-computer ons
een enorme verruiming van de toepassingsmogelijkheden te wachten
staat, een ontwikkeling die naar aller verwachting grotere aan-
tallen functies op meer niveaus zal gaan berinvloeden dan tot op

heden het geval was (8).

De toepassing van de computer raakt vooral die delen van de ter-
tiaire sector in engere zin waarin op grote schaal administra-

tieve processen moeten worden verricht: banken, verzekeringswe-
zen, groothandel. Daarbij gaat computerisering hand in hand met
schaalvergroting, zoals de talrijke fusies, overnames en keten-
vormingsprocessen juist in deze branches duidelijk maken. Schaal-
vergroting is een ontwikkeling die echter ook in de niet-commer-
ciele dienstverlening, de zgn.  kwartaire sector, om zich heen
grijpt en ten dele bewust wordt gestimuleerd door de overheid in

zijn  rol  als  voornaamste  subsididnt  van  deze  sector.  Daarbij
wordt schaalvergroting doorgaans verdedigd op economische gron-
den: de optimale benutting van dure apparatuur (bijv. voor onder-
zoek, specialistische medische behandeling) of van dure, gespeci-
aliseerde menskracht is alleen mogelijk bij een zekere omvang van
de te verrichten werkzaamheden,  ondersteunende taken kunnen in
grote organisaties efficionter worden georganiseerd etc.  In de
kleinschalige,  niet-commerciole  dienstverlening  overheerst  vaak
het  professionele organisatieprincipe:  professionele  autonomie,

collegiale samenwerking, een geringe verticale arbeidsverdeling
staan in theorie en meestal ook in praktijk in hoog aanzien. De
vraag is nu of dit organisatieprincipe zich onder invloed van
schaalvergroting staande kan houden.

De mogelijke gevolgen van schaalvergroting worden goed geillus-
treerd door de ontwikkelingen in ziekenhuisorganisaties. Het is
algemeen bekend dat zich in de gezondheidszorg onder invloed van
de "economies of scale" een enorme schaalvergroting heeft vol-
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trokken. Dat heeft in het ziekenhuis geleid tot een steeds duide-
lijker verticale taakverdeling tussen verschillende beroepsgroe-
pen.  Van de aanvankelijk weinig gedifferentieerde medische en
verplegende taken werden geleidelijk verschillende hulp- en
neventaken afgesplitst en in handen gegeven van aparte perso-
neelscategorieon (ziekenverzorgsters en verpleeghulpen, laborato-
riumpersoneel,  huishoudelijk personeel etc.) Door verschillende
auteurs is gewezen op het sterk gesegmenteerde karakter dat de
ziekenhuisorganisatie door deze ontwikkelingen heeft gekregen: de
verschillende personeelscategorieon zijn in functie, opleiding en
beloning duidelijk van elkaar gescheiden (Mok 1979, Chauvenet
1973). Lammers gaat zover het ziekenhuis met een kastemaatschap-
pij te vergelijken (Lammers 1971).

De hierboven  beschreven ontwikkeling is voor ons in drie opzich-
ten van belang. In de eerste plaats zijn met name de medische en
verplegende taken zo geintegreerd dat zich een parallel met het
tayloristische  principe  van  scheiding  tussen  voorbereiding  en
uitvoering opdringt (Chauvenet 1973: 193). De taak van de medici
in het behandelproces beperkt zich steeds meer tot diagnose en
voorschrijven van de therapie. De uitvoerende taken worden gede-
legeerd aan lager geplaatst personeel. De professionalisering van
een gedeelte van het verplegende personeel brengt hierin geen
verandering. Ten tweede voltrekt zich binnen de uitvoerende
behandeltaken  een  verdeling  tussen  meer  en  minder  geschoolde
taken:  de professionalisering van de verpleegkundige heeft  als
tegenhanger het ten tonele verschijnen van ziekenverzorgster en
verpleeghulp naar wie de meer routinematige taken worden afge-
schoven. Ten derde ontstaan er vaak omvangrijke ondersteunende
diensten waarbinnen laaggeschoolde routineactiviteiten een
belangrijke  plaats  innemen.  Het  beeld  van het  ziekenhuis  als"professionele organisatie" belicht kennelijk maar 66n kant van
de grootschalige ziekenhuisorganisatie. Verhoging van kenniseisen
gaat hand in hand met een toename van routinewerk (Mok 1979).

Een belangrijke rol wordt in deze ontwikkeling vervuld door de
professionalisering van het  ziekenhuismanagement.  Verschillende
auteurs leggen verband tussen de komst van beroepsmanagers en de
introductie van het traditionele industriile organisatiemodel in
het ziekenhuis (Jansen e.a. 1971). De steeds acuter wordende pro-
blemen van kostenbeheersing leiden als vanzelf tot rationalise-
ringspogingen. De geleidelijk gegroeide scheiding tussen medische

en verpleegkundige taken enerzijds en allerlei hulp- en neventa-
ken  anderzijds  biedt  daarvoor  aanknopingspunten.  Daarmee  zijn
immers de meest professionele, d.w.z. de moeilijkst te routinise-
ren taken geisoleerd. Vooral de ondersteunende administratieve,
huishoudelijke en technische diensten vormen een dankbaar terrein
voor het doorvoeren van min of meer tayloristische organisatie-
vormen (Chauvenet 1973: 194-197). Maar ook het werk op de groter
wordende verpleegafdelingen lijkt niet immuun voor principes als
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taaksplitsing en standaardisering. Het systeem van "alle hande-
lingen voor een beperkt aantal pationten" dat de kleine afdeling
kenmerkt, wordt bij toenemende omvang verdrongen door een systeem
van "een beperkt aantal handelingen voor een groot aantal patien-
ten" (Jansen e.a.: 146). Dat dit gepaard gaat met centralisatie
en formalisering van de organisatie als geheel en met een verza-
kelijking van de sociale verhoudingen behoeft geen betoog (zie
ook Fruytier en Van der Pijl 1980: 66-74).

Hoe ver deze ontwikkeling in de richting van het klassieke orga-
nisatiemodel is voortgeschreden,  valt met geen mogelijkheid te
zeggen. Ongetwijfeld bestaan er zeker bij het meer professioneel
geori6nteerde  deel  van het  personeel  grote  weerstanden  tegen.

Toch geeft het te denken dat juist de laatste jaren in de vakli-
teratuur verslagen van experimenten met en pleidooien voor "team-
verpleging" (gebaseerd op de moderne organisatieontwikkelings- en
werkstructureringsprincipes)  verschijnen (bijv. K6nnen 1976).

Kennelijk zijn die experimenten nodig! Er is alle reden om de
ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid in het ziekenhuis met
enige zorg te bekijken.

Wat hierboven over een schaalvergroting van de ziekenhuisorgani-
satie is geschreven kan niet zonder meer op de hele kwartaire
sector van toepassing worden verklaard. Het ziekenhuis is vermoe-
delijk het meest spectaculaire voorbeeld van schaalvergroting in
deze sector; in andere delen van deze sector zijn de arbeidsorga-
nisaties kleiner en minder complex.  Verder moet er op worden
gewezen dat schaalvergroting (evenmin als de technologische ont-
wikkeling voor de industriele en administratieve arbeid) vanuit
zichzelf die gevolgen voor de dienstverlenende arbeid met zich
meebrengt, die in de context van het ziekenhuis werden gesigna-
leerd.  Schaalvergroting is in theorie zeker te combineren met
decentralisatie en meer professionele organisatieprincipes  (9).
Met het ziekenhuisvoorbeeld heb ik vooral willen illustreren dat
schaalvergroting in combinatie met urgente kostenproblemen ook in
de non-profit sector een goede voedingsbodem vormt voor rationa-
liseringsstrategie6n van het management, waarbij  gebruik wordt
gemaakt van "beproefde" modellen als het doorvoeren van horizon-
tale en verticale arbeidsverdeling,  standaardisering en vereen-
voudiging van taken etc. Gezien het feit dat de noodzaak tot kos-
tenbesparing voorlopig niet zal verminderen en gezien de positie-
ve houding van de overheid tegenover schaalvergroting en profes-
sionalisering van het management in de grotendeels van haar sub-
sidie afhankelijke kwartaire sector is bet te verwachten dat de
geschetste ontwikkeling (met zijn negatieve consequenties voor de
kwaliteit van de arbeid) een toenemende betekenis voor de hele
kwartaire sector zal krijgen (10).

In deze paragraaf heb ik geprobeerd het vrij rooskleurige beeld
dat van het werk in de dienstverlenende sector bestaat op enkele
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punten te corrigeren. De grote dienstverlenende sector omvat een
breed scala van soorten arbeid, die lang niet alle corresponderen
met de oude en nieuwe prototypes van de aantrekkelijke "white
collar" arbeid. Ook in de dienstverlenende en administratieve

sfeer zijn processen werkzaam die - op een vergelijkbare manier
als in de industriole sfeer - een neerwaartse druk uitoefenen op
grote aantallen arbeidsplaatsen. Hoewel de kwantitatieve beteke-
nis van de besproken ontwikkelingen (computerisering en schaal-
vergroting) op basis van onze kennis van het totaal aan werk in
de dienstverlenende sector moeilijk te schatten is, zijn het wel
ontwikkelingen die karakteristieke verschillen met de industriole
arbeid (grotere vrijheid en zelfstandigheid, minder scherpe nor-
mering van arbeidsprestaties, werken met mensen  i.p.v.  dingen)
aantasten.

Dit alles is natuurlijk nog geen reden om te beweren dat alle
verschillen tussen industriele arbeid en administratieve en

dienstverlenende arbeid aan het verdwijnen zijn. In zoverre bete-
kent de verschuiving binnen de werkgelegenheid in de richting van
administratieve en dienstverlenende arbeid globaal nog steeds
(zij  het wellicht  minder  dan  voorheen)  een  verschuiving  naar
beter werk.  Een dergelijke globale uitspraak heeft echter maar
betrekkelijke waarde, hetgeen duidelijk wordt als men zich bijv.
realiseert dat lang niet alle in de industriole sector verdwij-
nende arbeidsplaatsen tot de slechtere arbeidsplaatsen gerekend
kunnen worden (zie de opmerkingen over de kwetsbaarheid van vak-
arbeiderstaken hierboven), terwijl lang niet alle nieuwe arbeids-

plaatsen in de dienstverlenende sector tot de betere, hoogwaardi-
ge arbeidsplaatsen behoren (zie de opmerkingen over de functies
die door de inschakeling van de computer ontstaan). De driesecto-
rentheorie gaat voorbij aan de complexe en ten dele tegenstrijdi-

ge ontwikkelingen binnen de dienstverlenende sector en leidt zo
tot  een wenig  gefundeerd  optimisme  over  de  kwaliteit  van  de
arbeid in deze sector. Een passieve houding tegenover pogingen de
kwaliteit van de arbeid ook hier te verbeteren is het onvermijde-
lijke gevolg.

3. Kwaliteit van de arbeid en de huidige arbeidsmarktproblemen

Aan het begin van deze bijdrage heb ik al gewezen op het verband
tussen de problemen rondom de kwaliteit van de arbeid en de hui-
dige arbeidsmarktsituatie. In deze paragraaf wil wat uitvoeriger
op dit verband ingaan met de bedoeling om de betekenis van de in
de vorige paragrafen besproken ontwikkelingen nog eens vanuit een
ander gezichtspunt te belichten. De arbeidsmarkt- en werkgelegen-
heidssituatie van dit moment vormt voor de beoordeling van de
vraag in welke richting de kwaliteit van de arbeid zich thans
ontwikkelt een minstens even relevant kader als het veronderstel-
de evolutieproces naar een post-industri6le samenleving.
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Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de arbeidsmarkt-
problemen waarmee wij worden geconfronteerd niet alleen te her-
leiden  zijn  tot  een absoluut  tekort  aan  arbeidsplaatsen.  Een
andere oorzaak wordt gevormd door de gebrekkige "kwalitatieve"
aansluiting van vraag en aanbod, die het gevolg is van een toene-
mende discrepantie tussen de kenmerken van het beschikbare werk
en voorkeuren en kwalificaties van de beroepsbevolking. Ter ver-
klaring van deze discrepantie wordt meestal naar het onderwijs
gewezen: ontwikkelingen in het onderwijs zouden leiden tot "over-
scholing", tot "verschoolsing" van de in beroepsopleidingen bij-
gebrachte  kennis  en  tot  stijging  van  het  aspiratieniveau  van

schoolverlaters. Aanpassingen in het onderwijs en in de aspira-
ties van schoolverlaters zouden dan nodig zijn om vraag en aanbod
beter op elkaar te laten aansluiten. Hiermee wordt echter maar
een kant van de discrepantieproblematiek belicht (11). In de vo-
rige paragrafen is de andere kant naar voren gekomen: de op een
aantal punten stagnerende ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeid. De in het voorgaande beschreven ontwikkelingen dragen los
van onderwijsveranderingen bij tot het ontstaan van aansluitings-
problemen op de arbeidsmarkt. Dit komt tot uiting in bepaalde
vormen van werkloosheid (bij tegelijkertijd aanwezige openstaande

vraag), hetzij in onderbenutting van capaciteiten in de werksitu-
atie en onvrede met het werk (inclusief alle symptomen van dien).
Verbeteringen in de kwaliteit van de arbeid door aanpassingen
binnen de arbeidsorganisaties kunnen dus eveneens tot een vermin-
deren van de huidige arbeidsmarktproblemen bijdragen.

In dit verband lijkt mij de door Kern en Schumann geformuleerde
en door vele anderen overgenomen polarisatiethese van  speciaal
belang. Als het juist is dat polarisatietendenzen zich op enigs-
zins omvangrijke schaal voordoen, moet dit ingrijpende consequen-
ties voor de arbeidsmarktsituatie hebben. Het ligt voor de hand
dat de polarisering van de arbeidsplaatsenstructuur zijn weerslag
heeft op de interne en externe arbeidsmarkt in de vorm van de
verscherping van bestaande verticale scheidslijnen, met als ge-
volg dat de

"goede" banen in toenemende mate gereserveerd worden
voor een beperkte groep geprivilegieerde werknemers. Het is dus
heel goed mogelijk dat de in het voorgaande beschreven ontwikke-
lingen een toenemende verticale geleding (segmentering) van de
arbeidsmarkt stimuleren (12). Daarmee geven zij een extra dimen-
sie aan de thans zo acuut geworden problematiek rond verdeling
van arbeid.

Ook vanuit het gezichtspunt van de beroepsloopbaan van individu-
ele werknemers is er een duidelijk verband tussen de kwaliteit
van de arbeid en de arbeidsmarktsituatie. Het werken in belasten-
de en beperkende arbeidssituaties brengt voor de betrokken werk-
nemers bepaalde risico's met zich mee. B6hle en Altmann (1972)
noemen drie soorten risico's: dekwalificering van werknemers (het
verlies van kwalificaties gecombineerd met declassificering in de

91



functiehiirarchie),  lichamelijke of psychische overbelasting en
een eenzijdig-bedrijfsgebonden kwalificatie-ontwikkeling die  de
inzetbaarheid  buiten  het  bedrijf  beperkt.  Daar  kunnen  andere
risico's aan worden toegevoegd, bijv.  de ontwikkeling van een
houding van onzelfstandigheid en passiviteit ten gevolge van het
ontbreken van autonomie in het werk (WRR 1977b). Deze risico's
hebben gemeen dat zij een nadelige invloed uitoefenen op het
arbeidsvermogen dat de betrokken werknemers aan te bieden hebben:

zij dragen bij tot de verenging en devaluatie van hun kwalifica-
tiepotentieel en tot de achteruitgang van hun fysieke en psychi-
sche prestatievermogen. Daarmee wordt de kwetsbaarheid van hun
positie in de arbeidsorganisatie, maar ook op de arbeidsmarkt
vergroot. In een gespannen arbeidsmarktsituatie (wanneer de vraag
het aanbod overtreft) wordt dit voor een groot deel gecamou-
fleerd; wanneer de arbeidsmarktsituatie verslechtert, treedt deze
kwetsbaarheid veel duidelijker aan het licht en brengt zij veel
ingrijpender  gevolgen  voor  de  beroepsloopbaan met zich mee.
Velen, vooral ouderen,  zien zich gedwongen hun beroepsloopbaan
voortijdig te beeindigen: voor andere betekent een periode van
werkloosheid in toenemende mate het gevaar van een breuk in de
beroepsloopbaan die tot een verslechtering van positie en daarmee
tot een verdere vergroting van kwetsbaarheid leidt (Van Raemdonck

e.a. 1978). De effecten van een stagnerende ontwikkeling van de
kwaliteit van de arbeid en een verslechtering van de arbeids-
marktsituatie versterken elkaar in een vicieuze cirkel, die in de
marginalisering van bepaalde categorieon werknemers tot uitdruk-
king komt.

De tot nu toe gemaakte opmerkingen onderstrepen alleen maar de
noodzaak tot verbeteringen in de kwaliteit van de arbeid te ko-
men. Een stagnerende ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid
vergroot de aansluitings- en verdelingsproblemen op de arbeids-
markt en verscherpt de arbeidsmarktrisico's waaraan de  in een
ongunstige arbeidssituatie werkende personen bloot staan. De

vraag rijst nu welke invloed de thans bestaande arbeidsmarkt- en
werkgelegenheidssituatie zou kunnen hebben op de kansen dat ver-
beteringen ook daadwerkelijk zullen worden doorgevoerd. Voor de
beantwoording van deze vraag moeten we in eerste instantie op-
nieuw naar de reacties en strategiein van de organisatieleiding
kijken. Reageert deze op het nog steeds groeiende potentieel van
hooggeschoolde arbeidskrachten met pogingen om door verbeteringen
in de (kwaliteit van de) arbeid het werk aan dit aanbod aan te
passen (zoals soms wordt verwacht)? Of hebben andere reacties de
overhand?

We begeven ons hiermee op onzeker terrein waar we ons slechts
kunnen laten leiden door indrukken en globale aanwijzingen die in
de  schaarse onderzoeksliteratuur naar voren komen.  Zo  zijn er
aanwijzingen dat de al vaker gesignaleerde opsplitsing van het
totale arbeidskrachtenbestand  in een vast gedeelte (dat de
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betrekkelijk stabiele arbeidsplaatsen bezet) en een meer vlottend
gedeelte zich tijdens een periode van economische teruggang zoals
we die nu meemaken, in verscherpte vorm doorzet. Als ondernemin-
gen voor de noodzaak tot inkrimping staan doet men pogingen om
bepaalde werknemers (werknemers waarin men d.m.v. opleiding e.d.
heeft geinvesteerd, werknemers met schaarse kwalificaties) vast
te houden, terwijl anderen die men om verschillende redenen beter
meent te kunnen missen worden ontslagen. Ook bij het aantrekken
van nieuw personeel (bijv. om het verloop op te vangen) voert men
een selectiever beleid. Als een en ander op grote schaal plaats-
vindt leidt het tot de al eerder genoemde marginalisering van
bepaalde categorieen van  aanbieders  (ouderen,  gehuwde  vrouwen,
weinig geschoolde jongeren etc.), die hun kansen om werk (laat
staan werk van een behoorlijk niveau) te vinden en vast te houden
sterk zien teruglopen (Mendius en Sengenberger 1976; Schultz-Wild
1978).

Anderzijds kan het bestaan van een dergelijke arbeidsreserve wor-
den benut om schommelingen in de produktie op te vangen (bijv.
via inschakeling van uitzendbureaus). Dit is alleen maar mogelijk
als een deel van de arbeidsplaatsen zo wordt ingericht dat zij
gedurende kortere of langere tijd onbezet kunnen blijven zonder
dat belangrijke arbeidsprocessen in gevaar komen en dat het werk
kan worden verricht door wisselende personen die  zonder lange
inwerktijd (d.w.z. zonder extra investering van de kant van de
onderneming)  inzetbaar zijn.  Zo ontstaat er een  categorie van
"marginale arbeidsplaatsen" die een essentiile betekenis heeft
voor de flexibiliteit van ondernemingen in economisch onzekere
tijden (Offe en Hinrichs 1977). Het is te verwachten dat er wei-
nig animo bestaat om voor deze categorie maatregelen ter verbete-

ring van de kwaliteit van de arbeid te nemen.  In veel gevallen
gaat men er zelfs toe over deze arbeidsplaatsen geheel of gedeel-
telijk af te stoten, b.v. door uitbesteding van dit soort werk
aan gespecialiseerde bedrijven, onderaannemers etc. Daarmee wordt
de problematiek van de kwaliteit van de arbeid ten dele afgewen-
teld op "marginale arbeidsorganisaties" en op de categorie8n van
arbeidskrachten die op dit soort arbeidsorganisaties aangewezen
zijn.

Naast deze pogingen van arbeidsorganisaties om hun externe flexi-
biliteit te vergroten zien we dat arbeidsorganisaties in toene-
mende mate ook pogingen doen om hun interne flexibiliteit groter
te maken. In de moeilijke economische situatie van het moment is
de rationalisatiedruk sterk. Dat kan leiden tot technische verbe-
teringen met arbeidsbesparende effecten; het komt ook tot uiting
in  pogingen  om  via  organisatorische  maatregelen  een  optimaal
gebruik te maken van de beschikbare menskracht. Daarbij kan men
(zoals we eerder hebben gezien) zijn toevlucht nemen tot "klas-
sieke" organisatiemethoden: afsplitsing van taken, verhoging van
het werktempo, verscherping van de prestatienormen (met alle
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risico's van dien). De indruk bestaat dat men het thans steeds
meer gaat zoeken in maatregelen die de flexibiliteit van de orga-
nisatie en de inzetbaarheid van werknemers moeten vergroten. In
dit streven past een zekere despecialisatie: werknemers moeten op
meerdere plaatsen inzetbaar zijn, taken van elkaar kunnen
overnemen, meerdere  taken  tegelijkertijd  kunnen  uitvoeren  etc.

Dit gaat vaak gepaard met het stellen van hogere eisen aan kennis
en ervaring van de in te zetten werknemers (13). Door dit surplus

aan kennis en ervaring kunnen zij zonder veel inwerktijd op meer-
dere arbeidsplaatsen en voor meerdere taken ingeschakeld worden.
Ook deze weg leidt tot een intensievere benutting van de beschik-
bare arbeidskrachten (14).

Sommige zien in de toenemende populariteit van deze flexibilise-

ringsstrategie een ontwikkeling in de richting van nieuwe organi-
satieprincipes die radicaal afwijken van de traditionele, taylo-
ristische principes. Reeds lange tijd wordt ons door organisatie-
deskundigen een alternatief organisatiemodel voorgehouden waarvan
decentralisatie,  herintegratie  van  taken  en  een  groepsgewijze
organisatie  van  het  arbeidsproces  de  centrale  kenmerken  zijn.
Toepassing van deze principes zou niet alleen tot een verhoging
van de kwaliteit van de arbeid leiden, maar uiteindelijk ook tot
een meer efficionte produktie (zie bijv. De Sitter 1981). Al vele
jaren wordt er met de toepassing van deze principes geexperimen-
teerd (zie ook Van Assen en Den Hertog 1983). Beginnen deze expe-
rimenten met  nieuwe  organisatievormen  thans  in  de  alledaagse

organisatiepraktijk door te dringen?

Naar mijn mening is wat dit betreft een flinke dosis scepsis op
zijn plaats. Afgezien van de constatering dat de kwantitatieve
betekenis van deze veranderingen voorlopig nog niet zo groot is
(Loontechnische Dienst 1978), wordt van verschillende kanten op
de beperkingen van deze experimenten gewezen (Kern en Kern 1975,
Ramondt 1974, Christis e.a.  1980).  Ten eerste  lijken vele van
deze veranderingen te worden ingegeven door beheersingsproblemen
van  het management  (personeelstekorten,  verloop,  ziekteverzuim
e.d.) en ook door dit soort overwegingen te worden begrensd. Ten
tweede blijkt een groot deel betrekking te hebben op beperkte
veranderingen  zoals  functieroulatie  en  horizontale  taakverbre-
ding,  twee varianten die heel goed te combineren zijn met het
streven naar een intensievere benutting van arbeidskrachten zon-
der het niveau van het werk te verhogen. Ten derde is gesigna-
leerd dat een eventuele kwalificatieverhoging ook bij deze expe-
rimenten vaak in een specifiek-bedrijfsgebonden vorm plaatsvindt,
zodat in dit opzicht de voordelen voor de werknemers beperkt
blijven (Altmann en B6hle  1976).  Tenslotte moet er op worden
gewezen dat de  meeste  van  de  beschreven  experimenten  hebben
plaatsgevonden in een aanzienlijk andere economische en arbeids-
marktsituatie dan die van het moment. Het is heel goed mogelijk
dat de bereidheid van de kant van ondernemingen om tijd en geld
in deze experimenten te steken thans weer aan her teruglopen is.
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Nu is het zeker niet mijn bedoeling om al deze experimenten als
onbelangrijk  terzijde  te  schuiven.  Verschillende  ervan  bieden

aanknopingspunten voor veranderingsstrategieon die - als zij op
een schaal van betekenis worden toegepast - de humanisering van
de arbeid dichterbij kunnen brengen. Wel wil ik op grond van het
bovenstaande de stelling verdedigen dat in de huidige arbeids-
markt- en werkgelegenheidssituatie (als er tenminste door belan-
gengroepen binnen en buiten de ondernemingen geen gerichte
tegenstrategiein worden ontwikkeld) op zijn best een gedeeltelijk
en beperkte verbetering van de kwaliteit van de arbeid te ver-
wachten is. In de hierboven met het nodige voorbehoud aangegeven
ondernemingsstrategieon past - voor zover men Oberhaupt aan ver-
betering van werk  en werkomstandigheden  toekomt  - slechts  een
selectieve toepassing van arbeidsplaatsverbeterende maatregelen.
Selectief in die zin dat alleen bepaalde groepen werknemers ervan
zullen kunnen profiteren (vooral die groepen die  tot de vaste
kern van het personeel behoren en vanwege hun  sterke arbeids-
marktpositie stevig aan de onderneming gebonden moeten worden),
selectief ook omdat in het algemeen de voorkeur zal worden gege-
ven aan die varianten die een flexibele benutting van arbeids-
krachten mogelijk maken zonder tot ingrijpende veranderingen in
arbeid en arbeidsomstandigheden te leiden. Er is nog een grote
afstand tussen de  flexibiliseringsstrategie  en  een  consequente

herstructurering van de arbeidsorganisatie  langs de  lijnen van
het alternatieve organisatiemodel.

4. Slot

De laatste paragraaf, waarin een verbinding werd gelegd tussen
ontwikkelingen in de kwaliteit van de arbeid en de arbeids- en
werkgelegenheidssituatie van dit moment, onderstreept het dilemma
waar we thans met betrekking tot humanisering van de arbeid voor

staan. In eerdere paragrafen is gebleken dat enkele belangrijke
lange  termijn-ontwikkelingen  in  ons  arbeidsbestel  (de  voort-

schrijdende mechanisering, de groei van de dienstverlenende sec-
tor) voorlopig niet die onverdeeld gunstige gevolgen voor de kwa-
liteit van de arbeid hebben die er soms van werden verwacht, dat
zij integendeel ook negatieve gevolgen met zich mee brengen voor
op zijn minst een deel van de betrokken arbeidsplaatsen en dat de
balans tussen beide tendenties zeker niet zonder meer naar de
gunstige kant zal doorslaan. Dat bracht mij ertoe om van een
stagnatie in de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid te
spreken. In de laatste paragraaf is aan de ene kant naar voren
gekomen dat  die  stagnatie  zijn weerslag heeft  op  belangrijke
arbeidsmarktproblemen waarmee we tegenwoordig worden geconfron-
teerd, hetgeen de noodzaak om deze situatie te doorbreken onder-

streept. Aan de andere kant blijkt dat de huidige arbeidsmarkt-
en werkgelegenheidssituatie vermoedelijk geen erg gunstige
voedingsbodem is voor grootscheepse initiatieven van ondernemin-
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gen tot belangrijke verbeteringen van werk en werkomstandigheden.

De vooruitzichten om de stagnatie te doorbreken lijken mij dus
niet zo rooskleurig.

Het is in dit verband een interessante vraag  welke consequenties
de toepassing van micro-electronica en de daarmee verbonden com-
municatietechnologieon in het produktieproces voor de kwaliteit
van de arbeid zal hebben. De meningen daarover lopen zeer uiteen:
naast hoge verwachtingen over de positieve gevolgen voor de aard
van het werk worden ook pessimistische geluiden over uitholling
en dekwalificering van taken vernomen. In het ene geval beroept
men zich vooral op de mogelijkheden die de nieuwe technologie in
principe biedt voor decentralisatie van de  arbeidsorganisatie,
voor het toegankelijk maken van essentiole informatie voor werk-
nemers op alle niveaus van de organisatie, voor de vergroting van
autonomie van individuen en groepen bij de uitvoering van hun
taken etc. In het andere geval wijst men op de mogelijkheden van
de nieuwe technologie voor de verdere versimpeling van het werk,
de verfijning van controlesystemen en de individualisering van
het werk. Hieruit blijkt eens te meer dat het in feite niet om de
invloed van de nieuwe technologie als zodanig gaat, doch om de
manier waarop deze in het kader van bestaande arbeidsorganisaties
gehanteerd zal worden.  In dit opzicht zal de micro-electronica
uit zichzelf niet tot een radicale breuk met het verleden leiden.
De stagnatie in de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid
zal  alleen  door  de  verbreiding  van  de  micro-electronica  niet
doorbroken worden.

Een  andere  ontwikkeling  die  in  de  nabije  toekomst  van  groot
belang kan gaan worden voor de in deze bijdrage besproken proble-
matiek is de arbeidstijdverkorting. Men kan op basis van de om-
schrijving van het begrip kwaliteit van de arbeid die hierboven
gegeven is niet ten onrechte beargumenteren dat arbeidstijdver-
korting een belangrijk middel voor humanisering van de arbeid is.
Met name de arbeidsbelasting is direct met de arbeidsduur verbon-
den. Zouden we toekomstige mogelijkheden voor humanisering wel-
licht vooral in de richting van een reductie van de arbeidstijd
moeten zoeken? Op zich pleiten verschillende argumenten voor een
verkorting van de arbeidstijd. Toch bestaat het gevaar dat deze
veranderingen de aandacht zouden afleiden van de noodzaak om ook
in het werk zelf verbeteringen aan te brengen.  lets dergelijks
lijkt zich thans voor te doen met de groeiende populariteit van
deeltijdarbeid. Wanneer we ons het bekende feit voor ogen houden
dat  deeltijdarbeid voornamelijk op de  laagste  niveaus  van  de
arbeidsplaatsenstructuur te vinden is (zie Schoemaker e.a. 1981,
Huijgen e.a. 1983), dan dringt zich het vermoeden op dat inscha-
keling van  (meestal  vrouwelijke)  deeltijdwerkers kennelijk  een
aantrekkelijke methode is om de problemen die verbonden zijn aan
een geringe kwaliteit van de arbeid  (geringe arbeidsmotivatie,
frequent ziekteverzuim etc.) te ontlopen.
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De  micro-electronica  noch  de  arbeidstijdverkorting  zullen  uit
zichzelf de problemen met betrekking tot de kwaliteit van de
arbeid doen verdwijnen. De mogelijkheden tot doorbreking van de
stagnatie in de kwaliteit van de arbeid zullen uiteindelijk in de
arbeidssituatie zelf gezocht moeten worden, bij de mensen die er
belang  bij  hebben  de  bestaande  situatie  te  veranderen.  Hier

wreekt zich, dat in deze bijdrage de beleving van het werk door
de  verschillende  categorieon werknemers  buiten  beschouwing  is
gebleven en daarmee ok de reacties en de eventuele tegenstrate-
giedn van hun kant. Nu is deze beperking ook weer niet zo toeval-
lig gezien het feit dat de werknemersorganisaties in het verleden
weinig aandacht hebben gehad voor de kwaliteit van de arbeid (in
de door mij gebruikte betekenis). Ze hebben in de woorden van Mok
de arbeidsplaatsbeheersing prijsgegeven in ruil voor een (betrek-
kelijk succesvolle) arbeidsvoorwaardenbeheersing (Mok 1980). Het
is niet verwonderlijk dat mede hierdoor het belang van andere as-
pecten van het werk dan de beloning ook in het besef van vele
individuele  werknemers  op de  achtergrond  is  gedrongen.  Hierin
lijkt echter nu verandering te komen. De gevoeligheid voor pro-
blemen rondom de inhoud van het werk en de directe werkomstandig-
heden neemt zowel op individueel niveau als op het niveau van de
werknemersorganisaties toe. Tegelijkertijd begint ook de overheid
- noodgedwongen - meer oog te krijgen voor de nadelige gevolgen
van het voortbestaan van slechte, onaantrekkelijke arbeidsplaat-
sen (die zich vanuit overheidsgezichtspunt vooral manifesteren in
de  snel  oplopende  kosten  van het sociale zekerheidsstelsel)
(B6hle 1977). Verbetering van de kwaliteit van de arbeid wordt
aarzelend en op een nog weinig verplichtende manier onder de
doelstellingen van het sociaal-economisch beleid opgenomen.

Het bovenstaande brengt mij dus niet tot de conclusie dat alle
perspectieven voor een ontwikkeling in de richting van humanere
arbeid ontbreken en dat ons alleen een drastisch terugbrengen van
de arbeidstijd bij een gelijktijdig doorverwijzen van humanitaire
idealen naar de zgn. vrije tijd rest. Wel wil ik benadrukken dat
de ontwikkelingen niet op hun beloop gelaten kunnen worden, omdat
de gesignaleerde problemen dan niet zullen verdwijnen, doch ver-
moedelijk alleen maar ernstiger vormen zullen aannemen.  Gezien
het in deze bijdrage herhaaldelijk gesignaleerde vooruitgangsop-
timisme is de erkenning hiervan een eerste stap in de richting
van veranderingsstrategieon.

Nawoord (1986)

Hoewel dit hoofdstuk in de bovenstaande vorm in 1983 werd gepu-
bliceerd, is de eerste versie ervan (die slechts op onderdelen
van  de  huidige  afwijkt)  aan het  einde  van  de  jaren  zeventig
geschreven. Het stuk draagt dan ook duidelijk het stempel van de
discussie die in die jaren over humanisering van de arbeid werd

97



gevoerd en tevens van de min of meer gelijktijdige discussie over
kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt, die in hoofdstuk 1
reeds aan de orde geweest is. In feite deed ik in de bovenstaande
bijdrage een poging om een verbinding tussen deze twee thema's te
leggen, een poging om aan te tonen dat de gebrekkige aansluiting
tussen vraag en aanbod mede het gevolg was van bepaalde ontwikke-
lingen in de kwaliteit van de arbeid, die door een ongefundeerd
technologisch optimisme aan het oog werden onttroken.  Dit  lag
mede ten grondslag aan mijn voor die tijd tamelijk ongebruikelij-
ke stap het begrip kwaliteit van de arbeid aan het begrip ar-
beidsvermogen te koppelen.

Er is natuurlijk sinds het einde van de jaren zeventig wel het
een en ander veranderd. De arbeidsmarktsituatie is ondanks het
lichte herstel van de laatste twee jaar dramatisch verslechterd,

hetgeen het belang van de 'kwalitatieve discrepanties' aanmerke-
lijk gerelativeerd heeft. De toenemende economische concurrentie
en  de veranderende  situatie  op  vele  afzetmarkten  dwingt  vele
bedrijven tot een koersverandering, waarbij de kwaliteit van het
produkt en de interne en externe flexibiliteit steeds belangrij-
ker worden en die met een wat meer kritische opstelling jegens
lang gekoesterde management- en organisatieprincipes gepaard
gaat. Tenslotte is ook het proces van technologische vernieuwing
in een stroomversnelling terecht gekomen: niet alleen lijkt het
tempo (na een trage start) nu snel opgevoerd te worden, maar men
lijkt zowel in fabrieken als in kantoren ook in een nieuwe fase
van automatisering beland. Een fase die gekenmerkt wordt door een
verdere uitbreiding en meer integrale toepassing van automatische
systemen en door de opkomst van flexibele vormen van automatise-
ring. Met name op dit punt heb ik indertijd de ontwikkelingen
onderschat (zie bijv. de passage op p.76.).

Dit alles heeft ook een nieuwe impuls gegeven aan het technologi-
sche voortuitgangsoptimisme met betrekking tot de kwaliteit van
het werk. Leek het er aan het begin van de jaren tachtig op dat
de eerder sceptische inschatting van de ontwikkelingen in de kwa-
liteit van de arbeid door sommige onderzoekers ook in bredere
kring begon door te dringen, thans zijn velen er weer vast van
overtuigd dat de automatisering over de hele linie tot een verho-
ging van eisen zal leiden en toont men zich weer zeer bezorgd
over tekorten aan adequaat opgeleid personeel. In het onderwijs
lijken deze  veronderstellingen  zonder  veel  discussie  tot  uit-
gangspunt van een nieuw beleid gemaakt te worden. Daarbij wordt
met name het nieuwe van de huidige ontwikkeling benadrukt, met de
implicatie dat de ervaringen uit het verleden niet zo maar naar
het heden doorgetrokken mogen worden.

De lezer van de voorafgaande pagina's zal zich daarom ongetwij-
feld de vraag stellen of de zeker in vergelijking met het ge-
schetste optimisme enigszins  sombere conclusies van dit hoofd-
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stuk niet wat tijdsgebonden zijn. Moeten zij in het licht van de
zojuist aangestipte ontwikkelingen niet grondig worden herzien?

Ik herinner er allereerst aan dat het in dit hoofdstuk niet al-
leen om het aangeven van trends gaat, maar dat er ook een theore-
tisch argument in ontvouwd wordt. Dat argument luidt dat er bij
de inrichting van de produktie-organisatie (zowel wat de techni-
sche als wat de arbeidsorganisatorische aspecten betreft) speel-
ruimte bestaat, zodat de geconstateerde ontwikkelingen het gevolg
van keuzeprocessen zijn. Daarbij werd de aandacht vooral gericht
op de belangen en voorstellingen van het management, hoewel het

uiteindelijke resultaat (i.e. de gerealiseerde produktietechniek)
natuurlijk de neerslag is van de interactie tussen het management
en de verschillende groepen werknemers.

Van belang is nu dat het huidige optimisme (voor zover het niet
in een naief technologisch determinisme terugvalt) met name ge-
stoeld  is op de stelling dat bij het management  thans geheel
nieuwe ideeon postvatten over de benutting van het menselijk ar-
beidsvermogen en de organisatie van het arbeidsproces. Zeer dui-
delijk is dit verwoord in het nieuwe, veel aandacht  trekkende
boek van Kern en Schumann, veelzeggend Das Ende der Arbeitstei-
lung? getiteld (Kern en Schumann 1984). Zij spreken over de op-
komst van  'nieuwe produktieconcepten', waarin een herwaardering
van de rol van het menselijk arbeidsvermogen in technisch geavan-
ceerde produktieprocessen tot uitdrukking komt. Het streven naar
een optimale benutting van dit potentieel wordt zichtbaar in or-
ganisatorische veranderingen die een herintegratie van taken en
despecialisatie van arbeidskrachten beogen en die een positief
effect hebben op de kwaliteit van de arbeid van de betrokkenen
(zie ook Pot 1985).

Een belangrijke vraag is dus of er inderdaad sprake is van een
fundamentele wijziging, een wisseling van paradigma's zoals Kern
en Schumann het noemen, in het managementdenken. Van belang is in
dit verband allereerst waaraan deze wijziging wordt afgemeten.
Terecht heeft Christis (met een aan De Sitter ontleende gedach-
tengang) er onlangs op gewezen dat Kern en Schumann een tamelijk
beperkte opvatting van  'nieuwe  produktieconcepten'  huldigen,

waarbij integratie van voorheen gescheiden taakelementen de cen-
trale toetssteen vormt (Christis 1987). Hij stelt daartegenover
dat er alleen maar van nieuwe produktieconcepten gesproken kan
worden, als er een nieuw model van de produktie-organisatie als
geheel wordt gehanteerd waarin de doorbreking van de scheiding
tussen produktie, planning en ondersteuning en het principe van
groepsgewijze  produktie  centraal  staan.  Wanneer  dit  ontbreekt
stuit taakintegratie al gauw op grenzen, die door Kern en Schu-
mann onvoldoende worden onderkend. Het bekende onderscheid tussen
taakverbreding en taakverrijking wijst op zo'n grens. Pot heeft
het vermoeden uitgesproken dat  er bij de veranderingen in de
taakprofielen  van  produktie-arbeiders  in  de metaal,  chemie  en
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automontage (waar Kern en Schumann zich op baseren) vaker sprake
van functieverbreding dan van functieverrijking is (Pot 1985: 84).

Het blijft dus van belang om nauwkeurig vast te stellen wat er nu
precies in de arbeidsorganisatie verandert. Ook in ons land is
het streven naar een zekere versoepeling van de  traditionele,
starre  organisatieprincipes  duidelijk  zichtbaar  (Van  Hoof  en
Huiskamp 1986). Hoe ver dat precies reikt en waar op dit moment
de grenzen getrokken worden is echter moeilijk aan te geven. Er
moet bovendien rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat
die grenzen in West-Duitsland anders liggen dan bij ons. Zo lijkt
mij dat het Duitse opleidingssysteem, met de dominerende positie
van de in bedrijfsverband plaatsvindende vakopleiding en daarop
aansluitende verdere scholingsmogelijkheden, eerder zal bijdragen
tot het doorbreken van grenzen tussen uitvoerende en voorberei-
dende, plannende taken, dan het Nederlandse systeem met zijn ta-
melijk scherp van elkaar gescheiden niveaus van beroepsonderwijs.

Een tweede vraag die ook nu gesteld moet worden is op welke cate-
gorie6n werknemers dit soort processen betrekking heeft. Kern en
Schumann laten er geen twijfel aan bestaan, dat het hier gaat om
kerngroepen  van  geschoolde  arbeiders  in  sterke,  moderne  be-
drijfstakken. Zij wijzen er verder op dat de situatie in andere
bedrijfstakken veel minder rooskleurig is en poneren de stelling
dat de eerder door hen beschreven polarisering thans overgaat in
vormen van  segmentering:  tussen  de  nieuwe  produktie-arbeiders
enerzijds en de arbeiders op de meer traditionele arbeidsplaatsen
binnen de moderne sectoren en de werknemers in de traditionele,
krimpende sectoren anderzijds. Het is dus een tamelijk beperkte
groep die van de door hen besproken veranderingen profiteert, een
groep die men met recht een nieuwe arbeiders61ite  zou kunnen
noemen.

Een overzicht van het meest recente Nederlandse onderzoek naar
technisch-organisatorische veranderingen en de kwaliteit van de
arbeid werpt meer licht op deze vragen (Huijgen en Pot 1987). De
besproken studies  (22 in totaal) slaan op uiteenlopende situa-
ties:  kantoorautomatisering,  automatisering  in  de  procesindus-

trie,  in de grafische industrie en flexibele automatisering in
metaalbedrijven. Uit dit overzicht wordt in de eerste plaats dui-
delijk dat de arbeidsorganisatie vrijwel overal flink in beweging
is en dat de veranderingen die plaatsvinden heel gevarieerd zijn.
Toch menen de auteurs 66n algemene lijn in deze studies te her-
kennen. Die houdt in dat vrijwel overal waar de arbeidsorganisa-
tie geherstructureerd wordt de neiging bestaat een scheiding aan
te brengen tussen meer ingewikkelde en veeleisende taken en het
meer eenvoudige routine-werk en deze om te zetten in een segmen-
tering  binnen  het  personeelsbestand  tussen  goedgeschoolde  en

breed inzetbare werknemers aan de ene kant en een meer marginale
categorie (vaak vrouwen) met een veel lossere band met het be-
drijf aan de andere kant.
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De ook in deze studies veelvuldig gesignaleerde processen van
taakintegratie moeten, zo lijkt mij, in samenhang hiermee worden
gezien. In het eerste segment leiden zij tot de opkomst van een
voorlopig nog tamelijk kleine categorie goedgeschoolde arbeiders
die traditionele vakkennis met  theoretische kennis  combineren,
een categorie die verwantschap vertoont met de nieuwe produktie-
arbeider waarop Kern en Schumann hun aandacht concentreerden (zie
bijv. Kayzel 1986(b)).  In de  sfeer van de kantoorarbeid  lijkt
hier en daar iets dergelijks te gebeuren getuige de opkomst van
all-round employees voor het meer complexe werk (zie bijv. Doore-
waard en Huijgen 1985), hoewel het gevabr van een verdere taylo-
risering van de kantoorarbeid (d.w.z. een verdere verstrakking en
centralisatie) nog steeds niet geweken is (zie bijv. Wentink en
Zanders 1985: 298- 299). Overigens krijgt men de indruk dat het
ook in ons land vaker om taakverbreding dan om taakverrijking
gaat, anders gezegd dat de door Christis aangegeven grenzen voor-
alsnog slechts op kleine schaal en in beperkte mate worden over-
schreden  (bijv.  wanneer  procesoperators  eenvoudige  onderhouds-
taken erbij krijgen).

In het tweede segment is taakverbreding eerder verbonden met het
afwisselend opbreken en samenvoegen van taken dat het proces van
voortgaande eliminatie van menselijke arbeid door automatisering
begeleidt. Automatisering zorgt dus hier voor een geleidelijke
inkrimping van dit segment, zodat op termijn in een aantal secto-
ren voornamelijk het wat meer complexe werk zal overblijven. Sta-
tistisch gezien betekent dat inderdaad een verhoging van het ge-
middelde functieniveau, doch deze vorm van 'statistische regrada-
tie' moet natuurlijk wel onderscheiden worden van een reole ver-
betering van de kwaliteit van het (overblijvende) werk. Datzelfde
geldt voor het voortdurend opschroeven van opleidingseisen onder
invloed van het ruime aanbod van hoger opgeleiden op de arbeids-
markt, iets dat op zich geenszins op een algehele verhoging van
het functieniveau hoeft te wijzen.

De  bovenstaande  opmerkingen hebben met  name  betrekking  op  de
taakinhoud en de daarmee verbonden kwalificatie-eisen. De plaats
ontbreekt mij om even uitvoerig op de andere dimensies die ik aan
het begrip kwaliteit van de arbeid onderscheiden heb in te gaan.
Ik volsta hier met de opmerking dat ook in het meest recente on-
derzoek vaak wordt gesignaleerd dat intensivering van het werk de
tegenhanger van taakverbreding c.q. taakverrijking is en dat te-
genover de vergroting van de taakautonomie vaak een verdere ver-
fijning van indirecte controle staat, bijvoorbeeld via automati-
sche registratie van prestaties door middel van de computer (Pot
1985, Kayzel 1986(b), Huijgen en Pot 1987).

Het voorafgaande overziende kom ik zeker niet tot de slotsom dat

mijn eerdere conclusies grotendeels herzien zouden moeten worden.
Met name de conclusies aan het einde van de derde paragraaf: dat
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er nog een grote afstand is tussen de thans populaire 'flexibili-

seringsstrategie' en een consequente herstructurering van de ar-
beidsorganisatie langs de lijnen van het 'alternatieve organisa-
tiemodel' en dat er slechts een 'selectieve' verbetering van de

kwaliteit van de arbeid plaatsvindt (selectief zowel met het oog
op de groepen die profiteren als met het oog op de typen maatre-
gelen die worden toegepast) gaan ook thans nog duidelijk op (15).
Ook de stelling dat er polarisatietendenties werkzaam zijn, dat
wil zeggen dat er een sterke neiging bestaat om het eenvoudige en
het meer ingewikkelde werk van elkaar te scheiden, lijkt mij nog

steeds verdedigbaar, zij het dat ik nu meer dan vroeger moet er-
kennen dat er althans in belangrijke sectoren wel een geleidelij-
ke afbouw van het eenvoudige werk plaatsvindt.

Hoe  de  verschillende  hier  geschetste  tendenties:  polarisatie,
taakintegratie en het weg-automatiseren van bepaalde werkzaamhe-
den - in samenhang met de hier niet verder besproken verschuivin-
gen in de sectorale opbouw van de werkgelegenheid - op de kwali-
tatieve structuur van de werkgelegenheid als  geheel uitwerken,
valt thans met geen mogelijkheid te zeggen. Alleen een herhaling
van de eerder genoemde studie van Huijgen cs. zou hier meer dui-
delijkheid kunnen brengen. Wel  is thans  (nog)  duidelijker dan
voorheen welke gevolgen de geschetste ontwikkelingen voor de ar-
beidsmarktverhoudingen  zullen hebben.  Zij  leiden  tot  een  ver-
scherping van de scheidslijnen tussen die categorieon werknemers
die zich de geprivilegeerde banen kunnen toeeigenen en die welke
in toenemende mate op het slechtere en minder stabiele werk zijn

aangewezen. Tot segmentering en marginalisering van bepaalde ca-
tegorieon werknemers (waaronder veel vrouwen) dus. In het slot-
hoofdstuk van dit boek zal ik daar uitvoeriger op ingaan.

Al met al is ondanks de veranderingen op de afzet- en arbeids-
markten en de 'sprong voorwaarts' op het gebied van de automati-
sering het centrale probleem hetzelfde gebleven: er bestaan al-
ternatieve mogelijkheden voor de inrichting van de produktie-or-
ganisatie die de kwaliteit van de arbeid ten goede zouden kunnen
komen, doch deze worden om uiteenlopende redenen in de praktijk
nog steeds maar weinig benut. Een belangrijke verandering lijkt
mij echter dat de keuzeprocessen ten aanzien van techniek en
organisatie geleidelijk aan hun semi-automatisch karakter begin-
nen te verliezen. Er wordt in elk geval meer dan vroeger gepraat
over nieuwe mogelijkheden; en er komen steeds meer voorbeelden
van een meer integrale vernieuwing van de produktie-organisatie
die belangstelling blijken te  trekken  (zie bijv.  Ten Have en
Fruytier 1987).

Net zoals vroeger is echter een ongefundeerd optimisme een groot
gevaar: niets zou zo funest zijn als rustig te blijven afwachten
totdat de wonderen der techniek of het verlicht eigenbelang van
managers hun zegenrijke werk ten aanzien van de kwaliteit van de
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arbeid hebben verricht. Daarom dient de besluitvorming over de
inrichting van de produktie-organisatie en de manier waarop deze
vanuit de belangen van werknemers beinvloed kan worden de komende

jaren een hoge prioriteit te krijgen.

NOTEN

1)  Aan de hand van het type arbeid dat Kern en Schumann "Automa-
tenkontrolle" noemen (een type arbeid waarbij de arbeider
tegelijkertijd toezicht moet houden op vele afzonderlijk wer-
kende machines en waarbij het er vooral op aankomt de regel-
matig optredende, automatisch tot stilstand leidende storin-
gen snel te ontdekken en te verhelpen - voorbeeld: werk aan
weefautomaten)  illustreren  zij  dat  automatisering  ook  kan
leiden tot werk dat slechts geringe kwalificaties vereist, de

arbeider vaak onder grote psychische druk plaatst en hem maar
weinig vrijheid gunt (Kern en Schumann 1970: 118-122).

2)  Dit  onderzoek wordt  uitvoeriger besproken  in  Van  Hoof en
Dronkers 1980 en De Sitter 1981.

3)  Als criteria om het funktieniveau te bepalen werden in deze

studie gehanteerd de vereiste kennis en ervaring en de mate
van zelfstandigheid in het werk.

4)  Zie hiervoor verder § 3 van deze bijdrage.
5)  Zie het volgende voor zichzelf sprekende citaat van prof.

Rathenau (ex-Philipsdirecteur, expert op het gebied van de
micro-electronica) over de gevolgen van de automatisering:
"De indruk die je nu krijgt is dat er laagwaardige (sic) ar-
beid gevraagd wordt....en dat hoogwaardige arbeid gevraagd
wordt,  bijv.  het  construeren  van  dergelijke  intelligente
apparatuur. Maar arbeid van het niveau daartussen wordt uit-
gestoten". (NRC, 25 januari 1979).

6)  Er moet op gewezen worden dat deze vormen van arbeid ook in
de industriole sector voorkomen en ook daar in toenemende om-
vang.

7)  Ter illustratie deze cijfers uit de Arbeidskrachtentelling
1977.  Tegenover de categorie "genees- en tandheelkundigen,
dierenartsen, verplegende en verwante vakspecialisten" met
een omvang van 172.500 en de categorie  "leerkrachten" van
222.700 werkzame personen staan categorieen als "huishoude-
lijk en verzorgend personeel" (inclusief horecapersoneel en
schoonmaakpersoneel)  met een omvang  van 341.100, "winkelbe-

"
dienden  e.a.  verkopers"  van 214.900, en secretaressen,

typisten,  ponstypistes e.a." van 128.000 werkzame personen,
terwijl men ook in de restcategorie "administratieve functies
N.e.g." (groot 374.000) vele laaggeschoolde functies kan ver-
moeden. (CBS 1980, m.n. tabel 17: zie voor Amerikaanse cij-
fers Braverman 1974: 359 e.v.).
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8)  Van Weenen wijst er met nadruk op dat er tot nu toe slechts
een beperkt gebruik van de mogelijkheden van de computer is
gemaakt: een gebruik als snelle rekenmachine in de meer mas-
sale uitvoerende administratieve processen. De ontwikkelingen
m.b.t. computergeheugen, datatransmissie, in- en uitvoer van
gegevens en programmatuur zullen  tot  radicale veranderingen

kunnen leiden. Ook het werk van het eigenlijke automatise-
ringspersoneel zal hiervan de neerslag ondervinden.  (Zie ook
Baumgarten e.a.: 169 e.v.).

9)  Niettemin is het opmerkelijk dat in de organisatiesociologi-
sche literatuur steeds opnieuw een positief verband  tussen
schaalvergroting en arbeidsverdeling wordt aangetroffen  (De
Sitter 1980).

10) Deze verwachting wordt ook uitgesproken door In 't Veld die
de nadelige gevolgen van schaalvergroting voor de kwaliteit
van de arbeid illustreert aan de hand van ontwikkelingen in
onderwijsinstellingen (In  't Veld 1976:  108).  De  samenhang
tussen  kostenproblematiek,  managementsgedrag  en  inrichting
van de organisatie wordt ook gesignaleerd door Grootings en
Paul in hun onderzoek van twee organisaties voor gezinszorg
(Grootings en Paul 1981).

11) Zie voor een kritiek op het eenzijdige denken over de relatie
onderwijs-arbeidsmarkt J.J. van Roof en J. Dronkers, 1980.

12) De  segmentering van de  arbeidsmarkt  staat  centraal  in  de
theorie van de dubbele arbeidsmarkt. Zie voor een bespreking
hiervan Valkenburg en Vissers,  1978. Dit rapport bevat ook
cijfers  m.b.t.  segmenteringstendenties  op  de  Nederlandse
arbeidsmarkt.

13) Hierin  kan  een  verklaring  liggen  voor  het  op  het  eerste
gezicht tegenstrijdige gegeven dat aan de ene kant bedrijven
klagen over een gebrek aan vakarbeiders, terwijl aan de ande-
re kant onderzoek juist op de kwetsbaarheid van vakarbeid
wijst. Men vraagt vakarbeiders vanwege hun flexibele inzet-
baarheid, niet omdat de afzonderlijke werkzaamheden om vak-
kennis vragen.

14) Goede Nederlandse voorbeelden van deze flexibiliteitsstrate-
gie zijn te vinden bij Cie. Zeehavenoverleg 1980, Fruytier en
Van der Pijl 1980 en Grootings en Paul 1981.

15) Ook de ervaringen met het invoeren van de arbeidstijdverkor-

ting wijzen erop, dat de neiging om aan de bestaande vormen
van arbeidsorganisatie vast te houden nog steeds heel sterk
is. Zie in dit verband het Nawoord van hoofdstuk 4.
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III. DE AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEID

Recente ontwikkelingen en mogelijkheden voor een flexibele
koppeling*

Inleiding

In verrassend korte tijd is de aansluiting tussen onderwijs en

arbeid in het middelpunt van de discussie over het sociaal-econo-
misch beleid terecht gekomen. Verscheen er in 1974 een boek met
de titel  'Can the school build a new social order?'  (Emmerij
1974), thans lijkt de tijd rijp voor een boek met de titel 'Can
the school build a new economy?'. Het is duidelijk dat onze ver-
wachtingen ten opzichte van het onderwijs een reuzenzwaai gemaakt
hebben. Maar tegelijkertijd blijven zij hooggespannen: het bouwen
aan een nieuwe economie is nauwelijks een geringere pretentie dan
het bouwen aan een nieuwe samenleving.

Hoewel de grote publieke belangstelling voor dit onderwerp van
tamelijk recente datum is, kan de discussie over de aansluiting
onderwijs-arbeid zeker niet nieuw genoemd worden.  Verschillende
centrale thema's werden reeds in de jaren zestig en zeventig aan
de orde gesteld. Het is opmerkelijk dat van de toen gevoerde dis-
cussies (omstreden is het onderwerp altijd geweest!) en de in het
voetspoor daarvan verworven inzichten thans zo weinig doorklinkt.
Sommige deelnemers aan de huidige discussie  lijken opmerkelijk
kort van memorie te zijn, terwijl anderen het onderwijs kennelijk
nog maar zeer recent hebben ontdekt. Dat valt te betreuren, want
eerder onderzoek en ervaringen bieden verschillende aanknopings-
punten voor verheldering van  thans  gesignaleerde  problemen  en

voor beleid dat gericht is op de oplossing daarvan.

In dit hoofdstuk zal ik een poging doen om de recente ontwikke-
lingen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid en de proble-
men die daardoor worden opgeroepen te belichten vanuit de resul-

taten van vroegere studies en daaraan ontleende overwegingen. Aan
de ene kant zal ik met name aan de hand van de NPAO-studie Onder-
wijs en Arbeidsmarkt - een studie die dateert van de tweede helft
der zeventiger jaren en waarin een poging werd ondernomen een
balans van binnen- en vooral buitenlands onderzoek naar de rela-
ties tussen onderwijs, arbeidsmarkt en arbeidssysteem op te maken
(Van Hoof en Dronkers 1980) - ingaan op de algemene achtergronden

* Dit hoofdstuk is een iets ingekorte versie van een studie die
eerder bij de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonder-
zoek is verschenen (OSA-werkdocument nr. W 28 september 1986).
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van de verhouding tussen onderwijs en arbeid en van de knelpunten
die daarin door de verschillende betrokken partijen worden gesig-
naleerd. Aan de andere kant zal ik, alvorens in te gaan op con-
crete beleidsmogelijkheden, een poging doen om de discussie over
het gewenste beleid op een algemener niveau te brengen door twee
beleidsconcepten te bespreken, die reeds in de eerdere discussie

een rol hebben gespeeld en nu meer dan ooit relevant lijken.

Deze bijdrage is ontstaan in het kader van mijn werkzaamheden ten
behoeve van de programmaleiding van de Organisatie voor Strate-
gisch Arbeidsmarktonderzoek. Zij kan als een voorstudie worden
beschouwd voor het betreffende onderdeel van het OSA-rapport 1985
Werk voor allen. Deze context is voor de uitgangspunten van deze
studie van groot belang. In het genoemde rapport staat de nood-
zaak van hernieuwde economische groei centraal. Het functioneren
van de arbeidsmarkt wordt in het verlengde hiervan bekeken vanuit
het belang van een efficiinte allocatie: het voorkomen c.q. weg-
nemen van knelpunten die economische groei zouden kunnen belemme-
ren. Deze benadering komt ook tot uitdrukking in deze bijdrage en
leidt tot onmiskenbare beperkingen.

In de eerste plaats betekent dit dat  de aansluitingsproblemen
vooral worden bezien vanuit het perspectief van de vraagzijde.
Personeelsvoorzienings- en kwalificatieproblemen  staan  centraal.
Minder aandacht wordt besteed aan de problemen die zich vanuit
het perspectief van de aanbieders kunnen voordoen, zoals verde-
lingsproblemen en problemen die te maken hebben met de onderbe-
nutting van  hun  kwalificatiepotentieel  (zie  voor  een  verdere
uitwerking par.  1). Dit is overigens vooral een kwestie van de
uitwerking van het onderwerp in de latere hoofdstukken.  In het
kader dat in de paragrafen 1 en 2 wordt aangegeven hebben beide
perspectieven en de daarmee verbonden aansluitingsproblemen een
plaats.

Een principielere beperking vloeit voort uit het feit dat in dit
hoofdstuk de aandacht exclusief gericht is op betaalde arbeid die
verricht wordt in het kader van banen, op het reguliere arbeids-
bestel dus. Dat betekent dat vrijwel geen aandacht wordt besteed
aan verschijnselen als de opkomst van de informele economie, de
groei van de 'onbeloonde' arbeid (vrijwilligerswerk, werken met
behoud  van  uitkering)  en  het  streven  naar  herverdeling  van
betaalde en onbetaalde arbeid in het kader van een meer gelijke
rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Men kan echter met recht
beargumenteren dat deze ontwikkelingen, even goed als het streven
naar economische groei, technologische innovatie en het vergemak-

kelijken van de overgang van school naar werk, belangrijke impli-
caties voor het onderwijs hebben. De verwaarlozing hiervan is een
belangrijke beperking, niet alleen van dit hoofdstuk, maar van de
hele beleidsdiscussie over de aansluiting onderwijs-arbeid.  Ik
moet hier volstaan met ervoor te pleiten dat in de nabije toe-
komst hieraan meer aandacht zal worden besteed. Zelf hoop ik te
zijner tijd op dit aspect terug te komen.
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1. Aansluitingsproblemen: aspecten en perspectieven

In de discussie over de relatie tussen onderwijs en arbeid wordt

bijna automatisch gesproken over het bestaan van problemen in de
aansluiting tussen beide. Toch is het nog niet zo eenvoudig om
aan te geven waarop dergelijke uitspraken nu precies betrekking
hebben en waar ze op gebaseerd zijn.

Regelmatig worden klachten gehoord over tekorten in de vooroplei-
ding van schoolverlaters die door bedrijven en instellingen in
dienst worden genomen. "Meneer, ze kunnen geen hamer meer vast-
houden" is in dit verband een gevleugelde uitspraak geworden. Ook
in sommige onderzoekingen worden dergelijke klachten van werkge-
vers/chefs geregistreerd. Deze klachten die betrekking hebben op
de kennis, vaardigheden en houdingen van schoolverlaters, wijzen
op het bestaan van kwalificatieproblemen (althans in de ogen van
degenen die deze klachten uiten).

Nu schuilt er in zulke uitspraken altijd een subjectief element
in de vorm van verwachtingspatronen en normen die het oordeel
beInvloeden. Kritiek op 'de school' en 'de jeugd van tegenwoor-
dig' kent een lange traditie. Van belang is verder dat de ver-
wachtingen ten opzichte van schoolverlaters uiteenlopen.  In een
al wat ouder OECD-rapport worden in dit verband twee verschillen-
de  houdingen  van werkgevers  genoemd:  sommige  werkgevers  zien
schoolverlaters vooral als  'ruw materiaal'  dat in de  praktijk
verder gevormd moet worden, andere verwachten van het onderwijs
dat het 'kant en klare produkten' oplevert, die zonder verdere
'bewerking' in het arbeidsproces ingeschakeld kunnen worden. Het
is aannemelijk, dat de laatste houding vooral in de kleinere be-
drijven aangetroffen zal worden (OECD 1977).

Niettemin kan worden geconstateerd dat vele schoolverlaters zon-
der afgeronde beroepsopleiding de arbeidsmarkt bereiken. Volgens
berekeningen van de Raad voor de Arbeidsmarkt beschikte in 1980
slechts 66n derde van het totale aantal schoolverlaters over een
voltooide beroepsopleiding. Ruim 40% had alleen een vooropleiding
gevolgd  (LBO,  MAVO,  HAVO  of  VWO),  terwijl  25% wel  aan  een

beroepsopleiding  begonnen  was,  maar  deze  niet  had  voltooid
(Arbeidsmarktverkenning 1983: 69). M. Geldens komt op basis van
cijfers uit 1981 tot een dergelijke conclusie (zie Intermediair
23-11-1984 en schema 3.2. op bladzijde 117 (1).

Het bovenstaande betekent dat veel schoolverlaters op de arbeids-

markt verschijnen zonder toereikend voor de beroepspraktijk toe-
gerust te zijn. In dit verband is het niet zonder belang dat het
gegeven of men al dan niet een beroepsopleiding genoten heeft
blijkt samen te hangen met het voorkomen van werkloosheid.  In
tabel 3.1. komt naar voren dat zowel op lager als op middelbaar
niveau de werkloosheid onder degenen met een (voltooide) beroeps-
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opleiding steeds lager is dan onder hen die alleen een algemene
vooropleiding gevolgd hebben.

Tabe 1 3.1. Werkloosheida naar opleidingsrichting en -niveau, aandeel in de totale be-
roepsbevolking in 1979 en 1983

1979 1983

richting
lager middelb. hoger totaal lager middelb. hoger totaal

%
algemeen             9          8                      9          25        22                    25
beroeps               4          2          3          3          17          5          7        10

totaal                     7            2            3            5            21             7            7          15

a. inclusief deeltijdwerklozen en ingeschrevenen werkzaam in het kader van Sociale Werkplaatsen
en Aanvullende Werken.

Bron: CBS (beroepsbevolking 1979), CPB (trendmatig arbeidsaanbod 1983)

Ook het bestaan van bepaalde knelpunten in de personeelsvoorzie-
ning van bedrijven wordt vaak beschouwd als een indicatie voor
een gebrekkige afstemming tussen onderwijs en arbeid. In de twee-

de helft van de jaren zeventig werd in dit verband met name gewe-
zen op het tekort aan vakarbeiders in bijvoorbeeld de metaal, de
bouw en de grafische industrie. Ten gevolge van het grote algeme-
ne vraagtekort leken deze tekorten tot voor kort vrijwel verdwe-
nen, doch de vrees bestaat dat zij in de nabije toekomst opnieuw
de kop op zouden kunnen steken (bijvoorbeeld bij een toename van
de vraag naar personeel ten gevolge van economisch herstel en/of
een  omvangrijke  arbeidstijdverkorting).  Bovendien  worden  thans
tekorten gesignaleerd met betrekking tot bepaalde specialistische
beroepen op het gebied van de 'high technology' en met betrekking
tot bepaalde categorieon middelbare technici (ANTOS 1984: 22-25).

Dergelijke tekorten kunnen voor de ontwikkeling van onze economie
zeer nadelig zijn.

Deze twee soorten problemen, kwalificatie- en personeelsvoorzie-
ningsproblemen, worden het meest frequent genoemd wanneer gespro-
ken wordt over een gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en
arbeid. Zij belichten echter maar 66n kant van die aansluiting:
de problemen die vanuit het gezichtspunt van de vragers/werkge-
vers bestaan op de arbeidsmarkt (bij de personeelsvoorziening) en
in de werksituatie (bij de inzet van personeel). Andere problemen
manifesteren  zich  wanneer  de  aansluiting  tussen  onderwijs  en

arbeid vanuit het gezichtspunt van de aanbieders/werknemers beke-
ken wordt. De problemen die zich vanuit dit gezichtspunt op de
arbeidsmarkt voordoen hebben te maken met moeilijkheden bij het
vinden van 'passende arbeid'. Dat wil zeggen: banen die zowel qua
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inhoud als qua beloning en status corresponderen met het bereikte
opleidingsniveau van de verschillende categoriedn aanbieders. Het
is duidelijk dat de kansen op het verwerven van dergelijke banen
ongelijk verdeeld zijn - hetgeen weer samenhangt met de verschil-
len die met betrekking tot de gevolgde opleidingen bestaan. Dit
is een gegeven waarvan de meeste aanbieders zich ook terdege
bewust zijn. We spreken hier van verdelingsproblemen. Er zij ove-
rigens op gewezen dat deze dimensie van de aansluiting tussen
onderwijs en arbeid niet alleen van belang is als een criterium
ter beoordeling van de aansluitingssituatie, maar ook  als  een
complex van overwegingen dat van grote invloed is op het arbeids-
marktgedrag (en de daaraan voorafgaande opleidingskeuze) van de
betrokkenen.

In de werksituatie kunnen aansluitingsproblemen voor de in het
arbeidsproces ingeschakelde arbeidskrachten de vorm aannemen van
een discrepantie tussen wat men kan en wat vereist wordt.  We
spreken in dit verband van benuttingsproblemen. Het is mogelijk
dat er meer gevraagd wordt van werknemers dan men op grond van
hun opleiding alleen zou verwachten (iets dat niet noodzakelijk
een probleem behoeft te vormen), maar het is ook denkbaar dat er
bij het vervullen van functies slechts een beperkt beroep gedaan
wordt op de beschikbare kwalificaties van de personen die de
functie bekleden. Met name het  snel  stijgende opleidingsniveau
van de beroepsbevolking geeft aanleiding tot uitspraken over een
toenemende onderbenutting. Dit wordt geillustreerd in de al eer-
der genoemde studie van Huijgen e.a. (Huijgen, Riesewijk en Conen
1983: 86 e.v.).  Zij vergelijken de kwalitatieve opbouw van de
werkgelegenheid (naar functieniveau) met de opbouw van de be-
roepsbevolking naar opleidingsniveaus voor de jaren 1960, 1971 en
1977 (zie tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Benutting van  opleiding  gemeten  aan  de  percentages
werknemers die een functieniveau hebben dat resp.

lager, gelijk of en hoger is dan hun opleidingsniveau.

1960 a)   1971 a)   1971 b)   1977 b)

Functieniveau lager dan oplcidingsniveau 7,0 13,6 15,4 25.7

Functieniveau gelijk aan opleidingsniveau 57.5 59.3 55,2 53.6

Functieniveau hoger dan opleidingsniveau 35,6 27,1 29,5 20,6

a) Gebaseerd op Conen en Huijgen. op. cit.
b) Gebaseerd op Huijgen e.a., op. cit.

Bron: Hartog (1985)
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Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat er in de periode 1971-
1977 sprake is van een groeiende discrepantie tussen de kwalita-
tieve opbouw van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking, die
onder meer tot uitdrukking komt in het feit dat in 1977 veel meer
werknemers  in  functies werken waarvan het niveau beneden hun
opleidingsniveau ligt. Het aandeel van hen die een functie bekle-
den die boven hun opleidingsniveau ligt is daarentegen aanzien-
lijk afgenomen. De toename van de onderbenutting in deze periode
is het sterkst bij werknemers met een opleiding op uitgebreid la-
ger en middelbaar niveau. Uit andere gegevens van Huijgen c.s.
blijkt dat het gemiddelde functieniveau per opleidingscategorie
onder jongeren nog aanzienlijk lager is dan dat van de beroepsbe-
volking als geheel, zodat de situatie voor de werknemers die net
van school af zijn (nog) ongunstiger is dan tabel 3.2. aangeeft.

Meer recente gegevens zijn op dit moment niet beschikbaar, maar
er is weinig reden om te veronderstellen dat de tendens die uit
tabel 3.2. spreekt na 1977 omgebogen is. Tegenover een mogelijke
positieve invloed van de voortschrijdende automatisering op het
functieniveau (zie daarvoor par. 3) staan de verdringingsproces-
sen die het vermoedelijke gevolg zijn van het grote aanbodover-
schot.

De bovengenoemde aspecten van de aansluitingsproblematiek kunnen
als volgt in schema worden gebracht.

Schema 3.1. Soorten problemen in de aansluiting tussen onderwils
en arbeid

laats Arbeidsmarkt Werksituatie

Gezichtspunt

Vragers/werkgevers Personeelsvoorzienings- Kwalificatie-
problemen problemen

Aanbieders/werknemers Verdelingsproblemen Benuttings-
problemen

Al deze aspecten hebben betrekking op een gebrek aan overeenstem-
ming tussen de kwalitatieve samenstelling van vraag en aanbod.
Het valt echter niet te ontkennen dat daarnaast sprake is van een
kwantitatieve wanverhouding tussen het aanbod van schoolverlaters

en de voor hen beschikbare arbeidsplaatsen. We zouden dit ver-
schijnsel in navolging van Geurts en H6vels de absorberingspro-
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blemen kunnen noemen ter onderscheiding van de aansluitingspro-
blemen die hierboven besproken zijn (Geurts en H6vels 1983). Dit
verschijnsel vormt op zich een oorzaak van problemen in de over-
gang van school naar werk en werkt bovendien op verschillende ma-
nieren door op de aansluitingsproblematiek zoals die hier om-
schreven is (bijvoorbeeld op de verdelings- en benuttingsproble-
men).

2. Achtergronden van de aansluitingsproblemen

In theorie kunnen oorzaken van problemen in de relaties tussen
onderwijs- en arbeidssysteem worden gezocht in ontwikkelingen die
in beide  systemen plaatsvinden  dn  in het  functioneren  van  de
arbeidsmarkt als tussenschakel tussen beide. In de praktijk wordt

de aandacht vaak nogal exclusief op ontwikkelingen in het onder-
wijs  gericht:  het  tekort  schieten  van  het  onderwijs  in  zijn

beroepsvoorbereidende functie wordt als voornaamste oorzaak van
aansluitingsproblemen gezien. Men heeft dan vooral het oog ge-
richt op wat hierboven kwalificatie- en personeelsvoorzienings-
problemen genoemd werd.

In de studie Onderwijs en Arbeidsmarkt, die verricht werd in
het  kader  van het  Nationaal  Programma  Arbeidsmarktonderzoek
(NPAO), is een poging gedaan deze eenzijdigheid te doorbreken.
In de afsluitende publikatie (Van Hoof en Dronkers 1980) werd
geprobeerd een theoretisch kader voor de analyse van de rela-
ties tussen onderwijs, arbeidsmarkt en arbeidssysteem te ont-

werpen en werden bovendien enkele ontwikkelingen met betrek-
king tot de laatste twee elementen uit deze trits gesignaleerd
die naast ontwikkelingen in het onderwijs van invloed zijn op
het voorkomen van aansluitingsproblemen. Daarbij werden tevens
andere aspecten van de aansluitingsproblematiek belicht, onder
meer door ook het verschijnsel onderbenutting in de beschou-
wing te betrekken en door  te wijzen op de vervlechting van
kwalificatie- ,  personeelsvoorzienings- en  benuttingsproblemen
met de verdelingsproblematiek.

In dit verband is verder van belang dat het begrip kwalifica-
tie (een centraal begrip in deze studie) zo werd uitgebreid dat
het  niet  alleen  vaktechnische  aspecten  (kennis  en  vaardig-
heden met een  instrumenteel karakter), maar ook sociaal-nor-
matieve  aspecten  omvatte.  Langs  deze  weg werd  de  aandacht
gevraagd voor het belang van eigenschappen die verwijzen naar
de instelling van personen ten opzichte van het verrichten van
werk en ten opzichte van de context waarin het  plaatsvindt
(zoals  werkdiscipline,  betrouwbaarheid,  collegialiteit,  maar

ook flexibiliteit, kritische zin, weerbaarheid en dergelijke)
binnen het geheel van kwalificatie-eisen en voor de relatie
daarvan met de door de werkgever geformuleerde opleidingseisen.
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In de genoemde studie werd in de eerste plaats gewezen op het
bestaan  van meerdere  typen  deelmarkten waarbinnen  de  relaties
tussen onderwijs en arbeid,  tussen de verwerving,  allocatie en

benutting van kwalificaties verschillend gestructureerd zijn. Op
de zogenaamde beroepsdeelmarkten bestaat een min of minder duide-
lijke band tussen opleidingen en het geheel van functies dat tot

het beroepsdomein gerekend wordt. Aansluitingsproblemen, zowel in
de zin van een tekort aan personeel met bepaalde beroepskwalifi-
caties als in de zin van een discrepantie tussen de kennis en
vaardigheden die in een opleiding worden bijgebracht en de eisen
die daaraan in de werksituatie gesteld worden, kunnen hier rela-
tief eenvoudig worden vastgesteld. Deze deelmarkten zijn echter
zeer kwetsbaar voor economische, technologische en organisatori-
sche veranderingen, die de inhoud van het werk beinvloeden en die
de betreffende beroepskwalificaties doen verouderen en/of overbo-
dig kunnen maken.

Op de  zogenaamde bedrijfsdeelmarkten, waarbinnen bedrijfsspeci-
fieke kwalificaties een grote rol spelen,  ligt de situatie an-
ders. Hier bestaat een zekere afstand tussen concrete functiever-
eisten en de kennis en vaardigheden die via externe opleidingen
kunnen worden verworven. Deze afstand moet door interne scholing
en training worden overbrugd. Veranderingen in de inhoud van het
werk kunnen eveneens op deze manier worden opgevangen. Omdat de
zo verworven kwalificaties bedrijfsgebonden en dus moeilijk over-
draagbaar zijn, betekent dit echter ook dat de mogelijkheden voor
externe mobiliteit beperkt worden.  Opleidingseisen  ten aanzien
van nieuw te recruteren personeel zijn vaak weinig specifiek en
functioneren vooral als indicatie voor scholingsgeschiktheid
('trainability') en bepaalde gewenst geachte sociaal-normatieve
kwalificaties (zoals betrouwbaarheid en flexibiliteit). Dat leidt
vaak tot een tamelijk selectief recruteringsbeleid, waarbij
bepaalde categoriein arbeidskrachten (vrouwen bijvoorbeeld) bijna
automatisch worden buitengesloten.

Voor de verklaring van aansluitingsproblemen is het dus van groot
belang hoe de verhouding tussen beide typen deelmarkten in een
bepaalde periode c.q. binnen een bepaald gebied zich ontwikkelt.
In het algemeen wordt verondersteld dat na de Tweede Wereldoorlog
en vooral vanaf het begin van de zestiger jaren de bedrijfsdeel-
markten sterk in betekenis zijn toegenomen (zie bijvoorbeeld Sen-
genberger 1979).

In aansluiting hierop wordt in de NPAO-studie met enige nadruk
gewezen op de grote betekenis van de eigen opleidingsactiviteiten
van bedrijven. Vanouds speelt het leren in de praktijk een be-
langrijke rol bij het verwerven van de voor bepaalde beroepen en
functies vereiste kennis en vaardigheden. Maar het opleiden in
bedrijven is ook aan bepaalde grenzen gebonden. Dit hangt samen
met het feit dat er in de bedrijfscontext steeds een zekere span-
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ning tussen leren en werken,  tussen kwalificeren en produceren
bestaat. In dit verband is met name van belang dat aan de voor-
waarden voor het moeiteloos combineren van leren en werken in de
praktijk steeds minder voldaan lijkt te worden. Ten gevolge van
de  voortschrijdende  arbeidsverdeling bieden  vele  functies  nog
maar beperkte leermogelijkheden,  zodat een  'vak'  in dit  soort
functies moeilijk meer te leren valt. De automatisering van het
produktieproces beperkt de mogelijkheden van leren op de werkplek
('on-the-job-training') op een andere manier: geautomatiseerde
processen  bieden  minder  aanknopingspunten  voor  praktijkleren,
terwijl het risico dat verbonden is met de inzet van nog niet
volleerde arbeidskrachten groot is. Ten slotte leidt het voortdu-
rende streven naar rationalisering tot de eliminatie van zoveel

mogelijk improduktieve uren, waarmee Voor het oefenen van

bepaalde werkzaamheden zowel de ruimte als de begeleiding in de
knel komt.

