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Voorwoord

In 1979 voerden vakbonden strijd om te komen tot de invoering van vijfploe-
gendiensten. Dat bracht mi j ertoe de situatie ten aanzien van het onregelmatig
werk in de gezondheidszorg nader te onderzoeken. Daarmee betrad ik een
onderzoeksgebied dat ik sindsdien niet meer verlaten heb, namelijk dat van de
configuratie van arbeid: het vormgeven aan arbeidstifden, bedrijfstijden en
arbeidstijdpatronen. Na het onderzoek in de gezondheidszorg volgden studies
op het terrein van deeltijdarbeid, de gecomprimeerde werkweek en arbeidstild-
verkorting.

De actuele ontwikkelingen werkten in mijn voordeel. Als er 66n thema is
geweest dat in de tachtiger jaren in de sfeer van de arbeidsverhoudingen de
gemoederen heeft beziggehouden, dan is het wel dat van de configuratie van
arbeid. Steeds meer werd duidelijk dat de ontwikkelingen niet op zichzelf
bezien mochten worden. Dat heeft geleid tot deze studie waarin getracht
wordt de samenhangen tussen de verschillende deelterreinen van de configura-
tie van arbeid zichtbaar te maken en in verband te brengen met andere ontwik-
kelingen (op het gebied van de kwaliteit van arbeid, flexibilisering, kostenbe-           5
heersing etc.) binnen organisaties.

Hoewel een substantieel deel van deze dissertatie in alle eenzaamheid rot stand
is gekomen, zie ik het resultaat bovenal als de vrucht van een samenwerkings-
verband. Voorbil de ti id van de stoffige wetenschapper die in de beslotenheid
van de universiteitsbibliotheek vergeet dat het zondag is!

In dit proefschrift wordt de organisatie beschreven als een coalitie waarin
processen van samenwerken en leren centraal staan. Zo heb ik ook mijn onder-
zoek ervaren. Het samenwerkingsverband bestond uit voortdurend wisselende
personen, waarbij vooral studenten een belangrijke plaats hebben ingenomen.
Een aantal van hen wordt in bijlage I en in de literatuurlijst bij naam genoemd.
Hun scripties en afstudeerprojecten vormden zeer wezenlijke bouwstenen
voor dit werkstuk. Het is plezierig te ervaren dat een aantal van hen zodanig
door de problematiek dan wel het onderzoekswerk gegrepen is, dat zij nu in
deze richting werkzaam zijn.

De rol die collega's, vooral van de Economische Faculteit en het IVA, heb-
ben gespeeld is in het algemeen minder aanwijsbaar maar niet minder belang-
rijk geweest. In dit verband noem ik graag de namen van Henriftte Derks, Job
de Haan en Frank Manders. Vooral Frank heeft geweldig veel ondersteunend
werk verricht, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben.

De belangrijkste steunpilaren zi n zonder twijfel de beide promotoren
geweest. Ik ben prof.dr. J.J.J. van Dijck en prof.dr. H.0. Goldschmidt veel
dank verschuldigd, dat zi j mij een grote aanslag op hun arbeids- en vrije tijd
(zowel in chronometrisch als in chronologisch opzicht) hebben laten plegen.
leder op hun eigen wi ze hebben zij een grote bijdrage aan de totstandkoming
geleverd. Dat geldt ook voor dr. J. de Miranda, die ik niet alleen met betrek-
king tot didactische vraagstukken als mijn leermeester beschouw. Verschei-
dene gedachten in dir proefschrift zijn tot hem te herleiden.

In het institutionele vlak dank ik de ILO te Gendve waar ik in totaal zeven
maanden als visiting scholar heb mogen werken, de Industriebond FNV en het



ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarvoor ik onderzoek op
het gebied van arbeidstijdverkorting heb mogen doen, de Nederlandse Vereni-

ging voor Personeelbeleid die behulpzaam is geweest bij de survey betreffende

arbeidstijdpatronen alsmede de vele bedrijven waar mijn studenten en ik
onderzoek hebben kunnen doen. Aparte vermelding verdient Uitgeverij
Thieme, die deze uitgave technisch en financieel mogelijk heeft gemaakt. Last

but not least dank aan Annemiek Dikmans van de typekamer van de FEW en
student-assistenten voor het vele ondankbare werk dat zij voor mij hebben

willen verrichten. Ook hun bijdragen waren onmisbaar.
Over de lasten voor het thuisfront zwijg ik hier maar liever. Mijn dank voor

hen druk ik elders en anders uit.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1    Ontwikkelingen  in de configuratie van arbeid  - een terreinverken-
ning en probleemstelling

De jaren tachtig laten grote veranderingen zien in de inrichting van arbeids- en
bedrijfstijden en in de arbeidstijdpatronen waarin werknemers werkzaam
zijn: Tot het huidige decennium hebben zich bijna alleen belangrijke ontwik-
kelingen voorgedaan in de omvang van de arbeidstijd die, meestal geleidelijk,
soms schoksgewijze, afnam. Overigens kenmerkte de inrichting van arbeids-
en bedrijfstijden zich door rigiditeit. Binnen 66n organisatie werkte iedereen
zoveel mogelijk in hetzelfde arbeidstijdpatroon en wie eenmaal in een bepaald            9
patroon zat kwam daar ook meestal niet meer uit. Dit beeld is de laatste  aren
drastisch veranderd. Binnen organisaties, zelfs binnen afdelingen, komt een
steeds grotere pluriformiteit aan arbeidstijdpatronen voor, bedrijfstilden en
arbeidstijden veranderen en varieren. De ontwikkelingen zijn in een stroom-
versnelling geraakt en lokken elkaar uit. Eind zeventiger jaren werd vooral
deeltijdarbeid gezien als een mogelijke oplossing voor de werkloosheidsproble-
matiek. Korter werken werd stee(is meer acceptabel en bleek op grote schaal
gerealiseerd te kunnen worden. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor (col-
lectieve) arbeidstijdverkorting (atv). Vervolgens heeft de atv op haar beurt
voorbereidend gewerkt voor de huidige flexibilisering van arbeid. De waarden
en normen ziln zodanig verschoven dat vormen die een tiental jaren geleden
nog onacceptabel waren nu wel aanvaardbaar worden geacht. Naar de toe-
komst toe betekent dit, dat de huidige ontwikkelingen hun eindpunt ongetwi -
feld nog niet bereikt hebben. Dat maakt bestudering van deze ontwikkelingen
zeer relevant. Voor een verantwoorde besluitvorming over veranderingen in
de inrichting van arbeids- en bedrijfstijden en in arbeidstijdpatronen dient
inzicht verkregen te worden in de gevolgen daarvan voor organisaties en voor
degenen die daarin werkzaam zijn. Met deze studie wordt onder meer beoogd
om dit inzicht te vergroten.

De atv die in de laren I983-I987 tot stand is gekomen is het gevolg van het
akkoord dat door werkgevers- en werknemersorganisaties in november 1982 in
de Stichting van de Arbeid is gesloten. Deze atv heeft zeer veel deining teweeg
gebracht; veel meer dan de vermindering van arbeidstijd in de jaren zestig die
niettemin veel omvangrijker was, namelijk van 48 naar 40 uur per week. Het is
opmerkelijk dat over die atv nauwelijks informatie beschikbaar is. Er is in die
tijd, voor zover bekend, geen enkele overzichtsstudie verschenen met betrek-
king tot de gevolgen van die atv voor organisaties en voor werknemers. Dat is
betreurenswaardig, aangezien de ervaringen destijds opgedaan, ook al zijn de
omstandigheden sedertdien in velerlei opzichten drastisch veranderd, de



nodige leermomenten voor de recente atv hadden kunnen betekenen.
Op het akkoord in de Stichting van de Arbeid volgde in I983 en I984 een

betrekkelijk harmonieuze invoering van atv in vele bedrijfstakken en onderne-
mingen. De meeste afspraken omvatten een atv toI 5%, te realiseren in de
periode I983-I985. Zo is uiteindelijk per ultimo 198f een atv gerealiseerd van
gemiddeld 4,3%· De grens van gemiddeld 5% wordt pas in 1987 gepasseerd.2 De
effecten voor de werkgelegenheid vielen echter tegen. De werkloosheid bleef
op een onaanvaardbaar hoog niveau Steken. Daarnaast ondervonden veel orga-
nisaties problemen met de invoering, met name op het organisatorische vlak.
Vooral als gevolg van deze ervaringen stagneerde het proces in I985. De meeste

vakbonden wensten verdergaande atv, maar werkgevers en hun organisaties
verzetten zich daartegen. In veel CAO's van dat jaar werd overeengekomen
dat eerst de gevolgen tot op dat moment zouden worden onderzocht alvorens
toi verdergaande atv zou worden besloten.3 Onder meer als gevolg van deze
CAO-afspraken is een grote stroom publikaties op dit gebied op gang geko-
men. Achteraf is gebleken dat hiermee min of meer het einde van het proces
van atv (al dan niet voorlopig) werd ingeluid. Daarom kan nu de balans wor-

Io den opgemaakt. Teneinde te voorkomen dat, evenals met betrekking tot de atv
in de jaren zestig, de kennis hieromtrent verloren gaat, zal in deze studie wor-
den getracht een overzicht van en inzicht in het proces van atv te geven zoals
zich dat recent binnen organisaties heeft voltrokken.

Tegelijk met veranderingen in arbeidstijden hebben zich in veel organisaties
ook veranderingen voorgedaan in bedrijfstijden en in arbeidstijdpatronen.

Door het management is veelal beoogd door middel van de invoering van atv
een zekere mate van bedrijfstijdverlenging te realiseren. In de praktijk blijkt
echter veelvuldig de bedrijfstijd juist verkort te zijn.

Een ander 'gevleugeld' begrip dat zeer frequent is genoemd met betrekking
tot atv, en tegenwoordig ook los daarvan, is fiexibilisering van arbeid. Volgens
velen, met name in werkgeverskringen, was (en is) arbeid absoluut onvol-
doende flexibel inzetbaar. Daar zou door nieuwe arbeidstijdpatronen verande-

ring in moeten komen.
De vragen hoeveel tijd en wanneer mensen voor organisaties werken en,

daarmee in samenhang, in welke arbeidstijdpatronen nemen in deze studie een

belangrijke plaats in. Het gaat hierbij om (ontwikkelingen in) van oudsher
bekende 'afwijkende' arbeidstijdpatronen, zoals deeltijdarbeid, ploegenarbeid
en uitzendarbeid, en om nieuwe vormen, zoals de gecomprimeerde werkweek,
jaarurencontracten en modulensystemen. In de praktijk ontstaan patronen met
soms verstrekkende gevolgen voor organ saties en werknemers. De hier
genoemde patronen worden niet afzonderlijk in de wet geregeld (ook al zijn er
hier en daar wel afzonderlijk bepalingen voor) maar vallen primair onder de
gewone regelingen betreffende overeenkomsten tot het verrichten van arbeid

(in de zin van het Burgerlijk Wetboek).
De onderscheiding is dan ook niet gebaseerd op een juridische, maar op een

organisatiekundige optiek. Laatstgenoemde optiek staat in dir onderzoek cen-
traal.



De inrichting van arbeids- en bedrijfstijden en de keuze van arbeidstijdpatro-
nen in organisaties vindt plaats in een besluitvormingsproces waarin het mana-
gement een centrale positie inneemt en waarin werknemers soms intensief,
soms echter niet of nauwelijks betrokken worden. Er wordt hier van uitgegaan
dat beide partijen min of meer bewuste keuzen maken waarbij men zich laat
leiden door meerdere factoren. Een aantal van deze factoren heeft het karakter
van randvoorwaarden. Deze geven grenzen aan waarbinnen vorm gegeven kan
worden aan arbeids- en bedrijfstiiden en aan arbeidstildpatronen. De factoren
die uiteindelijk doorslaggevend zullen zijn voor enerzijds het management en
anderzijds werknemers worden criteria genoemd. E6n van de belangrijkste vra-
gen waarop we door middel van deze studie een antwoord trachten te geven
luidt: welke factoren zijn richtinggevend ten aanzien van de vormgeving aan
arbeids- en bedriffstijden en aan arbeidstijdpatronen? Deze problematiek
wordt primair gezien als een managementvraagstuk. Het management is uit-
eindelijk verantwoordelijk voor de inrichting van de arbeidsorganisatie. Het
zal daarbij echter terdege rekening moeten houden met de eisen en verlangens
van werknemers. Bovendien kan blijken dat medewerkers vanuit de specifieke
positie waarin zij zich bevinden een bijdrage kunnen leveren aan arbeidsorga-           II
nisatorische vraagstukken. Daarom zal in dit onderzoek ook ruime aandacht
besteed worden aan hetgeen door medewerkers wordt ingebracht.

De inricbting van arbeids- en bedrijfstijden alsmede de vornigeving aan arbeids-
tijdpatronen Zal verder worden aangeduid met de term configuratie ·uan arbeid.
Hiermee wordt benadrukt dat het een structureringsvraagstuk betreft, name-lijk het vormgeven aan (een onderdeel van) de arbeidsorganisatie. Niet alleen
de omvang, ook de positie van arbeidstijden is in het geding. In dit verband
wordt wel gesproken over de chronometrische resp. de chronologische dimen-
sie van arbeidstijd.4 Bij de chronometrische dimensie gaat het om de vraag
boeveel tijd men werkt ((le omvang), bij de chronologische dimensie om de
vraag wanneer men werkt (de positie). Atv heeft in eerste instantie betrekking
op de chronometrische dimensie van arbeidstijd maar kan, zoals hierna duide-
lijk zal worden, ook gevolgen hebben voor de chronologische dimensie.

Ontwikkelingen in de configuratie van arbeid kunnen vanuit meerdere disci-
plines worden bestudeerd. Hierv66r is de juridische invalshoek al genoemd.
Daarnaast kan worden gedacht aan de economie (zowel macro- als bedrijfseco-
nomie), de sociologie, de psychologie en bijvoorbeeld ook de sociale filosofie.
Vanuit elke discipline zullen verschillende probleemstellingen geformuleerd
worden. In de macro-economie zal het bijvoorbeeld primair gaan om de gevol-
gen van de genoemde ontwikkelingen voor de verdeling van arbeid en inko-
men, in de psychologie om de gevolgen voor het individu en vanuit een wi sge-
rig gezichtspunt za] onder meer de vraag naar de sociale rechtvaardigheid van
deze ontwikkelingen aan de orde komen.

De organisatiekundige benaderingswijze van waaruit in dit onderzoek de
configuratie van arbeid wordt bestudeerd impliceert de nadruk op een bedrijfs-
economische en een (arbeids- en organisatie)sociologische invalshoek. De
arbeidsorganisatie wordt gezien als resultante van een besluitvormingsproces.
Zoals hierna zal worden beargumenteerd, zal in dit onderzoek worden nage-



gaan wat de gevolgen zijn van ontwikkelingen in de configuratie van arbeid

voor efficiency en beheersbaarheid van de arbeidsorganisatie en in hoeverre

het management zich in haar besluitvorming door deze criteria laat leiden.
Vanuit deze optiek is een tweetal aspecten van de kwaliteit van arbeid bovenal
in het geding: de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen.5 De arbeids-
voorwaarden omvatten de materiele condities waaronder mensen bereid zijn
hun arbeidskracht beschikbaar te stellen aan een werkgever. Voor het manage-
ment zullen hierbij bedrijfseconomische overwegingen het zwaarste wegen. Er
dient een afweging gemaakt te worden van kosten en baten met betrekking tot
het aangaan van een arbeidsrelatie.

Arbeidsverhoudingen hebben betrekking op de verdeling van zeggenschap,
in dit geval vooral zeggenschap over arbeidstijden. Hierbij komen vragen aan
de orde als wie mag bepalen wanneer en hoeveel er gewerkt moet worden, op
welke termijn dit bepaald moet worden en dergelijke. Hierbij zullen voor het
management beheersbaarheidsoverwegingen een grote rol spelen.

Overigens zal in de volgende hoofdstukken blijken, dat de configuratie van
arbeid ook nauw samenhangt met een andere dimensie van de kwaliteit van

I2                arbeid, namelijk de arbeidsinhoud.

Het denken in termen van parti en en van verdeling van zeggenschap daarover
impliceert een bepaalde visie op organisaties, die bekend staat als de actie- of
partijenbenadering. Uitgaande van deze benaderingswiize wordt de configura-
tie van arbeid in een organisatie gezien als het resultaat van een onderhande-
lingsproces waarin parti en trachten hun belangen veilig te stellen en hun doel-
stellingen zo goed mogelijk te realiseren. De doelstellingen van het
management en van de medewerkers kunnen strijdig zijn. Een te zwaar accent
op belangentegenstellingen brengt het risico met zich mee dat mogeliike belan-
gen- en doelsrellingenconvergenties onvoldoende aandacht kn£gen.