Deze belemmeringen voor het combineren van leren en werken leiden
ertoe dat die bedrijven die in belangrijke mate op interne scho-
ling aangewezen zijn, aparte interne voorzieningen voor scholing
in het leven roepen zoals roulatiesystemen, interne stages, leer-

hoeken  en  zelfs  complete  bedrijfsscholen.  Met  name  de  grote
bedrijven hebben in het verleden een omvangrijke infrastructuur
voor interne opleidingen opgebouwd.  Een andere mogelijkheid  is
dat de betrokken bedrijven  en  instellingen  een  deel  van  hun
opleidingsbehoefte door externe instanties laten vervullen. Voor
kleine bedrijven is dit zelfs vaak  de  enige  mogelijkheid.

Daardoor is een scholingsmarkt ontstaan waar de meest uiteenlo-
pende organisaties opleidingen,  trainingen,  cursussen en derge-
lijke aanbieden.

Zo heeft zich binnen het bedrijfsleven een geheel van opleidings-
voorzieningen ontwikkeld dat volgens de schaarse schattingen een
aanzienlijk aantal personen bestrijkt en een aanzienlijke waarde
vertegenwoordigt. Het CBS berekende op basis van de AKT 1979 dat
(op het moment van de telling)  ongeveer  125.000 personen een
bedrijfsopleiding volgden (Einerhand e.a. 1984). Van Biessen komt
in een artikel van 1983 tot een schatting van 800.000 deelnemers

jaarlijks, waarmee een bedrag van twee miljard gulden gemoeid zou
zijn  (Van  Biessen  1983).  Als  we  dat  vergelijken met  de  ruim
60.000 personen die jaarlijks via de scholingsmaatregelen van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in staat worden
gesteld een opleiding te volgen, komt het belang van bedrijfsge-
richte vormen van opleiding en scholing wel heel  sprekend tot
uitdrukking.

Met het verslechteren van de financieel-economische positie van
veel bedrijven in de afgelopen jaren is dit "interne onderwijs-
systeem" echter onder druk komen te staan. Het duidelijkst blijkt
dit uit het teruglopen van de leerlingaantallen in het Leerling-
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bezen (LLW), ten behoeve waarvan de bedrijven het praktijkgedeel-

te verzorgen. Zo waren er in 1979 63.000 leerlingen in het pri-
mair leerlingwezen, in 1982 nog maar 48.000 (H6vels 1983),  ter-
wijl de instroom in deze periode daalde tot 25.000 leerlingen in
1982. Er zijn echter ook andere aanwijzingen dat vele bedrijven
hun  opleidingsinspanningen met het  teruglopen  van  de  economie
hebben beperkt of althans veel strikter dan voorheen in het teken
van de eigen bedrijfsdoelstellingen hebben geplaatst (Valkenburg
en Hulskes 1983). Zo komt een essentiJle schakel in het kwalifi-
catieverwervingsproces  in  de  knel,  hetgeen  zijn  uitwerking  op
kwalificatie- en personeelsvoorzieningsproblemen niet zal missen.

Verder werd in de NPAO-studie de aandacht gevraagd voor bepaalde
ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van het produk-
tieproces die een negatieve invloed hebben op het functieniveau.
Processen als  de voortschrijdende horizontale en verticale
arbeidsdeling, mechanisatie en rationalisering gaan vaak gepaard
met de vereenvoudiging van een deel van het werk, hetgeen een
neerwaarts effect op het functieniveau heeft. Dergelijke tenden-
ties zijn in bepaalde sectoren en voor bepaalde categorieon per-
soneel gedurende de periode 1960-1977 gesignaleerd in de eerder
genoemde studie van Huijgen e.a. (Huijgen, Riesewijk  en  Conen
1983: 44 e.v.). Zo constateren zij in de periode 1960-1971 een
niveaudaling bij handarbeiders in de  industrie en de bouw en
polarisatietendenties onder de employees, terwijl na 1971 ook bij

de employees een neerwaartse tendens domineert.  Over de gehele
periode blijkt het gemiddelde functieniveau van de beroepsbevol-
king als geheel maar nauwelijks gestegen te zijn, ondanks de ver-
schuiving binnen de werkgelegenheidsstructuur naar sectoren met
een groter aandeel van hogere functieniveaus.

Deze ontwikkelingen dragen bij tot de eerder genoemde discrepan-
tie tussen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de
kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid en vergroten het
risico van onderbenutting. Tevens worden hierdoor leermogelijkhe-
den in de werksituatie aangetast, zodat de verdere ontwikkeling
van kwalificaties tijdens de beroepsloopbaan voor grote groepen
werknemers belemmerd wordt.

In de NPAO-studie wordt verder nog gewezen op een belangrijke
maatschappelijke ontwikkeling die de aansluiting tussen onderwijs
en arbeid sterk beinvloedt. Dat is de groeiende betekenis van het
onderwijs  voor  het  bereiken  van  de  beter  beloonde  en  hoger
gewaardeerde maatschappelijke posities. Dit komt onder meer tot
uiting in het feit dat het bezit van diploma's bij de allocatie
op de arbeidsmarkt een steeds grotere rol is gaan spelen. Dit be-
Invloedt op zijn beurt weer het school- en beroepskeuzegedrag van
de schoolgaanden, hetgeen tot uiting komt in het streven om een
zo hoog mogelijk opleidingsniveau te bereiken.  De stijging van
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking - een verschijnsel
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dat  doorgaans volledig als  produkt  van  ontwikkelingen  in  het
onderwijs wordt beschouwd - wordt dus op zijn minst  ten dele
'geinduceerd' door de in het arbeidssysteem hecht verankerde kop-
peling van opleidingsniveaus en verschillen in (materiile en im-
materiole) beloningen.

Het is dan van belang erop te wijzen dat het hier om een zichzelf

versterkend  proces  gaat.  De  stijging van het  opleidingsniveau
]eidt, als een corresponderende verschuiving in het  functieni-
veau  achterwege  blijft  en  de  arbeidsmarktsituatie  als  geheel
slechter wordt, tot een verscherpte concurrentie op de arbeids-

markt. Dit heeft op zijn beurt een verscherping van de selectie-
eisen tot gevolg en vermoedelijk ook een toenemende segmentering
binnen de functiestructuur, waarbij doorstroming steeds meer aan
grenzen  wordt  gebonden  die  alleen  via  additionele  opleiding
(inclusief diploma's) te doorbreken zijn. Voor individuele aan-

bieders wordt het dus steeds noodzakelijker een hoog onderwijs-
niveau te verwerven. Weliswaar is dit steeds minder een garantie
voor een hoogwaardige functie, doch het is de enige weg om zich
in de concurrentie met anderen staande te houden. We kunnen hier
met recht van een vicieuze cirkel spreken, waarbij paradoxaler-
wijze de koppeling van onderwijsniveaus met verschillen in belo-
ning en status tot een groeiende discrepantie tussen opleidings-
en functieniveau leidt (3).

Wat het onderwijssysteem zelf betreft kan de analyse van Van Hoof
en Dronkers nog verder worden aangevuld. In de discussie daarover
valt de nadruk sterk op de 'verzelfstandiging' van het onderwijs
ten opzichte van het arbeidsbestel en op de groeiende invloed van
bepaalde  pedagogische idealen (zelfontplooiing, bewustwording,
algemene ontwikkeling) op de inrichting van het onderwijs. Dit
zou mede verantwoordelijk zijn voor een onderwaardering van de
beroepsvoorbereidende functie van het onderwijs en zou ook daar
waar deze centraal staat  (in het beroepsonderwijs dus),  leiden
tot een verwaarlozing van eisen uit de beroepspraktijk.

Zonder het belang van de bovengenoemde culturele factoren te ont-

kennen moet erop gewezen worden dat ook structurele kenmerken van
het (Nederlandse) onderwijssysteem hierbij een grote rol spelen.
Daarbij gaat het om de traditionele scheiding  tussen  algemeen
vormend en beroepsonderwijs en de relatie tussen beide zoals die
in bepaalde doorstromingspatronen tot uitdrukking komt (zie bij-
voorbeeld Grootings en H6vels 1981 a). Kern van de zaak is hier
dat aan de ene kant de doorstroming tussen de verschillende trap-

pen in het beroepsonderwijs betrekkelijk gering is (zij zijn voor
het merendeel der leerlingen eindonderwijs), terwijl aan de ande-

re kant de instroom in MBO en HBO overwegend afkomstig is uit de
corresponderende trappen van het algemeen vormend onderwijs (MAVO
resp. HAVO). Het LBO is in deze structuur steeds meer "restonder-
wijs" geworden: leerlingen die een beroepsopleiding op middelbaar
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of hoger niveau ambioren, mijden het LBO en kiezen dus na de la-
gere school voor het AVO. In schema 3.2. worden in een stroomdia-
gram deze doorstromingspatronen geTllustreerd.

Dit heeft onder meer geleid tot de snelle stijging van de toe-
stroom naar het algemeen vormend onderwijs sinds de invoering van
de   mammoetwet,   die door velen als teken   van de "veralgemening"
van het onderwijs wordt beschouwd.  Hartog heeft er echter op
gewezen dat dit niet geleid heeft tot een corresponderende stij-
ging van schoolverlaters die allddn een of andere vorm van AVO
genoten hebben (Hartog 1980). Wel blijken er bij de overgang van
AVO naar BO vaak grote problemen te ontstaan, getuige de grote
aantallen voortijdige schoolverlaters juist in MBO en HBO. ZO

zijn de genoemde structuurkenmerken van het onderwijs mede bepa-
lend voor het feit dat veel schoolverlaters niet over een afge-
ronde beroepsopleiding blijken te beschikken (zie boven).

Schema 3.2. Stroomdiagram onderwijs 1981

Primak Sicundair Tortlilr
.. ..

1, Met diploma                                                                      CD·
1,  Zonder diploma                                            I                          (2)-

VWO
HA 0 14 VWO

Efe  BK
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10©| BO | -1. i MAVO r 244 A

721=
@ /3-™h     K1

Gl  1                -T1.- n>·  ..« 1  =--(12-  LBO           .1   9«     U.

0*1 d m- ul-------29
Y Y

ARBEIDSMARKT
Bron: CBS en Ovorige bronnen; McKInsey & Complny analys•

Dit heeft bovendien gevolgen voor het leerlingwezen. Dit bouwt
traditioneel voort op het LBO. De restonderwijs-status van dit
type onderwijs en de daarmee samenhangende negatieve selectie van
leerlingen brengen verschuivingen in de instroom in het leerling-
wezen teweeg (in kwantitatieve 6n kwalitatieve zin).  Daardoor
beinvloeden zij dus indirect de kwalificatie- en personeelsvoor-
zieningsproblemen van bedrijven met betrekking tot vakarbeiders.
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In deze paragraaf heb ik aandacht besteed aan enkele algemene
achtergronden van de aansluitingsproblemen  tussen onderwijs  en
arbeid, zoals het bestaan van verschillende typen deelmarkten, de
vaak  essentiole  rol,  maar .ook  de  kwetsbaarheid  van  de  eigen

opleidingsactiviteiten van bedrijven,  de groeiende discrepantie
tussen opleidings- en functieniveau en de verschillende factoren
die daartoe bijdragen, de verhouding tussen algemeen en beroeps-

voorbereidend onderwijs in het Nederlandse onderwijssysteem etce-
tera. Dit kon slechts in grote lijnen gebeuren; sommige aspecten
zullen in het vervolg nog verder worden uitgewerkt. De bedoeling
was om te laten zien dat het geheel een complex karakter heeft,

waarbij ontwikkelingen aan de onderwijskant en ontwikkelingen aan
de arbeidskant op verschillende manieren ineengrijpen. Bovendien
blijkt het om ontwikkelingen te gaan die voor een belangrijk deel

een structureel karakter hebben, dat wil zeggen nauw verbonden
zijn met centrale kenmerken en ontwikkelingstendenties van ons
onderwijs- en arbeidsbestel.  Op deze manier kan afstand worden
genomen van de vaak eenzijdige diagnoses van de aansluitingspro-
blematiek, die met name in sommige beleidskringen de ronde doen.

3. Recente ontwikkelingen en hun invloed op de aansluiting tussen

onderwijs en arbeid

De verschillende studies die in het voorgaande genoemd werden,
zijn voor het merendeel tot stand gekomen aan het einde van de
jaren zeventig. Zij dragen in meer of mindere mate dan ook het
stempel van de discussie over arbeidsmarktproblemen in die perio-
de. De aandacht ging vooral uit naar het bestaan van kwalitatieve
discrepanties tussen vraag en aanbod als oorzaak van de in die
jaren aanzienlijke openstaande vraag.  Inmiddels  is de arbeids-
marktsituatie grondig veranderd en heeft ook het arbeidsmarktbe-
leid ingrijpende veranderingen ondergaan. In deze paragraaf zul-

len enkele recente ontwikkelingen worden genoemd die naar men mag
aannemen van groot belang zijn voor de relaties tussen onderwijs,
arbeidsmarkt en arbeidsbestel. Daarbij ligt de nadruk op wat eer-
der de kwalificatie- en  personeelsvoorzieningsproblemen  genoemd
werd.

Versterking van de marktsector,  verschuivingen  in de beroepen-
structuur en personeelsvoorzieningsproblemen.

In de afgelopen jaren is de prioriteit in het financieel-econo-
misch beleid nadrukkelijk gelegd op versterking van de marktsec-
tor. Dit heeft er onder meer toe geleid dat aan de jarenlange
groei van de collectieve sector een einde gekomen is. De kwartai-
re sector vormt met name het werkterrein van de groeiende stroom
van schoolverlaters met sociaal-culturele en verzorgende oplei-
dingen. De stagnatie van de kwartaire sector gaat dan ook gepaard

met een meer dan evenredige groei van de werkloosheid in de soci-
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aal-culturele en verzorgende beroepen  (zie de diverse Arbeids-
marktrapportages van het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid).

Een belangrijk onderdeel van het beleid dat gericht is op ver-
sterking van de marktsector is het streven naar herindustrialisa-
tie. De zogenaamde Commissie-Wagner, die een aantal invloedrijke
adviezen over deze materie heeft uitgebracht, heeft er onder meer
op gewezen dat  dit  streven  ook  consequenties  heeft  voor  het
onderwijs. De commissie heeft in dit verband gepleit voor een
versterking en reorganisatie van het initiole beroepsonderwijs en
uitbreiding en verbetering van de voorzieningen voor om-, her- en
bijscholing.  Ook door anderen wordt de vrees uitgesproken dat
door de afnemende belangstelling voor technisch onderwijs (die de
tegenhanger vormt van de groeiende belangstelling voor de soci-

aal-culturele beroepen) knelpunten op de arbeidsmarkt zouden kun-
nen ontstaan, die een nadelige invloed op de gewenste herindus-
trialisatie zouden kunnen hebben. Daarbij heeft men het oog zowel
gericht op bepaalde wetenschappelijke en vakspecialistische func-
ties als op middelbare technici.  Tegenover grote aanbodsover-
schotten in de sociaal-culturele en verzorgende beroepen zouden
dus mogelijk tekorten in de technische beroepen komen te staan.
De recente geluiden over problemen bij het aantrekken van bepaal-
de categorieon geschoold personeel versterken deze vrees nog.

Deze vrees lijkt in zijn algemeenheid vooralsnog niet gegrond.
Van belang is in dit verband dat recente gegevens over doorstro-
ming in het onderwijs wijzen op een groeiende toestroom naar MBO
en HBO, waarvan vooral het technisch en economisch/administratief
beroepsonderwijs profiteren (ANTOS  1984:  13).  Uit berekeningen
die door het NEI zijn uitgevoerd (en waarin deze gegevens ver-
werkt zijn (4)) komen geen aanwijzingen voor tekorten aan tech-
nisch opgeleiden te voorschijn (zie tabel 3.3).

Tabel 3.3  Arbeidsvraag en arbeidsaanbod naar opleidingsniveau en
-richting; 1985-1990 (groei in % per jaar).

Opleidingsniveau

laag middelbaar hoog

Opleidingsrichting vraag aanbod vraag aanbod vraag aanbod

algemeen 1,3 -1,9 1,6 0,8      -       -
technisch 1,1 -0,0 1,4 2,2     1,1     4,1
administratief       1,1     -0,1 1,6 0,3     2,5     4,7
verzorgend            -        - 1,3 3,2     0,5     4,5

Bron: Nederlands Economisch Instituut: Prognose van de beroeps- en
opleidingsstructuur in 1990. OSA-werkdocument nr. W 17
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Alleen voor lager opgeleiden en middelbaar opgeleiden met een
algemene of een administratieve opleiding groeit de werkgelegen-
heid sneller dan het aanbod. Gezien het ruime aanbodoverschot op
dit moment zullen er zich naar verwachting ook hier weinig knel-
punten  voordoen,  met  mogelijke  uitzondering  van  de  categorie
middelbaar  administratief  opgeleiden,  waarvoor  het  aanbodover-
schot thans betrekkelijk klein is.

Dergelijke vooruitberekeningen  zijn natuurlijk met onzekerheden
omgeven. Zij trekken ontwikkelingen uit het verleden verder door
en houden geen rekening met mogelijke trendbreuken. Zo'n lijn is
de in het voorafgaande al genoemde tendens dat het opleidingsni-
veau sneller stijgt dan het functieniveau. Deze tendens is in de
tabel duidelijk te herkennen. Weliswaar groeit de vraag naar mid-

delbaar en hoger geschoold personeel sneller dan die naar lager
geschoold personeel, doch het gemiddelde niveau van het aanbod
stijgt door de afname van het aanbod op lager en de sterke toena-
me van het aanbod op hoger niveau nog sneller. Dit hoeft, gezien
datgene wat eerder in paragraaf 2 werd besproken,  geen verba-
zing te wekken. Zal deze tendens zich ook inderdaad de komende
jaren doorzetten? Dat lijkt vooral afhankelijk van de vraag of er
een versnelde 'upgrading' van de vraag naar personeel te verwach-

ten is, bijvoorbeeld onder invloed van de technologische vernieu-
wing. Op dit punt kom ik later nog terug. Vooralsnog lijkt het
mij niet erg waarschijnlijk dat de genoemde tendens radicaal zal
omslaan.

Hiermee is het probleem van eventuele knelpunten  in de perso-
neelsvoorziening natuurlijk niet afgedaan. De in de tabel opgeno-
men gegevens bevinden zich op een hoog niveau van aggregatie. Dit
sluit het ontstaan van knelpunten met betrekking tot specifieke
beroepen of opleidingscategorieon zeker niet uit. In een recente
inventarisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid worden in dit verband naast technische en economisch-
administratieve beroepen op middelbaar en hoger niveau ook vak-
lieden in de metaalbewerking, electrotechniek en procestechniek
genoemd (zie ook Van Ours 1986).

Dat thans, bij een bescheiden herstel van de vraag naar perso-
neel, dergelijke problemen hier en daar weer de kop opsteken is
op zich niet zo verwonderlijk. In dit verband herinner ik aan wat
in paragraaf 2 gezegd is over het belang van de eigen opleidings-
activiteiten van bedrijven. Uit onderzoek naar de oorzaken van
knelpunten op de arbeidsmarkt aan het einde van de jaren zeventig
is gebleken dat tekorten aan geschoold personeel behalve met de

afnemende belangstelling voor de betreffende beroepen (c.q. het
imago van de bedrijfstakken waarin ze worden gevonden) ook samen-
hangen met de aarzeling van bedrijven om te investeren in de op-
leiding van eigen personeel (5). Liever dan zelf personeel op te
leiden,  probeerden vele bedrijven om ervaren vakmensen via  de
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externe markt aan te trekken. Zo ontstond een arbeidsmarktsitua-
tie waarin het risico dat geschoold personeel door concurrerende
bedrijven werd weggekocht groot was, hetgeen de aarzeling van in-
dividuele bedrijven om in opleiding te investeren verder ver-
sterkte.

Op deze manier kan echter op den duur het aanbod van geschoold
personeel binnen een branche of bedrijfstak als geheel ernstig in
gevaar worden gebracht. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat
na  een  periode,  waarin  zoveel mogelijk OP opleidingskosten
bespaard is, nu bij het aantrekken van de bedrijvigheid tekorten
aan geschoold personeel weer de kop opsteken. Dit wijst op de
noodzaak om het opleidingsbeleid binnen bedrijfstakken een stevi-
ger basis te geven. Op dit thema zal ik in het vervolg nog terug-
komen.

Technologische innovatie, veranderingen in de scholingsbehoeften
van arbeidsorganisaties en kwalificatieproblemen.

Een ontwikkeling die gedurende de afgelopen jaren weer volop in
de belangstelling is gekomen is het voortschrijdende proces van
automatisering. Het zier ernaar uit, dat met de opkomst van de
micro-electronica en de daarop gebaseerde nieuwe informatie-tech-
nologieon de automatisering van het arbeidsproces in een stroom-
versnelling geraakt is. In ieder geval breidt het toepassingsbe-
reik van de bedoelde vormen van procesinnovatie zich in snel tem-
po uit. Evenals dat in een eerdere fase van automatisering het
geval  was  (zie  het  SER-rapport  over  automatisering  uit  1968)
staat ook nu de relatie tussen automatisering, scholingseisen en
aanpassing van het onderwijs in de discussie centraal.  Evenals
vroeger is er een wijd verspreid gevoel dat het onderwijs op dit
punt in zijn beroepsvoorbereidende functie tekortschiet. Evenals
vroeger is het echter ook nu geen eenvoudige zaak om inzicht in
de  thans  plaatsvindende  veranderingen  en hun  consequenties  te
verkrijgen.

Een eerste vraag die in dit verband gesteld kan worden luidt wel-
ke behoefte er ten gevolge van de nieuwe vormen van automatise-
ring zal ontstaan aan bepaalde gesprecialiseerde opleidings- c.q.
beroepscategorieon. Onder meer uit de in opdracht van de OSA ver-
richte studie  'New information technologies and technical/voca-
tional education' (Jallade 1984) blijkt, dat de schattingen hier-

omtrent in de drie onderzochte landen (Zweden, Frankrijk en de
BRD) ver uiteenlopen.  Tegelijkertijd wordt  ervoor  gewaarschuwd
dat deze behoefte niet overschat moet worden. De meeste behoefte
is er aan wat in deze studie  'professionele  toepassers'  wordt
genoemd, personen die bij de toepassing van informatie-technolo-
gie n  in  bepaalde  arbeidsorganisaties  sleutelposities  innemen.
Zij dienen daarom niet alleen hun eigen vak te beheersen, maar
ook een goede kennis van de informatica te bezitten (zogenaamde
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dubbele kwalificatie). Om in deze behoefte te voorzien is niet
zozeer het oprichten van nieuwe  specialistische opleidingen of
studierichtingen noodzakelijk, maar moeten opleidingen voor be-
staande beroepen worden uitgebreid met nieuwe onderdelen die de
overdracht en toepassing van informatica-kennis beogen.

Een tweede vraag die van belang is wanneer de gevolgen van auto-
matisering voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeid aan de
orde zijn, luidt welke verschuivingen er in het takenpakket van
bepaalde beroepen of functies plaatsvinden en welke consequenties
die hebben voor de kwalificatie-eisen. Hierover wordt door onder-
zoekers intensief gediscussieerd, een debat dat al dateert van de
eerste automatiseringsgolf in de jaren zestig. Daarbij zijn niet
alleen de specifieke inhoudelijke veranderingen in de vereiste
kennis en vaardigheden aan de orde, maar ook de veranderingen in
het niveau van de kwalificatie-eisen.

Dit is niet de plaats om in extenso op deze discussie in te gaan.
Wel zullen kort enkele conclusies worden vermeld die geldigheid
lijken te bezitten voor het onderzoek dat in de tweede helft van

de jaren zeventig en in het begin van de jaren tachtig is ver-
richt (6). Daarna zal worden ingegaan op het meest recente Neder-
landse onderzoek.

In ieder geval is in de loop der tijd duidelijk geworden, dat
technologische vernieuwingen  (i.c.  automatisering) bepaald niet

alleen  positieve  gevolgen  voor  de  kwalificatie-eisen  met  zich
meebrengen. Men kan niet zeggen dat automatisering in het verle-
den geleid heeft tot een systematische afbouw van ongeschoolde
arbeid. Door automatisering zijn ook nieuwe functies ontstaan met
een routinematig karakter (bijvoorbeeld ponstypiste, vele opera-
torsfuncties). Bovendien is gebleken dat technische vernieuwingen
in vele gevallen hebben bijgedragen tot een vereenvoudiging van
bepaalde geschoolde functies (bijvoorbeeld in de grafische en in
de electro-technische industrie, in het kantoorwerk).

Wellicht  belangrijker  dan  uitspraken  over  zulke  trends  zijn
enkele methodologische en theoretische conclusies die thans alge-
meen worden geaccepteerd. E6n zo'n conclusie luidt dat de gevol-
gen van technische veranderingen voor de inhoud van de betrokken
functies mede afhankelijk zijn van de gehanteerde organisatie-
principes. In principe kan eenzelfde technische vernieuwing (bij-
voorbeeld de introductie van een NC-machine) zowel tot vereenvou-
diging als tot verrijking van bepaalde functies leiden. Het veel-

vuldig voorkomen van het eerste is vooral het gevolg van de brede
verspreiding van de zogenaamde Tayloristische organisatieprinci-
pes  (ver  doorgevoerde  horizontale  en  verticale  arbeidsdeling,
standaardisering van taken etcetera).
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Een tweede conclusie is dat de omzetting van functie-eisen in de
vraag naar personen met bepaalde kwalificaties onder meer afhan-
kelijk is van het gevoerde personeelsbeleid, dat weer mede bein-
vloed wordt door de situatie op de arbeidsmarkt (het beschikbare
aanbod). Een verhoging van opleidingseisen kan het gevolg zijn
van een ruim aanbod op de arbeidsmarkt en is dus niet per se een
indicatie van veranderingen in de functie-inhoud. Kennelijk kun-
nen bepaalde soorten functies met meerdere opleidingscategorieon
worden gecombineerd, hetgeen de aandacht vestigt op het belang
van substitutieprocessen.

Deze meer theoretische conclusies worden ook in de meest recente
studies, bijvoorbeeld die met betrekking tot flexibele automati-
sering,  onderstreept.  Zowel  in  een  voorstudie  van  Intervisie
(Dekkers  en  Slagmolen  1984)  als  in  een  literatuurstudie  van
STB/TNO (Bilderbeek en Kalff 1984) wordt erop gewezen, dat de ge-
volgen van flexibele automatisering voor de inhoud van het werk
in hoge mate bepaald worden door de vraag of men bij de inrich-
ting van het arbeidsproces de traditionele organisatieprincipes
zal blijven hanteren of juist zal kiezen voor een herintegratie
van taken (bijvoorbeeld door het programmeren van de apparatuur
deels tot onderdeel van de machinebedienersfunctie te maken). Dat
heeft uiteraard consequenties voor de bezetting van de betreffen-
de functies (bijvoorbeeld of men voor de functie van machinebe-
diener een LTS-er,  iemand met een vakopleiding,  of een MTS-er
zoekt). De genoemde conclusies hebben dus een praktische beteke-
nis, omdat zij op het bestaan van keuzemogelijkheden wijzen. Over
de vraag welke keuzes in samenhang met de introductie van nieuwe
vormen van automatisering de facto gemaakt zullen worden, valt a
priori niet zoveel te zeggen. Het lopende onderzoek zal hier meer
licht op moeten werpen.

In ons land wordt thans op verschillende plaatsen en door ver-
schillende instellingen onderzoek verricht naar de gevolgen van
de  automatisering c.q. informatisering  van  produktieprocessen
voor de inhoud van de functies en kwalificatie-eisen (zie voor
een overzicht Huijgen en Pot 1987). Daaruit blijkt duidelijk dat
technische en organisatorische veranderingen bij de voortschrij-
dende informatisering hand in hand gaan. Het bestaan van organi-
satorische alternatieven bij de inrichting van het arbeidsproces
wordt in de praktijk ook steeds meer onderkend. Er zijn aanwij-
zingen dat er in toenemende mate sprake is van een versoepeling
van de eerder genoemde traditionele organisatieprincipes.  Inte-
gratie van taken en verbreding van functies met corresponderende
verbreding van kwalificatie-eisen en nadruk op multi-inzetbaar-
heid  van  personeel  lijken  in opkomst, zij  het  vermoedelijk
slechts voor specifieke personeelscategorieon (zie de conclusies
van hoofdstuk 2).
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Meer in het algemeen mag men verwachten dat naarmate de in theo-
rie  bestaande  organisatorische  keuzemogelijkheden  meer  worden

waargenomen en benut, de heterogeniteit van functies tussen ver-
gelijkbare bedrijven zal toenemen en daarmee ook de heterogeni-
teit van kwalificatie-eisen.  Het  lijkt verder aannemelijk,  dat
door zo'n ontwikkeling ook het bedrijfsspecifieke aspect van de
vereiste kwalificaties een grotere nadruk zal krijgen. Het samen-
voegen van oude, nieuwe en veranderende taken zal vaak tot func-

ties met een meer bedrijfsgebonden karakter leiden. Dit laatste
wordt bijvoorbeeld in een recente studie in de verzekeringsbran-
che geillustreerd (Doorewaard en Huijgen 1985). Verder wordt al-
gemeen de verwachting uitgesproken dat de niet direct op de vak-
technische kennis  betrekking hebbende  kwalificaties  in  belang
zullen toenemen, zoals flexibiliteit (verbonden met de behoefte
aan multi-inzetbaarheid van personeel), sociale en communicatieve
vaardigheden  (vanwege  het  werken  in  teams),  nauwgezetheid  en
betrouwbaarheid (vanwege  de  kostbaarheid van apparatuur en
installaties).

Wijzen de meest recente studies op uiteenlopende ontwikkelingen
met betrekking tot verschillende soorten functies,  zij vertonen
een grote eenstemmigheid omtrent de invloed van deze ontwikkelin-
gen op de eisen die bedrijven stellen c.q.  zullen gaan stellen
met betrekking tot de vooropleiding van nieuw personeel. Bijna
steeds wordt geconstateerd dat deze eisen stijgen naarmate de
informatisering/automatisering zich verder verbreidt.  Dat bete-
kent met name dat een aantal functies op uitvoerend niveau steeds
minder toegankelijk wordt voor schoolverlaters met een LBO-diplo-
ma. De bedrijven geven veelal als argument voor deze 'upgrading',

dat het werken met geavanceerde apparatuur ook op uitvoerende
niveaus een meer abstracte vorm van denken vergt en een flexibele
instelling.  Of deze kwalificaties op LBO-niveau aanwezig zijn
wordt betwijfeld. Hierin weerspiegelt zich ook de lage dunk die
werkgevers in het algemeen van het LBO en de LBO-ers hebben en
die te maken heeft met de eerder gesignaleerde positie van het
LBO als restonderwijs. Hier komt duidelijk het bestaan van ver-
dringingsprocessen naar voren, die het gevolg zijn van een combi-
natie van bedrijfsinterne  en arbeidsmarktfactoren  en die  zich
vermoedelijk ook op hogere niveaus manifesteren (verdringing van
MBO-ers door HBO-ers) (7).

Wat betekent het bovenstaande nu in concreto voor de aansluiting
tussen onderwijs en arbeid? Uit allerlei uitlatingen van werkge-
vers  blijkt dat zij  daar waar technologische  vernieuwingen

plaatsvinden vaak acute kwalificatieproblemen ervaren. Voor een
deel hebben die betrekking op het reeds aanwezige personeel. Dit
wordt in toenemende mate geconfront eerd met veranderingen in ta-
ken die het gevolg zijn van veranderingen in de produktietechniek
en produktie-organisatie. Hoewel lang niet al deze veranderingen
tot hogere functie-eisen zullen leiden (zie boven),  gaat een en
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ander toch gepaard met een toenemende behoefte aan bij- en om-
scholing. Deze komt voor veel bedrijven op een moment dat er door
de ongunstige economische situatie niet veel ruimte voor extra
opleidingsinspanningen is. Onder deze omstandigheden zal de nei-
ging bestaan om de extra opleiding tot het hoog nodige te beper-
ken, zowel in termen van inhoud als in termen van aantallen deel-
nemers. Tegelijkertijd zal men gaan uitzien naar mogelijkheden om
de opleidingslasten voor een deel naar externe instanties over te
hevelen. Dat zou kunnen leiden tot een grotere vraag naar van
overheidswege georganiseerde vormen van om- en bijscholing en/of
een beroep op de overheid een bijdrage te leveren aan de door
bedrijven gemaakte opleidingskosten.

Kwalificatieproblemen ontstaan ook met betrekking tot die func-
ties die in eerste instantie voor nieuw personeel i.c. schoolver-

laters bestemd zijn. Een veelgehoorde klacht in dit verband luidt
dat schoolverlaters slecht zijn voorbereid op de problemen en de
apparatuur waarmee ze in hun startfuncties worden geconfronteerd.
"Meneer, ze kunnen nog geen toetsenbord bedienen" lijkt de eigen-
tijdse variant op de in het begin van deze studie gememoreerde
klacht over kennis en vaardigheden van schoolverlaters te worden.

Hieruit vloeit als kritiek aan het adres van het reguliere be-
roepsonderwijs voort, dat het veel te traag reageert op verande-

ringen in de behoeften van het arbeidssysteem die het gevolg zijn
van technische vernieuwing. Op grond van deze kritiek wordt thans

grote druk op het onderwijs uitgeoefend om de inhoud van de op-
leidingen beter aan te passen aan de nieuwe eisen van de beroeps-
praktijk.

Dat deze trage reactie overigens geen specifiek Nederlands ver-
schijnsel is, blijkt uit de eerder genoemde drie-landenstudie:
ook in Frankrijk, Zweden en de BRD (drie landen met heel ver-
schillende onderwijsstelsels) blijkt het schoolgebonden beroeps-
onderwijs langzaam te reageren. Het vacuum dat zo ontstaat wordt

in deze landen opgevuld met  scholings- en trainingsactiviteiten
van het bedrijfsleven en tot op zekere hoogte ook door publieke
voorzieningen voor om- , her- en bijscholing en andere vormen van
volwassenonderwijs (Jallade 1984). Blijkens  de   zogenaamde
BONIT-studie (Kanselaar en Bakker 1984) is dit ook in ons land
het geval. In dit rapport wordt met name een sterke toename ge-
signaleerd van inleidende cursussen computergebruik, tekstverwer-
king en database-management, die verzorgd worden door particulie-
re opleidingsinstellingen, softwarebureaus en dergelijke.

Uit wat hierboven gesteld is over de verandering van kwalifica-
tie-eisen kan men afleiden, dat de toenemende betekenis van der-
gelijke door het bedrijfsleven zelf verzorgde opleidingsactivi-
teiten ook ten dele onvermijdelijk is. Wanneer veranderingen in
kwalificatie-behoeften moeilijk  te voorspellen  zijn,  doch deze
behoeften tegelijkertijd wel een meer heterogeen en bedrijfsspe-
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cifiek karakter krijgen, dan wordt het voor de reguliere beroeps-
opleidingen steeds moeilijker om de veranderingen op de voet te
volgen en de uiteenlopende eisen die vanuit de praktijk worden
gesteld onder 66n noemer (dit wil zeggen binnen 66n opleidings-
programma) te brengen. Een gedifferentieerd en flexibel stelsel
van buitenschoolse voorzieningen, waarin het bedrijfsleven zelf
een groot aandeel heeft, wordt dan onmisbaar om de afstand tussen
initiile beroepsopleiding en kwalificatie-behoeften te overbrug-
gen. Dat betekent natuurlijk geenszins dat het reguliere beroeps-
onderwijs zich niets van de geschetste veranderingen  hoeft aan
te trekken. Waar het echter in eerste instantie om gaat is het
ontwerpen van een goed doordachte taakverdeling tussen de school-

gebonden opleidingen en buitenschoolse  opleidingsvoorzieningen.
In het vervolg zal ik hierop terugkomen (zie paragraaf 6).

De groei van de jeugdwerkloosheid, problemen in de overgang van
school naar werk en de opkomst van intermediaire voorzieningen.

Een van de meest dramatische ontwikkelingen van de afgelopen ja-
ren met ver reikende gevolgen voor de relaties tussen onderwijs,

arbeidsmarkt en arbeidssysteem, is de groei van de jeugdwerkloos-
heid. In een ander OSA-rapport (Ten Have en Jehoel 1985) wordt
deze ontwikkeling uitgebreider belicht en wordt tevens ingegaan
op de gevolgen daarvan voor de oriontaties en het gedrag van de
jeugdige werklozen. Op deze plaats zal aandacht worden besteed
aan de invloed van deze ontwikkeling op de aansluitingsproblemen
tussen onderwijs en arbeid.

Uitgangspunt hierbij is het gegeven dat de verwerving en ontwik-
keling van kwalificaties niet tot de schoolperiode beperkt blij-
ven. Veel schoolverlaters missen een elementaire beroepskwalifi-
catie als zij van school komen (zie boven); in deze lacune moet
worden voorzien door het opdoen van praktijkervaring en/of het
volgen van part-time opleidingen. Maar ook zij die al wel een
beroepsopleiding met succes voltooid hebben zijn aangewezen op
werkervaring om hun 'schoolse' kwalificaties in praktische rich-
ting verder te ontwikkelen. Bepaalde kwalificaties (bedrijfsspe-

cifieke kwalificaties, sommige sociaal-normatieve kwalificaties)
kunnen zelfs alleen maar al werkend verworven worden.

De  eerste  werkervaringen hebben  dus  voor veel  schoolverlaters
belangrijke kwalificerende en socialiserende functies. In sommige
opleidingswegen, met name het leerlingwezen en verwante praktijk-
opleidingen, wordt hier ook doelbewust gebruik van gemaakt. Wan-
neer nu door een algemeen vraagtekort voor jeugdige werknemers
omvangrijke  categorie6n  jongeren  er  niet  in  slagen  reguliere
arbeidsplaatsen te bemachtigen, betekent dat in feite dat ook hun
verdere leermogelijkheden aanzienlijk worden beknot. Zo ontstaan
ernstige  lacunes  in  het  proces  van  kwalificatieverwerving  en
-ontwikkeling.
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Deze ontwikkeling valt samen met de al eerder gesignaleerde ten-
dens  dat  de  eigen  opleidingsactiviteiten  van  bedrijven  ten
gevolge van een complex van factoren in de afgelopen jaren terug-

gelopen zijn.  Zo leidt het algemene tekort aan werkgelegenheid
voor jeugdige werknemers, nog versterkt door het verlies aan op-
leidingsmogelijkheden in het arbeidssysteem zelf,  tot het ont-
staan van een soort scholingsvacuum tussen het onderwijs en het
arbeidssysteem. Dit is natuurlijk in de eerste plaats een pro-
bleem voor de betreffende categorieon jongeren. Op termijn zou
het echter ook vanuit het gezichtspunt van de arbeidsorganisaties
tot het ontstaan van nieuwe aansluitingsproblemen aanleiding kun-
nen geven, wanneer bijvoorbeeld bij een aantrekkende economie te
weinig goed geschoolde en ervaren werknemers beschikbaar zijn om
nieuwe  of vrijgekomen  arbeidsplaatsen  te  bezetten.  De  eerste
tekenen daarvan lijken thans zichtbaar te worden, getuige de door

de werkgevers gemelde problemen bij het aantrekken van geschoold
personeel (zie boven).

Mede om deze redenen doet thans met name de overheid pogingen om
dit vacuum op te vullen. In de loop van enkele jaren is een groot

aantal voorzieningen voor  schoolverlaters en  jeudige werklozen
ontstaan, die er doorgaans in meer of mindere mate op gericht
zijn om aanvullende kwalificeringsmogelijkheden te bieden. Aan de
ene kant zijn nieuwe onderwijsvoorzieningen gecre6erd, met name
het kort-MBO, dat bestemd is voor schoolverlaters zonder een af-
geronde beroepskwalificatie. Dit schooltype zal in 1988 ongeveer
30.000 leerlingen moeten tellen. Daarnaast wordt door overheid en

bedrijfsleven een manhaftige poging gedaan de instroom in het
leerlingwezen binnen enkele jaren te verdubbelen, dit wil zeggen
op een peil van 50.000 leerlingen jaarlijks te brengen. Er zijn
verder in het kader van het arbeidsvoorzieningsbeleid nieuwe ori-
6ntatie- en  scholingsvoorzieningen  ontstaan  (de  Cursussen  voor

Jeugdige  Werklozen  en  de  zogenaamde  BKE-projecten,  die  beide
thans enkele duizenden deelnemers hebben), terwijl de capaciteit
van bestaande voorzieningen werd uitgebreid. Ten slotte heeft met
name in de laatste twee, drie jaren ook het werken met behoud van
uitkering  c.q.  de  werk- en werkervaringsprojecten een grote
vlucht genomen. Daarmee zijn deze bezig om de meer traditionele

sociaal-culturele activiteiten voor werkloze jongeren in belang
en omvang te overvleugelen (8).

Zoals deze opsomming al doet vermoeden, is er hier geen sprake
van een uniform en gecoordineerd beleid. Verschillende departe-
menten (0 & W, SoZaW,  WVC en recent ook EZ) zijn elk vanuit hun
eigen beleidskaders bezig activiteiten op het raakvlak van school
en werk te ontwikkelen. Dit komt onder meer tot uiting in het
feit dat de doelgroepen verschillen: soms zijn dat alle jeugdige
werklozen, soms de meest benadeelde groepen daarbinnen (langdurig
werkloze jongeren, zij met de minste opleiding), soms ook specia-
le categoriein jongeren (buitenlandse jongeren bijvoorbeeld).
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In het  algemeen kan men stellen dat de samenhang tussen deze
voorzieningen te wensen overlaat.  Pogingen om meer coordinatie
tot stand te brengen (bijvoorbeeld de BKE-projecten) stuiten vaak
op  grote  problemen.  Tussen  sommige  voorzieningen  lijken  zich
zelfs  regelrechte  concurrentieverhoudingen  te  ontwikkelen.  Dit

geldt  met name  voor  het  kort-MBO  en  het  Leerlingwezen,  twee
opleidingen die zich richten op dezelfde doelgroep van leerlingen
en ten dele ook hetzelfde opleidingsniveau proberen te bereiken
(het niveau van 'aankomend vakman'), de ene langs een schoolse
weg aangevuld met periodes van buitenschools leren (stages), de
andere langs de weg van praktijkleren, aangevuld met theorieon-
derricht op school. De concurrentie tussen deze twee opleidingen
manifesteert zich niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook bij de
instroom van leerlingen in beide opleidingen. Zo lijkt de verdub-
belingsdoelstelling binnen bepaalde sectoren van het LLW door de
concurrentie van het kort-MBO in gevaar te worden gebracht (Werk-

groep Leerlingwezen 1986). Dit ondanks de uitgesproken voorkeur
van de meeste werkgevers voor de LLW-opleidingen.

De groei van speciale voorzieningen op het grensvlak van school
en werk (een verschijnsel dat zich overigens in alle Westeuropese
landen voordoet), lijkt van groot belang te gaan worden voor de
relaties tussen onderwijs,  arbeidsmarkt  en  arbeidssysteem.  Van
directe betekenis is het natuurlijk voor de schoolverlaters die
er in eerste instantie niet in slagen om een reguliere arbeids-
plaats te verwerven. In dit verband rijzen enkele vragen, die te
maken hebben met wat ik eerder de verdelingsproblemen bij de aan-
sluiting tussen onderwijs en arbeid genoemd heb en die nog gro-
tendeels beantwoord moeten worden.

Een cruciale vraag is of deze voorzieningen de arbeidsmarktposi-
tie van de betrokkenen blijvend verbeteren en of in dit opzicht
verschillen tussen de verschillende typen voorzieningen bestaan.
Zo blijkt uit het OSA-onderzoek naar oriontaties en gedrag van
jeugdige werklozen, dat de invloed van deelname aan het werken
met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk en dergelijke op de
kansen tot herintreding tamelijk marginaal is (Ten Have en Jehoel
1985: 53-56). De effecten van het volgen van een LLW-opleiding
zullen naar we mogen aannemen heel wat beter zijn. De verschil-
lende  voorzieningen  kunnen  dus  niet  als  gelijkwaardig  worden

beschouwd, hetgeen zich zal weerspiegelen in de voorkeuren van de
betreffende jongeren. Mede daardoor wordt ook de vraag naar de
toegankelijkheid van de verschillende soorten voorzieningen van
groot belang. De selectie- en verdelingsfuncties van deze voor-
zieningen verdienen meer aandacht dan ze thans krijgen.

Meer in het algemeen schuilt de betekenis van deze ontwikkeling
in het  door  sommigen  reeds  gesignaleerde  verschijnsel  dat  de
genoemde voorzieningen, samen met de publieke voorzieningen voor
om- ,  her- en  bijscholing,  een  soort  tussengebied  gaan  vormen
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tussen het reguliere onderwijs aan de ene kant en de in eigen
beheer uitgevoerde opleidingsactiviteiten van het bedrijfsleven
aan de andere kant (Van Wieringen 1984). In de snelle groei van
deze zogenaamde intermediaire voorzieningen komt een veranderende
verhouding  tussen  onderwijs- en arbeidsbestel tot uitdrukking
(zie Kraayvanger en Van Onna 1986).

Beide hebben zich in de loop der tijd ten opzichte van elkaar
verzelfstandigd. Dat betekent dat in het onderwijs  een  zekere
distantie tot de wereld van de arbeid  is gegroeid,  anderzijds
betekent het ook dat allerlei educatieve elementen  geleidelijk
aan uit het arbeidsbestel verdwenen zijn. Dit levert allerhande
problemen in het grensgebied van onderwijs- en arbeidsbestel op,
die in het voorafgaande uitvoerig aan de orde zijn geste]d. Deze
problemen kan men ten dele oplossen door beide systemen meer
"ontvankelijk" ten opzichte van elkaar te maken, iets waartoe
thans vooral het onderwijs aangespoord wordt. In aanvu]ling daar-
op (en soms ook in de plaats daarvan) worden intermediaire voor-
zieningen in het leven geroepen die als tussenschakel tussen bei-
de functioneren. In zekere zin "ontlast" dit beide systemen van
problemen door deze te verplaatsen naar een  tussengebied waar
nieuwe combinaties van leren en werken, van theorie en praktijk,
kunnen ontstaan.

Dit tussengebied is echter tegelijkertijd ook een nieuwe arena
waar tal van partijen opereren die elk hun eigen belangen bezit-
ten en hun eigen ideein hebben over de gewenste ontwikkeling van
bepaalde voorzieningen en het terrein als geheel. De verhoudingen
tussen de verschillende partijen (verschillende overheidsinstan-
ties, de onderwijsorganisaties, de werknemers- en werkgeversorga-
nisaties) zijn hier, anders dan in het onderwijs- en arbeidsbe-
stel op zich, nog lang niet uitgekristalliseerd; bet is dan ook
bepaald niet  toevallig dat vele beleidsdiscussies hier minder
over de inhoud van de voorzieningen dan wel over de bestuurlijke
competenties gaan. De  ontwikkeling  van het tussengebied  als
geheel verloopt vooralsnog ongecoordineerd; de institutionalise-
ring van de bonte mozaiek van ad hoc tot stand gekomen voorzie-
ningen (die bovendien nog ten dele het stempel van  'werklozen-
voorziening' dragen) tot een volwaardig tussenstelsel is nog ver-
af.

In deze paragraaf zijn enkele recente ontwikkelingen  besproken
die  van  invloed  zijn  op  de  aansluiting  tussen  onderwijs  en
arbeid. Voor een deel liggen zij in het verlengde van de achter-
gronden die in de vorige paragraaf zijn geschetst. Dit geldt met
name voor de recente technische (en organisatorische) veranderin-
gen in het arbeidsproces en de daaruit voortvloeiende kwalifica-
tie- en benuttingsproblemen.  Problemen in de personeelsvoorzie-
ning zijn thans minder actueel dan in de  tweede helft van de
jaren zeventig, doch behouden - daar waar zij eventueel weer de
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kop opsteken - met het oog op de gewenste economische ontwikke-
ling een strategische betekenis. Bij het voorkomen c.q. oplossen
van de genoemde problemen spelen de eigen opleidingsactiviteiten
van het bedrijfsleven een grote rol.

In de afgelopen jaren zijn met name absorptie- en verdelingspro-
blemen duidelijk op de voorgrond getreden. De overgang van school
naar werk verloopt veel moeizamer dan een aantal jaren geleden,
hetgeen tot nieuwe kwalificatieproblemen  aanleiding geeft.  Ten
slotte is gewezen op het ontstaan van velerlei voorzieningen op
het grensvlak van arbeid en onderwijs als reactie op oude en
nieuwe kwalificatie-problemen. Dit  bonte mozaiek kan een grote
betekenis  krijgen  voor de  toekomstige  relaties  tussen  onder-
wijs- en arbeidsbestel.

4.  Verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid:

twee benaderingen

In de al geruime tijd gevoerde discussie over de vraag hoe men
tot een betere aansluiting tussen (beroepsgericht) onderwijs en
arbeidsbestel kan komen, kunnen twee benaderingen worden onder-
scheiden. In de eerste benadering wordt een rechtstreekse koppe-
ling tussen beide beoogd; in dit verband zijn bepaalde plannings-
methoden ontwikkeld met behulp waarvan het beroepsonderwijs afge-
stemd ZOU moeten worden OP de kwantitatieve en kwalitatieve

behoeften van het arbeidssysteem. Deze methoden: vormen van man-
powerplanning waarmee  de  capaciteit  van  beroepsopleidingen  in
overeenstemming gerbracht zou moeten worden met de te verwachten
personeelsbehoeften; en vormen van curriculumplanning waarmee de
inhoud van deze opleidingen afgestemd wordt op de kwalificatie-
eisen van de functies waarvoor wordt opgeleid, dateren wat hun
essentie betreft uit de jaren zestig en het begin van de jaren
zeventig.

Er is in de loop der jaren heel wat kritiek op deze planningsme-
thoden en de daarachter liggende benadering gekomen. Deze kritiek
is in extenso terug te vinden in de verschillende rapporten die
het NPAO-project Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft opgeleverd (Van
Hoof en Dronkers 1980: 51-53). Kernpunten van deze kritiek op wat
daar het "naieve model" wordt genoemd zijn:

-  het statische karakter van deze benaderingen: de verwaarlozing
van veranderingen in het arbeidssysteem (curriculumplanning)
c.q. de analyse daarvan door middel van simpele trend-extrapo-
laties (manpowerplanning);

-  de veronderstelling dat er exlusieve relaties bestaan tussen
bepaalde opleidingen en bepaalde beroepsdomeinen, dit wil zeg-
gen het miskennen van substitutieprocessen;

-  de rechtstreekse verklaring van de kwalitatieve structuur van
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de werkgelegenheid Uit economische en technische factoren,
waarbij de gehanteerde organisatieprincipes en de situatie op de
arbeidsmarkt worden verwaarloosd;
-  het enge karakter van het gehanteerde kwalificatiebegrip, met

name de verwaarlozing van de sociaal-normatieve aspecten.

Een  ander  zwak  punt  is  de  grote  data-afhankelijkheid  van  de
gebruikte methoden. Voor exercities in manpowerplanning zijn ta-
melijk ver gedesaggregeerde gegevens op een groot aantal ver-
schillende tijdstippen nodig. De meeste vormen van curriculum-
planning steunen op gedetailleerde functie-analyses die alleen op
basis van omvangrijke enquetes verricht kunnen worden. Voor de
'haalbaarheid' van de eerste benadering is dit vaak een belang-
rijke beperking.

Mede als reactie op deze kritiek is (eveneens al rond 1970) een
ander  concept  ontwikkeld  over  de wijze waarop  onderwijs  en
arbeid dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. Men zou dit de
flexibiliteitsstrategie kunnen noemen.  Deze knoopt  aan bij het
gegeven dat het arbeidssysteem continu aan verandering onderhevig
is, zodat kwalificatie-eisen eveneens snel kunnen veranderen.

Tevens gaat deze aanpak uit van de in veel onderzoek geconsta-
teerde processen van mobiliteit en substitutie: personen met
dezelfde opleiding blijken vaak hee]  uiteenlopende  functies te
kunnen vervullen, terwijl gelijksoortige functies vaak door

personen met verschillende opleidingen worden bezet. Dit wijst op
het  bestaan  van  een aanzienlijk flexibiliteitspotentieel. De
bedoelde strategie is gericht op de vergroting en betere benut-
ting van dit potentieel.

Men meent dat een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeid
mogelijk is door beroepsopleidingen  een minder  gespecialiseerd
karakter te geven dan zij vaak bezitten  (inclusief een goede
theoretische  fundering),  zodat  de  individuele  arbeidskrachten

zich via additionele scholing snel aan veranderingen in functies
of verschuivingen in de arbeidsplaatsenstructuur kunnen aanpas-
sen. Een tweede element van deze strategie (naast de brede initi-

Ole opleiding) is dus de aanwezigheid van faciliteiten voor om- ,
her- en bijscholing en van mogelijkheden voor aanvullende
bedrijfsinterne functietraining.

In de NPAO-studie werd ook deze strategie besproken. Daar werd er
onder meer op gewezen dat in de context van deze strategie de na-
druk dooorgaans gelegd wordt op de flexibiliteit van het aanbod
c.q. de bevordering daarvan door middel van scholing, terwijl de

flexibiliteit van de vraag, dit wil zeggen het vermogen om een
optimaal gebruik te maken van het beschikbare kwalificatiepoten-
tieel c.q.  gunstige omstandigheden te scheppen voor de verdere
ontwikkeling van dit potentieel, verwaarloosd wordt. Betoogd werd
dat het welslagen van de flexibiliteitsstrategie in belangrijke
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mate afhankelijk is van voorwaarden aan de vraagzijde. Bovendien
werd de aandacht gevestigd op de vraag wat de gewenste flexibili-
teit voor de betrokken werknemers betekent, bijvoorbeeld in ter-
men van de continuiteit van hun beroepsloopbaan en op de psychi-
sche en sociale kosten die ermee verbonden kunnen zijn (Van Hoof
en Dronkers 1980: 57 e.v., 110 e.v.).

De discussie over het voor en tegen van beide benaderingen heeft

gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren nog weinig aan
actualiteit ingeboet. Bepaalde recente voorstellen en beleidsac-
tiviteiten ademen duidelijk de geest van de eerste benadering.
Hier kan bijvoorbeeld worden gewezen op sommige voorstellen die
voortgekomen zijn uit het zogenaamde Open Overleg Wagner (het ge-
zamenlijke overleg tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs-
veld dat werd gevoerd naar aanleiding van de uitlatingen van de
Commissie-Wagner  over het  beroepsonderwijs).  Zo  wordt  in  een
recente nota van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
(Beroepsprofielen en Leerplanontwikkeling Beroepsonderwijs, 1985)
onder meer gepleit voor een systematische aanpassing van het be-
roepsonderwijs aan de behoeften van het bedrijfsleven via een
procedure waarbij door het bedrijfsleven ontwikkelde beroepspro-
fielen stap voor stap in onderwijsdoelen en curricula-elementen
worden omgezet. Dit wijst op de nog steeds actuele betekenis van
curriculumplanning.

Verdere ontwikkeling van deze vorm van onderwijsplanning heeft de
afgelopen jaren met name plaatsgevonden in het kader van het
zogenaamde Mantelproject. Hier is een methode van beroepenanalyse
ontwikkeld die thans in een tiental sectoren binnen het leerling-
wezen wordt toegepast met de bedoeling om de opleidingsprogram-
ma's beter af te stemmen op de eisen uit de beroepspraktijk (zie

de in het kader van dit project ontwikkelde Handleiding). Daarbij
wordt voortgebouwd op eerdere vormen van curriculumplanning (bij-
voorbeeld het communicatiemodel van het ITS, Vlaskamp en H6vels
1980), doch tegelijkertijd wordt geprobeerd bepaalde tekortkomin-
gen van de eerdere methoden te ondervangen.

Basis van deze aanpak is ook hier een omvangrijk en gedetailleerd
onderzoek naar de functies die door de beoefenaars van het be-
treffende beroep worden uitgeoefend. Deze worden uiteengelegd in

afzonderlijke activiteiten die met behulp van een  statistische
analyse tot beroepsprofielen worden samengevoegd. Een belangrijke

toevoeging is dat aparte aandacht besteed wordt aan toekomstige
veranderingen in beroepsactiviteiten, onder meer door een apart
onderzoek van die functies waarin reeds nu veranderingen onder
invloed van nieuwe technische ontwikkelingen zichtbaar zijn. Min-

der duidelijk is in hoeverre men met deze methode van beroepen-
analyse tegemoet komt aan andere punten van kritiek op "het naie-
ve model": de verwaarlozing van organisatorische speelruimte bij
de inrichting van functies en substitutiemogelijkheden die de
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grenzen van beroepsdomeinen beinvloeden. Hierboven is echter be-
toogd dat onder de huidige omstandigheden deze beide zaken een

steeds grotere betekenis voor het ondernemingsbeleid krijgen.

Voor de hier besproken vorm van onderwijsplanning levert dit gro-
te complicaties op. De onzekerheid over de toekomstige ontwikke-
lingen neemt er door toe. Ook rijst het probleem hoe men de hete-
rogener wordende kwalificatie-eisen ter wille van opleidingsdoe-
len onder 66n noemer kan brengen. En ten slotte wordt het voor de
opleidingen, als de grenzen tussen beroepsdomeinen verschuiven,
ook steeds minder duidelijk op welke functies men zich nu bij de
aanpassing van de opleiding wel of niet moet orionteren. In feite

wordt hier van de opleidingen gevraagd dat zij keuzes maken; keu-
zes waarvoor de methode van beroepenanalyse geen criteria biedt.
Bovendien doet de gekozen onderzoeksmthode een groot beroep op de
medewerking van de betrokkenen (gedetailleerde interviews met een
groot aantal respondenten), terwijl de procedure als geheel veel
tijd in beslag neemt. Een grondige evaluatie van de aanpak die in

het Mantelproject ontwikkeld is lijkt op zijn plaats alvorens bet
bereik van de toepassingen verder wordt uitgebreid (bijvoorbeeld
tot andere vormen van beroepsopleiding dan de vakopleidingen in
het leerlingwezen).

Ook de belangstelling voor de mogelijkheden om de behoeften van
het arbeidssysteem en de uitstroom uit het reguliere onderwijs in
kwantitatieve zin op elkaar af te stemmen is in de afgelopen ja-
ren toegenomen. Van vele kanten wordt om betrouwbare beroepen-
prognoses gevraagd. In dit verband wordt ook teruggegrepen op de
eerder genoemde manpowerplanning-benadering. Dit is bijvoorbeeld
gebeurd in de al eerder vermelde ANTOS-studie en de daarop voort-
bouwende NEI-studie, die in opdracht van de OSA werd uitgevoerd
(zie par. 1). Hoewel deze studies interessante informatie bebben

opgeleverd,  blijven  de  uitspraken  op  een  te  hoog  niveau  van
aggregatie om als richtlijnen te kunnen dienen voor een beleid
dat op het niveau van de afzonderlijke beroepen c.q. opleidingen
de aansluiting tussen onderwijs en arbeid probeert te verbeteren.
Overigens zou ook een verdere desaggregatie de meer principi6le
beperking van deze vooruitberekeningen niet wegnemen, die voort-
vloeit uit het feit dat het hier in essentie om trend-extrapola-
ties gaat, die (zoals bekend) een beperkte voorspellende waarde
bezitten (9).

Aan de ene kant kan dus worden geconstateerd dat in toenemende
mate gevraagd wordt naar methoden met behulp waarvan het beroeps-
onderwijs beter op de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van
het arbeidssysteem kan worden afgestemd, aan de andere kant blij-
ken de thans beschikbare methoden nog steeds met allerlei prakti-
sche  en  deels  ook  principiile  problemen  behept,  waardoor  hun
bruikbaarheid aanzienlijk wordt ingeperkt. Dit is geen reden om
af te zien van verdere pogingen tot verbetering van deze metho-
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den. Wel wijst het erop dat men in het kader van een beleid dat
gericht is op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs
en arbeid niet kan volstaan met deze traditionele vormen van

onderwijsplanning. Daarmee dringt de tweede benadering, het stre-
ven naar een meer flexibele koppeling tussen onderwijs en arbeid,
zich eens te meer op als een perspectief biedende beleidsstrate-
gie.

De  ontwikkelingen  die  in  de  vorige  paragraaf  besproken  zijn
onderstrepen de  toegenomen  relevantie van deze  benadering.  De
verschuivingen  tussen bedrijfstakken  en  sectoren  en  de  snelle

veranderingen in velerlei functies als gevolg van vernieuwingen
in produktietechniek en -organisatie plaatsen de betrokken
arbeidsorganisaties voor vaak acute kwalificatie- en personeel-
voorzieningsproblemen. De aanpassing van het reguliere beroepson-

derwijs aan deze ontwikkelingen vergt echter tijd (het opstellen
van beroepsprofielen en het ontwikkelen van leerplannen is een
tijdrovende zaak); bovendien worden ook de effecten van zo'n aan-
passing pas na enige tijd zichtbaar, namelijk wanneer de eerste
abiturionten die de nieuwe of vernieuwde opleiding gevolgd hebben
op de arbeidsmarkt verschijnen. Daarnaast maken de heterogeniteit
en het  bedrijfsspecifieke  karakter  van  kwalificatie-eisen  het
voor reguliere beroepsopleidingen steeds moeilijker om aan de op-
leidingswensen die in de beroepspraktijk leven tegemoet te komen.

Een en ander wijst, zoals hierboven al betoogd werd, op de nood-
zaak van buitenschoolse opleidingsvoorzieningen die meer speci-
fiek op de behoeften van de beroepspraktijk afgestemd kunnen wor-
den en sneller op veranderingen daarin kunnen inspelen. Ik heb er
verder op gewezen dat onder invloed van met name de problemen bij
de overgang van school naar werk dergelijke voorzieningen ook in
aantal toenemen.

Interessant is in dit verband dat de conclusies en aanbevelingen
die in de eerder genoemde drie-landenstudie over de reactie van
het onderwijs op de komst van nieuwe informatie-technologieon te

vinden zijn eveneens duidelijk wijzen in de richting van een meer
flexibele koppeling tussen onderwijs en arbeid  (Jallade 1984).

Het rapport benadrukt de noodzaak om het geheel van opleidingen
en voorzieningen voor  scholing en  training  een meer  flexibel
karakter te geven, zodat de capaciteit om zich aan de steeds ver-
anderende behoeften van het economisch systeem aan te passen ver-
groot wordt.  Een belangrijk element daarbij wordt gevormd door
een goed doordachte taakverdeling tussen het reguliere beroepson-
derwijs en buitenschoolse voorzieningen voor opleiding en trai-
ning voor kwalificaties die verband houden met de toepassing van
de nieuwe technologiein, iets dat ook in een vorige paragraaf al
benadrukt werd.

Op grond van deze studie en andere literatuur over het onderwerp
zou men een ideaaltypisch model van de  flexibiliteitsstrategie
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kunnen ontwerpen. Doel van deze strategie is het vergroten en
beter benutten  van  het  flexibiliteitspotentieel  dat  aan  beide
zijden van de arbeidsmarkt  te vinden  is,  zodat men minder op
prognoses en planningsinstrumenten aangewezen is.  Zo'n strategie
bevat drie kernelementen:

-  een despecialisatie van initi6le beroepsopleidingen, waarbij
zowel van verbreding (toevoegen van elementen uit andere vak-
gebieden) als van verdieping (grotere plaats voor basiskwali-
ficaties,  fundamentele kenniselementen etc.)  sprake kan zijn
(10);

- een flexibel stelsel van intermediaire  voorzieningen  voor
praktijkopleiding en scholing dat zowel de afstand tussen ini-
tiele opleiding en een reguliere baan overbrugt als in de
behoefte aan om- , her- en bijscholing tijdens de beroepsloop-
baan voorziet;

- aanvullende functiegerichte trainingsmogelijkheden in   de

bedrijven (hetgeen ook betekent dat arbeidsplaatsen zelf leer-
en ontwikkelingsmogelijkeden moeten bezitten).

Daarnaast kan men bepaalde organisatorische randvoorwaarden aan-
wijzen, zoals:

-  het  bestaan  van  geregelde  contacten  tussen  onderwijs,  be-

drijfsleven en overheid, en
-  een zekere decentralisatie van het overheidsbeleid met betrek-

king tot beroepsopleiding en scholing,  die de afzonderlijke
opleidingsinstellingen meer speelruimte moet geven om op spe-
cifieke behoeften van het bedrijfsleven in te spelen.

Andere randvoorwaarden zijn gelegen in het gedrag van werkgevers
en werknemers.  Van beide partijen wordt een flexibel arbeids-
marktgedrag verwacht:

-  van de kant van de werknemers: bereidheid tot om- , her- en
bijscholing wanneer de omstandigheden dit gewenst maken;

-  van de kant van de werkgevers: bereidheid om te investeren in
de scholing van hun personeel, om substitutiemogelijkheden te
benutten etc.

Het is duidelijk dat in deze strategie de last van de verbetering
van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid niet alleen op het

reguliere beroepsonderwijs neerkomt. Het is vooral de taakverde-
ling en onderlinge afstemming tussen het reguliere onderwijs, de
intermediaire  voorzieningen  en de  eigen  opleidingsactiviteiten
van het bedrijfsleven die hier in het middelpunt van het beleid
komen te staan.
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5. Mogelijkheden voor een flexibele koppeling: een case-study

De vraag rijst nu in hoeverre deze strategie levensvatbaar is,
met andere woorden welke problemen zich bij het in de praktijk
brengen van deze strategie kunnen voordoen (functioneringsproble-
men) en onder welke condities deze strategie kan bijdragen tot
een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid (en
tot het bereiken van eventuele andere doelen die ermee verbonden
worden,  zoals  een  verbetering  van  de  arbeidsmarktpositie  van
bepaalde groepen werknemers).

Deze vragen liggen ten grondslag aan de OSA-studie 'Opleidingsbe-

leid in de grafische industrie'. Deze bedrijfstak is gekozen om-
dat hier in de zeventiger jaren in aansluiting op de golf van
technologische vernieuwingen geprobeerd is het opleidingsbeleid
volledig te herstructureren volgens het stramien van de bovenge-
schetste strategie. Uitgangspunten daarbij waren:

1. Een brede basisopleiding tijdens de periode van de primaire
vakopleiding  (leerlingwezen),  gericht  op  de  verwerving  van
basiskennis en -vaardigheden.

2. Tijdens de voortgezette opleiding vindt specialisatie plaats,
waarbij elke vakman steeds twee specialisaties leert beheersen.

3. Bedrijven voorzien in de aanvullende functiegerichte training
die nodig is om specifieke functies te kunnen vervullen.

4. Er wordt een stelsel van om- en bijscholingsvoorzieningen op-
gezet, dat in belangrijke mate ge8nt is op de inhoud van de
initiole opleidingen.

Het uiteindelijke doel van dit nieuwe opleidingsstramien was om
een flexibele vakman op te leiden, die in staat zou zijn om de
voortdurende veranderingen en vernieuwingen in de sector bij te
houden. Daarbij werd uitgegaan van het ontstaan van nieuwe, ver-
brede functies. Er werd verder veel aandacht besteed aan de soci-
ale aspecten van de nieuwe beroepsprofielen, zoals organisatori-
sche en communicatieve vaardigheden, een flexibele houding en een
meer bewust werknemerschap.

Uit het rapport (Kayzel 1986 (a)) blijkt dat men er  in deze
bedrijfstak inderdaad in geslaagd is om uitgaande van de vernieu-
wing van de vakopleiding een samenhangend stelsel van voorzienin-
gen voor de initiile vakopleidingen en om- , her- en bijscholing
te creeren, waarvan intensief gebruik wordt gemaakt. Zo volgden
in 1984 ongeveer 1900 werknemers een initi6le  of voortgezette
vakopleiding, terwijl 1000 werknemers om- of bijscholingscursus-

sen volgden (ter vergelijking:  in de bedrijfstak zijn ongeveer
45.000 personen werkzaam) (11). Wel blijken er nog steeds flinke
schommelingen in aantallen deelnemers op te treden, die verband

houden met de wisselende economische situatie van de bedrijfstak.
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In samenhang hiermee werd in deze bedrijfstak een infrastructuur
opgebouwd die voor de Nederlandse verhoudingen uniek is. Dit komt
onder meer tot uitdrukking in de oprichting van het Grafisch Op-
leidingscentrum (GOC), dat zowel de initiole opleidingen in het
kader van het leerlingwezen als de om- en bijscholing verzorgt.
Dit beschikt thans over een goed geoutilleerd scholingscentrum.
Verder bestaat er een Vereveningsfonds ten behoeve van de initio-

le opleidingen en een door werkgeversbijdragen gevoed Opleidings-
fonds voor de overige opleidingen in de bedrijfstak.  In deze
financiole voorzieningen, die elders tot voor kort vrijwel overal
ontbraken, komt  de gezamenlijke verantwoordelijkheid van  de

bedrijfstak voor het hele opleidingsgebeuren duidelijk naar voren.

Deze hele infrastructuur en het  gevoerde opleidingsbeleid zijn
gebaseerd op overleg tussen werkgevers, werknemers en de 'onder-

wijsprofessionals' van de bedrijfstak (het GOC). Dit sluit aan op
de lange traditie van georganiseerd overleg en samenwerking in de
grafische industrie. Het kenmerkende geheel van arbeidsverhoudin-
gen in deze sector vormt aldus een belangrijke  randvoorwaarde
voor  de  opbouw  van  het  sectoraal  opleidingsbeleid  (zie  ook
Ramondt en Scholten 1985). Ten gevolge van een aantal afspraken
tussen werkgevers en werknemers is er in de grafische industrie
sprake van een hecht verankerd geheel van beroepsdeelmarkten, die
alleen toegankelijk zijn via het volgen van een vakopleiding (al-
leen werknemers met een erkend vakdiploma mogen grafische arbeid
verrichten). De opleiding heeft dus een belangrijke functie voor
de regulering van de arbeidsmarkt. Het streven van de vakbonden
is er bij de herstructurering van het opleidingsbeleid steeds op
gericht geweest om de arbeidsmarktpositie van de vakmensen te
beschermen,  niet door het  traditionele vakmanschap krampachtig
overeind te houden, maar door te pleiten voor een nieuw, breed
vakmanschap.

In de context van dit hoofdstuk is verder vooral de ontwikkeling
van het opleidingsbeleid sinds de introductie van het nieuwe op-
leidingsstramien in 1978 van belang. Spoedig na deze introductie
waren de eerste klachten te horen. Deze kwamen vooral van de
werkgevers en waren gericht tegen de grote organisatorische pro-
blemen die de uitvoering van het praktijkgedeelte voor de bedrij-
ven met zich meebracht en de geringe praktijkgerichtheid van de
opleidingen zelf, waardoor de bedrijven zich genoodzaakt  zagen
werknemers met een voltooide primaire opleiding aanvullende scho-
ling te geven. Klachten over de gebrekkige aansluiting bij de
behoeften van bedrijven waren ook te horen ten opzichte van de
voorzieningen voor om- en bijscholing. Deze klachten luidden een
nieuwe periode van discussie over het opleidingsbeleid in, die
resulteerde in een nieuwe herziening van het opleidingsstramien
in de jaren '83-'85 . Deze evolutie is in het licht van de vraag
naar de mogelijkheden voor een flexibele koppeling tussen onder-
wijs en arbeid van groot belang.
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Tegen de achtergrond van wat in de paragrafen 2 en 3 van dit
hoofdstuk in het algemeen gezegd is over de achtergronden van
aansluitingsproblemen,  lijken  de  in  de  grafische  bedrijfstak
vooral door de werkgevers gesignaleerde problemen verband te hou-

den met de volgende factoren van meer structurele aard:

1. De  heterogeniteit  van  de  bedrijfstak,  zowel  in  economisch,
organisatorisch als in technologisch opzicht, die tot uiteen-
lopende  wensen  en  behoeften  met  betrekking  tot  opleiding
leidt.  Grote  bedrijven hebben  andere behoeften  dan  kleine,

technisch geavanceerde bedrijven andere dan bedrijven die van
de traditionele technologie gebruik maken. Het is moeilijk, zo
niet onmogelijk, deze wensen en behoeften onder 66n noemer te

brengen, dit wil zeggen in 66n opleidingsprogramma onder te
brengen. In plaats daarvan koos men bij de opstelling van pro-
gramma's ervoor deze op te bouwen rond  'basiskwalificaties',

doch  dit  vraagt  automatisch  om  aanvullende  functiegerichte
training, die aan de bedrijven werd overgelaten.  Dit wordt
door de bedrijven zelf als een tekort aan praktijkgerichtheid
van de opleidingen ervaren.

2. De  spanning tussen de vaak nog traditioneel  georganiseerde
bedrijven en de nieuwe opleidingseisen met betrekking tot het
praktijkgedeelte. Door het brede karakter van de basisoplei-
ding doorbreekt het praktijkgedeelte in toenemende mate de
grenzen van de traditionele arbeidsverdeling binnen en tussen
bedrijven: roulatie over functies, afdelingen of zelfs bedrij-
ven wordt nodig om aan alle eisen te voldoen. Dat levert voor

vele bedrijven grote problemen op. In dit verband zij eraan
herinnerd dat de nieuwe opleidingsfilosofie van de flexibele
vakman berust op de premisse van een nieuwe, meer geintegreer-

de (in plaats van gepolariseerde) functiestructuur. Hoewel er
aanwijzingen zijn dat ook in de grafische industrie mede als
gevolg van de  technologische ontwikkeling taakverbreding en
taakroulatie in betekenis toenemen, lijkt er toch een discre-
pantie te bestaan tussen het nagestreefde ideaal (de brede,

flexibele vakman) en de bedrijfspraktijk (12).
3. Ten slotte kan nog worden gewezen op de voortdurende verande-

ringen in het produktieproces ten gevolge van de steeds voort-

schrijdende technologische ontwikkelingen. Deze maken het

zelfs voor de opleidingsorganen binnen de bedrijfstak moeilijk
om bijvoorbeeld de op een termijn van een jaar te verwachten
vraag naar om- en bijscholing te voorzien en vragen dus om een

zeer grote mate van flexibiliteit en differentiatie van deze
voorzieningen.

Als gevolg van de genoemde klachten en mede ten gevolge van de
toenemende kosten van het  sectorale opleidingsbeleid gingen de

werkgevers zich vanaf het begin van de jaren tachtig intensief
met het opleidingsbeleid bezig houden. Hun eisen waren vooral
gericht op het meer bedrijfsgericht maken van initiile opleidin-
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gen en om- en bijscholing, een grotere niveaudifferentiatie bin-
nen de initiole opleidingen en een versoepeling van het strikte
toelatingsbeleid tot om- en bijscholingsactiviteiten (in principe
alleen toegankelijk voor werknemers met een vakdiploma). Bij de
nieuwe herziening van het opleidingsstramien werden deze eisen
voor een belangrijk deel gehonoreerd.

In dit nieuwste stramien, dat in 1985 operationeel is geworden,
wordt de bron van flexibiliteit minder dan voorheen gezocht in
het produkt van het opleidingssysteem (de flexibele vakman), doch
meer in de opzet van het stelsel van opleidingsvoorzieningen. Dit
wordt zo gestructureerd dat er sprake is van een grotere variatie
aan leerwegen en opleidingsduur, meer differentiatie naar
niveaus, en meer mogelijkheden om een en ander op de specifieke
behoeften van specifieke bedrijven af te stemmen. Dit wordt onder

meer gerealiseerd door een modulaire opbouw van de opleidingen en
door de introductie van twee nieuwe niveaus naast de traditionele
niveaus  van  grafisch vakman  (primaire  opleiding)  en  grafisch
technicus (secundaire opleiding): onder het primaire niveau komt
de opleiding voor grafisch assistent, boven het secundaire niveau
de opleiding tot procesbegeleider. Door de combinatie van soorten

modulen  (orientatie- ,  basis- en  beroepsmodulen)  wordt  bewerkt
dat ook de primaire vakopleiding al elementen van specialisatie
bevat, die bedrijfsgericht ingevuld kunnen worden.  Ook in het
beleid met betrekking tot om- en bijscholing wordt steeds meer
nadruk gelegd op flexibiliteit, bedrijfsgerichtheid en marktge-
richtheid.

Zo vindt in de jaren tachtig onder invloed van de werkgevers een
aanzienlijke verschuiving in het opleidingsbeleid plaats, gericht
op het vergroten van de bedrijfsgerichtheid van de opleidingen.
Het is nog niet goed mogelijk te beoordelen welke de consequen-
ties hiervan zullen zijn voor de doelstelling van een brede,
flexibele vakman. Het is denkbaar dat bij de concrete invulling
van het  huidige  opleidingsstramien  deze  doelstelling de  facto
ondergeschikt zal worden gemaakt aan het korte termijnbelang van
de bedrijven (de directe inzetbaarheid van de opgeleide werkne-
mers). Bij de opzet van het huidige stramien is echter door het
GOC en de vakbonden geprobeerd enkele garanties in te bouwen die
het brede karakter van de opleidingen moeten waarborgen (zoals
het uitgangspunt dat vakmensen in opleiding twee specialisaties
moeten leren beheersen), terwijl ook de doorstroommogelijkheden
van primaire naar secundaire opleidingen gehandhaafd blijven. In
zoverre is het huidige stramien eerder een compromis tussen het
ideaal van het brede vakmanschap en het  streven naar zo goed
mogelijk op bedrijfsbehoeften afgestemde opleidingsvoorzieningen
dan een complete koerswijziging.