Vanuit de systeembenadering wordt de organisatie veel meer gezien als een
geheel. Hierbij gaat het niet om de belangen van partijen maar om het belang
van de organisatie (wat dat ook moge zijn).

In dit onderzoek wordt niet exclusief van 66n van deze twee benaderingswij-
zen uitgegaan. In hoofdstuk 3 zal worden uiteengezet waarom en op welke
wijze getracht zal worden concepten van de beide benaderingswijzen te
benutten.

Op grond van de bovenstaande beschrijving kan nu de probleemstelling van
deze studie worden geformuleerd.

De ontwikkelingen (voornamelilk in de tachtiger jaren) in de configuratie
van arbeid worden beschreven en geanalyseerd vanuit een organisatiekundige
invalshoek. Dat betekent dat configuratie van arbeid primair wordt
beschouwd als een managementvraagstuk. Nagegaan wordt welke factoren in
de besluitvorming van het management een rol spelen; welke als randvoor-
waarden gelden en welke als criteria worden beschouwd. In het bijzonder
wordt aandacht geschonken aan de betekenis van efficiency en beheersbaar-
heid van de organisatie.

Er wordt echter niet alleen gekeken naar de gevolgen van de genoemde ont-
wikkelingen voor organisaties, maar ook voor allen die daarin werkzaam zijn.



Themata die hierbij aan de orde komen zijn onder meer arbeidstijdverkorting,
flexibilisering van arbeid en ontwikkelingen in bedrijfstijden en in arbeidstijd-
patronen.

De jaren tachtig laten een grote dynamiek zien met ingrijpende gevolgen voor
arbeidsorganisaties.6 Schaalvergroting en internationalisatie, veranderende
opvattingen over de zin van arbeid en vrije tijd, evoluties en revoluties in
technologieEn - het is nog maar een greep uit de ontwikkelingen die hun spo-
ren nadrukkelijk achterlaten in (arbeids)organisaties. De ontwikkelingen in de
configuratie van arbeid moeten worden bezien tegen de achtergrond van en in
samenhang met deze dynamiek.

In deze Studie zal niet worden gezocht naar een ideale configuratie van
arbeid. Zo deze al geconcipieerd zou kunnen worden, zou deze al snel weer
achterhaald zijn als gevolg van zich wijzigende omstandigheden. Het is veel
belangrijker om zicht te krijgen op de processen waarin de configuratie van
arbeid tot stand komt en op de factoren die in de besluitvorming van belang
blijken te zijn. Vanuit dit inzicht zal worden getracht een visie te geven op
wenselijke of noodzakelijke ontwikkelingen in de configuratie van arbeid in de                I3
toekomst.

Resumerend kunnen voor deze studie de volgende kernvragen worden gefor-
muleerd.
- Welke ontwikkelingen hebben zich in Nederland in de tachtiger jaren

voorgedaan met betrekking tot de configuratie van arbeid?
- Wat zijn hiervan de gevolgen (geweest) voor organisaties, management en

werknemers?
-  Hoe verloopt besluitvorming over configuratie van arbeid binnen organisa-

ties?

- Welke factoren spelen een rol in de betreffende besluitvormingsprocessen?
Aan het slot van hoofdstuk 2 zullen deze vragen worden uitgewerkt in een

aantal deelvragen.

1.2 Enige begrippen

Alvorens de onderzoeksopzet te bespreken zullen nu eerst enige begrippen
nader worden toegelicht.

lIn par. I.I is consequent gesproken over arbeidstijdverkorting en niet over
arbeidsduurverkorting. Deze keuze kan als volgt worden beargumenteerd.

Arbeidsduurverkorting (adv) is het in een bepaalde periode verminderen van
de tijd gedurende welke men (betaalde) arbeid verricht. Hieronder vallen vele
vormen al naar gelang de periode die men in ogenschouw neemt. De periode is
dan 66n dimensie op basis waarvan vormen kunnen worden geordend. De
tweede is het bereik, dat wil zeggen wie vallen onder de adv? Het kernpunt in
het akkoord van de Stichting van de Arbeid was het collectieue karakter van de
adv. Daarnaast kunnen individuele vormen worden onderscheiden.

Bij arbeidst#dverkorting gaat het om collectieve vormen, waarbij echter de
vormen op levensbasis (life-time varianten) buiten beschouwing warden
gelaten.

Arbeidstijdverkorting kan nu worden gedefinieerd als het collectief vermin-



deren van het aantal uren (dagen) waarop door werknemers voor een organisa-
tie per dag (per week, per jaar) betaalde arbeid wordt verricht. Collectief ver-
minderen wil in dit verband niet zeggen dat iedereen tegelijkertijd vrij heeft.
Daarmee wordt bedoeld dat alle werknemers onder de regeling vallen. Gebeurt
dit in de vorm van dagen dan wordt gesproken van atv-dagen. Vaak worden
deze ingeroosterd. Daarom worden ze ook wel roostervri e dagen genoemd.
Ook wordt wel gesproken over collectief roostervrij. In dat geval wordt wel
bedoeld dat iedereen tegeli ikerti id vrijaf heeft.

In schema I.I worden op basis van de genoemde dimensies de vormen van
adv samengevat en wordt tevens het begrip atv afgebakend.7

SCHEMA 1.1  Vormen van arbeidsduurverkorting*

Bereik

Tijdseenheid Collectief Individueel

Perdag Verkorting van de werkdag Deeltijdarbeid
I4 Per week Verkorting van de werkweek Deeltijdarbeid

Perjaar Roostervrije dagen Langdurig verlof

Verlenging vakantie

Op levensbasis Verlaging pensioengerech- VUT
tigde leeftijd Langdurig verlof

* De cursief gedrukte vormen zijn vormen van arbeidst#dverkorting

In deze studie wordt de aandacht allereerst gericht op atv.8 Verlaging van de
pensioengerechtigde leeftijd en VUT blijven buiten beschouwing omdat deze
geen bijzondere organisatorische consequenties hebben. Deeltijdarbeid en
langdurig verlof komen wel aan de orde, maar dan bij de bespreking van
arbeidstijdpatronen.

Het laatste begrip dat op deze plaats toelichting behoeft is arbeidstijdpatroon.
Een arbeidstijdpatroon vloeit voort uit een overeenkomst op basis waarvan
iemand (de uitvoerende) bereid is zijn arbeidskracht beschikbaar te stellen aan
een ander (de opdrachtgever). In deze overeenkomst worden onder meer de
omvang en positie van arbeidstijden geregeld alsmede de binding van de Uitvoe-
rende aan een organisatie. Wat dit laatste betreft kan een drietal modaliteiten
worden onderscheiden. Iemand is in vaste dienst (we kunnen deze arbeid gein-
ternaliseerd noemen), in tijdelijke dienst of in het geheel niet in dienst. In de          J
laatste twee gevallen is arbeid geexternaliseerd. Voorbeelden hiervan zijn sei-
zoen- en afroeparbeid (tij delijke dienst) en pool-, Uitzend- en free-lance-arbeid

(geen dienstverband met de organisatie waarvoor werkzaamheden worden ver-
richt). We kunnen nu een arbeidstijdpatroon definifren als het systeem waarin
men werkt, zowel wat betreft de omvang als de positie van de arbeidstild, al
dan niet in dienst van een opdrachtgever.



1.3   De onderzoeksopzet

Toen in de loop van I983 en I984 oP basis van het akkoord in de Stichting van
de Arbeid van november I982 in tal van CAO's afspraken werden gemaakt
over atv, werd de vraag opportuun op welke wijze hieraan gestalte gegeven zou
moeten worden binnen organisaties. Ervaringen met de invoering van varia-
bele werktijden, deeltijdarbeid, ploegenarbeid en dergelijke hadden uitgewe-
zen, dat veranderingen in de configuratie van arbeid veel organisatorische pro-
blemen met zich mee kunnen brengen.9

Het lag voor de hand dat dit bij atv zeker ook het geval zou zijn, omdat
hierbij alle werknemers in een organisatie betrokken werden. Deze overwe-

ging vormde de aanleiding tot deze studie. Zoals hiervoor reeds opgemerkt
waren de ervaringen in de zestiger  aren opgedaan met atv niet vastgelegd,
zodat de problematiek als volledig nieuw kon worden beschouwd. Het
omgaan met atv zou, hoewel dat toen nauwelijks onderkend werd, een leerpro-
ces worden. Op grond van de in I985 afgesloten CAO's vond in dat jaar in tal
van organisaties en bednifstakken een evaluatie plaats van de eerste ervaringen.
In dat kader heeft ook het eerste veldwerk voor deze studie plaatsgevonden. In                Is
samenwerking met de Industriebond FNV is in een vijftal industriele onderne-
mingen een onderzoek gehouden naar de gevolgen van de in I983 en I984 inge-
voerde atv. w Edn  van de bevindingen  uit  dit (en  ook uit ander) onderzoek
luidde dat vooral leidinggevende en specialistische functionarissen problemen
ondervonden met atv. Dat was voor het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid aanleiding om in I986 opdracht te geven voor een onderzoek naar
de gevolgen van atv voor deze functiegroepen. Dit onderzoek, dat werd ver-
richt in samenwerking met het IVA, Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk
Onderzoek, vond plaats in een achttal bedniven en instellingen. 11

Al snel werd duidelijk dat de atv niet als een op zichzelf staand fenomeen
kon worden bestudeerd. De invoering van atv was in een aantal organisaties
aanleiding om de inrichting van arbeids- en bedrilfstiiden in haar totaliteit
onder de loep te nemen en daarnaast ging zij veelvuldig gepaard met de intro-
ductie of uitbreiding van 'afwijkende' arbeidstijdpatronen. Deze samenhan-
gende problematiek, hier de configuratie van arbeid genoemd, werd in toene-
mende mate in organisaties gezien als een strategisch vraagstuk. De
configuratie van arbeid bleek als onderwerp van besluitvorming mogelijkhe-
den te bieden om de efficiency en flexibiliteit van organisaties te verhogen.
Gegeven de stroomversnelling waarin allerlei maatschappelijke ontwikkelin-
gen in de tachtiger jaren waren terecht gekomen bestond hieraan dringend
behoefte.

Ten aanzien van een aantal arbeidstijdpatronen bleek aanvullend onderzoek
noodzakelijk. Over deeltijdarbeid en ploegenarbeid bijvoorbeeld was reeds
zeer veel informatie beschikbaar, over enkele andere vormen, zoals pools en

gestaffe]de werktijden, daarentegen niet. Soms, zoals op het gebied van varia-
bele werktijden, was de kennis verouderd. In andere gevallen was sprake van,
voor Nederland althans, nieuwe arbeidstijdpatronen. Naast een uitgebreid lite-
ratuuronderzoek is ook op het gebied van de arbeidstijdpatronen enig onder-
zoek in de praktijk verricht. In een aantal case-studies is de gecomprimeerde



werkweek onderzocht. Daarnaast is een survey-onderzoek verricht betreffende
ontwikkelingen in arbeidstijdpatronen in het algemeen.12 De survey had toI
doel enige aanvullende, voornamelijk kwantitatieve informatie te verzamelen.

De klemtoon ligt in deze studie echter op case-studies. Daarmee wordt
beoogd een zodanige diepgang te verkrijgen, dat inzicht kan worden verkregen
in de besluitvormingsprocessen op basis waarvan bepaalde configuraties van
arbeid tot stand komen. Ervan uitgaande dat de configuratie van arbeid sterk
situationeel bepaald wordt en van tal van factoren afhankelijk is, kan hierop in
case-studies een beter zicht verkregen worden dan door middel van survey-
onderzoek waarbij veeleer een vervlakking (doorsnede) verkregen wordt. Om
met Van Hoof te spreken: 'Het vasthouden van complexiteit en detail wordt
geprefereerd boven generaliseerbaarheid:'3 Dit is des te meer noodzakelijk,
omdat in deze studie niet alleen het eindresultaat, de uiteindelijke configuratie
van arbeid, bestudeerd wordt maar ook het besluitvormingsproces hierom-
trent en de achterliggende strategieen van partijen die hierin een rol spelen.

Juist vanwege de huidige maatschappelijke dynamiek is deze keuze opportuun.
Gegeven de grote verscheidenheid van omstandigheden waarin (delen van)

I6 organisaties verkeren en de snelle veranderingen die daarin optreden is het
zoeken naar 'blauwdrukachtige oplossingen' weinig zinvol.

De surveys die ten aanzien van atv door enkele organisaties zi<n uitgevoerd
laten zien, dat aan dat type onderzoek grote bezwaren kleven, zeker voor wat
betreft het verzamelen van kwalitatieve gegevens. In hoofdstuk 5 zal hierop
nog worden teruggekomen.

De keuze die in dit onderzoek is gemaakt voor de bestudering van de confi-
guratie van arbeid als managementvraagstuk heeft tot gevolg dat de besluitvor-
mingsprocessen aan werknemerszijde minder aan bod komen. Weliswaar is in
de meeste case-studies ook gevraagd naar de mening van werknemers, in ieder
geval naar die van de ondernemingsraad, en zijn ten aanzien van alle arbeids-
tijdpatronen de gevolgen voor zowel organisaties als voor medewerkers beke-
ken, dat neemt niet weg dat de problematiek aan werknemerszijde niet zo
diepgaand is bestudeerd als aan de kant van het management. Hier ligt nog
ruimte voor uitbreiding van het onderzoek.

Het onderzoek heeft een exploratief karakter. Zoals het omgaan met atv voor
organisaties een leerproces is geweest, zo kan ook dit onderzoek in termen van
een leerproces worden beschreven. De eerste studies naar de gevolgen van atv
voor organisaties hadden primair een verkennend karakter. Er vond een inven-
tarisatie plaats van de aspecten die met atv gemoeid waren en er werden samen-
hangen met verwante probleemvelden blootgelegd.

Gaandeweg het onderzoek werd zicht gekregen op de theoretische invals-
hoek van waaruit de onderscheiden ontwikkelingen konden worden bestu-
deerd.

Deze werkwijze had tot gevolg, dat geen hypothesen, tezamen een bepaalde
theorie vormend, zijn opgesteld die in het onderzoek konden worden getoetst.
Wel wordt gezocht naar een antwoord op de in par. I.I geformuleerde kernvra-
gen. Zoals dit mutatis mutandis ook bij de verantwoording voor de keuze voor
case-studies is opgemerkt, wordt ten aanzien van de hier onderzochte proble-
matiek de ontwikkeling van een theorie niet zinvol geacht, althans niet als dat



leidt tot (wat eerder genoemd werden) 'blauwdrukachtige oplossingen'. De
nieuwheid van de problematiek en de dynamiek van het veld waarin de ont-
wikkelingen zich afspelen hebben geleid tot de keuze voor een minder traditio-
nele aanpak. Daarmee is niet gezegd dat er geen gebruik gemaakt wordt van
theorielin die op organisaties betrekking hebben. De klemtoon wordt echter
gelegd op theoretische benadenngswilzen. Dat li in de manieren waarop naar
organisaties en naar processen die zich daarbinnen en daartussen afspelen,
gekeken kan worden. Vanuit hierbil gemaakte keuzen kan aan begrippen
inhoud gegeven worden en kunnen ontwikkelingen in de configuratie van
arbeid inzichtelijk gemaakt worden.

In de opbouw van deze studie is deze exploratieve aanpak duidelijk herken-
baar. Begonnen wordt in hoofdstuk 2 met een aantal praktijkstudies te
beschrijven. Daarmee wordt verduidelijkt wat aandachtspunten kunnen zijn in
de configuratie van arbeid, welke factoren daarin een rol kunnen spelen en hoe
de besluitvorming hierover kan verlopen. De cases zi)n primair van belang
voor de aandachtsselectie. Hiermee wordt de lezer geyntroduceerd in het
onderwerp van deze studie en vindt afbakening plaats. In de daarop volgende            I7
hoofdstukken wordt op deze praktijkgevallen teruggegrepen, ook weer voor-
namelijk ter introductie van de aldaar behandelde onderwerpen. De analyse
van de betrokken ontwikkelingen is niet hierop gebaseerd.

In hoofdstuk 3 wordt beschreven van welke theoretische benaderingswijzen
in de studie gebruik gemaakt wordt. Hierbij wordt de zgn. coalitiebenadering
van organisaties ontwikkeld, een variant op de contingencybenadering. Deze
benaderingswiize stelt ons in staat om niet alleen organisatiestructuren maar
ook organisationele processen te bestuderen. In dit geval zal zij dus worden
toegepast op de configuratie van arbeid.