Wanneer we de geschetste ontwikkeling van het opleidingsbeleid in
de  grafische  industrie  vergelijken  met het eerder geschetste
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ideaaltype van de "flexibiliteitsstrategie", valt op dat de in
dat ideaaltype gepostuleerde combinatie van brede initiole oplei-
ding en aanvullende functiespecifieke training door bedrijven in

de  praktijk kennelijk op bezwaren  van de  betrokken  bedrijven
stuit. De uitweg uit dit probleem die men in de grafische sector
heeft gezocht, het flexibiliseren van deze opleidingen door mid-
del van niveau-differentiatie en modulaire opbouw,  lijkt  thans
ook  in  andere  sectoren  ingang  te  vinden  (bijvoorbeeld  in  de

metaalindustrie en in de verzekeringsbranche) (13). Op zich lijkt
dit - gegeven de weigering van de bedrijven om hun eigen oplei-
dingsinspanningen verder uit  te breiden - een  logische verdere

uitwerking van  de  flexibiliteitsstrategie. Wel moet worden
bedacht dat in sectoren waar de positie van de werknemers minder
sterk is dan in de grafische industrie het risico dat dit tot
steeds smallere, op de directe bedrijfsbehoeften afgestemde op-
leidingen zal leiden dienovereenkomstig groter is. Het is verder
nog maar de vraag of de eerder geschetste spanning binnen bedrij-
ven tussen produktie en kwalificatie, tussen werken en leren, een
spanning die te maken heeft met het feit dat de wijze waarop het
produktieproces is ingericht vaak nauwe grenzen stelt aan leermo-

gelijkheden op of nabij het werk, met behulp van de genoemde
onderwijskundige middelen opgelost kan worden.

Er is nog 66n aspect van het opleidingsbeleid in de grafische
industrie dat naar voren gebracht moet worden. Dit opleidingsbe-
leid bestrijkt in feite het hele scala van intermediaire voorzie-
ningen, van de duaal georganiseerde vakopleiding tot kortdurende
cursussen die op speciale scholingsbehoeften van bedrijven ge-
richt zijn. Dit is een dynamisch geheel dat vanuit de vakoplei-
ding is opgebouwd en nog steeds aan het uitgroeien is, getuige de
voorstellen voor een tertiaire opleiding, waardoor in feite het
niveau van middelbaar technische opleidingen (zoals te vinden in

de grafische MTS) wordt bereikt. Het is opmerkelijk dat het regu-
liere beroepsonderwijs op lager en middelbaar niveau buiten deze
ontwikkeling is gebleven. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het
sectoraal opleidingsbeleid zich tot op zekere hoogte afzet tegen
het reguliere beroepsonderwijs, terwijl tegelijkertijd het bereik
doelbewust verruimd wordt (14). Hier is dus eerder sprake van
concurrentie dan van "taakverdeling" tussen regulier beroepson-
derwijs en intermediaire voorzieningen.

In dit opzicht wijkt het opleidingsbeleid in de grafische indus-
trie af van het opleidingsbeleid in een andere sector die vaak
als  voorbeeld  wordt  genoemd  van  een  goede  afstemming  tussen
onderwijs en beroepspraktijk, de agrarische sector. In deze sec-
tor  bestaat  een  intensieve  samenwerking  tussen  de  zogenaamde

praktijkscholen,  die  onder  meer  specialistische  vervolg- c.q.
vakopleidingen, specialistische  bij- en  nascholingsactiviteiten
en cursussen verzorgen en het reguliere agrarische beroepsonder-
wijs, dat van deze praktijkscholen gebruik maakt voor de verzor-
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ging van bepaalde praktijkonderdelen van het schoolprogramma (zie
Heijnen 1985). De taakverdeling tussen regulier beroepsonderwijs
en intermediaire voorzieningen ziet er hier dus heel anders uit,
iets wat mede het gevolg lijkt van de nauwe banden tussen onder-
wijs en beroepspraktijk, die traditioneel in deze sector bestaan.
Het lijkt de moeite waard om in de komende tijd via case-studies
in  andere  sectoren  c.q.  bedrijfstakken  te  proberen  mogelijke
andere varianten in de relaties tussen regulier onderwijs, vakop-
leiding en beroepspraktijk op het spoor te komen.

6. Aanknopingspunten voor beleid

In de vierde paragraaf van dit hoofdstuk zijn twee benaderingen
c.q. beleidsstrategieon besproken die gevolgd kunnen worden bij
pogingen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeid te verbete-
ren. De eerste richt zich op het tot stand brengen van een direc-
te afstemming van het onderwijs op de behoeften van het arbeids-

systeem door middel van bepaalde vormen van onderwijsplanning. De
tweede streeft naar een meer flexibele koppeling door middel van
buitenschoolse opleidingsvoorzieningen die als tussenschakel tus-

sen beide functioneren. Uit het voorafgaande betoog zal duidelijk
geworden zijn dat ik de tweede benadering als de meest vruchtbare
beschouw. Deze neem ik dan ook als uitgangspunt bij het aangeven
van aanknopingspunten voor het overheidsbeleid. De centrale vraag
wordt dan, zoals eerder gezegd, die naar de taakverdeling tussen

en onderlinge afstemming van het reguliere beroepsonderwijs, de
zogenaamde intermediaire scholingsvoorzieningen en  de  eigen
opleidingsactiviteiten van het bedrijfsleven.

Wel kan worden opgemerkt dat bepaalde elementen van de eerste
strategie  onder  bepaalde  voorwaarden  in  de  tweede  benadering
ingepast kunnen worden. Hoewel men in de tweede benadering minder
afhankelijk is van planning en prognoses (omdat men meer overlaat
aan het vermogen van de betrokkenen om zelf aanpassingen te vin-
den), bestaat natuurlijk ook in de tweede benadering de behoefte
om inzicht te verkrijgen in functie- en opleidingseisen en veran-
deringen daarin, zij het wellicht niet tot in alle details. Deze
informatiebehoefte en de mogelijkheden om hierin te voorzien zul-
len trouwens in de drie genoemde deelsectoren verschillend zijn.

Wat  het  reguliere  beroepsonderwijs  betreft  kan  het  tot  stand

brengen van regelmatige contacten tussen onderwijs en bedrijfsle-
ven worden gezien als een middel om informatie-uitwisseling tus-
sen beide te bevorderen en zo een discussie op gang te brengen
over de wederzijdse afstemming van het regulier beroepsonderwijs
en de eigen activiteiten van het bedrijfsleven. De eerder genoem-
de methoden van informatieverzameling (het maken van prognoses,
het verrichten van functie-analyses) zouden met erkenning van hun
beperkingen en te zamen met andere meer kwalitatieve methoden
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(15) in het kader van zo'n discussie goede diensten kunnen verle-
nen. Ze functioneren dan niet langer als quasi-objectieve plan-
ningsinstrumenten, maar als hulpmiddel voor de oriontatie, argu-
mentatie en besluitvorming van de betrokkenen.

Eerder heb ik al aangegeven welke functie het reguliere beroeps-
onderwijs binnen het geheel van opleiding, scholing en training
toebedeeld krijgt. Het dient zich te richten op de basiskwalifi-
caties die voor de beroepsuitoefening nodig zijn en op het aanle-
ren van het vermogen om deze in uiteenlopende praktijksituaties
toe te passen. Degenen die de opleiding volgen moeten zich op een
breed scala van beroepsactiviteiten kunnen orionteren. Ver door-
gevoerde specialisatie moet althans tijdens de initiole opleiding
worden vermeden. Ten slotte moet ook een positieve instelling ten
opzichte van het leren zelf worden aangel eerd, zodat dit als per-
manent onderdeel van de loopbaan beschouwd gaat worden. Hoe deze
desiderata voor de afzonderlijke opleidingen moeten worden uitge-
werkt is een vraagstuk dat buiten het bestek van deze studie valt.

Nog een ander element van de flexibiliteitsstrategie lijkt in dit
verband van belang. Dit heeft betrekking op het vergroten van de
bewegingsvrijheid van de afzonderlijke onderwijsinstellingen, zo-
dat deze op lokaal niveau beter kunnen inspelen op de specifieke
werkgelegenheidssituatie en de daaruit voortvloeiende behoeften.
In de Nederlandse verhoudingen betekent dit een verdere decentra-
lisatie van het onderwijsbeleid. Dit kent (althans wat de inhoud
van de curricula en de exameneisen betreft) een sterke centralis-
tische traditie, doch er lijken thans ontwikkelingen op gang te
komen die in de richting van decentralisatie werken. Toch zijn er
nog verschillende belemmeringen (ook in de sfeer van de bekosti-
ging) die verhinderen dat scholen zich wat meer op de lokale
behoeften richten.

Ik wil deze opmerkingen over het reguliere beroepsonderwijs af-

sluiten met nog eens te wijzen op de bijzonder kwetsbare positie
van  het  LBO.  Door  het  toenemend  aanbod  van  beter  opgeleide
arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en door de neiging van de
werkgevers om hun opleidingseisen te verhogen dreigt het LBO van
de markt weggeconcurreerd te worden, althans tot die delen van de
markt teruggedrongen te worden waar alleen het nauwelijks ge-
schoolde en weinig perspectieven biedende werk te vinden is. Ik

heb eerder betoogd dat dit niet  los gezien kan worden van de
structuur van het Nederlandse onderwijssysteem,  waarin het LBO
langzaam maar zeker restonderwijs geworden is. Dat betekent dat
men bij pogingen om de positie van het LBO op de arbeidsmarkt te
versterken er niet omheen kan om de hele structuur van (de eerste
fase van) het voortgezet onderwijs aan de orde te stellen. Hier
stuiten we op de zich al jaren voortslepende discussie over de
Middenschool. De komst van een soort Middenschool (met een curri-
culum dat zowel algemene als beroepsgerichte elementen omvat) zou
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een middel kunnen zijn om de zo funeste scheiding tussen algemeen
en beroepsvoorbereidend onderwijs  in  de  eerste  jaren  van  het
voortgezet onderwijs te doorbreken.

Veranderingen in het regulier beroepsonderwijs hebben pas na een
aantal jaren effect op de arbeidsmarkt. Samen met de periode die

gemoeid is met de voorbereiding van deze veranderingen spreken we
dan al gauw van een periode van 8 A 10 jaar. Dit biedt voor de
zich thans aandienende kwalificatieproblemen en knelpunten op de
arbeidsmarkt geen soelaas. In het voorafgaande ben ik uitvoerig
op de oorzaken van deze problemen ingegaan. Willen we het ont-
staan van dit soort problemen voorkomen c.q. nu reeds aan de dag
tredende  problemen helpen oplossen,  dan  zullen  we  ons moeten

richten op de buitenschoolse opleidingsvoorzieningen,  zoals die
in de voorafgaande hoofdstukken de revue zijn gepasseerd. In dit
verband kunnen de volgende aanknopingspunten voor het overheids-
beleid worden genoemd:

1. Wederzijdse afstemming en integratie van het Leerlingwezen en
het kort-MBO;

2. Uitbreiding van de mogelijkheden voor om- , her- en bijscho-
ling;

3. Stimuleren van  gemeenschappelijke  opleidingsactiviteiten  van
bedrijven.

Ad 1. In paragraaf 3 is gesproken over de problemen bij de over-
gang van school naar werk, die vooral die schoolverlaters treffen
die niet over een afgeronde beroepskwalificatie beschikken. Daar
is er ook op gewezen dat het overheidsbeleid met betrekking tot
deze problemen meerdere sporen volgt. Veel aandacht krijgt thans
de zogenaamde verdubbelingsoperatie in het Leerlingwezen, die de
instroom binnen enkele jaren op 50.000 deelnemers moet brengen.
Daartoe  stelt  de  overheid  (via  de  zogenaamde  Bijdrageregeling
voor de Vakopleiding van Jeugdigen (BVJ)) aanzienlijke financiole
middelen beschikbaar (ca. 135 miljoen gulden voor het cursusjaar
1984-1985). Tevens wordt geprobeerd het ontstaan van regionale
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te stimuleren,  zodat de

opnamecapaciteit  van  het  LLW minder  afhankelijk  wordt  van  de
beperkingen en wisselvalligheden van afzonderlijke bedrijven.

Recente cijfers laten zien dat men thans gemiddeld ongeveer hal-

verwege het gestelde doel zit, doch dit sluit grote onderlinge
verschillen tussen de verschillende opleidingssectoren niet uit:
sommige sectoren hebben het doel al bereikt, andere (en daaronder
belangrijke sectoren als bouw en metaal) blijven duidelijk achter
(zie Verijdt en H6vels 1985, Werkgroep Leerlingwezen 1985). Ook
het kort-MBO vertoont een flinke groei; de instroom kan thans op
zo'n 12.000 leerlingen per jaar worden geschat. Toch valt op dat
de  totale  capaciteit van kort-MBO en  Leerlingwezen  samen  nog

betrekkelijk gering is, zeker als men deze vergelijkt met het to-
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taal aantal schoolverlaters dat  jaarlijks zonder een afgeronde
beroepskwalificatie de arbeidsmarkt betreedt (volgens de Rappor-
tage Arbeidsmarkt 1983 waren dat er in 1980 zo'n 170.000).

Een belangrijk struikelblok voor een verdere uitbreiding van het
geheel van beroepskwalificerende voorzieningen voor schoolverla-
ters is de al eerder gememoreerde concurrentieverhouding tussen
I.LW en kort-MBO. Het is dan ook niet verwonderlijk dat van ver-
schillende kanten stemmen opgaan om de onderlinge verhouding te
herzien. Edn voorstel behelst om beide voorzieningen aan elkaar
te koppelen en wel zo, dat het kort-MBO in enigerlei vorm als een

in schoolverband plaatsvindende voorbereidingsperiode vooraf gaat
aan een praktijkgedeelte naar model van het huidige leerlingwe-
zen. Zo ontstaat dus 66n geintegreerd systeem van vakopleidingen,

waarvan men het bereik vervolgens verder kan gaan uitbreiden.
Bovendien zou deze opzet ten dele tegemoetkomen aan de ook al
eerder genoemde problemen bij de combinatie van leren en werken
waarvoor vele praktijkopleidingen zich in toenemende mate gesteld

zien. Het lijkt gewenst dat op korte termijn experimenten met een
dergelijke vorm van integratie van kort-MBO en Leerlingwezen wor-
den gestart.(16)

Ad 2. Traditioneel is de om- , her- en bijscholing in Nederland
nauw verbonden met het arbeidsmarktbeleid. Met het totaal aan

scholingsmaatregelen was in 1983 zo'n 315 miljoen gulden gemoeid.
Daarmee werden ongeveer 60.000 personen bereikt zoals tabel 3.4
laat zien.

Tabel 3.4  Bereik en kosten van scholingsmaatregelen; 1981-1983

Plaarsing per jaar Aangegane verplichtingen
(in duizendtallen) (in min. guldens)

1981 1982 1983 1981 1982 1983

Centra voor (Adm.) Vakopleiding v. Volwassenen 4.6 4.5 4.6 101.0 98.9 100.0

Scholing i.s. tussen overheid en bedrijfsleven 4.3 5.7 43 394 52.2 47.3

Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen                                1.7 9.6 26.4 6.0 45.3 90.0

Studiekostenregeling Werkzoekenden 12 7 17.5 19.1 10.5 16.1 19.1

Centra voor Beroepsorier]tatie en -oefening 1 2 1.6 2.4 21.1 336 344
Cursussen Jeugdige Werklozen 25 2.9 4.2 4 8 6.6 24.4

Totaal 270 41.9 61.0 182.8 252.7 315 2

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jaarversiag  Arbeidsvoorziening   1983.  's-Graverhage.  1984
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In vergelijking met andere Westeuropese landen hebben de scho-
lingsmaatregelen in ons land een betrekkelijk bescheiden omvang
(zie De Wachter en Visser 1986). Er zij in dit verband verder op
gewezen dat een groot deel voor rekening komt van de al eerder

genoemde  subsidiemaatregel  voor  de  vakopleiding  van  jeugdige
werknemers (BVJ). Ook de stijging van het aantal plaatsingen kan
voor een groot deel aan deze maatregel worden toegeschreven. Als
deze maatregel buiten beschouwing gelaten wordt,  is bet bereik
van de maatregelen voor om- en bijscholing voor volwassenen dus
nog aanzienlijk kleiner.

Het is duidelijk dat dit in geen verhouding staat tot de in deze
studie meerdere malen benadrukte groei van de behoeften aan om-
en bijscholing. Uitbreiding en kwalitatieve verbetering van de
voorzieningen voor om- , her- en bijscholing is dringend gewenst.
In dit verband wijs ik in de eerste plaats op de plannen voor een
"innovatief scholingsbeleid" die bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid bestaan (zie nota Beroepseducatie voor
volwassenen 1985). Het is te hopen dat, nu de omvorming van de
bestuurlijke organisatie van de arbeidsvoorziening in een tripar-
tite bestuurlijke constructie bijna zijn beslag gekregen heeft,
deze plannen snel zullen worden geconcretiseerd en uitgevoerd.

Naast uitbreiding en versterking van de scholingsmaatregelen is
het verder van belang de mogelijkheden voor beroepsopleiding van
volwassenen uit te breiden. De eerder genoemde nota bevat ook
voorstel]en voor een "primaire beroepsopleiding voor volwassenen"
(een tegenhanger van de vakopleiding voor jeugdigen); daarnaast
kan aan de uitbreiding van part-time opleidingen op middelbaar en
hoger niveau worden gedacht. Ook hier geldt dat met de uitvoering
van de plannen grotendeels nog een begin moet worden gemaakt.

Parallel aan de uitbreiding van het voorzieningenaanbod zal ook
gewerkt moeten worden aan de verruiming van de faciliteiten voor
werkenden en werkzoekenden om aan dergelijke op]eidingen te kun-
nen deelnemen. Dat houdt onder meer in een uitbreiding van rege-
lingen voor studieverlof, iets dat bovendien heel goed past in
het beleid met betrekking tot arbeidsduurverkorting en herverde-
ling van arbeid. Ook hier is geen gebrek aan - soms ver uitge-
werkte  - plannen.  Bovendien  zijn  er  op  bescheiden  schaal  ook
ervaringen opgedaan die aanknopingspunten voor een meer omvattend
beleid van overheid en sociale partners kunnen bieden (zie o.a.
Leijnse 1984).

Ad 3.  In het voorafgaande is bij herhaling gewezen op de zeer
belangrijke rol van de eigen opleidingsactiviteiten van bedrijven
(en andere arbeidsorganisaties).  Er is zo langzamerhand binnen
het bedrijfsleven een omvangrijk circuit van opleidingsactivitei-
ten ontstaan, waaraan niet alleen de bedrijven zelf, maar ook tal
van particuliere opleidingsinstellingen deelnemen. Ik heb echter
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benadrukt dat hier tegenstrijdige tendenties werkzaam zijn. Aan
de ene kant is er onder invloed van technische en organisatori-
sche veranderingen (en in combinatie met een betrekkelijk geringe
doorstroming binnen het personeelsbestand van veel bedrijven) een
groeiende behoefte aan (vooral) bijscholing. Aan de andere kant
is er tengevolge van de moeilijke economische  situatie waarin
veel bedrijven verkeren een onmiskenbare druk (ook) op scholings-
kosten te bezuinigen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat deze tegenstrijdige overwegingen
in eerste instantie resulteren in een selectief beleid met be-
trekking tot zowel de inhoud van bedrijfsopleidingen (beperking
tot het strikt noodzakelijke in het  licht van de onmiddellijke
scholingstekorten) als tot degenen die in de gelegenheid gesteld
worden opleidingen te volgen. Wat dit laatste betreft blijkt uit
het eerder genoemde CBS-onderzoek onder meer dat werkende mannen
meer een beroepsopleiding volgen dan werkende vrouwen, dat deel-
nemers meer onder de jongere leeftijdscategorieon te vinden zijn
en dat werknemers met een lagere vooropleiding ondervertegenwoor-
digd zijn (Einerhand e.a.  1984). Juist gezien de sleutelfunctie
die de eigen scholingsactiviteiten van bedrijven bij het voorko-
men van knelpunten op de arbeidsmarkt vervullen,  ware het  te
overwegen deze activiteiten, meer dan voorheen is geschied, van
overheidswege financieel te ondersteunen. Dat zou dan echter wel
op zo'n manier moeten gebeuren dat de genoemde restricties worden
doorbroken.

Een  mogelijkheid  daartoe  is het subsidioren van individuele
bedrijven. Dit geschiedt reeds op beperkte schaal (zie tabel 3.4)

door middel van de zogenaamde SOB-regeling (Scholing in Samenwer-
king tussen Overheid en Bedrijfsleven)  (17).  In de conceptnota
Beroepseducatie voor Volwassenen wordt gesteld dat in het kader
van een innovatief scholingsbeleid het  aantal  SOB-toepassingen
aanzienlijk  zal  moeten  worden  uitgebreid.  Het  is  gezien  het
bovenstaande echter duidelijk, dat het niet alleen om de kwanti-
teit maar ook om de inhoud van de scholing gaat, alsmede om de
reikwijdte ervan in termen van kwalificatie-elementen en catego-
rieon van het personeelsbestand. Over deze aspecten zijn vrijwel

geen recente gegevens voorhanden. Een uitbreiding c.q. herziening
van deze maatregel zou gebaseerd moeten worden op een systema-
tisch onderzoek van haar huidig functioneren.

Meer dan een financi6le tegemoetkoming in de scholingskosten van
individuele bedrijven te verstrekken,  ligt het echter voor de
hand om die opleidingsactiviteiten te ondersteunen die door een
aantal bedrijven in onderlinge samenwerking worden ondernomen. Op
deze manier wordt een zekere verbreding van de vaak zeer speci-
fieke bedrijfsopleidingen mogelijk, terwijl de kosten over meer-
dere bedrijven kunnen worden gespreid. Dit is de weg die thans in
feite ook bij de vakopleiding in het kader van het Leerlingwezen
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wordt gevolgd. In dit verband verdient met name het opleidingsbe-
leid op bedrijfstakniveau de aandacht.

In de eerder genoemde studie naar het opleidingsbeleid in de gra-
fische industrie is een voorbeeld gegeven van een in hoge mate
geinstitutionaliseerd en goed geinstrumenteerd opleidingsbeleid,
dat uiteindelijk is opgetrokken rondom de koppeling van de ini-
ti6le vakopleiding met een systeem van om- , her- en bijscholing.
Ook  in  andere bedrijfstakken lijkt thans  belangstelling  te

bestaan voor een verdere uitbouw van vakopleidingen in deze rich-
ting.  Tegelijkertijd  begint  het  opleidingsbeleid  een  rol  van
betekenis bij de cao-onderhandelingen te spelen. De overheid zou
deze ontwikkelingen kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door een pre-
mie te zetten op cao-afspraken met betrekking tot opleidingsbe-
leid en/of door bij te dragen in de kosten van het opzetten van
een infrastructuur voor opleiding en scholing per bedrijfstak.

Het geheel overziende, kan ik me niet aan de conclusie onttrekken
dat de komende jaren een gerichte inspanning op het terrein van
de buitenschoolse voorzieningen nodig zal zijn om aan de te ver-
wachten opleidings- en scholingsbehoeften tegemoet te komen. Het
pleidooi voor een flexibele koppeling tussen onderwijs en
arbeidssysteem mag niet worden verstaan als de wens om de ont-
wikkelingen op dit terrein op zijn beloop te  laten.  Weliswaar
zullen de voorzieningen zelf een flexibel karakter moeten hebben,
zodat zij snel kunnen inspelen op veranderende behoeften, de aan-
wezigheid van een samenhangend stelsel van dit soort voorzienin-
gen met een voldoende reikwijdte dient voorwerp te zijn van ge-
richt  beleid,  dat  door  overheid  en  bedrijfsleven  gezamenlijk
gedragen moet worden.

De voorstellen die in het voorafgaande gedaan zijn, zullen onge-
twijfeld tot grotere uitgaven voor de overheid leiden. De vraag
is gerechtvaardigd hoe de overheid een en ander zou moeten bekos-
tigen. Zonder hier in een uitvoerige beschouwing over financie-
ringsbronnen en -stromen te vervallen wil ik in dit verband wel
herinneren aan het recente voorstel van het CNV om een gedeelte
van de WIR-gelden aan scholing te besteden. Juist omdat het hier
om een investering in "menselijk kapitaal"    gaat,     die    voor    zowe 1
werkgevers, werknemers als overheid van belang is, verdient dit
voorstel serieuze aandacht.

NOTEN

1) Zowel de Raad voor de Arbeidsmarkt als Geldens gaan ervan uit
dat  het  LBO  niet  als  een  beroepskwalificerende  opleiding
beschouwd moet worden, maar louter een voorbereidende functie
heeft.
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2)  Deze  tabel  berust  op  een  samentrekking  van  tabellen  van

Huijgen e.a.  (1983) en is ontleend aan Hartog  (1985).  Het
functieniveau is gebaseerd op de ARBI-code.

3)  Deze redenering is verder uitgewerkt door Lutz. Hij wijst er-
op dat een tekort aan personen met een vakopleiding deze
'meritokratische Teufelskreiz' verder versterkt, omdat dit
bedrijven ertoe kan brengen tot verdere verticale arbeidsde-
ling over te gaan (Lutz 1979).

4)  Deze vooruitberekeningen zijn geont op het zogenaamde midden-
scenario van het CPB, dat een jaarlijkse werkgelegenheids-
groei van 1% voorziet.

5)  Zie onder meer Joosten e.a. 1979, Maas en Koopmans 1980, Maas
e.a. 1981 en Fruytier en Van der Pijl 1980, en speciaal voor
de bouw: Bremer en Kok 1980, Sol en Toppen 1981, en Mantel en
Bugter 1982.

6)  Zie voor een uitvoeriger overzicht J.J.  Van Hoof,  "Op weg
naar humanere arbeid?" in De Galan e.a. 1983, dat als

hoofdstuk 2 in dit boek is opgenomen.
7)  Het bestaan van deze processen is een reden tot voorzichtig-

heid ten aanzien van vooruitberekeningen zoals die welke in
tabe] 3.3 werden gepresenteerd. Als zij op enigszins omvang-
rijke schaal zouden plaatsvinden, zou dat kunnen leiden tot
een geringere stijging van de vraag naar lager geschoold  en
een grote stijging van de vraag naar middelbaar en hoger
geschoold personeel dan in deze tabel is aangegeven. Ook de
eerder genoemde tendens naar verhoging van de opleidingseisen
onder invloed van het mogelijk op grote schaal toepassen van
nieuwe organisatieprincipes zou een dergelijk effect kunnen
hebben. Blijft de vraag of dit ook niet tot een toename van
onderbenuttingsproblemen zou leiden.

8)  Zie voor een overzicht (waarbij overigens de werk- en werker-
varingsprojecten nog niet in de beschouwing zijn betrokken)
de SCP-studie 'Van School naar Werk' (Bronneman-Helmers
1983). Het werken met behoud van uitkering komt aan de orde
in Merens-Riedstra e.a.  1986. Met name in de bijdragen van
Heyink en Van Miltenburg en van Veerman en Van Hoof in deze
bundel wordt aandacht aan de scholingsaspecten besteed.

9)  Zie in dit verband verder de studies van Nijssen en Brons
1978, en van Bilderbeek en Smits 1985, naar de bruikbaarheid
van prognose-methoden voor het beleid dat gericht is op de
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid.

10) Ik wijs er met andruk op dat wat hier 'despecialisatie' van
initiile  beroepsopleidingen  genoemd  is,  niet  op  een  lijn
gesteld mag worden met de vaak bekritiseerde 'veralgemening'
van het beroepsonderwijs waarbij de eigenlijke beroepsvoorbe-
reiding gedeeltelijk plaats maakt voor algemene vorming.

11) Deze gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 1984 van het

Grafisch Opleidingscentrum.
12) Zie in dit verband ook de TNO-studie naar de relatie tussen

technologische ontwikkelingen en arbeidsmarktverhoudingen in
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de grafische industrie (Beijdorff e.a. ]982).
13) Een pleidooi voor de toepassing van deze principes is reeds

te vinden in de VNO-NCW nota over het leerlingwezen van 1980,
'Naar een vernieuwd leerlingwezen'.

14) "Ook in de opzet van de beroepsopleiding van de  tachtiger
jaren is de aanval op het regulier dagonderwijs nog in volle
gang", aldus Kayzel (1986 a: 26)

15) Een overzicht van dergelijke meer kwalitatieve methoden en
een bespreking van hun betekenis voor de aansluitingsproble-
matiek is te vinden bij Bilderbeek en Smits (1985).

16) Het genoemde voorstel lijkt inmiddels van de baan, gezien het
recente beleidsvoornemen van de minister van 0&W o m het
kort-MBO in de nieuw te vormen sectorscholen voor middelbaar
beroepsonderwijs te integreren.

17) Deze regeling is sinds kort opgenomen in de zgn. Kaderrege-
ling Scholing.
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IV. ARBEIDSTIJDVERKORTING ZONDER HERVERDELING?

Herverdeling van arbeid als strijdpunt in ons arbeidsbestel*

Inleiding

"Ideein over arbeidstijdverkorting als middel ter bestrijding
van de werkloosheid of een verdeling van de beschikbare ar-
beidsplaatsen per gezin of over bepaalde categorieon werknemers
zijn goed om op te studeren, maar nog Diet om in de praktijk in
te voeren. Dat zou een gevaarlijke ontwikkeling zijn. Eerst
moeten we met alle macht...het hele scala mogelijkheden ter
vergroting van de werkgelegenheid aflopen en proberen, alvorens
tot een verdeling van werk over te gaan. Want als je daar naar
toe gaat, leg je je neer bij een vermindering van de werkgele-
genheid, iets wat onverantwoord en onmogelijk is...Daar zou ik
eigenlijk nog niet eens over willen praten".

Het zou een vermakelijk spel zijn om een aantal van dergelijke
citaten op een rij te zetten en dan te raden wie deze uitspraken
gedaan heeft en wanneer. Een spel voor Jan Splinter om de winter
mee door te komen. Was het mr. Van Veen of minister Albeda of
prof.  Heertje  of  - heel  misschien  zelfs  - Wim  Kok?  Werd  het
gezegd in 1975,  1978,  1980? In dit  concrete geval was het de
directeur-generaal voor de arbeidsvoorziening, mr. W.A. Renardel
de  Lavalette,  en  het  citaat  stamt  uit  een  interview  in  het
NCW-blad De Werkgever van begin 1977. Maar ik denk dat alle
zooven genoemde personen zoiets wel eens gezegd zullen hebben en
dat het voornaamste verschil tussen hen het moment betreft waarop

ze dergelijke standpunten los hebben gelaten. Voor sommigen van
hen is dat nog niet zo heel lang geleden.

Tot voor kort in elk geval bestond er bij allerlei personen en
instanties een grote terughoudendheid tegenover de gedachte om
via het terugdringen van de arbeidsduur (per dag, week, jaar of
arbeidsleven) tot een herverdeling van (betaalde) arbeid te ko-
men. Het werd in veel kringen (ook in de vakbeweging) eigenlijk
als defaitistisch beschouwd om serieus over deze optie na te
denken. Herstel van de economische groei en uitbreiding van de
werkgelegenheid was eerste prioriteit, aan het einde van de jaren
'70 aangevuld met bestrijding van de knelpunten op de arbeids-
markt. Voorzover er aandacht werd besteed aan herverdeling van ar-

* Dit hoofdstuk verscheen eerder met uitzondering van het Nawoord
als bijdrage in J.J.v. Hoof e.a.  (redactie), Herverdeling van
arbeid.  Tussen verstarring en vernieuwing van het arbeidsbe-
stel, Kluwer/SISWO (Deventer) 1983 pp. 28-44.
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beid,  werd de  nadruk  gelegd  op  het  bevorderen  van  deeltijd-
arbeid. Dit instrument werd vooral gezien als een middel om tege-
moet te komen aan de wensen van (gehuwde) vrouwen tot deelname
aan  het  arbeidsproces.  Daarnaast  werd  nog  de  meeste  aandacht
besteed  aan  vervroegde  pensionering.  De  uitdrukking  'met  VUT
gaan' raakte snel ingeburgerd.

Na  1980 komt het denken over herverdeling van arbeid  in een
stroomversnelling.  Het  traditionele nieuwjaarsartikel van prof.
Rutten in ESB van 1983 maakt duidelijk dat, zelfs in dat bastion
van economische groei en  globale werkgelegenheidspolitiek,  het
ministerie van Economische Zaken,  herverdeling van arbeid niet
langer als onaanvaardbaar wordt gezien. (1) Tegelijkertijd begint
men steeds meer oog te krijgen voor de grenzen van deeltijdarbeid
als middel om herverdeling van arbeid te bereiken. Dit zowel van-

wege de onzekere effecten ervan op de werkloosheid, als vanwege
de beperkte betekenis voor emancipatie van de vrouw. Een algemene
arbeidstijdverkorting, jarenlang hdt grote taboe voor werkgevers
en topambtenaren tezamen, dringt zich steeds meer als alterna-
tief op.

Het WRR-rapport 'Vernieuwingen in het arbeidsbestel' markeert in
zekere zin deze overgang. (2) In dit rapport nemen beschouwingen
over herverdeling van arbeid een belangrijke plaats in. Daarbij
gaat het niet louter om de effecten op de werkgelegenheids- en de
arbeidsmarktsituatie,  maar  ook  om  verderreikende  consequenties
voor het arbeidsbestel (bijvoorbeeld voor waarden en normen rond-
om emancipatie en sociale ongelijkheid). Veel aandacht wordt aan
deeltijdarbeid besteed, doch men beperkt zich niet hiertoe. Daar-
naast wordt een middel besproken om de arbeidsduur over de be-
roepsloopbaan als geheel anders te verdelen, het betaalde educa-
tief verlof. Tenslotte gaat het rapport uitvoerig in op de moge-

lijkheden voor en effecten van een algemene arbeidstijdverkor-
ting. Wel is in het rapport nog een duidelijke scepsis tegenover
een algemene arbeidstijdverkorting te bespeuren: "Arbeidstijdver-

korting is gebonden aan zulke stringente voorwaarden dat doorvoe-
ring op korte termijn minder wenselijk is" zegt het rapport. Men
zou echter kunnen  overwegen  om arbeidstijdverkorting voorlopig
alleen in de quartaire sector in te voeren, waar men makkelijker
aan deze voorwaarden kan voldoen en eventuele negatieve effecten
het geringst zijn. (3)

Al is het juist dat het denken over herverdeling van de arbeid
sinds 1980 in een stroomversnelling is geraakt, dat betekent nog
niet dat herverdeling van de arbeid in de praktijk een snelle
vlucht heeft genomen. Nog tot halverwege 1982 werd er alom een
impasse met betrekking tot overleg en besluitvorming geconsta-
teerd. Sindsdien hebben er echter enkele spectaculaire ontwikke-
lingen plaatsgevonden, die vele waarnemers van een 'doorbraak' op
dit gebied doen spreken. In november 1982 sloten de werkgevers
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en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid een prin-
cipe-accoord waardoor de weg werd vrijgemaakt voor CAO-onderhan-
delingen over arbeidstijdverkorting. Deze zou in eerste instantie
gefinancierd moeten worden door middel van de automatische prijs-
compensatie. In de daarop volgende periode werden - vaak na lang-
durige onderhandelingen - een groot aantal nieuwe accoorden afge-
sloten waarin het principe van een algemene arbeidstijdverkorting
nader werd uitgewerkt.

De vraag nu die ik in deze bijdrage aan de orde wil stellen luidt
of deze ontwikkelingen inderdaad zullen leiden tot een substanti-

ile herverdeling van (betaalde) arbeid. Is er binnen afzienbare
tijd een forse reductie van de arbeidsduur (bijvoorbeeld in de
orde van grootte van 10-12,5%)  te verwachten? Zal dat  zoveel
arbeidsplaatsen opleveren, dat er inderdaad van een aanzienlijke
herverdeling van arbeid tussen werkenden en niet-werkenden sprake

zal zijn? Welke categorieon uit de beroepsbevolking zullen daar-
van met name de gevolgen ondervinden?

Er is in de afgelopen jaren een omvangrilke literatuur gegroeid
over de voor- en nadelen van verschillende varianten van arbeids-
duurverkorting. Ik zal hierop niet of nauwelijks ingaan. Mij gaat
het op deze plaats niet om de mogelijke gevolgen van deze of gene
maatregel (of combinatie van maatregelen), maar om de drijvende
krachten, stimulerend in remmende achter herverdeling van arbeid.
Ik beschouw herverdeling van arbeid daarbij als een strijdpunt in
de arena van het arbeidsbestel en richt me op de belangen en de
opstelling van de verschillende actoren, individuele en collec-
tieve, en hun onderlinge machtsverhoudingen.  (4) Het leidt daar-
bij geen twijfel, dat de ontwikkelingen in dit krachtenveld voor
het overgrote deel in het teken van de dramatisch verslechterde
arbeidsmarktsituatie staan. Weliswaar hebben sociaal-culturele
doelstellingen (met name betrekking hebbende op de emancipatie
van de vrouw) een grote rol gespeeld bij het aan de orde stellen
van arbeidstijdverkorting als  instrument  voor herverdeling van
(betaalde en onbetaalde) arbeid. De aandacht is de afgelopen twee
jaren steeds meer toegespitst op de bijdrage van de herverdeling
van arbeid tot de bestrijding van de werkloosheid. Overwegingen
en belangen die daarop betrekking hebben zullen bij de vormgeving
van herverdeling van arbeid de doorslag geven.

Ik zal achtereenvolgens aandacht besteden aan:

-  de wensen en de weerstanden die bij werknemers en potentiole
werknemers bestaan;

-  de belangen en strategiein van ondernemingen; en tenslotte

-  enkele kenmerken van de collectieve besluitvormingsprocessen
waarin herverdeling van arbeid thans vorm krijgt.

Aan het eind van mijn bijdrage zal ik ingaan op de recente onder-
handelingen over arbeidstijdverkorting en de resultaten die daar-
in tot op heden (medio 1983) bereikt zijn.
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1. De opstelling van werknemers ten opzichte van herverdeling van
arbeid

Het is de afgelopen jaren herhaaldelijk betoogd, dat er bij de
meeste werknemers geen overmatig enthousiasme bestaat voor korter
werken. Een belangrijke rol speelt daarbij het argument dat kor-
ter werken een aanzienlijk inkomensoffer vraagt en dat de meeste
werknemers niet erg bereid en in veel gevallen ook nauwelijk in
staat zijn dit inkomensoffer op te brengen. Dat heeft geleid tot
sombere bespiegelingen over de grenzen van solidariteit  tussen
werkenden en niet-werkenden in een periode dat loonmatiging een
alledaagse ervaring geworden is.

Uit de verschillende voorkeurslijstjes voor vormen van arbeids-
duurverkorting, die de afgelopen jaren op grond van onderzoek
zijn opgesteld, blijkt een tamelijk duidelijke voorkeur voor ver-
vroegde pensionering en voor verkorting van de arbeidsduur aan
het einde van iemands werkzame leven (minder arbeidsuren voor
oudere werknemers). (5) Het is overigens maar de vraag of oudere
werknemers zelf deze voorkeur zo duidelijk delen. De keuze (in
een enquBte) voor speciale maatregelen voor ouderen kan ook een
keuze zijn voor een situatie waarmee de meeste werknemers voorlo-
pig nog niet geconfronteerd zullen worden. (6) De ervaringen met
de verschillende regelingen met betrekking tot vervroegde uittre-
ding (VUT) wijzen erop, dat steeds maar een deel van de hiervoor
in aanmerking komende werknemers van deze mogelijkheid gerbuik
wenst te maken.  (7) Een grote belangstelling voor een over de
gehele  linie doorgevoerde  arbeidstijdverkorting per werkdag of
werkweek kan men uit de genoemde voorkeurslijstjes bepaald niet
afleiden. Wel  blijkt  de  belangstelling  voor  deze  vorm  van
arbeidsduurverkorting in de laatste jaren enigszins toe te nemen
(zie bijv. Heinen 1983). Doch voorlopig is het nog steeds een
minderheid van de beroepsbevolking (die zo tussen de 30 en 40
procent schommelt) die te kennen geeft een voorkeur voor dit al-
ternatief te bezitten.

Wel neemt men vrij algemeen aan dat speciale categoriein werkne-
mers c.q. potenti&le werknemers meer belangstelling hebben voor
een arbeidsduur die aanzienlijk korter is dan de thans geldende
volle werkweek. Het meest genoemde voorbeeld is natuurlijk die
(veelal gehuwde) vrouwen die geen kostwinner zijn en daarom met
deeltijdbanen  en het  corresponderende  inkomen  genoegen  zouden
nemen. Steeds vaker worden hier ook de jeugdige werknemers aan
toegevoegd.

In dit verband wordt bijvoorbeeld aangenomen, dat bij jongeren in
toenemende mate een andere instelling ten opzichte van betaalde
arbeid zichtbaar zou worden en dat in ieder geval hun persoon-
lijke levensbehoeften op een lager niveau staan dan bij andere
werknemers het geval is. Op grond van dergelijke overwegingen
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wordt dan gesteld dat jeugdige werknemers minder waarde hechten
aan de traditionele vaste, volledige baan en meer gericht zijn op
afwisseling tussen werken en niet-werken.  (8) Het moet mij van
het hart,  dat  ik uiterst wantrouwig tegenover deze  redenering
sta. Ze past mij te mooi in het straatje van hen die deeltijdba-
nen voor jongeren als de weg bij uitstek voor arbeidsduurverkor-
ting zien. Bij mijn weten zijn overtuigende bewijzen voor een
meer permanente 'afwijkende' instelling van  jongeren ten opzich-
te van betaalde arbeid nog nooit  geleverd.  (9)  Terecht wijst
Pijkel Schr6der erop, dat zeker die jongeren die door een gebrek-
kige opleiding of sociale herkomst een extra zwakke arbeidsmarkt-
positie bezitten zich nauwelijks een andere visie op arbeid kun-
nen permitteren (Pijkel Schr6der 1983). Het is veel waarschijn-
lijker dat vele jongeren genoegen nemen met weinig stabiele en
qua werktijd gereduceerde banen, omdat zij weinig keus hebben en
het als een tijdelijke oplossing zien. Uit onder meer de reacties
op het jeugdwerkplan en het gemeenschapstakenplan blijkt dat ook
voor jongeren in onze samenleving nog nauwelijk reole alternatie-
ven voor betaalde beroepsarbeid voorhanden zijn.

Meer in het algemeen zijn er in onze samenleving tekenen die wij-

zen op het herleven van een arbeids- en prestatiemoraal waarin
het  'loon naar werken'  opnieuw een centrale betekenis krijgt.
(10) Het lijkt erop dat naarmate betaalde arbeid een schaarser
goed wordt, de waarde van betaalde arbeid in de ogen van groepe-
ringen  aan  de  rand  van  ons  arbeidsbestel  alleen  maar  groter
wordt. Men mag aannemen, dat deze ontwikkeling ook aan vele jon-

geren niet voorbij gaat. In de recente discussie over 'rechtse'
tendenties  onder  jongeren  zijn  hiervan  duidelijke  voorbeelden

gesignaleerd.

Vraagtekens dus bij de veronderstelde min of meer alternatieve
houding van jongeren tegenover betaalde arbeid. Maar ook bij de
vaak geconstateerde geringe bereidheid tot inkomensmatiging ten
behoeve van korter werken moeten  enkele kanttekeningen worden
geplaatst. Reeds in het WRR-rapport is de uitspraak te vinden,
dat de bereidheid tot inkomensmatiging met het toenemen van de
economische problemen niet afneemt, maar juist groter lijkt te
worden. Voorstellen tot inkomensmatiging, zegt het rapport onder
verwijzing naar recent onderzoek (11), kunnen bij een meerderheid
van de bevolking op zekere steun rekenen, wanneer zij ten goede
komen aan de bestrijding van de werkloosheid en onder voorwaarde
dat iedereen in gelijke mate inlevert. (12) De gebeurtenissen van
1982-1983 lijken op het eerste gezicht een spectaculaire bevesti-
ging van deze uitspraak. Is er dan toch sprake van een opleving
van solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden?

Misschien moeten we de verklaring dichter bij huis zoeken. Nu het
werkloosheidspercentage de 15 procent reeds benadert, begint de
dreiging van de werkloosheid voelbaar te worden voor vele groepen
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werknemers die voorheen hun eigen positie als tamelijk veilig
beschouwden. Ook de 'geprivilegeerde' categorie van vakbekwame en
ervaren mannelijke werknemers (de categorie die in de vakbewe-
ging traditioneel oververtegenwoordigd is) is niet langer immuun
voor verlies van werk of zeker van een nieuwe  baan  als  men
gedwongen wordt de arbeidsmarkt te betreden.  Ik denk dat deze
ontwikkeling, meer dan iets anders,  ten grondslag ligt aan de
bereidheid van grote groepen werknemers aanzienlijke financiile
offers te brengen ter wille van de werkgelegenheid. Daarbij is
echter niet zozeer de werkgelegenheid van anderen in het geding,
maar in eerste instantie de angst voor het verlies van het eigen
werk. Het is echter de vraag of deze houding, die een duidelijk
defensief karakter  draagt,  een  goede  voedingsbodem vormt  voor
pogingen om op enigszins omvangrijke schaal tot herverdeling van
arbeid te komen. Integendeel, het lijkt waarschijnlijk dat
- voorzover de bereidheid tot 'inleveren' op deze gronden berust
- de belangstelling voor verdere arbeidstijdverkorting snel zal
wegebben als door beperkte arbeidstijdverkorting (of een andere
vorm  van  loonmatiging)  bedreigde  banen  veilig  kunnen  worden
gesteld.

2. De opstelling van ondernemingen ten opzichte van herverdeling
van de arbeid

Eerst een citaat van FME-voorzitter Ter Hart uit een interview in
de Haagse Post van 4 december 1982 (dus na het afsluiten van het
centraal akkoord):

Vraag van de interviewer: welke voordelen hebben ondernemers
aan herverdeling?
Antwoord: eigenlijk alleen maar nadelen. Een onderneming rede-
neert in de eerste plaats bedrijfseconomisch, men heeft  er
helemaal geen behoefte aan het zich organisatorisch moeilijker
te maken en houdt veel liever vast aan het bekende patroon...
Ondernemers zeggen: ik heb theoretisch een 40-urige werkweek
en die werkloosheid, daar heb ik niets mee te maken, ik moet
mijn onderneming in stand houden. Herverdeling kost geld, nog
los van het feit dat de loonkosten per uur gelijk moeten blij-
ven...

Hoewel Ter Hart wat verder in het interview aarzelend toegeeft,
dat er ook wel enkele voordelen voor herverdeling aangegeven kun-
nen worden, die overigens moeilijk meetbaar zijn (grotere produk-
tiviteit,  grotere  organisatorische  flexibiliteit),  illustreert
dit citaat zeer sprekend dat ondernemingen op zich weinig bood-
schap hebben aan herverdeling van arbeid, zeker als die een over
de hele linie doorgevoerde verkorting van arbeidstijd impliceert.

Ter Hart nog eens: bepaalde groepen of hele afdelingen in een
onderneming kunnen minder dan 40 uur per week gaan werken....
Maar om te zeggen dat de hele onderneming korter gaat werken,
dat is theorie. Algemene arbeidstijdverkorting is niet realis-
tisch.
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Herverdeling van arbeid is vanuit het gezichtspunt van onderne-
mingen dus in het beste geval een bijprodukt van andere overwe-
gingen. Voorop staat: een verbetering van het rendement, hetgeen
men onder meer probeert te bereiken door een optimale benutting
van de beschikbare menskracht.

In het kader van dit streven grijpen sommige organisaties in som-
mige situaties reeds lang naar het middel van deeltijdarbeid. Het

inzetten van deeltijdwerkers heeft vele redenen.  Er kan sprake
zijn van een ongelijke spreiding van het werk gedurende de werk-
dag, werkweek of het werkjaar, waarbij pieken met deeltijdwerk
worden opgevangen. De panwezigheid van een reservoir van deel-
tijdwerkers vergemakkelijkt de aanpassing van het totale perso-
neelsbestand aan schommelingen in behoefte aan arbeidskracht: een
expansie van bedrijvigheid kan o.a. worden opgevangen door deel-
tijdwerkers overwerk te laten verrichten, terwijl een teruglopen
van de personeelsbehoefte onder sommige omstandigheden opgevangen
kan worden door het laten afvloeien van deeltijdwerkers. De pro-
duktiviteit van deeltijdarbeid ligt vaak hoger dan die van het
corresponderende volle tijd-werk, bijvoorbeeld omdat er met kor-
tere rustperiodes kan worden volstaan of omdat de arbeidsmotiva-
tie minder onder nadelige aspecten van het werk te lijden heeft.
Dit maakt deeltijdarbeid een aantrekkelijke oplossing voor belas-
tende werksituaties (monotoon of vermoeiend werk). (13)

Men kan dus zeggen dat deeltijdarbeid, of meer algemeen geformu-
leerd, een differentiatie van de arbeidstijd,  de mogelijkheden
voor een intensievere en meer flexibele benutting van de beschik-
bare arbeidskracht vergroot. Daarmee is de lijst van voordelen
nog niet uitgeput. Het invoeren van deeltijdarbeid kan een metho-
de zijn om een op de arbeidsmarkt aanwezig  reservoir van goedko-
pe, wellicht weinig eisen stellende arbeidskrachten aan te boren.
In dit opzicht past het in verderreikende ondernemingsstrategieon

die bijvoorbeeld gericht zijn op de vereenvoudiging en routinise-
ring van werk, de marginalisering van bepaalde arbeidsplaatsen en
op een effectieve beheersing van het werknemersgedrag.  (14)  In
het licht van al deze voordelen is het opmerkelijk dat er in het
verleden slechts een beperkt en nogal selectief gebruik van dit
instrument is gemaakt.  (15) Het eerder gegeven citaat van Ter
Hart wijst op het bestaan van weerstanden die zeker voor een deel
in de sociaal-psychologische sfeer zullen liggen. (16) Men krijgt
echter de indruk dat veel ondernemingen die tot voor kort een
traditionele  houding  ten  opzichte  van  deeltijdarbeid  aannamen

zich de voordelen van een grotere differentiatie van de arbeids-
tijd beginnen te realiseren en een meer actief beleid  in dit
opzicht beginnen te ontwikkelen.

Albeda heeft de interessante suggestie gedaan dat dit wel eens te
maken kan hebben met de voortschrijdende technologische ontwikke-
ling.
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"Ik heb het gevoel dat de hele problematiek van de arbeidstijd
door de technologische ontwikkeling in een nieuw licht komt
te staan. Deeltijdarbeid blijft mijns inziens het aantrekke-
lijkste instrument voor verdeling van de arbeid. De hele pro-
blematiek van het beheersen van de kosten van de operatie van
een herverdeling van arbeid wordt door de technische ontwikke-
ling makkelijker. Bovendien vormt deeltijdarbeid...  een aan-
tasting van de gestandaardiseerde arbeidstijden.  Ik denk dat
er meer en meer functies komen waarbij de standaard-arbeids-
tijd niet meer de voor de hand liggende is. Het belangrijkste
punt is de bedrijfstijd, niet de arbeidstijd". (17)

Als Albeda het bij het rechte eind heeft zal differentiatie van
de arbeidstijd dus in toenemende mate voor ondernemingen interes-
sant worden.

We kunnen, het voorafgaande samenvattend, stellen dat werkgevers
in het algemeen weinig belang hebben bij een algemene verkorting
van de arbeidstijd, maar dat zij wel veel te winnen hebben bij
een grotere differentiatie van de arbeidstijd. Het 66n is echter

niet noodzakelijkerwijs in strijd met het ander. Ret streven van
de werkgevers lijkt er na het afsluiten van bet Stichtingsakkoord
dan ook op gericht te zijn om beide te combineren. Zo bepleiten
ze bijvoorbeeld een  'flexibilisering van de arbeidsduur'.  (18)
Deze moet worden bereikt door de arbeidstijdverkorting te bereke-
nen op jaarbasis, waarbij de vrijheid moet bestaan om de weke-
lijkse arbeidsduur van iedere individuele werknemer binnen
bepaalde  beneden- en  bovengrenzen  te  vari&ren.  Dat  geeft  de

ondernemingen de mogelijkheid om de inzet van arbeid beter af te
stemmen op de fluctuaties in de produktie, iets dat in principe
een  aanzienlijke arbeidsbesparing op kan  leveren.  Ook  is  het
natuurlijk heel goed mogelijk om arbeidstijdverkorting te combi-
neren met het bevorderen van deeltijdarbeid. Het loskoppelen van
arbeidstijd en bedrijfstijd zal alleen al op 'organisatorische'
gronden nieuwe deeltijdarbeid oproepen (zie bijv. Schoemaker e.a.
1983).

Er is nog een ander aspect van het personeelsbeleid van onderne-
mingen dat directe consequenties voor de herverdeling van arbeid
heeft. In het algemeen hebben ondernemingen belang bij een sub-
stitutie van duurdere en/of minder produktieve werknemers door
goedkopere en/of meer produktieve. Dat impliceert d* noodzaak van
een zekere mate van doorstroming in het personeelsbestand.  Een
dergelijke doorstroming is ook als middel voor de beheersing van
het arbeidsgedrag belangrijk. Het is dus voor de ondernemingen in
principe geen goede zaak als deze doorstroming tot stilstand zou
komen.

Ik denk dat deze situatie thans verre van denkbeeldig is. Aan de
uitbreiding van het personeelsbestand is vrijwel overal een eind
gekomen. Het streven is gericht op rationalisatie en inkrimping.
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Doorstroming kan dan alleen worden bewerkt door het op peil hou-
den van de uitstroom. Nu hoeft nauwelijks te worden betoogd, dat
onder de gegeven arbeidsmarktomstandigheden de mogelijkheden en
animo voor externe mobiliteit niet erg groot zijn. Het probleem
wordt voor vele ondernemingen nog vergroot door het feit dat de
WAO, een kanaal waarlangs met name in de tweede helft van de
jaren zeventig veel werknemers het arbeidsproces verlaten hebben,
thans voor deze doeleinden veel minder hanteerbaar is geworden.
Onder deze omstandigheden dreigt voor veel organisaties een ver-
grijzing van het personeelsbestand. (19) De instroom van nieuwe,
jongere werknemers wordt  in toenemende mate belemmerd.  Jongere

werknemers zijn in veel gevallen goedkoper dan oudere werknemers,
ze zijn meer flexibel  inzetbaar en zij  zijn vermoedelijk ook
beter toegerust voor de veranderingen die als gevolg van techno-

logische ontwikkelingen in het arbeidsproces te verwachten zijn.
Zij vormen bovendien het interne recruteringsveld voor kernfunc-
ties  waarvoor  bedrijfsspecifieke  ervaring  en  een  betrouwbare
werkinstelling worden vereist.

Ondernemingen hebben er dus alle belang bij dat de instroom van
jongere werknemers op peil blijft. Het lijkt mij dat hier een
belangrijke verklaring te vinden is voor de roerende zorg die het

bedrijfsleven thans aan de dag legt voor de positie van jongeren
op de  arbeidsmarkt.  De  banenplannen  voor  jeugdige  werknemers
(uiteraard deeltijdbanen, vaak banen met een tijdelijk karakter)
zijn niet van de lucht. Anton Dreesmann, ook een werkgever die er
niet omheen draait, heeft zijn banenplan reeds met een zetpil
vergeleken: een middeltje om interne constipatie tegen te gaan.
(20) Karakteristiek genoeg gaat dit samen met het even onmisken-
bare streven om de nog aanwezige oudere werknemers zoveel moge-
lijk voortijdig te laten afvloeien. Natuurlijk kan men meer banen

voor jongeren scheppen door de arbeidstijd voor alle werknemers
terug te brengen. Het lijkt echter  heel wat minder complicaties
met zich mee te brengen als je hetzelfde kunt bereiken door oude-
re werknemers, ten dele op kosten van de gemeenschap, te laten
afvloeien. Bovendien correspondeert dit voor een belangrijk deel
met de wensen die de werknemers zelf naar voren brengen, zoals we
eerder zagen.

De conclusie moet luiden dat ondernemingen gebaat zijn bij een
zodanige herverdeling van arbeid dat er meer plaats ontstaat voor
jeugdige werknemers. Een vervanging van oudere werknemers door
jongeren lijkt vanuit het gezichtspunt van ondernemingen een aan-
trekkelijke weg om deze doelstelling te bereiken.

3. Collectieve besluitvorming met betrekking tot herverdeling

In het voorafgaande is herverdeling van arbeid besproken vanuit
het gezichtspunt van de individuele werknemers,  respectievelijk
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de individuele ondernemingen.  De wijze waarop herverdeling van
arbeid vorm zal krijgen is echter niet louter afhankelijk van de
wensen,  belangen  en  strategie8n  van  individuele  werknemers  en
werkgevers. Er is sprake van een proces van besluitvorming waarin
collectieve actoren (organisaties van werknemers en werkgevers,
vertegenwoordigers van het  staatsapparaat)  een  doorslaggevende
rol spelen. Het zijn juist de ontwikkelingen op het collectieve
niveau van besluitvorming geweest die tot uitspraken over een
doorbraak in de kwestie van de herverdeling van arbeid hebben
geleid. Ik wil thans stilstaan bij dat proces van collectieve
besluitvorming. En wel vanuit de opvatting dat het proces van
herverdeling van arbeid ook beinvloed wordt door de aard van het
besluitvormingsproces  zelf en de  context  waarin  dit  zich  af-
speelt.  Het gaat daarbij onder andere om eigenschappen die te
maken hebben met ons systeem van arbeidsverhoudingen.  In elke
beschouwing daarover wordt erop gewezen dat dit gekenmerkt wordt
door sterke centralistische tendenties en door een grote rol van
de overheid. Twee heel opvallende aspecten van de ontwikkelingen
rondom het strijdpunt van de herverdeling van arbeid zijn nu, ten
eerste, dat de besluitvorming over arbeidstijdverkorting conse-
quent wordt gedecentraliseerd en,  ten tweede, dat de overheid
zich nogal terughoudend opstelt.

Het centraal akkoord in de Stichting van de Arbeid is bereikt
zonder directe bemoeienis van de overheid (zij het met de drei-
ging van een looningreep op de achtergrond). Sinds het totstand-
komen van het akkoord heeft de overheid zich welwillend doch

tamelijk afwachtend opgesteld. Het akkoord zelf verlegt de be-
sluitvorming  naar de CAO-partners, naar het bedrijfstak- en
ondernemingsniveau dus en beperkt zich voornamelijk tot het for-
muleren van intenties en aanbevelingen. De CAO's die de afgelopen
tijd zijn afgesloten laten de individuele bedrijven een grote
mate van vrijheid om enkele aspecten van arbeidstijdverkorting
die rechtstreeks van belang zijn voor het uiteindelijke resultaat
- zoals de variatiemogelijkheden in de arbeidsduur per dag, week
of maand en de omzetting van vrijkomende arbeidsuren in nieuwe
banen - zelf te regelen. Daarmee wordt de decentralisatie van de
besluitvorming nog verder doorgetrokken.

Elders laat Leijnse zien, dat op deze manier een zeer gecompli-
ceerde onderhandelingssituatie is ontstaan (Leijnse 1983).  Over
verschillende aspecten van het proces van arbeidstijdverkorting
moet op verschillende niveaus onderhandeld worden. De kans dat er
afstemmingsproblemen ontstaan, die tot stagnatie in het besluit-
vormingsproces zullen leiden, is niet gering. Tevens blijkt uit
zijn bijdrage, dat het welslagen van het onderhandelingsproces
toch op enkele essenti6le punten (die met name samenhangen met de
financiole consequenties van arbeidstijdverkorting) in grote mate

afhankelijk is van het beleid van de overheid. Ook in de situatie
dat het proces van arbeidstijdverkorting zich onder regie van de
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sociale partners afspeelt is een actief beleid van de overheid
kennelijk een voorwaarde om arbeidstijdverkorting op grote schaal
ingang te doen vinden.

Als aanvulling hierop zou ik op nog twee andere consequenties van
de genoemde ontwikkeling willen wijzen. De eerste heeft te maken
met de positie van de vakbeweging op bedrijfsniveau. Uit de al
geruime tijd gevoerde discussie over het vakbondsbeleid  in de
onderneming en uit het onderzoek naar bedrijvenwerk kan de con-
clusie worden getrokken dat het bedrijfsniveau de zwakste schakel
in de vakbondsorganisatie vormt. Er is meerdere malen op gewezen
dat tegenover het geprofessionaliseerde personeelsmanagement van
ondernemingen de vakbondsvertegenwoordiging hier doorgaans in een
structureel zwakkere positie verkeert.  (21) Dat wreekt zich met
name, wanneer het om technisch ingewikkelde zaken gaat. Arbeids-

tijdverkorting, zeker wanneer die gepaard gaat met een verlenging
van de bedrijfstijd, belooft een dergelijke gecompliceerde kwes-
tie te worden.

Het is daarom voor de vakbeweging bepaald een riskante strategie
om een groot stuk verantwoordelijkheid voor het maken en contro-
leren van afspraken over arbeidstijdverkorting op dit niveau te
plaatsen. Toch is dit precies wat er lijkt te gebeuren. Daarbij
geeft men de werkgevers vele mogelijkheden in handen om het pro-
ces van arbeidsverkorting in de door hen gewenste banen te kana-
liseren.  In het algemeen,  zo hebben we in de vorige paragraaf
gezien, zijn de werkgevers erop uit om arbeidstijdverkorting te
benutten voor een reorganisatie van de arbeidsduur, die hen een
grotere speelruimte geeft bij de benutting van arbeidskrachten.
Het is de vraag of de vakbeweging op bedrijfsniveau zoveel tegen-
wicht kan bieden, dat een dergelijke flexibiliteit - die voor de
werknemers grote bezwaren met zich meebrengt - aan nauwe grenzen
gebonden kan worden.

Er is nog een consequentie van de huidige voorkeur voor een meer
decentrale aanpak van arbeidstijdverkorting die de aandacht ver-
dient. Deze houdt in dat de besluitvorming over herverdeling van
arbeid steeds meer in handen komt van hen die de  'gevestigde'
posities in het arbeidsbestel bezetten en  'gevestigde'  belangen
te verdedigen hebben tegenover de nog steeds groeiende categorie
van 'buitenstaanders'.

Het  onderscheid  tussen  gevestigden  en  buitenstaanders  vereist
enige toelichting. Het is natuurlijk een globaal onderscheid. Tot
de gevestigden zou ik willen  rekenen de  categoriein van beter
opgeleide werknemers, merendeels mannen, niet te jong, niet te
oud, gezond, produktief. die de meer stabiele en meer aantrekke-
lijke banen in het arbeidsbestel monopoliseren. Tot de buiten-
staanders behoren de werknemers die door dekwalificatie- en ver-
dringingsprocessen op marginale posities terecht gekomen zijn; en
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verder de nieuwkomers op de arbeidsmarkt, die de grootste moeite
hebben om posities, hoe marginaal ook,  in het arbeidsbestel te
verwerven. Al deze categoriein zijn belanghebbenden bij het pro-
ces van herverdeling van arbeid. Toch is het duidelijk dat zij in
zeer  ongelijke mate  vertegenwoordigd  zijn  bij  de  collectieve
besluitvorming met betrekking tot arbeidsduurverkorting zoals die
zich thans afspeelt. (22)

Zoals bekend streeft de Nederlandse vakbeweging er naar om ook de
belangen van een aantal van de genoemde marginale groeperingen te
vertegenwoordigen (bijvoorbeeld via aparte secretariaten). Het is
echtet een open vraag hoe groot de invloed van dergelijke groepe-
ringen op het beleid van centrales en bonden is, in verhouding
tot de invloed van de groepen werknemers die de traditionele c.q.
de nieuwe kern van de vakbeweging vormen:  de beter geschoolde
industrie- en transportarbeiders in het bedrijfsleven en sommige
groepen witte boordenwerkers in de collectieve sector. Mijn ver-
onderstelling is dat die invloed nog het grootst is op het cen-
trale niveau (federatiebeleid), doch dat naarmate men dichter bij
het niveau van de individuele bedrijven terecht komt de directe
belangen van de daar aanwezige groepen werknemers in de besluit-
vorming een steeds grotere rol gaan spelen.

Ik heb eerder al beargumenteerd, dat ik de op zich opmerkelijke
bereidheid van deze werknemers om financiole offers terwille van
arbeidstijdverkorting te brengen niet  zonder meer beschouw als
een bewijs van solidariteit met de niet-werkenden, maar eerder
zie als een poging de eigen positie zo goed mogelijk te bescher-
men tegenover het gevaar van een verdere inkrimping van de werk-
gelegenheid. Door de decentralisatie van de besluitvorming krijgt
deze defensieve houding een groot gewicht.

Zij is te verenigen met een - zij het aarzelende - instemming met
een beperkte arbeidstijdverkorting, die bedoeld is om bedreigde
banen veilig te stellen. De belangen van de  'buitenstaanders'
zijn echter het best gediend met radicalere vormen van arbeids-
tijdverkerting. Hier ligt de kern van een belangentegenstelling,
die daar waar deze marginale groeperingen niet in de gelegenheid
zijn hun stem te laten horen gemakkelijk in hun nadeel kan uit-
werken. Dit kan zich uiten in verzet van de bevoorrechte catego-
rie6n werknemers tegen verdergaande arbeidstijdverkorting, maar
ook in weerstand tegen het omzetten van overwerk in nieuwe banen,
of het akkoord gaan met aparte deeltijdbanen voor jeugdige werk-
nemers.

Ook op dit punt wreekt zich een terughoudende opstelling van de
overheid. De overheid heeft er meer dan de andere bij de collec-
tieve besluitvorming betrokken partijen belang bij, dat er een
substantiole herverdeling van arbeid plaatsvindt, ten gunste van
die groeperingen die thans voornamelijk op een uitkering zijn
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aangewezen. Een actief optreden van de overheid is niet alleen
nodig om het onderhandelingsproces tussen de sociale partners te
versoepelen, maar ook om de belangen van de 'buitenstaanders'
bij de besluitvorming te waarborgen.

Tegen deze achtergrond maakt het huidige overheidsbeleid een nog-
al tegenstrijdige indruk. Weliswaar is er aanzienlijke druk op de
werkgevers- en werknemersorganisatie uitgeoefend om tot afspraken
over arbeidstijdverkorting te komen, maar de overheid heeft in de
materiile sfeer nog weinig of niets gedaan om arbeidstijdverkor-
ting te stimuleren.  Integendeel, sommige bezuinigingsmaatregelen
(zoals het terugtrekken van de overheidsbijdragen uit de sociale

verzekeringsfondsen) maken het alleen maar moeilijker om arbeids-
tijdverkorting op grote schaal ingang te doen vinden. De overheid

zou verder, als grootste werkgever en subsidiont van vrijwel de
gehele quartaire sector, een actief perscneelsbeleid met betrek-
king tot arbeidstijdverkorting kunnen voeren, dat als voorbeeld
voor het bedrijfsleven zou kunnen werken.  (23) Doch daar is tot
op heden ook maar weinig van terecht gekomen, terwijl ondertussen
de  werkgelegenheid  in  de  collectieve  sector  doelbewust  wordt
teruggebracht. Er is ook hier kennelijk sprake van een spanning
tussen het bezuinigingsstreven van de overheid en het beleid ten
aanzien van herverdeling van arbeid.

De conclusie van deze paragraaf luidt, dat de richting waarin het
collectief besluitvormingsproces met betrekking tot herverdeling
van arbeid  zich  thans  ontwikkelt  - een  decentrale  aanpak van
arbeidstijdverkorting waarbij de overheid op een zekere afstand
blijft - grote risico's met zich mee brengt. Het lijkt de werkge-
vers in de kaart te spelen en de belangen van de buitenstaanders
in het arbeidsbestel onvoldoende te waarborgen. Een besluitvor-
mingsproces dat op deze leest geschoeid is lijkt niet erg bevor-
derlijk voor een substantiile herverdeling van arbeid.

4. Arbeidstijdverkorting medio 1983: een tussenbalans

We keren nu terug naar de vraag die in het begin van deze bijdra-
ge gesteld werd: wijzen de ontwikkelingen die op gang gebracht
zijn door het zogenaamde Stichtingsakkoord in de richting van een
aanzienlijke arbeidstijdverkorting, waarmee binnen afzienbare
tijd een substantiile herverdeling van arbeid bereikt kan worden?

Elk antwoord op deze vraag is noodzakelijkerwijze een voorlopig
antwoord. De situatie met betrekking tot arbeidstijdverkorting is
nog steeds in beweging. Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder
dat ons nieuwe berichten van het front bereiken. Het lijkt thans
- nu in vele bedrijfstakken en ondernemingen nieuwe CAO-afspraken
gemaakt zijn, voor het merendeel met een looptijd van twee jaar
- echter een goed moment om een tussenbalans op te maken en daar-
aan enkele voorlopige conclusies met betrekking tot het toekomst-
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perspectief van arbeidstijdverkorting te verbinden.

Wat is er thans bereikt? Halverwege 1983 zijn er voor ongeveer
1,3 miljoen werknemers in het bedrijfsleven (dat is 60-65% van
het totaal aantal werknemers dat onder een CAO valt) overeenkom-
sten afgesloten, die een arbeidstijdverkorting van gemiddeld 5%
inhouden. (24) Deze arbeidstijdverkorting zal geleidelijk worden
ingevoerd (meestal via de toekenning van een toenemend aantal zo-

genaamde roostervrije dagen); deze operatie zal eind 1984, begin
1985 zijn beslag moeten hebben gekregen. Het ligt in de lijn der
verwachtingen, dat ook bepaalde bedrijfstakken of ondernemingen
waarin thans nog geen nieuwe CAO is afgesloten zich bij deze ont-
wikkeling zullen aansluiten.

Dit betekent dat in 1985 in het grootste deel van het bedrijfsle-
ven een standaard-werkweek van 38 uur zal bestaan. Onduidelijker
is de situatie thans in de collectieve sector. Ook hier is het
principe van de roostervrije dagen ingevoerd, als (gedeeltelijke)
compensatie voor het achterwege blijven van de aanpassing van de
salarissen van ambtenaren en trendvolgers. Doch de mate en het
tempo waarin arbeidstijdverkorting doorgevoerd  zal worden  zijn
nog onzeker. Niettemin lijkt het onwaarschijnlijk dat de overheid
wat dit betreft bij de particuliere  sector achter zal willen
blijven. Ook hier gaan we dus naar een 38-urige werkweek toe.

Naast de afspraken omtrent de verkorting van de totale arbeids-
tijd zijn er in de meeste CAO's nog andere elementen te vinden
die van belang zijn voor de herverdeling van arbeid. Het gaat
hier om speciale maatregelen voor jeugdigen en voor oudere werk-
nemers. In vele CAO's is een - overigens vaak tijdelijke - verla-
ging van de leeftijdsgrens voor vervroegde uittreding opgenomen.
Daarnaast zijn in een aantal CAO's afspraken omtrent het aanbie-
den van deeltijdbanen aan jongeren te vinden. Een zekere arbeids-
tijdverkorting over de hele linie lijkt dus in de praktijk gecom-
bineerd te worden met het vervroegd vertrek van oudere werknemers

en een vorm van 'gedwongen deeltijdarbeid' voor nieuwkomers op de
arbeidsmarkt. Deze combinatie hoeft - in het licht van wat eerder

over de belangen van de ondernemingen en van de 'geprivilegeer-
de'  groepen van werknemers is opgemerkt -geen bevreemding te
wekken.

De hamvraag is natuurlijk wat het CAO-overleg heeft opgeleverd
met betrekking tot de werkgelegenheid.  Daarover blijkt  echter
maar zelden iets te zijn vastgelegd. Als er al aantallen genoemd
worden (zoals bijvoorbeeld in de nieuwe CAO voor de grafische in-
dustrie) zijn die meestal bedoeld als een indicatie van de ver-
wachte gevolgen voor de werkgelegenheid, maar binden zij de werk-
gevers niet. In veel gevallen gaat het bovendien niet zozeer om
het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, maar om het tegengaan
van een verlies aan arbeidsplaatsen (zie bijvoorbeeld de afspra-
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ken in het bankbedrijf of de bouw). Soms krijgt men wel eens de
indruk dat arbeidstijdverkorting een vast element begint te wor-
den in allerlei reorganisatie- en inkrimpingsplannen. Voorbeelden
daarvan zijn er thans te over.

Het ziet er dus naar uit dat de arbeidstijdverkorting die nu
overeengekomen is vooral zal worden gebruikt voor het afbouwen
van de interne arbeidsreserve die in veel bedrijven in de afgelo-
pen jaren is ontstaan of in de komende tijd verwacht wordt. Som-
mige vanbondsbestuurders hebben al te kennen gegeven dat we blij
mogen zijn als we door arbeidstijdverkorting de werkloosheid op
het huidige niveau kunnen stabiliseren.  (25) Maar zonder extra
arbeidsplaatsen die door werklozen bezet kunnen worden,  zal er
geen herverdeling van arbeid plaatsvinden. Hier doemt het schrik-
beeld op van een - door werknemers zelf betaalde - arbeidstijd-
verkorting zonder herverdeling van arbeid.

Volgens  de  'officiile'  interpretatie  van  de  huidige  situatie

- een interpretatie die zowel door de leiders van de vakbeweging
als door politici verkondigd wordt  (26)  - is dit  laatste een
voorbarige conclusie. De thans afgesproken arbeidstijdverkorting
is geen eindpunt, maar een tussenstation op de weg naar verdere
verkorting van de werktijd. Het volgende doel is een standaard-
werkweek van 36 uur - waarover in enkele gevallen al principe-af-
spraken zijn gemaakt (27) - en daarna komt de 32-urige werkweek
in zicht. De positieve effecten van arbeidstijdverkorting op de
werkgelegenheid blijven nu nog verborgen doordat eerst de interne
arbeidsreserve afgebouwd moet worden, bij verdere stappen zullen
zij echter duidelijk aan de dag treden. Met dit argument worden
ook de deeltijdbanen voor jeugdige werknemers (en eventuele ande-
re nieuwkomers) verdedigd:  daarmee wordt vooruitgelopen op een
verdere verkorting van de arbeidstijd voor alle werknemers.

Het  succes  van  de  'operatie  arbeidstijdverkorting'  hangt  dus
blijkbaar af van de dubbele vraag of het proces van arbeidstijd-
verkorting. dat nu is ingezet, ook na 1984 voortgang zal blijven
vinden en - zo ja - of dit dan inderdaad wel extra arbeidsplaat-
sen zal opleveren. Het lijkt mij dat noch het een noch het ander
voetstoots aangenomen mag worden. Daarvoor bevat de huidige situ-
atie te veel onzekere elementen. In aansluiting op wat ik eerder

in deze bijdrage reeds opgemerkt heb noem ik de volgende factoren
die voor de toekomstige ontwikkeling van doorslaggevend belang
zijn:

1. De bereidheid van de werknemers om financi6le offers voor
arbeidstijdverkorting te brengen - een bereidheid die,  zoals
ik hierboven heb benadrukt, nogal situatiegebonden lijkt - zal
verder op de proef worden gesteld, wanneer (zoals velen ver-
wachten) de prijscompensatie door de daling van de inflatie
niet voldoende zal blijken om een verdere verkorting van de
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arbeidstijd te financieren. De consequentie daarvan is dat een
rechtstreekse verlaging van het bruto-loon (of eventuele ande-
re  inkomstenbestanddelen,  zoals  vakantiegeld)  voor  verdere
arbeidstijdverkorting  noodzakelijk wordt. Het lijkt waar-

schijnlijk dat vele werknemers deze consequentie niet zullen
accepteren,  zeker  als  hun  eigen  positie  niet  (langer)  in
gevaar is.

2. De werkgevers, die naar ik heb betoogd niet in arbeidstijdver-
korting als zodanig geinteresseerd zijn, zullen met arbeids-
tijdverkorting instemmen zolang zij kans zien het  voor hun
eigen doeleinden te benutten.  Thans proberen zij het  onder
meer te  gebruiken  voor het terugbrengen  van  de  interne
arbeidsreserve en het flexibiliseren van de arbeidsduur. Het
stimuleren van deeltijdarbeid voor bepaalde soorten functies
en/of speciale categorieon werknemers blijft daarnaast echter
voor hen een aantrekkelijke strategie, waarvan de mogelijkhe-
den nog lang niet zijn uitgeput  (zie Schoemaker e.a.  1983).
Wanneer de voordelen van arbeidstijdverkorting tegenvallen of

de kosten groter zijn dan verwacht (iets dat de komende tijd
zal moeten blijken), zal de bereidheid van de werkgevers om
met het proces van arbeidstijdverkorting door te gaan  snel
teruglopen.

3. De werkgelegenheidseffecten van arbeidstijdverkorting zijn in
hoge mate afhankelijk van de mogelijkheden van de werkgevers
om arbeidstijdverkorting te gebruiken voor een verdere ratio-
nalisatie van het arbeidsproces. Zo kan de flexibilisering van
de  arbeidsduur  een  aanzienlijke  arbeidsbesparing opleveren,
doordat de inzet van arbeidskrachten beter afgestemd kan wor-
den op de fluctuaties in de produktie. Crone voert nog andere
redenen aan waarom arbeidstijdverkorting kan  leiden tot een
stijging van de arbeidsproduktiviteit. Deze zou de werkgele-
genheidseffecten wellicht voor een groot deel kunnen neutrali-
seren. Dit probleem is des te groter nu men zich zo duidelijk
op een geleidelijke, stapsgewijze doorvoering van arbeidstijd-

verkorting heeft vastgelegd (Crone 1983).
4. In dit verband is het van groot belang of de vakbonden erin

slagen greep te krijgen op het proces van 'reorganisatie van
de arbeidsduur' dat zich de komende tijd in de bedrijven gaat
afspelen. Ik heb eerder betoogd dat hun uitgangspositie in dit
opzicht niet zo gunstig is. Doch in het geval dat ze wel suc-
cesvol zijn en een redelijke mate van herbezetting van vrijko-
mende arbeidstijd kunnen bewerkstelligen, kan zich de paradox-
ale situatie voordoen dat juist daardoor de kosten/baten-afwe-
ging van veel bedrijven ten nadele van arbeidstijdverkorting
zou gaan uitvallen. En dat zij dus naar andere wegen om kosten
te besparen en flexibiliteit te vergroten zouden gaan uitzien,
zoals het stimuleren van deeltijdarbeid of het vervangen van
arbeid door kapitaal.

Dit alles maakt de verdere voortgang van het proces van arbeids-
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tijdverkorting na 1984 zeer onzeker.  Stagnatie lijkt mij thans
minstens  even waarschijnlijk  als  een  ongestoorde  ontwikkeling
naar een 36-urige en zelfs 32-urige werkweek. Doch zelfs als het
tot een verdere verkorting van de arbeidsduur komt en zelfs als
dat positieve werkgelegenheidseffecten met zich mee zal brengen,
dan is het nog de vraag of deze zullen opwegen tegen de uitstoot
van arbeid die bijvoorbeeld ten gevolge van de versnelling van
het automatiseringsproces te verwachten is.  Tegen deze achter-
grond blijft het gevaar van een arbeidstijdverkorting zonder her-
verdeling van arbeid levensgroot aanwezig.