Aangezien bestudering van factoren die ten grondslag liggen aan de inrich-
ting van arbeids- en bedrijfstijden en aan de vormgeving van arbeidstijdpatro-
nen een van de hoofddoelstellingen van dir onderzoek is, worden in hoofdstuk
4 enige factoren die in hoofdstuk 2 als belangrijk naar voren gekomen zijn ten
aanzien van de configuratie van arbeid besproken.

Daarmee is dan voldoende bagage bijeen gebracht voor een ontdekkingsreis
door de gebieden arbeidstijdverkorting en arbeidstijdpatronen. Het eerste
gebied wordt verkend in hoofdstuk L het tweede in hoofdstuk 6. Beide hoofd-
stukken worden afgesloten met een overzicht van de factoren die op de onder-
havige terreinen van belang blijken te zijn (geweest).

De ontwikkelingen die in de hoofdstukken S en 6 zijn beschreven en geanaly-
seerd worden in hoofdstuk 7 met elkaar verbonden. Zij worden daar als 66n
geheel gezien onder de noemer configuratie van arbeid. Getracht wordt het
inzicht in de besluitvorming hierover te vergroten om van daaruit een visie te
geven op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de configuratie van arbeid.



Noten

1 Met het begrip werknemers wordt in deze studic primair gedoeld op uitvoerend personeel. Zo
worden management en werknemers als partijen regenover (en naast) elkaar geplaatst, ongeacht
het gegeven dat ook managers veelal werknemer zijn. Met werknemers worden ook werk-
neemsters bedoeld. Voor werknemers wordt ook wei de term medewerkers gebruikt.

2 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1987b, 27; Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, 1988,17.

3 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19872,55.

4 Teriet, 1976,3.

5 Zie voor een nadere uitwerking van het begrip kwaliteit van arbeid par. 4.3.

6 Adviescommissie voor de Uitbouw van het Technologiebeleid, 1987,1 e.v.; Van Doorn. 1988,
15.

7 Cfr. Jehoel-Gilsbers, Schepens, 1981,28.

IS
8 Het begrip adv zal nog wel enkele malen worden genoemd indien studies worden aangeduid

waarin met dit begrip wordt gewerk[.

9 Zie biivoorbeeld De Lange, 19832 en De Lange, 1983b

10 De Lange, 19853.

11   De Lange, Miaas, 1986.

12 Zie hoofdstuk 6 en biilage II

13 Van Hoof, 1987,35.



HOOFDSTUK 2

Ontwikkelingen in
arbeidstijd en arbeidstijdpatronen
- elf praktijkgevallen

2.1  Inleiding

Om de lezer in te voeren in de problematiek van de inrichting van arbeids- en

bedrijfstijd, welke factoren daarbij een rol kunnen spelen, welke problemen
zich daarbij kunnen voordoen etc., wordt in dit hoofdstuk een aantal cases

gepresenteerd. De gezamenlijke studies geven geen representatief beeld van de            I9
ontwikkelingen in de configuratie van arbeid in de afgelopen jaren. Ze laten
wel zien hoe pluriform deze verlopen zi in. De ontwikkelingen die in de vol-
gende hoofdstukken zullen worden beschreven en geanalyseerd zullen aan de
hand van deze praktijkgevallen worden toegelicht. Dit hoofdstuk bevat dus
vooral illustratiemateriaal.

De ordening is in de lijn van de hoofdstukken f en 6. Allereerst ligt de klem-
toon op arbeidstijdverkorting. Daarna wordt aandacht besteed aan andere ont-
wikkelingen in de configuratie van arbeid. In enkele cases (par. 2.7,2.Io en 2.II)
neemt (de behoefte aan) bedrijfstijdverlenging een prominente plaats in.

Juist omdat de praktijkgevallen primair dienen als illustratiemateriaal zijn ze
zodanig gekozen, dat steeds weer andere aspecten, andere patronen, andere
factoren enzovoort worden belicht. Daarom zijn de cases ook niet zonder
meer vergelijkbaar. Wel is de inleiding van elk praktijkgeval uniform gehou-
den om daarmee kort een overzichtelijk beeld van de betreffende organisatie re
schetsen.

Een andere consequentie van deze aanpak is, dat aan de cases geen al te
verstrekkende conclusies worden verbonden. Dat zou toch weer de suggestie
van representativiteit en een doorsnedebeeld wekken. Wel zal worden getracht
om in par. 2.0 een eerste indruk te krijgen van de factoren die van betekenis
blijken te zijn bij de configuratie van arbeid.

De studies hebben plaatsgevonden in de jaren I985, '86 en '87.

2.2  De staalonderneming

Kenmerken van de organisatie

Produkt:
er zi n twee divisies met elk een geheel eigen produktenpakket, o.a.
bevestigingsmiddelen (hierna te noemen produktengroep A) en pro-
dukten voor de bouw (produktengroep B).



1 Zelfstandigbeid:
onderdeel van een concern.

Aantal werknemers:
van 380 in 1981 (gerekend op full-time basis met een 40-urige werkweek)
tot 272 in 1986 (op basis van een 38 urige werkweek). Er komt niet veel
deeltijdarbeid voor.

11 Markt:
  structureel stabiel maar met grote conjuncturele schommelingen; op

enkele afzetmarkten doen zich problemen voor.
Er wordt voor 75% voor de binnenlandse markt geproduceerd. De
winstmarges staan sterk onder druk.

m Marktaandeel.
- produktengroep A: stijgend.
- produktengroep B: marktleider (op binnenlandse markt).

1 Bedrijfsd'rukte:
beperkt fluctuerend. Bij produktengroep A onvoorspelbaar; bij pro-
duktengroep B goed voorspelbaar.                                                             1

20 . Produktieproces:

voornamelijk serie-massaproduktie van produktengroep A en serle-
stukproduktie van produktengroep B. Bewerkingen zijn onder andere
verzinken en puntlassen.

Automatiseringsgraad:
het produktieproces is gemechaniseerd; overwegend arbeidsintensief,
op slechts enkele afdelingen kapitaalsintensief.

Functies:
door de drastische inkrimping van her personeelsbestand tussen I98I en
1986 is er relatief meer direct personeel gekomen (58% direct, 42% indi-
rect).

j    Aard van betwerk:
 

in de produktie komt veel laag en ongeschoolde arbeid voor, in de
indirecte sfeer varieert het niveau van MBO tot HBO.

Arbeidsonistandigbeden.
in de produktie vrij zwaar werk, overal veel lawaai, vooral bij het ver-     
zinken hoge temperaturen, vocht en tocht, risico van bedrijfsongeval-    
len vrij groot. Het merendeel van het personeel werkt in ploegenar-
beid. Ca. 55% in tweeploegendiensten, IO% in drieploegendiensten en
de overigen in dagdiensten. Het betreft uiteraard vooral de produktie
en enkele ondersteunende afdelingen.

i Ziekte·uerzuim:

hoog; in I986 I4,5%, 3 procentpunten hoger dan her (toch al hoge)
bedrijfstakniveau.

Verloop: .. Iin de afgelopen jaren zi in twee reorganisaties doorgevoerd. Daarbiij  ZlJn
. ook gedwongen ontslagen gevallen.
Organisatiegraad:

vrij hoog. Zes van de negen leden van de OR zijn lid van een vakbond.

,' Organisatieklimaat:
tot de zeventiger jaren is de organisatie een typische familieonderne-  '



ming geweest met sterk hierarchische verhoudingen. Nog steeds wordt
er weinig gedelegeerd.
De reorganisaties hebben sterke wisselingen in het management op alle
niveaus met zich meegebracht. Het vet-trouwen in de toekomst van de   I
onderneming bij de werknemers is gering.
De arbeidssatisfactie is laag.

Arbeidstijdverkorting

Per I januari I985 moest in de staalonderneming de 38-urige werkweek worden
ingevoerd. Daartoe werd in de loop van I984 een werkgroep in het leven geroe-

pen bestaande uit 66n directielid, het hoofd van de afdeling personeelszaken,
twee leden van het middenkader en drie leden van de ondernemingsraad. In
november van dat jaar bracht deze commissie advies uit. Daarop werd de atv
ingevoerd in de vorm van U roostervrije dagen, waarvan vijf collectief. Voor
deze vorm is gekozen, omdat men daarvan de minste organisatorische proble-
men verwachtte. De collectieve roostervri e dagen vallen samen met de rustige 2I

tijd in de divisie van produktengroep B. De individuele roostervri e dagen
moeten worden gespreid over de rest van her jaar en worden na overleg met de
betrokkenen ingeroosterd. In de tweeploegendienst wordt op woensdagavond
(voetbal op t.v.!) drie uur korter gewerkt.