In dit verband is het van essentieel belang of de benadering van
deze nieuwe conflictzBne in ons arbeidsbestel die men de afgelo-
pen tijd gevolgd heeft ook in de toekomst voortgezet zal worden.
Kenmerkend voor deze benadering is een decentrale en stapsgewijze
aanpak onder regie van de sociale partners.  Velen  lijken dit
thans als de enig mogelijke weg te beschouwen. Doch men zou de
stelling kunnen verdedigen dat een meer centrale en meer abrupte
aanpak onder de supervisie van de overheid (die een zekere co-re-
gie van de sociale partners niet uitsluit) meer mogelijkheden in
zich bergt voor een substantiole herverdeling van arbeid.

Daarmee kom ik nog eenmaal terug op de rol van de overheid. Zij
neemt in meerdere opzichten een sleutelpositie in. De overheid
kan arbeidstijdverkorting in het bedrijfsleven  stimuleren door
een actief voorwaardenscheppend beleid,  dat belemmeringen weg-
neemt en waarborgen voor de meest kwetsbare categorie n werkne-
mers biedt. Zij kan als grootste werkgever een voorbeeldfunctie
vervullen door in de collectieve sector een omvangrijke arbeids-
duurverkorting - en dan niet in kleine stapjes - door te voeren;
een maatregel die binnen korte tijd een aanzienlijk effect op de
arbeidsmarkt zou hebben. (28) En ten slotte bezit zij altijd nog
de mogelijkheid om enige  'democratische dwang'  uit te oefenen,
bijvoorbeeld door wettelijke maatregelen die een bovengrens aan
de standaard-werkweek stellen.  Het  aarzelende en halfslachtige
overheidsbeleid vormt een van de grootste belemmeringe voor het
tot stand komen van een substantiile herverdeling van arbeid. Het
valt echter te betwijfelen of dit beleid snel zal veranderen in
tijden dat deregulering als de hoogste wijsheid geldt en arbeids-
tijdverkorting vooral  als  een  bezuinigingsmaatregel  wordt  be-
schouwd.

5. Slot

Men kan zich ten slotte afvragen of herverdeling van arbeid een
fundamentele vernieuwing van ons arbeidsbestel zal betekenen. Het
zal duidelijk zijn, dat ik van mening ben dat we van herverdeling
van arbeid - op de manier zoals die thans in de praktijk wordt
gebracht  - niet  veel  meer  dan  een  marginale  verandering  te
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verwachten hebben. Ik heb betoogd, dat het onzeker is of er bin-
nen afzienbare tijd een aanzienlijke reductie van arbeidstijd zal

plaatsvinden en of dit gepaard zal gaan met een substanti6le her-
verdeling van arbeid.

Dit betekent, dat essentiole kenmerken van ons arbeidsbestel, zo-
als de ongelijkwaardige verhouding tussen betaalde en onbetaalde
arbeid en ongelijk verdeelde kansen om toegang tot het arbeidsbe-
stel te verkrijgen, langs deze weg vooralsnog niet zullen veran-
deren. In bepaalde opzichten zou men in de nabije toekomst zelfs
een sterkere accentuering van dergelijke kenmerken kunnen ver-
wachten.  Dit alles overwegend zou men herverdeling van arbeid
voorlopig nog het best als een facelift van ons arbeidsbestel
kunnen betitelen. Het is echter de vraag of zo'n facelift alleen
de voortschrijdende verloedering van ons arbeidsbestel lang zal
kunnen tegenhouden.

Nawoord (1986)

Het voorafgaande werd geschreven op een moment dat de discussie
over herverdeling van arbeid een nieuwe wending had genomen. Met
he t   inmiddels al bijna legendarische Stichtingsakkoord  van  eind
1982 kwam collectieve arbeidstijdverkorting in het middelpunt van
het beleid van overheid en sociale partners te staan. Ik meende
indertijd dat het nodig was om tegen de enigszins euforische
stemming in een kritisch geluid te laten horen. Niet omdat ik
- zoals critici als Kapteijn en Van Praag - niets in collectieve
arbeidstijdverkorting zag. Wel omdat ik betwijfelde of de wijze
waarop men de ATV-operatie aanpakte veel resultaat zou opleveren.
Achteraf kan worden vastgesteld dat dit scepticisme gerechtvaar-
digd was, zij het dat ook andere factoren die ik indertijd noemde
hebben bijgedragen tot het tamelijk beperkte resultaat en tot de
stagnatie die thans lijkt te zijn ingetreden.

Was de bovenstaande bijdrage dus sterk gericht op de actuele ont-
wikkelingen anno 1983, zij was toch ook gebaseerd op een gedach-
tengang die een algemenere strekking heeft en die goed past in
het kader van dit boek. Illustratief in dit verband is de passa-
ge, waarin ik herverdeling van arbeid een 'strijdpunt in de arena
van ons arbeidsbestel' noemde en aankondigde me te zullen richten
op 'de belangen en de opstelling van verschillende actoren, indi-
viduele en collectieve,  en hun onderlinge machtsverhoudingen'.
Hier komt dus opnieuw het arena-perpectief naar voren, dat ik in
het begin van dit boek geintroduceerd heb en  in het volgende
hoofdstuk nader  zal  uitwerken.  In  overeenstemming hiermee  was
mijn argumentatie in hoge mate gebouwd op een taxatie van de uit-
eenlopende belangen van werkgevers en verschillende categorieon
aanbieders/werknemers ('gevestigden' en 'buitenstaanders') rondom
dit strijdpunt en op een aantal kenmerken van de wijze waarop de
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besluitvorming over deze zaak is georganiseerd. Zo probeerde ik
het compromis dat in 1983 uit de bus kwam: een beperkte algemene
arbeidstijdverkorting plus  selectieve maatregelen voor  jongeren
en ouderen te verklaren.

Tegelijkertijd werd,  zij het minder expliciet, nog een verwant
probleem aangesneden, namelijk de relatie tussen het collectieve
niveau van belangenorganisatie en besluitvorming en het individu-
ele niveau. Het beleid ten aanzien van (collectieve) arbeidstijd-
verkorting wordt (mede door de terughoudende opstelling van de
overheid) ontworpen op het niveau van de collectieve arbeidsver-
houdingen in het kader van de CAO-onderhandelingen. De concre-
tisering ervan vindt echter plaats op het niveau van het indivi-
duele bedrijf in het overleg tussen de werkgever en de werkne-
mersvertegenwoordigers.  Het uiteindelijke werkgelegenheidseffect
is afhankelijk van de beslissingen die daar worden genomen. Mijn
redenering was ook gebouwd op de stelling dat de ontwikkelingen
op dit niveau een relatieve autonomie bezitten, waarbij de belan-
gen van de individuele werkgevers een doorslaggevende rol spelen.
Op grond daarvan sprak ik het vermoeden uit dat het werkgelegen-
heidseffect  van  de - op  zich  al  beperkte - overeengekomen  ar-
beidstijdverkorting wel eens tamelijk bescheiden zou kunnen zijn.
Dat zou vervolgens weer afbreuk kunnen doen aan de toch al broze
bereidheid om met deze operatie verder te gaan (zie in dit ver-
band ook de Nabeschouwing in de bundel waarin dit stuk oorspron-
kelijk is opgenomen, Van Hoof e.a. 1983: 132 e.v.).

Wat valt er nu op grond van deze in de vorige bladzijden ontwik-
kelde gedachtengang over het verloop van de ATV-operatie in de
laatste twee, drie jaar te zeggen? Twee zaken zijn inmiddels dui-
delijk geworden. Ten eerste dat het werkgelegenheidseffect tot op
heden inderdaad beperkt is gebleven. Het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid noemt in de Rapportage Arbeidsmarkt 1986
de  volgende  aantallen,  die  betrekking hebben de periodeOP
'83-'85. In de marktsector heeft de invoering van de collectieve
arbeidstijdverkorting tot 10.000 nieuwe voltijdse arbeidsplaatsen

geleid. Het herbezettingspercentage wordt hier op 25 A 30% ge-
schat. In de collectieve sector ligt de herbezetting aanzienlijk
hoger (rond de 75%). Dit leidt tot een werkgelegenheidseffect van
ongeveer 24.000 arbeidsjaren. In totaal bedraagt het werkgelegen-
heidseffect  dus  zo'n  34.000 voltijdse  banen  (Ministerie  SoZaW
1986:  67).  Het  tweede punt  is,  dat er thans onmiskenbaar van
stagnatie sprake is. Het proces van generieke arbeidstijdverkor-
ting lijkt anno 1986 tot stilstand te zijn gekomen, nog voordat
voor het gros van de beroepsbevolking de 36-urige werkweek be-
reikt is (eind 1985 gold slechts voor ongeveer 200.000 werknemers
een CAO waarin een 36-urige werkweek overeengekomen was (idem p.
18)). Het perspectief van een 32-urige werkweek verdwijnt - ook
blijkens uitlatingen van vakbonds- en overheidvertegenwoordi-
gers - steeds verder uit het zicht.
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Onderzoek dat op bedrijfsniveau verricht is werpt meer licht op
deze ontwikkelingen (29). Daaruit komt naar voren dat de arbeids-
tijdverkorting in de eerste plaats gebruikt is voor het wegwer-
ken van de bestaande overcapaciteit en voor het opvangen van ar-
beidsbesparende  effecten  van  rationalisaties.  Met  name  bij  de
niet-direct produktiegebonden functies vond weinig of geen herbe-
zetting plaats, hetgeen inhoudt dat juist hier de kortere werk-
tijd door middel van intensivering van het werk zal zijn opgevan-
gen. Wanneer er door de arbeidstijdverkorting behoefte aan extra
arbeidskracht ontstond, is deze vaak opgevangen door de uitbrei-
ding van overwerk of door gebruik te maken van tijdelijke ar-
beidskrachten.

Opmerkelijk is verder dat van de door de werkgeversorganisaties
beoogde en door de vakbonden zo gevreesde flexibilisering van de
arbeidsduur de facto weinig terecht gekomen is. Een goed voor-
beeld hiervan geeft Philips, de onderneming die flexibilisering
wellicht het sterkst gepropageerd heeft, doch waar men eind 1985
moest constateren dat flexibilisering van de arbeidsduur slechts
'in zeer geringe mate'  is opgetreden en dat er  'betrekkelijk
starre patronen' bij de vormgeving van de arbeidsduurverkorting
zijn ontstaan (Philips 1986:  6,7).  Ook elders blijkt dat men
vrijwel overal gegrepen heeft naar het model van de roostervrije
blokken en/of dagen, waarbij enige bedrijfstijdverkorting vaak op
de koop toe genomen is. Voorts heeft de invoering van de algemene
arbeidstijdverkorting tot een stroom van klachten over communica-
tieproblemen en de daarmee verbonden efficiency-verliezen (bijv.

door verlenging van de doorlooptijd) geleid.

Uit dit alles meen ik te mogen afleiden, dat het management in
verreweg de meeste gevallen geprobeerd heeft de arbeidstijdver-
korting zo veel mogelijk binnen het bestaande organisatorische
stramien in te passen en ingrijpende organisatorische veranderin-
gen te vermijden. De grote terughoudendheid van de werknemers ten
opzichte van flexibilisering van de arbeidsduur heeft deze ten-
dens vermoedelijk verder versterkt. Zo is men op een formule uit-
gekomen (de roostervrije dagen) die de flexibiliteit van de orga-
nisatie eerder negatief dan positief heeft beinvloed. Mijns in-
ziens kan een en ander niet los worden gezien van (1) het nog
steeds  tamelijk  starre  karakter van de  bestaande  organisatie-
structuren met  hun vaak ver doorgevoerde  taakspecialisatie  en
dienovereenkomstig gespecialiseerd personeel  (zie hoofdstuk 2),
waardoor met name de overdraagbaarheid van taken en de uitwissel-
baarheid van werknemers nadelig worden beinvloed; en (2) de ge-
lijktijdige opkomst van een andere vorm van flexibilisering van
de arbeid, namelijk het snel toenemend gebruik van tijdelijk per-
soneel en deeltijdarbeid (zie hoofdstuk 6), die voor de werkge-
vers aantrekkelijker is dan de moeizame weg via een op jaarbasis
uitgewerkte ATV.
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Deze resultaten - die een duidelijke illustratie vormen van wat
ik hierboven de relatieve autonomie van ontwikkelingen op het be-
drijfsniveau heb genoemd - beinvloeden onmiskenbaar de bereidheid
van de betrokkenen om met deze vorm van arbeidstijdverkorting
door te gaan - en niet ten positieve. Voor de werkgevers zijn de
kosten vermoedelijk hoger uitgevallen dan zij verwacht hadden en
de opbrengsten lager (waarbij we overigens niet uit het oog mogen
verliezen dat ATV een loonmatigingseffet gehad heeft,  dat het
rendementsherstel van bedrijven natuurlijk ten goede gekomen is).
Bovendien zal in de meeste gevallen de rek nu toch wel uit de or-
ganisatie verdwenen zijn, hetgeen betekent dat bij een eventuele
volgende ronde van ATV niet langer aan ingrijpende veranderingen
te ontkomen valt. Het is dus niet zo verwonderlijk dat werkgevers
thans naar andere middelen grijpen om de inzet van arbeid beter
te kunnen afstemmen op fluctuaties in de produktie.

Ook de kosten/baten afweging van de meeste werknemers zal door de
geschetste ontwikkelingen worden beinvloed. In veel gevallen zul-
len zij weinig van concrete resultaten gemerkt hebben, ook al om-
dat het effect van minder werken op het aantal banen - als het al
aanwezig is - temidden van andere ontwikkelingen binnen bedrijven
die  de  werkgelegenheid  beinvloeden  vaak  moeilijk  te  traceren
valt. Wat vele werknemers wel aan den lijve ondervonden hebben is
een toenemende werkbelasting ten gevolge van de intensivering van
het werk. Dat zal hun bereidheid om verdere arbeidstijdverkorting
te steunen er zeker niet groter op gemaakt hebben.

Daar komt dan nog de invloed van het economisch herstel bij dat
zich de laatste twee jaren aftekent. Dat brengt met zich mee dat

vele werkgevers  vooral  in  de  industrie  opnieuw  geconfronteerd
worden met  de  aloude  personeelsvoorzieningsproblemen  (zie  het
voorafgaande hoofdstuk). Daaraan ontlenen zij een nieuw argument
tegen verdere arbeidstijdverkorting; een argument dat het in de
huidige discussie over het arbeidsmarktbeleid, waarin opleidings-
tekorten als een belangrijke belemmering voor verdere economi-
sche groei worden gezien, goed doet. De wat betere economische
vooruitzichten houden voor veel werknemers in dat de dreiging van
het verlies van baan thans heel wat minder acuut is dan drie jaar
geleden. De neiging om na zoveel jaar loonmatiging loonsverhoging
opnieuw bovenaan het verlanglijstje te zetten wordt snel groter,
iets waar de werkgevers gretig op inspelen. Ook langs deze weg
brokkelt de steun voor een algemene arbeidstijdverkorting verder
af. Recente gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau la-
ten inderdaad zien dat de bereidheid onder werknemers met een
volledige werkkring tot verdergaande ATV (met corresponderende
vermindering van loon) tussen 1983 en 1985 gedaald is (Godschalk
1986: 151).

Het bovenstaande heeft met name de werknemersorganisaties in een

lastig parket gebracht. Het is duidelijk dat een substantiile ar-
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beidsduurverkorting, die tot een forse reductie van het omvang-
rijke aanbodoverschot op de arbeidsmarkt  leidt,  een collectief
belang voor de werknemers vertegenwoordigt. De vakbeweging pro-
beert daar terecht voor op te komen. Maar de werknemersorganisa-
ties vertegenwoordigen slechts een deel van de werknemers en kun-
nen het zich niet permitteren de particuliere wensen van hun
leden ten aanzien van de verhouding werkzekerheid-loon-vrije tijd
te negeren. Hier ligt de grondslag voor een dilemma, dat ik in
mijn oorspronkelijke bijdrage reeds signaleerde en dat sindsdien
steeds zichtbaarder is geworden (zie voor een verdere uitwerking
van dit dilemma Hinrichs, Offe en Wiesenthal 1986). De onduide-
lijke koers die thans door de vakorganisaties ten aanzien van een

verdere algemene arbeidstijdverkorting gevolgd wordt is er mede
het resultaat van. Zonder de actieve inzet van de werknemersorga-
nisaties is de kans op een voortzetting van de ATV-operatie in de
huidige politieke constellatie vrijwel nihil.

De ontwikkelingen van de afgelopen twee, drie jaren passen dus
goed in het stramien dat ik in dit hoofdstuk geschetst heb, hoe-
wel ik indertijd bij de concrete uitwerking ervan bepaalde zaken
iets te zwaar heb aangezet (de flexibilisering van de arbeidsduur

bijvoorbeeld) en andere (met name de mogelijkheid van een zeker
economisch herstel) heb genegeerd.  Zij leiden tot de conclusie
dat (zoals het er nu naar uitziet) de ATV-operatie slechts een
intermezzo geweest is in het proces van de flexibilisering van de
arbeid en dat het de tendens tot marginalisering van bepaalde ca-
tegorieen aanbieders/werknemers niet heeft kunnen keren. De te-

rugkeer naar  'selectieve' vormen van arbeidsduurverkorting,  ge-
tuige met name het weer oplevend enthousiasme voor deeltijdar-
beid - waarbij  gemakshalve  geheel  voorbij wordt gegaan aan de
traditionele beperkingen die met de  toepassing ervan verbonden
zijn (zie daarvoor Leijnse 1985)  - onderstreept dit nog eens.

De vraag of het ook anders had gekund houdt mij nog steeds bezig.
Hierboven toonde ik mij een voorstander van een aanpak waarbij de

overheid (ook als werkgever) een leidende rol zou moeten spelen
en van een substantiele ATV ineens, in plaats van een strategie
gebaseerd op kleine stappen. Of zo'n aanpak meer succes zou heb-
ben gehad is thans tot op grote hoogte een academische kwestie
geworden: men heeft deze weg bewust niet gekozen en dat men als-
nog op zijn schreden zou terugkeren lijkt zeer onwaarschijnlijk.
Ik moet echter erkennen dat wat in dit nawoord de relatieve auto-
nomie van ontwikkelingen op het bedrijfsniveau genoemd is ook dit
scenario parten gespeeld zou hebben. Niettemin heeft dit mecha-
nisme door de huidige aanpak wel erg veel kansen gekregen.

Blijven er dan toch alleen selectieve maatregelen ter bevordering
van arbeidsduurverkorting over? Mij lijkt dat we - nu technische
en sociale innovatie en de daarmee verbonden opleidings- en scho-
lingsbehoeften  zozeer  in  het  middelpunt  van  de  belangstelling
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staan - in ieder geval de plannen voor betaald verlof c.q.  'we-
derkerende arbeid'  (Leijnse 1984) nog eens uit de kast  zouden
moeten halen. Vanuit bedrijfsorganisatorisch gezichtspunt lijken
deze in elk geval makkelijker te realiseren dan een stapsgewijze,
gedifferentieerde en op jaarbasis berekende collectieve arbeids-
tijdverkorting. Ook hier is echter de centrale vraag hoe een uit-
gesproken selectieve toepassing van dit soort plannen voorkomen
kan worden. Dat zal zeker niet zonder een flinke mate van centra-
le sturing lukken.

NOTEN

1)  Zie Rutten (1983): 4-7.
2) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1981):

47-80.

3)  Idem, p. 80.

4)  Zie voor een vergelijkbare Duitse benadering K. Hinrichs, C.
Offe en H. Wiesenthal 1982.

5)  Zie Heinen e.a. 1980.
6)  Dit argument is ontleend aan U. Engfer e.a. (1983). Dat oude-

ren zelf vaak niet zo gelukkig zijn met de vervroegde uittre-
ding  blijkt  uit  een  standpuntbepaling  van  de  Landelijke
Stuurgroep "Voorbereiding derde levensfase" met betrekking
tot  de  positie  van  oudere  werknemers  op  de  arbeidsmarkt.
Hierin wordt met kracht van argumenten geprotesteerd tegen de
neiging om de leeftijdscategorie werknemers van 57,5 tot 65
jaar tot een 'ruilobject in diverse onderhandelingssferen' te
maken en wordt de vrees uitgesproken voor 'stigmatisering van
die oudere werknemers, die er inhoudelijk bezwaar tegen maken
om vervroegd op non-actief te gaan' (vastgelegd in een brief
van 16 april 1982 aan de Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid).

7)  Zie Van Ginniken 1981.

8)  Zie bijvoorbeeld Fruytier en Vissers 1982.
9)  Weliswaar wordt in enquete-onderzoek soms geconstateerd dat

jongeren - met een hogere opleiding - anders (hoewel meestal
niet zoveel anders) dan ouderen denken over bijvoorbeeld de
betekenis van arbeid en vrije tijd (zie bijvoorbeeld de in
noot 5 genoemde publikatie). Het is echter nog nooit vastge-
steld of dit een stabiele instelling is, of juist een tijde-
lijk verschijnsel, dat kenmerkend is voor een bepaalde le-
vensfase.

10) Men denke bijvoorbeeld aan de rapporten van de  commissie-
Wagner en de daaromheen opgelaaide discussie over de beteke-
nis van beloning voor arbeidsmarktgedrag en voor de arbeids-
motivatie.

11) In  dit  verband  heeft  met  name  een  recent  onderzoek  van
Szirmai de aandacht getrokken. Hij stelt onder andere "dat er
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eind 1980 bij de werkende bevolking in Nederland een opval-
lende bereidheid bestaat tot matiging van de particuliere in-
komens ter wille van de bestrijding van de werkloosheid. Deze
bereidheid treft men aan onder alle lagen van de bevolking".
(A.E. Szirmai (1982): 53).

12) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, op.cit.,  pp.
55, 76.

13) Zie voor een overzicht van de literatuur over voor- en nade-
len deeltijdarbeid Driehuis en De Vrije, 1981.

14) Voorbeelden van de manier waarop arbeidsorganisaties deel-
tijdarbeid als strategisch middel hanteren geven Fruytier en
Van der Pijl,  1980 en Dombois en Osterland 1982.  Zie ook
enkele  bijdragen  in  de  bundel  Arbeitszeitpolitik welke  in
noot 4 werd genoemd.

15) Deeltijdarbeid is in sterke mate geconcentreerd in bepaalde
bedrijfstakken,  bepaalde beroepsgroepen en bepaalde  soorten
functies. Zie daarvoor onder andere het artikel over deel-
tijdarbeid in Sociale Maandstatistiek 29 (1981) pp. 81-95.

16) Dat de weerstanden tegen de invoering van deeltijdbanen voor
een groot deel van sociaal-psychologische aard zijn, is ook
66n van de conclusies van Schoemaker e.a. 1981.

17) Zie Albeda (1982): 1272-1275.
18) Zie Raad van Centrale Ondernemersorganisaties  (RCO),  1983.

Het begrip flexibilisering van de arbeidsduur is met name van
enkele grote werknemers afkomstig, zoals de N.V. Philips.

19) Daarbij hoeft men niet uitsluitend aan bedrijven te denken.
De universiteiten vormen een wel heel duidelijk voorbeeld van
deze ontwikkeling.

20) Interview in Vrij Nederland van 18 december 1982.

21) Zie Van Vliet, 1979; Van Hees, 1980 en Klandermans en Terra,
1981.

22) Zie ook Fruijtier en Vissers op.cit.
23) Zie Goudriaan e.a., 1983.
24) Gegevens over de situatie eind april 1983 zijn te vinden in

het SER-bulletin 23 (1983), pp. 126-127, waarin mededeling
gedaan wordt van een tussenbalans opgemaakt in het Bestuur
van de Stichting van de Arbeid.

25) Zie het interview met J. Schermer,  coordinator arbeidsvoor-
waardenbeleid van  de  Industriebond  F.N.V.,  in  de  Groene
Amsterdammer van 12 januari 1983.

26) Op de SISWO-studiedag van 1983 werd dit standpunt met nadruk
vertolkt door P. Vos, beleidsmedewerker van de Industriebond
F.N.V.

27) Bijvoorbeeld bij Vroom en Dreesmann, in de grafische indus-
trie, bij DAF-trucks en in de havens.  In de beide laatste
gevallen gaat het nadrukkelijk om een afspraak om het verlies
aan arbeidsplaatsen dat wordt voorzien, te beperken.

28) Zie Goudriaan e.a., op.cit.
29) Zie in dit verband de verschillende rapporten die ter voorbe-

reiding van de CAO-onderhandelingen van 1986 gemaakt  zijn,
bijv.  Berenschot  1985,  Philips  1985,  Akzo  1986,  Unilever
1986. Verder ook Beukema 1986 en De Lange en Maas 1986.
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V. DE ARBEIDSMARKT ALS ARENA

Machts- en afhankelijkheidsrelaties en de opbouw en afbraak van
beschermde deelmarkten.

Inleiding

In de vorige hoofdstukken heb ik me beziggehouden met enkele spe-
cifieke aspecten van de  arbeidsmarktproblematiek.  De  bedoeling
waarmee deze drie beschouwingen geschreven zijn was inzicht te
verschaffen in de achtergronden van bepaalde arbeidsmarktproble-
men, d.w.z. van verschijnselen of ontwikkelingen die in de ogen
van vele betrokkenen als problematisch gelden en voor verandering
in aanmerking komen. In deze hoofdstukken heb ik geprobeerd een
bijdrage te leveren aan de beleidsgerichte discussie over deze

onderwerpen, niet zozeer door concrete beleidsrecepten te geven,
doch eerder door het verhelderen van oorzaken  en  samenhangen,
hetgeen - naar ik hoop - tot inzicht geleid heeft in beleidsmoge-
lijkheden, maar ook in de restricties waaraan het beleid onder-
worpen is.

Het spreekt vanzelf - en het zal de lezer niet ontgaan zijn - dat
in de vorige hoofdstukken ook bepaalde theoretische opvattingen
terug te vinden zijn, zij het dat deze veelal terloops aan de or-
de komen. Het nu volgende hoofdstuk gaat hierop door. Het refe-
rentiepunt is niet langer de beleidsdiscussie over arbeidsmarkt-
problemen,  maar  de wetenschappelijke  discussie  over  de  wijze
waarop de arbeidsmarkt als  studie-object benaderd moet worden.
Daarbij is het mij als socioloog uiteindelijk om een sociologi-
sche benadering te doen. Het doel van dit hoofdstuk is dus een
theoretisch kader te schetsen dat tegemoet komt aan de kritiek
die in hoofdstuk 1 gegeven is en dat zich met name leent voor de
analyse van de verdelingsaspecten van de arbeidsmarktproblematiek.

Om de draad met de vorige hoofdstukken vast te houden memoreer ik
eerst enkele theoretische noties die in de vorige hoofdstukken
een rol spelen.  Zo werd in hoofdstuk 3 (waarin de aansluiting
tussen onderwijs en arbeid centraal staat) de arbeidsmarkt opge-

vat als een tussenschakel tussen het onderwijs en het arbeidssys-
teem. De leidende gedachte was dat de arbeidsmarkt als een apart
systeem beschouwd kan worden (een netwerk van posities, relaties
en normen rondom de allocatie en herallocatie van arbeid, aldus
Van Hoof en Dronkers 1980: 25), dat tot functie heeft om het aan-
bod van en de vraag naar kwalificaties - die zich betrekkelijk
autonoom van elkaar ontwikkelen - op elkaar af te stemmen.  In

hoeverre de arbeidsmarkt deze functie succesvol vervult hangt on-
der meer af van de structuur van de arbeidsmarkt (c.q. de ver-
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schillende soorten deelmarkten), maar ook van het strategisch ge-
drag van vragers en aanbieders (zie voor een verdere uitwerking
Van Hoof en Dronkers o.c.). In het genoemde hoofdstuk wordt veel
aandacht  besteed  aan  de  voorzieningen  die  nodig  zijn  om  de
arbeidsmarkt haar rol als tussenschakel beter te laten vervullen
(de zgn. intermediaire voorzieningen). Tegelijkertijd wordt aan-
gegeven (met name door middel van de bespreking van het oplei-
dingsbeleid in de grafische sector) dat het ontstaan en de verde-
re ontwikkeling van dit soort voorzieningen in het teken staan
van op belangenbehartiging gericht gedrag van de arbeidsmarktpar-
tijen en hun onderlinge relaties weerspiegelen.

In hoofdstuk 2 was de aandacht gericht op de vraagzijde van de
arbeidsmarkt. Het gaat hier in eerste instantie om veranderingen
in de kwalitatieve structuur van het aanbod van arbeidsplaatsen
en de uitwerking daarvan op de kwalificatie- en verdelingsproble-
men die bij de ontmoeting van vraag en aanbod kunnen ontstaan. De
achterliggende gedachte was dat veranderingen in het arbeidspro-
ces (d.w. z. van de wijze waarop de factor arbeid daadwerkelijk in
het produktieproces ingeschakeld wordt) van grote invloed zijn op
de situatie op de arbeidsmarkt. Een belangrijk theoretisch uit-
gangspunt in dit hoofdstuk was dat deze veranderingen niet recht-
streeks uit veranderingen in de produktietechniek voortvloeien,
maar in verband moeten worden gebracht met het keuzegedrag en de
daaraan ten grondslag liggende strategieon van de actoren in het
arbeidssysteem (waarbij in dit geval het management  de meeste
aandacht kreeg). Deze afwijzing van het zgn. technologisch deter-
minisme past in die sociologische traditie waarin als uitgangs-
punt geldt dat verschijnselen in eerste instantie in termen van
actoren, niet in termen van factoren ('mechanisch') moeten worden
verklaard (1).

In hoofdstuk 4 tenslotte, lag de nadruk op de vraag hoe de ver-

schillende partijen in het arbeidsbestel omgaan met een belang-
rijk arbeidsmarktprobleem, te weten de arbeidstijdverkorting, en
welke uitwerking dat zal hebben op de arbeidsmarktsituatie van
verschillende groeperingen op de arbeidsmarkt.  Centraal daarbij
stonden de (veelal tegengestelde) belangen van de verschillende
partijen, maar ook de manier waarop zij hun relaties in een col-
lectief besluitvormingsproces hebben georganiseerd. In dit hoofd-
stuk  ging  het  dus  expliciet  om  de  machtsverhoudingen  op  de
arbeidsmarkt en de ongelijke verdeling van  arbeidsmarktkansen.
Tegelijkertijd kwam ook een andere kwestie aan de orde, die in
het  licht van een sociologische benadering van de arbeidsmarkt
van belang is en wel de verhouding tussen het arbeidsmarktgedrag
op individueel en op collectief niveau, anders gezegd de verhou-
dingen tussen de arbeidsmarkt-in-engere-zin  (allocatiemarkt) en
de collectieve arbeidsverhoudingen.
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Door de voorliggende drie hoofdstukken  loopt dus als een rode
draad de opvatting dat de arbeidsmarkt niet  louter vanuit een
functionalistisch perspectief bekeken moet worden (d.w.z. als een
systeem bestaande uit boven-individuele elementen die mechanisch
op elkaar inwerken en met bepaalde functies die al dan niet naar

behoren worden vervuld), maar ook gezien moet worden als een are-
na waarin bepaalde individuele en/of collectieve actoren hun ei-
gen doelstellingen proberen te bereiken door middel van beInvloe-
ding van elkaars gedrag. Weliswaar kan aan een functionalistische
benadering een zekere heuristische waarde niet worden ontzegd,
doch zij schiet als verklaring van met name de dynamiek op de
arbeidsmarkt tekort. Het beeld van de arbeidsmarkt als arena
ontleen ik via Mok aan Martin en Fryer die het als volgt onder
woorden brengen:

"Instead of viewing the labour market as a mechanism for the
adjustment of disequilibrium between labour supply and labour
demand, we view it as an arena within which individuals at-
tempt to satisfy material, psychological, social and cultural
needs, and achieve personal goals, within the perceived limits
of a specifiable occupational structure, whether national or
local" (Martin en Fryer, 1973: 22).

Martin en Fryer proberen met deze metafoor dus in eerste instan-
tie tot uitdrukking te brengen dat de processen op de arbeids-
markt niet gezien moeten worden als de uitdrukking van onpersoon-
lijke factoren of mechanismen, maar moeten worden geanalyseerd in
termen van handelende,  bepaalde  doeleinden nastrevende  indivi-
duen. Deze voorstelling is door Mok, die de arena-metafoor ook
gebruikt,   nog wat aangescherpt. Hij omschrijft de arbeidsmarkt
als een arena voor machtsuitoefening en machtshandhaving door
middel van strategisch gedrag (Mok 1975). Verder legt hij er de
nadruk op dat de machtsuitoefening zich niet beperkt tot de rea-
lisering van individuele doelen binnen een gegeven marktstruc-
tuur, maar dat ook de structuur zelf inzet van machtsuitoefening
kan zijn. Daarbij spelen collectieve vormen van marktgedrag een
grote rol (zie ook Loveridge en Mok, 1979: 177 e.v.).

Dit arena-perspectief geniet onder sociologen die zich met de ar-
beidsmarkt  bezighouden  een  toenemende  populariteit  (zie  bijv.
Kreckel 1980 en Schervish 1985). Het is met name relevant wanneer
men de verdelingsfunctie van de arbeidsmarkt centraal stelt. Via
de arbeidsmarkt worden aanspraken op schaarse beloningen van ma-
teriole   en   immateriile aard verdeeld (inkomen, aanzien, macht,
ontplooiingsmogelijkheden, enzovoorts), die van groot belang zijn
voor de bestaansmogelijkheden (in economische en sociale zin) van

de betrokkenen en de van hen afhankelijke personen. Het verwerven
van deze beloningen en  de daarmee verbonden 'levenskansen'
(Weber) vormt voor de meeste aanbieders de inzet van hun activi-
teiten op de arbeidsmarkt. Deze functie van de arbeidsmarkt staat
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naast de functie die de arbeidsmarkt met name voor de vragers van
arbeid vervult, te weten een zodanige allocatie van arbeidskrach-
ten dat zo goed mogelijk voldaan wordt aan hun gevarieerde be-
hoefte aan 'menselijk kapitaal'. Dat is ook voor hen een voor-
waarde voor het bereiken van een verder liggende doelstelling:
het  realiseren  van  een  zo  efficiont  mogelijke  produktie  van
goederen en diensten.

Door de arbeidsmarkt op te vatten als een arena voor de verdeling
van aanspraken op schaarse beloningen wordt  een  rechtsstreekse
verbinding gelegd tussen de bestudering van de arbeidsmarkt en
een kernthema van de sociologie: sociale ongelijkheid. Voor so-
ciologen die sociale ongelijkheid als een kernthema bij uitstek
van hun discipline beschouwen - tot hen wil ik mij graag reke-
nen - vormen de verhoudingen en processen op de arbeidsmarkt en
hun consequenties voor de maatschappelijke verhoudingen in brede-
re zin van oudsher een centraal studieterrein. Niettemin wordt,
zoals ik eerder heb betoogd, deze dimensie van het gebeuren op de
arbeidsmarkt in het sociologische arbeidsmarktonderzoek vaak uit
het oog verloren. Anno 1986 staat het meeste arbeidsmarktonder-
zoek nog steeds in het teken van de belangstelling voor en het
streven naar een efficionte allocatie (zie hiervoor hoofdstuk 1).

Dit vormt voor mij de voornaamste overweging om in dit hoofdstuk
een poging te doen het 'arena-perspectief' verder te verkennen en
(in het slothoofdstuk) in verband te brengen met enkele actuele
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ik hoop er zo toe bij te dra-
gen om de afstand tussen de genoemde sociologische traditie en
het gangbare arbeidsmarktonderzoek te overbruggen. Tevens hoop ik
langs deze weg een wat ander licht te kunnen werpen op actuele
arbeidsmarktproblemen dan de gangbare analyses die de allocatie-
functie als vertrekpunt nemen.

Alvorens mij aan de hierboven opgesomde taken te zetten wil ik
eerst een mogelijk misverstand uit de weg ruimen.  Bij de om-
schrijving van het arena-perspectief hierboven is verwezen naar
het streven van actoren om bepaalde doelstellingen in de verde-
lingssfeer te bereiken, door middel van beinvloeding van het ge-

drag van anderen die dit streven kunnen bevorderen of belemmeren.
Dit zou zo kunnen worden uitgelegd dat het mij in eerste instan-
tie te doen is om de verklaring van het arbeidsmarktgedrag van
afzonderlijke actoren, waarbij enigszins in tegenstelling tot an-
dere benaderingen van het arbeidsmarktgedrag het strategische,
intentionele karakter van dit gedrag en de middelen waarover de
actoren beschikken om het gedrag van anderen te beinvloeden grote
nadruk krijgen. Op deze manier zou ik mij binnen de actie-theore-
tische traditie in de sociologie plaatsen, zij het dan met name
binnen de variant die niet alleen aandacht besteedt aan het in-
tentioneel handelen en de daarmee verbonden processen van inter-
pretatie en betekenisgeving zelf, maar ook aan de  restricties
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waaraan dit gebonden is (de zgn. 'constrained choice' benadering,
zie Franz 1986).

Hoewel de verklaring van het arbeidsmarktgedrag in elke studie
van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een belangrijke plaats zal
innemen, ben ik van mening dat arbeidsmarkttheorie niet bij voor-
baat beperkt kan worden tot de theorie van het arbeidsmarktge-
drag. In dit verband herinner ik aan de kritiek die ik in het al
vaker aangehaalde artikel "Arbeidsmarktonderzoek op een keerpunt"
(Van Hoof 1977) formuleerde en die in hoofdstuk 1 werd herhaald.
Ik bekritiseerde toen in eerste instantie de neiging om niet de

interactie tussen vraag en aanbod, maar het afzonderlijke gedrag
van vragers en aanbieders centraal te stellen, om het  'samenspel
van vraag en aanbod' uiteen te leggen in twee parallelle proces-
sen van besluitvorming aan vraag- en aanbodszijde.  In tweede in-
stantie oefende ik kritiek uit op de neiging om het gedrag (en
dan met name dat van de aanbieders) vrijwel uitsluitend te ver-
klaren uit  'subjectieve',  innerlijke factoren: wensen, voorkeu-
ren, verwachtingen, houdingen, etcetera.

In hoofdstuk 1 heb ik aangegeven dat naar mijn mening met betrek-
king tot het laatste punt wel het een en ander veranderd is sinds

het genoemde artikel werd geschreven. Mede onder invloed van de
gewijzigde arbeidsmarktsituatie is er thans meer oog dan vroeger
voor de restricties waaraan het arbeidsmarktgedrag van de aan-
bieders onderhevig is (2). Het gaat mij hier echter met name om
het eerste punt: de verwaarlozing van de eigenlijke interactie
tussen vragers en aanbieders en de relaties waarbinnen deze

plaatsvindt. "Als men het samenspel van vraag en aanbod wil ana-
lyseren", zo schreef ik indertijd,  "zal  men  zich...  veel  meer
moeten richten op de onderlinge relatie van vragers en aanbie-
ders, de wederzijdse afhankelijkheid die daarin tot uitdrukking
komt en de strategieon die vragers en aanbieders gebruiken om el-
kaars gedrag te beinvloeden" (Van Hoof 1977: 20). Dit vraagt ech-
ter om een ander soort benadering, een benadering waarin de af-
hankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt en de daarmee verbonden
machtsverhoudingen centraal staan.

Om deze reden aarzel ik om de benadering die ik voorsta een ac-
tie-theoretische benadering te noemen. Ik sluit mij aan bij die
sociologen die benadrukken dat het gedrag van actoren tot stand
komt in voortdurende wisselwerking met het gedrag van anderen
(3), dat het handelen is ingebed in een geheel van sociale rela-
ties (zie voor een recente formulering Granovetter 1985) en die
op grond van deze stellingname de individualistische 'bias' van
veel actie-theoretische benaderingen bekritiseren. Mijn uitgangs-
punt komt eerder overeen met de centrale ideeon van iemand als
Norbert Elias. Deze stelt (in het kader van een scherpe kritiek
op  dualistische  begripsconstructies  als  individu-maatschappij,
actor-systeem) dat niet de afzonderlijke personen en hun gedrag,
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maar juist de interdependenties die hen verbinden, de configura-
ties die zij met elkaar vormen, in een sociologische benadering

centraal moeten staan (Elias 1970: 121 e.v.). Daarbij beschouwt
hij machtsbalansen als centraal bestanddeel van deze  configu-
raties.

Toegepast op het arena-perspectief betekent dit dat niet zozeer
het gedrag van actoren binnen een gegeven arena voorop dient te
staan, maar de structurering van de arena zelf,  zoals die tot
uitdrukking komt in de verschillende, zich steeds ontwikkelende
constellaties van machts- en afhankelijkheidsrelaties. Uitgangs-
punt van de nu volgende beschouwing wordt dus gevormd door de af-
hankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt. Betrokken op het thema
sociale ongelijkheid impliceert dit dat in dit hoofdstuk met name
het relationele aspect van de ongelijkheid aan de orde is, de
processen en mechanismen die tot een bepaalde verdeling van (aan-

spraken op) beloningen leiden. Het distributieve aspect van onge-
lijkheid, de vraag hoe de resulterende verdeling van beloningen
er precies uitziet, zal niet besproken worden.

De opzet van dit hoofdstuk is nu als volgt. In de volgende para-
graaf bespreek ik enkele auteurs die wel de wederzijdse afhanke-
lijkheid van vragers en aanbieders tot uitgangspunt nemen, maar
daarbij niet de onderlinge machtsverhoudingen,  doch het proces
van wederzijdse afstemming van wensen en verwachtingen centraal
stellen. Mijn eigen vertrekpunt daarentegen wordt gevormd door
een aan de ruiltheorie ontleende gedachtengang waarin een verband
gelegd wordt tussen afhankelijkheid en de verdeling van hulpbron-
nen. Dit is het onderwerp van paragraaf 5.2, waarin onder meer de
verschillende soorten hulpbronnen besproken worden die de ver-
schillende actoren op de arbeidsmarkt ter beschikking staan en de
verschillende typen strategieon worden aangegeven waartoe zij hun
toevlucht kunnen nemen. In de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5 komen
dan de machts- en afhankelijkheidsrelaties aan de orde. Aankno-
pingspunt daarbij is de (structuurtheoretische) stelling dat op
de arbeidsmarkt een fundamentele machtsongelijkheid tussen vra-
gers  en  aanbieders bestaat,  ten  gunste  van  de  eerstgenoemden
(par. 5.3). Deze stelling wordt aangevuld en  genuanceerd door
midddel van een bespreking van recente opvattingen over segmen-
tering, die een inzicht bieden in de omstandigheden waaronder be-
paalde categorieen aanbieders in staat zijn zich een beschermde
marktpositie te verwerven (par. 5.4). Dit mondt uit in een be-
spreking van machts- en afhankelijkheidsrelaties op verschillende
deelmarkten en de daarmee verbonden structuratie- en destructura-
tieprocessen (par. 5.5). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting en met enkele opmerkingen over de implicaties van de
gevolgde benadering voor de vraag hoe de opbouw van de arbeids-
markt als geheel kan worden voorgesteld.
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1. Onderlinge afhankelijkheid en de wederzijdse afstemming van
vraag en aanbod

Markten worden gekenmerkt door het bestaan van een bepaald soort
relaties tussen de betrokken actoren.  In tegenstelling tot orga-
nisaties, waarin de relaties tussen mensen berusten op een door

onderlinge arbeidsverdeling en hi6rarchie gekenmerkt geheel van
rollen, zijn er hier geen doelen die van bovenaf aan alle actoren
bindend worden opgelegd. Zij zijn dus vrij om hun eigen doelen te
formuleren en na te streven, doch bij de realisering ervan zijn
zij wel van elkaar afhankelijk, omdat de een over hulpbronnen be-
schikt die de ander nodig heeft om zijn eigen doelen te bereiken.

Men is dus op elkaar aangewezen, hetgeen inhoudt dat men over en
weer met elkaars verlangens en elkaars gedrag rekening moet hou-
den.

Op de arbeidsmarkt wordt arbeid (in de zin van arbeidsvermogen,
de capaciteit tot het verrichten van bepaalde arbeidsprestaties)

verhandeld. Het is duidelijk dat daarbij de aanbieders,  gezien
het feit dat ze niet zelf over produktiemiddelen beschikken, voor
het bereiken van hun doelen (in eerste instantie: het verwerven
van een inkomen waarmee ze kunnen voorzien in hun eigen levenson-
derhoud en dat van eventueel van hen afhankelijke personen) van
de vragers afhankelijk zijn. Aan de andere kant zijn ook de vra-
gers van arbeid voor het bereiken van hun doelen (in eerste in-
stantie:  de produktieve aanwending van de hun  ter beschikking
staande produktiemiddelen) in meer of mindere mate op de aanbie-
ders van arbeidskracht aangewezen.

Hier ligt de basis voor gecompliceerde afhankelijkheidsrelaties.
Het is duidelijk dat vragers en aanbieders op essentiole punten
tegengestelde belangen bezitten.  De aanbieders zijn gebaat bij
een zo groot mogelijke werkzekerheid, en bij een zo hoog mogelij-
ke beloning, terwijl de vragers belang hebben bij een zo soepel
mogelijke in- en uitschakeling van arbeid en bij zo laag mogelij-
ke arbeidskosten. De werknemers hebben belang bij een zodanige
kwaliteit van het werk, dat hun arbeidsvermogen zich verder kan
ontwikkelen en in elk geval niet wordt aangetast,  terwijl  de
werkgevers onder meer belang hebben bij efficiency en flexibi-
liteit, hetgeen er vaak op neer komt dat de kwaliteit van het
werk een ondergeschikte plaats krijgt (zoals in hoofdstuk 2 her-
haaldelijk gebleken is). Niettemin valt  er  aan het sluiten  van
transacties niet te ontkomen, hetgeen beide partijen ertoe dwingt
met elkaars belangen rekening te houden (zij het niet noodzake-
lijk in gelijke mate). Bovendien kunnen beide partijen tijdens
het verloop van hun samenwerking ook een gemeenschappelijk belang
ontwikkelen bij het continueren van hun relatie (bijv. omdat ze
beide investeringen gedaan hebben die bij het verbreken van de
relatie verloren gaan). De hierboven genoemde tegengestelde be-
langen kunnen zo voor een deel worden geneutraliseerd, maar zijn
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daarmee nog niet verdwenen en kunnen steeds opnieuw voor proble-
men zorgen.

Omdat vragers en aanbieders op elkaar aangewezen zijn, dienen zij
steeds hun verwachtingen en hun gedrag op elkaar af te stemmen.
Door verschillende auteurs wordt dit proces van wederzijdse af-
stemming, dat resulteert in het tot stand komen van een overeen-
komst tussen individuele vragers en aanbieders (of juist in het
achterwege blijven van zo'n overeenkomst) als de kern van het ge-
beuren op de arbeidsmarkt beschouwd. Typerend in dit verband zijn
de opvattingen van Hamaker, die in diens dissertatie Arbeidsmarkt
en personeelvoorziening te vinden zijn (Hamaker 1976: 82 e.v.).

Het gegeven dat de partijen op de arbeidsmarkt voor het bereiken
van de eigen doelen van elkaar afhankelijk zijn, zodat uitwisse-
ling tussen hen noodzakelijk is, ook al streven zij tegengestelde
doelen na, vormt ook voor hem het vertrekpunt. Dat impliceert dat
beide partijen pogingen zullen doen elkaars gedrag te beinvloeden

en dat machtsverhoudingen dus van invloed zijn op het verloop van
de uitwisselingsprocessen. Hamaker onderkent dit wel, doch bij de
verdere  uitwerking van  zijn  ideeen  verdwijnt  het  machtsaspect
naar de achtergrond. Dan blijkt dat hij de wederzijds afstemming
tussen vraag en aanbod in navolging van J.A.P. van Hoof hoofdza-
kelijk beschouwt als een afwegingsproces van individuele vragers
en aanbieders waarbij de wederzijdse wensen, verwachtingen en mo-
gelijkheden met elkaar worden vergeleken. "Het afwegen van wen-
sen, verwachtingen en mogelijkheden, dat wil zeggen het afwegen
van de voor- en nadelen die aan het bekleden van een arbeidsposi-
tie zijn verbonden, bepaalt het samenspel van vraag en aanbod"
(Hamaker o.c.: 104).

De gedachte dat de afstemming van vraag en aanbod tot stand komt
via een innerlijke afweging van positieve en negatieve aspecten
van het door de andere partij gebodene en het over en weer reke-
ning houden met elkaars verwachtingen vinden we in veel beschou-
wingen over het allocatieproces terug. Een ander voorbeeld is de
IVA-studie over kwalitieve discrepanties op  de  arbeidsmarkt
(Koopmans 1979). Hierin wordt gesproken over een dubbel confron-
tatieproces waarbij arbeidskrachten de kenmerken van de beschik-
bare banen vergelijken met hun voorkeuren dienaangaande en werk-
gevers hetzelfde doen ten aanzien van de eigenschappen van poten-
tiole werknemers. Deze formulering vertoont een opvallende ver-
wantschap met die van de Amerikaan Paul Schervish:

"Matching of persons to jobs is accomplished if the employer
and  employee  mutually  conclude  that  the  match  between  job

requisites and worker resources,  on the one hand,  and job
rewards and worker requisites, on the other, are sufficiently
close to fulfill the requirements of both parties" (Schervish
1985: 73).
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De overeenkomst die tussen individuele vragers en aanbieders tot
stand komt draagt, vanuit het bovenstaande gezichtspunt, vaak het
karakter van een compromis waarin beide partijen (of een van de
twee)  genoegen moeten nemen met  bepaalde  discrepanties  tussen

sommige van hun wensen en de gerealiseerde situatie. Zulke com-
promissen hoeven niet noodzakelijkerwijze als problematisch er-
varen te worden. Dat zal onder meer afhangen van de mate waarin
precies van discrepanties sprake is en het relatieve belang van
de betreffende voorkeur; en verder ook van de verwachtingen die
bij de betrokkenen leven, hun opvattingen over wat  'normaal' en
'billijk' is in een bepaalde situatie. Daarbij zullen ook verge-
lijkingen met de situatie van andere groepen een rol spelen. Zo
kunnen arbeidsmarktcompromissen onder bepaalde omstandigheden
toch de basis voor een stabiele arbeidsverhouding vormen.

Dergelijke theoretische beschouwingen zouden kunnen  leiden  tot
uitgebreid en gedetailleerd onderzoek naar de verschillende voor-
keuren van vragers en aanbieders, de verschillende kenmerken van
arbeidsplaatsen en arbeidskrachten en de afwegingsprocessen, op
de wijze zoals dat bijvoorbeeld uit het arbeidssatisfactie-onder-
zoek bekend is (zie in dit verband Koopmans 1979: 37 e.v.). Zeker
de laatste jaren echter gaat de aandacht meer uit naar de flexi-
biliteit, het aanpassingsvermogen van vragers en aanbieders ten
opzichte van elkaar. Volgens de weergegeven gedachtengang hangt
dit enerzijds af van het meer of minder stringente karakter van
de voorkeuren van vragers en aanbieders, anderzijds van het meer
of minder specifieke en gebonden karakter van de kenmerken van
arbeidsplaatsen en arbeidskrachten. Beide kanten bieden aankno-
pingspunten voor het onderzoek naar het functioneren van de ar-
beidsmarkt, dat steeds meer in het teken van het streven naar
flexibilisering komt te staan. Zo richt het onderzoek naar de
aansluiting tussen onderwijs en arbeid (dat in hoofdstuk 3 be-
sproken is) zich veelal op de mogelijkheden om bepaalde kenmerken
van arbeidskrachten (en soms ook van arbeidsplaatsen) aan te pas-
sen. Ander onderzoek houdt zich bezig met de mogelijke versoepe-
ling van als te stringent beschouwde voorkeuren van vragers en
aanbieders. De hierboven besproken benadering bezit dus duidelij-
ke raakvlakken met beleidsproblemen in de allocatiesfeer.

Een aantal auteurs verbindt dus aan het bestaan van wederzijdse
afhankelijkheid en uitwisselingsprocessen op de arbeidsmarkt de
consequentie dat men in eerste instantie de processen moet bestu-
deren die samenhangen met de wijze waarop individuele vragers en
aanbieders hun gedrag en verwachtingen op elkaar afstemmen. Deze
micro-benadering is op zich verdedigbaar. Toch moet erop worden
gewezen dat dit hier een beperkt, eenzijdig beeld van de ontmoe-
ting van vraag en aanbod oplevert. Hoewel er wordt gesproken van
een confrontatie en van compromissen, vraagt men zich zelden af
of een van beide partijen bij deze uitwisseling al bij voorbaat
in een ongunstiger positie verkeert dan de andere. De gebruikte
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terminologie  ('wederzijdse'  afstemming,  aanpassing enz.)  sugge-
reert dat de partijen in een gelijke uitgangspositie verkeren en
in gelijke mate concessies doen. Deze veronderstelling dat de on-
derlinge relaties symmetrisch zijn komt in de plaats van een wer-
kelijke  analyse  van machts- en  afhankelijkheidsrelaties,  zoals
met name bij Hamaker duidelijk te constateren is (4). In overeen-

stemming hiermee wordt het optreden van collectieve actoren op de
arbeidsmarkt, dat steeds onmiskenbare machtsaspecten bezit, bui-
ten beschouwing gelaten, en beperkt men zich tot de ontmoeting
van vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt-in-engere-zin  (de
allocatiemarkt, in de woorden van Hamaker).

Een aantal van de bovengenoemde elementen vinden wij terug in een
recente publikatie van Van Wezel, maar dan in een veel systemati-
scher vorm en opgenomen in een heel ander wetenschapstheoretisch
kader (Van Wezel 1986). Van Wezel baseert zich in zijn laatste

publikaties op de parsoniaanse handelingstheorie.  In navolging
van Parsons is hij op zoek naar de voorwaarden waaronder een
maatschappij die maatschappelijke  orde  combineert met vrijheid
voor het individu mogelijk is. Met het oog daarop ontwerpt hij
een theoretisch model van 'de maatschappij', een analytische ge-
dachtenconstructie met behulp waarvan deze voorwaarden opgespoord
en gesystematiseerd kunnen worden.

In dit 'model' heeft de arbeidsmarkt een plaats als een tussen-
schakel, een overgangszone tussen twee  subsystemen: het econo-
misch systeem (het bedrijfsleven) en het sociaal-culturele sys-
teem (het systeem van huishoudens).  Deze  situering van de ar-
beidsmarkt is het uitgangspunt voor een poging om een theoretisch
model van een perfecte arbeidsmarkt op te stellen. Dit 'referen-
tiemodel' dient om samen met empirisch gefundeerde hulptheoriein
imperfecties op concrete arbeidsmarkten op te sporen en te ver-
klaren en fungeert als een referentiepunt bij het doen van aanbe-
velingen tot verbetering van het functioneren van de arbeids-
markt. In het volgende zal ik de hoofdlijnen van Van Wezels refe-
rentiemodel  van  de  perfecte  arbeidsmarkt  weergeven  (Van  Wezel
1986: 23 e.v.).

Omdat de arbeidsmarkt (samen met de consumentenmarkt) een over-
gangszone tussen het economisch systeem en het sociaal-culturele
systeem vormt,  stuiten op de arbeidsmarkt  twee waardepatronen,
twee vormen van rationaliteit op elkaar. Het economisch systeem
staat in het teken van economische rationaliteit: het zo effec-
tief en efficiint mogelijk combineren van doelen en middelen ter-

wille van de voortbrenging van goederen en diensten. In het sys-
teem van huishoudens staat deze vorm van rationaliteit doorgaans
op de achtergrond en domineert de waarderationaliteit. Naar de
arbeidsmarkt toe houdt dit in dat de nadruk ligt op bestaans-
zekerheid als dominerend waardepatroon. Op de perfecte arbeids-
markt vindt een 'wederzijdse doordringing' van beide sferen, een
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wederzijdse afstemming van verwachtingen van de actoren afkomstig
uit beide systemen, plaats en wel zo dat een synthese van econo-
mische rationaliteit en zekerheid tot stand komt. Dat betekent
onder meer dat niet eenzijdig de nadruk gelegd wordt op 'flexibi-
lisering' (het wegnemen van beperkingen voor economisch rationeel
handelen), maar dat flexibilisering gecombineerd wordt met 'stu-
ring' (regulering van de transacties door middel van sociaal-cul-
turele elementen i.e. de erkenning van het belang van bestaans-
zekerheid).

Van Wezel werkt op twee punten de voorwaarden voor zo'n perfecte

arbeidsmarkt verder uit. Het eerste punt geldt de afstemming van
menselijke en technische hulpbronnen "Een randvoorwaarde voor een

perfecte arbeidsmarkt is, dat er in de verschillende fasen van de
technologische ontwikkeling en van de ontwikkeling in human capi-
tal een optimale afstemming op elkaar plaatsvindt, tot en met de
inzet  in het produktieproces" (Van Wezel  o.c. :  100). Dat betekent
dat men bij de ontwikkeling van technische hulpbronnen steeds re-
kening houdt met de kennis en vaardigheden waarover de mensen be-
schikken, terwijl men bij de ontwikkeling van menselijke hulp-
bronnen (in de opleidingssfeer dus) het oog steeds gericht heeft
op eisen die voortvloeien uit de produktietechnische ontwikkelin-
gen.

Behalve aan deze randvoorwaarde moet ook nog aan een aantal voor-

waarden voldaan worden die betrekking hebben op de arbeidsover-
eenkomst die de actoren met elkaar aangaan. Hier ligt het zwaar-
tepunt van Van Wezels model. De arbeidsovereenkomst moet niet al-
leen garanties bieden voor de bestaanszekerheid en de externe
armslag van de werknemers, maar bovendien ook de motivatie van de
werknemers garanderen, zodat zij zich metterdaad zullen inzetten
voor produktiegerichte doelen. Een dergelijke inzet is immers
geen vanzelfsprekendheid;  onevenwichtigheden in de arbeidsover-
eenkomst zullen de motivatie schaden.  Van Wezel noemt nu vier
voorwaarden op die vervuld moeten worden wil een stabiele en mo-
tiverende arbeidsrelatie tot stand komen:
1. Omdat  beide  partijen  verplichtingen  jegens  derden,  externe

bindingen bezitten (in het geval van werknemers hun bindingen
in de priv6sfeer, in het geval van werkgevers de organisato-
rische context waarbinnen zij hun economische doelen moeten
realiseren),  moet  de  arbeidsovereenkomst  recht  doen  aan  de
situatiebeperkingen die hier voor beide partijen uit voort-
vloeien. De hiermee verbonden belangen moeten in een juiste
onderlinge verhouding worden gebracht.

2. De partijen moeten verder bij de vaststelling van de primaire
arbeidsvoorwaarden (het terrein waar hun belangen direct te-
genover elkaar staan) een  evenwichtige verhouding tussen
prestatie en beloning zien te vinden. Eenzijdige bevoordeling
van een van beide partijen moet worden voorkomen, hetgeen het
bestaan van een machtsbalans, een symmetrische machtsverhou-
ding tussen beide vereist, ook op collectief niveau.
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3.  De arbeidsovereenkomst dient  ook  integratieve  elementen  te
bevatten, op basis waarvan een wederzijdse loyaliteit tussen
werkgever en werknemers kan ontstaan. Het gaat hier om ele-
menten die de werkgever in de ogen van de werknemer tot een
goede werkgever maken en omgekeerd de werknemer in de ogen
van de werkgever tot een goede (betrouwbare, produktieve et-
cetera) werknemer. Ook in dit opzicht dient er symmetrie te
bestaan.

4.  Tenslotte dienen er overeenkomsten te zijn in de waardepa-
tronen die werkgever en werknemer in de feitelijke werksitua-
tie hanteren. De eerste dient het streven van de tweede naar
aantrekkelijk werk over te nemen, terwijl omgekeerd het stre-

ven naar produktief handelen door de werknemer tot het zijne
gemaakt wordt.

Als aan een of meer van deze voorwaarden niet voldaan wordt, zul-
len zich in een concrete arbeidsmarkt imperfecties voordoen. Van
Wezel noemt dit directe imperfecties, ter onderscheiding van die
imperfecties die zich op de arbeidsmarkt voordoen ten gevolge van
de  storende  invloed  van  imperfecties  die  op  andere  markten
bestaan (indirecte imperfecties). Er zijn nu twee hoofdsituaties
waarin directe imperfecties aan de dag treden:
-   flexibilisering zonder sturing, een situatie waarin de econo-

mische rationaliteit gemaximaliseerd wordt, hetgeen de werk-
nemers tot grote aanpassingen dwingt en hun streven naar be-
staanszekerheid in gevaar brengt;

-   sturing zonder flexibilisering, een situatie waarin juist de
zekerheid van de werknemers absolute voorrang geniet, hetgeen
tot verstarringsverschijnselen leidt die afbreuk doen aan een
effectieve en efficionte produktie (5).

Samenvattend luidt de centrale gedachte van Van Wezel dus dat er
op de perfecte arbeidsmarkt - gegeven een voortdurende afstemming
van de eigenschappen van technische en menselijke hulpbronnen op
elkaar - een zodanige afstemming van belangen en verwachtingen
tussen  de  partijen  plaatsvindt,  dat  stabiele,  motiverende  ar-
beidsovereenkomsten tot stand komen. Dit houdt in dat de diverge-

rende situatiegebonden belangen en de tegengestelde belangen bij
de ruil van prestaties en beloningen overbrugd worden door het
bestaan van wederzijdse loyaliteit en een gemeenschappelijk waar-
denpatroon. Opvallend is dus dat Van Wezel aan de ene kant het
bestaan van divergerende en zelfs direct tegenstrijdige belangen
erkent, aan de andere kant van mening is dat een synthese van
deze belangen door middel van deze verschillen overstijgende so-
ciaal-culturele elementen mogelijk is. "Er is dan een wederzijdse
vertrouwensrelatie, waarin de werknemer haar/zijn bestaanszeker-
heid en die van derde partijen heeft toevertrouwd aan de formele

economie en de werkgever het streven naar produktief handelen
heeft overgedragen aan de werknemers" (33). Er bestaat een syn-
these tussen economische rationaliteit en zekerheid.
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In het bovenstaande heb ik mij geconcentreerd op de weergave van
de theoretische kern van Van Wezels benadering. Zoals gezegd ge-
bruikt hij zijn model van de perfecte arbeidsmarkt als referen-
tiekader voor een diagnose van de huidige arbeidsmarktsituatie.
Hij komt daarbij tot de conclusie dat met name de eerste voor-
waarde thans een bron van imperfecties vormt, omdat er vooralsnog
geen synthese tussen de werknemers- en werkgeversbelangen met be-
trekking tot arbeidsduur en bedrijfstijd gevonden is. Ten aanzien
van de tweede voorwaarde signaleert hij dat het machtsoverwicht
van de werkgevers een tendens tot flexibilisering van de arbeids-
voorwaarden met zich meebrengt ten koste van de bestaanszekerheid

van werknemers. Bovendien lijken de integratieve elementen in de
relatie tussen werkgever en werknemer te verzwakken door het op
de achtergrond raken van werknemersbelangen als medezeggenschap
en volwaardige werkgelegenheid (Van Wezel o.c.: 64-66). De situa-
tie ontwikkelt zich dus, zo kan men concluderen, in de richting
van 'flexibilisering zonder sturing'. Daarmee correspondeert ook
een andere constatering van Van Wezel, namelijk dat de gevestigde
belangengroepen in het arbeidsbestel grote moeite hebben om tot
een overbrugging van belangentegenstellingen te komen en de nei-
ging hebben problemen op groepen buitenstaanders af te wentelen,

iets dat hij als een belangrijke oorzaak van indirecte imperfec-
ties op de arbeidsmarkt beschouwt (6).

Op grond van zijn referentiemodel en zijn diagnose van de huidige
arbeidsmarktsituatie komt Van Wezel uiteindelijk ook tot een aan-
tal  beleidsaanbevelingen  (Van  Wezel  o.c.:  66  e.v.).  Daaruit

spreekt duidelijk de bedoeling om het thans overheersende streven
naar flexibilisering, het primaat van de efficiinte allocatie, af
te zwakken en aan te vullen met voorstellen gericht op een zekere

garantie van markt- en inkomenszekerheid. Daarmee neemt hij  in
zekere zin ook afstand tot de benadering die in het begin van
deze paragraaf besproken is en die in de praktijk tot een tame-
lijk eenzijdige nadruk op flexibiliteit leidt.

In theoretisch opzicht echter lijkt er toch enige verwantschap te
zijn tussen Van Wezels handelingstheoretische benadering en die
van de eerder genoemde auteurs. Het gemeenschappelijke punt is de
grote aandacht voor de processen die tot een afstemming van vraag
en aanbod, tot het tot stand komen van een stabiele arbeidsrela-
tie leiden en de neiging om daarbij het afsluiten van compromis-

sen en de wederzijdse  afstemming van verwachtingen  een  grote
plaats te geven. De eerder genoemde auteurs gaan daarbij stil-
zwijgend uit van het bestaan van symmetrische relaties tussen de

actoren, waardoor ze m.i. een misleidend beeld van de ontmoeting
van vraag en aanbod geven.  Van Wezel voorkomt dit door symme-
trische relaties te verheffen tot een belangrijke voorwaarde voor

het bestaan van een perfecte arbeidsmarkt. Hij blijkt zich ook
zeker bewust van het feit dat juist op dit punt grote afwijkingen
bestaan tussen de perfecte situatie en concrete arbeidsmarkten.
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Asymmetrische machtsverhoudingen zijn voor hem due een belangrij-
ke bron van marktimperfecties. Ook de wijze waarop de relaties

tussen de marktpartijen georganiseerd zijn en de wijze waarop de
partijen daarbinnen opereren (de collectieve arbeidsverhoudingen
dus) ziet hij in dit verband als strategische factoren. Toch ont-
breekt ook bij hem een systematische analyse van de machtsverhou-
dingen op de arbeidsmarkt.

Het grootste verschil tussen Van Wezel en de andere genoemde au-
teurs is natuurlijk Van Wezels bewuste keuze voor een onderzoeks-
strategie waarbij eerst een theoretisch-analytisch model van een
denkbeeldige situatie wordt ontworpen, om vervolgens met behulp
van dit model en zgn. hulptheorieen bestaande situaties te gaan
analyseren. Deze aanpak zal vele sociologen vreemd voorkomen, al-
hoewel zij in de economie veel gebruikelijker is. Ook economen
werken met modellen van perfecte markten, waaronder dat van een
perfecte arbeidsmarkt. Een van de interessante aspecten van Van
Wezels studie is juist, dat hij een ander beeld van de perfecte
arbeidsmarkt ontwerpt dan met name de neo-klassieke economen doen
door het tweezijdig karakter, de dubbele functie van de arbeids-

markt consequent als uitgangspunt te nemen. Dat is een uitgangs-
punt dat voor de beleidsgerichte discussie over arbeidsmarktpro-
blemen van groot belang is en dat ook mij aanspreekt.

Toch zal ik Van Wezel in het resterende deel van deze studie niet
op de door hem ingeslagen weg volgen. Dat heeft onder meer te ma-
ken met het feit dat ik hier minder dan hij gericht ben op het
doen van beleidsaanbevelingen. De voornaamste reden is echter dat
ik in eerste instantie geinteresseerd ben in de analyse van de
feitelilke dynamiek op de arbeidsmarkt die - en dat is dan een
vooronderstelling van mijn kant - niet naar een evenwichtssitua-
tie tendeert en ook niet in die richting bijgestuurd kan worden
zonder dat weer tegenreacties worden opgeroepen. Het construeren

van een model van de perfecte arbeidsmarkt draagt m.i. weinig bij
tot een verklaring van deze eigen dynamiek. Voorstellingen van
een perfecte arbeidsmarkt zijn vanuit mijn gezichtspunt wel van
belang, maar dan als streefbeelden van bepaalde actoren (waar-
onder beleidsgericht operende wetenschappers), die zij met meer
of minder succes proberen te realiseren.

Mijn uitgangspunt is in eerste instantie dus een voorstelling van
actoren met tegenstrijdige belangen, die door veelal asymmetri-
sche machts- en afhankelijkheidsrelaties verbonden zijn en die
compromissen afsluiten die steeds in meer of mindere mate insta-
biel zijn, omdat ze de belangentegenstellingen niet opheffen doch
hoogstens op een ander niveau brengen. In het resterende deel van
dit hoofdstuk zal ik proberen deze voorstelling beter te funderen
en verder uit te werken. Wel wil ik hierbij, in navolging van Van

Wezel, vasthouden dat op de arbeidsmarkt ook morele en ideologi-
sche elementen een rol  spelen (wederzijds  loyaliteit,  gedeelde
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waarden) die belangentegenstellingen  kunnen afzwakken,  ze voor
een bepaalde periode kunnen neutraliseren. Ze zijn dus van grote
betekenis voor de aard van de relaties op de arbeidsmarkt. Deze
elementen kunnen echter door de betrokkenen ook weer als machts-
middel, instrument voor machtsuitoefening gehanteerd worden. Ook
zij kunnen dus mede tegen de achtergrond van machts- afhankelijk-
heidsrelaties beschouwd worden.

In deze paragraaf is een bepaalde uitwerking van de stelling dat
wederzijdse afhankelijkheid kenmerkend is voor de relaties op de
arbeidsmarkt besproken. Daarin valt de nadruk op de wederzijdse
afstemming van het gedrag tussen beide partijen en op de inner-
lijke afwegings- en aanpassingsprocessen die daarbij een rol spe-
len. Mijn conclusie luidt dat deze processen niet genegeerd kun-
nen worden, maar dat daarachter machtsverhoudingen  schuil  gaan
die door de betreffende auteurs in onvoldoende mate worden geana-
lyseerd. In de volgende paragrafen zullen deze machtsverhoudingen
in het middelpunt van de aandacht staan.

2. Marktmacht, hulpbronnen en strategische mogelijkheden

Al eerder is gesteld dat de transacties die op de arbeidsmarkt
plaatsvinden beschouwd kunnen worden als een vorm van uitwisse-
ling, waarbij de ene partij zijn/haar arbeidsvermogen ter be-
schikking stelt van de andere partij in ruil voor bepaalde tegen-
prestaties. Het ligt zo bezien voor de hand om voor een nadere
karakterisering van de  afhankelijkheidsrelaties  op  de  arbeids-
markt aansluiting te zoeken bij de sociologische ruiltheorieen.
In deze theorieon wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop
afhankelijkheid leidt tot machtsverschillen; het bezit en de ver-
deling van hulpbronnen  staan  daarbij  centraal.  Dit  lijkt  een

bruikbaar uitgangspunt voor de analyse van machtsverhoudingen op
de arbeidsmarkt.

Het is hier niet de plaats om de ruiltheoretische traditie in ex-
tenso de revue te laten passeren.  Ik sluit aan bij een formule-

ring van Lammers, die deze op zijn beurt weer ontleent aan een
samenvatting die Pfeffer en Salancik van een aantal ruiltheorieEn
geven. Zij hebben daarbij het oog op interorganisationele rela-
ties doch de gedachtengang kan zonder moeite ook op individuele
actoren worden toegepast.

"Indien een organisatie of coalitie van organisaties (partij
A) beschikt over hulpbronnen welke een andere organisatie of
coalitie  van  organisaties  (partij  B)  nodig  heeft,  heeft  A
macht over B naarmate:
- de hulpbronnen in kwestie van meer belang zijn voor B,
- B het benodigde minder makkelijk elders kan bekomen;
- B minder kans ziet door een of ander subsitituut in zijn be-

hoefte aan de hulpbronnen in kwestie te voorzien" (Lammers
1982: 213).
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Het gaat dus om de vraag in welke mate bepaalde actoren beschik-
ken  over hulpbronnen  die  voor  andere  actoren  onmisbaar  zijn,
hulpbronnen die door de laatstgenoemden bovendien moeilijk langs
andere weg verkregen of door andere hulpbronnen vervangen kunnen
worden. Lammers noemt deze uitwisselbare hulpbronnen lokmiddelen
en stelt ze als positieve sancties tegenover negatieve sancties,
dwangmiddelen genoemd (waarbij het dreigement om vitale hulpbron-
nen aan de tegenpartij te onthouden ook als dwangmiddel wordt op-

gevat). Hier kan de categorie overredingsmiddelen nog aan worden
toegevoegd, die verwijst naar de mogelijkheden van actoren om an-
deren te laten instemmen met de eigen wensen en opvattingen zon-
der dat er dwang- of lokmiddelen aan te pas komen (zie Van Doorn
en Lammers 1976: 79-80) (7).

Uit het bovenstaande citaat komt duidelijk naar voren dat ook de
mogelijkheden die actoren bezitten om zich aan de invloed van be-
paalde andere actoren te onttrekken voor hen van groot belang
zijn. Volgens de weergegeven gedachtengang hangt dit af van de
mate waarin men het zonder de hulpbronnen van de betreffende ac-
toren kan stellen en/of waarin men deze kan vervangen door hulp-

bronnen van anderen. Het gaat hier dus om het bestaan van moge-
lijkheden die de bezitter ervan in staat stellen eenzijdige af-
hankelijkheid van bepaalde actoren te voorkomen door zijn rela-
ties naar andere actoren te verleggen, in de verwachting dat zijn
combinatie van lok-, dwang- en overredingsmiddelen tegenover deze
meer effect zal sorteren.

Dit illustreert dat de relatie tussen twee actoren nooit los ge-
zien kan worden van de relaties die elk met andere actoren onder-
houdt. Dit heeft consequenties voor het scala van beinvloedings-
mogelijkheden waarover zij beschikken.  De pogingen die actoren
ondernemen om een zo gunstig mogelijke uitwisseling te bereiken
hoeven zich niet te beperken tot een rechtstreekse beinvloeding
van het gedrag van de tegenpartij, maar kunnen zich ook richten

op diens relaties met anderen. Daarbij is de beperking van diens
'externe speelruimte' het object van machtsuitoefening.

Deze ruiltheoretische ideeon zullen in deze paragraaf toegepast
worden op de arbeidsmarkt. Daarbij zal ik me vooral richten op de
analyse van de strategieon die gegeven de wederzijdse afhanke-
lijkheid op de arbeidsmarkt mogelijk zijn. Eerst zal ik echter
ingaan op de betekenis van de verschillende hierboven onderschei-
den soorten hulpbronnen voor de machtsverhoudingen op de arbeids-
markt. Het bezit van lok-, dwang- en overredingsmiddelen zal in
het algemeen bepalend zijn voor wat Giddens de 'market capacity'
van vragers en aanbieders OP de arbeidsmarkt noemt (Giddens
1973), het potentieel aan marktmacht dat zij kunnen mobiliseren
bij hun streven een zo gunstig mogelijk marktresultaat te berei-

ken. Het lijkt mij overigens gewenst deze  'strategische' hulp-
bronnen te onderscheiden van de 'tactische' hulpbronnen die wor-
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den ingezet als het er om gaat specifieke, situatiegebonden doe-
len te realiseren.  Ik denk in dit verband aan informatie over
marktmogelijkheden, toegang tot bepaalde marktkanalen, het bezit

van contacten, vaardigheden in het onderhandelen met anderen et-
cetera. Op deze soort hulpbronnen zal ik hier niet verder ingaan.

Het is evident dat op de arbeidsmarkt,  zoals op elke markt, de
lokmiddelen een grote rol spelen. Beide categoriein, vragers en
aanbieders, beschikken over hulpbronnen die voor de tegenpartij
van belang zijn. In het geval van de vragers zijn dat, zoals eer-
der gezegd, de verschillende materiole en immateriole beloningen
die met het bezit van een arbeidsplaats verbonden zijn. De waarde
van deze beloningen is uiteraard mede afhankelijk van de wensen
en voorkeuren die onder verschillende aanbieders met betrekking
tot verschillende soorten arbeid leven. Wat precies als lokmiddel
beschouwd kan worden hangt dus samen met de arbeidsori6ntaties
van de aanbieders.

Voor de strategische mogelijkheden van de vragers is het van
groot belang in hoeverre deze lokmiddelen manipuleerbaar zijn,
zodat ze indien dit noodzakelijk is, beter afgestemd kunnen wor-
den op de aanspraken van vitale aanbodscategorieon. Voorzover ze
bepaald worden door de inrichting van het arbeidsproces en de ge-
geven fysieke en sociale arbeidsomstandigheden, liggen ze in elk
geval voor de korte termijn vast. Dergelijke kenmerken van ar-
beidsplaatsen kunnen doorgaans alleen op de wat langere termijn
en ten koste van aanzienlijke investeringen worden aangepast. An-

dere beloningen, met name die in de financi6le sfeer,  zijn in
principe beter te manipuleren, doch daarbij is men aan een aantal

regels gebonden (welke berusten op collectieve afspraken en wet-
telijke voorschriften), die ook hier de mogelijkheden tot snelle

aanpassingen beperken.

In het geval van de aanbieders is het in eerste instantie het ar-
beidsvermogen dat in zijn verschillende gedaantes als lokmiddel
gehanteerd kan worden. In het verlengde van een eerdere publika-
tie (Van Hoof en Van der Woude 1982) maak ik een onderscheid tus-
sen twee dimensies van het arbeidsvermogen. De fysiek-psychische

dimensie heeft betrekking op de elementen van iemands lichamelij-
ke en geestelijke constitutie die hem/haar in staat stellen die
fysieke en psychische inspanningen te leveren die voor het ver-
richten van arbeid vereist zijn. De andere dimensie verwijst naar
de kwalificaties die aanbieders van arbeid bezitten, het geheel
van  kennis,  vaardigheden  en  houdingen  dat  arbeidskrachten  in
staat stelt uiteenlopende arbeidsprestaties te leveren.

De betekenis van de constitutionele factoren voor iemands ar-

beidsmarktpositie mag zeker niet worden onderschat. Het bezit van
een redelijke psychische en lichamelijke gezondheid is doorgaans
een noodzakelijke voorwaarde voor het verwerven en behouden van
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een baan. Bovendien worden in een aantal functies ook meer speci-
fieke eisen met betrekking tot deze kant van het arbeidsvermogen
gesteld:  lichaamskracht bij  zwaar  lichamelijk werk,  'stressbe-
stendigheid' bij gevaarlijk of enerverend werk enzovoorts. Het is
duidelijk dat hier voor de aanbieders/werknemers grote belangen
mee gemoeid zijn, hetgeen zich vertaalt in eisen die aan werk-
inhoud en -omstandigheden gesteld worden. Als 'lokmiddelen' heb-
ben zij echter het nadeel dat ze maar tot op beperkte hoogte te
manipuleren zijn. Dat ligt met betrekking tot de kwalificaties
anders: deze kunnen via opleidings- en scholingsactiviteiten en
via werkervaring verder worden ontwikkeld en zo worden gebruikt
om de arbeidsmarktpositie te verbeteren.

De betekenis van kwalificaties voor de arbeidsmarktsituatie van
categorie6n aanbieders is in vorige hoofdstukken al uitvoerig be-
sproken en zal ons ook in het resterende deel van deze studie nog
bezighouden. Ik wil er in dit verband met name op wijzen dat de
waarde van kwalificaties in dit opzicht steeds afhankelijk is van
de ideeon die de vragers hebben over de bruikbaarheid van bepaal-
de kwalificaties. Deze hangen natuurlijk samen met de taken die
in de arbeidssituatie verricht moeten worden, doch kunnen soms in
een tamelijk losse relatie met dergelijke functie-eisen staan en
sterk worden gekleurd door stereotype opvattingen over de waarde
van bepaalde opleidingen en over de betekenis van bepaalde per-
soonlijke eigenschappen zoals leeftijd, geslacht en raciale her-
komst. In het laatste geval kan dat zelfs leiden tot het negeren
of systematisch onderwaarderen van de kwalificaties die deze per-
sonen bezitten, zodat hun arbeidsmarktpositie voornamelijk op de
genoemde persoonlijke kenmerken komt te berusten. Anders gezegd:
de band tussen bepaalde functies en bepaalde kwalificaties wordt
niet volledig door technische en organisatorische factoren vast-
gelegd maar is mede sociaal bepaald. Dat houdt in dat ook hier
een aangrijpingspunt voor beinvloedingspogingen te vinden is.

Het bezit van speciale kwalificaties kan onder bepaalde omstan-
digheden sommige categorieon aanbieders een relatief sterke posi-
tie in het geheel van machts- en afhankelijksrelaties op de ar-
beidsmarkt geven. In een volgende paragraaf wordt hierop verder
ingegaan. Vooruitlopend daarop moet hier echter worden opgemerkt
dat een dergelijke machtsbasis a1166n vaak tamelijk kwetsbaar is.
De vragers/werkgevers beschikken over mee rdere mogelijkheden om
zich minder  afhankelijk  te  maken  van  schaarse  kwalificaties,
bijv. door de opleiding/scholing in eigen hand te nemen of door
de inrichting van het arbeidsproces zo te wijzigen dat substitu-
tiemogelijkheden vergroot worden. Bovendien is een situatie van
schaarste (met de daarmee corresponderende relatief hoge belonin-
gen) vaak aanleiding tot een toestroom van aanbieders, waardoor
de onderlinge concurrentie toeneemt. Wil een groepering van aan-
bieders met hooggewaardeerde kwalificaties zijn positie handha-
ven, dan moet men over andere machtsmiddelen kunnen beschikken
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waarmee men de toegang tot de markt kan reguleren en de afzet kan

garanderen.

Daarmee komen we op de tweede vorm van machtsmiddelen, door Van
Doorn & Lammers de dwangmiddelen genoemd. Er zij allereerst op
gewezen dat het bestaan van een marktmechanisme voor de allocatie
van  arbeidskracht  een  zekere begrenzing van  het  hanteren  van
dwang impliceert. Formeel is iedere aanbieder vrij om zijn ar-
beidskracht te koop aan te bieden en te beslissen over de vraag
in welke hoeveelheid en waar hij dat zal doen. Er is geen sprake
van directe dwang, zoals die wel te vinden is bij vormen van ar-

beidsinzet die op dwangarbeid, arbeidsplicht e.d. berusten. Pas
als een arbeidscontract tot stand gekomen is, bestaat er een ge-
zagsverhouding tussen werkgever en werknemer, waarbij de eerste
over een scala van negatieve sancties kan beschikken om de ge-
wenste arbeidsprestaties af te dwingen. De hieruit voortvloeiende
machtsstrijd speelt zich echter in eerste instantie af binnen een
andere arena, de arbeidsorganisatie.

Doch ondanks deze begrenzing zijn de dwangmiddelen ook op de ar-
beidsmarkt nooit helemaal afwezig. Meer dan aan directe dwang on-
der dreiging van geweld moet hierbij gedacht worden aan het me-
chanisme van uitsluiting, waarbij de ene partij systematisch de
andere partij de hulpbronnen waaraan deze behoefte heeft  ont-
houdt, zolang deze zich niet voegt naar de wensen van de eerste
partij. De meer of minder tijdelijke uitsluiting van individuele
aanbieders of van bepaalde groepen aanbieders door vragers op
wier arbeidsplaatsen deze aanbieders aangewezen zijn is een be-
proefd dwangmiddel. De dreiging die ervan uitgaat is in veel ar-

beidsmarktsituaties op de achtergrond aanwezig.

Individuele aanbieders beschikken alleen in uitzonderingsgevallen
over dit machtsmiddel. Zo kan iemand die zich in een arbeidsorga-
nisatie een betrekkelijk onmisbare positie opgebouwd heeft met
succes met ontslag dreigen om zijn arbeidsvoorwaarden te verbe-
teren. Effectief is dit machtsmiddel doorgaans alleen als het in
collectief verband wordt gebruikt, in de vorm van stakingen. Het
gebruik van dit middel vereist aan de aanbodzijde dus collectieve
organisatie. Hiermee komt een andere categorie hulpbronnen die de
arbeidsmarktpositie van aanbieders  en vragers beinvloeden naar
voren:  de  organisatorische  hulpbronnen.  Deze  worden  hier  be-
schouwd als hulpbronnen die de marktmacht van bepaalde categorie-
en  van  aanbieders  en  vragers  vergroten,  doordat  ze  de  lok-,

dwang- en overredingsmiddelen die deze kunnen inzetten verster-
ken, c.q.  effectiever maken. Een soort tweede orde hulpbronnen
dus, die met name voor de aanbieders/werknemers van groot belang
zijn.

Het is duidelijk dat het opbouwen van een hechte organisatie van
een aantal factoren afhankelijk is, zoals het bestaan van contac-
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ten binnen de betreffende categorie van aanbieders/werknemers, de
ervaring van het  bestaan  van  gemeenschappelijke  problemen  die

door collectief optreden opgelost kunnen worden, de aanwezigheid
van leiderschap, etc. Verschillende van deze factoren hangen sa-
men met de werksituatie waarin men verkeert en de positie die men
binnen de arbeidsorganisatie inneemt. Dat gegeven kan door de
vragers/werkgevers weer benut worden om collectieve organisatie
te bemoeilijken. Zo kan ook het tot stand komen van collectieve

organisatie de inzet vormen van machtsuitoefening,  waarbij het
feit dat de werkgevers voor een belangrijk deel het arbeidsproces
beheersen een grote rol speelt.

Op de 'vrije' arbeidsmarkt staan mogelijkheden tot het uitoefenen
van directe dwang in de regel alleen aan de staat ter beschik-
king. De overheid kan door middel van wetgeving grenzen stellen
aan het gedrag op de arbeidsmarkt en de naleving van de hierop
gebaseerde regels afdwingen. Historisch gezien is dit proces van
regelgeving van groot belang geweest en heeft het de machtsposi-
tie van de betrokken partijen zeer beinvloed. Voor de vragers en
vooral de aanbieders op de arbeidsmarkt is de steun van de staat
dus van groot belang. De overheid is anderzijds voor het bereiken
van bepaalde doelen weer afhankelijk van het gedrag van vragers
en aanbieders op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een ingewikkelde
vervlechting van belangen tussen de partijen op de arbeidsmarkt
en de overheid.

Beide partijen doen regelmatig een beroep op de overheid om de
doelen die men niet in de directe uitwisseling met de tegenpartij
kan bereiken met behulp van overheidsdwang te realiseren. Van be-
lang voor de machtspositie op de arbeidsmarkt is dus ook het be-
zit van c.q. de toegang tot politieke hulpbronnen (banden met po-

litieke partijen, vertegenwoordiging in overlegorganen, de orga-
nisatie van lobbies e.d.), die gebruikt kunnen worden om over-
heidsinterventie op de arbeidsmarkt aan te moedigen of - omge-
keerd - ongewenste interventies van de overheid te voorkomen of
te beiindigen. Ook in de relatie van de partijen met de overheid
spelen lokmiddelen, dwangmiddelen en overredingsmiddelen een rol.

Tenslotte sta ik nog stil bij wat hierboven overredingsmiddelen
genoemd zijn. Het gaat daarbij om het vermogen van de ene partij
om het gedrag van de andere door middel van argumentatie te bein-
vloeden. Dat kan gebeuren door een beroep te doen op de waarden
of overtuigingen van de laatste om daarmee bepaalde wensen of be-
paalde aanspraken ten opzichte van deze een moreel dwingend ka-
rakter te geven. Zo kunnen vrouwen of leden van minderheidsgroe-
pen een beroep doen op vrij algemeen aanvaarde principes van ge-
lijkheid om een speciale behandeling op de arbeidsmarkt te be-
pleiten. Het is ook mogelijk dat de ene partij de wijze waarop de
andere partij diens eigen belangen of behoeften definieert pro-
beert te beinvloeden. Zo kunnen bepaalde beroepsgroepen met meer
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of minder succes trachten de afnemers van hun produkten of dien-
sten ervan te overtuigen dat deze onmisbaar zijn, of superieur
zijn in vergelijking met die van anderen. Hier gaat het niet om
morele druk, maar om 'verlicht eigenbelang'.

Het feit dat dergelijke middelen ook op de arbeidsmarkt gehan-
teerd kunnen worden vestigt de aandacht op de in de vorige para-
graaf uitvoeriger besproken rol van morele en ideologische ele-
menten op de arbeidsmarkt en de vaardigheid om deze te hanteren.
Het valt op de voorhand niet uit te maken hoe belangrijk en hoe
effectief deze machtsmiddelen zijn in vergelijking met de eerder

genoemde. In het algemeen zijn de uitwisselingsprocessen die op
de arbeidsmarkt plaatsvinden tot op grote hoogte verzakelijkt,
hetgeen betekent dat de ruimte voor morele overwegingen doorgaans
niet zo groot zal zijn. Toch zijn er zonder veel moeite situaties
denkbaar waarbij ze een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld
aan de zgn. bedrijfsinterne markten, waarbij tegen de achtergrond
van de wederzijdse afhankelijkheid van werkgevers en werknemers
een bedrijfscultuur kan ontstaan waarin loyaliteit van de werkne-
mers ten opzichte van het bedrijf en verantwoordelijkheid van de
werkgever ten opzichte van zijn werknemers een grote plaats inne-
men.  Deze kunnen vervolgens  voor  overredingsstrategieen worden
benut (zie verder par. 5).

Na deze bespreking van de hulpbronnen die het machtspotentieel
van de actoren op de arbeidsmarkt beinvloeden zal ik ntt ingaan op
de verschillende strategieon die hun in principe open staan om
een zo gunstig mogelijk marktresultaat, een zo gunstig mogelijke
verhouding tussen prestaties en tegenprestaties, te bereiken.

In de literatuur zijn verschillende indelingen van strategieon te

vinden. Een ook door Nederlandse auteurs wel gehanteerde indeling
is die van Kreckel (Kreckel 1980, zie ook Van Wezel en Vissers
1983: 20-21). Deze maakt een onderscheid tussen 1)  'demarcation'
(een aanbodsstrategie gericht op afbakening van een beroepsdo-
mein;  2)  'exclusion'  (een aanbodsstragie gericht op verticale
segmentering via uitsluiting); 3) 'solidarism'  (een aanbodsstra-
tegie gericht op frontvorming t.0.V. de vraagzijde); 4) 'inclus-
ion'  (een vraagstrategie gericht op inkapseling via bijv.  het
credren van interne markten) en 5) 'exposure' (een vraagstrategie
gericht op het afbreken van relatief beschermde en geprivilegi-
eerde arbeidsmarktposities).

Een nog wat meer op de rol van kwalificaties toegespitste inde-
ling treffen we aan bij Beck, Brater en Daheim in de context van
een beschouwing over de macht van beroepen ten opzichte van hun
afnemers. Beroepsbeoefenaren kunnen ten eerste proberen zich zo-
veel mogelijk onmisbaar te maken, anders gezegd de mate waarin
bepaalde afnemers van hun kwalificaties afhankelijk zijn te ver-
groten. Een tweede soort strategie6n is gericht op het zoveel mo-

196



gelijk terugdringen van interne en externe concurrentie (concur-
rentie binnen de beroepsgroep zelf en concurrentie met andere be-
roepsgroepen). Weer andere strategieon zijn gericht op de verbre-
ding van het bereik van de eigen kwalificaties, hetgeen substitu-
tiemogelijkheden vergroot.  Een  laatste  soort  strategie bestaat
uit pogingen de eigen autonomie te vergroten door externe steun
(met name van de staat) te mobiliseren. De strategieen die de af-
nemers ter beschikking staan vormen het spiegelbeeld van de bo-
vengenoemde strategieJn (Beck, Brater en Daheim 1980: 81 e.v.).

De aan het begin van deze paragraaf weergegeven ruiltheoretische
gedachtengang leent zich voor een poging de verschillende strate-
gische mogelijkheden waarover de partijen beschikken te systema-
tiseren en zo een typologie van strategiedn te ontwerpen. Volgens
deze redenering zullen de actoren c.q. partijen die in een uit-
wisselingsproces verwikkeld zijn er aan de ene kant op uit zijn
de tegenpartij zoveel mogelijk in een afhankelijke positie  te

brengen, aan de andere kant proberen zichzelf juist zoveel moge-
lijk onafhankelijk van deze te maken. Daarbij kunnen  zij  zich
hetzij rechtstreeks op de uitwisselingsrelatie richten, dat wil
zeggen proberen de verhouding tussen prestaties en tegenpresta-
ties te beinvloeden; hetzij zich richten op de condities waaron-
der uitwisseling plaatsvindt en zo proberen de verhouding tussen
het gevraagde en gebodene indirect te beinvloeden. Dit levert de
volgende vierdeling op:

Schema 5.1. Basistypologie van ruilstrategieon

Streven
Eigen onaf- De ander afhanke-Aangrij--'\.  _gericht
hankelijkheid lijker makenpingspunt OP vergroten

Uitwisselings- 1. Autonomie- 2. Bindings-
proces zelf strategiedn strategiedn

Condities 4. Ondermijnings- 3. Beheersings-
strategiedn strategiedn

In het volgende wordt deze typologie nader toegelicht en op de
arbeidsmarkt betrokken.
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1. Autonomiestrategiein zijn er op gericht om de mate waarin men

afhankelijk is van bepaalde hulpbronnen, bepaalde prestaties van
anderen te reduceren. Dat kan soms de gestalte aannemen van een

poging om de eigen behoefte aan deze hulpbronnen/prestaties tot
een minimum terug te brengen. We zouden dan van een streven naar
'autarkie' kunnen spreken. Op de arbeidsmarkt  is dit een reele
mogelijkheid voor de vragers van arbeid, die door middel van au-
tomatisering, dat wil zeggen via substitutie van arbeid door ka-
pitaal, zich van min of meer schaarse kwalificaties onafhankelijk
kunnen maken. Voor de aanbieders hangen de mogelijkheden om zich
op analoge manier onafhankelijk te maken van betaalde arbeid nauw

samen met de mogelijkheden om buiten de arbeidsmarkt om in het
eigen  levensonderhoud  te  voorzien.  Deze mogelijkheden  zijn  in

principe wel aanwezig (denk aan het beginnen van eigen bedrijf-
jes, het verrichten van zwarte arbeid, het leven op basis van een
uitkering) en kunnen met name in huishoudens-verband ook de basis
vormen voor een afweging of en zo ja in welke mate men zich op de
arbeidsmarkt zal aanbieden. Toch zijn deze mogelijkheden in de
praktijk beperkt (zowel wat betreft hun omvang en het bestaans-
niveau dat zij mogelijk maken); en bovendien lang niet voor alle
categorie6n aanbieders in dezelfde mate toegankelijk.

Een tweede mogelijkheid die binnen het kader van autonomiestrate-
gieon valt is de mogelijkheid om de betreffende hulpbronnen c.q.
prestaties te vervangen door hulpbronnen/prestaties van derden
tegenover wie men in een gunstiger ruilpositie verkeert.  Deze
vormen van substitutie zijn op de arbeidsmarkt voor beide partij-
en van groot belang. Een concrete strategie van de aanbieders is
het door Beck, Brater & Daheim genoemde streven naar het verbre-
den van kwalificaties, waardoor de betrokken aanbieders hun af-
zetmogelijkheden kunnen verruimen. De vragers van arbeid kunnen
proberen om bijvoorbeeld door middel van een herstructurering van
functies hun  recruteringsterrein  te  verbreden  of  te  verleggen
naar deelmarkten waar een ruimer aanbod bestaat.

2.  Bindingsstrategiein zijn erop gericht de tegenpartij in een
toenemend afhankelijke positie te brengen door de waarde die de
eigen hulpbronnen/prestaties voor hem bezitten te vergroten. E6n

manier waarop dit  kan  gebeuren  is  door  de  eigen  hulpbronnen
steeds verder toe te snijden op de behoeften van de tegenpartij.
Op de arbeidsmarkt gebeurt dit, wanneer aanbieders hun kwalifica-
ties in een steeds meer specialistische richting verder ontwikke-
len om zich aldus steeds meer te onderscheiden van andere aanbie-
ders. Zo'n strategie maakt de concurrentiepositie van de betref-
fende aanbieders sterker, doch heeft wel een prijs, omdat door de
toenemende specialisatie de eigen substitutiemogelijkheden worden
verminderd. Mede om deze reden zal de tegenpartij deze strategie
soms aanmoedigen, bijvoorbeeld door functie-eisen een bedrijfs-
specifiek karakter te geven en bedrijfsinterne vormen van oplei-
ding en scholing ter beschikking te stellen (Kreckels  'inclus-
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ion'strategie). Vragers kunnen verder proberen om hun tegenpres-
taties (de verschillende vormen van beloning) zoveel mogelijk af
te stemmen op de wensen van schaarse en voor hun doelen vitale
categorieon aanbieders om zodoende deze aanbieders  sterker aan
zich te binden.

Er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar die de afhankelijkheid
van partijen over en weer kunnen vergroten. Daarbij gaat het om
de beinvloeding, men zou ook kunnen zeggen: manipulatie, van el-
kaars behoeften en wel zo dat de eigen prestaties voor de ander
steeds meer onmisbaar worden. Sommige beroepen proberen bijvoor-
beeld met meer of minder succes hun afnemers ervan te overtuigen

dat hun prestaties voor hen onmisbaar zijn en moeilijk door die
van andere, minder deskundige of minder betrouwbare aanbieders
vervangen kunnen worden. Het is duidelijk dat de eerder genoemde
overredingsmiddelen in dit soort situaties een grote rol spelen.
Werkgevers kunnen proberen door het creoren van een goede werk-
sfeer en door het aanbieden van allerlei extra's naast de regu-
liere arbeidsvoorwaarden een identificatie van de werknemers met
hun bedrijf te bewerkstelligen. Ook dit kan men, voor zover het
erop gericht is de betrokken werknemers ertoe te brengen markt-
kansen onbenut te laten, als een bindingsstrategie beschouwen.

3. Beheersingsstrategiein zijn gericht op de controle van belang-
rijke elementen van de situatie waarin de ruil plaatsvindt, om zo
de gedragsalternatieven  van de tegenpartij in te perken en zijn
afhankelijkheid op een indirecte manier te vergroten.E6n variant
van dit type strategie6n bestaat uit de pogingen die beide par-
tijen kunnen ondernemen om de bewegingsvrijheid van de tegenpar-
tij te beperken door middel van afspraken en regels. Zo lukt het
sommige groepen van aanbieders soms om vast te leggen dat bepaal-
de arbeidsplaatsen alleen door personen die lid zijn van een be-
paalde beroepsorganisatie en/of een bepaalde  opleiding gevolgd
hebben bezet mogen worden. Dit kan op onderlinge afspraken tussen
vragers en aanbieders berusten, maar ook op regels die door de
overheid worden uitgevaardigd en gesanctioneerd. We kunnen hier
van  domein-afbakening  ('demarcation'  volgens  Kreckel)  spreken.
Een ander voorbeeld zijn regels die de ontslagmogelijkheden be-
perken. Tegenvoorbeelden (voorbeelden dus van regels en afspraken
die de bewegings'vrijheid van het aanbod beperken) zijn te vinden

in de verschillende regels die op het gedrag van werklozen van
toepassing zijn (dwang tot het aanvaarden van passende arbeid,
eventueel van omscholing) en afspraken dat leden van een bepaalde
vak- of beroepsorganisatie alleen bij 'erkende' werkgevers mogen
werken.

Beheersingsstrategieon kunnen zich ook op de eigen kant van de
markt richten. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden
aan het uitbannen van interne en externe concurrentie.  Ook op
deze manier kunnen de gedragsalternatieven van de tegenpartij be-
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perkt worden. Dat zijn ook op de arbeidsmarkt veel gebruikte
strategieen; zowel Beck, Brater en Daheim als Kreckel  (zie de
door hem genoemde  strategie6n van  solidariteit en uitsluiting)
besteden er ruime aandacht aan. Voor het uitbannen van interne
concurrentie is onderlinge organisatie een eerste vereiste; bij
de afscherming van de eigen marktpositie speelt de opleiding vaak
een grote rol. Concrete strategie6n die zich richten op het op-
bouwen van een beroeps- of vakorganisatie en van een aparte op-
leiding kunnen dus als beheersingsstrategie6n worden beschouwd.
Ook aan de vraagkant is er veel aan gelegen onderlinge concurren-
tie te beteugelen en de vraag naar bepaalde kwalificaties te mo-
nopoliseren.

4. Ondermijningsstrategiein vormen de tegenhanger van de marktbe-
heersingsstrategieon. Ze zijn erop gericht om een te grote afhan-
kelijkheid van de tegenpartijk te voorkomen door de verschillende

manieren waarop deze zijn marktpositie probeert te beschermen te
ondergraven. Concrete voorbeelden op de arbeidsmarkt zijn niet
moeilijk te vinden. Zo kunnen de vragers van arbeid proberen om
het bestaan van toegangsbeperkingen aan de aanbodszijde op be-
paalde deelmarkten te voorkomen of te doorbreken. Dit is don van
de redenen waarom ook de vragers zeer geinteresseerd zijn in de
opleidingen (in dit geval dus vooral in de opleidingscapaciteit).
Zij zullen in geoigende situaties ook pogingen doen om door mid-
del van een  'verdeel en heers'-politiek concurrentie tussen de
bezitters van bepaalde hulpbronnen aan te moedigen.

Ook de strategie die Kreckel  'exposure' noemt kan tot de onder-
mijningsstrategie6n worden gerekend: het gaat hier om pogingen
regels die bepaalde categorie6n aanbieders bescherming bieden te
versoepelen of af te  schaffen ('flexibiliseren'  in hedendaagse
taalgebruik), waarmee deze categorie6n aan de volle invloed van
marktkrachten worden blootgesteld. De uitholling of vereenvoudi-
ging van bepaalde arbeidsplaatsen en de daarmee verbonden dekwa-
lificering van arbeidskrachten heeft  doorgaans een  soortgelijk
effect. Tegenvoorbeelden zijn natuurlijk ook te geven. Denk bijv.
aan de mogelijkheden van ervaren vakmensen om in tijden van een
krappe arbeidsmarkt bepaalde werkgevers tegen elkaar uit te spe-
len. In het algemeen echter lijken de strategische mogelijkheden
van de vragers om de positie van aanbieders te ondermijnen groter
te zijn dan de omgekeerde.

Tot besluit van deze bespreking van de strategische mogelijkheden
van vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt merk ik nog op, dat
er ook situaties bestaan waarin 66n van de partijen niet of nau-
welijks over de genoemde mogelijkheden beschikt.  In zo'n geval
heeft deze geen andere keus dan zich zoveel mogelijk te schikken
naar de wensen van de tegenpartij. De 'strategie' van de aanbie-
ders die in deze situatie verkeren - voorzover men van strategie
mag spreken als er zo weinig speelruimte aanwezig is - bestaat
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dan uit pogingen om andere aanbieders te overbieden bij  het doen
van concessies aan de eisen van de vragers. Van een reole uitwis-
seling tussen vragers en aanbieders is dan uiteraard nauwelijks
sprake meer: het 'arbeidsmarktcompromis' heeft dan een volstrekt
eenzijdig karakter gekregen.

In deze paragraaf heb ik de ontmoeting van vraag en aanbod geana-

lyseerd vanuit een andere optiek dan de auteurs die in de vorige
paragraaf besproken zijn. Vanuit een aan de ruiltheorie ontleende
gedachtengang over de samenhang tussen afhankelijkheid en macht
heb ik met name de strategische mogelijkheden van vragers en aan-
bieders op de arbeidsmarkt en de concrete strategieon waarmee zij
een zo gunstig mogelijke uitwisseling van prestaties en tegen-
prestaties proberen te bereiken de nadruk gegeven. De analyse van

strategische mogelijkheden en concrete strategieon van vragers en
aanbieders vormt in mijn ogen een centraal element van het zgn.
arena-perspectief.

Het begrip 'strategische mogelijkheden' verwijst in dit verband
naar  de  kenmerken  van  de  machts- en  afhankelijkheidsrelaties
waarin de betreffende actoren opgenomen zijn.  Het  is dus een
structuurbegrip. Strategie6n kunnen als kenmerken van de actoren
worden beschouwd: dit begrip verwijst naar de gedragslijnen die
zij volgen bij pogingen om bepaalde doelen te bereiken(8). Zowel
bij de keuze van strategieon, als bij de vertaling van deze stra-
tegieon in concreet gedrag spelen natuurlijk ook de in de vorige
paragraaf genoemde afwegingsprocessen een rol. Zij kunnen echter
moeilijk als de kern van het gebeuren op de arbeidsmarkt worden
beschouwd.

Met behulp van het begrippenpaar strategische mogelijkheden/stra-
tegieen kan dus een verbinding worden gelegd tussen de twee ni-
veaus van analyse die aan het begin van dit hoofdstuk onderschei-
den werden: de structuur van de arbeidsmarkt (d.w.z. de configu-
ratie van machts- en afhankelijkheidsrelaties)  en het arbeids-
marktgedrag. Dit kan worden geillustreerd aan de hand van schema
5.2
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Schema 5.2. Het arbeidsmarktgedrag als functie van machts- en af-
hankelijkheidsrelaties

Verdeling van
strategische hulpbronnen Regels

1 1

11

Machts- en afhanke-
lijkheidsrelaties

11
1 1

Strategische mo- Strategische mo-
gelijkheden Ab Doel- en gelijkheden Vr

belangen

411
formuleringen

1 1         R  7-    1
Strategiein Strategieen

Ab                                                      Vr

Verdeling
tactische

hulpbronnen

I                                                    .

-«-GAB   ''r--- 
Markt-

resultaten

In dit schema representeren de ruiten de innerlijke afwegingspro-
cessen waarbij mogelijkheden (m), wensen (w) en verwachtingen (v)
met elkaar warden vergeleken. Bij de keuze van strategieEn spelen
behalve de (waargenomen) strategische mogelijkheden ook de doel -
en belangenformuleringen van de vragers en aanbieders een rol.
Deze houden verband met het geheel van wens- en streefbeelden dat
vragers en aanbieders bezitten en dat op zijn beurt weer samen-
hangt met hun positie binnen het geheel van machts- en afhanke-
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lijkheidsrelaties (en met een aantal biografische factoren). De
strategieon liggen ten grondslag aan de keuze van het feitelijke
arbeidsmarktgedrag (g), maar ook hier spelen afwegingsprocessen
een rol, waarbij de aanwezigheid van 'tactische' hulpbronnen (zie
boven) de beschikbare mogelijkheden beinvloeden en waarbij boven-
dien op het gedrag van de tegenpartij geanticipeerd en gereageerd
wordt. De interactieprocessen tussen vragers en aanbieders leiden
tot bepaalde uitkomsten, c.q. arbeidsmarktresultaten (in eerste
instantie een bepaalde verdeling van aanbieders over de verschil-
lende beschikbare arbeidsplaatsen en een bepaalde samenstelling
van het werklozenbestand).

Dit schema geeft aanleiding tot nog een tweetal opmerkingen. Ten
eerste wordt in het schema een aparte plaats ingeruimd voor het
bestaan van regels, die samen met de verdeling van hulpbronnen de
machts- en afhankelijkheidsrelaties bepalen. Daarmee doel ik op
het al herhaaldelijk aangestipte proces van 'regulering' van de
arbeidsmarktverhoudingen, door middel van afspraken die de orga-
nisaties van vragers en aanbieders op collectief niveau met el-
kaar maken (bijv. in het kader van het overleg over collectieve
arbeidsvoorwaarden) en door middel van de wet- en regelgeving van
de staat. Dergelijke regels kunnen de macht van bepaalde actoren
aan banden leggen en de strategische mogelijkheden van anderen
verruimen. Denk bijvoorbeeld aan ontslagbeperkingen, quoterings-
regels bij het aantrekken van personeel, afspraken waarbij be-
paalde functies voor specifieke beroeps- of opleidingscategorieon

worden gereserveerd, subsidieregels die het in dienst nemen van
speciale  categorieon  werknemers  aantrekkelijker  moeten  maken,

etcetera. Meer in het algemeen gaat het hier om het belang van
institutionele factoren voor de machts- en afhankelijkheidsrela-
ties op de arbeidsmarkt.

Uit het schema blijkt voorts dat het arbeidsmarktgedrag wel als
functie  van  machts- en  afhankelijkheidsrelaties  wordt  gezien,
maar dat het niet daartoe gereduceerd wordt. Ook andere factoren
spelen bij de keuze van strategie&n en het feitelijk gedrag een
rol. In het schema is een centrale plaats toegekend aan doel- en
belangenformuleringen. Die verwijzen, zoals gezegd, naar het ge-
heel van denk- en streefbeelden waarop vragers en aanbieders hun
gedrag ori&nteren en waarmee ze het legitimeren.In de arbeids-
marktliteratuur komt men deze betekenissystemen onder verschil-
lende  benamingen  tegen:  ideologie,  beroeps- c.q.  klassebewust-

zijn, waardepatronen, arbeidsoriontaties, wereldbeelden, etcete-
ra. Dat ze in dit boek betrekkelijk weinig aandacht krijgen, be-
tekent niet dat ik ze van weinig belang acht.  In de door mij
gevolgde benadering zijn ze vooral van belang voorzover ze inte-
gratieve  momenten brengen in afwegingen waarbij steeds ook

belangentegenstellingen een rol spelen, of juist deze tegenstel-
lingen verder versterken.
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Het bovenstaande schema zou zeker verder aangevuld en uitgebreid

kunnen worden. Een voor de hand liggende uitbreiding is bijvoor-
beeld om de terugwerking van de uitkomsten van de interactie tus-

sen vragers en aanbieders op hun onderlinge relaties op te nemen.
Vaak zullen deze marktresultaten tot bevestiging en versterking
van de onderlinge machtsverschillen leiden. Maar ook een reductie
van dergelijke verschillen is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de
resultaten tot interventies van de overheid aanleiding geven. Een
verdere uitwerking van het schema gaat echter het kader van deze
paragraaf te buiten. Mijn bedoeling was om te laten zien hoe de
door mij gekozen benadering verbonden kan worden met een model
van het arbeidsmarktgedrag dat minder op een geindividualiseerd
beeld van de actor gebaseerd is dan eerder door mij becritiseerde
modellen.

3. Machts- en afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt

In de vorige paragraaf is wel veel aandacht besteed aan de stra-
tegische mogelijkheden die in principe op de arbeidsmarkt bestaan

en de soorten hulpbronnen die daarbij van belang zijn, maar er is
nog weinig gezegd over de specifieke constellaties van machts- en
afhankelijkheidsrelaties  op  de  arbeidsmarkt  en  over  de  manier
waarop deze tot stand komen. In de nu volgende paragrafen staat
dit onderwerp - eerder de 'structurering van de arena' genoemd -
centraal. Uitgangspunt van het betoog is de stelling dat er op de
arbeidsmarkt een fundamentele asymmetrie bestaat die tot uiting
komt in een machtsoverwicht van de vraagzijde, dat er anderzijds
echter vele deelmarkten te vinden zijn waar de onderlinge rela-
ties minder asymmetrisch zijn en bepaalde categorie8n aanbieders
erin slagen een relatief sterke arbeidsmarktpositie op te bouwen.

Het eerste deel van de stelling, het bestaan van 'een systema-
tisch machts-onevenwicht tussen vraag en aanbod', wordt met name

door marxistisch geinspireerde auteurs verdedigd. Onlangs hebben
Offe en Hinrichs een interessante poging gedaan deze stelling te
onderbouwen met behulp van een argumentatie waarin de verschillen
in strategische mogelijkheden tussen vragers en aanbieders cen-
traal staan (Offe en Hinrichs 1984). Zij gaan daarbij uit van de
specifieke condities die zich op de arbeidsmarkt in vergelijking
met andere markten voordoen en die het gevolg zijn van het feit
dat op de arbeidsmarkt een speciaal soort 'waren' wordt verhan-
deld, nl. arbeidskracht, een vorm van koopwaar die niet te schei-
den is van de persoon die het aanbiedt. Hun belangrijkste argu-
ment is nu, dat de aanbieders niet in staat zijn om een strategie
van algehele beperking van het aanbod door te voeren, een strate-
gie die bijv. op goederenmarkten vaak een effectieve methode voor
de aanbieders is om hun marktpositie te versterken.

Dit is het gevolg van het feit dat de omvang van het aanbod over
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wegend bepaald wordt door autonome factoren en maar zeer ten dele
beinvloedbaar  is  door marktstrategische overwegingen van  de
potenti6le aanbieders. In de eerste plaats zijn er de demografi-
sche processen en de daarmee samenhangende waarden en institutio-
nele factoren. Deze bepalen de omvang en leeftijdsopbouw van de
bevolking als geheel en zijn daarmee direct van invloed op omvang
en samenstelling van de potenti6le beroepsbevolking. Offe en Hin-
richs wijzen daarnaast echter op het historische proces van 'pro-
letarisering', het proces waarbij de alternatieve bestaansmoge-
lijkheden  naast  de  arbeidsmarkt  (huishoudeconomie,  zelfstandig
ondernemerschap  etcetera)  steeds  verder  afnemen.  Steeds  meer
bezitters van arbeidsvermogen beschikken niet over alternatieve
bestaansmogelijkheden, zodat ze zijn aangewezen op de verkoop van
hun arbeidskracht.

Wel wijzen Offe en Hinrichs erop dat voor sommige categorieon ar-
beidskrachten een reserverol beschikbaar is, waardoor het hun is
toegestaan zich tijdelijk of permanent uit de arbeidsmarkt terug
te trekken. Dat geldt voor vrouwen, jongeren, ouderen en in zeke-

re zin ook voor buitenlandse werknemers. De overgang naar deze
reserverol maakt hen wel rechtstreeks of indirect afhankelijk van
het arbeidsinkomen van anderen. Tevens geeft het hun op de ar-
beidsmarkt een tweederangs positie, waardoor zij een gemakkelijk
doelwit zijn van uitsluitingsstrategieon.

Ten gevolge van deze 'Verkaufszwang' hebben de meeste aanbieders
van arbeid dus niet de fundamentele keuzemogelijkheid om hun ar-
beidsvermogen niet te koop aan te bieden of om het tijdstip waar-
op dit gebeurt uit te stellen tot de marktsituatie in hun voor-
deel  veranderd is, anders dan gedurende  een zeer. beperkte perio-
de. Bovendien bezitten zij slechts beperkte mogelijkheden om door
middel van manipulatie van de aangeboden hoeveelheid (in termen
van arbeidsuren) of door aanpassing van de kwaliteit (in termen
van kwalificaties) hun marktpositie te verbeteren. Het eerste is

het gevolg van het betrekkelijk starre karakter van de levensbe-
hoeften, het tweede van de kosten en inspanningen verbonden met
om- en bijscholing. Al met al beschikken de aanbieders dus over
relatief geringe strategische mogelijkheden, waarbij de ruimte-
lijke dimensie (de keuze van de plaats waar de arbeid wordt aan-
geboden)  volgens  Offe  en  Hinrichs  nog het  meeste  perspectief
biedt.

De vraagzijde beschikt over uitgebreidere strategische mogelijk-
heden. Heel belangrijk in dit verband zijn de mogelijkheden om de
omvang van de vraag terug te brengen door produktiviteitsverho-
gende en arbeidsbesparende technische en/of organisatorische
veranderingen. Met behulp van dergelijke veranderingen kunnen ook
de kwalitatieve kenmerken van de vraag worden gemanipuleerd, het-
geen  voor  de  werkgevers  onder  meer  substitutiemogelijkheden
opent. Het machtsoverwicht van de vragers berust dus voor een
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groot deel op het feit dat zij meer gebruik kunnen maken van wat
ik eerder autonomiestrategieon heb genoemd. Ook de mobiliteit (de
variatiemogelijkheden naar plaats en tijdstip) is aan de vraag-
zijde in principe groter door de mogelijkheid materieel kapitaal
(produktiemiddelen)  om  te  zetten  in geldkapitaal (Offe en

Hinrichs 1984: 48-54). Een en ander betekent natuurlijk niet dat
de vragers volstrekt autonoom kunnen opereren, ook hun gedrag is
afhankelijk van een aantal externe condities (bijv. de situatie
op de afzetmarkt). De stelling van Offe en Hinrichs is echter dat
in het algemeen hun manoeuvreermogelijkheden groter zijn dan die
van de aanbieders.

In deze situatie, waarin een restrictieve aanbodspolitiek over de
hele linie moeilijk te voeren is en de aanbieders met een surplus

aan strategische mogelijkheden aan de vraagzijde worden gecon-
fronteerd, worden zij in de richting van marktstrategie n gedron-
gen die in het teken van onderlinge concurrentie staan. In eerste
instantie gaat het hun daarbij om de individualisering van hun
arbeidsvermogen om zich zo voor de tegenpartij onmisbaar te maken
en substitutierisico's te verminderen (dat is hierboven een bin-
dingsstrategie genoemd). Ret principe is dan: zorg dat je je zo-
veel mogelijk van andere aanbieders onderscheidt. Daarbij gelden
de bestaande wensen van de vragers als een gegeven. Op deze ma-
nier wordt men dus steeds afhankelijker van de door de vragers
gestructureerde situatie.

Volgens Offe en Hinrichs kunnen de factoren waarop de onderge-
schikte positie van de aanbieders berust voor een deel van bui-
tenaf, door het optreden van de staat, worden gecorrigeerd. Be-
paalde staatsinterventies die in het verleden hebben plaatsgevon-
den (zoals de erkenning van het recht op vereniging, het instel-
len en uitbreiden van de leerplicht, de regeling van de arbeids-
duur) hebben tot gevolg gehad dat het aanbod van arbeid relatief

werd beperkt en dat de onderlinge concurrentie is verminderd. Ook
op andere manieren kan de staat de arbeidsmarktpositie van aan-
bieders versterken (denk aan het scheppen van mogelijkheden voor
om- en bijscholing). De aanbieders kunnen zich dus ook organise-
ren  en pogingen ondernemen  om via  politieke machtsuitoefening
veranderingen aan te brengen in het inatitutionele kader waarbin-

nen de arbeidsmarkt functioneert. Dergelijke politieke strategie-
en lijken een aantrekkelijke alternatief.

Doch ook deze weg blijkt lang niet altijd succesvol. Dat heeft te
maken met de specifieke positie van de staat in een markteconomie
en de daarmee verbonden dilemma's die met name tijdens een werk-
gelegenheidscrisis duidelijk aan de dag treden.  Hier  ligt  een
verbinding met Offes opvattingen over de crisis van de verzor-
gingsstaat (9). Een economische achteruitgang brengt de financi6-
le basis van de verzorgingsstaat in gevaar. Tegelijkertijd be-
dreigt zij ook de legitimiteitsbasis, omdat juist het succes van
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de staat bij het bieden van bescherming tegen de wisselvallig-
heden van de markteconomie de grondslag van haar politieke legi-
timiteit vormt. Bij haar pogingen om deze problemen het hoofd te
bieden kan de staat echter de grenzen van de markteconomie niet
negeren. Interventies ten gunste van de aanbieders/werknemers mo-

gen het prestatie- en concurrentievermogen van de economie niet
in gevaar brengen.

Met betrekking tot de arbeidsmarkt  leidt dit volgens Offe en
Hinrichs tot een beleid dat berust op een combinatie van in- en
uitschakelingsstrategie6n. Aan de ene kant probeert men de ar-
beidsmarkt te ontlasten door  specifieke  categorie n  aanbieders

(met name die welke over een reserverol beschikken) zo veel moge-
lijk buiten de arbeidsmarkt te brengen c.q. te houden. Aan de an-
dere kant blijft voor het gros van de aanbieders de dwang om op
de arbeidsmarkt te opereren bestaan (op straffe van verlies van

uitkeringsrechten) en is het streven erop gericht het bestaan
buiten de arbeidsmarkt niet te aantrekkelijk te maken. Het ar-
beidsmarktbeleid wordt dus gekenmerkt door een selectieve behan-
deling van verschillende catagorieon aanbieders.

Offe en Hinrichs stellen nu, dat in situaties waarin enerzijds
individuele concurrentiestrategieen tamelijk uitzichtloos en an-

derzijds politieke strategieon weinig succesvol zijn, categorieon
aanbieders hun toevlucht zullen nemen tot particularistische
marktstrategie6n, waarbij zij door middel van 'categorale' orga-
nisatie hun belangen verdedigen  ten koste van die van andere
groepen. Daarmee verschuift echter het toneel van de belangen-
strijd van de primaire machtsverhoudingen tussen Nragers en aan-
bieders naar de secundaire machtsverhoudingen tussen aanbieders
onderling (Offe en Hinrichs o.c.: 65-69).

Deze gedachtengang van Offe en Hinrichs sluit goed aan bij de
ideeon die ik in de vorige paragraaf naar voren gebracht heb. Ook
in hun analyse staan de strategische mogelijkheden en de strate-
gieon van vragers en aanbieders centraal. Zij gaan echter nog een
stap verder doordat ze deze verbinden met inhoudelijke veronder-
stellingen over het globale karakter van de machtsverhoudingen op
de arbeidsmarkt en zo uitspraken doen over de richting waarin de
machts- en afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt zich ont-
wikkelen. Daarbij wijzen ze verder op enkele centrale factoren
die de strategische mogelijkheden van vragers en aanbieders ten
opzichte van elkaar in sterke mate beinvloeden. Zo vestigen zij
de aandacht nadrukkelijk op de sleutelrol van ontwikkelingen die
aan de aanbodszijde de toegang tot de arbeidsmarkt en de omvang
van het aanbod bepalen. Verder wijzen zij op het grote belang dat
de beheersing van het proces van technisch/organisatorische ver-

andering voor de versterking van de strategische mogelijkheden
aan de vraagzijde bezit. Ten slotte komt bij hen ook de invloed
van de staat op de mogelijkheden van beide partijen op de ar-
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beidsmarkt duidelijk naar voren.

Ik kan zelf een heel eind meegaan met de stelling van Offe en
Hinrichs dat de processen die op de arbeidsmarkt plaatsvinden in
het teken staan van een structureel verankerde machtsongelijkheid

tussen vragers en aanbieders. Toch moet benadrukt worden dat het
hier uiteindelijk om een empirische kwestie gaat. De constellatie
van factoren die door Offe en Hinrichs zelf worden genoemd, kan
onder bepaalde omstandigheden de machtsbalansen tussen vragers en
aanbieders ten gunste van de laatste doen verschuiven en heeft
dat in het verleden soms ook gedaan. In een situatie bijvoorbeeld
dat de groei van het aanbod beperkt is, een aanzienlijke groei
van de bedrijvigheid plaats vindt zonder ingrijpende technisch/
organisatorische veranderingen en de politieke verhoudingen gun-
stig voor de werknemers zijn, bestaan er voor de aanbieders goede
mogelijkheden een sterke marktpositie op te bouwen. Deze situatie
heeft zich in veel landen in de jaren zestig voorgedaan.

Dit is temeer van belang omdat, zoals Offe en Hinrichs zelf aan-
geven, de genoemde factoren ook niet op dezelfde manier op de ar-
beidsmarktpositie van verschillende categorieon aanbieders inwer-
ken. In de onderlinge concurrentie tussen groepen aanbieders zul-

len sommigen in staat zijn een relatief sterke positie op de ar-
beidsmarkt te verwerven ten koste van anderen. Dat betekent dat
machts- en afhankelijkheidsrelaties niet alleen op globaal niveau
bekeken moeten worden, maar ook op het niveau van deelmarkten
moeten worden geanalyseerd. De vorming van deelmarkten en daarmee
ook de opsplitsing van de aanbieders in meer of minder bescherm-
de, meer of minder geprivilegieerde categorieon krijgt grote aan-

dacht in de zgn. segmenteringstheorie6n. Ik ga nu wat verder in
op de daar ontwikkelde ideeen over de structurering van de ar-
beidsmarkt.

Segmenteringstheorieen ontlenen hun naam aan het feit dat zij de

nadruk leggen op de geleding van de arbeidsmarkt in segmenten,
clusters van gelijksoortige deelmarkten waartussen weinig mobili-
teit bestaat en waarbinnen specifieke relaties tussen vragers en

aanbieders bestaan en specifieke gedragsregels gelden.  Het ont-
staan van segmenten is onder meer het gevolg van processen waar-
bij delen van de arbeidsmarkt warden  'geinternaliseerd', d.w.z.
van de open markt worden afgezonderd en met_ aparte regels vaer
toelating, allocatie en uittreding worden verbonden. De zo ont-
stane scheidslijnen op de arbeidsmarkt worden langs verschillende

wegen versterkt en institutioneel verankerd; daarbij spelen het
georganiseerd optreden van de marktpartijen en het regelende op-
treden van de overheid een belangrijke rol. Het gedrag van vra-
gers en aanbieders weerspiegelt, aldus deze theorieon, in belang-
rijke mate deze structurering van de arbeidsmarkt.

Ik zal in de volgende bladzijden de segmenteringstheoriein ge-
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bruiken om een beeld van de differentiatie van machts- en afhan-
kelijkheidsrelaties te schetsen.  Daarbij maak ik,  in navolging
van Sengenberger (zie bijv. Sengenberger 1978 a) een onderscheid
tussen  bedrijfsgecentreerde  en  beroepsgecentreerde  vormen  van
segmentering. Dit onderscheid sluit aan bij het zowel in de Duit-
se als de Angelsaksische literatuur te vinden onderscheid tussen

twee  typen  interne  of  'gestructureerde'  deelmarkten:  de  be-
drijfs- en de beroepsdeelmarkten (zie Biehler en Brandes 1980,
Althauser en Kalleberg 1981 en Van Wezel en Vissers 1983 en daar
geciteerde literatuur). Het gaat hier om twee processen die ten
dele een verschillende achtergrond hebben en die tezamen (zij het
in wisselende verhouding)  de  arbeidsmarktstructuur  in bepaalde
periodes bepalen. In de navolgende excursie zal ik nu eerst enke-
le opvattingen over deze twee vormen van segmentering de revue
laten passeren, waarbij het accent ligt op de verklaringen die
voor het ontstaan van bedrijfs- en beroepsdeelmarkten gegeven
worden.

4.  Excursie:  bedrijfs- en  beroepsgecentreerde  segmenteringspro-
cessen

Bedrijfsgecentreerde segmentering

Met name in de Amerikaanse literatuur is veel aandacht besteed
aan bedrijfsgecentreerde vormen van segmentering.  Een al bijna
klassiek voorbeeld is de studie van Doeringer en Piore, waarin
een synthese van onderzoeksresultaten geboden werd  (in de vorm
van de inmiddels alom bekende theorie van de dubbele arbeids-

markt), waarop door velen verder is voortgebouwd (Doeringer en
Piore 1971).

In de regel worden twee benaderingen tegenover elkaar gezet: de
institutionele en de radicale versie van de segmenteringstheorie
(zie bijv. Pfriem 1979). In de eerste versie wordt de nadruk ge-
legd op de technisch-economische rationaliteit die achter segmen-
teringsverschijnselen schuilgaat, anders gezegd op de economische
voordelen die met de opbouw van bedrijfsinterne markten verbonden
zijn. Een goed voorbeeld van zo'n verklaring is te vinden in en-
kele recentere opstellen van Piore (Piore 1975 en 1980)(10). Cen-
traal staat daarbij de evolutie van de arbeidsverdeling en de
kapitaalsintensiteit van de produktie.  Volgens Piore zijn deze
afhankelijk van de omvang van de afzetmarkten, de stabiliteit en
voorspelbaarheid van de vraag en de mate van standaardisering van
het produkt. Ontwikkelingen op de afzetmarkten leiden  tot een
toenemende dualisering van de economie, een groeiende tweedeling
tussen grote, kapitaalsintensieve ondernemingen die op het sta-
biele deel van de afzetmarkten opereren en kleinere ondernemingen
met een minder kapitaalsintensieve produktiewijze en een minder
ver doorgevoerde arbeidsdeling, die op het instabiele deel van de
vraag aangewezen zijn.
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Volgens Piore  zijn het nu vooral de banen binnen deze grote
ondernemingen die zich goed lenen voor de vorming van bedrijfs-
deelmarkten (11). Daarbij is in eerste instantie van belang, dat
de kennis en vaardigheden die voor het uitoefenen van deze banen
benodigd zijn ten gevolge van de ver doorgevoerde specialisatie
en differentiatie een bedrijfsspecifiek karakter dragen. Dat wil
zeggen dat zij in hun specifieke gedaante niet in andere bedrij-
ven gevonden worden. Zij moeten dus worden aangeleerd via vormen
van bedrijfsinterne kwalificering, waarbij training op de werk-
plek zelf een centrale plaats inneemt. Bovendien bouwen verschil-
lende banen wat kennis en vaardigheden betreft op elkaar voort.
Om banen van een hoger niveau te kunnen bereiken moet men eerst
de kennis en vaardigheden beheersen die horen bij de lagere func-

ties. Hier ligt de basis voor het bestaan van promotiesystemen en
mobiliteitsketens, die kenmerkend zijn voor de bedrijfsdeelmark-
ten.

Voor de werkgevers houdt een en ander in dat zij zich aanzienlij-
ke inspanningen moeten getroosten voor training en opleiding van

hun personeel. Zij hebben er dus belang bij om de betrokken werk-
nemers op een duurzame manier aan hun bedrijf te binden. Vandaar
de bereidheid om hun een vorm van werkzekerheid te garanderen en

promotiesystemen te ontwerpen die (een deel van) de werknemers
kansen bieden op het bereiken van aantrekkelijker en beter be-
taalde banen. Dit gaat gepaard met een zorgvuldige selectie van
werknemers die tot de interne markt worden toegelaten. Daarbij

wordt behalve op het bezit van diploma's  (als  indicatie voor
scholingsgeschiktheid) ook "gescreend" op de aanwezigheid van
persoonskenmerken die wijzen op een  stabiel en gedisciplineerd
arbeidsgedrag. Het gevolg is dat grote categorieon aanbieders op
grond van kenmerken als sociaal milieu,  leeftijd,  sexe en ras
vrijwel automatisch worden buitengesloten (Thurow noemt dit 'sta-
tistische discriminatie' - Thurow 1975).

Volgens deze verklaring berust de opbouw van bedrijfsdeelmarkten
dus uiteindelijk op het welbegrepen eigenbelang van -Werk-gevers om
hun investeringen in opleiding en tPaining zo rendabel mogelijk
ts_maken-t-12).  Een-der-gEITIRe-gedFEiff--n-gang  vii,-dE- men  ook  in  de
Duitstalige literatuur terug, bijvoorbeeld (in zeer uitgesproken

vorm) bij Sengenberger (Sengenberger 1975). Sengenbergers verkla-
ring van "betriebszentrierte Segmentation" (de scheiding tussen
kern- en randgroepen in het personeelsbestand) is ook in andere
opzichten nauw met die van Piore verwant (zie Sengenberger 1978).
Sengenberger wijst  er  overigens  ook  op,  dat  in  Duitsland  de
krapte die in de zestiger jaren op de arbeidsmarkt bestond en de
daaruit resulterende pogingen van bedrijven hun personeel vaster
aan zich te binden het ontstaan van bedrijfsdeelmarkten in de
hand gewerkt hebben.

De radicale versie van de segmenteringstheorie, zoals die met na-
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me ontwikkeld is door het driemanschap Edwards, Gordon en Reich
(zie bijv. Reich e.a.  1973, Edwards 1979 en Gordon e.a.  1982)
geeft een andere verklaring voor het ontstaan van bedrijfsdeel-
markten. Legt Piore het zwaartepunt bij het steeds voortschrij-
dende  proces  van  arbeidsverdeling en  de  consequenties  daarvan
voor het proces van kwalificatieverwerving, Edwards c.s.  zetten
de beheersing van het arbeidsproces centraal en daarmee de rol
van belangentegenstellingen tussen werkgevers en werknemers (13).

Het algemene kader voor hun analyse van segmentering wordt ge-
vormd door een theorie van de kapitalistische ontwikkeling, waar-
bij segmentering verbonden wordt met de opkomst van het monopo-
liekapitalisme (14). Ook zij constateren de groei van een dualis-
tische structuur in de economie, die via een aantal tussenscha-
kels zijn neerslag vindt in segmenteringsverschijnselen op de ar-

beidsmarkt. Hier is een zekere parallel met de benadering van
Piore te bespeuren; de beide benaderingen lopen echter uiteen
waar het gaat om de aard van deze tussenschakels (d.w.z. de pro-
cessen binnen ondernemingen waarlangs macro-economische impulsen
worden vertaald in organisatie- en marktstructuren). Voor Edwards
c.s. wordt de ontwikkeling binnen bedrijven gedomineerd door een
beheersingsprobleem waarmee het management steeds opnieuw wordt
geconfronteerd: men moet ervoor zorgen dat het arbeidsvermogen
waarover men per contract de beschikking heeft gekregen ook daad-
werkelijk in de gewenste arbeidsprestaties wordt omgezet en dat
verzet van werknemers tegen hun ondergeschikte positie voorkomen
wordt.

Dit heeft in de loop der tijd geleid tot de ontwikkeling van ver-
schillende beheersingssystemen (een geheel van methoden met be-
hulp waarvan  arbeidstaken  worden  vastgelegd,  arbeidsprestaties
worden gecontroleerd en beloningen  (en straffen) worden toege-
kend). Edwards (1979) onderscheidt er drie:
-   bet persoonlijke beheersingsregime ("simple control"), geken-

merkt door de directe, willekeurige en autoritaire machtsuit-
oefening van de bazen;

- het technische beheersingsregime ("technical control"), geken-
merkt door beheersing van het arbeidsgedrag door de machine,
die volgorde en tempo van activiteiten dicteert;

- het bureaucratische beheersingsregime ("bureaucratic con-
trol"), beheersing van het arbeidsgedrag via een systeem van
onpersoonlijke  regels  (taakvoorschriften,  beoordelingsproce-
dures en beloningssystemen).

Deze drie beheersingssystemen hebben zich in de loop der tijd uit
elkaar ontwikkeld. Daarbij vormden problemen met het bestaande
systeem aanleiding om te gaan experimenteren met nieuwe methodes.

Gedurende de naoorlogse periode  is het bureaucratische beheer-
singsregime tot volle ontplooiing gekomen; dat heeft zich met na-
me stevig genesteld in de grote ondernemingen.  In andere, meer
perifere delen van de economie zijn de andere beheersingssystemen
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echter blijven voortbestaan.

De opbouw van interne markten is volgens Edwards c.s. nauw ver-
bonden met de opkomst van het bureaucratische beheersingsregime.
Interne markten, met hun dikwijls ver uitgewerkte procedures voor
beoordeling en beloning en hun promotiesystemen, worden door hen
dus beschouwd als middel voor het management om het arbeidsgedrag
te beheersen. Daarbij wordt een premie gezet op waarden als het
volgen van regels, betrouwbaarheid en loyaliteit  ten overstaan
van het bedrijf en profijt getrokken van statusconcurrentie tus-
sen werknemers. Deze deelmarkten treft men,  zeker aanvankelijk,

vooral aan op het snel groeiende gebied van witte boorden-banen
en zijn toegesneden op de arbeidsmentaliteit van de bekleders van
dit soort banen.

Edwards c.s. benadrukken echter dat de opbouw van interne markten
niet louter op de beheersingsstrategie6n van het management be-
rust, maar mede ontstaan is uit het succesvolle verzet van werk-
nemers tegen eerdere beheersingsregimes; een verzet dat  in de
Verenigde Staten haar hoogtepunt bereikte in de dertiger jaren.
Daarbij slaagden de bonden er in veel gevallen in om de macht van
de werkgevers met betrekking tot recrutering, promotie en ontslag
aan bepaalde regels (senioriteitsregels bijv.) te binden. Aldus
ontstond er naast een pure werkgeversvariant ook een "gemengde"
variant van de bedrijfsdeelmarkt, een type dat voornamelijk be-
staat uit "beschermde" blue collar-banen en waarin vakbonden een
controlerende functie vervullen.

Sluitstuk van de redenering is dan bij Edwards c.s. dat het ma-
nagement bij de toelating van personen tot de verschillende in-
terne markten bestaande verschillen tussen categoriein aanbieders
wat betreft opleiding, leeftijd, ras en sexe benut om de scheids-
lijnen tussen de segmenten verder te accentueren. Zo creEert het
management een verdeelde arbeidersklasse.

In het voorafgaande hebben de verschillen tussen beide verklarin-

gen van bedrijfsgecentreerde segmentering enige nadruk gekregen.
De tweede verklaring lijkt daarbij het meest verwant met de eer-
der door mij aangegeven uitgangspunten:  segmentering wordt  in
deze verklaring uitdrukkelijk in verband gebracht met machts- en
afhankelijkheidsrelaties  en  met  strategieon van  werkgevers  en
werknemers ten opzichte van elkaar.

Toch moeten de verschillen tussen deze twee benaderingen niet
worden overtrokken. Dit temeer niet, omdat beide in de loop der
tijd duidelijk naar elkaar zijn toegegroeid. Een goede illustra-
tie daarvan is te vinden in een ander recent  essay van Piore
(Berger en Piore 1980: 23 e.v.). In dit essay wordt een histori-
sche analyse gegeven van de ontwikkeling van arbeidsmarktsegmen-
tering in drie landen: de Verenigde Staten, Frankrijk en Italio.
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De verdeling van de arbeidsmarkt in een stabiele, 'beschermde' en

een instabiele sector is volgens Piore in al deze landen gegroeid
in  een  periode  van  arbeidsonrust  en  georganiseerd  verzet  van
werknemers, die met name in grote ondernemingen aanleiding waren
tot een zekere regulering van allocatieprocessen;  gevolgd door
een tegenoffensief van werkgevers, die zich opnieuw een grotere
flexibiliteit probeerden te verwerven. Met deze nadruk op strate-
gisch gedrag van werknemers en werkgevers komt Piore dicht in de
buurt van de 'radicale' benadering.

Het is verder opmerkelijk dat beide benaderingen eenzelfde beeld
geven van de uitkomsten van het segmenteringsproces. Aanvankelijk
was dit de inmiddels bekende voorstelling van een duale arbeids-
markt, verdeeld in een primair en een secundair segment. Later is
dit beeld genuanceerd door het primaire segment in twee segmenten
op te delen, door Piore de 'bovenlaag' resp. de 'onderlaag' en
door Edwards c.s.  het  'onafhankelijke'  en het  'ondergeschikte'
primaire segment genoemd. Deze differentiatie wordt door beiden
in dezelfde termen beschreven (de 'bovenlaag' c.q. het onafhanke-
lijke segment wordt onder meer gekenmerkt door een grotere werk-
zekerheid, werk dat een beroep doet op creativiteit en zelfstan-
digheid en het bestaan van ver uitgewerkte promotiesystemen) en
met dezelfde oorzakelijke factoren in verband gebracht (met name
de verwetenschappelijking van het arbeidsproces en de noodzaak
personen aan te trekken die over theoretische, buiten het produk-
tieproces verworven kwalificaties beschikken) (15).

Uit het bovenstaande moge blijken dat de beide benaderingen be-
paald niet onverenigbaar zijn. Beide belichten bepaalde aspecten
van wat men de bureaucratisering van het arbeidsproces kan noemen
(Littler 1982: 42 e.v.): in het ene geval de differentiatie en
standaardisatie van de  arbeidsplaatsenstructuur,  in het andere
geval de verfijning en institutionalisering van systemen van toe-

zicht, beoordeling en beloning.  Dat bureaucratisering zowel te
maken heeft met het streven naar economische efficiency als met
het streven naar machtshandhaving en -vergroting, lijkt geen ge-
waagde stelling. Piore en zijn geestverwanten benadrukken dat het
management met betrekking tot de factor arbeid voor een kwalifi-
catieprobleem staat (hoe zorg je ervoor dat de werknemers over de
juiste kennis en vaardigheden beschikken).  Edwards c.s.  halen
vooral het beheersingsprobleem naar voren (hoe zorg je ervoor dat
zij ook de gewenste arbeidsprestaties leveren). Het relatieve ge-
wicht van beide problemen voor het strategisch gedrag van het
management is moeilijk a priori vast te stellen, doch hun uitwer-
king op de recrutering en allocatie van personeel gaat in dezelf-

de richting: de opbouw van interne markten voor bepaalde catego-
rieon werknemers, systematische buitensluiting van andere catego-
rieen aanbieders.
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Na deze beschouwing over het proces van bedrijfsgerichte segmen-
tering ga ik over tot de bespreking van de beroepsgerichte seg-
mentering.

Beroepsgerichte segmentering en processen van beroepsvorming

Het bestaan van beroepsdeelmarkten en processen van beroepsge-
richte segmentering heeft met name een duidelijke plaats gekregen
in  een variant  van  de  segmenteringstheorie  die  door  Lutz  en
Sengenberger is ontwikkeld (Lutz en Sengenberger 1974, Sengenber-
ger 1975). Zij hanteren een typologie waarin drie soorten deel-
markten worden onderscheiden:

1. de beroepsdeelmarkten, d.w.z. de deelmarkten voor beroeps- of
vakspecifieke kwalificaties die binnen uiteenlopende bedrijven
bruikbaar zijn;

2. de bedrijfsdeelmarkten, d.w.z. deelmarkten voor bedrijfsspeci-
fieke, aan een specifiek bedrijf gebonden kwalificaties;

3. de niet-specifieke of "allemans" deelmarkten, de deelmarkten
voor kwalificaties die ieder die een minimum aan onderwijs ge-
noten heeft bezit.

Duidelijk komt uit deze typologie naar voren dat segmentering van

de arbeidsmarkt volgens Lutz en Sengenberger in eerste instantie
verbonden is met de verwerving, allocatie en benutting van kwali-
ficaties. Bedrijven, aldus Lutz, kunnen voor hun kwalificatiepro-
blemen de oplossing in twee richtingen zoeken: zij kunnen probe-
ren de benodigde kwalificaties via interne vormen van scholing
aan hun eigen personeel bij te brengen, zij kunnen ook proberen
gebruik te maken van het aanbod van kwalificaties die via externe
opleidingen tot ontwikkeling zijn gebracht. Het eerste ligt ten
grondslag aan het proces van bedrijfsgerichte segmentering, het
tweede impliceert het bestaan van beroepsdeelmarkten (Lutz 1979:
48 e.v.).

Ook in de Angelsaksische literatuur komt men het verschijnsel van
beroepsdeelmarkten tegen,  zij het dat dit  in het algmeeen een
minder prominente plaats krijgt dan  bij  Lutz  en  Sengenberger
(16). Er moet op gewezen worden dat over de betekenis van het
proces van beroepsgerichte segmentering voor de arbeidsmarkt als
geheel verschillend geoordeeld wordt. Zelfs Lutz en Sengenberger,
die voor de beroepsdeelmarkten een duidelijke plaats in hun typo-
logie van segmenten inruimen, lijken in hun meer recente publika-
ties de mening toegedaan, dat vormen van bedrijfsgerichte segmen-
tering de beroepsgerichte  segmentering overvleugelen.  Zo  stelt

Sengenberger in een beschouwing over segmentering op de Westduit-
se arbeidsmarkt, dat het model van beroepsgerichte segmentering
(de scheiding tussen beroepsdeelmarkten en de deelmarkten voor
ongeschoolden) voor de Duitse arbeidsmarkt nog slechts een be-
perkte betekenis heeft (Sengenberger 1978: 11-12). Lutz meent in
zijn eerder geciteerde theoretische beschouwing over de relatie
tussen kwalificatieproblemen van bedrijven en segmenteringsten-
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denties, dat interne oplossingen voor deze problemen (d.w.z. de
vorming van bedrijfsdeelmarkten) verre de voorkeur van bedrijven
genieten (Lutz 1979: 55).

Om meer zicht te krijgen op het verschijnsel beroepsgerichte seg-
mentering en de betekenis ervan is een uitstapje naar de beroe-
pensociologie op zijn plaats. Dat beroepen onder sommige omstan-
digheden marktregulerende functies bezitten, is in de beroepenso-
ciologie herhaaldelijk geconstateerd, met name aan de hand van
voorbeelden ontleend aan de zgn. professies of aan ambachtelijke
beroepen. Het is overigens niet toevallig dat het hier om beroe-
pen gaat die voor een groot deel buiten het moderne industrieel-
commercidle  produktiesysteem vallen. In  de  beroepensociologie
heeft men in het verleden weinig aandacht gehad voor industriole
en commerciole beroepen, heeft men soms zelfs de toepasbaarheid
van het beroepsbegrip in deze  sfeer in twijfel getrokken  (zie
Beck en Brater 1978 voor een uitvoerige beschouwing over de ver-
schillende opvattingen terzake).

In ae afgelopen jaren zijn echter enkele pogingen ondernomen om
het beroepsbegrip zo te herformuleren dat aan de ene kant aan-
sluiting gevonden kan worden bij onze sterk geindustrialiseerde
en gebureaucratiseerde wijze van produceren, aan de andere kant
recht gedaan wordt aan de eigen betekenis van het beroep bij de
organisatie van het arbeidsproces, de allocatie van arbeidskrach-
ten en de vaststelling en verdeling van beloningen.  Ikzelf heb
(reeds geruime tijd geleden) een poging gedaan om het proces van
verzelfstandiging van beroepen ten opzichte van arbeidsorganisa-
ties te analyseren. Centraal daarbij stond het begrip institutio-

nalisering: via een proces van institutionalisering (dat o.a. tot
uitdrukking komt in het vestigen van een beroepsopleiding en -or-
ganisatie en het onstaan van een beroepsideologie) kunnen soort-
gelijke functies in verschillende arbeidsorganisaties uitgroeien
tot een beroep, d.w.z. tot een eigen sociaal kader dat voor de
beroepsbeoefenaars gedrags- en plaatsbepalende functies heeft

(Van Hoof 1968).

Ook Mok ziet beroepen als een eigen geinstitutionaliseerd en ge-
legitimeerd sociaal kader. Hij legt met name grote nadruk op de
institutionalisering van een beroepsdomein, dat wil zeggen op de
pogingen van beroepsbeoefenaren om een eigen domein af te bake-
nen, een gebied waarbinnen men exclusieve aanspraken kan maken op
het verrichten van bepaalde  activiteiten.  Het  succes  van  dit
soort pogingen is afhankelijk van externe steun, reden waarom be-
roepsbeoefenaars zich veel moeite geven hun aanspraken extern te
legitimeren. Bij Mok wordt, meer dan in mijn eigen vroegere bena-

dering, de nadruk op het strategisch gedrag van beroepsbeoefena-
ren gelegd en op de daarmee verbonden interne en externe belan-
gentegenstellingen. De gerichtheid van beroepen op marktregule-
ring (streven naar monopolievorming, naar beperking van de toela-
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ting tot het beroep, controle over de beroepsuitoefening) wordt
door hem in een kritische analyse van de literatuur over profes-
sionalisering duidelijk naar voren gehaald (Mok 1973, met name
pp. 52 e.v.).

De meest opvallende bijdrage aan de beroepensociologie van de
laatste jaren is afkomstig van de Duitsers Beck en Brater (Beck
en Brater 1978, zie ook Beck, Brater en Daheim 1980). Zij hebben
geprobeerd een soort theoretische reconstructie van de beroepen-
sociologie te geven, waarbij niet de beroepsactiviteiten, maar de
beroepsbeoefenaren c.q. de betekenis van het beroep voor de be-
trokken personen centraal staan. Zij spreken in dit verband van
een "subjectgeori inteerde" benadering, die zij scherp van andere
benaderingen onderscheiden. Dat blijkt duidelijk uit hun defini-
tie van het verschijnsel beroep. Zij definieren dit niet als een

geheel van activiteiten, noch als een sociaal kader, maar als
maatschappelijk vastgelegde patronen van bekwaamheden en vaardig-
heden, als geinstitutionaliseerde profielen van arbeidsvermogen:

"In diesem Sinne k6nnen wir Berufe definieren als relativ
t8tigkeitsunabhEngige, gleichwohl tEtigkeitsbezogene Zusammen-
setzungen und Abgrenzungen von spezialisierten, standardisier-
ten und institutionell fixierten Mustern von Arbeitskraft ..."
(Beck, Brater, Daheim, 1980: 20).

Beroepen worden door Beck en Brater dus opgevat als kwalificatie-
patronen met een bovenindividueel karakter,  die de  individuele
beroepsbeoefenaars voorgegeven zijn en hun via een proces van so-

cialisatie worden overgedragen. Beroepen in deze zin kunnen op de
arbeidsmarkt als waar worden verhandeld en tegen betaling in een

door arbeidsdeling gekenmerkte organisatie voor de produktie van
goederen en diensten worden ingezet. Doch dit functionele aspect
is maar een kant van het beroep. Beroepen kunnen ook beschouwd
worden als competenties, sociaal erkende kennis en kundigheid die
de bezitters ervan de deelname aan maatschappelijke processen mo-
gelijk maken en aanspraken geven op bepaalde inkomensbronnen, so-
ciale status etc.  In dit  opzicht  liggen beroepen dan ook ten
grondslag aan de sociale identiteit van de betrokkenen (Beck en
Brater op. cit: 12 e.v.).

Ik zal niet op alle aspecten van de veelomvattende benadering van

Beck en Brater ingaan. In het kader van dit hoofdstuk zijn met
name hun ideeon over het proces van beroepsvorming en de verbin-
ding die zij leggen tussen beroep en arbeidsmarktsegmentering van
belang. Vertrekpunt met betrekking tot het eerste is de kritiek

van Beck en Brater op de theorie die het 'einde van het beroep'
proclameert,  omdat beroepen zich niet zouden verdragen met de
principes van de door arbeidsdeling gekenmerkte industriile pro-
duktiewijze (Beck en Brater 1978:  102 e.v.). Zij maken in dit
verband een onderscheid tussen het traditionele, op de integrale
produktie van specifieke goederen of diensten gerichte beroeps-
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type en een meer 'functioneel' beroepstype dat toegesneden is op
de vervulling van soortgelijke gespecialiseerde deeltaken in door
arbeidsdeling gekenmerkte produktieprocessen.  Dit  laatste  soort
beroepen is veel minder direct gebonden aan de voortbrenging van
concrete produkten. Beroepen in deze zin zijn gericht op bepaalde
facetten van bepaalde arbeidsprocessen (waarin overigens
verschillende goederen en diensten kunnen worden geproduceerd).

Het ontstaan van dit type beroep, aldus Beck en Brater, gaat hand
in hand met het proces van differentiatie en specialisatie dat
kenmerkend is voor de ontwikkeling van de industriole produktie-
wijze.  Dit proces leidt aan de ene kant  tot een voortdurende
destructuratie van bepaalde vormen beroepsarbeid,  waarbij  deze
ontdaan wordt van steeds meer inhoudelijke elementen tot alleen
"arbeid in abstracto" overblijft.   Aan de andere kant echter raken
arbeidsorganisaties ten gevolge van dit proces en de ermee samen-
hangende verwetenschappelijking van de  produktie  in  toenemende
mate aangewezen op gespecialiseerde kennis en bekwaamheden.  De
vraag rijst dan op welke wijze zij in deze behoefte aan gespecia-
liseerde kwalificaties kunnen voorzien.

In eerste instantie kunnen de bedrijven proberen de betrokken
werknemers deze kwalificaties zelf bij te brengen. Dat gebeurde
en gebeurt ook veelvuldig. Het heeft echter naast bepaalde voor-
delen ook grote nadelen. Voor de bedrijven zelf kan het aanzien-
lijke directe en indirecte kosten met zich meebrengen (afhanke-
lijk van zaken als de gecompliceerdheid van de vereiste kennis,
de lengte van de benodigde training en het relatief uitzonderlij-
ke karakter van zo'n interne opleiding). Dat geldt temeer wanneer

er sprake is van voortdurende veranderingen in het arbeidsproces,
waardoor bij- en omscholing een regelmatig terugkerend fenomeen
is. Een en ander zal tot gevolg hebben dat bedrijven hun scho-
lingsinspanningen tot het hoognodige  zullen beperken.  Doch dit
kan vanuit het gezichtspunt van het functioneren van de arbeids-
markt als geheel weer problemen opleveren.

Dergelijke omstandigheden hebben ertoe geleid dat vanaf een be-
paald moment in de ontwikkeling van het industriile produktiesys-
teem de staat in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven de ver-
antwoordelijkheid voor een groeiend deel van de beroepsgerichte
scholing op zich neemt. Er is hier sprake van een proces waarbij
de verwerving van bepaalde kwalificaties wordt gescheiden van de
produktiegerichte activiteiten en in aparte instituties wordt on-
dergebracht. Deze verzelfstandiging stimuleert de verdere ontwik-
keling en combinatie van deze kwalificaties tot (onderling van
elkaar afgebakende) beroepsprofielen. Zo ontstaan nieuwe beroepen
overal waar arbeidsorganisaties afhankelijk zijn van gespeciali-
seerde kwalificaties die ze niet zelf kunnen voortbrengen of op
korte termijn door andere kunnen substitueren (Beck en Brater
1978: 118 e.v., Beck, Brater en Daheim 1980: 67 e.v.).
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De ontwikkeling van de industriile produktiewijze gaat dus niet
alleen gepaard met de vernietiging van beroepen, maar ook met een
proces van beroepsvorming waarbij nieuwe beroepen ontstaan. Het
resultaat is een geheel van nieuwe industriole en commerciole be-
roepen die een relatief zelfstandig bestaan tegenover ontwikke-
lingen in de arbeidsorganisaties leiden. Relatief zelfstandig wil
hier in de eerste plaats zeggen dat deze beroepenstructuur voor
de arbeidsorganisaties als een gegeven geldt, waarmee ze bij het
aantrekken van arbeidskrachten en de bezetting van arbeidsplaat-
sen rekening hebben te houden. Doch ook voor de individuele ar-
beidskrachten geldt het bestaan van beroepen als een gegeven bij
de ontwikkeling en het op de markt brengen van hun arbeidsvermo-
gen. In dit opzicht functioneren beroepen als een tussenschakel
tussen onderwijs en economisch systeem, tussen vraag en aanbod
(zie ook Beck, Bolte en Brater 1976).

Uit het bovenstaande blijkt dat Beck en Brater aan beroepen be-
langrijke marktfuncties toekennen. Het ontstaan van beroepen (als

van elkaar afgegrensde, maatschappelijke erkende kwalificatiepro-
fielen) kan daarom ook worden beschouwd als een proces van ar-
beidsmarktsegmentering, waarbij de bezitters van deze kwalifica-
tieprofielen een eigen plaats op de arbeidsmarkt verwerven ten
opzichte van andere aanbieders (Beck, Brater en Daheim 1980: 75
e.v.). Dit proces wordt - binnen een aantal algemene economische
en sociale randvoorwaarden - in hoge mate bepaald door marktstra-
tegie6n van de betrokkenen en de daarachter liggende machts- en
afhankelijkheidsrelaties. Ook in dit opzicht nemen Beck en Brater
afstand van de meer traditionele beroepssociologische benaderin-
gen. Daarin wordt de bestaande beroepenstructuur verklaard met
behulp van technische en economische factoren.  In de benadering
van Beck en Brater spelen belangen en strategiein van de betrok-
ken partijen een grote rol (17). In dit verband gaan zij uitvoe-
rig in op strategie6n die beroepsbeoefenaren kunnen gebruiken om
hun marktpositie te verstevigen ten opzichte van hun afnemers (de
vragers van beroepskwalificaties) en ten opzichte van concurre-
rende beroepen (zie Beck, Brater, Daheim 1980: 81 e.v.). Ook de
tegenstrategie6n van de afnemers  (in veel gevallen werkgevers)
krijgen ruime aandacht. In de vorige paragraaf ben ik al op de
verschillende strategieon en tegenstrategieon die zij noemen in-
gegaan en heb ik geprobeerd deze op te nemen in een meer algemene
indeling van strategische mogelijkheden van vragers en aanbieders
op de arbeidsmarkt.

Beck en Braters beroepensociologische benadering lijkt mij, het
bovenstaande samenvattend, een belangrijke aanvulling op de eer-
der besproken segmenteringstheorie6n (waarin de rol van bedrijven
sterk werd benadrukt). Door beroep en arbeidsmarkt, beroepsvor-
ming en segmentering te verbinden wijzen zij op de betekenis van
beroepen voor de pogingen van bepaalde categorie n aanbieders om
een beschermde positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Bovendien
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werpt hun analyse van processen van beroepsvorming, waarin de na-
druk ligt op kwalificatieproblemen van bedrijven en de mede daar-
Uit voortvloeiende  'externalisering'  en  verzelfstandiging  van
kwalificeringsprocessen, meer licht op het ontstaan van beroeps-
deelmarkten. Men kan daaraan de conclusie verbinden dat beroeps-
gerichte segmentering nog steeds een actueel verschijnsel is, ge-
tuige het feit dat het dilemma intern opleiden of gebruikmaken
van externe beroepsopleidingen voor bedrijven nog steeds bestaat
en ook nog steeds tot het ontstaan van nieuwe beroepen leidt (18).