De bedrijfstijd is duidelijk korter geworden: Werd er in I983 nog Op 237
dagen gewerkt, in I987 nog maar op 229. Bil deze afname van acht dagen komt
nog de bedrijfstijdverkorting in de tweeploegendienst.

De directie stelt dat er herbezetting heeft plaatsgevonden. Volgens alle
andere betrokkenen (ondernemingsraad, lager en middenkader, uitvoerend
personeel en het hoofd personeelszaken) is dit echter niet het geval geweest.
Vermoedelijk zijn er door de atv wel arbeidsplaatsen behouden gebleven die
anders vervallen zouden zi in. De atv is opgevangen door middel van overwerk,
een stijgende werkbelasting c.q. een stijging van de arbeidsproduktiviteit en
vooral door een toename van het gebruik van uitzendkrachten. Als gevolg
hiervan wordt bijna overal geklaagd over de onderbezetting en de werkdruk.
Dit leidt tot 'vluchtgedrag': werknemers nemen opzettelijk vrij, als zij een
grote hoeveelheid werk op zich af zien komen. Het zal duidelijk zijn dat de
problemen met de werkbelasting hierdoor alleen maar verergeren.

Op organisatorisch gebied doen zich vooral problemen voor met betrekking
tot de communicatie en bereikbaarheid. Dit blijkt met name in indirecte func-
ties het geval te zijn. Zo zeggen verkopers slecht bereikbaar te ziln voor de
klanten en levert afwezigheid van functionarissen van het bedrijfsbureau pro-
blemen op, doordat er van een vrij scherp afgebakende taakverdeling sprake is.
De meeste medewerkers hier hebben een solofunctie. Overigens worden deze
problemen niet alleen toegeschreven aan de atv. Men is van mening, dat de
onderbezetting veeleer het gevolg is van de reorganisaties, waarbij vooral rela-
tief veel middenkader is afgevloeid (en daarmee veel know-how). Atv heeft de

problemen wel vergroot.
Het inroosteren van de roostervrije dagen levert in de divisie van produkten-

groep B veel minder problemen op dan in de andere divisie. De oorzaak is



gelegen in de betere voorspelbaarheid van de bedrijfsdrukte in groep B.
Er zijn geen beperkingen gesteld aan de dagen waarop individueel roostervri5

kan worden genomen. De voorkeur van werknemers gaat uit naar de vrijdag.
Mede daardoor (?) blijft de produktie op deze dag gemiddeld 8% achter bij die
op andere dagen.

Uit een enqu6te onder de werknemers blijkt, dat hun houding ten opzichte
van de atv overwegend positief is. De gestegen werkbelasting en de lagere
arbeidssatisfactie (een kwart zegt minder plezier in het werk te hebben dan
voorheen) doen daar niets aan af, aangezien ook deze aspecten veeleer worden
toegeschreven aan de reorganisaties dan aan de atv. Een meerderheid is tevre-
den over de huidige vorm van atv en het rooster. Dat iets meer dan de helft
zich uitspreekt v66r verdergaande atv (25% is tegen) is veelzeggend.

De directie is over de atv echter niet tevreden. Zo wil zij van de vrije woens-
dagavond voor de tweeploegendienst af en het opnemen van individuele atv-
dagen zou volgens roosters moeten gaan verlopen, zodat er een betere sprei-
ding over de week komt en de vrijdag minder bezettingsproblemen zal geven.
De werknemers verzetten zich sterk tegen het weer opnemen van de woens-

11 dagavond in het rooster en tot nog toe met succes.3

Meer in het algemeen is de directie van mening, dat de CAO-afspraken te
knellend zijn en verstarring in de hand werken. Zij zou meer flexibiliteit
willen.

Overige ontivikkelingen in de configuratie van arbeid

De directie wenst een betere afstemming van de hoeveelheid beschikbare
arbeid op de bedrijfsdrukte. Daartoe ziet zij drie wegen openstaan: fluctuaties
in bedrijfs- en arbeidstijden, het aantrekken van ti idelijk personeel en brede
inzetbaarheid van de werknemers. Alleen de tweede vorm is toi op heden in
ruime mate in de praktiik gebracht, met name in de vorm van uitzendarbeid.
In I986 zi in 200 uitzendkrachten in de onderneming werkzaam geweest, omge-
rekend tezamen goed voor I8 full-time arbeidsplaatsen (ca. 6,5% van het totale
personeelsbestand). In I983 waren er nog helemaal geen uitzendkrachten aan-
wezig. De toename verloopt dus snel. De werknemers zijn hierover slecht te
spreken. De samenwerking verloopt slecht. Uitzendkrachten kunnen onvol-
doende zelfstandig werken en betekenen daardoor een (verdere) belasting van
het personeel in vaste dienst.

Fluctuatie van bedrijfs- en arbeidsti iden wordt in beperkte mate gerealiseerd
en wel door overwerk, door soms over te schakelen van twee- op drieploegen-
diensten en door het schuiven met roostervri e dagen. Laatstgenoemde vorm
wordt in meerderheid door de werknemers afgewezen vanwege de onregelma-
tigheid en de gevolgen daarvan voor het priv6-leven en omdat men organisato-
rische problemen verwacht.

Heel wat positiever staan de werknemers tegenover het op meer plaatsen
inzetbaar worden. Dit moet dan weI binnen de eigen afdeling gebeuren, anders
vrezen zij dat er met hen 'gesold' gaat worden. Men ziet als goede kanten dat er
meer afwisseling in het werk komt, dat men meer inzicht krijgt in het werk op
de afdeling en dat er betere opvangmogelijkheden zijn bij afwezigheid. In de
produktie is het uitwisselen van taken en functies in principe wel te realiseren



gegeven de beperkte inleertijd die voor de werkzaamheden benodigd is. Niette-
min blijkt het moeilijk een en ander in de praktijk te brengen. Vooralsnog is de
onderneming niet in staat de beoogde noodzakelijke opleiding voor de werk-
nemers rond te krijgen.4

Op andere afdelingen in de onderneming is deze vorm van flexibilisering nog
moeilijker toepasbaar. Meestal ziln deze afdelingen maar klein met, net als op
het bedrijfsbureau, veel solofuncties waarvoor tamelijk specialistische kennis
vereist is.

2.3 Het directoraat effecten van de bank

Kenmerken van de organisatie                                                                        |
Produkt:

bemiddelen bij aan- en verkoop van effecten, onderzoek en advisering,   I
bewaren en beheren van effect:enportefeuilles.

Zehtandigbeid.
onderdeel van 66n van de grote banken van Nederland.                                             23

Aantal werknemers:
van ca. 250 per I  anuari 1983 (gerekend op full-time basis met een 40-   1
urige werkweek) tot ca. 300 per I januari I986 (met een 38-urige werk-    
week). Ongeveer Io% van de werknemers werkt in deeltijd.

Markt.
groeiend.

Marktaandeel:
4 8 5%; toenemend. Op enkele afdelingen, bijv. buitenlandse effecten,    
een explosieve groei.

Bed"iBdrukte.
sterk verschillend naar afdelingen. Op sommige (bijv. beleggingsadvise-
ring) nauwelijks schommelingen; op andere (bijv. orderuitvoering en    
verwerking van dividenden en coupons) vrij grote. De schommelingen    
zijn soms goed voorspelbaar en vertonen dan een seizoenpatroon; soms
zeer onvoorspelbaar, afhankelijk van ontwikkelingen op de

effecten-   beurs.
Produktieproces:

grotendeels serie-massaproduktie (bijv. bijhouden portefeuilles), deels
(serie-)stukproduktie (uitvoeren orders). Het klantgerichte advieswerk
neemt een belangrijke plaats in.

Automatiseringsgraad.
in toenemende mate worden werkzaamheden geautomatiseerd. Het  I

proces is (nog) arbeidsintensief.
Functies:                                                                             1

driekwart van het personeel is met uitvoerend werk bezig; de overigen
hebben leidinggevende of Staffuncties.

Aard van bet Yverk
in serie-massaproduktie veel routinematig werk op LBO- en MBO-
niveau; in (serie-)stukproduktie MBO- en HBO/WO-niveau; in advies-
werk HBO/WO-niveau.



5 Arbeidsomstandigbeden:
goed.

Zielete'verzuim:
laag en stabiel (ca. 5%).

Verloop:
Conderhetpersoneelinvastedienst)laag;overI983,'84en'85gemiddeld4%.      I

Organisatiegraad:
zeer laag, vermoedelijk 2 0 3%.