Hoewel beroepsgecentreerde segmentering doorgaans wordt beschouwd

als een vanuit de aanbodszijde geinitieerde vorm van segmente-
ring, leidt de bovenstaande beschouwing tot de conclusie dat ook
hier ontwikkelingen binnen bedrijven en arbeidsorganisaties aan
het segmenteringsproces ten grondslag liggen.  Daarbij gaat het
volgens Beck en Brater met name om ontwikkelingen die tot kwali-
ficatieproblemen  leiden.  Bij  de  bespreking van  bedrijfsgecen-
treerde segmentering heb ik eveneens op het belang van dit soort
problemen gewezen, doch daarnaast ook de rol van beheersingspro-
blemen genoemd. Als aanvulling op de analyse van Beck en Brater
zou ik er nu op willen wijzen, dat het proces van beroepsgerichte
segmentering ook met beheersingsproblemen in verband kan worden
gebracht.  E6n  bepaalde  oplossing  van  het  beheersingsprobleem
waarmee het management ten aanzien van de factor arbeid gecon-
fronteerd wordt, bestaat daaruit dat het bepaalde groepen werk-
nemers een zekere mate van autonomie geeft, daarbij vertrouwend
op de geinternaliseerde arbeidsmoraal (plichtsgevoel, prestatie-
normen, etc.) van deze werknemers. Een dergelijke arbeidsmoraal
is  vaak  kenmerkend voor  bepaalde  beroepsgroepen  (vakarbeiders
bijv.).  Daarom kan het  ook vanuit  beheersingsoogpunt  voor  de
werkgevers aantrekkelijk zijn gebruik te maken van bepaalde be-
roepskwalificaties.

Al met al lijkt het te voorbarig om aan beroepsgecentreerde vor-

men van segmentering een afnemende betekenis toe te kennen. Dat
er  echter  een  zekere  spanningsverhouding bestaat tussen de

vorming van beroepsdeelmarkten en belangen van bedrijven om be-
paalde categorie&n aanbieders stevig aan zich te binden, valt
niet te ontkennen. Hierop kom ik later nog terug.

5. Machts- en afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt (ver-
Volg)

De reden om aandacht te besteden aan segmenteringsprocessen was,
zo zal men zich herinneren, om een beeld te krijgen van de dif-
ferentiatie van machts- en afhankelijksrelaties op de arbeids-
markt. Bedrijfs- en beroepsgecentreerde segmentering worden daar-
bij door mij beschouwd als processen die een structurering, een
geleding van de arbeidsmarkt tot stand brengen. In de bovenstaan-
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de uitwijding heb ik mij vooral afgevraagd hoe die geleding tot
stand komt. De vraag is nu in hoeverre dit voor bepaalde catego-
rieen aanbieders aanknopingspunten biedt om hun afhankelijkheid
ten opzichte van de vraagzijde op een enigszins duurzame manier
te verminderen. Aan de bovenstaande bespreking van segmenterings-
processen kunnen in dit verband de volgende inzichten worden ont-
leend.

Ten eerste kan worden gesteld dat processen van segmentering, ook
beroepsgecentreerde segmentering, voor een groot deel hun oor-
sprong vinden in bepaalde ontwikkelingen binnen arbeidsorganisa-
ties:  schaalvergroting, vergroting van de kapitaalsintensiteit,

rationalisatie, specialisatie en differentiatie van arbeidstaken,
verwetenschappelijking van het produktieproces etcetera.  Anders
gezegd: processen die zich binnen de arbeidsorganisaties afspelen
zijn van grote invloed op de structurering van de arbeidsmarkt.
Dit zijn alle ontwikkelingen die tot uitdrukking komen in de in-
houd van functies en de opbouw van de arbeidsplaatsenstructuur en
die systematische verschillen tussen soorten arbeidsplaatsen cre-
eren  (zie  in  dit  verband  hoofdstuk  2).  Er  zij  overigens  op
gewezen dat deze ontwikkelingen op zich weer afhankelijk zijn van
een bepaalde constellatie van economische factoren, die ondermeer
verbonden zijn met dualiseringstendenties in de economie als ge-
heel en mede in de onderlinge verhoudingen tussen bedrijven tot
uiting komen  (zie  hiervoor  Biehler  en  Brandes  1981,  Mevissen
1984). Deze economische context laat ik verder buiten beschouwing.

Segmenteringstendenties komen voort uit de reacties op problemen
die bedrijven ten gevolge van deze ontwikkelingen ondervinden.
Daarbij gaat het met name om twee soorten problemen: kwalifica-
tie- en beheersingsproblemen.  Dat  kwalificatieproblemen  aanlei-
ding kunnen vormen voor het ontstaan van bedrijfsinterne deel-
markten wordt door auteurs als Piore en Sengenberger sterk bena-
drukt. De toenemende betekenis van bedrijfsspecifieke kwalifica-

tie-eisen en bedrijfsinterne kwalificeringsprocessen leidt ertoe
dat bedrijven pogingen doen om althans een deel van het personeel
op een duurzame manier aan het bedrijf te binden. Kwalificatie-
problemen van bedrijven liggen ook ten grondslag aan beroepsge-
centreerde segmenteringsprocessen. In dit geval gaat het om het
feit dat de produktie in veel bedrijven en andere arbeidsorgani-
saties in toenemende mate op gespecialiseerde, theoretisch gefun-

deerde kennis  berust, die niet in de bedrijfscontext zelf aan de
werknemers kan worden bijgebracht, waardoor de behoefte aan ex-
tern georganiseerde kwalificatieprocessen in de vorm van aparte
beroepsopleidingen toeneemt. Hier ligt, volgens Beck, Brater en
Daheim, de basis voor het ontstaan van beroepsinterne deelmarkten.

De rol van beheersingsproblemen voor de vorming van bedrijfsin-
terne deelmarkten wordt vooral in de  'radicale'  versie van de
segmenteringstheorie benadrukt (zie Edwards 1979 en Gordon e.a.
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1982). Beheersingsproblemen vloeien voort uit het feit dat de ar-
beidsovereenkomst die tussen vragers en aanbieders gesloten wordt
op zichzelf geen garantie vormt voor adequate arbeidsprestaties.
Er moeten dus beheersingssystemen (19) worden ontwikkeld om het
verrichten van adequate prestaties te verzekeren en verzet van
werknemers tegen hun ondergeschikte positie te voorkomen. E6n van
de wegen die daarbij gevolgd kan worden is het opbouwen van een
interne markt,  waarin werkzekerheid  gegarandeerd  wordt  en  een
uitgebreid systeem van lok- en overredingsmiddelen wordt gehan-
teerd  (gedifferentieerd beloningsstelsel,  promotiemogelijkheden,
statusonderscheidingen etcetera). Ook hier is echter een 'exter-
ne' oplossing denkbaar waarbij geprofiteerd wordt van het bestaan

van beroepen. En wel door in het kader van een strategie die de
'eigen verantwoordelijkheid' van werknemers benadrukt af te gaan
op het geinternaliseerde beroepsethos en de daarmee samenhangende
prestatienormen van beroepsgroepen.

Ten  tweede  komt  uit  de  segmenteringsliteratuur duidelijk naar
voren dat bepaalde categorieGn van aanbieders de bovengenoemde
ontwikkelingen kunnen benutten om voor zichzelf deelmarkten  te
creoren waarin zij een zekere mate van bescherming genieten tegen
de  wisselvalligheden  van  de  vraag/aanbodsverhoudingen  en  de
machtsuitoefening van de kant van de vragers. In dit opzicht zijn
er verschillen tussen de processen van bedrijfs- en beroepsgecen-
treerde van segmentering. In de eerste situatie ligt het initia-
tief tot de vorming van interne markten in veel gevallen bij de
vragers/werkgevers, terwijl het in de tweede situatie doorgaans
bij de betreffende aanbieders/beroepsgroepen ligt.

Deze verschillen zijn echter ook weer niet zo gnoot als op het
eerste gezicht lijkt. Het ontstaan van bedrijfsinterne markten,
zo blijkt uit de voorafgaande uitwijding, is vaak minstens ge-
deeltelijk het gevolg van collectief optreden van groepen werkne-
mers, van marktbeheersingsstrategie6n dus, waarbij deze aanbie-
ders er met name in slagen de vrijheid van de werkgevers met be-
trekking tot het aanstellen en ontslaan van personeel aan banden
te leggen. Deze strijd om de opbouw van 'beschermde' marktposi-
ties krijgt vooral in de radicale versie van de segmenteringsthe-

orie veel aandacht. Omgekeerd vergt het ontstaan en consolideren
van beroepsdeelmarkten in veel gevallen op zijn minst de welwil-
lende medewerking van de vragers/werkgevers (bijvoorbeeld bij de
recrutering van personeel) en zijn er situaties te over waarin
deze mede het initiatief tot beroepsvorming nemen (bijvoorbeeld
door het tot stand komen van beroepsopleidingen te stimuleren).
Het laatste illustreert dat de belangen van bepaalde categorie6n
aanbieders en vragers bij de vorming van interne deelmarkten wel
degelijk ook parallel kunnen lopen.

Er is echter nog een derde aspect van segmentering dat in dit
verband van groot belang is. De bovenbeschreven processen ver-
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sterken niet alleen· de positie van sommige groepen aanbieders,
maar verzwakken tegelijkertijd die van andere. Zowel bedrijfsge-

centreerde als beroepsgecentreerde segmentering gaan hand in hand
met de systematische buitensluiting van bepaalde categorieon aan-
bieders. Beroepsgecentreerde segmentering staat in het teken van
pogingen  om exclusieve  rechten  op bepaalde  arbeidsplaatsen  te
verwerven en zo anderen (andere beroepsgroepen, maar ook 'niet-
gekwalificeerden') buiten te sluiten. Bij bedrijfsgerichte seg-
mentering neemt dit proces de vorm aan van het ontstaan van een
omvangrijke groep zogenaamde secundaire werknemers, die naar het
externe, onbeschermde deel van de arbeidsmarkt worden verwezen.
Segmentering vindt, zo zou men het ook kunnen zeggen, zijn tegen-
hanger in een proces van marginalisering. Hier blijkt bijzonder
duidelijk de door Offe en Hinrichs gesignaleerde, in de structuur
van de arbeidsmarkt verankerde tendens waarbij de tegenstelling
tussen vragers en aanbieders omgebogen wordt in concurrentie tus-
sen verschillende categoriedn aanbieders onderling (20).

Bedrijfsgecentreerde en beroepsgecentreerde  segmenteringsproces-
sen leiden aldus tot het ontstaan van twee typen beschermde deel-
markten waar de machts- en afhankelijkheidsrelaties in principe
minder asymmetrisch zijn als die op de open arbeidsmarkt.  De
vraag  die  vervelgens  rijst  is  hoe  de  machts- en  afhankelijk-
heidsrelaties op deze beide typen deelmarkten er precies uitzien
en in welke mate zij de betrokken werknemers een enigszins duur-
zame bescherming bieden. Om die vraag te beantwoorden ga ik nu
nader op deze relaties in.

De bedrijfdeelmarkt

Het is duidelijk dat door het proces van bedrijfsgecentreerde
segmentering een nieuw patroon van machts- en afhankelijkheidsre-
laties ontstaat. Een belangrijk gegeven daarbij is dat de regule-
ring van allocatieprocessen, en dan met name van het ontslag, aan
de macht van de werkgevers beperkingen oplegt. Weliswaar beschik-
ken zij over mogelijkheden om via de vorming van bedrijfsinterne
markten een op hun specifieke behoeften afgestemd personeelsbe-
stand op te bouwen en zich zo in meer of mindere mate onafhanke-
lijk te maken van de situatie op de externe arbeidsmarkt (21),
doch dit wordt gekocht tegen de prijs van een geringere bewe-
gingsvrijheid op de interne markt. Dat betekent onder meer dat
zij kwetsbaar zijn voor het georganiseerd optreden van de werkne-
mers op de interne markt. Door de inperking van ontslagmogelijk-
heden zijn zij gedwongen hun toevlucht te zoeken tot andere, min-
der directe vormen van machtsuitoefening. Hierboven is er al op
gewezen dat dit kan leiden tot het cre6ren van een verfijnd sys-
teem van lokmiddelen.  Ook de betekenis van overredingsmiddelen
neemt in deze situatie toe, zoals het veelvuldig beroep op de 10-

yaliteit  en  verantwoordelijkheid  van  de  betrokken  werknemers
leert.
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De werknemers bezitten dankzij hun relatief grote baanzekerheid
een beschermde marktpositie, doch ook zij betalen daarvoor een
prijs, nl. de vermindering van hun externe marktmogelijkheden. De
bedrijfsspecifieke kennis en ervaring die zij binnen de bedrijfs-
deelmarkt  opdoen  hebben  daarbuiten  vaak  slechts  een  beperkte
waarde. Zo kunnen zij ook niet uitwijken voor een verslechtering
van hun werk zelf, hun werksituatie of hun arbeidsvoorwaarden.
Door deze grote afhankelijkheid van de bedrijfsdeelmarkt waar-
binnen zij een plaats hebben verworven zijn de werknemers op deze
deelmarkten met name kwetsbaar voor zaken als inkrimpingen en re-
organisaties die met collectief ontslag gepaard gaan. Ook veran-
deringen in produktietechniek en/of arbeidsorganisatie  die met
een  verslechtering van  de  arbeidssituatie  gepaard  gaan  vormen
vanwege het ontbreken van externe alternatieven een bedreiging
voor hun positie.

De vorming van bedrijfsdeelmarkten, die zoals boven is aangegeven
berust op succesvolle bindings- en/of marktbeheersingsstrategie-
en, leidt dus tot een grote wederzijdse afhankelijkheid, die aan

beide zijden met beperking van de strategische mogelijkheden ge-
paard gaat. Dit vormt de grondslag voor een zekere vervlechting
van belangen die onder bepaalde omstandigheden kan leiden tot een
besef van wederzijdse verbondenheid en tot gemeenschappelijke po-
gingen de interne markt verder te versterken. Toch betekent dit
niet dat belangentegenstellingen verdwijnen of dat de partijen
zullen afzien van pogingen om bepaalde strategische mogelijkheden
voor versterking van de eigen positie of voor verzwakking van de
positie van de tegenpartij uit te buiten.

Zeker wanneer op de externe arbeidsmarkt een groof aanbod van in
principe geschikte arbeidskrachten aanwezig is, wordt het voor de
vragers/werkgevers aantrekkelijk om pogingen te doen de positie
van de werknemers op de interne markt te ondergraven. Een moge-
lijkheid daartoe is de 'flexibilisering' van de verschillende re-
gels die toelating en ontslag regelen. Ook kan men proberen de
omvang van de interne markt te verkleinen, bijvoorbeeld door aan-
trekkelijke uittredingsregelingen te creiren en de toelating van
nieuw personeel tot het hoog nodige te beperken. Weer een andere

mogelijkheid wordt gevormd door de vereenvoudiging of routinise-
ring van het betreffende werk, zodat het geleidelijk door perso-
nen met een minimale opleiding (6n een zwakkere marktpositie)
overgenomen kan worden.

Tegen de achtergrond van deze strategische mogelijkheden van de
werkgevers is het voor de werknemers van groot belang dat zij een
gesloten front tegenover de werkgevers kunnen vormen. Ook in dit

opzicht kunnen de werkgevers echter proberen de positie van de
tegenpartij te ondermijnen. Vandaar de strategische betekenis van
pogingen om de concurrentie tussen de werknemers aan te moedigen,
waartoe het gedifferentieerde stelsel van lokmiddelen zich uit-
stekend leent (de 'verdeel en heers-strategie').
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Uit het bovenstaande blijkt duidelijk,  dat de bescherming die
werknemers op bedrijfsdeelmarkten genieten zeker niet automatisch
het bestaan van een machtsevenwicht op deze deelmarkten impli-
ceert. Hun positie blijft steeds tot op zekere hoogte kwetsbaar,
terwijl zij nooit volstrekt immuun zijn voor de situatie op de
externe arbeidsmarkt. Er moet in dit verband echter weI rekening
worden gehouden met het feit dat er tussen de bedrijfsdeelmarkten
onderling grote verschillen bestaan. Uit de bovenstaande uitwij-
ding komt naar voren dat er een onderscheid kan worden gemaakt
tussen de deelmarkten voor kader- en stafpersoneel aan de ene en
de interne markten voor bepaalde categorieon arbeiders aan de an-
dere kant (Piore's 'bovenlaag' resp. 'onderlaag').

De werknemers op de laatstgenoemde deelmarkten verkeren ongetwij-
feld in een aanzienlijk kwetsbaarder positie dan de werknemers op

de eerstgenoemde. Zij zijn vrijwel uitsluitend op bedrijfsspeci-
fieke kennis en vaardigheden aangewezen, terwijl hun mogelijkhe-
den tot interne mobiliteit veel geringer zijn. Zij danken hun po-

sitie vooral aan hun  organisatie  en  collectief  optreden.  Dit
laatste is echter vaak weer het kwetsbare punt van werknemers op
de eerstgenoemde deelmarkten. Zij bezitten doorgaans een sterkere
marktpositie, ook omdat hun kwalificaties meestal niet louter een
bedrijfsspecifiek karakter hebben, maar zij vormen een dankbaar
object voor op het aanmoedigen van op onderlinge concurrentie ge-
richte strategieen van de werkgevers. Zeker als de doorstroming
binnen deze deelmarkten stokt en de werkgevers - door marktont-
wikkelingen gedwongen - gaan streven naar een zekere versoepeling
van de interne allocatie en de organisatiestructuren kan ook hun
positie onder druk komen te staan.

De beroepsdeelmarkt

Wat valt er na deze beschouwing over machts- en afhankelijkheids-
relaties en strategische mogelijkheden op de bedrijfsdeelmarkten
nu te zeggen over de situatie op de beroepsdeelmarkten? Beroeps-
deelmarkten worden gekenmerkt door het feit dat de aanbieders en
vragers van bepaalde beroepskwalificaties als collectief op el-
kaar aangewezen zijn, doch als individuele actoren een zekere au-
tonomie ten opzichte van elkaar bezitten. De aanbieders zijn op
deze deelmarkten niet van 66n bepaalde afnemer afhankelijk, omdat
het bereik van hun kwalificaties in principe niet beperkt is tot
een specifieke arbeidsorganisatie, maar functies in verschillende
arbeidsorganisaties  omvat.  Zij  kunnen  dus  steeds  proberen  hun
marktpositie via de wisseling van werkgever te verbeteren. Ook
voor de werkgevers geldt dat zij individuele aanbieders op be-
roepsdeelmarkten zonder veel extra-kosten kunnen vervangen door
andere die over dezelfde kwalificaties beschikken.

Deze situatie kan de aanbieders een relatief sterke positie ten
opzichte van de vragers geven. Het is gebruikelijk om in de vor-
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ming van beroepen c.q. beroepsdeelmarkten een zeker tegenwicht te
zien tegen de grote bedrijfsbinding die de positie van de aanbie-

ders op de bedrijfsdeelmarkten kenmerkt (zie bijv. Beck, Brater
en Daheim 1980: 77-78, Mok 1980). Verondersteld wordt met andere
woorden, dat de balans van de machts- en afhankelijkheidsrelaties
op de beroepsdeelmarkten voor de aanbieders gunstiger uitvalt dan
die op de bedrijfsdeelmarkten of de externe, onbeschermde markten.

De machtspositie van de aanbieders op de beroepsdeelmarkten is
echter aan belangrijke voorwaarden gebonden. In de eerste plaats
moeten zij om een te groot aanbod te voorkomen in staat zijn de
toegang tot de beroepsdeelmarkt te beheersen. Dat betekent niet
alleen dat men die toegang kan binden aan het voltooien van een

bepaalde opleiding en/of het lidmaatschap van een bepaalde vakor-
ganisatie, maar ook dat men in staat moet zijn de aantallen per-
sonen die zich op deze manier toegang tot het beroep proberen te
verwerven indien nodig te beperken. Vervolgens moet de beroeps-
groep om de concurrentie met andere beroepsgroepen uit te schake-

len greep hebben op de positietoewijzing binnen de beroepsdeel-
markt. Dat betekent met name dat men de criteria die de werkge-
vers bij het aantrekken van personeel hanteren moet kunnen bein-
vloeden.

Deze beide voorwaarden zijn niet eenvoudig te realiseren. Zoals
we gezien hebben is de steun van de overheid daarbij vaak onont-
beerlijk. Doch deze is er lang niet altijd voor geporteerd om het
streven van beroepsgroepen naar monopolievorming te ondersteunen.

De werkgevers zullen zich doorgaans sterk verzetten tegen de in-
perking van hun vrijheid bij de aanstelling van personeel. Wat
dat betreft berust de voorkeursbehandeling die bepaalde beroeps-
groepen genieten doorgaans meer op gewoonte of stereotype opvat-
tingen over de bruikbaarheid van bepaalde opleidingen dan op door
de beroepsgroep zelf opgelegde regels.

Doch ook als aan deze voorwaarden voldaan is blijft de positie
van de aanbieders op beroepsdeelmarkten in belangrijke mate af-
hankelijk van de vraag in hoeverre zij ook invloed kunnen uitoe-
fenen op de processen die de omvang en aard van de beschikbare
functies bepalen. Daarbij gaat het in eerste instantie om veran-
deringen in het arbeidsproces die de omvang van de vraag naar de
betreffende beroepskwalificaties doen verminderen of de voor de
beroepsgroep  gereserveerde  functies  minder  'exclusief'  maken,
d.w.z. de substitueerbaarheid door aanbieders met andere kwalifi-
caties vergroten. Wij hebben hierboven gezien dat  juist op dit
punt de werkgevers, dankzij hun beheersing van het arbeidsproces,
over tal van mogelijkheden beschikken om de beroepsdeelmarkten te
'destructureren', bijvoorbeeld door functies zo te herstructure-
ren dat substitutiemogelijkheden vergroot worden of door het be-

reik van bepaalde kwalificaties via ontwikkeling van bedrijfsspe-
cifieke functie-eisen in te perken.
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Anders gezegd, om de marktvoordelen van  het bezit van relatief
schaarse  beroepskwalificaties  te  kunnen  realiseren,  moeten  de
aanbieders in staat zijn om met succes bepaalde marktbeheersings-
strategieen door te voeren. Dat is geen geringe opgave. Ander-
zijds  staan  de  vragers/werkgevers  verschillende  mogelijkheden
open om door middel van wat ik eerder autonomiestrategieon ge-
noemd heb hun afhankelijkheid van de betreffende beroepskwalifi-
caties te verminderen. De machtsbalans tussen vragers en aanbie-

ders op deze deelmarkten zal maar zelden eenduidig ten gunste van
de laatste uitva]len. We moeten daarom oppassen een al te roos-
kleurig beeld van de beroepsdeelmarkten te schilderen.

In ieder geval zijn er ook tussen beroepsdeelmarkten tal van ver-
schillen in dit opzicht. In hoofdstuk 3 werd een voorbeeld ge-
geven van beroepsdeelmarkten (de vakdeelmarkten in de grafische
industrie) waarin de aanbieders een relatief sterke positie be-
zitten, onder meer door het feit dat toetreding tot deze markten

alleen mogelijk is via het volgen van opleidingen waarop de be-
trokken vakorganisaties zelf grote invloed hebben. Dit is in elk
geval in de Nederlandse verhoudingen een uitzonderlijke situatie.
Vermoedelijk benaderen sommige Angelsaksische  'craft markets'  -
die niet alleen worden gekenmerkt door toegangsbeperkingen en een

scherpe bewaking van het beroepsdomein, maar ook door bepaalde
vormen van 'job control' - nog het dichtst het beeld van een door
de aanbieders gecontroleerde markt.

We  kunnen  op  grond  van  het  bovenstaande  concluderen  dat  de
machts- en afhankelijkheidsrelaties op de beroepsdeelmarkten meer
nog dan die op de bedrijfsinterne markten een instabiel karakter
hebben.  In ieder geval staan zij onder min of meer permanente
druk van technische en organisatorische veranderingen, die onder
regie van de werkgevers in het arbeidsproces plaatsvinden. Het is
niet toevallig dat juist naar aanleiding van technologische ver-

nieuwingen op de beroepsdeelmarkten felle conflicten worden uit-
gevochten. De verhoudingen op de beroepsdeelmarkten zijn echter
ook zeer gevoelig voor de toename van het aantal aanbieders, om-
dat dit niet alleen de ruilvoet van de aanbieders rechtstreeks
verslechtert, maar ook de solidariteit van de aanbieders onder-
ling (een andere belangrijke voorwaarde voor de handhaving van
hun marktpositie) onder druk  zet.  Beroepsgerichte  segmentering
lijkt dus een verschijnsel dat in voortdurende beweging is. Als
zodanig is het zeer illustratief voor de problemen waarmee aan-
bieders worden geconfronteerd als ze proberen een relatief be-
schermde marktpositie op te bouwen, die hen niet volledig aan het
wel en wee van specifieke arbeidsorganisaties overlevert.

De reden om mij met segmenteringstheoriein bezig te houden was in
eerste instantie de wens om meer inzicht te krijgen in de moge-
lijkheden van aanbieders om beschermde marktposities te verwer-
ven. Dat leidde tot een nadere beschouwing van twee typen deel-
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markten, de bedrijfsinterne en beroepsinterne markten, waarbinnen
de betrokken aanbieders in meer of mindere mate onttrokken zijn
aan de ongemitigeerde werking van de externe,  open markt.  Het
blijkt nu dat de bescherming die deze interne markten bieden toch
vaak maar betrekkelijk is en zijn grenzen heeft. De kwetsbaarheid
van de positie van aanbieders op de interne markten hangt in be-
langrijke mate samen met twee factoren, die eerder ook bij Offe
en Hinrichs naar voren kwamen. Ten eerste het feit dat de vragers
als werkgevers tot op grote hoogte het arbeidsproces beheersen en
door middel van technische en organisatorische veranderingen de
positie van bepaalde categorieon aanbieders/werknemers kunnen on-
dergraven. En ten tweede het feit dat het voor de aanbieders on-
danks alle daarop gerichte strategie6n toch heel moeilijk blijft
op eigen kracht de toegang tot deze beschermde markten te regu-
leren.

In combinatie met de eerder genoemde processen van uitsluiting en
marginalisering brengt dit mij tot de conclusie dat naast opbouw

van beschermde posities ook steeds afbraak van beschermde posi-
ties plaats vindt, dat op de arbeidsmarkt naast structurerings-
processen ook steeds destructureringsprocessen werkzaam zijn. In
het Nederlandse arbeidsmarktonderzoek heeft heeft het laatste tot
voor kort weinig systematische aandacht gekregen (zie voor een
uitzondering Martens 1977), hetgeen wellicht te maken heeft met
het feit dat in de jaren zestig en zeventig opbouw en consolida-
tie van beschermde posities een meer in het oog springend feno-
meen was dan de afbraak ervan. Destructuratietendenties kunnen
thans, in een situatie die gekenmerkt wordt door een nog steeds
groeiend aanbod en snelle technische en organisatorische verande-
ringen niet langer genegeerd worden. Ik zal er in het slothoofd-
stuk verder op ingaan.

Nadat in een eerdere paragraaf de strategische mogelijkheden en
de strategie8n van de partijen zijn besproken, heb ik in de laat-

ste drie paragrafen het beeld van de arbeidsmarkt als arena ge-
completeerd door in te gaan op de structurering van de arena
zelf. Het ging om de machts- en afhankelijkheidsrelaties op de
arbeidsmarkt en de wijze waarop deze zich ontwikkelen. Het ver-
trekpunt werd gevormd door de stelling van Offe en Hinrichs dat
aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt een surplus aan strategi-
sche  mogelijkheden  bestaat  en  dat  dientengevolge  de  aanbie-
ders - wanneer politieke strategie&n moeilijk door te voeren of
weinig succesvol blijken - in de richting van onderlinge concur-
rentie worden gedrongen. Deze stelling werd verder uitgewerkt met
behulp van de segmenteringstheoriein, die aan de ene kant een
beeld geven van de mogelijkheden van sommige groepen aanbieders
een beschermde marktpositie te verwerven, aan de andere kant la-
ten zien dat dit ten kosten gaat van andere groepen aanbieders,
die via het mechanisme van uitsluiting (exclusion,  zie Parkin
1979) in een marginale positie belanden. Ik heb er daarbij verder
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de nadruk op gelegd, dat de bescherming die op de interne markten
te vinden is, vaak maar betrekkelijk is en zijn grenzen kent. De
strategische mogelijkheden die de vragers bezitten, met name hun
repertoire aan autonomie- en marktondermijningsstrategieIn, lenen
zich telkens weer voor pogingen om beschermde markten te destruc-

tureren. De ontwikkeling van machts- en afhankelijkheidsrelaties
op de arbeidsmarkt staat in het teken van een door-elkaar-heen en
tegen-elkaar-in werken van  structuratie- en  destructuratie-ten-
denties, die soms in een wankel evenwicht verkeren doch steeds
een bron van spanning en verandering vormen.

6. Samenvatting en besluit

In dit hoofdstuk heb ik een poging ondernomen een sociologische
benadering van verhoudingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
te schetsen die met name gericht is op de rol van de arbeidsmarkt

als een verdelingsmechanisme. Ik heb daarbij afstand genomen van
die theorieon die zich in eerste instantie beperken tot een ver-
klaring van het arbeidsmarktgedrag. Niet het afzonderlijke gedrag
van vragers  en  aanbieders,  maar  hun  relaties  stonden  in  dit
hoofdstuk centraal. Ook heb ik afstand genomen van die benadering
waarbij - met erkenning van de wederzijdse  afhankelijkheid van
vragers en aanbieders - de wederzijdse afstemming van verwach-
tingen en gedrag tussen vragers en aanbieders en het afsluiten
van arbeidsmarktcompromissen in het middelpunt van de aandacht
staan. Ik heb betoogd dat achter deze processen machtsverhoudin-
gen schuilgaan, die door de betreffende auteurs niet systematisch
worden geanalyseerd.

In de benadering die ik hier heb gepresenteerd, een benadering
waarin de arbeidsmarkt als een arena wordt voorgesteld waarin van
elkaar afhankelijke actoren door middel van machtsuitoefening te-
gengestelde doelen proberen  te  realiseren,  staan de machts- en
afhankelijkheidsrelaties tussen de betrokkenen centraal. Deze re-

laties heb ik geanalyseerd met behulp van een aan de ruiltheorie
ontleende gedachtengang, waarin een verband wordt gelegd tussen
de verdeling van hulpbronnen, afhankelijkheid en macht. Na een
bespreking van de verschillende lok-, dwang- en overredingsmidde-
len die op de arbeidsmarkt een rol spelen (een bespreking die on-
der meer de gelegenheid bood om het veelgebruikte kwalificatie-
begrip in dit kader een plaats te geven en te wijzen op het be-
lang van organisatorische en politieke hulpbronnen) heb  ik de
analyse toegespitst op de verkenning van de strategische moge-
lijkheden van de partijen op de arbeidsmarkt. Het opstellen van
een typologie van arbeidsmarktstrategiein  (de indeling in bin-
dings-, autonomie-, marktbeheersings- en ondermijningsstrate-
gieon) vormde een centraal element in dit hoofdstuk.

In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk heb ik deze begrippen
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gebruikt bij een nadere beschouwing van de machtsverhoudingen op
de arbeidsmarkt en van de differentiatie van de machts- en afhan-
kelijkheidsrelaties, zoals die tot uiting komt in het bestaan van
verschillende typen deelmarkten. De aandacht ging daarbij vooral

uit naar de mogelijkheden van categorie8n aanbieders om - tegen
de achtergrond van een globaal surplus aan strategische mogelijk-
heden aan  de  vraagzijde - voor zichzelf relatief beschermde
marktposities op te bouwen en aldus gunstige ruilverhoudingen te
creiren. Ik besprak in dit verband segmenteringsprocessen die tot
het ontstaan van twee soorten interne markten leiden (bedrijfs-
en beroepsdeelmarkten), waar de machts- en afhankelijkheidsrela-
ties minder asymetrisch zijn dan op de externe, open arbeidsmarkt
het geval is.

Daarbij kwam ik tot de conclusie dat zulke mogelijkheden in eer-

ste instantie hun oorsprong vinden in ontwikkelingen binnen be-
drijven (en andere arbeidsorganisaties), die betrekking hebben op
de opbouw van het geheel van functies en de daarmee samenhangende
functie-eisen en die aanknopingspunten bieden voor het  strate-
gisch gedrag van vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt. De be-
nutting van deze mogelijkheden door bepaalde categorieon aanbie-
ders gaat echter steeds gepaard met de buitensluiting van andere
aanbieders. Zo wordt de tegenstelling tussen vragers en aanbie-
ders ten dele omgebogen in concurrentie tussen aanbieders onder-
ling.

Bovendien bleek bij de bespreking van de machts- en afhankelijk-
heidsrelaties op beide typen interne markten, dat de bescherming
die dit soort markten biedt in de regel maar betrekkelijk is. De
relaties op deze deelmarkten zijn zelden volstrekt symmetrisch en
stabiel.  De vragers/werkgevers bezitten doorgaans verschillende
strategische mogelijkheden om bij een voor hen gunstige situatie
op de externe markt hun afhankelijkheid van de betreffende cate-
gorieen aanbieders te verminderen en/of de beschermde marktposi-
tie van deze aanbieders te ondergraven. Voor de aanbieders/werk-
nemers hangt veel af van enkele condities (ontwikkeling van het
aanbod en de werkgelegenheid, tempo en aard van technische veran-
deringen) die zij meestal maar zeer ten dele beheersen. Naast de

opbouw is ook de afbraak van beschermde posities een permanent
aanwezig  verschijnsel.  Structuratie  6n  destructuratieprocessen
kenmerken te zamen - zij het in wisselende verhouding - de ont-
wikkeling van machts- en afhankelijkheidsrelaties op de arbeids-
markt.

In de Inleiding van dit boek heb ik binnen het arbeidsbestel drie
arena's onderscheiden: de arbeidsmarkt in engere zin (ook wel
werkgelegenheids- of allocatiemarkt genoemd), de collectieve ar-
beidsverhoudingen en de arbeidsorganisatie. Drie arena's die vaak
los van elkaar bestudeerd worden, maar waartussen (zo stelde ik)
tal van organisationele en functionele relaties bestaan. Uit het
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bovenstaande komt duidelijk naar voren dat de beschreven struc-
turatie- en destructuratieprocessen zich min of meer gelijktijdig

op al deze drie arena's afspelen.  Het bestaan van beschermde
marktsegmenten komt in de eerste plaats tot uiting in het proces
van positietoewijzing op de arbeidsmarkt. Segmentering houdt in
dat er op de arbeidsmarkt bepaalde scheidslijnen bestaan, dat be-
paalde posities voor bepaalde categoriein aanbieders gereserveerd
worden. Dat valt af te lezen aan het voorkomen van bepaalde mobi-

liteitspatronen en het optreden van mobiliteitsbarridres.

Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan en voortbestaan van
beschermde marktsegmenten is gelegen in de situatie op de ar-
beidsmarkt zelf: een voor de aanbieders gunstige vraag/aanbodver-
houding. Wanneer er een groot aanbodoverschot bestaat, komen de
beschermde marktposities onvermijdelijk onder druk te staan, zo-
als we nog in het volgende hoofdstuk zullen zien. Voor andere be-
langrijke voorwaarden moeten  we  ons  richten  op  ontwikkelingen
binnen de beide andere arena's. Wat de arbeidsorganisatie betreft
gaat het om het ontstaan van een qua functie-eisen gesegregeerde
arbeidsplaatsenstructuur. Dit proces is in hoofdstuk twee uitvoe-
rig behandeld. Het bestaan van zulke scheidslijnen in de arbeids-
plaatsenstructuur houdt rechtstreeks verband met de wijze waarop
bedrijven/instellingen  de  hierboven  besproken  kwalificatie- en
beheersingsproblemen proberen op te lossen.

De scheidslijnen die langs deze weg in de arbeidsplaatsenstruc-
tuur zijn ontstaan vormen als het ware de grondslag voor segmen-
tering op de arbeidsmarkt. Werkgevers grijpen bij de ontmoeting
van vraag en aanbod de vanuit hun gezichtspunt 'voorgegeven' ver-
schillen in het arbeidsaanbod (zoals die in leeftijd, geslacht,
kennis en vaardigheden) aan om de verschillendsoortige arbeids-
plaatsen te combineren met verschillendsoortige arbeidskrachten.
Sommige categorie6n aanbieders komen zo in een geprivilegieerde
situatie terecht, die hun goede strategische mogelijkheden biedt
om hun positie verder te verstevigen.

Aan de andere kant kunnen ook de aanbieders proberen dit proces
van positietoewijzing te beinvloeden. Daarvoor is in de  regel
collectieve organisatie nodig. In de collectieve arena, de arena
waar aanbieders en vragers elkaar als partij ontmoeten, proberen
groepen aanbieders het gedrag van de werkgevers ten aanzien van
allocatie en beloning aan bepaalde  regels  te  binden.  Daarbij
wordt ook vaak een beroep op de overheid gedaan om haar regelge-
vende bevoegdheden ten gunste van de aanbieders aan te wenden.
Het bestaan van zulke regels vormt, zoals we hebben gezien, in
veel gevallen de kern van beschermde marktsegmenten. Via de arena
van de collectieve arbeidsverhoudingen worden dus processen van
institutionalisering en de-institutionalisering  ('deregulering')
op gang gebracht, die als een integraal onderdeel van de ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt bestudeerd moeten worden.
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De samenhang tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in engere
zin), de arbeidsorganisatie en de collectieve arbeidsverhoudingen
is dus een belangrijk element van de in dit hoofdstuk geschetste
benadering. Ik wil tot besluit van dit hoofdstuk nog een ander
belangrijk punt naar voren halen, het verband tussen de door mij
besproken segmenteringsprocessen en de opbouw van de arbeidsmarkt
als geheel.

In het bovenstaande heb ik grote nadruk gelegd op het dynamische
karakter van de relaties op de arbeidsmarkt.  Ik heb bewust ge-
sproken van structurerings- en destructureringsprocessen en het
begrip  'structuur'  zo veel mogelijk vermeden.  Beide processen
brengen  samen  een  bepaalde  geleding  van  de  arbeidsmarkt  tot
stand,  doch  in  hoeverre  deze  is  uitgekristalliseerd  tot  een
enigszins stabiele structuur met enkele duidelijke scheidslijnen
is moeilijk a priori vast te stellen. In ieder geval heb ik hier-

boven enkele malen gewezen op de veranderlijkheid, de instabili-
teit van bepaalde constellaties van machts- en afhankelijkheids-
relaties, die vooral het gevolg is van belangentegenstellingen
tussen vragers en aanbieders.

Wel is het mogelijk om op grond van de bovenstaande beschouwing
een typologie van deelmarkten op te stellen en die te gebruiken
voor de analyse van de werkelijkheid op de arbeidsmarkt. Het is
duidelijk dat mijn betoog correspondeert met de eerder ook ge-
noemde typologie van Lutz en Sengenberger: de driedeling in be-
drijfsspecifieke, beroepsspecifieke en allemans deelmarkten, die
gebaseerd is op de aard van de gevraagde kwalificaties (Lutz en
Sengenberger 1974). Een andere typologie die in het voorafgaande

regelmatig ter sprake kwam is de driedeling van Piore (die ook
door Edwards c.s. overgenomen is):  de indeling in een primair
segment, onderverdeeld in een 'bovenlaag' en een 'onderlaag'; en
een secundair segment. Deze beide indelingen kan men als volgt
uitbeelden (zie figuur 5.1 en 5.2)

Er is een duidelijk verschil tussen beide typologieon. De typolo-
gie van Piore impliceert een uitgesproken hiorarchisch model van
de arbeidsmarkt. Piore en Edwards laten er ook geen twijfel aan
bestaan dat het volgens hen om re&le scheidslijnen gaat: niet al-
leen zijn de condities in de drie segmenten verschillend, maar
ook worden zij door verschillende categorieTn aanbieders bevolkt.
Bovendien is de mobiliteit tussen de segmenten gering. Met name
in hun laatste boek voeren Gordon, Edwards en Reich veel empi-
risch materiaal aan om deze stellidgen  te  staven  (Gordon e.a.
1982: 192 e.v.). Zowel Piore als Edwards brengen segmentering in
verband met de klassenstructuur van de samenleving; Piore door
zijn driedeling te koppelen aan de uit de stratificatieliteratuur
bekende  indeling  tussen middle  class,  working  class  en  lower
class, Edwards door de drie segmenten gelijk te stellen aan drie
fracties van de 'werkende klasse' (in de brede, marxistische be-
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tekenis van het woord) (Piore 1975: 144 e.v., Edwards 1979: 184
e.v.).

Zonder hier nu uitvoerig op in te gaan wil ik in dit verband wel
opmerken dat Piore en Edwards  c.s.  volgens mij te gemakkelijk
aannemen dat, ten eerste, processen van segmentering tot een een-
duidige hi6rarchische structuur van de arbeidsmarkt  leiden;  en
ten tweede, segmenten van de arbeidsmarkt rechtstreeks met

klassen corresponderen. Wat het laatste betreft verwijs ik naar
het model dat Giddens van het proces dat hij de structurering van
klassen- verhoudingen noemt heeft ontworpen. Volgens dat model is
het niet alleen de marktsituatie,  die de  formatie van klassen
beinvloedt, maar spelen ook de werksituatie en bepaalde aspecten

Fig. 5.1: typologie Fig. 5.2: typologie
van Lutz en Sengenberger van Piore

A

II
B

m c

I   Segment
specifieke deelmarkten A  Primaire segment

bovenlaag
II  Segment van beroeps-

specifieke deelmarkten B  Primaire segment
onderlaag

III Restmarkt, segment van
allemansdeelmarkten C  Secundair segment
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van de woon/leefsituatie een rol. Bovendien spreekt Giddens wel
van mobiliteitsbarridres, doch betrekt hij dat vooral op de in-
tergeneratie-mobiliteit. Groepen aanbieders met een gemeenschap-
pelijke marktpositie kunnen in zijn redenering alleen tot klassen
uitgroeien, als zij een zekere sociale identiteit ontwikkelen en
bovendien over de generaties heen een zekere continuiteit blijken
te bezitten (Giddens 1973: 99 e.v.). Het verband tussen arbeids-
marktsegmentatie en de klassenstructuur loopt dus over verschil-
lende tussenschakels, waardoor niet te snel vanuit het een tot
het ander besloten kan worden.

De aanpak die in de laatste paragrafen gevolgd is leidt tot een
enigszins afwijkende voorstelling van de arbeidsmarkt.  De twee
typen beschermde deelmarkten die ik in navolging van Lutz en
Sengenberger onderscheiden heb kunnen niet zonder meer in een
hiorarchische relatie worden geplaatst. Niet alleen de bedrijfs-
deelmarkten, maar ook de beroepsdeelmarkten zijn in de hogere re-
gionen van de arbeidsmarkt te vinden, getuige bijv. het bestaan
van  vele  hooggeschoolde  en  gespecialiseerde  beroepen  met  een
sterke marktpositie. Wel onderscheiden de beroepsdeelmarkten zich
van de bedrijfsdeelmarkten (althans volgens Lutz en Sengenberger)
doordat zij platter zijn, minder verticale mobiliteit kennen dan
de laatstgenoemde. Dat betekent dus dat de beroepsdeelmarkten in
principe onderling verschillen in beloningsniveau en status.

Verder moet erop worden gewezen, dat de grens tussen beroeps- en
bedrijfsdeelmarkten in de werkelijkheid vaak niet zo scherp te
trekken zal zijn. Dat heeft te maken met de dynamische relatie
die er tussen beide bestaat: beroepsdeelmarkten kunnen door be-
drijfsdeelmarkten worden geabsorbeerd  (bijv. wanneer kwalifica-
tie-eisen een meer bedrijfsspecifiek karakter krijgen), maar om-
gekeerd kunnen ten gevolge van processen van beroepsvorming uit
verschillende bedrijfsdeelmarkten ook nieuwe beroepsdeelmarkten
ontstaan. In de praktijk zullen dus allerlei meng- en overgangs-
vormen bestaan. Bovendien blijken er in de praktijk voor personen
die tot beroepsdeelmarkten behoren tal van overstapmogelijkheden
naar met hun opleidingsniveau corresponderende plaatsen op be-
drijfsdeelmarkten te zijn. Ook in dit opzicht is er dikwijls geen
sprake van een scherpe scheidslijn tussen beide. Een duidelijke
scheiding is wel aanwezig tussen beide typen interne markten en
het 'onbeschermde' deel van de arbeidsmarkt, ook wel de restmarkt
genoemd. Hier ligt volgens de typologie de voornaamste verticale
scheidslijn op de arbeidsmarkt.

Een nadeel van de genoemde typologie is dat er te weinig rekening
wordt gehouden met de toch grote verschillen tussen verschillende
soorten beroeps- resp. bedrijfsdeelmarkten.  In dit opzicht gaat
een door Althauser en Kalleberg ontworpen typologie een stap ver-
der. Zij maken eveneens een onderscheid tussen bedrijfsgebonden
en beroepsgebonden deelmarkten. Daarnaast reserveren zij de term
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interne markten echter voor die deelmarkten waarbinnen verticale
ketens van functies bestaan, die als promotieladders functioneren
en die alleen aan de onderkant via een beperkt aantal
toegangspoorten van buitenaf toegankelijk zijn. Zo onderscheiden
zij naast bedrijfsmarkten ook bedrijfsinterne markten: het eerste
type kent alleen een bepaalde mate van werkzekerheid en bescher-

ming tegen concurrentie van buitenstaanders, maar geen promotie-
ladders en verticale mobiliteit (zoals het laatste type). Op ana-

loge wijze worden beroeps- en beroepsinterne deelmarkten onder-
scheiden, met welk onderscheid ook een verschil in de aard van de
gevolgde scholing wordt verbonden (het tweede type kent langere,
meer theoretische en breder toepasbare opleidingen,  hetgeen de
betrokkenen onder meer minder kwetsbaar voor technische verande-
ringen maakt). Het laatste type deelmarkt wordt gevormd door de
secundaire markten. Deze typologie kan in zekere zin als een com-
binatie van de vorige twee worden beschouwd zoals uit figuur 5.3
blijkt. De zo geconstrueerde vijfdeling lijkt voor onderzoeks-
doeleinden zeer geschikt.

Figuur 5.3.  De typologie van Althauser en Kalleberg

IB

m

IA Het segment van bedrijfsinterne markten
IB     Het segment van bedrijfsmarkten
IIA Het segment van beroepsinterne markten
IIB Het segment van beroepsmarkten
III Het segment van secundaire markten
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Ik wil tot slot nog eens benadrukken dat het hier om een typolo-
gie gaat, niet om een algemeen geldig model van de arbeidsmarkt
of om een afbeelding van een concrete arbeidsmarkt (bijv. de Ne-
derlandse arbeidsmarkt anno 1986). Met behulp van zo'n typologie
kan worden nagegaan hoe een concrete (landelijke of regionale)
arbeidsmarkt is opgebouwd, d.w. z. in welke omvang de verschillen-
de soorten deelmarkten voorkomen en in welke verhouding ze tot
elkaar staan. Dan zou kunnen blijken dat een bepaald type deel-
markt maar sporadisch voorkomt,  terwijl andere juist ruim ver-
tegenwoordigd zijn; of dat bepaalde grenzen wel en andere niet
scherp te trekken zijn. Zo kan met behulp van de typologie een
beeld van een concrete arbeidsmarktconstellatie worden geschetst.

De benadering van segmentering die ik voorsta is dus in essentie
een meso-benadering. Tegen de achtergrond van de stelling dat er
op de arbeidsmarkt een primaire machtsongelijkheid bestaat  (de
stelling van Offe en Hinrichs, zie ook Kreckel 1980) wordt de na-
druk gelegd op het identificeren van processen die tot het ont-
staan van verschillende deelmarkten leiden en op het analyseren
van de machts- en afhankelijkheidsrelaties daarbinnen. De vraag
of deze processen op meso-niveau een duidelijke stratificatie van
de arbeidsmarkt op macro-niveau tot stand brengen kan niet aprio-

ri worden beantwoord, maar dient juist voorwerp van onderzoek te
zijn (zie voor een vergelijkbare gedachtengang Biehler en Brandes

1981: 155 e.v.). Het is overigens in het licht van de relatie
tussen arbeidsmarkt en sociale ongelijkheid wel een kernvraag,
die de aandacht van arbeidsmarktonderzoekers en andere in de on-
gelijkheid van de samenleving geinteresseerde onderzoekers meer
zou moeten bezighouden dan nu het geval lijkt te zijn.

Met deze opmerkingen over segmentering en stratificatie sluit ik
dit hoofdstuk af. In het volgende hoofdstuk zal ik een poging on-
dernemen de in dit hoofdstuk ontwikkelde idee8n te gebruiken voor
een analyse van actuele ontwikkelingen op de Nederlandse arbeids-
markt.

NOTEN

1) De  formulering  is  van Herbert Blumer, maar het bedoelde

uitgangspunt wordt in veel bredere kring geaccepteerd dan in
het symbolisch interactionisme (Van Hoof 1973: 358).

2) Dit is geen specifiek Nederlandse ontwikkeling. Ook het on-
derzoek van het arbeidsmarktgedrag in de USA wordt bijv. ge-
kenmerkt door  de inbouw van steeds meer 'structurele'  of
'situationele' kenmerken in de theoretische modellen. Zie o.a.

Berg 1981, Schervish 1983.
3) Zoals bekend wordt dit standpunt met name in het symbolisch

interactionisme verdedigd (Van Hoof 1973).
4) Deze  kritiek  geldt  niet  de  geciteerde  Amerikaanse  auteur
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Schervish, die zijn analyse van de afstemming tussen vraag en
aanbod aanvult met een analyse van de machtsverhoudingen op
de  arbeidsmarkt  op  basis  van  een  herformulering  van  de
marxistische reserveleger-theorie. De aanpak die hij  in de
genoemde publikatie volgt is duidelijk verwant met die welke
in dit hoofdstuk te vinden is.

5)  In het handelingstheoretisch kader van Van Wezel correspon-
deren deze twee situaties met de categorieon 'aanpassing' en
'verstarring'  die  samen  met  het  eerder  genoemde  begrip
'wederzijdse  doordringing'  en  het  tegenovergestelde  begrip
'wederzijdse isolering  de vier soorten relaties van subsys-
temen ten opzichte van elkaar weergeven.

6)  Van Wezel stelt dit aan de orde bij de bespreking van het
zgn.  'organisatiemodel',  een hulptheorie waarin beperkingen
in de organisatie van het economisch subsysteem en de gevol-
gen ervan voor de economische ontwikkeling en de arbeidsmarkt
centraal staan. Hij acht dit organisatiemodel thans zeer ac-
tueel.

7)  Onder macht kan in dit verband worden verstaan: de mogelijk-
heid van de ene actor (A) om de gedragsalternatieven van de
andere actor (B) te beinvloeden in overeenstemming met de ei-
gen doelen van A (Van Doorn & Lammers o.c.: 81).

8)  Het begrip strategie wordt hier dus niet gebruikt voor con-
crete gedragingen, het gaat om de 'logica', de gedachtengang,
die achter concrete handelingen schuilt. Dit is een 'sociale'
logica, die gangbare idee8n over hoe men bepaalde doelen kan
of hoort te bereiken weerspiegelt. Zie bijv. deze omschrij-
ving van Silverman "An actor may be said to use a strategy
when he regularly acts in accordance with one established
view of what  is  likely  to  produce  a  response  from  other
actors which is favourable to several of his valued ends."
(Silverman 1970: 186). Op deze manier kan men zowel een lou-
ter subjectieve interpretatie vermijden,  als de  structuur-
theoretische opvatting waarbij de logica achter de concrete
gedragingen  beschouwd  wordt  als  uitdrukking  van  bepaalde
structuurkenmerken, i.c. belangenconstellaties (Huijgen 1983:
16).

9)  Zie voor een nadere uitwerking Offe 1984.
10) In Nederland vinden we een dergelijke verklaring terug bij

Van Wezel en Vissers (1983: 58 e.v.)
11) Dat impliceert niet, dat volgens Piore alle banen in dit

soort ondernemingen in bedrijfsdeelmarkten zijn opgenomen of
dat - omgekeerd - alle banen in het andere type ondernemingen
tot de secundaire deelmarkt zouden behoren. Het economisch
dualisme kan niet zo maar in een arbeidsmarktdualisme worden
omgezet (Piore 1975: 147 e.v.)

12) Thurow betoogt als aanvulling op deze redenering, dat ook de
bereidheid van werknemers om hun collega's op de werkplek
kennis en vaardigheden over te dragen afhankelijk is van het
bezit van werkzekerheid, omdat men alleen op die manier de
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garantie heeft dat men niet door deze  collega's weggecon-
curreerd zou worden (Thurow 1975).

13) In ons land vinden we belangrijke elementen van zo'n radi-
cale benadering terug bij Mok (zie Mok 1975 en Loveridge en
Mok 1979) en in de verschillende publikaties van de Nijmeegse
TOA-groep (zie Christis e.a. 1980, Martens e.a. 1983).

14) Deze theorie is in zijn meest omvattende vorm te vinden in
het  boek  'Segmented  work,  divided workers' (Gordon  e.a.
1982), waarin de auteurs ook elementen van de  lange golf-
theorie hebben verwerkt. De ontwikkeling van het kapitalisme
in de Verenigde Staten wordt wat de gevolgen voor de arbeid
betreft in drie fasen verdeeld: proletarisering, homogenise-
ring en segmentering.

15) Deze  in  eerste  instantie  van  Piore  afkomstige  redenering
vinden we thans ook terug in het meest  recente boek van
Edwards c.s. (Gordon e.a. 1982: 202-203).

16) Wellicht weerspiegelt dit de zoveel grotere rol van de vak-

opleidingen in het Duitse onderwijssysteem.
17) Zij verdedigen daarbij dan ook de stelling dat de beroepen-

structuur niet zozeer de basis van sociale ongelijkheid is,
maar juist de neerslag ervan (zie Beck en Brater 1978: 38-
40).

18) Zie bijvoorbeeld de zeer interessante studie van Drexel en
Nuber, waarin het ontstaan van nieuwe handarbeidersberoepen
in de metaal- en chemische industrie wordt beschreven tegen
de achtergrond van steeds grotere problemen m.b.t. de tradi-
tionele manier van scholing, on the job training (Drexel en
Nuber 1979). In Nederland is voor de chemische industrie een
soortgelijke ontwikkeling geconstateerd  (zie Kayzel en Van
Wel 1985).

19) Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat het begrip beheer-
sing door mij niet beperkt wordt tot externe dwang of con-
trole maar ook motivatie insluit. Beheersing slaat op het
gebruik van positieve dn negatieve sancties,  op directe in
indirecte (d.w.z. op zelfcontrole gebaseerde) vormen van be-
invloeding.

20) Ik wijs er in dit verband op dat ook Offe en Hinrichs in het
vervolg van hun vaker genoemde bijdrage uitvoerig ingaan op
deze marginaliseringsprocessen en dan met name in de context
van het proces van bedrijfsgerichte segmentering.

21) Dit argument is met name verder uitgewerkt door Sengenberger
en zijn collega's in hun (Duitse) versie van het proces van
bedrijfsgerichte  segmentering,  waarin  strategiein  van  be-
drijven ter vergroting van hun interne en externe autonomie
een grote rol spelen (zie bijv. Mendius en Sengenberger 1976).
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VI. FLEXIBILISERING, SEGMENTERING EN EEN MARKTGERICHT BELEID

De herstructurering van de arbeidsmarktverhoudingen in de jaren
tachtig

Inleiding

Nadat in het vorige hoofdstuk een poging gedaan is om een theore-
tisch kader te schetsen met behulp waarvan de machts -en afhanke-
lijkheidsrelaties en de verdelingsprocessen op de  arbeidsmarkt
geanalyseerd kunnen worden, wend ik mij in dit slothoofdstuk op-
nieuw tot de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarbij
gaat het er nu niet om (zoals in de hoofdstukken 2,3 en 4) speci-
fieke arbeidsmarktproblemen te belichten. De vraag die ik me in
dit  hoofdstuk  stel  is  in  welke  mate  deze  ontwikkelingen  de
machts- en afhankelijkheidsrelaties op de arbeidsmarkt beinvloe-
den, in welke mate zij tot een herstructurering van de arbeids-
marktverhoudingen leiden.  Ik zal me daarbij mede  laten  leiden
door de theoretische inzichten die ik in het laatste deel van het
vorige hoofdstuk (par. 3, 4 en 5) heb geformuleerd.

In de eerste paragraaf zal ik ingaan op enkele factoren die de
machtsbalansen tussen vragers en aanbieders in belangrijke mate
beinvloeden, zoals de groei van een omvangrijk aanbodoverschot en
economische en technologische ontwikkelingen die tot ingrijpende
verschuivingen in de beroepenstructuur leiden.  Ook zal ik aan-
dacht besteden aan de wijze waarop de vragers/werkgevers op deze
veranderingen  inspelen,  op ontwikkelingen  in  werkgeversstrate-
gieon dus. In de tweede paragraaf zal ik het betoog toespitsen op

de processen van segmentering die in het vorige hoofdstuk bespro-
ken zijn. Ik zal argumenteren dat een zekere herstructurering van
de arbeidsmarktverhoudingen zichtbaar wordt, die de veranderende
machtsverhoudingen tussen vraag en aanbod en tussen verschillende

categoriein aanbieders onderling weerspiegelt. In de laatste pa-
ragraaf sta ik stil bij ontwikkelingen in de sfeer van de collec-
tieve arbeidsverhoudingen (het georganiseerd optreden van vragers
en aanbieders) en bij ontwikkelingen in het arbeidsmarktbeleid
van de overheid, vanuit de vraag welke invloed van deze beleids-
niveaus uitgaat op de eerder geschetste processen van herstructu-
rering.

Deze beschouwing draagt onvermijdelijk een enigszins hypothetisch
karakter. Bepaalde ontwikkelingen, die zich soms duidelijk soms
ook minder scherp aftekenen, worden door mij tegen de achtergrond
van het eerder gegeven theoretische perspectief naar voren ge-
haald. Mijn bedoeling is een tentatief beeld te schetsen van ont-

wikkelingen in de machts- en afhankelijkheidsrelaties op de ar-
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beidsmarkt in de jaren tachtig, dat dienst kan doen bij toekom-
stig onderzoek naar de verdelingsaspecten van de arbeidsmarktpro-
blematiek. Het gaat mij daarbij vooral om het aangeven van samen-
hangen tussen ontwikkelingen op deelterreinen die doorgaans ge-
scheiden worden onderzocht. In hoofdstuk 1 heb ik betoogd dat het
ontwikkelen van  door  theoretische  inzichten  geleide  interpre-
tatiekaders een noodzakelijke voorwaarde  is voor het verwerven
van een zekere distantie ten opzichte van de wijze waarop de be-
trokken actoren arbeidsmarktproblemen defini6ren. Het ligt in de
lijn van de daar geformuleerde kritiek op het sociologisch ge-
oriinteerde arbeidsmarktonderzoek dat ik in dit slothoofdstuk een

poging waag om op basis van de in het vorige hoofdstuk geformu-
leerde theoretische inzichten zelf een samenhangend beeld van de
veranderingen in de arbeidsmarktverhoudingen te schetsen, hoe on-

volledig en voorlopig dit ook mag zijn.

1. Het groeiende machtsoverwicht van de vraagzijde

Een omvangrijk aanbodoverschot

In het licht van de in hoofdstuk 5 besproken opvattingen van Offe
en Hinrichs is een logisch vertrekpunt voor de bespreking van de
actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het bestaan van een
groot aanbodoverschot. Dit is het gevolg van een sinds het midden
van de jaren zeventig stagnerende groei van de werkgelegenheid
enerzijds en een grote toename van het arbeidsaanbod anderzijds.
Kon de nog tamelijk bescheiden toename van het aanbod tot aan het
einde van de jaren zeventig worden opgevangen door de groei van
de werkgelegenheid in de collectieve sector en een aanzienlijke
arbeidsuitstoot via vooral de W.A.0., vanaf 1980 steeg de werk-
loosheid ten gevolge van een aanhoudende groei van het aanbod en

een tijdelijk zelfs afnemende werkgelegenheid snel.  Volgens de
meest recente prognoses zal de stijging van het aanbod pas in de
jaren negentig gaan afnemen, terwijl eerst na het jaar 2000 een
stabilisatie te verwachten valt (OSA 1985). Ondanks het feit dat
zich thans een aarzelend herstel van de werkgelegenheid in de
marktsector aftekent, is het zeer de vraag of een nieuwe groei
van de werkgelegenheid het groeiende aanbod zal kunnen absorbe-
ren. Daarvoor zou een hoge economische groei en/of een forse da-
ling van de gemiddelde arbeidsduur nodig zijn. Het probleem wordt
nog verscherpt door de inkrimping van de collectieve sector. Het
voortbestaan  van  het  huidige  omvangrijke  aanbodoverschot,  ja
zelfs een verdere stijging hiervan in de nabije toekomst lijkt
dus een realistische verwachting (Godschalk 1986: 135 e.v.).

Men zal zich herinneren dat voor Offe en Hinrichs de autonome,
dat wil zeggen weinig door marktstrategische overwegingen bein-
vloedbare  ontwikkelingen  van het  aanbod  de  voornaamste  zwakke
plek in de arbeidsmarktpositie van de aanbieders vormen. Zij wij-

240



zen daarbij niet alleen op demografische ontwikkelingen, maar ook
op de afnemende mogelijkheden van steeds grotere delen van de po-
tentiole beroepsbevolking om buiten de arbeidsmarkt om in het le-
vensonderhoud te voorzien. Wat valt er vanuit dit gezichtspunt
over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het aanbod te
zeggen?

Het eerste dat opvalt is dat de aanhoudende groei van het ar-
beidsaanbod voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door het
feit dat vrouwen zich in snel groeiende aantallen op de arbeids-
markt richten: alleenstaande vrouwen die een ze]fstandig bestaan
moeten opbouwen, maar vooral ook gehuwde vrouwen. Bij deze laat-
ste categorie zullen zeker ook materi8le motieven, die bijv. be-

trekking hebben op de levensstandaard van het gezin, meespelen.
Daarnaast echter speelt een veranderend waardenpatroon een grote
rol, waarin de emancipatie van vrouwen in belangrijke mate gekop-
peld is aan het verrichten van betaalde arbeid. Anders gezegd: de
huidige groei van het arbeidsaanbod wordt mede beinvloed door in-
dividualiseringstendenties en het streven naar emancipatie. Naast
demografische en economische factoren (de  'proletarisering' van
Offe en Hinrichs) zijn dus ook sociaal-culturele factoren verant-
woordelijk voor de betrekkelijk autonome ontwikkeling van het ar-
beidsaanbod. De druk op de arbeidsmarkt wordt vergroot door de
toenemende waarde die door vrouwen aan het bezit van een betaalde
baan wordt toegekend.

Men zou echter kunnen opwerpen dat zich - mede onder invloed van
de omvangrijke werkloosheid - thans tegelijkertijd nieuwe moge-
lijkheden voor een arbeidsmarkt-extern bestaan lijken te openen.
Zo lijkt het zelfstandig ondernemerschap weer in opkomst, niet
alleen in de kring van hen die traditioneel gericht zijn op wer-
ken voor eigen rekening en risico, of van de nieuwe 'profession-
als', die op grond van hun specialistische kennis van bijvoor-
beeld de informatietechnologie en de toepassingen daarvan een on-
afhankelijke positie kunnen opbouwen, maar ook in meer alterna-
tieve kringen waarin idee n over milieuvriendelijk produceren en

kleinschalige dienstverlening opgang doen (zie bijv. Van der Loo
e.a. 1984). Sommigen wijzen op de betekenis van nieuwe 'communa-

le' vormen van economische samenwerking en wederzijdse dienstver-
lening, als modern equivalent van de traditionele gemeenschaps-
economie (zie bijv. Berger en Offe 1984, De Jonge 1987). De moge-
lijkheden van 'werken met behoud van uitkering' zijn in vergelij-

king met een aantal jaren geleden aanzienlijk verruimd, hetgeen
tot een snelle uitbreiding van dit ' derde arbeidscircuit' heeft
geleid (Den Broeder 1985). Uitkeringen vormen in veel gevallen
ook een financi6le basis voor het alternatieve ondernemerschap of
de communale informele economie. Wijst dit alles erop dat het
historisch proces van proletarisering (zoals Offe en Hinrichs het
noemen) tot stilstand gekomen is, dat we wellicht zelfs van een
omslag daarin getuige zijn?
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Mij lijkt dat de betekenis van de bovengenoemde verschijnselen
gemakkelijk overschat kan worden. Het bestaan als al dan niet al-
ternatieve kleine zelfstandige blijft precair (zeker als de con-
currentie toeneemt) en beweegt zich vaak op het bestaansminimum.

De opnamecapaciteit van de genoemde communale vormen van samen-
werking en dienstverlening is beperkt en mede afhankelijk van de
mogelijkheden van althans een aantal betrokkenen een reguliere
bron van inkomsten te vinden. Het werken met behoud van uitkering

blijft een zeer omstreden zaak, niet alleen in de ogen van hen
die  hiervan  concurrentievervalsing vrezen,  maar  ook  voor  een
groot aantal betrokkenen, die het  (niet  ten onrechte)  als een
tweederangs mogelijkheid, als een onvolwaardig alternatief voor
een betaalde baan beschouwen. De mogelijkheid dat het werken met
behoud van uitkering kan uitgroeien  tot  een  alternatieve  be-
staansvorm naast het huidige banenbestel wordt weliswaar door
sommigen  gepropageerd  (de  zgn.  werkbeweging,  zie  Maat  en  co
1985); in de praktijk ontwikkelt het zich als een tussenstation

voor vooral jongere werklozen in de moeizame overgang van school
naar een plaats in het reguliere arbeidsbestel  (Veerman en Van
Hoof 1986).

De achtergrond van dit alles wordt gevormd door het feit dat de
gerichtheid op het bezit van een baan, op betaalde arbeid - ook,
of misschien wel juist onder werklozen (zie bijv.  Ten Have en
Jehoel 1986) - nog steeds heel sterk is en onder sommige groepe-
ringen (gehuwde vrouwen bijvoorbeeld, zie boven) zelfs nog lijkt
toe te nemen. In dit opzicht heeft het arbeidsethos tot op heden
weinig terrein prijsgegeven. Weliswaar blijken bij sommige cate-
goriein uit de beroepsbevolking thans enigszins andere wensen ten
aanzien van arbeid te leven dan vroeger (bijvoorbeeld met betrek-
king tot de inhoud van het werk en de ontplooiingskansen die het
biedt), deze verschuiving in arbeidsori6ntatie laat de centrale
betekenis van betaalde arbeid onverlet en gaat gepaard met een

versterking van de neiging het verrichten van betaalde arbeid als
een recht (eerder dan een plicht) te zien (1). Ook bij hen die
gericht zijn op een alternatieve wijze van produceren en werken
blijkt het arbeidsethos (of althans bepaalde aspecten ervan) nog
steeds sterk aanwezig (Van Steenbergen 1985).

Vanuit het bovenstaande gezichtspunt blijft als enige serieuze
mogelijkheid ter ontlasting van de arbeidsmarkt naast de groei
van het zelfstandig ondernemerschap de informele economie in eng-
ere zin, het zwarte arbeidscircuit dus, over. De vraag is echter
in hoeverre het bestaan van een arbeidsmarkt die zich onttrekt
aan de waarneming en regelgeving van de arbeidsmarktautoriteiten
als een werkelijke ontlasting van de (offici6le) arbeidsmarkt te
beschouwen is. Beter lijkt het om hier van twee functioneel nauw
verbonden en in elkaar overlopende markten voor betaalde arbeid
te spreken.
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In ieder geval zijn het niet alleen werklozen die zich op de in-

formele arbeidsmarkt bewegen; de beste mogelijkheden lijken daar
eerder weggelegd voor hen die al een baan bezitten of althans op
ruime werkervaring kunnen bogen (zie bijv. Mevissen en Renooij
1985). Verder hebben lang niet alle werklozen toegang tot de in-

formele arbeidsmarkt; dat is ook hier gebonden aan het bezit van
bepaalde vaktechnische en sociaal-normatieve kwalificaties en van
bepaalde  contacten.  Activiteiten  op de  informele  arbeidsmarkt
lijken bovendien eerder een methode tot het verwerven van een ad-
ditionele inkomstenbron dan een volledig alternatief voor parti-
cipatie op de reguliere arbeidsmarkt. Dat neemt niet weg dat het
'witten' van het zwarte circuit onder bepaalde omstandigheden tot
een versterking van de reguliere arbeidsmarkt kan leiden, waar-
door het aanbodoverschot beter kan worden opgevangen dan nu het
geval is. Maar ook aan de mogelijkheden tot 'witten' zijn in de
praktijk grenzen gesteld.

De conclusie van deze uitweiding over arbeidsmarkt-externe be-
staansmogelijkheden luidt dat er langs deze weg vooralsnog geen
substantiole ontlasting van de arbeidsmarkt zal plaatsvinden. De
mogelijkheden zelf zijn nog steeds beperkt, bovendien gelden ze
voor het overgrote deel van de beroepsbevolking als weinig aan-
trekkelijke alternatieven voor het bezit van een betaalde baan.
In dit opzicht zal het volledige gewicht van het omvangrijke en
wellicht nog groeiende aanbodoverschot op de arbeidsmarkt blijven
drukken.

Het aanbodoverschot komt natuurlijk in eerste instantie tot uit-
drukking in het bestaan van een omvangrijke en ongelijk over de
beroepsbevolking verdeelde werkloosheid. De effecten ervan op de
arbeidsmarkt reiken echter aanzienlijk verder dan de categorie
werklozen. In het algemeen zal van het bestaan ervan een neer-
waartse druk op het belonings- en uitkeringsniveau uitgaan.
In ons land is dit de afgelopen jaren zeker het geval geweest.
Verder zal ook de baanzekerheid negatief worden beinvloed, omdat
substitutiemogelijkheden voor de werkgevers toenemen. Ook wanneer
dit niet rechtstreeks tot vervanging van de duurdere en minder
produktieve door goedkopere en  produktievere werknemers  leidt,
vormt dit voor werkgevers toch een aanleiding om meer dan voor-
heen hun toevlucht te zoeken tot minder bindende arbeidsovereen-
komsten. Ook dit verschijnsel, de toename van  zgn. flexibele ar-
beidsrelaties, is thans zichtbaar; ik kom daar nog op terug. Het
grote aanbodoverschot tast dus ook de positie van de werkenden
aan.

Het aanbodoverschot is echter niet in gelijke mate over de ar-
beidsmarkt verdeeld. De doorwerking ervan is afhankelijk van de
samenstelling van het aanbodoverschot zelf en van de bestaande
arbeidsmarktstructuur. Wat het eerste betreft is het nodig een
onderscheid te maken tussen nieuwkomers op de arbeidsmarkt en hen
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die al een aantal jaren tot de beroepsbevolking behoren en door
baanverlies in de categorie werklozen terecht gekomen zijn. De
eerste groepering is in het algemeen jonger en beter opgeleid dan
de tweede, doch mist de werkervaring die voor vele functies on-
misbaar is. Wat het tweede betreft  is het van groot belang in
welke mate bepaalde deelmarkten door de betrokkenen afgeschermd
kunnen worden van het zich in eerste instantie op de externe
markt ophopende aanbodoverschot. Mijn veronderstelling is dat dit
met name op de meeste beroepsdeelmarkten heel moeilijk zal zijn,
omdat in de Nederlandse verhoudingen pogingen tot een restrictief

opleidingsbeleid al gauw stuiten op de vrijheid van onderwijs of
de ideologie van gelijke kansen. Alleen daar waar beroepsoplei-
dingen in particuliere handen zijn, wanneer er veel publieke mid-
delen mee gemoeid zijn en/of het om bijzonder goed georganiseerde
en  invloedrijke  beroepsgroepen  gaat  (de medici  bijv.),  lijken
deze pogingen kansrijk. Niettemin wijst de weer oplevende discus-
sie over de rol van 'het arbeidsmarktcriterium' bij de vaststel-
ling van de opleidingscapaciteit in het H.B.0. en W.0. erop, dat
er krachten in de riching van afsluiting van beroepsdeelmarkten
werkzaam zijn.

Bij de bedrijfsdeelmarkten ligt de zaak anders. In een situatie
waarin de groei van deze deelmarkten tot staan gekomen is, zijn
de mogelijkheden voor buitenstaanders om toegang te krijgen tot
deze deelmarkten behalve van het natuurlijk verloop afhankelijk
van het succes van pogingen van de werkgevers om de restricties
met betrekking tot ontslag te versoepelen. Hoewel de werkgevers
hier in de afgelopen jaren herhaaldelijk en met kracht op aange-
drongen hebben, heeft dat behalve in de procedurele sfeer (ver-
korting van procedures) nog weinig opgeleverd (zie Van Voorden
1985: 44-45). Dat betekent dat alleen maatregelen ter stimulering
van het vrijwillige verloop overblijven, zoals bijv. de vergro-
ting van mogelijkheden voor vervroegde pensionering of het aan-
bieden van aantrekkelijke vertrekpremies.  Dat  zijn echter dure
maatregelen, die de draagkracht van vele bedrijven te boven gaan.
Het lijkt mij dat het bestaan van een groot aanbodoverschot voor-
alsnog niet heeft geleid tot het op grote schaal openbreken van
bedrijfsdeelmarkten (2).

In een van de weinige empirische studies op dit gebied (een on-
derzoek naar het bestaan en de ontwikkeling van interne markten
in 19 grote bedrijven) wordt zelfs de conclusie getrokken dat in
de onderzochte periode (1974-1983) van een toenemende afsluiting
van de bedrijfsdeelmarkten sprake is, hetgeen vooral veroorzaakt
wordt door de afname van het vrijwillige verloop onder het perso-
neel (Van Bergeijk en De Grip 1986). Wel zullen vele werkgevers
vermoedelijk van de gelegenheid gebruik maken om 'parkeerplaat-
sen' bij de toegangspoorten tot deze deelmarkten te cre6ren, die
onder meer voor selectiedoeleinden benut kunnen worden en waar-
door de interne markt onder druk gezet kan worden. (V.d. Berg &
V.d. Tillaart 1986).
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Niet alle beschermde deelmarkten ondervinden dus in dezelfde mate
de gevolgen van het aanbodoverschot. Wel verscherpt het over de
hele linie de concurrentie tussen verschillende categorieon aan-
bieders, zowel tussen de 'gevestigden' (degenen in beschermde po-

sities) en de 'buitenstaanders', als binnen de laatste categorie.
Van de kant van de eerste categorie is in deze situatie een de-
fensief arbeidsmarktgedrag te verwachten, dat op individueel ni-
veau tot uitdrukking komt in de daling van vrijwillige mobili-
teit, op collectief niveau in het hardnekkig verdedigen van ver-
worven rechten. Voor de tweede categorie geldt een ander patroon:
de buitenstaanders zullen in eerste instantie proberen 'een voet
tussen de deur te krijgen', dat wil zeggen banen accepteren ook
al betekent dit het doen van concessies op het punt van beloning,
baanzekerheid e.d. om dan vervolgens via baanwisseling de eigen
positie verder te verbeteren. Voor beide vormen van arbeidsmarkt-

gedrag zijn aanwijzigingen te vinden in een recente studie van
arbeidsmarktmobiliteit van het  IVA,  waarin  enerzijds  geconsta-
teerd wordt dat het aandeel van de gedwongen mobiliteit op de to-
tale mobiliteit de laatste jaren is toegenomen, anderzijds dat de
grootste vrijwillige mobiliteit te vinden is bij de toetreders op
de arbeidsmarkt en bij hen die na een periode van werkloosheid
een baan aanvaard hebben (Vissers e.a. 1986: 21 e.v.).

Tot zover de betekenis van het huidige aanbodoverschot voor de
verhoudingen op de arbeidsmarkt. Het is duidelijk dat het voort-
bestaan ervan de positie van het aanbod over het geheel genomen
verzwakt, doch dat het in ongelijke mate op verschillende catego-
rieon aanbieders uitwerkt.

Verschuivingen in de beroepenstructuur

Een tweede ontwikkeling die van groot belang is voor de arbeids-
marktverhoudingen wordt  gevormd  door de veranderingen  in  de
structuur van de werkgelegenheid (naar sector/bedrijfstak, maar
ook naar opleidings- c.q.  functieniveau), die verbonden zijn met
verschuivingen op de afzetmarkten en met ontwikkelingen in pro-
duktietechniek en arbeidsorganisatie. Deze leiden onder meer tot
ingrijpende veranderingen in de beroepenstructuur. Sommige beroe-
pen, verbonden met inkrimpende bedrijfstakken of met verouderende
produktietechnieken, nemen in omvang af, terwijl andere beroepen,
die met groeiende economische deelsectoren of met nieuwe techno-
logieen verbonden zijn, in omvang toenemen. De herstructurering
van de werkgelegenheid manifest eert zich  in  de  inkrimping  en
groei van bepaalde beroepen.

Onlangs heeft De Grip een beeld gegeven van de 'occupational win-
ners' en 'losers' in de jaren zeventig (De Grip 1986). Het zal
geen verbazing wekken dat de  'winners'  toen vooral te vinden
waren in de quartaire sfeer, de beroepen verbonden met onderwijs,
gezondheidszorg en welzijnswerk, en bij bepaalde academische be-
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roepen zoals juristen,  economen,  accountants en sociale weten-
schappers; terwijl de krimpende beroepen vooral gevonden werden
onder de handarbeidersberoepen in stagnerende, arbeidsintensieve
industriole sectoren.  Interessant is overigens dat ook middenka-

derberoepen (d.w. z. toezichthoudend en lager leidinggevend per-
soneel) zowel in industri6le als in de administratieve sfeer tot
de krimpende beroepen behoren.  Interessant, omdat dit wijst op
veranderingen in de organisatiestructuur van bedrijven.