Organisatieklimaat:
zie hierna.

Arbeidstijdverkorting

Arbeidstijdverkorting is in het bankwezen ingevoerd in x983 in de vorm van
roostervrije dagen. In 198  kregen alle werknemers drie, in I984 zes, in I985

24            negen en in I986 tien dagen. De CAO-onderhandelingen in I986 verliepen in
een conflictueuze sfeer. Uiteindelijk werd alleen een akkoord bereikt met de
bonden van hoger personeel. Enige belangrijke punten uit deze overeenkomst
zlin:
- de werkgever wijst de roostervrije uren (!) aan waarop de werknemer niet

behoeft te werken. De atv zal worden gerealiseerd in aaneengesloten blok-
ken van tenminste twee uur. Per werknemer zal tenminste So% van het
totaal aantal uren in blokken van tenminste vier uur worden toegekend;

- in afwijking van de mogelijkheid om roostervrije uren aan te wijzen, kan
door de medewerkers gekozen worden uit een aantal varianten:
I.  aanwenden van atv-tijd voor opleidingsdoeleinden;
2.  aanwenden voor educatief verlof;
3.  aanwenden voor non-activiteit voorafgaand aan VUT of pensionering.
Daarnaast is de mogelijkheid van een spaarregeling geopend. Voor de onder
2 en 3 genoemde varianten kunnen de roostervri e uren worden opgespaard.
Worden ze langer dan 66n jaar gespaard, dan krijgt de werknemer een 'pre-
mie' van 4% aan extra roostervrije tijd, mits de uren uiteraard aan de
genoemde doelen worden besteed;

- bij functies waarvoor tijdelijk geen atv kan worden gerealiseerd (bijv. auto-
matiseringsfuncties), vindt financiele compensatie plaats. Ook bij deeltijd-
functies kan in overleg tussen werkgever en werknemer hiertoe worden
besloten.

Tenslotte kan nog vermeld worden, dat er afspraken gemaakt zijn over deel-
ti idarbeid, jeugdwerkgelegenheid en maatregelen met betrekking tot langdurig
werklozen.5

De zeggenschap over de arbeidstijd berust bij deze regeling voor een belang-
rijk deel bij het management. Door de mogelijkheid om de werktijd met perio-
den van twee uur te verkorten kan worden ingespeeld op fluctuaties in de
bedrijfsdrukte.

In de voorgaande CAO (voor I983 en I984) was de regelgeving voor de roos-
tervri e dagen minder flexibel. Toen moest de atv in blokken van tenminste



vier uur worden toegekend. Deze blokken moesten al per I januari resp. per I
juli voor een halfjaar worden vastgelegd. Ook toen lag de zeggenschap echter al
bij de werkgever.

De regeling is door de Raad van Bestuur van de bank destijds eenvoudigweg
doorgegeven aan de directoraten. Er is geen specifiek op dit terrein gericht
beleid ontwikkeld. Zowel de bank als de werknemers hebben de atv 'over zich
heen laten komen'. Het directoraatshoofd op zijn beurt laat de invulling over
aan de afdelingen. De vriiheid die afdelingshoofden als gevolg hiervan hebben
leidt tot een gedifferentieerd beeld. Op sommige afdelingen worden werkne-
mers geheel vrijgelaten in de invulling van hun atv, elders moeten roostervn<e
dagen bij voorbaat worden ingepland waarbij de planningsperiode varieert van
66n dag tot een half jaar. Naarmate er sprake is van een grotere tijdsdruk waar-
onder activiteiten moeten worden verricht is de planningsperiode langer.

De roostervrije dagen worden nogal eens aaneengesloten opgenomen, al dan
niet gekoppeld aan de vakantie.

Maar ook viel er reeds in I985 een tendens te bespeuren, dat werknemers niet
toekomen aan het opnemen van roostervrile dagen en gewone verlofdagen        25
waar zi  recht op hebben. Zo ontstaat, wat veelal genoemd wordt het 'stuw-
meer' van (rooster)vnJe dagen.

De bedrijfstijd is door de atv nergens verkort. Dat was een nadrukkelijke eis
van de Raad van Bestuur. Veeleer wordt bedrijfstijdverlenging overwogen.
Voor het directoraat effecten wordt daarbij gewezen op de toenemende inter-
nationale handel.

Er heeft geen herbezetting met vaste arbeidskrachten plaatsgevonden. Het aan-
tal formatieplaatsen is weliswaar gestegen, maar dit kan vooral worden toege-
schreven aan de grote toename van het aantal transacties en de effecten van een
enkele  aren geleden doorgevoerde personeelsstop. Daarnaast spelen proble-
men op de arbeidsmarkt een rol, met name ten aanzien van effecten- en auto-
matiseringsdeskundigen.

De automatisering van de documentenverwerking leidt ertoe, dat men
behoedzaam omgaat met het aantrekken van nieuw personeel, omdat men niet
weet wat de gevolgen van deze ontwikkelingen in de toekomst zullen zijn voor
de werkgelegenheid. De rek is intussen echter wel volledig uit de organisatie
verdwenen. De vrees bestaat, dat door de stijgende werkbelasting bepaalde
essentifle werkzaamheden blijven liggen. Bovendien is het middenkader van
mening, dat de beperkingen in de herbezetting strijdig zijn met het streven van
de bank naar versterking van de concurrentiepositie en vergroting van het
marktaandeel. Het v66rkomen van organisatorische problemen wordt sterk
bepaald door de overdraagbaarheid van taken. Waar deze groot is ziin de pro-
blemen beperkt gebleven. Het betreft voornamelijk vrij eenvoudig werk,
waaraan ook tijdelijke krachten gezet kunnen worden. Waar het werk sterk
persoonsgebonden is worden problemen ondervonden met de communicatie
en bereikbaarheid.



Overige ontwikkelingen in de configuratie van de arbeid

In de inrichting van de arbeidsorganisatie zijn de laatste jaren enige belangrijke
wi zigingen doorgevoerd. De genomen maatregelen zijn niet alleen het gevolg
van atv, maar de noodzaak daartoe is daardoor wel groter geworden.

Het betreft primair de uitwisselbaarheid van taken. Op Iwee afdelingen met
cliint-gebonden activiteiten worden momenteel duo's samengesteld zodat de
relatie minder persoonsgebonden wordt. Elke client heeft hierdoor voortaan
niet meer 66n vaste contactpersoon bij de bank maar twee. Daartoe is het
noodzakelijk, dat er goede dossiers worden bijgehouden die voor meerdere
functionarissen toegankelijk zijn.

Tussen bepaalde afdelingen is het werk eenvoudig overdraagbaar. Hier is een
rouleersysteem ingevoerd, waardoor uitvoerend personeel met routinematig
werk van de ene afdeling in rustige tijden tijdelijk overgeplaatst wordt naar een
andere afdeling met op dat moment een grotere werklast. Verder wordt er in
toenemende mate gebruik gemaakt van overwerk, afroepkrachten, uitzendar-
beid en andere vormen van tildelijk werk. Op full-time basis stond de afroepar-

26             beid in 1983 gelijk aan ruim zes arbeidsplaatsen. ln 1985 was dit verdrievoudigd.
Daarnaast werd er in dat jaar voor 39 (full-time) plaarsen gebruik gemaakt van
uitzendkrachten en voor bi ina 12 plaatsen van ander tijdelijk werk. Al met al
vormen deze flexibele vormen dus een substantieel deel van de totale hoeveel-
heid arbeid.

Vooral voor de lagere leidinggevenden heeft dit vergaande consequenties.
Steeds weer moeten nieuwe mensen worden ingewerkt en voortdurend Ziet
men (goede) arbeidskrachten vertrekken, omdat hun tijdelijk contract niet ver-
lengd kan worden. Ook bij het uitvoerend personeel in vaste dienst leidt dit tot
frustraties.

Door de vele tijdelijke arbeid neemt ook de kans op het maken van fouten
toe. In hoeverre dit rot verliezen heeft geleid is onbekend.

Binnen het directoraat effecten zijn aan verscheidene leidinggevenden plaats-
vervangers toegewezen. Hierdoor kunnen taken en verantwoordelijkheden
worden gedelegeerd. Men is van plan deze ontwikkeling in de toekomst verder
te stimuleren. Het blijkt dat met name operationele en cotirdinerende werk-
zaamheden worden overgedragen. Werkzaamheden met een meer strategisch
karakter worden niet gedelegeerd. Deze maatregel heeft niet kunnen voorko-
men dat vooral ook het middenkader een forse taakverzwaring ervaart.