Naar mag worden verwacht zal dit beeld in het huidige decennium
wel enige wijzigingen ondergaan. Zo is het duidelijk dat de groei
van de genoemde quartaire beroepen tot staan is gekomen en dat
een daling in de lijn der verwachtingen ligt (en ten dele ook al

zichtbaar is, denk bijvoorbeeld aan het onderwijzend personeel).
Ook de academische beroepen in de sociaal-culturele sfeer worden
met een achteruitgang geconfronteerd. Aan de andere kant zal de
opkomst  van de nieuwe 'high-tech' -beroepen rond informatisering/
automatisering,  die  volgens  De  Grip  al  in  de  jaren  zeventig
enigszins zicbtbaar werd, zich in versneld tempo doorzetten. Ook
de perspectieven van andere technische beroepen op hoger en mid-
delbaar niveau (ingenieurs, technici) zijn gunstig; datzelfde kan
vermoedelijk ook worden gezegd van beroepen in de sfeer van mana-
gement en organisatie (zie in dit verband bijvoorbeeld de recente
IAB-prognoses van de Duitse werkgelegenheidsstructuur tot 2000:
Stoosz en Weidig 1986, Warnken 1986)

In de dienstverlenende sfeer zullen bepaalde administratieve en
commerciole beroepen ten gevolge van automatiserings- en reorga-
nisatieprocessen wellicht onder druk komen te staan. Daarentegen
wordt de zgn.  zakelijke dienstverlening (ingenieurs-, architec-
ten- en  andere adviesbureaus, computerservicediensten, accoun-
tantsbureau's,  etc.  etc.)  alom als  een  groeisector  aangeduid,

hetgeen de werkgelegenheid van de daar goed vertegenwoordigde be-
roepen zoals economen, juristen, accountants, hard- en software-
specialisten, ingenieurs enz. ten goede zal komen (Gravesteijn-
Ligthelm e.a.  1986). Ook liggen er volgens sommigen groeimoge-
lijkheden voor beroepen in de directe persoonlijke dienstverle-
ning (winkelpersoneel, horeca, kappers en andere verzorgende be-
roepen) (zie bijvoorbeeld NEI 1986). Als dat zo is, zouden deze
beroepen de enige groeiberoepen met een betrekkelijk lage oplei-
dingsdrempel zijn.

De thans plaatsvindende veranderingen in de beroepenstructuur be-
perken zich niet tot de opkomst van sommige en de neergang van
andere beroepen. Ook belangrijk zijn de onder invloed van de
technologische ontwikkelingen plaatsvindende veranderingen in de
inhoud van vele beroepen, veranderingen die vaak ook consequen-
ties hebben voor hun verhouding met andere beroepen. Zo gaan bij-
voorbeeld ten gevolge van de snelle verbreiding van de microelec-
tronica en daarop gebaseerde produktietechnieken de beroepen in
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de werktuigbouwkundige en de electrotechnische sfeer meer op el-
kaar lijken.  In de toekomst wordt zelfs een fusie van bepaalde
beroepen uit beide sferen voorzien (zo bijv. een samensmelten van
mechanische en electrotechnische operator- en onderhoudstaken
- zie Riphagen e.a. 1986). Dit vergroot uiteraard de concurrentie
tussen deze beroepen en de substitutiemogelijkheden voor de werk-
gevers.

In andere beroepen verdwijnt de specifieke vakkennis naar de ach-
tergrond en worden meer algemene theoretische kwalificaties en/of
kwalificaties die betrekking hebben op de instelling waarmee men
werkt (flexibiliteit, nauwkeurigheid, verantwoordelijkheidsgevoel
enz.) steeds belangrijker. Dat kan eveneens tot vervaging van de
grenzen van het vak/beroep en een toenemende concurrentie met an-
dere beroepsgroepen leiden. Zo is er bijvoorbeeld in de grafische
industrie sprake van een vervagend onderscheid tussen grafisch
vakwerk en andere soorten werk met een meer administratief of in-
tellectueel karakter. Tot op heden hebben de grafici hun deel-
markten door hun invloed op recrutering en opleiding met enig
succes weten te beschermen  (zie hoofdstuk 3),  doch het is de
vraag of zij hierin ook in de toekomst zullen slagen zonder dat
zij invloed op het proces van technologische vernieuwing zelf we-
ten te verwerven. De krimpende werkgelegenheid en de toenemende
concurrentie met andere categorie6n aanbieders zal ook de positie
van de grafici gaan bedreigen (Wijmans 1986).

De huidige arbeidsmarktsituatie wordt dus niet alleen gekenmerkt
door het bestaan van een omvangrijk aanbodoverschot,  maar ook
door een ingrijpend proces van herstructurering van de werkgele-
genheid dat grote consequenties voor de beroepenstructuur heeft.

Dat maakt voor sommige aanbodgroeperingen de situatie extra moei-
lijk. Hun deelmarkten komen aan twee kanten onder druk te staan:
de werkgelegenheid kalft af, terwijl de aanbodsdruk groot blijft.
Bij dit  laatste valt te bedenken dat de belangstelling onder
schoolverlaters voor vele beroepen doorgaans niet meteen reageert
op veranderde arbeidsmarktperspectieven,  ja zelfs daar soms  in
hoge mate  van  onafhankelijk  is.  De  strategische  mogelijkheden
voor deze beroepsgroepen zijn gering. Men kan uiteraard proberen
de opleiding te gebruiken om de deelmarkt af te sluiten, doch de
kansen op succes van zulke pogingen zijn doorgdans gering, zoals
reeds werd betoogd. Ook kan men proberen de consequenties van een
inkrimpende werkgelegenheid te ontlopen door het beroepsdomein te
verbreden of te verleggen, doch dan zal men ongetwijfeld snel
stuiten op de concurrentie van andere beroepsgroepen. De meest
waarschijnlijke uitkomst is een toenemende concurrentie en ver-
dere differentiatie in stabiele en instabiele posities binnen de
betreffende deelmarkten. De situatie binnen de verschillende so-
ciaal-culturele  beroepen  lijkt  een  goede  illustratie van  deze
ontwikkelingen.
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Aan de andere kant bieden de verschuivingen in de structuur van
de werkgelegenheid sommige groepen aanbieders ook kansen om een
sterke  arbeidsmarktpositie  op  te  bouwen,  ondanks  het  algemene

aanbodoverschot. Doordat de vraag naar bepaalde beroepen stijgt,
de opleidingsmogelijkheden niet groot zijn en de toestroom naar
deze beroepen vooralsnog betrekkelijk klein is, kan op bepaalde
deelmarkten zelfs een aanbodstekort ontstaan. Dat deze situatie
thans voor enkele beroepsgroepen actueel is, kan men onder meer
afleiden uit de (weer) gesignaleerde knelpunten bij de perso-
neelsvoorziening (in de vorm van moeilijk vervulbare c.q.  lang
openstaande vacatures). In dit verband worden onder meer genoemd
informatiserings/automatiseringsspecialisten,  middelbare  en  ho-
gere technici op verschillende terreinen en economen en bedrijfs-
kundigen (OSA 1985: 54) en beleidvoerende en hogere leidinggeven-
de functies (Van Ours 1986).

Dit rijtje correspondeert aardig met de beroepen die hierboven
als 'winners' van de jaren tachtig (en daarna) werden getipt (3).
De betrokken beroepsgroepen verkeren in een arbeidsmarktsituatie
waarin hun mogelijkheden om door middel van baanwisselingen hun
positie te verbeteren groot zijn. Bedrijven zien zich gedwongen
gunstige arbeidsvoorwaarden te bieden om personen met dergelijke
schaarse kwalificaties aan zich te binden. Omdat het om beroepen
gaat die een langdurige opleiding vereisen en/of om nieuwe beroe-
pen, waarvoor de opleidingsmogelijkheden zowel kwantitatief als
kwalitatief nog ontoereikend zijn, zal het aanbod op deze markten
slechts geleidelijk toenemen. Er bestaan hier dus voor de aanbie-
ders goede voorwaarden om door middel van wat ik in het vorige
hoofdstuk autonomiestrategieen heb genoemd een gunstige verhou-
ding tussen prestaties en tegenprestaties te bedingen. De vraag
of zij ook op wat langere termijn een sterke beroepsdeelmarkt
kunnen opbouwen hangt echter af van de mogelijkheid om ook suc-
cesvolle  marktbeheersingsstrategieon  te  kunnen  ontwikkelen.  In

dit verband lijkt met name het opleidingsbeleid een sleutelrol te
gaan vervullen. Het is duidelijk dat de werkgevers er groot be-
lang bij hebben de  opleidingscapaciteit  ten behoeve  van  deze
beroepen te verruimen en zich dit ook realiseren, getuige bijv.
hun intensieve bemoeienis met informatica-opleidingen. Het oplei-
dingsbeleid kan op deze deelmarkten de inzet gaan vormen van be-
langentegenstellingen.

Tot nu toe heb ik aandacht besteed aan twee ontwikkelingen op ma-

cro-niveau: de groei van een omvangrijk aanbodoverschot en ver-
schuivingen in de structuur van de werkgelegenheid. Het algemene
beeld dat daaruit naar voren komt is dat zij overwegend een nega-
tieve invloed op de positie van de aanbieders hebben, omdat zij
in veel gevallen hun strategische mogelijkheden beperken en hun
onderlinge concurrentie vergroten, doch dat zij anderzijds in on-
gelijke mate en soms ook in tegenovergestelde richting op de
situatie in verschillende deelmarkten doorwerken. Daardoor kunnen
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sommige categorieon aanbieders zich tegen de negatieve gevolgen
ervan afschermen en ze soms zelfs benutten om hun arbeidsmarktpo-
sitie te versterken. lets dergelijks komt naar voren wanneer wij
de aandacht verplaatsen naar het micro-niveau en ons afvragen wat
de weerslag van de genoemde ontwikkelingen is op de strategie6n
van bedrijven (en andere arbeidsorganisaties) met betrekking tot
de inzet en de benutting van   de factor arbeid (hun
personeelsbeleid dus, in de ruimste zin van het woord).

Nieuwe strategiein van bedrijven

Hier stuiten wij voor alles op het verschijnsel dat flexibilise-
ring wordt genoemd. Vanuit het gezichtspunt van het bedrijf slaat
flexibilisering in feite op alle maatregelen die het aanpassings-
vermogen van het bedrijf aan de veranderingen op de markten waar-
op het opereert beogen te vergroten. Een belangrijk element daar-
in is de flexibilisering van de produktie-organisatie,  van de
wijze waarop het produktieproces technisch en organisatorisch is
ingericht. Het is duidelijk dat dit rechtstreekse consequenties
heeft voor de manier waarop arbeidskrachten in het arbeidsproces
worden ingezet en de manier waarop hun kwalificaties worden be-
nut. Flexibilisering van de produktie-organisatie doet de behoef-
te aan flexibilisering van de personeelsinzet ontstaan, meestal
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Flexibilisering
van het personeelsbestand en -beheer kan echter ook een reactie
zijn op veranderingen op de arbeidsmarkt,  kan ontstaan uit de
wens om nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt te benutten, die
zich bijvoorbeeld voordoen als het voor het bedrijf relevante
deel van het aanbod qua omvang of samenstelling verandert, andere
voorkeuren ontwikkelt etcetera.

Nauw hiermee verbonden is ook de flexibilisering van de beloning.
Deze kan erop gericht zijn de beloning beter in overeenstemming
te brengen met de vraag/aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt en
zo de personeelsvoorziening beter te laten verlopen. Ook kan het
als middel worden gehanteerd om de arbeidsprestatie te stimuleren
c.q. het arbeidsgedrag van de betrokken werknemers beter te be-
heersen. Al met al wijst de groeiende populariteit van het begrip
flexibilisering op een steeds verder om zich heen grijpend stre-
ven om de wijze waarop en de omstandigheden waaronder binnen ar-
beidsorganisaties wordt geproduceerd en arbeid wordt verricht aan
wisselende economische en sociale condities aan te passen (zie
o.a. J.A.P. van Hoof e.a. 1987, Dekkers 1986, Wijgaerts 1985).

rk101,chFlexibilisering in deze ruime betekenis blijft hier echter buiten
beschouwing. Het gaat mij in eerste instantie om de flexibilise-   / f'/
ring van de personeelsinzet en het daarbij gevoerde beleid van /
bedrijven. Hier zijn twee tendenties zichtbaar, die op het eerste
gezicht strijdig lijken, doch bij nader inzien elkaar goed aan-
vullen. De eerste is een gevolg van het feit dat de bedrijven
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(daarbij gevolgd door de non-profit organisaties) naar nieuwe mo-
gelijkheden zoeken om de hoeveelheid ingezette arbeid beter af te

stemmen op schommelingen in de omvang van de produktie of dienst-
verlening. Dergelijke volume-aanpassingen kunnen natuurlijk langs
meerdere wegen bereikt worden (Fruytier en V.d. Pijl 1980) Zo is
overwerk een vanouds gehanteerde, maar ook dure methode om pieken
in de produktie/dienstverlening op te vangen. Ook deeltijdarbeid

werd en wordt daarvoor gebruikt. In de afgelopen jaren zijn vele
(meestal grotere) bedrijven begonnen om de mogelijkheden van een
flexibilisering van de arbeidsduur te verkennen. Onder de huidige
omstandigheden lijkt de inspanning van de meeste bedrijven (en
andere arbeidsorganisaties) echter vooral gericht op de versoepe-
ling van de in- en uitschakeling van personeel.

Methoden die in dit verband al eerder werden gebruikt zijn onder
meer het inlenen van personeel (bijv. via koppelbazen) en de in-
schakeling van uitzendkrachten. Deze methoden zijn thans, nu de
bedrijvigheid weer toeneemt, maar voorzichtigheid bij vele werk-

gevers nog steeds troef is,  opnieuw (of moet men zeggen:  nog
steeds?) in trek. De meest opvallende ontwikkeling van de laatste
tijd is echter de snelle verbreiding van zgn. flexibele arbeids-
contracten, arbeidscontracten die aan de ene kant door hun tijde-

lijk karakter, aan de andere kant door het in uren beperkte en
dikwijls variabele dienstverband afwijken van de  standaard-ar-
beidscontracten  (inclusief die voor  'reguliere'  deeltijdarbeid)

en de werkgevers daarmee een grote mate van vrijheid geven. Het
gaat daarbij om afroepcontracten,  nulcontracten, mini-maxsyste-
men, interimarbeid, deeltijdse in- en uitgroeibanen, korte duur-
contracten enz. Niet ten onrechte merkt Wijgaerts op dat aan deze

vorm van flexibilisering de afgelopen jaren kennelijk veel inven-
tiviteit gespendeerd is (Wijgaerts 1985:45). Ook wordt een groei
van oude en nieuwe vormen van thuiswerk gesignaleerd, hetgeen er-
op wijst dat ook het middel van uitbesteding van werk in toene-
mende mate wordt benut (Fruytier en Valkenburg 1984; Wijers en
Wijers 1986).

Er zijn tot op heden maar weinig gegevens over dit verschijnsel
beschikbaar. Kruse, de Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorzie-
ning schatte enige tijd geleden het aantal van dergelijke con-
tracten reeds op #A l miljoen. Dit correspondeert aardig met een
schatting van het IVA gebaseerd op het eerder genoemde onderzoek
naar arbeidsmarktgedrag (Vissers e.a.  1986:  6-8).  Hierin wordt
het aantal personen die (in mei 1985) enigerlei vorm van tijde-
lijke arbeid verrichtten op + 650.000 geschat (daarbij is thuis-

werk niet inbegrepen). Ook in de verschillende studies die naar
de effecten van arbeidstijdverkorting verricht zijn komt de groei
van de flexibele arbeidsrelaties (samen met het gebruik van an-
dere middelen ter flexibilisering van de personeelsinzet,  zoals
overwerk) duidelijk naar voren (zie bijv. Berenschot 1985 , Bos
en Vaas 1986). In verhouding hiermee lijkt de bijdrage die de ar-
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beidstijdverkorting via flexibilisering van de  arbeidsduur aan
een grotere flexibiliteit van de inzet van arbeid geleverd heeft
gering te zijn (zie hoofdstuk 4). Het is niet onmogelijk dat bij
een  aanhoudend  economisch  herstel  de  groei  van  de  flexibele
arbeidsrelaties tot stilstand zal komen of in een lichte daling
zal omslaan. Het lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk dat we
hier alleen met een conjunctueel verschijnsel te doen hebben.

Het is aannemelijk dat deze flexibele arbeidsrelaties in ongelij-
ke mate in de verschillende bedrijfstakken en branches voorkomen
en dat zij verschillende categorieon aanbieders in ongelijke mate
treffen. Vermoedelijk zijn zij het meest te vinden in die be-
drijfstakken en branches die ook al vroeger gekenmerkt werden
door tamelijk grote fluctuaties in de bedrijvigheid, het gebruik
van deeltijders, etcetera. Bekende voorbeelden zijn de horeca en
de detailhandel. Een studie in de laatstgenoemde bedrijfstak sug-
gereert dat de nieuwe categorie van flexibele werknemers daar een
aparte plaats in het personeelsbeleid en op de arbeidsmarkt in-
neemt, nog onder de categorie van werknemers in de  'reguliere'
deeltijdbanen (Van Driel en Van Ginniken 1987). Het zal niemand
verbazen dat het vooral om vrouwen en jongeren gaat. Er zijn ech-
ter aanwijzigingen dat het verschijnsel ook in andere sectoren in
opmars is, zo bijvoorbeeld in het bank- en verzekeringswezen waar
tot op enkele jaren geleden 'reguliere' deeltijdarbeid nog een
betrekkelijk zeldzaam fenomeen was (zie bijv. Tijdens 1986, Weg-
gelaar en Trommel 1986). Of flexibilisering in dezelfde mate en
op dezelfde manier in industriile bedrijfstakken en in mannenbe-
roepen doordringt is een vraag die thans moeilijk te beantwoorden

is. Een onderzoek van de F.M.E., waaruit blijkt dat de groei van
de werkgelegenheid in de grootmetaal in 1984- 1985 voor het over-
grote deel in de vorm van banen zonder vast dienstverband heeft
plaatsgevonden (Metze 1986), wijst er echter op dat ook hier
flexibilisering in opmars is.  In de grafische industrie wordt
iets dergelijks gesignaleerd (Wijmans 1986) (4).

Ook zonder nader onderzoek kan echter de verwachting worden uit-
gesproken dat het bij flexibilisering in de bovenbedoelde zin ook
om een bepaald type werk gaat. Het flexibel in- en uitschakelen
van personeel is alleen dan een bruikbare methode als het banen
betreft die om weinig specifieke kennis en ervaring vragen, zodat
er weinig inwerktijd nodig is en weinig investering in menselijk
kapitaal verloren gaat als het werk zou worden afgestoten (zie in
dit verband ook Offe en Hinrichs 1984: 75-76). Dat betekent niet
dat de nieuwe vormen van flexi-arbeid per sd tot laag geschoold
werk beperkt blijven, wel dat zij met name weinig beroeps- of be-
drijfservaring vereisen.  In het  algemeen  zal  flexibele  in- en
uitschakeling makkelijker  verlopen  als  de  eisen  die  het  werk
stelt lager zijn. Dat houdt in, dat flexibilisering van de arbeid
vaak gepaard gaat met een vereenvoudiging van het werk zelf. Het
oprukken van flexibele arbeidsrelaties is een aanwijzing dat er
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nog steeds veel betrekkelijk eenvoudig werk bestaat en doet ver-
moeden dat ook in sectoren waarin thans volop geautomatiseerd
wordt (bank- en verzekeringswezen bijv.) vereenvoudiging van be-
paalde soorten werk een veel voorkomend verschijnsel is.

Zo  grijpen hier  ontwikkelingen  in  de  produktie-organisatie  en
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ineen tot een proces dat men
met recht een schoolvoorbeeld van destructuratietendenties kan

noemen. Er ontstaan, deels door een rechtstreekse omzetting van
meer reguliere banen in flexi-arbeid, deels door het scheppen van
nieuwe banen met een dergelijk "pr6cair" karakter, nieuwe margi-
nale deelmarkten die de personen die hierop aangewezen zijn nau-
welijks enige vorm van bescherming bieden (zo vallen de betref-
fende banen voor het merendeel buiten de CAO-bepalingen). Het is
duidelijk dat deze destructuratie alleen mogelijk is dankzij de
sterk gewijzigde verhoudingen op de arbeidsmarkt, die het gevolg
zijn van het sterk gegroeide aanbodoverschot. Met name de talloze
nieuwkomers op de arbeidsmarkt (jongeren, vrouwen) rest vaak niet
veel anders dan met dit soort banen genoegen te nemen.  Ook al
zouden velen van hen een andere instelling ten opzichte van full-
time werken bezitten (zoals vaak wordt beweerd, doch zelden wordt
aangetoond), dan nog lijkt het weinig aannemelijk dat de genoemde
flexibele contracten hun voorkeur genieten. Het zijn in eerste
instantie de bedrijven die hier de in hun voordeel veranderende
strategische mogelijkheden uitbuiten door het met succes toepas-
sen van wat ik in hoofdstuk 5 ondermijningsstrategieon heb ge-
noemd.

De tweede ontwikkeling die met betrekking tot de flexibilisering
van de inzet en de benutting van arbeidskrachten te signaleren
valt, wijst op het eerste gezicht in een andere richting. De mo-
gelijkheden tot flexibilisering worden hier niet gezocht in een
versoepeling van in- en uitschakeling van personeel, maar in een
versoepeling van de organisatie van het  arbeidsproces  en  een
daarmee corresponderende vergroting van de inzetbaarheid van het
personeel. Belangrijke elementen daarbij zijn een verbreding van
het takenpakket dat tot bepaalde functies wordt gerekend (hetgeen

dikwijls een zekere herintegratie van taken impliceert) en het
inzetten van personen die over relatief brede kwalificaties be-
schikken (hetgeen een zekere despecialisatie betekent).

Deze formule: herintegratie van taken, despecialisatie van kwali-
ficaties kan worden gezien als een alternatieve rationaliserings-
strategie,  waardoor  bedrijven  het  beschikbare  potentieel  aan
menselijk kapitaal beter kunnen benutten en allerlei kleine en
grote veranderingen in het produktieproces en verschuivingen in
de vraag naar goederen of diensten beter kunnen opvangen.  Het
personeelsbeleid dat hiermee gepaard gaat is gericht op de bin-
ding van de categorie6n arbeidskrachten die volgens dit concept
een vitale rol vervullen aan het bedrijf en op investering in hun
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kwalificatiepotentieel door middel van periodieke om- en bijscho-

ling. Bij de recrutering worden hoge eisen gesteld waarbij men
met name het oog gericht heeft op de sociaal-normatieve aspecten
van de kwalificaties waarover de kandidaten beschikken.

In eerdere hoofdstukken (zie met name hoofdstukken 2 en 3) is de-
ze variant van flexibilisering reeds besproken. Daar is onder
meer naar voren gekomen dat er weliswaar - tegen de achtergrond
van  de  snel  voortschrijdende  automatisering/informatisering  -
veel gesproken en geschreven wordt over de potenti6le betekenis
van zo'n strategie en dat er verschillende aansprekende voor-
beelden van bekend zijn, maar dat het toch niet makkelijk uit te
maken is, waar en in welke mate deze strategie in ons land thans

ook in de praktijk wordt gebracht. Weliswaar lijkt het streven
naar een versoepeling van de starre tayloristische organisatie-

structuren vrij algemeen te zijn (zie bijv. de groeiende popula-
riteit van nieuwe werkoverlegvormen, zoals de kwaliteitscirkels),
maar de vraag hoever dit reikt, welke categorieon werknemers daar
precies van profiteren en waar de grenzen van dit streven liggen
moet nog grotendeels beantwoord worden.

Niettemin lijkt het onmiskenbaar dat tendenties in de richting
van een dergelijke variant van flexibilisering ook in ons land
aanwezig zijn (zie bijv. Pot 1985, Kayzel 1986 en Ten Have en
Fruytier 1987). Veelbetekenend zijn in dit verband ook de veran-
deringen die thans in het kader van het opleidingsbeleid (met na-
me ten aanzien van het leerlingwezen en verwante praktijkgerichte
opleidingen) worden bediscussieerd en ten dele ook al worden in-

gevoerd. In hoofdstuk 3 zijn daarvan enkele voorbeelden gegeven.
Het begrip 'polyvalentie'  van kwalificaties,  dat verwijst naar
kennis en vaardigheden die de bezitter ervan voor meerdere func-
ties en in wisselende situaties inzetbaar maken,  begint in de
discussies  over het  opleidingsbeleid  geleidelijk  de  plaats  te
krijgen die het begrip flexibiliteit in de discussie over het ar-

beidsmarktbeleid inneemt. De behoefte aan meer  'all-round'  ge-
schoolde werknemers in plaats van meer gespecialiseerde werkne-
mers komt hier duidelijk tot uiting.

In het kader van deze beschouwing gaat het met name om de vraag
welke consequenties deze vorm van flexibilisering voor de ar-
beidsmarktverhoudingen zal hebben. Er is al op gewezen dat het
streven van de werkgevers erop gericht is om de betrokken catego-
rie6n arbeidskrachten, in verband met de vitale rol die zij in
het geheel van bedrijfsactiviteiten vervullen, stevig aan het be-
drijf te binden. Dat werkt uiteraard in de richting van de vor-
ming  en/of  versteviging  van  bedrijfsinterne  deelmarkten.  Dit
wordt nog versterkt door het feit dat de verbreding van functies
(een essentieel onderdeel van de genoemde rationaliseringsstrate-
gie) in veel gevallen in een bedrijfsspecifieke vorm plaatsvindt,
anders gezegd dat de nieuwe kwalificatie-eisen tot op grote hoog-
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te een bedrijfsspecifiek karakter dragen. Het beleid gericht op
despecialisatie en de ontwikkeling van polyvalente kwalificaties
kan zelfs, zoals Doorewaard en Huijgen in een fraaie studie van
de wijzigingen in functie- en opleidingsstructuren in de verzeke-
ringsbranche hebben laten zien, leiden tot de gedeeltelijke ver-
vanging van vakdeelmarkten door nieuwe bedrijfsdeelmarkten (6n de
destructuratie van een ander deel tot 'allemansmarkten') (Doore-
waard en Huijgen 1985 - zie ook hoofdstuk 3).

Aan de andere kant, zo is in hoofdstuk 3 betoogd, stuit het op-
leiden binnen bedrijven en instellingen in toenemende mate op

problemen. Juist als het om polyvalente kwalificaties gaat (die
doorgaans ook meer theoretische kennis impliceren),  lijken be-
drijfsinterne kwalificeringsprocessen allddn op den duur te kort
te zullen schieten. Extern georganiseerde vormen van opleiding en
scholing zijn hier onmisbaar. Daarbij kan men met name denken aan
wat in hoofdstuk 3 intermediaire voorzieningen genoemd zijn, bui-
tenschoolse voorzieningen die gericht zijn op het overbrengen van

kwalificaties die het bedrijfsspecifieke overschrijden. Het lijkt
mij dus dat door de besproken vorm van flexibilisering nieuwe
combinaties van in- en externe leerprocessen zullen ontstaan, die
allerlei 'mixtures' van beroeps- en bedrijfsspecifieke kwalifica-
tie-elementen zullen opleveren. De geschetste ontwikkeling zou zo
tot een zekere vervaging van de grens tussen bedrijfs- en be-
roepsdeelmarkten kunnen leiden.

De hierboven besproken variant van flexibilisering zal dus naar
verwachting gepaard gaan met een versterking van de tendens tot

bedrijfsgecentreerde segmentering, zij het dat de zo gevormde
deelmarkten wellicht een iets ander karakter zullen krijgen dan
de  traditionele  bedrijfsdeelmarkten.  Voor  de  betrokkenen  zelf

opent dit perspectieven op werk dat niet alleen zekerheid, maar
ook betrekkelijk gunstige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
inhoudt en een beroep op kennis en ervaring doet. Werk overigens
dat ook weer nieuwe problemen met zich mee zal brengen, bijvoor-
beeld in de sfeer van intensivering van activiteiten of psychi-
sche belasting (zie hoofdstuk 2). Als zodanig vormt deze ontwik-
keling de tegenhanger van de eerder beschreven tendens tot een
meer flexibele in- en uitschakeling van personeel, die een duide-
lijke  destructurerende  werking  op  de  arbeidsmarktverhoudingen
uitoefent. De veranderde situatie op de arbeidsmarkt wordt hier
door de werkgevers niet benut om zich een grotere vrijheid ten
aanzien van de factor arbeid toe te eigenen, maar om bepaalde ca-
tegorie n werknemers steviger aan zich te binden en selectie-ei-
sen te verscherpen.

Het bovenstaande illustreert opnieuw dat er ook onder de huidige
arbeidsmarktomstandigheden groepen werknemers zullen zijn die er-
in zullen slagen een betrekkelijk beschermde en geprivilegieerde
arbeidsmarktpositie te verwerven.  Sommige commentatoren grijpen
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deze ontwikkeling aan om de stelling te verkondigen dat de ar-
beidsmarktvooruitzichten van grote groepen aanbieders (ook zonder
een hogere vooropleiding)  gunstig zijn,  als tenminste de her-
structurering van de economie krachtig wordt bevorderd en er vol-
doende in opleiding en scholing wordt geTnvesteerd. Dat lijkt mij
echter een voorbarige conclusie. Nog afgezien van bet feit dat de
toekomstige omvang van deze gunstig gesitueerde aanbodscategorie-
en hoogst onzeker is, kan de tendens tot vereenvoudiging van het

werk en flexibele in- en uitschakeling niet zo maar worden gene-
geerd. Deze laatste lijkt thans in verschillende bedrijfstakken
en branches een sterker stempel op de arbeidsmarktsituatie te
drukken dan de eerstgenoemde.

Het meest relevante punt in dit verband is echter dat in veel si-
tuaties beide genoemde ontwikkelingen functioneel verbonden zijn.
Dat wil zeggen dat vele bedrijven en instellingen beide varianten
van flexibilisering in de praktijk brengen. Dat uit zich in een
verscherping van de reeds vele malen gesignaleerde scheiding tus-
sen kerngroepen in het personeelsbestand (met een relatief sterke
positie) en een vlottend gedeelte dat een marginale positie in-
neemt en in een open verbinding met de externe arbeidsmarkt staat
(zie in dit verband ook hoofdstuk 2). Uiteraard zal de verhouding
tussen beide categorieen, de mixture van beide strategie n van
situatie tot situatie verschillen. Zo is het niet ondenkbaar dat
in het beleid met betrekking tot arbeiders in samenhang met auto-
matisering  de  bindingsvariant  de komende jaren de overhand
krijgt, terwijl ten aanzien van verschillende groepen employees
de strategie6n van vereenvoudiging en flexibele in- en uitschake-

ling (de ondermijningsvariant) van overwegend belang worden. Het
is echter juist de mogelijkheid om beide strategieon als aanvul-
ling op elkaar te gebruiken die vanuit het gezichtspunt van ra-
tionalisering en flexibilisering voor vele bedrijven aantrekke-
lijk is.

Samenvatting

In het eerste deel van deze paragraaf werden twee ontwikkelingen
besproken die belangrijke gevolgen hebben voor de verhoudingen
tussen vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt:  het  snel  ge-
groeide en voorlopig aanhoudende aanbodoverschot en de verschui-
vingen in de structuur van de werkgelegenheid. Betoogd is dat de
relatief beschermde arbeidsmarktpositie die grote groepen aanbie-
ders in de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig
verworven hebben door deze ontwikkelingen onder druk is komen te
staan, doch dat niet alle groepen aanbieders in dezelfde mate
daaraan blootgesteld zijn en dat  specifieke beroepsgroepen met
een hoog opleidingsniveau en veelal gespecialiseerde kwalifica-
ties de laatstgenoemde ontwikkeling kunnen benutten om nieuwe ge-
privilegeerde posities op de arbeidsmarkt op te bouwen.  In het
tweede deel ben ik nagegaan op welke wijze het in het algemeen
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toenemende machtsoverwicht aan de vraagzijde  in de strategie6n
van de werkgevers ten aanzien van de factor arbeid tot uitdruk-
king komt. In dit verband heb ik gewezen op twee tendenties, die
als aanvulling op elkaar beschouwd kunnen worden. Aan de ene kant
streven werkgevers met succes naar een versoepeling van de in en
en uitschakeling van personeel, waarbij ze zich in toenemende
mate bedienen van het middel van de zgn. flexibele
arbeidscontracten. Aan  de andere kant staan zij - tegen  de
achtergrond van de tech- nologische vernieuwing en het streven
naar een flexibeler produk- tieorganisatie - ook voor de noodzaak
om met name breder inzet- baar produktiepersoneel aan bedrijf of
inste]ling  te  blijven bin- den. Destructuratietendenties en

bevestiging c.q. versterking van bedrijfsdeelmarkten gaan hand in
hand.

2. Segmentering en de herstructurering van de arbeidsmarkt

In de vorige paragraaf zijn enkele actuele ontwikkelingen bespro-
ken die verandering teweeg brengen in de machts- en afhankelijk-
heidsrelaties op de arbeidsmarkt. Ik heb aandacht besteed aan de
invloed van deze ontwikkelingen op de strategische mogelijkheden
van vragers en aanbieders en ben ook ingegaan op de strategieon
aan beide kanten, waarbij die van de werkgevers, als dominerende
partij in de huidige arbeidsmarktsituatie, de meeste aandacht ge-
kregen hebben. In dit verband heb ik met enige nadruk gewezen op
het bestaan van destructuratietendenties: processen die de min of
meer beschermde marktpositie van grote groepen aanbieders onder-
graven en bijdragen tot de groei van een segment van pr6caire ba-
nen en gemarginaliseerde aanbodsgroepen, dat een steeds belang-
rijker rol op de arbeidsmarkt gaat spelen. Het bestaan van pro-
cessen die in tegengestelde richting werken is echter niet gene-
geerd. Om dit beeld van de herstructurering van de arbeidsmarkt-
verhoudingen te completeren ga ik nu nog wat nader in op de seg-
mentering van de arbeidsmarkt en de tendenties die ik hierin meen
te onderkennen. Ik begin met de bedrijfsgecentreerde variant van
segmentering.

In hoofdstuk 5 is gesteld dat bedrijfsgecentreerde segmentering
verband houdt met de door bepaalde kwalificatie- en beheersings-
problemen ingegeven wens van bedrijven om bepaalde groepen werk-
nemers aan zich te binden enerzijds en met de mogelijkheden tot
machtsuitoefening van bepaalde groepen aanbieders anderzijds. Het
ontstaan van bedrijfsgecentreerde vormen van segmentering is in
ons land niet systematisch onderzocht. Ik veronderstel echter dat
de ontwikkeling hier verwantschap vertoont met die in West-Duits-
land,  zoals die door Sengenberger beschreven is  (Sengenberger,
1979) (5). Sengenberger meent dat de grote verbreiding van be-
drijfsdeelmarkten heeft plaatsgevonden in de jaren zestig, onder
invloed  van  ontwikkelingen  aan  vraag- 6n  aanbodzijde.  Aan  de

256



vraagzijde was sprake van enerzijds een sterke groei en een ver-
schuiving van de bedrijvigheid in de richting van sectoren met
een betrekkelijk stabiele vraag naar goederen en diensten (kapi-
taalsintensieve  industrieon,  bank- en verzekeringswezen, over-
heidsapparaat) en anderzijds een zich verdiepende arbeidsverde-
ling tussen en binnen bedrijven. Aan de aanbodszijde was het do-
minerende gegeven een grote schaarste aan arbeidskrachten,  die
bedrijven meer dan voorheen tot bindingsstrategiein en de inscha-

keling van ongeschoolde  arbeidskrachten  dwong.  Deze  omstandig-
heden, die ook in ons land in deze periode aanwezig waren, leid-
den tot een snelle expansie van bedrijfsgecentreerde segmente-
ring. In de jaren zeventig begon zich onder invloed van de groei
van het arbeidsaanbod, het achterblijven van de vraag en de ver-
sterking van de conjuncturele schommelingen, aldus Sengenberger,
een scheiding af te tekenen tussen een stabiel en een instabiel
arbeidsmarktsegment langs twee lijnen: een scheiding tussen be-
drijven (en wel tussen min of meer conjunctuuronafhankelijke en
juist zeer conjunctuurgevoelige bedrijven) en een scheiding bin-
nen bedrijven tussen kern- en randgroepen  in het  personeelsbe-
stand. In Nederlands onderzoek (dat aan het einde van de jaren
'70 werd verricht) komen deze ontwikkelingen eveneens te voor-
schijn (zie bijv. cie Zeehavenoverleg 1980, Bakker e.a. 1981).

In het licht van het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat
de crisis in de eerste helft van de jaren tachtig en het mede
daardoor snel gegroeide aanbodoverschot niet geleid hebben tot de

neergang van bedrijfsgecentreerde segmentering, maar eerder lij-
ken bij te dragen tot een verdieping van de scheiding tussen een
stabiel en een instabiel marktsegment, tussen bedrijfsdeelmarkten

en de restmarkten. Aan de ene kant, zo is in de vorige paragraaf
betoogd, is het voor de werkgevers,  zolang de individuele ont-
slagbescherming gehandhaafd blijft, moeilijk deze interne markten
open te breken. Aan de andere kant blijven zij er belang bij hou-

den bepaalde groepen werknemers stevig aan het bedrijf binden,
zoals eveneens in het voorafgaande toegelicht is. Deze situatie
leidt eerder tot een grotere selectiviteit bij het opvullen van
open vallende posities op de bedrijfsdeelmarkten dan tot een al-
gehele 'externalisering'.

Toch ondervinden de bedrijfsdeelmarkten natuurlijk de weerslag
van de ontwikkelingen op de afzet- en arbeidsmarkt. Het valt niet
te betwijfelen dat de aanwezigheid van een vaak omvangrijke in-
terne markt en de daardoor vastgelegde personele kosten voor veel
bedrijven in de moeilijke economische situatie van de afgelopen
jaren een zware last zijn geweest. Er zal dan ook zeker een 'sa-
nering' van de bedrijfsdeelmarkten hebben plaatsgevonden, bij-
voorbeeld via het natuurlijk verloop en (wanneer aan een ingrij-
pende afslanking niet ontkomen kon worden) via collectieve ont-
slagen (6). Ook de arbeidsduurverkorting zal een bijdrage gele-
verd hebben via het geheel of gedeeltelijk wegwerken van de res-
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terende overcapaciteit. Al speelt het bestaan van interne markten
onverminderd een strategische rol in het personeelbeleid van veel
bedrijven, de omvang van vele bedrijfsdeelmarkten zal de afgelo-
pen jaren in veel gevallen zijn teruggebracht.

Dit proces, waarbij het voortbestaan van bedrijfsdeelmarkten sa-
mengaat met een neerwaartse druk op de omvang ervan en met een
toenemende selectiviteit bij de toelating,  lijkt nog niet  tot
stilstand gekomen. Op de wat langere termijn bekeken kan het ook

niet los worden gezien van de voortgaande veranderingen in het
arbeidsproces, die het gevolg zijn van de technische vernieuwin-
gen en het voortdurende streven naar rationalisering. Deze veran-
deringen werken in bepaalde zones van de arbeidsplaatsenstructuur
nog steeds in de richting van een vereenvoudiging van het werk,
zoals in de vorige paragraaf werd betoogd. Naar het zich laat
aanzien is dit thans met name het geval voor de arbeid in de ad-
ministratieve en commerciele sfeer, waar zich een scheiding tus-
sen het eenvoudiger en het meereisende werk aftekent (zie hoofd-
stuk 2). Hier zijn aanknopingspunten te vinden voor een destruc-
turatie van de betrokken deelmarkten volgens de formule: vereen-
voudiging plus feminisering plus  flexibilisering leidt  tot het
ontstaan van restmarkten. Het feit dat de collectieve belangenbe-
hartiging hier niet sterk ontwikkeld is maakt het voor de betrok-
ken werknemers des te moeilijker om adequate tegenstrategieon te
vinden.

Ook het interne  functioneren van de bedrijfsdeelmarkten onder-
vindt de weerslag van de hierboven aangestipte ontwikkelingen. In
dit verband noem ik twee aspecten die in toenemende mate proble-
men lijken op te leveren. Het eerste  is het  stagneren van de
doorstroming, een direct gevolg van het dalen van het natuurlijke
verloop en de terughoudenheid bij de toelating, hetgeen tot een
veroudering en immobilisering van het personeelsbestand op vele
bedrijfsdeelmarkten leidt. Het tweede heeft betrekking op het bu-
reaucratische karakter dat veel van deze markten kenmerkt: het
bestaan van gedetailleerde regels voor interne allocatie en belo-
ning, van  competentie- en statusverschillen, die - wanneer  de
doorstroming tot stilstand komt en afslankings- en reorganisatie-

operaties dreigen - een goede voedingsbodem voor defensief ar-
beidsmarktgedrag vormen. De interne starheid, die van beide pro-
cessen het gevolg is, contrasteert met het beroep dat op deze
markten gedaan wordt ter wille van het doorvoeren van technische

vernieuwing en het vergroten van de flexibiliteit van de organi-
satie.

Op grond hiervan mag worden verwacht dat de werkgevers in toene-
mende mate pogingen zullen gaan ondernemen om tot een flexibili-

sering, een interne herstructurering van de bedrijfsdeelmarkten
te komen. Dit kan op meerdere manieren gebeuren (waarvan sommige
al eerder aan de orde zijn geweest): versoepeling van de regels
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van  interne  allocatie  en  bevordering  van  interne  mobiliteit
(bijv. door het opereren van interne arbeidsbureaus - zie
Scholten 1984); het  platter maken  van de  organisatiestructuur
door het verminderen van het aantal hierarchische niveaus; het
verbreden van functies en het vergroten van de inzetbaarheid van
het personeel; het flexibiliseren van de beloningsstructuur
(bijv. door het opnieuw invoeren van prestatie-elementen) enzo-
voorts.

Dit zijn allemaal maatregelen die de verhoudingen tussen perso-
neelscategorieon op de bedrijfsdeelmarkten flink zullen beinvloe-
den. Voeg hierbij de druk waaraan deze toch al blootstaan door
het proces van technologische innovatie en andere meer van bui-
tenaf komende ontwikkelingen als de arbeidsduurverkerting en het
wordt duidelijk dat vele bedrijfsdeelmarkten een turbulente peri-
ode tegemoet gaan, waarbij concurrentie, belangentegenstellingen

en arbeidsconflicten meer dan voorheen de onderlinge verhoudingen
zullen kenmerken. Dit houdt ook in dat collectieve vormen van be-
langenbehartiging een grotere rol kunnen gaan spelen en dat in-
spraak en medezeggenschap vermoedelijk belangrijker kwesties gaan
worden dan voorheen op deze deelmarkten het geval was (zie ook De
Boer 1985: 5-7). Een zekere 'politisering' van de bedrijfsdeel-
markten is dus zeker niet ondenkbaar.

Het is al eerder opgemerkt dat deze deelmarkten, zeker in een ge-
herstructureerde vorm, met name goede kansen zullen bieden aan
beter en vooral breder geschoolde werknemers. Bedrijven met in-
terne markten zoeken - naast de natuurlijk steeds in meer of min-
dere mate benodigde specialisten voor speciale soorten functies -
in toenemende mate naar breed inzetbare arbeidskrachten, die een
goede opleiding combineren met de bereidheid en geschiktheid tot
verdere, meer bedrijfsspecifieke scholing. Dat was al langer zo
op de bedrijfsdeelmarkten voor hoger en leidinggevend personeel
(de 'bovenlaag' van het primaire segment volgens Piore), een ten-
dens die nu verder versterkt wordt door de technisch-organisato-
rische vernieuwingen die bijvoorbeeld om verbinding van discipli-
nes en  'dubbele kwalificatie' vragen  (Jallade  1984)  - om meer
'all rounders' op topniveau dus.

Als we Kern en Schumann en vele andere mogen geloven lijkt iets
dergelijks  ook karakteristiek  te  gaan worden  voor  de  interne

markten voor (directe en indirecte) produktie-arbeid. Hier ont-
staat op de kruising van de traditionele vakdeelmarkt en de be-
drijfsdeelmarkt een nieuw type produktie-arbeider die theoretisch
kennis, traditionele vakkennis en bedrijfsspecifieke vaardigheden
combineert (zie ook Kayzel 1986) en mede daardoor een sleutelpo-
sitie in het produktieproces inneemt.  Het  is,  zoals we gezien
hebben, niet ondenkbaar dat het takenpakket van deze produktie-
arbeiders uitgebreid zal worden met taken die op het terrein van
de werkvoorbereiding en -planning liggen, waardoor de grens tus-
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sen deze groep en bepaalde soorten employees vager wordt. Dat kan
betekenen dat ook hun loopbaanperspectieven zich zullen verrui-
men, hetgeen een nog steviger integratie met het bedrijf met zich
mee zal brengen. Vilrokx heeft voor deze categorie werknemers al
de term 'blue ties' geintroduceerd (Vilrokx 1985).

De tegenhanger van deze laatste ontwikkeling lijkt overigens wel
het  geleidelijk  verdwijnen  van  het  traditionele  type  interne
markt voor produktiepersoneel (Piore's 'onderlaag') te zijn. Dat
is het type deelmarkt voor semi-geschoold werk met een bedrijfs-
specifiek karakter, waar de betrokken arbeiders dankzij een krap-
pe arbeidsmarkt of door succesvol collectief optreden in de loop
der tijd toch een bepaalde mate van werkzekerheid verworven heb-
ben. Zowel de automatisering, die voor een verdere vereenvoudi-
ging c.q. het gedeeltelijk verdwijnen van dit werk zorgt; de ver-
schuivingen in de economische structuur, waardoor bedrijfstakken
waarin dit soort werk verhoudingsgewijs veel te vinden is inkrim-
pen; als de sterk veranderende situatie op de arbeidsmarkt, waar-
in de betrokken arbeiders het moeten opnemen tegen jongere, beter
geschoolde aanbieders tasten de positie van de op deze soort
deelmarkten aangewezen aanbieders aan. Het lijkt aannemelijk dat
de eerder besproken 'sanering' van de bedrijfsdeelmarkten juist
hen het meest getroffen heeft.

De bovenstaande beschouwing leidt tot de volgende conclusies. Ten
eerste blijft het bestaan van bedrijfsdeelmarkten een belangrijke
plaats houden in de strategische overwegingen van bedrijven (en
andere arbeidsorganisaties), hoewel de neiging bestaat om de om-
vang van deze deelmarkten te beperken, hetgeen een verscherpte
selectie bij de toegang impliceert.  Ten tweede  zijn gezien de
verstarringstendenties  die  op deze  deelmarkten  zichtbaar  zijn
verdere pogingen te verwachten om ze te herstructureren c.q. te
flexibiliseren, hetgeen de onderlinge verhoudingen op deze deel-
markten onder druk zal zetten. Een en ander leidt ten derde tot
bepaalde verschuivingen in de positie van groepen werknemers bin-
nen deze deelmarkten. Bedrijfsgecentreerde segmentering zal meer
dan voorheen ten goede komen aan de betere en vooral breder ge-
schoolde categorieon aanbieders: een toplaag van vaak dubbel ge-
kwalificeerd hoger staf- en kaderpersoneel en de nieuwe all-round
produktie-arbeiders met een combinatie van vak- en bedrijfsspeci-
fieke kwalificaties. Daarentegen zal de positie van die

categorieen verzwakken die binnen deze markten op het meer een-
voudige werk aangewezen zijn: de semi-geschoolde arbeiders en in
toenemende mate ook lager geschoolde employees. Dit is het werk
dat in eerste instantie in aanmerking komt om uit het verband van
de interne markt gelicht te worden. Hoewel de baanzekerheid niet
overal in dezelfde mate en hetzelfde tempo afgebroken zal worden,
vormt  dit  soort  werk  in  de huidige  arbeidsmarktomstandigheden
minder en minder een basis voor een relatief beschermde positie.
De betreffende groepen werknemers worden naar de rand van de in-
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terne markt gedrongen en aldus steeds meer aan het risico van de-
kwalificatie en neerwaartse mobiliteit blootgesteld.  Ook op de
bedrijfsdeelmarkten zuller er winnaars en verliezers zijn.

Met betrekking tot de ontwikkeling van beroepsgecentreerde seg-
mentering is de situatie minder duidelijk. In het vorige hoofd-
stuk heb ik gesteld dat de specifieke vorm van bescherming die
beroepsdeelmarkten de betrokken aanbieders kunnen bieden (werkze-
kerheid door het bestaan van mogelijkheden voor externe mobili-
teit zonder inkomens- en statusverlies) afhankelijk is van het
met succes kunnen doorvoeren van marktbeheersingsstrategieon. De
beroepsbeoefenaren moeten greep hebben op de toegang tot de markt
aan de aanbodszijde en ook de ontwikkeling van de vraag enigszins
kunnen beheersen. In dit hoofdstuk is erop gewezen dat vele be-
roepsdeelmarkten (bijvoorbeeld die in de sociaal-culturele sec-
tor, maar niet alleen maar daar) thans van beide kanten onder
druk staan. Enerzijds brokkelen beroepsdomeinen af door de in-
krimping van de werkgelegenheid en/of de vervaging van de grenzen
met andere beroepen (hetgeen vanuit de werkgevers gezien de sub-
stitutiemogelijkheden vergroot).  Anderzijds  zijn  vele  beroepen
niet bij machte via regulering van de toelating tot het beroep
een aanbodoverschot te voorkomen.

Een voor de hand liggend gevolg van deze situatie is het toenemen
van concurrentie binnen de betreffende beroepsdeelmarkten.  Dit
lijkt thans in veel gevallen te leiden tot een vorm van interne
segmentering, waarbij de oudere, over ruime werkervaring beschik-
kende leden van de beroepsgroep de meer stabiele en beter beloon-
de arbeidsplaatsen monopoliseren en voor de 'junioren' een soort
'interne restmarkt' overblijft. Een verschijnsel dat vele lezers
van deze studie uit eigen ervaring bekend zal zijn. Afnemende mo-
biliteit in het  semi-gesloten circuit  (waar defensief arbeids-
marktgedrag domineert) gaat gepaard met een grote, voor een be-
langrijk deel gedwongen mobiliteit in de randzone.

Naast de interne segmentering van beroepsdeelmarkten moet ook met
een andere mogelijkheid rekening worden gehouden. Dat is de moge-
lijkheid dat vele werknemers vanwege de afnemende zekerheid op de
beroepsdeelmarkten een overstapje zullen proberen te maken naar
bedrijfsdeelmarkten, in de hoop daar meer zekerheid en betere ar-
beidsvoorwaarden te vinden. Zo'n overstap is altijd al een reole

optie geweest voor 'professionals' die in grote bedrijven of in-
stellingen werkzaam zijn of daarmef nauwe contacten onderhouden.
Thans zal het echter met name een aantrekkelijke mogelijkheid
zijn voor de nieuwkomers die op bepaalde beroepsdeelmarkten door-
stromingsmogelijkheden geblokkeerd zien, doch die wel een aantal
attractieve  persoons- en  opleidingskenmerken  bezitten  die  hen
voor bepaalde bedrijven tot potentiEle allrounders stempelen. Dat
zou op termijn zelfs kunnen leiden tot een afnemende belangstel-
ling voor specifieke beroepsopleidingen en een groeiende popula-
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riteit van opleidingen die meerdere vakgebieden (op een minder
specialistische wijze) bestrijken. Denk bijv. aan de opkomt van
de 'kundes' binnen het geheel van universitaire opleidingen.

Deze mogelijkheid is in het kader van deze beschouwing ook daarom
van belang,  omdat zij de vraag naar de verhouding tussen be-
drijfs- en beroepsdeelmarkten en daarmee ook naar de toekomst van
beroepsgecentreerde segmentering als zodanig aan de orde stelt.
Al eerder is gewezen op de mogelijke vervaging van de grenzen
tussen beroeps- en bedrijfsdeelmarkten, die onder meer het gevolg
is van de neiging een bedrijfsspecifieke inhoud te geven aan het
proces van opsplitsing van oude functies en de herintegratie van
taken in nieuwe functies dat thans in het voetspoor van de tech-
nologische vernieuwing plaatsvindt. Ik heb zelfs voorbeelden ge-
noemd van gevallen waarin dit proces leidt tot de vervanging van

beroeps door bedrijfsdeelmarkten (zie de vaker aangehaalde studie
in de verzekeringsbranche van Doorenwaard en Huijgen 1985). Aan
de andere kant heb ik ook gewezen op de opkomst van nieuwe beroe-
pen die nauw verbonden zijn met het proces van  technologische
vernieuwing en de belangrijke positie van beroepen in de sfeer
van de  'zakelijke dienstverlening', de gespecialiseerde dienst-
verlening aan bedrijven en instellingen op terreinen als automa-
tisering, marketing,  organisatie-advieswerk,  accountancy,  enzo-
voorts. Hier zijn bepaalde groepen aanbieders in staat om op ba-
sis van schaarse specialistische kwalificaties buiten bedrijfs-
deelmarkten om een sterke positie op de arbeidsmarkt te verwer-
ven, om beroepsdeelmarkten op te bouwen en in stand te houden. Is

dit iets dat de komende jaren voorbehouden zal blijven aan een
kleine categorie van eliteberoepen of zal het zich ook in de la-
gere regionen van de arbeidsmarkt voordoen?

Mij lijkt dat hier het opleidingsbeleid een belangrijke rol toe-
komt. In hoofdstuk 5 is gesteld dat beroepsgecentreerde segmente-
ring uiteindelijk zijn oorzaak vindt in het feit dat bedrijven en
instellingen onmogelijk alle voor de functievervulling benodigde
kennis en vaardigheden zelf aan hun personeel kunnen bijbrengen.
Dit heeft een externalisering en verzelfstandiging van een steeds
groter deel van de opleidingsinspanning tot gevolg. Deze opmer-
king dient hier in het licht van de Nederlandse situatie te wor-
den aangevuld. Het genoemde proces kAn leiden tot een systeem van
beroepsonderwijs dat meer het karakter van een beroepsvoorberei-
ding dan van een beroeps/vakopleiding in eigenlijke zin heeft;
dat zich meer oriinteert op een breed functiedomein dan op speci-

fieke beroepsprofielen. Het accent in de opleiding ligt dan op
theoretische  en  algemeen beroepsvoorbereidende elementen,  de
praktische scholing wordt grotendeels aan de arbeidsorganisaties
zelf overgelaten. Dit is een situatie die eerder het ontstaan van

bedrijfs- dan van beroepsdeelmarkten bevordert, omdat voor de be-
roepsuitoefening essentiele kwalificaties in een bedrijfsgebonden
vorm worden aangeleerd (7).
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In ons land  (in tegenstelling tot West-Duitsland bijvoorbeeld)
heeft het beroepsonderwijs op lager en middelbaar niveau in de
loop der tijd voor een belangrijk deel dit karakter gekregen. De
laatste jaren echter lijkt hierin een kentering op te treden, die
wellicht mede veroorzaakt wordt door het feit dat het bedrijfsle-
ven in toenemende mate bij het beleid ten aanzien van het be-
roepsonderwijs wordt betrokken (zie boven). Een duidelijk illu-
stratie is het streven naar uitbreiding en modernisering van het
leerlingwezen, h6t voorbeeld van een vakopleiding op lager ni-
veau. Onderdeel van dit beleid is een poging dergelijke vakoplei-
dingen ook ingang te doen vinden in branches of beroepensectoren
waar tot op heden vooral in bedrijfsspecifieke vorm wordt opge-
leid. Dat houdt in dat bedrijfsspecifieke opleidingen worden ver-
vangen door - of liever: worden opgenomen in - een opleiding die
gericht is op 66n of meer gestandaardiseerde beroepsprofielen en

een algemeen erkend diploma met zich mee brengt. Dit is een pro-
ces dat onze oosterburen de 'Verberuflichung' van deze opleidin-
gen noemen.

In het nabije verleden heeft een dergelijke ontwikkeling bijvoor-
beeld plaatsgevonden in de procesindustrie (zie Kayzel en Van Wel
1985). Ook de groei van het leerlingwezen in de sector van de
verzorgende en dienstverlenende beroepen wijst in deze ricliting
(8). Op dit moment lijken mij met name de pogingen van belang om
nieuwe vakopleidingen te creeren in de sfeer van de administra-
tieve beroepen, een sector die tot voor kort nauwelijks een op-
leidingstraditie kende (zie Geurts en R6mkens 1985). De genoemde
voorbeelden hebben alle betrekking op de lagere beroepsopleidin-
gen. In zeker opzicht staan de ontwikkelingen in het leerlingwe-
zen echter ook model voor veranderingen die ten aanzien van het
M.B.0. worden nagestreefd, zo bijvoorbeeld de systematische ont-
wikkeling van beroepsprofielen (Van Hoof 1986). Op een verdere
doorwerking 'naar boven' wijst ook het feit dat in verschillende
opleidingssectoren de behoefte wordt gesignaleerd nieuwe oplei-
dingen aan de bovenzijde van het  leerlingwezen te creeren  (zie
het in hoofdstuk 3 besproken opleidingsbeleid in de grafische
industrie en verder Werkgroep Leerlingwezen 1986: 39).

Dergelijke, door overheid en bedrijfsleven geinstigeerde proces-
sen van beroepsvorming versterken de positie van beroepsdeelmark-
ten. In dit verband moet echter ook aan een andere ontwikkeling
worden herinnerd die in zekere zin de tegenhanger van de vorige
vormt. Ik doel op de toenemende differentiatie binnen opleidings-
sectoren, het ontstaan van een veelheid van opleidingsprogramma's
en varianten daarbinnen, als antwoord op de groeiende heterogeni-
teit en bedrijfsgebondenheid van kwalificatie-eisen. Men spreekt
in dit verband ook van het 'flexibiliseren' van de opleidingen,
zodat men beter in staat is om tegemoet te komen aan de uiteen-
lopende wensen van opleidende bedrijven. Dat gebeurt onder meer
door middel van de zgn. modulaire opbouw van opleidingsprogram-

263



ma's: de programma's worden in afgeronde doch samenhangende een-
heden ('modulen') uiteengelegd, die op verschillende manieren ge-

combineerd kunnen worden, waarbij de verschillende bedrijven ei-
gen accenten kunnen aanbrengen. Deze ontwikkeling is in hoofdstuk
3 besproken aan de hand van de veranderingen in het opleidingsbe-
leid in de grafische industrie en is ook in verschillende andere
sectoren terug te vinden.

Hier wordt een verdere evolutie van de beroepsdeelmarkten op la-
ger en middelbaar niveau zichtbaar, die aan de ene kant tot ui-
ting komt in een toenemende heterogeniteit binnen deze markten,
aan de andere kant in een vermindering van het onderscheid tussen
beroeps- en bedrijfsdeelmarkten. Dat zal ook consequenties hebben
voor de mobiliteitsmogelijkheden van de betreffende aanbieders.
Mij lijkt dat externe mobiliteit  (d.w.z.  positiewisseling die
met een wisseling van werkgever gepaard gaat) meer afhankelijk
zal worden van de bereidheid  en mogelijkheid  tot  aanvullende
scholing (en dus van de aanwezigheid van goede voorzieningen voor
bij- en omscholing), hetgeen een belemmering voor wisseling van
werkgever kan inhouden. Een en ander zou in sommige gevallen  tot
een samensmelting van beide soorten deelmarkten kunnen leiden,
een deelmarkt die alleen toegankelijk is voor werknemers met een
vakdiploma, doch waar de bedrijfsbinding sterk is. De eerder ge-
noemde deelmarkten voor de 'nieuwe produktie-arbeider' lijken dit
karakter te zullen kri jgen.

Op grond van het bovenstaande meen ik - zij het enigszins aarze-
lend - de volgende conclusies met betrekking tot  beroepsgecen-
treerde segmentering te kunnen trekken. Ten eerste is het duide-

lijk dat vele beroepsdeelmarkten zowel aan vraag- als aanbods-
zijde onder druk staan. Dat leidt tot een toenemende concurrentie
op deze markten, die in bepaalde gevallen tot uitdrukking komt in
een proces van interne segmentering. Ten tweede lijken de moge-
lijkheden voor het opbouwen en in stand houden van sterke be-
roepsdeelmarkten thans het gunstigst voor een beperkt aantal be-
roepsgroepen aan de bovenkant van de beroepenstructuur, die een
strategische rol spelen bij de vernieuwing van de produktie-orga-
nisatie, het interne beheer en het marktbeleid in het bedrijfsle-
ven. Het bestaan van sterke beroepsdeelmarkten sluit overigens
individuele mobiliteit  vanuit  deze markten  naar  bedrijfsdeel-
markten geenszins uit: er is vermoedelijk een open verbinding
tussen deze top-beroepen en wat eerder de bedrijfsdeelmarkt voor
top all-rounders werd genoemd.

Tenslotte lijken veranderingen in het opleidingsbeleid nieuwe im-
pulsen te geven aan de vorming van beroepsdeelmarkten op lager en
wellicht ook middelbaar niveau. Tegelijkertijd verandert echter
(onder invloed van de toenemende heterogeniteit van kwalifica-
tie-eisen en daarop  inspelende veranderingen  in opleidingspro-
gramma's) het karakter van deze deelmarkten in meer of mindere
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mate, waardoor de  grens  tussen bedrijfs- en beroepsdeelmarkten
aan het vervagen is. De keerzijde daarvan zal echter zijn dat de
scheiding tussen de vakarbeider- nieuwe stijl en de louter op de
werkplek opgeleide werknemer steeds groter zal worden.

Nadat actuele ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfs- en be-
roepsgecentreerde segmentering de revue gepaseerd zijn rest nog
de ontwikkeling van de restmarkten, het segment van pr6caire ba-
nen en marginale groepen aanbieders. Na alles wat in het vooraf-
gaande aan de orde is geweest kan ik hierover kort zijn. Het zal
nauwelijks verwondering wekken dat ik een verdere groei van dit
segment verwacht. Dat hangt samen met de onverminderde betekenis
die de aanwezigheid van een qua omvang flexibel personeelsbestand
voor de aanpassing van bedrijven aan de veranderende en vaak on-
zekere marktsituatie heeft. Het hangt zeker ook samen met het
evidente belang dat de staat in het kader van het werkloosheids-
beleid bezit bij het voortbestaan van zo'n segment, dat op de ar-
beidsmarkt een duidelijk bufferfunctie vervult: opvang van nieuw-
komers, tijdelijke inschakeling van personen die met langdurige
werkloosheid bedreigd worden. Daarop kom ik in de volgende para-
graaf nog terug. We zullen daar ook zien dat door toedoen van
verschillende overheidsmaatregelen dit  segment  in de afgelopen
jaren een verlengstuk gekregen heeft in de vorm van het zgn. der-
de arbeidscircuit, plaatsen waar op min of meer geregelde wijze
'onbeloonde' arbeid wordt verricht door aanbieders die langs deze
weg toegang tot het circuit van betaalde banen hopen te krij-
gen - en dan vaak in de semi-reguliere banen terecht komen die
kenmerkend zijn voor het segment van pr6caire arbeid.

Het lijk mij verder duidelijk dat de samenstelling van het aanbod
dat zich op dit segment bevindt aan het veranderen is. De klas-
sieke categoriein 'secundaire' werknemers: ongeschoolden, minder-
heden, vrouwen krijgen gezelschap van andere, veelal beter opge-
leide en jongere categorie n aanbieders. Het segment raakt voor
een belangrijk deel bevolkt met nieuwkomers, voor wie het noodge-
dwongen als een soort wachtkamer functioneert. Het is ook duide-
lijk dat dit een neerwaarts selectieproces op gang brengt, waar-
van met name de traditionele 'secundaire' werknemers de dupe wor-
den en dat tot uiting komt in een snel groeiende categorie van
langdurig werklozen, de zgn. harde  kern van de werkloosheid. Zo
wordt  het  segment van restmarkten  steeds heterogener.  Daarbij
worden geleidelijk de contouren van een driedeling zichtbaar:
-   aan de bovenkant bevinden zich die categorieon aanbieders die

op grond van hun kwalificaties en andere persoonskenmerken
perspectieven hebben op een positie in een bedrijfs- of be-
roepsdeelmarkt, doch wier kansen afhankelijk zijn van de mate
van doorstroming binnen deze markten;

-   aan de andere kant slaat geleidelijk een  'onderlaag' neer,
een groep die nauwelijks meer reole kansen op het vinden van
een baan (hoe precair ook) heeft, een groep die de facto door
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de werkgevers en de arbeidsmarktautoriteiten wordt afgeschre-
ven;

-   daar tussenin zijn categorieon aanbieders te vinden die zich,

vaak met steun van arbeidsvoorzieningsmaatregelen, voor kor-
tere of langere tijd via het 'klassieke' patroon van insta-

biele banen afgewisseld met  frequente werkloosheid en wel-
licht ook zwart werk aan de rand van de arbeidsmarkt kunnen
handhaven, doch die bij aanhoudende werkloosheid steeds meer
door het genoemde neerwaartse selectieproces bedreigd worden.

We kunnen tenslotte stellen dat de arbeidsmarktperspectieven van
deze drie groeperingen heel verschillend zijn en dat dit ook zijn
stempel zal drukken op hun arbeidsmarktgedrag. Het gedrag van de
eerste groepering zal in het teken van de onderlinge concurrentie

staan: men zal zich op allerlei manieren inspannen om een voor-
sprong op lotgenoten te verwerven en zo de begeerde positie op de
beschermde deelmarkten te bereiken. Dat dit een individualiseren-
de werking heeft behoeft geen betoog. Het arbeidsmarktgedrag van
personen uit de tussencategorie zal nog het meest weg hebben van
het onregelmatige gedrag dat in de oudere literatuur over de dub-
bele arbeidsmarkt als kenmerkend voor het secundaire segment
wordt beschouwd, inclusief de vaak maar gedeeltelijke binding je-
gens arbeidsmarktdeelname en de verplichtingen die betaalde ar-
beid met zich mee brengt. De derde groepering staat in feite bui-
ten de arbeidsmarkt. Hoe de tot deze groepering behorende perso-
nen op hun uitschakeling zullen reageren, is in zijn algemeenheid
moeilijk te zeggen. Wel mag men verwachten dat ook hier indivi-
dualiserende  reacties  (het  zoeken van  individuele  oplossingen
voor de collectieve problemen) zullen overwegen. Gezien het feit
dat individualiserende tendenties op het prdcaire segment sterk
zijn, gezien ook de nogal divergerende horizon van de drie ge-
noemde groeperingen lijkt dit segment een weinig gunstige voe-
dingsbodem voor collectieve belangenbehartiging te vormen.

In deze paragraaf heb ik geprobeerd om een beeld te geven van de

veranderingen in de structuur van de arbeidsmarkt (de verhouding
tussen de verschillende soorten deelmarkten en de relaties daar-
binnen) en de verschuivingen in de verhoudingen tussen verschil-
lende groeperingen op de arbeidsmarkt die hiermee gepaard gaan.
Vanuit dit gezichtspunt kan het voorafgaande als volgt worden sa-
mengevat:
1.  Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt zorgen de processen van

bedrijfs- en beroepsgecentreerde  segmentering voor  het  ge-
leidelijk uitkristalliseren van een toplaag van hooggeschool-

de werknemers. Deze hebben gemeen dat zij strategische func-
ties vervullen bij het beheer en bestuur van grote bedrijven
en instellingen, bij de vernieuwing van de produktie-organi-
satie en het extern beleid van deze organisaties etc.  Soms
doen zij dat als 'professionals' die, vanuit een beroepsdeel-
markt opererend, gespecialiseerde diensten aan bedrijven en
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instellingen leveren,  soms meer als all-rounders op hogere
staf- en leidinggevende functies binnen bedrijfsdeelmarkten.
Vermoedelijk zal er van een intensief verkeer tussen de beide
typen deelmarkten op dit niveau sprake zijn.

2.  Processen van bedrijfs- en beroepsgecentreerde segmentering
komen ook samen in de opkomst van deelmarkten voor de 'nieuwe
produktie-arbeider', een categorie van goed geschoolde, breed
inzetbare werknemers, werkzaam in geavanceerde produktiepro-
cessen en met een takenpakket waarin de grens tussen uitvoe-
rende arbeid enerzijds, voorbereidende en ondersteunende ta-
ken anderzijds aan het vervagen is. Hoewel hun scholing maar
ten dele bedrijfsspecifiek is en doorgaans binnen het kader
van een vakopleiding plaatsvindt (zodat de betreffende deel-
markten vanuit dit gezichtspunt als een mengvorm van de tra-
ditionele vakdeelmarkten en de bedrijfsdeelmarkten voor pro-
duktiepersoneel gezien kunnen worden), zijn zij toch vooral
op de bedrijfsinterne markt georienteerd, hetgeen door het op
binding gerichte werkgeversbeleid verder versterkt wordt.

3.  Er zijn binnen de bedrijfsdeelmarkten echter ook vele catego-
rieon werknemers wier relatief beschermde positie aan erosie

onderhevig is. Het gaat hier met name om semi-geschoolde ar-
beiders en laag geschoolde employees. Het relatief eenvoudige
werk dat zij verrichten leent zich voor 'externalisering' en
'flexibilisering'. Hoewel de mate en het tempo waarin dit
daadwerkelijk gebeurt uiteenloopt, schuiven de genoemde cate-
gorie6n toch steeds meer naar de rand van de bedrijfsdeel-
markten. Hun situatie wordt verder bedreigd door de aanwezig-
heid van jonge, goed geschoolde nieuwkomers aan de toegangs-
poorten van deze markten.

4.  Een vergelijkbare situatie doet zich voor in vele beroeps-
deelmarkten. Daar staat de positie van de "gevestigde" be-
roepsbeoefenaren onder druk door de toestroom van nieuwkomers
bij een vaak krimpende werkgelegenheid. Door de pogingen van
de eerste hun positie te beschermen ontstaat een vorm van in-

terne segmentering.
5.  Ook op de restmarkten, het in omvang toenemende pr6caire seg-

ment, is sprake van een zekere geleding. Aan de ene kant ont-
staat een bovenlaag van nieuwkomers die op grond van hun kwa-
lificaties en andere eigenschappen kandidaat staan voor toe-
lating tot beroeps- of bedrijfsdeelmarkten zodra er daar po-
sities openvallen. Aan de andere kant ontstaat ten gevolge
van een proces van neerwaartse selectie een onderlaag van
vrijwel  volstrekt  kanslozen.  De  categoriein  daar  tussenin
zullen zich alleen met veel inspanning aan de rand van de ar-
beidsmarkt kunnen handhaven.

De genoemde ontwikkelingen kunnen als volgt warden geillustreerd
(zie figuur 6.1). Deze figuur kan vergeleken worden met de vijf-
deling van Althauser en Kalleberg die aan het einde van het vori-
ge hoofdstuk werd besproken (zie figuur 5.3).
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Figuur 6.1. Segmenteringstendensen op de Nederlandse arbeidsmarkt

4
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In deze figuur wordt het topsegment van bedrijfs- en beroepsdeel-
markten aangegeven met A. Het vormt een combinatie van wat

Althauser en Kalleberg de bedrijfs- en beroepsinterne deelmarkten
noemen. Ik ga er dus vanuit dat dit segment gekenmerkt wordt door

het bestaan van verticale mobiliteitslijnen en door het feit dat
de toegang voorbehouden is aan personen met hogere vooropleidin-
gen (d.w.z. opleidingen op h.b.0.- en w.0.-niveau). Verder veron-
derstel ik dat de grens tussen bedrijfs- en beroepsdeelmarkten op
dit niveau niet scherp te trekken en voor de betrokkenen betrek-
kelijk makkelijk te overschrijden is. Anders gezegd, de personen
die dit segment bevolken ontlenen hun sterke marktpositie mede
daaraan dat zij de voordelen die bedrijfs- en beroepsdeelmarkten
bieden kunnen combineren.

De beroeps- en bedrijfsdeelmarkten in de meer beperkte betekenis
van het woord (d.w. z. beschermde deelmarkten met slechts beperkte
mogelijkheden tot verticale mobiliteit) worden in de figuur met B

resp. C aangegeven. Mijn veronderstelling dat een aantal proces-
sen leiden tot het ontstaan van mengvormen tussen beide, bijv. de
nieuwe deelmarkten voor het meer-eisende uitvoerende werk, wordt
geillustreerd door de gearceerde zone tussen B en C. Een andere
in het voorafgaande ter sprake gekomen veronderstelling is, dat
de grenzen tussen beroeps- en bedrijfsdeelmarkten enerzijds en de
restmarkt (D) anderzijds door toedoen van destructuratieprocessen

aan het verschuiven zijn. Vandaar de gearceerde zones tussen B en
D en tussen C en D. Hier vindt dus een soort wederzijdse penetra-
tie tussen deze segmenten plaats. De onderlaag die zich thans
binnen het externe segment uitkristalliseert is apart aangegeven
(E).
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Voor de hele figuur geldt dat geen betekenis gehecht moet worden
aan de verhoudingen tussen de oppervlakte van de verschillende
zones. Om de omvang van en de precieze ligging van de grenzen
tussen de segmenten te bepalen zou een omvangrijk onderzoek nodig
zijn. Deze figuur is slechts als illustratie van het voorafgaande

betoog bedoeld. Net als het hele betoog draagt dit model van de
arbeidsmarkt ten dele een hypothetisch karakter. Hier wordt niet
de stelling verdedigd dat de arbeidsmarkt er precies zo uitziet
als in figuur 6.1, maar dat zich thans wel tendenties voordoen
die in deze richting wijzen.

E6n conclusie kan echter nog wel worden getrokken. Deze luidt dat
er hoe dan ook geen sprake is van het ontstaan van een tweedeling
op de arbeidsmarkt, tussen werkenden en niet-werkenden of (om het
wat minder simplistisch te stellen) tussen stevig genestelde en
blijvend aan de rand van de arbeidsmarkt opererende categorie6n
aanbieders. Het lijkt mij duidelijk dat zich aan de boven- en aan
de onderkant van de arbeidsmarkt een consolidatie voltrekt, die
tot uiting komt in de formatie van een toplaag boven de doorsnee
beroeps- en bedrijfsdeelmarkten en het neerslaan van een onder-
laag in het externe segment. Het is echter ook duidelijk dat zich
tussen deze twee uitersten een breed tussengebied uitstrekt. Dit
wordt enerzijds bevolkt door categoriein aanbieders die er in het
verleden in geslaagd zijn relatief geprivilegieerde posities te
verwerven, doch wier marktpositie thans in meer of mindere mate
wordt ondergraven, en anderzijds door groepen nieuwkomers,  die
gewikkeld in een felle onderlinge concurrentie, zich opmaken om
de openvallende posities op de beschermde deelmarkten op te vul-
len en daarbinnen de betere posities over te nemen. Het bestaan
van dat tussengebied, met de zich daar afspiegelende botsing van
belangen tussen categoriein aanbieders, lijkt mij voor de ontwik-
keling van de arbeidsmarktverhoudingen een zeker even bepalend
gegeven als het ontstaan van een nieuw boven- en een nieuw on-
dersegment (zie Van Hoof e.a. 1983: 140 e.v.).

Het bovenstaande illustreert eens te meer het bestaan van uiteen-
lopende belangen op de arbeidsmarkt. De categorie aan de top van
de arbeidsmarkt heeft er vooral belang bij haar sterke marktposi-
tie te gelde te maken, zal er op gericht zijn om langs allerlei
wegen uit het kader van het betrekkelijk starre vaderlandse loon-
gebouw te ontsnappen. Degenen in de bedreigde posities op de be-
roeps- en bedrijfsdeelmarkten hebben in eerste instantie belang
bij het in stand houden van verworven rechten,  terwijl degenen
aan de bovenkant van het externe segment juist gebaat zijn bij
het doorbreken van deze vormen van regulering, zodat zij sneller
naar de  beroeps- en bedrijfsdeelmarkten kunnen  doorstromen  en
daarbinnen sneller naar de betere posities kunnen doorstoten. De-
genen die min of meer permanent op het externe segment verblijven
hebben op het eerste gezicht een groot belang bij de regulering
van de flexibele arbeidsrelaties,  doch zullen vanuit een meer
subjectief gezichtspunt wellicht beducht zijn voor het verlies
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van werk of het verlies van bewegingsvrijheid dat hiervan het
gevolg kan zijn. De tegenstellingen op de arbeidsmarkt nemen toe;

de marges voor een beleid dat op algemenere belangen is gericht
(bijv. een algemene reductie van het arbeidsaanbod via arbeids-
tijdverkorting) worden kleiner.

3. Afnemende centrale coordinatie en sturing

Het is duidelijk dat de hierboven besproken ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt - die zoals ik heb betoogd tot een versterking van
de positie van de werkgevers en tot verschuivingen in de verhou-
dingen tussen categorieon aanbieders onderling lijken te leiden -

voor vele betrokkenen problemen met zich mee brengen. Overduide-
lijk is dat in het geval van de langdurig werklozen, wier kansen
op terugkeer in het arbeidsproces zolang er nog een groot aanbod-
overschot bestaat tot een minimum zijn gereduceerd.  Het geldt
verder voor groepen werknemers die door destructuratietendenties
worden getroffen en die hun arbeidsmarktpositie daardoor zien af-
brokkelen. Het geldt zeker ook voor de nieuwkomers die vaak voor
onbepaalde tijd op de restmarkten worden gestationeerd en gecon-
fronteerd worden met de geringe werkzekerheid die daar bestaat.
Maar er zullen ook vele werknemers zijn voor wie de mogelijkheden
tot  positieverbetering  in  toenemende  mate  worden  geblokkeerd
doordat toegang tot de beste posities steeds meer aan het vol-
tooien van gespecialiseerde hogere opleidingen wordt gebonden.

Ik heb al eerder gesteld dat collectieve organisatie voor de aan-
bieders/werknemers een belangrijke hulpbron is om hun marktposi-
tie te versterken of te beschermen tegenover de vaak superieure
strategische mogelijkheden van de vragers/werkgevers. Zeker in de
huidige omstandigheden zijn de aanbieders/werknemers in belang-
rijke mate op collectieve organisatie aangewezen om problemen als
de bovenstaande Op te lossen. Dit vestigt de aandacht op de re-
cente ontwikkelingen op het terrein van de collectieve arbeids-
verhoudingen, de tweede arena waar vragers en aanbieders elkaar
ontmoeten. Kan hier een zeker tegenwicht gevonden worden tegen de

in de vorige paragrafen besproken tendenties?

Ook de staat ondervindt de weerslag van de eerder geschetste ont-

wikkelingen. Deze worden in eerste instantie met name in de bud-
getaire sfeer voelbaar. Maar er zijn ook andere consequenties.
Het  succes van bepaalde onderdelen van het beleid (bijvoorbeeld
het beleid gericht op kwetsbare groepen) kan nadelig worden bein-
vloed door de eerder besproken strategieon van de werkgevers. Be-
paalde beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld  in de  sfeer van het
inkomensbeleid en het beleid ten aanzien van de bestaanszeker-
heid) kunnen door de geschetste ontwikkelingen worden doorkruist.
Dat kan de aanvaarding van het hele beleid t.a.V. werkgelegenheid
en arbeidsmarkt door delen van de bevolking in gevaar brengen,
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hetgeen consequenties heeft voor de sociale en politieke steun
die de regering geniet. Deze consequenties geven ook de staat een
gevestigd belang bij de genoemde ontwikkelingen op de arbeids-
markt en kunnen aanleiding vormen tot pogingen deze ontwikkelin-
gen bij te sturen.

In deze paragraaf zal ik nader ingaan op ontwikkelingen in de
collectieve arbeidsverhoudingen en in het arbeidsmarktbeleid van
de overheid, opgevat als  twee  (onderling verbonden) beleidsni-
veaus van waaruit de genoemde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
beinvloed kunnen worden. De vraag luidt met name of vanuit deze
niveaus tegenkrachten uitgaan die deze ontwikkelingen voor een
deel in andere banen kunnen leiden, of dat de geschetste tenden-
ties door verschuivingen in de arbeidsverhoudingen en het ar-
beidsmarktbeleid eerder verder worden versterkt.

Arbeidsverhoudingen: decentralisatie en fragmentering

Het eerste dat in verband met de collectieve arbeidsverhoudingen
opgemerkt moet worden is dat de in het voorgaande geschetste ont-
wikkelingen ook de machts- en afhankelijkheidsrelaties  in deze
arena niet onberoerd hebben gelaten. De positie van de werkne-
mersorganisaties, met name die van de traditionele vakbeweging,
is aanzienlijk verzwakt, terwijl die van de werkgeversorganisa-
ties aanzienlijk sterker is geworden (zie o.a. Reijnaerts 1985).
De verzwakking van de positie van de vakbeweging heeft natuurlijk
in eerste instantie veel te maken met het snel gegroeide aanbod-

overschot. Een periode van hoge werkloosheid is in het algemeen
niet  gunstig voor de machtsontplooiing van werknemersorganisa-
ties. De zwakke, ja zelfs pr6caire positie van de vakbeweging is
echter niet alleen het gevolg van de werkloosheid, zoals uit re-
cente, ook interne publikaties duidelijk is geworden. Ze wordt in
hoge mate bepaald door de samenstelling van het ledenbestand in
vergelijking met de eerder door mij besproken verschuivingen in
de beroepenstructuur en de veranderingen in de opbouw van de be-
roepsbevolking. De vakbeweging, aldus een veelbesproken intern
rapport,  is een organisatie voor full-time werkende, matig ge-
schoolde en oudere mannen; het ledenbestand weerspiegelt eerder
de arbeidsmarkt van de jaren vijftig dan die van de jaren tach-
tig. In termen van de vorige paragraaf zou men kunnen stellen,
dat de vakbeweging met name haar aanhang vindt onder de catego-
riein werknemers die op de bedreigde beroeps- en bedrijfsdeel-
markten te vinden zijn, veel minder onder de werknemers op de
restmarkt en vrijwel niet binnen het topsegment. De eenzijdige
samenstelling van het  ledenbestand en de geringe aantrekkings-
kracht op diverse groepen nieuwe werknemers is iets dat onderzoe-
kers overigens al veel eerder was opgevallen (zie bijv. Van der
Vall 1963).
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Het is niet verwonderlijk dat de vakbeweging onder deze omstan-
digheden  in het  defensief gedrongen  is.  Anderzijds  hebben  de
werkgeversorganisaties de veranderende  arbeidsmarktsituatie  be-
kwaam in hun voordeel weten te benutten. Dit is mede het gevolg

van het veranderende politieke klimaat, dat duidelijk ten gunste
van de werkgevers werkt. Het is zeker ook het resultaat van de
succesvolle frontvorming in het werkgeverskamp, die in de afgelo-
pen jaren gestalte heeft gekregen. De successen zijn niet uitge-
bleven. In de sfeer van de arbeidsvoorwaarden moet natuurlijk al-
lereerst worden gewezen op de aanzienlijke loonmatiging, die in
de loop van enkele jaren bereikt is. Verder is de sterke aandrang
die van verschillende kanten is uitgeoefend om tot een verkorting
van de arbeidsduur en tot herverdeling van arbeid over te gaan

gekanaliseerd  in  een voor de  werkgevers  gunstige  richting en
lijkt ze geleidelijk zelfs geheel van tafel gewerkt te worden.
Het overheidsbeleid is op tal van punten in een werkgeversvrien-

delijke richting omgebogen, denk aan het beleid met betrekking
tot deregulering en flexibilisering, de afslanking van de wel-
vaartsstaat, de lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Bij het
zgn. immateriole beleid op terreinen als medezeggenschap en ar-
beidsomstandigheden, dat de vakbeweging vroeger nog wel eens com-
pensatie beoogde te bieden voor terughoudendheid in de materi6le
sfeer, wordt thans eveneens meer rekening gehouden met de wensen
van de werkgevers (zie o.a. Reynaerts 1985: 19-21). Ook op een
steeds belangrijker wordend terrein als het opleidingsbeleid (de
aansluiting tussen onderwijs en arbeid) zijn de werkgevers in het

offensief en boeken zij  successen  (Van Hoof en Van Wieringen
1986).

De offensieve opstelling van de werkgeversorganisaties heeft dus
zijn vruchten afgeworpen, terwijl de vakbeweging de laatste jaren

nauwelijks successen heeft binnengehaald. De als vakbewegingssuc-
ces  geafficheerde  afspraken  over  arbeidstijdverkorting  en  be-
strijding van de jeugdwerkloosheid hebben in de praktijk niet zo-
veel opgeleverd. Het werkgeversoffensief zal de komende jaren on-
getwijfeld aanhouden, waarbij men aan deze kant voorlopig vele
troeven in handen heeft. Wel is het waarschijnlijk dat juist on-
der invloed van de recente successen en verder van een toenemende
economische concurrentie de  frontvorming in het werkgeverskamp
weer wat meer onder druk zal komen te staan, bijvoorbeeld doordat
de tegenstellingen tussen de werkgeversorganisaties in verschil-
lende sectoren toenemen en/of doordat de interne discipline bin-

nen de werkgeversverenigingen afzwakt (zie De Boer 1985: 19-23 en
Reynaerts 1985: 21).

Tegen de achtergrond van deze verschuivende machtsbalans voltrek-
ken zich twee nauw verbonden ontwikkelingen die de machts- en af-

hankelijkheidsrelaties tussen de partijen, maar ook de onderlinge
verhoudingen binnen de partijen verder zullen beinvloeden. De ene
is de decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg, de ander
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is de grotere rol van onderhandelingen op bedrijfsniveau in aan-
vulling op het reguliere arbeidsvoorwaardenoverleg.

Algemeen wordt thans geconstateerd dat het voor het arbeidsvoor-
waardenoverleg lang zo kenmerkende element van centrale coordina-
tie, tot uitdrukking komend in de centralisatie van het arbeids-
voorwaardenbeleid binnen de partijen en het afsluiten van centra-
le overeenkomsten met betrekking tot lonen en andere arbeidsvoor-
waarden, de laatste jaren snel zwakker is geworden. Het feit dat
de overheid afstand gedaan heeft van haar bevoegdheden om in het
arbeidsvoorwaardenoverleg in te grijpen en er zich niet  langer
meer rechtstreeks mee bemoeit is hier uiteraard niet vreemd aan.
Het moet echter ook in samenhang worden gezien met de divergeren-
de economische ontwikkeling van de verschillende  sectoren,  be-
drijfstakken en branches. Hier is dus sprake van een duidelijke
ontwikkeling in de richting van een decentrale, meer gedifferen-
tieerde belangenbehartiging, waarbij de afzonderlijke bonden aan
werknemerskant en de brancheorganisaties en grote ondernemingen
aan werkgeverskant een steeds autonomere rol gaan spelen.

Traditioneel ligt het zwaartepunt van de collectieve belangenbe-

hartiging bij de arbeidsvoorwaarden.  In de laatste  jaren zijn
echter ook andere kwesties op de agenda verschenen, zoals de au-
tomatisering, de verkorting en flexibilisering van de arbeidsduur
en recentelijk ook het opleidingsbeleid. Deze kwesties hebben ge-
meen dat zij rechtstreeks raken aan het beleid dat op onderne-
mings- of (in het geval van concerns) op vestigingsniveau gevoerd
wordt met betrekking tot de organisatie van het arbeidsproces en
de inzet en benutting van arbeidskrachten. In CAO's kunnen welis-
waar afspraken over dit soort zaken worden gemaakt, de implemen-
tatie ervan ligt voor een belangrijk deel in handen van het be-

drijfsmanagement. Dat betekent dat men vanuit vakbondsgezichts-
punt niet kan volstaan met het maken van CAO-afspraken, maar in
het verlengde ervan ook activiteiten op lokaal niveau moet onder-
nemen.

Er is nog een ontwikkeling die in dezelfde richting werkt. Dat is
het streven van de werkgevers naar een flexibilisering van het
arbeidsvoorwaardenbeleid, hetgeen met name inhoudt dat bedrijven
meer mogelijkheden krijgen om binnen het kader van een CAO de be-
loning en andere arbeidsvoorwaarden (inclusief arbeidsduur en ar-
beidstijden) op de bedrijfssituatie af te stemmen. Zoals bekend

wordt dit onder andere door de FME gepropageerd, die daarbij een
grote  rol  voor  de  ondernemingsraden  ziet  weggelegd  (Huiskamp
1985). Ook bij sommige politici leven dergelijke ideeon zoals uit

een  artikel  van  CDA-voorman  De  Vries  blijkt  (zie  Santbergen
1986).  Deze  ontwikkelingen versterken het  belang van  het  be-
drijfsniveau binnen het geheel van de arbeidsverhoudingen en ge-
ven daarmee nieuwe impulsen aan de decentralisatietendenties. "De
flexibeler wordende  vormgeving van  de  arbeidsvoorwaarden,  az-
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beidscontracten en arbeidsomstandigheden", aldus Reynaerts,
"stempelt de onderneming steeds duidelijker tot de echte smidse
van de nieuwe arbeidsverhoudingen" (Reynaerts 1985: 30).

De genoemde ontwikkelingen vormen een probleem te meer voor de
vakbondsorganisatie. Men kan rustig stellen dat het bedrijfsni-
veau nog  steeds  de  zwakste  schakel  in  de  vakbondsorganisatie
vormt. Weliswaar heeft de vakbeweging in de jaren zeventig gepro-
beerd het vakbondswerk in de bedrijven tot ontwikkeling te bren-
gen, doch dat heeft maar op beperkte schaal tot resultaten geleid
(zie Van Vliet 1979, Van Hees, 1980). Het is dus maar de vraag in

hoeverre de vakbeweging in staat zal zijn bij een groeiende bete-
kenis van kwesties die om belangenbehartiging op bedrijfsniveau
vragen de werkgevers adequaat tegenspel te bieden. Dat geldt met

name voor die bedrijfstakken en branches waar de organisatiegraad
toch al laag is. Zo bezien draagt bet doorzetten van de genoemde
decentralisatie- en differentiatietendenties voor de vakbeweging
het risico in zich dat haar greep op de belangenbehartiging ver-
der zal verzwakken.

Het ligt in dit verband in de lijn der verwachtingen, dat onder-
nemingsraden een grotere rol zullen gaan spelen. Dat is in het
kader van dit betoog onder meer van belang, omdat ondernemingsra-
den een meer bedrijfsgerichte vorm van belangenbehartiging verte-
genwoordigen. Er is al vaker gesteld dat het optreden van onder-
nemingsraden segmenteringsprocessen kan versterken, zeker wanneer
de meer marginale groeperingen uit het personeelsbestand in de OR
zwak vertegenwoordigd zijn (zie bijv. Offe en Hinrichs 1984: 74,
Heinze e.a. 1984: 129 e.v., Sengenberger 1979). Dat zou bijvoor-
beeld tot uiting kunnen komen in door de OR gesteunde regelingen
bij collectief ontslag, maar ook in afspraken over de toegang van
verschillende groepen werknemers tot om- en bijscholing en andere
faciliteiten. Bij mijn weten is dit in ons land nog nooit onder-
zocht, hoewel het zeker een zaak met verstrekkende consequenties
is. Een nauw hiermee verbonden kwestie is of de huidige bevoegd-
heden van de OR wel groot genoeg zijn om haar in belang toenemen-
de rol met succes te kunnen vervullen. Zeker wanneer zaken als
automatisering aan de orde zijn,  lijkt daaraan nog wel wat te
ontbreken (zie Christis, Van Klaveren, Pot 1985).

Het bovenstaande roept de vraag op naar de taakafbakening en de
samenwerking tussen de OR als personeelsvertegenwoordiging en de
locale vakbondsorganisatie. Dat de onderlinge verhouding tus- sen
beide  bepaald  niet  probleemloos  is,  mag  als  bekend  worden

verondersteld. Toch lijkt in de afgelopen jaren een soort modus
videndi tussen beide gegroeid te zijn, waarbij de ondernemings-
raad de leidende rol is gaan spelen en het vakbondswerk in de be-

drijven steeds meer in het verlengde van het OR-werk is komen te
liggen (Teulings 1985). Toch zijn daarmee niet alle potentiele
bronnen  van  spanning  tussen  beide  verdwenen.  Zeker  bij  een
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flexibilisering  van  het  arbeidsvoorwaardenbeleid  in  de  boven
bedoelde zin zullen competentiekwesties niet uitblijven, iets dat
bij de invulling van de afspraken over arbeidsduurverkorting hier
en daar ook al zichtbaar is geworden (Santbergen 1986).

In de huidige situatie is het voor de werkgevers in bepaalde op-
zichten verleidelijk om ondernemingsraad en vakorganisatie tegen
elkaar uit te spelen, om vooral zaken te doen met de eerste en de
vakbeweging zoveel mogelijk buiten de deur te houden. De eerder

genoemde opvattingen die in FME-kring leven - en dan met name het
voorstel om per onderneming in aanvulling op de CAO tot een So-
ciaal Statuut te komen, waarbij de vakbeweging geen onderhande-

lingspartner is (zie Huiskamp 1985) - vormen hiervan een goede
illustratie. De OR zou dan een schakel worden in een herstruc-
turering van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau naar
Amerikaans model, waarin weinig plaats meer zou zijn voor de vak-
beweging. Van zo'n ontwikkeling zou zeker een versterking van be-
drijfsgecentreerde vormen van segmentering te verwachten zijn.

Zo ver is het uiteraard nog lang niet; men mag bovendien met
Reynaerts betwijfelen of dit uiteindelijk voor de werkgevers zo
voordelig zou zijn (Reynaerts  1985:  27-28)  (9).  Zeker in be-
drijfstakken en branches waar de organisatiegraad laag is,  is
zo'n ontwikkeling echter bepaald niet ondenkbaar. Een andere mo-
gelijkheid is dat in deze regionen van de arbeidsmarkt categorale
vakorganisaties een grotere rol zullen gaan spelen.  In de CAO-
structuur bestaat in principe voldoende ruimte voor de incorpora-
tie van nieuwe  organisaties  die  specifieke  groepen  werknemers
vertegenwoordigen (Fase 1985: 5-6, 21). Ook dat zou de tendens
tot fragmentering van de belangenbehartiging verder versterken.

Samenvattend kunnen we in de woorden van Reynaerts concluderen,
dat de arbeidsverhoudingen in ons land evolueren naar een gefrag-
menteerd, pluralistisch transactiemodel, dat  gekenmerkt  wordt
door geprofileerde belangenbehartiging, contractuele pragmatische
regelgeving en overheidsonthouding. Dit zal niet noodzakelijker-
wijs tot een vreedzamer situatie leiden:  de meer geprofileerde
belangenbehartiging kan heel goed samengaan met frequenter optre-
dende arbeidsconflicten (Reynaerts 1985:  30). Deze ontwikkeling
draagt de kiemen van een versterking van particularistische ele-
menten (het behartigen van groepsbelangen ten koste van meer al-
gemene  werknemersbelangen)  in  zich.  Het  betekent  dat  centrale

sturingsmogelijkheden afnemen:  de  centrale organisaties en met
name de overheid verliezen hun greep op de ontwikkeling van lonen
en andere arbeidsvoorwaarden en verliezen daarmee ook  de
mogelijkheid de ontwikkeling op dit beleidsterrein af te wegen
tegen  ontwikkelingen  en  doeleinden  op  andere  beleidsterreinen
(zie Leijnse 1985). Ret risico van 'spontane' ontwikkelingen in
de loonsfeer met ongewenste neveneffecten op andere onderdelen
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van het overheidsbeleid neemt toe. Wat dat betreft staan de voor-
standers van vrije loononderhandelingen wellicht nog enkele on-
prettige verrassingen te wachten.

De vakbeweging ziet zich door de geschetste veranderingen voor
een uiterst moeilijk dilemma geplaatst. Aan de ene kant kan zij,
wil zij als organisatie overleven, de huidige tendensen tot de-
centralisatie en differentiatie van de belangenbehartiging niet
negeren, zal zij meer dan voorheen het bedrijfsniveau moeten op-
zoeken en moeten proberen de belangen van nieuwe groepen werk-
nemers te incorporeren. Daarbij wordt ze geconfronteerd met de
eerder besproken tegenstrijdige belangen van verschillende cate-
gorieon werknemers, die met het bestaan van verschillende markt-

segmenten verbonden zijn. Aan de andere kant blijft haar machts-
positie toch tot op grote hoogte afhankelijk van een terugdringen

van de werkloosheid, van een algemene, substantidle reductie van
het aanbodoverschot. Dat vereist overwinning van de sterker wor-
dende particularistische tendenties en een hoge mate van coordi-
natie van het eigen beleid. Het vereist bovendien een effectieve
invloed op het beleid van de overheid om langs deze weg de ver-
zwakte positie jegens de werkgevers (die geen grote belangen bij
een reductie van het aanbodoverschot hebben) te compenseren.  In

de volgende pagina's zal ik me nu met het overheidsbeleid bezig
houden.

Een marktconform overheidsbeleid

De meest in het oog springende ontwikkeling in het arbeidsmarkt-
beleid gedurende de laatste jaren is de steeds prominentere rol
van het allocatiegezichtspunt. Eerder is betoogd dat de arbeids-
markt vanuit twee beleidsgezichtspunten benaderd kan worden, die
corresponderen met de dubbele functie van de arbeidsmarkt: het
gezichtspunt van een efficionte allocatie en het gezichtspunt van
een rechtvaardige verdeling (zie hoofdstuk 1). Hoewel deze twee
niet noodzakelijk onverenigbaar zijn, komen zij bij het uitstip-
pelen en uivoeren van het concrete arbeidsmarktbeleid toch vaak
met elkaar in strijd. Het is duidelijk dat in de afgelopen jaren
het principe van de effici6nte allocatie in toenemende mate prio-
riteit krijgt. Dat heeft te maken met een veranderend economisch
denkklimaat (de opkomst van de zgn. aanbodeconomie), met de zich
wijzigende politieke verhoudingen in ons land en ongetwijfeld ook
met verschuivingen in de machtsverhoudingen op de arbeidsmarkt
zelf, waarbij de machtiger wordende partij (de werkgevers) beter
dan voorheen haar belangen (die in eerste instantie in de sfeer
van de efficionte allocatie liggen) kan doorzetten.  Het beleid
staat in het teken van het streven naar deregulering en
flexibilisering, het wegnemen van knelpunten die de 'werking van
het marktmechanisme' zouden belemmeren.

Een goede illustratie van dit beleid is te vinden in de verande-
ringen die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken in de open-
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bare arbeidsbemiddeling. Hier is het zwaartepunt verschoven van
een aanbodsgerichte naar een vraaggerichte benadering. Van
Voorden zegt het zo: "Sinds 1983 is het accent van de dienstver-
lening van het GAB expliciet verlegd van de verdelende taak naar
de allocatiebevorderende taak. De aanbodoriontatie is vervangen
door een oriontatie op de vraag, waarbij de dienstverlening aan
de werkgevers is geintensiveerd..." In dit beleid staan overwe-
gingen van doelmatigheid, flexibiliteit en marktconform handelen
voorop en beweegt men zich "weg van de sociaal-politieke opdracht
om in het kader van rechtvaardigheidsoverwegingen een bijdrage te
leveren aan de inschakeling van zwakke groepen..." (Van Voorden
1985: 43). Dat komt onder meer tot uiting in de onderverdeling
van het bestand aan ingeschrevenen in de direct bemiddelbaren, de
aandachtsgroep, het wachtbestand en de niet-bemiddelbaren. De be-
moeienis van het arbeidsbureau concentreert zich op  de  eerste
twee groepen. Hier komt de spanning in het huidige arbeidsmarkt-
beleid tussen efficiinte allocatie en rechtvaardige verdeling wel
bijzonder duidelijk naar voren.

Een andere ontwikkeling, die in zekere zin in dezelfde richting
wijst,  is de toenemende nadruk binnen het arbeidsvoorzienings-
beleid op het  scholingsinstrumentarium.  De arbeidsvoorzienings-
maatregelen worden doorgaans onderverdeeld in plaatsingsbevorde-
rende,  werkgelegenheidsverruimende  en  scholingsmaatregelen.  In
het totale pakket krijgen de scholingsmaatregelen de laatste ja-
ren een steeds grotere plaats, terwijl met name de omvang van de
plaatsingsbevorderende maatregelen (loonkostensubsidies e.d.) af-
neemt. Dit is overigens een ontwikkeling die niet tot ons land
beperkt is, maar ook in andere West-Europese landen te zien is
(zie De Wachter en Visser 1986). De reden die hiervoor gegeven
pleegt te worden is dat scholingsmaatregelen in termen van plaat-

singskansen en onder verdiscontering van zgn. meeneem- en substi-
tutie-effecten effectiever zouden zijn. Het feit dat scholings-
maatregelen relatief goedkoop zijn zal echter aan de groeiende
populariteit van deze maatregelen ook niet vreemd zijn.

De vraag die in dit verband met name gesteld moet worden is welke
categoriein  aanbieders het meest  met  welke  maatregelen  gebaat
zijn.  In  een  onderzoek naar  de  werkloosheid  in  grote  steden
bleek, dat het de werkgelegenheidsverruimende maatregelen waren
die de plaatsingskansen van werklozen met de zwakste arbeids-
marktpositie nog enigermate gunstig beinvloeden.  Scholingsmaat-
regelen bleken hier juist het minst effectief  (V.d.  Vegt e.a.
1983). Dergelijke groepen werklozen lijken meer gebaat bij het
opdoen van werkervaring in het kadet van een baan dan met scho-
ling. Wat de plaatsingsbevorderende maatregelen betreft zou het
optreden van substitutie-effecten (dat juist hier veelvuldig ge-
signaleerd wordt) ook kunnen wijzen op een zekere herverdeling
van de werkloosheid ten gunste van de betreffende doelgroepen,
hetgeen op zich positief gewaardeerd zou kunnen worden. Een ander
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punt van overweging is dat de  toegankelijkheid van veel  scho-
lingsvoorzieningen voor de meest kwetsbare categoriein op de ar-
beidsmarkt beperkt is (o.a. vanwege een vaak betrekkelijk hoge
vooropleidingsdrempel). Al bij al werkt een te exclusieve nadruk

op scholingsmaatregelen binnen het geheel van het arbeidsvoor-
zieningsbeleid ten nadele van de zwakste groepen op de arbeids-
markt.

De groeiende nadruk op opleiding en scholing als middelen om de
arbeidsmarktsituatie te verbeteren komt niet alleen tot uiting in
het arbeidsvoorzieningsbeleid. In het algemeen krijgt de relatie
onderwijs-arbeidsmarkt een steeds centralere plaats  in het  so-
ciaal-economische beleid, hetgeen uit de vele discussies over de
noodzaak van  een verbetering van  de  aansluiting  tussen  beide

blijkt. Ook dit is illustratief voor het veranderende beleids-
denken: de bijdrage van het onderwijs aan gelijkheid van kansen
en aan maatschappelijke verandering (het centrale thema van het
onderwijsbeleid in de jaren zeventig) verdwijnt uit het blikveld
ten gunste van de mogelijke bijdrage van het onderwijs aan econo-
mische groei en het herstel van de werkgelegenheid. Er wordt de
laatste jaren een duidelijke toenadering tussen onderwijs en be-
drijfsleven zichtbaar, die niet alleen tot uiting komt in nieuwe
vormen van samenwerking tussen scholen en bedrijven op plaatse-
lijk niveau, maar ook in nieuwe beleidsvoornemens en institutio-
nele veranderingen op centraal niveau. In dit verband kan bij-
voorbeeld worden gewezen op de introductie van de privatiserings-
gedachte in het onderwijsbeleid (bijv. in het  hoger onderwijs),
aan het opnemen van de sociale partners in het centrale onder-
wijsoverleg, aan de nieuwe rol die het bedrijfsleven wordt toege-
dacht bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma's  in het be-
roepsonderwijs etcetera (zie Van Hoof en Van Wieringen 1986).

De grote aandacht voor opleiding en scholing in het huidige be-
leid ten opzichte van de arbeidsmarkt past goed in een diagnose
waarin verschuivingen in de structuur van de werkgelegenheid en
het daaruit voortvloeiende beroep op de arbeidsmarkt voor een be-
langrijk deel verantwoordelijk worden gehouden voor de arbeids-
marktproblemen. Eerder is echter door mij gesteld dat de groei
van het aanbod een autonome oorzaak van de groei van de werkloos-
heid is. Dat vestigt de aandacht op het belang van maatregelen
die op de een of andere manier de omvang van het aanbod proberen
te reduceren, op uitschakelingsstrategiein in de termen van Offe
en Hinrichs dus.  (Zie hoofdstuk 5, par.3.). Volgens een recent
overzicht van de ontwikkeling van de zgn. actieve arbeidsmarkt-
politiek in de OECD-landen  zijn deze maatregelen met name in
Europa de afgelopen jaren snel in betekenis toegenomen (Casey en
Bruche 1985: 49-54). De auteurs verwachten dat dit soort

maatregelen in de komende jaren nog meer aandacht zal krijgen.
Hoe is het wat dit betreft in ons land gesteld?
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In dit verband is het nuttig een onderscheid te maken tussen
maatregelen gericht op speciale categorieon uit de beroepsbevol-
king en algemene maatregelen. Volgens Offe en Hinrichs komen voor
de eerste soort maatregelen allereerst die categorieon in aanmer-
king die over een reserverol beschikken, welke het hun veroor-
looft zich desgewenst buiten de arbeidsmarkt op te houden: vrou-
wen, jongeren, ouderen en in zekere zin ook buitenlandse werkne-
mers. Mij lijkt dat in ons land - hoewel het beleid t.o.v. de ar-
beidsmarktparticipatie van vrouwen  in bepaalde opzichten  zeker
een ontmoedigingsbeleid genoemd kan worden - het uitschakelings-
beleid zich in eerste instantie op de ouderen heeft gericht. Ou-
dere werknemers hebben de afgelopen 10 jaar in grote aantallen de
beroepsbevolking verlaten, en wel langs twee wegen:  de VUT in
combinatie met de verlengde WWV-regeling en de WAO. Dit is een
gevolg van een beleid waarbij niet alleen de overheid, maar ook
het bedrijfsleven betrokken is. De 'bekroning' van dit beleid is
het vervallen van de inschrijvingsplicht voor werklozen van 57 

jaar en ouder in 1985.

Bij algemene maatregelen ter reductie van het arbeidsaanbod moet
natuurlijk in de eerste plaats aan een algemene arbeidstijdver-
korting worden gedacht. Dat is zoals bekend een weg die ook in
ons land enigzins aarzelend betreden is. De lotgevallen op deze
weg zijn in een vorig hoofdstuk uitgebreid aan de orde geweest,
zodat ik daar niet nog eens uitvoerig op in hoef te gaan. Wel
herhaal ik de conclusie dat tot op het moment van het voltooien
van dit boek (najaar 1986) het effect van de ATV-operatie op het
aanbodoverschot beperkt is gebleven. Van een voortzetting van de
atv-operatie mag in theorie een groter effect worden verwacht,
omdat de overcapaciteit binnen bedrijven inmiddels wel groten-
deels verdwenen zal zijn. Het is echter thans uiterst onzeker in
hoeverre en ook in welke vorm arbeidstijdverkorting voortgezet
zal worden. Ditzelfde geldt voor het uitschakelingsbeleid ten op-
zichte van ouderen: nog afgezien van het feit dat de grens van
vrilwillige vervroegde uittreding niet onbeperkt naar voren te
schuiven is, beginnen de ermee verbonden kosten een steeds zwaar-
dere rol te spelen. De beginnende discussie over de vergrijzing
van de bevolking en de vraag hoe de kosten daarvoor op te brengen

wijst in dezelfde richting.

Het ziet er dus naar uit dat de twee voornaamste uitschakelings-

maatregelen die in de afgelopen  jaren gehanterd zijn thans op
grenzen stuiten. De vraag rijst of de reductie van het aanbod
langs andere wegen bereikt kan worden. Dat zullen tamelijk in-
grijpende maatregelen moeten zijn,  *illen zij een substantieel
effect op het arbeidsaanbod hebben. Als we afzien van regelrechte
dwangmaatregelen moet men in dit verband bereid zijn te denken
aan maatregelen als de invoering van een algemeen basisinkomen,
een  grootscheeps  opgezet  systeem van  betaald  educatief  verlof
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(met dimensies zoals indertijd door Emmerij bepleit, zie Leijnse
1984), of aan de plannen voor de invoering van een 25-urige werk-
week. Wat men verder ook van deze mogelijkheden zeggen kan, het
is duidelijk dat het klimaat zelfs voor een serieuze discussie
over voorstellen in deze richting weinig gunstig is. Hier blijken
politieke en maatschappelijke barridres te liggen, die op de kor-
te termijn niet gemakkelijk overwonnen zullen worden.

Het bovenstaande heeft mijns  inziens belangrijke  consequenties
voor het arbeidsmarktbeleid. Het is natuurlijk denkbaar dat het
beleid gericht op de herstructurering van de economie en het ver-
beteren van het functioneren van de arbeidsmarkt vruchten af-
werpt, niet alleen in de vorm van hogere rendementen maar ook in
de vorm van nieuwe werkgelegenheid. Zoals ik eerder betoogd heb,
is  het  echter  nogal  onzeker  of  dit  op  voldoende  omvangrijke
schaal zal plaatsvinden; bovendien is het iets dat pas op langere
termijn merkbaar zal worden. Het lijkt mij dat de overheid, zo-
lang dit beleid geen substantiele bijdrage levert aan het terug-
brengen van het aanbodoverschot, bij het voeren van een werkloos-
heidsbeleid steeds afhankelijker wordt van het bestaan van een
grote restmarkt, steeds meer aangewezen raakt op maatregelen die
het bestaan van zo'n segment van pr6caire banen als stilzwijgend
uitgangspunt hebben.

Aan de ene kant staan de arbeidsmarktautoriteiten de komende ja-
ren voor de noodzaak een omvangrijk aanbod van nieuwkomers te ab-
sorberen. Het is duidelijk dat de restmarkt daarbij een belang-
rijke bufferfunctie vervult. De groei van dit segment ten gevolge
van de toename van flexibele arbeidscontracten is in dit opzicht
voor de overheid een welkome ontwikkeling. Voorzover de capaci-
teit van de restmarkt niet toereikend is om alle nieuwkomers op
te nemen is het beleid in belangrijke mate gericht op het creoren
van een soort wachtkamer met een duidelijke verbinding naar dit
marktsegment. Ik denk hier met name aan het zgn. derde arbeids-

circuit, het werken met behoud van uitkering. Dit vervult een es-
sentiele functie bij de opvang van nieuwkomers op de arbeids-
markt.  Tegelijkertijd is het streven erop gericht om een ver-
zelfstandiging van dit circuit, de uitgroei ervan tot een vol-
waardig alternatief voor arbeidsmarktparticipatie te voorkomen.
Dit leidt tot een paradoxale combinatie van regulering en flexi-
bilisering die ik elders beschreven heb (zie Veerman en Van Hoof
1986).

Een andere doelstelling van het beleid is het terugdringen van de
langdurige werkloosheid, dat wil zeggen het verkleinen van de
zgn. harde kern van de werkloosheid. Dit is een doelstelling die
met name ingegeven lijkt door de vrees voor onaanvaardbare socia-
le en politieke gevolgen van langdurige werkloosheid. Ook om de
langdurig werklozen weer in de roulatie te brengen is de overheid
aangewezen op het absorptievermogen van de restmarkt. En ook hier
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geldt dat men om dit proces te bevorderen een beleid voert dat in
feite leidt tot een verder uitdijen van dit segment, bijvoorbeeld
door het creoren van tijdelijke arbeidsplaatsen bij gemeenten en
andere instellingen. De restmarkt wordt dus op verschillende ma-
nieren  'verrijkt'  met  een  randzone  van  quasi-reguliere  arbeid
('nep-statuten' in de woorden van Vilrokx 1985). Ik vermoed dat
de arbeid in dit circuit en de vaak nauwelijks m66r reguliere
banen die thans in toenemende aantallen op de restmarkt te vinden
zijn qua inhoud, kwalificatie-eisen en werkomstandigheden elkaar
niet zoveel zullen ontlopen en dat ook in de loopbanen van vele
aanbieders de grenzen tussen beide niet zo scherp te trekken zul-

len zijn. Ook hier ontbreken echter nadere gegevens vrijwel ge-
heel,  zodat  ik het bij het uitspreken van dit vermoeden moet
laten.

Samenvattend zou ik het huidige arbeidsmarktbeleid als volgt wil-
len karakteriseren. Aan de ene kant worden zo niet alle, dan toch
de beste kaarten gezet op een beleid dat mede door het 'flexibi-
liseren' van de arbeidsmarkt economische groei en groei van de
werkgelegenheid moet bevorderen. Anderzijds worden er ook pogin-
gen ondernomen om het aanbod van arbeid (in aantallen aanbieders
en/of in mensjaren) terug te brengen, doch dit onderdeel van het
beleid maakt een enigszins halfslachtige indruk, temeer omdat de
meer radicale opties op dit terrein vooralsnog buiten de beleids-
discussie worden gehouden.  Het wellicht onvoorziene gevolg van
een en ander is dat de staat bij haar beleid m.b.t. werkloosheid
steeds meer aangewezen raakt op de verdere groei van de rest-
markt, het segment van de prdcaire banen, en ook langs deze weg
een gevestigd belang krijgt bij de verdere flexibilisering van de
arbeidsmarkt.

Men zou dit werkloosheidsbeleid met de termen semi-inschakeling
en selectieve uitschakeling kunnen typeren. Semi-inschakeling om-
dat het gericht is op een zo groot mogelijke arbeidsmarktpartici-
patie, zij het in een beperkte vorm waarbij verschillende vari-
anten van 'minder reguliere' arbeidsrelaties een toenemende rol
spelen en de grens tussen wel en niet werkloos zijn in bepaalde
opzichten vervaagt.  Selectieve uitschakeling omdat  deze minder
dan volledige participatie vooral specifieke groepen aanbieders
treft, met name vrouwen en jongeren, die in dit opzicht dus meer
dan evenredig de last dragen van pogingen het aanbodoverschot te
absorberen. Of dit beleid effectief is bij het terugdringen van
de werkloosheid is zeer de vraag. Het lijkt eerder een bijdrage
te leveren aan wat Vilrokx de institutionalisering van de werk-
loosheid genoemd heeft: het kanaliseren van de werkloosheid in
maatschappelijk aanvaardbare vormen waardoor het tegelijkertijd
een van  de  defini6rende  eigenschappen  van  de  maatschappelijke
verhoudingen wordt (Vilrokx 1983).

Dit alles leidt tot de conclusie dat van het overheidsbeleid
voorlopig weinig tegenkrachten zullen uitgaan tegen het machts-
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overwicht dat in de afgelopen jaren door de werkgeverspartij op
de arbeidsmarkt en in de arena van de collectieve arbeidsverhou-
dingen is opgebouwd. Niet alleen vertoont het beleidsdenken in
overheidskring thans grote verwantschap met de ideeen over het
arbeidsmarktbeleid  die bij  de  werkgevers  leven,  ook  heeft  de
staat,  zoals hierboven beargumenteerd is, een zeker belang bij
ontwikkelingen als de flexibilisering van arbeid, de groei van de
restmarkt en de marginalisering van bepaalde categorieon aanbie-
ders. De werknemersbelangen, die verbonden zijn met een substan-
tiole reductie van het aanbodoverschot en een zekere regulering
van de restmarkt, worden hier de facto ondergeschikt aan gemaakt.
Doordat bepaalde opties (zoals een gedeeltelijk basisinkomen voor
iedereen, of een ingrijpende verkorting van de arbeidsduur) zon-
der veel discussie ter zijde worden gelegd of worden doorgescho-
ven naar de sociale partners (de direct betrokkenen) en doordat
voor het overige volstaan wordt met maatregelen die gericht zijn
op een verbeterde werking van het marktmechanisme, worden de mo-
gelijkheden voor actieve sturing ten gunste van de meer kwetsbare

groepen  op de arbeidsmarkt ingeperkt.   In dit opzicht worden   de
ontwikkelingen in de arbeidsmarktverhoudingen op hun beloop gela-
ten. Inderdaad in meerdere opzichten een 'marktconform' beleid.

Deze paragraaf was gericht op ontwikkelingen in de collectieve
arbeidsverhoudingen en het  arbeidsmarktbeleid van de  overheid,
vanuit de vraag of hier enig tegenwicht te vinden is tegen de do-

minerende positie van de werkgevers op de arbeidsmarkt en de ten-
denties  tot  herstructurering van  de  arbeidsmarktrelaties.  Het

antwoord op deze vraag moet ontkennend luiden. Ook in de collec-
tieve arbeidsverhoudingen hebben de werkgevers hun positie aan-
zienlijk weten te versterken, terwijl de positie van de vakorga-
nisaties ernstig is verzwakt. Verschuivingen in het netwerk van
relaties in de richting van decentralisatie en een groeiende be-
tekenis van de arbeidsverhoudingen op bedrijfsniveau leiden tot

fragmentering van de belangenbehartiging en verzwakking van de
sturingsmogelijkheden op centraal niveau. Het is waarschijnlijk
dat dit met name een verdere versterking van tendenties tot be-

drijfsgerichte segmentering zal inhouden. Het overheidsbeleid be-
weegt zich, getuige de toenemende nadruk op het gezichtspunt van
een effici6nte allocatie, steeds meer in de richting die door de

werkgevers voor wenselijk wordt gehouden. Ook hier worden de mar-
ges  voor  sturing  ten  behoeve  van  werknemersbelangen  verengd,

waardoor het beleid dat gericht is op de bestrijding van werk-
loosheid steeds meer afhankelijk wordt van het bestaan van een
groot segment 'pr6caire' banen, een segment waar de grens tussen
wel en niet werkloos zijn steeds meer vervaagt.

Symptomatisch voor dit alles is de gang van zaken rond de ar-
beidstijdverkorting. Begonnen als een poging tot het over de hele
linie  terugbrengen van het  aanbodoverschot  is  de  ATV-operatie

vooralsnog uitgelopen op een versterking van de tendenties tot
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flexibilisering van de arbeid, selectieve uitschakeling en frag-
mentering van de belangenbeharting (zie hoofdstuk 4). Dit niet in
het minst vanwege het feit dat de overheid zichzelf op dit be-
leidsterrein tot een afwachtende, volgende rol heeft veroordeeld.

Als de ATV-operatie al verder zal worden doorgezet, zal dat ver-
moedelijk in een vorm zijn die deze tendenties verder in de hand
werkt (selectieve arbeidstijdverkorting, grotere nadruk op deel-
tijdarbeid enzovoort). Op Van Wezels uitspraak dat de huidige ar-

beidsmarktsituatie wordt  gekarakteriseerd  door  'flexibilisering
zonder sturing'  (zie hoofdstuk 5 par.1) valt nauwelijks iets af
te dingen.

Het is niet mijn bedoeling om deze ontwikkeling als onontkoombaar
en onomkeerbaar te presenteren. Het is goed mogelijk dat naarmate

de nadelige gevolgen van het geschetste beleid duidelijker worden
er weer een grotere aandrang zal ontstaan om vanuit centrale ni-
veaus op de arbeidsmarkt te interveniEren ter wille van de be-
scherming van bepaalde werknemersbelangen. Zo wordt thans de aan-
drang groter om iets aan de meest negatieve aspecten van de fle-
xibilisering  van  arbeidsverbintenissen  te  doen  (zie  Henneman
1985, Ministerie SoZaW 1986), zowel via CAO-kanalen als via even-
tuele wettelijke regelingen. In het algemeen kan worden gesteld,
dat de staat weliswaar tendenties als flexibilisering, deregule-
ring en decentralisering ondersteunt, doch dat hierdoor de risi-
co's worden vergroot dat spontane ontwikkelingen zullen optreden,
die ongewenste effecten op andere doelstellingen van het over-
heidsbeleid kunnen hebben. In het voorafgaande zijn hiervan ver-
schillende voorbeelden gegeven. Het is dus zeker niet uitgesloten
dat in de komende jaren weer wat meer pogingen tot centrale stu-
ring van de arbeidsmarkt zullen worden ondernomen.

Een interessante test-case lijkt in dit verband de voorgenomen
samenwerking tussen de sociale partners en de overheid met be-
trekking tot het arbeidsvoorzieningsbeleid te zullen worden. Zo-

als bekend ligt het in de bedoeling om met ingang van 1988 de
verantwoordelijkheid voor de vaststelling en uitvoering van het
arbeidsvoorzieningsbeleid   in tripartite handen te brengen
(Hamaker 1985). Zal dat leiden tot een actief en energiek beleid

dat niet alleen gericht is op het verbeteren van het functioneren
van de arbeidsmarkt ter wille van een zo goed mogelijke perso-
neelsvoorziening, maar ook op het beschermen en versterken van de
positie van zwakke categorieon aanbieders? Of zal deze samenwer-
king alleen maar leiden tot de bevestiging van bestaande tenden-
ties zoals de verwaarlozing van als niet-bemiddelbaar beschouwde
categorieEn werklozen, de versoepeling van regels (bijv. met be-
trekking tot ontslag en passende arbeid) die de aanbieders enige

bescherming geven en het bijna blindelings vertrouwen op oplei-
ding en scholing als een soort panacee voor allerhande arbeids-
marktproblemen? Welke uitwerking zal de nieuwe bestuurlijke con-
structie op de arbeidsmarktkansen van vrouwen hebben? Het is be-
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paald niet ondenkbaar dat deze bestuurlijke wijziging het thans
gevoerde beleid niet wezenlijk zal veranderen maar alleen de ge-
bondenheid eraan van de zwakste partij in het geheel, de werk-
nemersorganisaties, zal versterken.

4. Besluit

Aan het einde van dit hoofdstuk gekomen concludeer ik dat er in
de huidige arbeidsmarktsituatie verschillende krachten werkzaam
zijn die het machtsoverwicht van de vragers/werkgevers verster-
ken. Weliswaar zijn er enkele, veelal gespecialiseerde en hoogge-
schoolde categorieon aanbieders die erin slagen een sterke markt-
positie op te bouwen, doch daar staat tegenover dat de beschermde
posities die omvangrijke catagorieen werknemers in het verleden
wisten op te bouwen thans op grote schaal aan het afbrokkelen
zijn en dat voor eveneens omvangrijke groepen nieuwkomers voor-
alsnog slechts een kwetsbare positie is weggelegd. Deze destruc-
turatieprocessen gaan samen met versterking van bepaalde segmen-
teringstendenties, waarbij met name de verdieping van bedrijfs-
gecentreerde segmentering in het oog springt. Een en ander leidt
tot een versterking van de onderlinge concurrentie tussen catego-
rieon aanbieders en tot een verscherping van de ongelijkheid op
de arbeidsmarkt. De tegenkrachten op het niveau van de collectie-
ve arbeidsverhoudingen en het overheidsbeleid lijken gezien de
ernstig verzwakte positie van de werknemersorganisaties en de
groeiende populariteit van een 'marktconform' arbeidsmarktbeleid
in overheidskringen niet erg sterk te zijn.

Ik wil op deze plaats nog eens herinneren aan het voorbehoud dat
ik aan het begin van dit hoofdstuk gemaakt heb. Het voorafgaande
is een poging tot interpretatie van ontwikkelingen die zich in de
afgelopen jaren hebben voorgedaan vanuit het gezichtspunt dat ik
in het vorige hoofdstuk centraal heb gesteld: de machts- en af-
hankelijkheidsrelaties en de daarmee verbonden strategische moge-
lijkheden en strategieon van de verschillende categorieon en par-
tijen op de arbeidsmarkt. Ik ben me ervan bewust dat deze inter-
pretatie een selectief karakter draagt en dat het door mij ge-
schetste beeld op vele plaatsen verder uitgewerkt, genuanceerd en
aangevuld kan worden. Daarvoor is zeker ook verder onderzoek no-
dig, onderzoek dat met name de verschillen in arbeidsmarktposi-
tie, denk- en streefbeelden en arbeidsmarktgedrag van de hier-
boven zeer globaal aangeduide categorieen aanbieders verder in
kaart zou moeten brengen. Mijn bedoeling was vooral om te beargu-
menteren dat verschillende, vaak afzonderlijk onderzochte en be-
sproken ontwikkelingen, ineengrijpen en gezamenlijk een herstruc-
turering van de verhoudingen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen.
Mij lijkt dat juist de convergentie van de geschetste ontwikke-
lingen erop wijst dat het hier niet om incidentele gebeurtenis-
sen, maar om potentieel verreikende verschuivingen gaat.
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Op dit punt aangekomen rijzen nieuwe vragen. Een zeer belangrijke
vraag,  zowel vanuit  theoretisch als praktisch gezichtspunt,  is
die naar de doorwerking van de in het voorafgaande geschetste
ontwikkelingen  binnen  het  arbeidsbestel  op  de  situatie  daar-
buiten. K6bben en Godschalk hebben in een recente studie gewezen
op een groot aantal verschijnselen die rechtstreeks of indirect
in verband kunnen worden gebracht met het voortbestaan van een
omvangrijke werkloosheid zoals:  de  stijging van  criminaliteit,
alcoholisme en drugsgebruik, de opkomst van militante sociale be-
wegingen, het verlies van vertrouwen in de politiek, het ontstaan
van vreemdelingenhaat, de groei van 'stille'  armoede en de op-
komst van een neo-darwinistische ideologie. Sommigen spreken in
dit verband van een 'verloedering' van de samenleving (K6bben en
Godschalk 1986: 45 e.v.).

Een vraag die hiermee samenhangt is de vraag naar de gevolgen van
de herstructurering op de arbeidsmarkt voor de verhoudingen tus-
sen sociale groepen in de samenleving.  Scheidslijnen op de ar-
beidsmarkt tussen verschillende segmenten kunnen onder bepaalde
omstandigheden uitgroeien tot scheidslijnen tussen 'sociale for-

maties', gekenmerkt door een eigen levensstijl, een eigen denk-
wereld en een eigen sociale identiteit, die de basis vormen voor
sociale bewegingen en politieke machtsvorming. Omgekeerd kunnen
verschuivingen op de arbeidsmarkt bestaande sociale scheidslijnen
aantasten en zo de sociale en politieke structuur van de samen-
leving veranderen.  Dergelijke  processen  van  'klasse-structure-
ring' (Giddens 1973) behoren van oudsher tot de kernthema's van
de sociologie.

Hier liggen belangrijke problemen die om een aparte studie vragen
en bovendien om datamateriaal waarmee de verbanden tussen ar-

beidsmarktloopbaan, sociaal milieu, sociale contacten, streef- en
wereldbeelden  en  politieke  voorkeuren  van  verschillende  cate-
gorieon  aanbieders/werknemers veel gedetailleerder bestudeerd
kunnen worden dan nu mogelijk is  (10).  Een dergelijke  studie
overschrijdt de grenzen van de arbeidsmarktsociologie, zoals die
in deze studie getrokken zijn. Arbeidsmarktsociologen kunnen ech-
ter wel belangrijke bouwstenen voor een dergelijke studie aan-
dragen. Ik denk dat er aan zulke studies naar de maatschappelijke
consequenties van de  thans plaatsvindende verschuivingen op de
arbeidsmarkt dringend behoefte is. Mijn pleidooi om in het ar-
beidsmarktonderzoek de verdelingsfunctie een centrale plaats te
geven wordt ook ingegeven door de overweging dat op deze manier
de aanknopingspunten tussen arbeidsmarkt- en algemeen maatschap-
pelijke ontwikkelingen beter in beeld komen.

Het is gezien dit gebrek aan kennis niet zo zinvol om op deze
plaats te gaan speculeren over de doorwerking van de in dit
hoofdstuk besproken herstructureringsprocessen op de maatschappe-
lijke verhoudingen. Wel wil ik er nog op wijzen, dat de boven-
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staande beschouwing ingaat tegen de opvatting van hen die een
toenemende tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden voor-
spellen.  Zij die deze mening verkondigen miskennen de dynamiek
van de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waardoor een
groot overgangsgebied tussen volledige en volwaardige participa-
tie in het arbeidsbestel en complete uitschakeling aan het ont-

staan is. Het is goed mogelijk dat juist in dit overgangsgebied
meer traditionele scheidslijnen, bijvoorbeeld die tussen employ-
ees en arbeiders of tussen academische en niet-academische beroe-
pen aan betekenis inboeten. Met het door mij geschetste beeld van
de arbeidsmarkt correspondeert eerder een soort driedeling - twee
tamelijk scherp omlijnde formaties aan boven- resp. onderzijde en
een veel meer diffuus middengebied - dan een tweedeling van de

samenleving.

Het lijkt mij dat juist het bestaan van zo'n middengebied een
duidelijk stempel op toekomstige ontwikkelingen zal drukken. Op
de arbeidsmarkt betekent dit de aanwezigheid van een bufferz6ne,
die aan de ene kant gekenmerkt wordt door felle concurrentie om
de toegang tot de beschermde, beter beloonde en aantrekkelijker
arbeidsplaatsen en aan de andere kant door het hardnekkig verde-
digen van eenmaal verworven rechten. In de samenleving leidt het
tot een situatie waarin naast uitgesproken winnaars en uitgespro-
ken verliezers ook een brede categorie personen voorkomt die noch
tot de ene, noch tot de andere groepering behoren, maar die lang

de hoop kunnen koesteren dat zij met enige goede wil en een beet-
je geluk zich uiteindelijk bij de eerste categorie zullen kunnen
voegen.  Zo  ontstaat  een  psychologisch  klimaat  waarin  arbeids-
ethos, prestatie-moraal en een neo-darwinistische ideologie op-
nieuw kunnen gedijen, maar die (zoals Godschalk onlangs heeft be-
toogd) een slechte voedingsbodem vormt voor solidariteit

(Godschalk 1986). Ook dit zal naar het mij voorkomt niet erg bij-
dragen tot een spoedige ombuiging van de sociaal-politieke koers

die thans gevaren wordt.

Menige lezer zal de bovenstaande beschouwing enigszins somber van
toon vinden. Kennelijk kunnen de door mij geschetste ontwikkelin-
gen zich de komende  jaren betrekkelijk ongehinderd doorzetten.
Dat is misschien toch een te voorbarige conclusie. Het is al eer-

der betoogd dat deze ontwikkelingen voor vele betrokkenen proble-
men met zich mee brengen. Het ziet er niet naar uit dat dit in de
toekomst minder zal worden, hetgeen ongetwijfeld nieuwe spannin-

gen zal veroorzaken. Zo lijkt het mij waarschijnlijk dat in de
komende jaren het mechanisme van de  'relatieve deprivatie'  tot
grotere onvrede zal leiden. Juist nu het beeld postvat dat het
met de economie weer beter gaat,  zullen de groter wordende ver-
schillen op de arbeidsmarkt voor hen die aan het kortste eind
trekken moeilijker te verteren zijn. Ook de doorstromingsproble-

matiek op de arbeidsmarkt bevat conflictstof.  Zonder een zeker
minimum aan doorstroming zal de binding van een omvangrijk ge-
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deelte van de nieuwkomers aan het arbeidsbestel na verloop van
tijd onder druk komen te staan. Generatieproblemen kunnen ook op
de arbeidsmarkt nog scherpe vormen gaan aannemen. Er bestaan dus
verschillende potentiole spanningsbronnen. De vraag is hoe derge-
lijke spanningen zich zullen manifesteren en in hoeverre partijen

die op een koersverandering binnen het arbeidsbestel uit zijn ze
in de door hen gewenste richting kunnen kanaliseren.

Meer in het algemeen dienen wij steeds oog te hebben voor wat
Boudon tref fend 'perverse gevolgen' noemt. Dat zijn verschijnse-
len of ontwikkelingen die voortkomen uit de interactie van be-
paalde actoren, maar die door geen van hen voorzien en bedoeld
zijn en die vaak zelfs tegen de belangen van althans een aantal

van hen ingaan. In het voorafgaande zijn dit soort gevolgen her-
haaldelijk gesignaleerd. Denk bijv.  aan de decentralisatie van
het arbeidsvoorwaardenoverleg, door overheid en sociale partners
eendrachtig bewerkstelligd, die echter het risico van ongewenste
ontwikkelingen in de arbeidsvoorwaardensfeer met zich meebrengt.
Of de situatie dat bedrijven er de voorkeur aan geven vakmensen
bij andere werkgevers weg te kopen in plaats van ze zelf op te
leiden, waardoor het gezamenlijke belang van bedrijven bij een
goede voorziening van geschoold personeel in gevaar wordt  ge-
bracht. Dergelijke situaties zijn van betekenis omdat zij steeds
kiemen van verandering in zich dragen. De speltheorie heeft ons
geleerd dat in veel gevallen de betrokkenen de voor hen sub-opti-
male resultaten alleen dan kunnen wijzigen, als zij hun priv6-
strategieen laten varen en erin slagen hun gedrag ter wille van
het gemeenschappelijke belang te co6rdineren. Als zij, met andere
woorden,  tot  een  vorm van ' sturing' kunnen besluiten.

Als wij ons met dit soort verschijnselen bezighouden, in de ver-
wachting om aanknopingspunten voor verandering  te  vinden,  dan
ontkomen wij er echter niet aan om onszelf vragen te stellen over

de rationaliteit van het gedrag en de instituties die wij bestu-
deren. Is het wel zo rationeel om sommige categorie n aanbieders

alleen op grond van hun persoonskenmerken voor bepaalde banen uit
te sluiten? Is het wel zo rationeel als bedrijven hun personeels-
bestand in toenemende mate splitsen in een vaste kern en een va-
riabel deel (voor het functioneren van de arbeidsmarkt als ge-
heel, maar ook voor deze bedrijven zelf)? Is het wel zo rationeel
als actoren of partijen in situaties van wederzijds afhankelijk-
heid alleen hun eigen belang volgen,  zonder rekening te houden
met de belangen van andere actoren of van de tegenpartij? Derge-
lijke vragen zijn niet te beantwoorden zonder voorstellingen te
ontwikkelen van een rationele ordening van de arbeidsmarktverhou-
dingen. Van Wezels eerder besproken 'referentiemodel' van de per-
fecte arbeidsmarkt  (zie hoofdstuk 5 par.1.)  is een - voorlopig
nog unieke - poging om de  discussie over arbeidsmarktproblemen
ook op dit niveau te voeren.
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Voor diegenen onder ons die niet zo gelukkig zijn met de wending
die de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt lijken te nemen staan er
dus twee, onderling complementaire mogelijkheden open. De eerste
is om de aandacht te richten op de tegenstrijdigheden, de contra-

dicties die deze ontwikkelingen met zich mee brengen, omdat hier
spanningsbronnen en stimulansen voor verandering te verwachten
zijn. De andere is het ontwikkelen van gedachtenconstructies met
behulp waarvan over een meer rationele inrichting van de arbeids-
markt gediscussieerd kan worden. Dat zijn twee denkrichtingen die

in meer algemene vorm in de geschiedenis van de sociologie steeds
terug te vinden zijn, zij bet dat hun onderlinge relatie door-
gaans een nogal problematisch karakter draagt. Analyses van de
sociale dynamiek krijgen gauw een tamelijk deterministisch karak-
ter, terwijl pogingen om een alternatief model van de werkelijk-
heid te schetsen al snel utopische trekjes gaan vertonen. In dit

boek heb ik duidelijk de nadruk op het eerste element gelegd: een
beter inzicht in de dynamiek van de arbeidsmarkt is thans een
eerste vereiste. Ik ben me er echter van bewust dat de ratio van
wetenschapsbeoefening in laatste instantie gelegen is in het vin-
den van oplossingen voor de problemen waarmee de mensen in hun
onderling samenleven worden geconfronteerd. Dat houdt in dat met
analyse en diagnose uiteindelijk niet volstaan kan worden.  De
spanning tussen distantie en betrokkenheid valt ook in dit op-
zicht niet te ontlopen.

NOTEN

1)  Dit lijkt mij althans de conclusie van een serie papers die
op  een  NSAV-conferentie  over waardenveranderingen  in  1984
m.b.t. het thema arbeidsethos werden gepresenteerd. Zie met
name de papers van Andriessen en Van der Kooij en van Vissers
en Ter Huurne.

2)  Wel worden pogingen ondernomen om het intern functioneren van
deze deelmarkten te versoepelen; ook hier kom ik nog op terug.

3)  Daarbij moet worden aangetekend dat niet alle thans genoemde
knelpunten in de personeelsvoorziening wijzen op het bestaan
van nieuwe groeiberoepen.  Knelpunten kunnen ook het  gevolg
zijn van een weinig positief beeld van de betreffende beroe-
pen in de ogen van schoolverlaters of van het feit dat in het
verleden  te  weinig  in  opleidingsmogelijkheden  is  geinves-

teerd. Een voorbeeld zijn de tekorten in verschillende me-
taalberoepen (zie hoofdstuk 4 en verder Van Ours 1986).

4)  In dit verband kan nog de speciale positie van de bouw worden
genoemd, waar de mogelijkheden tot flexibele in- en uitscha-
keling van oudsher betrekkelijk groot zijn. Zie Bremer 1986.

5)  Een verschil tussen West-Duitsland en ons  land is dat het
Duitse systeem van beroepsopleiding meer dan het Nederlandse
het ontstaan van beroepsdeelmarkten aanmoedigt.  Het  is dus
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mogelijk dat de ontwikkeling in de richting van bedrijfsge-
centreerde segmentering in ons land een (nog) nadrukkelijker
karakter heeft dan die in West-Duitsland.

6)  Dit is een in het Nederlandse arbeidsmarktonderzoek opvallend
verwaarloosd thema.

7)  Daarbij moet worden aangetekend dat een dergelijke situatie
waarin de afstand tussen regulier beroepsonderwijs en prak-
tijk groot is ook een goede voedingsbodem voor allerlei par-
ticuliere beroepsopleidingen vormt.

8)  Zie voor cijfers m.b.t. de ontwikkeling van het LLW in di-
verse sectoren H6vels 1983 en Werkgroep Leerlingwezen 1986.

9)  Overigens zijn er in ons land wel degelijk voorbeelden van de
toepassing  van dit model te vinden, zie bijv. De Kool 1984.

10) Denk bij wijze van voorbeeld aan het grote onderzoek naar
sociale mobiliteit dat door Goldthorpe c.s.  in Engeland is
uitgevoerd (Goldthorpe e.a. 1980).
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SUMMARY

The labour market as an arena. Labour market problems from a so-
ciological point of view

This study aims at developing a sociological approach to labour
market problems.  In the Netherlands sociologists have been en-
gaged in labour market research since the late fifties. Usually
their research has been guided by a theoretical frame of refer-

ence which stresses the economic function of the labour market,
i.e. the allocation of different qualities of labour to different
forms of employment. The societal function of the labour market,
stressed  by  classical economists/sociologists like Marx and

Weber, i.e. the distribution of rewards and life chances among
the working population, has drawn far less attention from Dutch
labour market researchers. Both Marx  and Weber saw the labour

market as an arena where conflicting interests meet and groups
struggle to obtain favourable outcomes. The present study tries
to elaborate this perspective with the double goal of linking la-
bour market research more firmly to a central sociological tra-
dition and of analyzing some present-day labour market  issues
within a broader frame of reference.

1. Recent developments in Dutch labour market research

The book starts with a discussion of Dutch labour market research
(as  conducted  by  social  scientists)  since  the  mid  seventies
(chapter 1). The results of an earlier analysis of Dutch labour
market research till about 1975 by the present author form the
point of departure for this chapter. Compared with the earlier
period, the present analysis shows an unmistakeable continuity,
and at the same time a further differentiation as to the problems
studied and the approach followed. The traditional type of alloc-
ation and supply side-oriented research still remains a main con-
cern for researchers (as well as for those who commission re-
search). Research into the distributive aspects of the  labour
market (i.e. its societal function), is mainly restricted to the

marginal labour market position of some groups (foreign workers,
sub- and/or  unemployed  youth  and women)  and  to  the  political

issue of redistribution of work by reduction of working time. Al-
though institutional and structural labour market theories
attract a lot of attention, research into the structure of in-
equality in the labour market  is  still  poorly developed.  The
theories in use still refer to  la&our market behaviour rather
than to labour market relations, although they are less biased
towards 'subjective' explanations than before.The most remarkable
new development is the rise of a special type of demand side re-

search, directed to the labour market  strategies of firms and
based on theoretical ideas derived from the labour process ap-
proach and the new industrial  sociology in West Germany.  This
type of research is  still mainly induced by the existence of
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allocative problems (e.g. the 'qualitative discrepancies' in the
labour market), but breaks away from the traditional supply side
approach of these problems.

At the end of the chapter an explanation of these developments is
offered. This stresses on the one hand the strong influence of
political issues on the direction of research, and on the other
hand the ties (or the absence of them) among researchers them-
selves, and their perspectives on labour market problems. Because
of the fact that more than half of Dutch labour market research
is commissioned by government agencies it does not surprise us
that research in this field reflects political priorities,  in
particular the importance attached to flexibility of the labour
market and the reduction of labour market discrepancies. The slow
development of research into distributive aspects of the labour
market can only be explained, however, by also taking into ac-
count the weak ties between labour market research and other
fields of research such as social stratification and social mo-
bility, or industrial relations. The strengthening of those ties
may contribute to the development of a theoretical frame of ref-
erence which stresses the societal function of the labour market
and the relations of dependency and power between groups/parties
on the labour market.

2. Three labour market issues

Before elaborating more fully the arena frame of reference, how-
ever, the book first examines three much debated labour market
issues with the purpose of illustrating the relevance of a so-
ciological approach for clarifying those issues. In chapter two
changes in the quality of work resulting from developments in the

technical and organizational design of production processes are
related to developments in the labour market. A low quality of
work (indicated by low skill requirements, a high work load and
low job discretion) is seen as a source of labour market pro-
blems, both because it makes jobs unattractive to workers and be-
cause it may influence negatively the labour power of the workers
concerned.

A central theme of the chapter is the examination of the thesis
that automation leads to a general improvement of the quality of

work. Drawing from research conducted in different countries it
is argued that this thesis as a description of tendencies in in-
dustrial, office and service work does not hold. Moreover, from a
theoretical point of view (which stresses the intermediate role
of organizational variables and managerial strategies) it is ar-
gued that a general upgrading can't be expected as long as the
traditional, tayloristic principles of organization firmly govern
the design of the labour process. In those circumstances polariz-
ation of job contents and skill requirements is a much more like-
ly result.
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In addition it is pointed out that ever since the mid seventies
the labour market situation seems to favour forms of segmentation

which further strengthen such polarizing tendencies. There is a
tendency for firms to divide their labour force into a core group
of well qualified workers occupying stable jobs and a category of
peripheral workers occupying unstable and undemanding jobs.  As
firms try to enhance their flexibility new forms of work organiz-

ation (job rotation,  job enlargement,  job enrichment)  are  in-
troduced which in particularly affect the jobs of the core per-
sonnel. This will bring about an improvement of some elements of
the quality of work (e.g. skill requirements, autonomy), although

it  may have  negative  consequences  for  others  (e.g.  workload,
stress). It is argued, however, that as a rule these changes will

not be extended to the jobs of peripheral workers. For those jobs
the prospects are simplification and, finally, elimination by the

ongoing process of automation. It is concluded that in spite of a
more positive attitude towards human resources as a source of
flexibility and quality in production proposals for a radical re-
organization of production utilizing fully the possibilities for
improving the quality of work offered by new technology, are as
yet being put into practice on a limited scale only.

The third chapter deals with the link between the educational/-
training system and  the  employment  system.  In  particular  two

problems are discussed which are frequently raised by employers
(who usually put the blame on the schools): difficulties in re-
cruiting appropriately qualified workers and a less than adequate
job performance due to a lack of job related skills. The chapter
starts  with  a  general  discussion  of  the  relationship  between
education/- training, labour market and employment. It is pointed
out that the problems mentioned cannot be attributed to the educ-

ational system alone, but also are related to the market struct-
ure and to some characteristics of the recruitment, training, and

organizational policies of work organizations.

Next three recent tendencies which influence the linkages between

education and work are examined more closely. The first one is
the present government policy of strengthening the market sector
of the economy and revitalizing industry, which due to the long-
term trend within the educational system towards higher forms of

education might lead to shortages in industrial occupations. The
second development to be discussed is the accelerating process of
automation which (together with changes in work organization)
affects job requirements and the demand for qualifications in the
labour market. It is argued that the rapid change and increasing
diversity of skill requirements press for the further development
of out-of-school training activities. Thirdly, it is pointed out
that as a response to the increase of youth unemployment and to
the numerous problems related with the transition from school to
work new schemes and programmes are being created which in one
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way or another combine out-of-school training with some form of
work experience. Although at present they lack coherence they may
together with old forms of labour market training develop into an
"intermediate training system" between school-based education and
the private training activities of firms.

In the last part of the chapter the issue is raised how to im-
prove the relationship between education and work. Two approaches
are opposed. According to the first, attention should be focused

on school-based vocational education which by means of some form
of manpower planning should be tied more closely to the demands
of the economy. The second approach tries to enhance the flexib-
ility of the education/training system by limiting the role of
school-based vocational education to the transfer of basic vocat-
ional qualifications and emphasizing the role of out-of-school
training as a way of responding more flexibly to the rapidly
changing skill requirements and training needs of firms.  It is
argued that the second approach is the more fruitful one. A model
for a flexible linkage between education and work is presented
and illustrated by means of a case study of the training system
developed in the printing industry on the basis of a modernized
type of craft training. An important problem emerging from this
case is the tension between the interests of workers in broad
vocational training and the preference of most  employers  for
types of training which guarantee job and firm specific skills.
This points to the fact that  in general  intermediate training
activities constitute a domain where several parties meet and
pursue their own interests.

In the fourth chapter attention is directed to the reduction of
working time as a way to redistribute employment and reduce unem-
ployment. This theme is studied not from an economic or an organ-
izational, but from an  industrial  relations  point  of  view.
Accordingly attention is paid to the interests of employers and
employees with respect to this issue and to the way decision-
making is organized. In particular it is argued, first, that many

employees will be interested in a reduction of working hours
(with corresponding wage reductions) only as long as their own
jobs are being threatened. Secondly, that employers are primarily

interested in flexibility of working time arrangements, not in
the reduction of working hours as such, although they may try to
connect both issues (as they did in the negotiations of 1983).
Next it is pointed out that the decentralized model chosen to
bring about a general reduction of working time favours employ-
ers'  interests and also implies that those groups who stand to

profit most from a substantial reduction of working hours have a
weak voice in the actual decisions taken. A last point mentioned
is the contradictory policy of the government which on the one
hand applies pressure on the social partners to reach agreements,

but on the other hand as an employer follows developments rather
than leads the way.
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Already some time ago these arguments led the present author to a
rather sceptical appraisal of the potential contribution of this
strategy to the reduction of unemployment. Subsequent events con-
firmed this scepticism, as is shown by the fact that in the ne-
gotiations of 1985-6 no further reduction of working hours was
agreed upon. To explain why developments have come to a stand-
still it is argued (on the basis of recent research into the
effects of reduction of working time at plant level) that the
system of unscheduled days off, which was adopted widely follow-
ing the negotiations of 1983,  brings along some negative con-
sequences both for workers (increasing work load) and employers
(some  reduction  of  production  time  and  loss  of  efficiency).
Events at plant level seem to have developed a dynamic of their
own leading to less than optimal results for both parties. This,
together with the increasing popularity among employers of other
methods of flexible deployment of personnel, the return of labour
market shortages for some jobs, and the wish of many employees to
make up for their wage losses in the last few years, has reduced
the willingness of both parties to continue the process of work-
ing time reduction considerably. If the policy of redistribution
of work is to be continued at all,  it will be by other means
which will be directed to particular groups of the labour force
(e.g. parttime work, early retirement).

3. The arena perspective and its relevance for the present day
labour market situation

In the fifth chapter (the main theoretical chapter of the book)
the arena perspective as such is discussed. Point of departure is
the interdependency of actors in the labour market which is com-
plicated by the existence of conflicting interests and gives rise
to complex patterns of relations.  First  some authors are dis-

cussed who attach prime importance to the mutual adjustment of
expectations and behaviour leading to labour market compromises,
but  generally neglect  power  imbalances  lying underneath  these
processes. This point of view was taken up by Van Wezel and in-
tegrated into an ideal type of a perfect labour market, derived
from parsonian action theory, which specifies those characterist-
ics of labour markets making for a synthesis between the inter-
ests of employers and employees. Although he recognises that the
existence of power imbalances is an important source of deviat-
ions from the ideal type, he too does not study the dynamics of
power relations as such.

In the remainder of the chapter such an analysis of power relat-
ions  is  presented.  It tries to combine two theoretical ap-
proaches. The first is derived from exchange theory. A proposit-
ion based on the work of Pfeffer and Salancik, which relates the
distribution of resources to dependencies and power differences
between actors, is used to discuss the type of resources availa-
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ble to labour market actors and types of strategies to be pur-
sued. A general typology of labour market strategies is developed

based upon the goals of the strategies (reduction of one's own
dependency upon  other  actors/increasing  their  dependency  upon
one's own resources) and their character (proximate  strategies
directed to needs and resources themselves/mediate strategies di-
rected to the conditions of exchange). Four types result, called
'autonomy',  'binding',  'break down' and 'market control'  strat-
egies respectively. It is maintained that the analysis of strat-
egic opportunities (as related to resources and rules) and actual
strategies (as related to goals and interests)  constitutes an
important element of the arena perspective.

This analysis of exchange relations and strategies is supplement-

ed by a more structural approach, based on the thesis developed
by Offe and others that the labour market is characterized by a
'primary' power imbalance between the supply and demand side. It
is argued that due to some conditions generally prevailing in the
labour market - in particular the lack of control over the volume
of labour by the supply side and control over the technical and
organizational design of the labour process by employers - the
'strategic arsenal' of employers is generally superior to that of
the workers. Workers are dependent on State intervention to est-
ablish more even conditions on the  labour market,  but as the
State itself is caught within the conflicting demands of the
market economy,  interventionist policies will be pursued  to a
certain limit only. As a consequence groups of workers trying to
obtain  favourable market  outcomes enter  into competition with
each other, thereby creating a set of secondary power relations.

Elaborating this line of reasoning the analysis focuses upon the
processes and conditions which enable some groups of workers to
obtain 'sheltered'  (or 'closed') labour market positions - often
at the expense  of others. To this purpose we review recent

theories of labour market segmentation, dealing both with firm-
centered and occupation-centered types of segmentation.  It  is
concluded that segmentation originates in developments within the

labour process, which on the one hand raise management problems
concerning the provision of appropriate qualifications and the
control of workers' behaviour and push employers towards strat-
egies of the 'binding' type; and on the other hand provide groups
of workers with opportunities to enforce some form of market
closure, i.e. to pursue successfully 'market control' strategies.
This analysis leads to an examination of two types of protected
labour markets:  the internal markets of firms  (and non-profit
organizations) and the so-called occupational markets. The latter
are especially interesting because they offer workers some degree
of market protection without tying them to a particular firm. On
closer inspection, however,  it turns out that relations within
protected markets seldom are stable.  In particular developments
related to the conditions identified by Offe (e.g. the existence
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of a labour surplus or rapid  technological change) may induce
employers to turn to efforts to break down the protective ar-
rangements. Both structuration and de-structuration processes,
building up  and  breaking  down  of  sheltered  market  positions
characterize the labour market arena.

In the last chapter we try to make an over-all assessment of the
present-day labour market situation, drawing upon the ideas out-
lined in the previous chapter.  In the first part of the chapter
two  developments  which have  important  consequences  for  labour
market relations are discussed. The first one is the rapid growth

of a labour surplus since about 1980, which seems to have come to
a standstill by now but probably will not decline substantially
till well into the 1990's. It is argued, further, that the prob-
lems created by this will not be mitigated to any substantial de-
gree  by  the  rising  participation  in  the  so-called  informal
economy. The second one refers to the shifts in the occupational
structure which result from economic and technological develop-
ments and which influence the relative position of occupations in
the labour market.  Both developments put  considerable pressure
upon many sheltered labour markets which were built up in the
sixties  and  seventies,  although  some  occupational  groups  may
profit from the latter one by obtaining a strong market position
(as the existence of partial labour shortages shows). Moreover,
these  developments  create  new  opportunities  for  employers  to

practice  strategies  of flexibilization. These  strategies  are
dealt with in some detail,  thereby distinguishing between  two
types: flexible deployment of labour by way of temporary and/or
part-time contracts (which have become much more numerous in the
last few years); and fostering functional flexibility by means of
task integration and the development of polyvalent skills.  The
first goes along with an extension of the external market, the
second reinforces internal markets, the two often being used to-

gether for different groups of personnel.

In the second part of the chapter we turn to the segmentation of
the labour market, discussing again tendencies related to both
firm and occupation centered segmentation. It is concluded, first
that at the upper end of the labour market a segment is develop-

ing, consisting both of high level employees and highly skilled
professionals, who are engaged in the management and innovation
of large organizations and the appliacation of new technologies.
Second, it is argued that new labour markets combining elements
from both traditional occupational and firm markets come  into
being for a new category of skilled workers who are engaged in
the  operation of automated  production  systems.  Thirdly  it  is
maintained that processes of flexibilization and externalization
reduce traditional firm and occupational markets and impair the
protection which they used to offer to many blue and white-collar
workers. Fourthly, the composition of the labour force within the
external, unstructured markets is changing considerably. At the
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upper end, new entrants, most of them young and relatively well
qualified, compete for vacant entry positions to the sheltered
labour markets. At the lower end downward selection processes
create a 'hard core' of long-term unemployed, which could become
the nucleus of a new underclass. A farreaching re-structuring of
the labour market seems to be on its way.

In the third part of the chapter the discussion turns to the re-
cent evolution of industrial relations and State labour market
policy. Within the industrial relations system employers' organ-
izations have strengthened their position considerably. The
present tendency towards decentralization (the decreasing import-

ance of nationwide agreements in favour of industry and company
agreements, the increasing importance of industrial relations at
plant  level) may further weaken the position of trade unions,
split up the system of industrial relations and reinforce  the
tendencies towards firm-centered segmentation. Concerning the la-
bour market policy of the State, it is argued that in the last
few years the goal of labour market flexibility (i.e. the alloc-
ative efficiency of the labour market) has increasingly received
priority over goals related to labour market inequality (its dis-
tributive role). As economic growth only remains moderate and the
present policy towards the reduction of labour supply (incl. re-
distibution of work) seems to reach its limits, State policy in-
creasingly comes to rely on the growth of a segment of marginal
jobs to bring about a substantial reduction of unemployment.

Together tendencies in industrial relations and State policy im-
ply a decline of efforts to direct labour market developments in
such a way that a new balance between the interests of employers,

workers and other interests may be worked out. The tendency to
rely on market forces and on the actions of the market parties
may produce unintended consequences, however, which directly or
indirectly may thwart present policy and increase social tens-
ions. At the end of the chapter it is concluded that the re-
structuring of the labour market will have far-reaching conse-
quences for society as a whole.  A bifurcation of society,  as
prophesied by some politicians, does not seem very probable. The
present analysis rather points to the emergence of a broad inter-
mediate zone between the new working elites and a new underclass.
This may strenghthen tendencies towards a further individualiz-
ation of social and labour market relations rather than lead to
collective opposition against present policies. Further research
into these consequences and,  in particular,  the contradictions
contained within the present course of events is advocated.

316



Bibliotheek K. U. Brabant

NIMirmwiIimimimininnminNEMEIiHHI

17000009502692 A-,

Uitgangspunt van ditboek is d w.....8 ......... Vn-mul O-u. ug w s,-'--U.-y-va,ruer¥,Iachts-
arbeidsmarkt n eer is dan een allocatie- en afhankelijkheidsrelaties zoals die tot uit-
mechanisme dat het aanbod van arbeid in drukking komen in verschijnselen als flexibili-
overeenstemming brengt met_d traag._

_
sering, segmentering en marginalisering van  - -

De arbeidsmarkt is ook een arena waar een omvangrijke groep werknemers. Zo wordt
gestreden wordt om de verdeling van schaarse, een beeld geschetst van de herstructurering
ongelijk beloonde en ongelijk gewaardeerde van de arbeidsmarkt in de jaren tachtig, diezijn
banen. Dat is iets dat tegen het licht van de uitwerking op de maatschappelijke verhoudin-
arbeidsmarktsituatie van de laatste jaren nogal gen niet zal missen.
vanzelfsprekend lijkt.
Niettemin blijkt dat in de beleidspraktijk het
eerste gezichtspunt een dominerende rol
speelt, getuige de nog steeds groeiende aan-
dacht voor'knelpunten' op de arbeidsmarkt en
de mogelijkheden de werking van de arbeids-
markt te'versoepelen'.
Ook in de onderzoekspraktijk krijgen
verdelingsproblemen aanmerkelijk minder
aandacht dan de aansluitingsproblemen, iets
dat volgens de auteur verband houdt met de
vervlechting van onderzoek en beleid op dit
terrein.

In dit boek wordt het'arena-perspectief'
uitgewerkt en gebruikt voor de analyse van de
verschuivingen die in de afgelopen jaren op de
arbeidsmarkt hebben plaatsgevonden.
Aparte hoofdstukken worden gewijd aan drie f.  -

thema's die in de beleidsdiscussie veel aan-
dacht krijgen:
-  de betekenis van technologische en organi-

satorische veranderingen in het werk voor
de arbeidsmarkt,

-  de aansluiting tussen onderwijs en arbeids-
markt.

-  arbeidstijdverkorting als middel tot herver-
deling van arbeid.

....

ISBN 90 6222 153 X NUGI 685

1-


	INHOUDSOPGAVE
	WOORD VOORAF
	INLEIDING
	I. TUSSEN DISTANTIE EN BETROKKENHEID
	II. OP WEG NAAR HUMANERE ARBEID?
	III. DE AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEID
	IV. ARBEIDSTIJDVERKORTING ZONDER HERVERDELING?
	V. DE ARBEIDSMARKT ALS ARENA
	VI. FLEXIBILISERING, SEGMENTERING EN EEN MARKTGERICHT BELEID
	GERAADPLEEGDE LITERATUUR
	SUMMARY