Gezien de aard van het werk en de instelling is het werken met tijdelijk
personeel lang niet overal mogelijk. Op een controleafdeling bijvoorbeeld kan
vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens en de noodzaak tot betrouw-
baar werken niet met losse krachten gewerkt worden. Hier is de capackeitsver-
mindering als gevolg van atv zonder herbezetting overigens niet ten kOSte
gegaan van de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt.

De mate waarin werktijden flexibeler gemaakt kunnen worden, wordt beperkt
door twee zwaarwegende factoren. Het betreft allereerst zekerheid en vertrou-
wen. Daarvoor zi in stabiliteit en duidelijkheid heel belangrijk. Dat geldt ook
voor de relatie tussen werkgever en werknemers. Met name het middenkader
is daarom van mening, dat het personeel 'verrassingsvriJ' moet kunnen wer-



ken. De organisatie moet op elk niveau beheersbaar blijven voor het manage-
ment. De tweede (remmende) factor is gelegen in het organisatieklimaat dat
niet toelaat, dat er in hoge mate met personeel geschoven wordt. Dat neemt
niet weg dat er uitwisseling van taken plaatsvindt en dat er hier en daar naar

een grotere uitwisselbaarheid gestreefd wordt, zoals  bil het rouleersysteem.
Maar het van bovenaf opleggen van sterk fluctuerende werktijden waardoor
het priv6-leven teveel zou worden aangetast past niet in de cultuur van de
organisatie, zo wordt opgemerkt.

2.4  De bierbrouwerij

1    Kenmerken van de organisatie

Proditkt:
bier en frisdrank

Zelfstandigbeid:
de onderneming maakt deel uit van een concern. De moedermaat-  I

 

schappijis elders in Europa gevestigd. De onderneming is vrij zelfstan-   1             27
dig in haar functioneren. Vooral ten aanzien van haar commercieel

1 beleid is zij echter wel afhankelijk van de moedermaatschappij.
1    Aantal werknemers:

tussen I983 en I985 is het aantal werknemers met I5% toegenomen. In
1 1985 werken er ca. zoo personen, hetgeen overeenkomt met ongeveer

I80 full-time formatieplaatsen.
Markt:

stabiel; er is een vrij grote overcapaciteit.
Marktaandeel:

toenemend.
Bedridsdrickte:                                                                  1

op de meeste afdelingen een vrij grote fluctuatie die echter zeer goed
voorspelbaar is. De pieken vallen niet overal gelijk.

Produktieproces:
massaproduktie.

Automatiseringsgraad:
automatisering wordt steeds belangrijker als gevolg van schaalvergro-
ting.

', Functies:
slechts een kwart van het personeel werkt in de produktie.

Aardvan bet werk:
de meeste functies in de produktie zijn op LBO/MBO-niveau; enkele

'

op HBO niveau. Voor de functies op de andere afdelingen is meestal
1 MBO-niveau vereist.
I Arbeidsomstandigbeden:

in de bottelari i veel lawaai. In de produktie en expeditie wordt in ploe-
gendienst gewerkt. Het brouwen gebeurt in een drieploegendienst, her    
filteren en bottelen in een tweeploegendienst. De twee ploegen op de   i
expeditie-afdeling overlappen elkaar gedeeltelijk, zodat de late dienst al
Om I .30 uur afgelopen is.



Ziekteuerzuim:
laag; in I984 en I985 tussen 5 en 6%.

Verloop:
laag; tussen s en 10% per Jaar.

Organisatiegraad:
hoog; er zijn meerdere bedrijfsledengroepen actief.

Organisatieklimaat:
er is een goede verstandhouding tussen de directie enerzijds en OR en   I
bedrijfsledengroepen anderzijds.

Arbeidstijdverkorting

Volgens de CAO-afspraken zou per I oktober 1983 een 39-urige werkweek moe-
ten worden ingevoerd en een half jaar later een 38-urige werkweek. Vanwege
organisatorische problemen werd besloten in 66n keer de 38-urige werkweek in
te voeren en wel per I Januari 1984·

28                Daarbij werd overgegaan op een systeem waarbij in drukke tijden maximaal
negen uur per dag gewerkt kon worden, terwi l in rustiger tijden de arbeidstijd
per dag korter kon zijn. Werkte men in een week meer of minder dan 38 uren,
dan leverde dat zgn. RC(rekening-courant)-uren op. Werknemers mochten
maximaal 40 negatieve of positieve RC-uren hebben. Kwam men op meer dan
40 positieve RC-uren, dan werden deze als overwerk uitbetaald. Een positief
saldo op het eind van het boekjaar werd eveneens uitbetaald als overwerk; een
negatief saldo werd meegenomen naar het volgende boekjaar. Het RC-systeem
werkte niet naar tevredenheid van het management en is dan ook na een jaar
afgeschaft. Een deel van de werknemers kweekte bewust een groot aantal posi-
tieve RC-uren met als gevolg hoge kosten voor de onderneming en een atv
waar niet al teveel van terecht kwam. In de CAO voor I985 werd dit systeem
dan ook aangepast, waarbij RC-uren niet meer werden uitbetaald maar als vrije
tijd moesten worden opgenomen.

In ruil voor toezeggingen met betrekking tot de invoering van een 36-urige
werkweek per I januari I988 is een grote flexibiliteit bij de invulling van de atv
verkregen, waarbi 5 ook de zaterdagen als gewone werkdagen kunnen worden
ingeroosterd. Voor het merendeel van de werknemers is hierbij wel als restric-
tie opgenomen, dat er maximaa| tien zaterdagen ingeroosterd mogen worden.
De ruime mogelijkheden die de CAO biedt hebben geleid tot een zeer gediffe-

rentieerde invulling van de 38-urige werkweek.
- Op een verkoopafdeling zijn collectieve vri e dagen ingevoerd op dagen die

zowel door de werknemers als door de onderneming aantrekkelijk gevon-
den worden (tussen kerstmis en 2 januari, met carnaval e.d.).

- Op een andere verkoopafdeling werkt het personeel gedurende rustige delen
van het Jaar 36 uur per week en in perioden van drukte 40 uur.

- Op de expeditieafdeling zijn de werknemers in een weekrooster gaan wer-
ken van vilf dagen van negen uur. Daardoor heeft men om de vijf S zes
weken 66n week vrij, hetgeen in een roulatiesysteem wordt geregeld.

- Ook de administratie kent afwisselend zeer drukke en vril rustige tijden.



Deze zijn goed voorspelbaar want her is een jaarlijks terugkerend ritme. Is
het druk, dan werkt men vijf dagen (42 uur) per week; is het rustig dan
slechts vier dagen (34 uur).

- Op een produktieafdeling met een tweeploegendienst wordt in de ene week
vier dagen van negen uur gewerkt; in de volgende vier dagen van negen uur
en een (de vrijdag) van vier uur.

- Een andere produktieafdeling draait vier dagen gedurende acht uur en 66n
dag zes uur.

- Op de overige afdelingen wordt met een systeem van roostervn e dagen
gewerkt. Ednmaal in de vier weken hebben de werknemers een roostervrije
dag. Het inroosteren gebeurt in onderling overleg.

De bedrijfstijd is door de gekozen vormen van atv op een aantal afdelingen
weliswaar verkort, maar door de nauwkeurige afstemming op de produktiebe-
hoeften is dit nooit problematisch.

De hier beschreven vormen zijn op de afdelingen steeds als zodanig overeenge-
komen in onderling overleg tussen werknemers en bedrijfsleiding. In de prak-
tijk wordt er nogal eens van afgeweken, zowel op initiatief van de onderne-           29
ming, bijvoorbeeld vanwege schommelingen in de bedrijfsdrukte, als op
verzoek van de werknemers. Het afdelingsoverleg heeft bijna overal een posi-
tieve impuls gekregen van de atv.

De FNV heeft in de brouwerij een actieve bedrijfsledengroep (BLG).
Opmerkelijk is, dat deze BLG invloed heeft kunnen uitoefenen op de CAO-
onderhandelingen. BLG-leden mochten de onderhandelingen bijwonen en
deze laten schorsen voor overleg met hun onderhandelaars.

OR en BLG tonen zich tevreden over de bereikte resultaten en in grote
liinen ook over de wilze waarop daar in de praktijk mee wordt omgegaan. De
bezwaren tegen het misbruik van de RC-regeling zijn ook duidelijk door de
OR geformuleerd.

Vooral in het begin bereikten de OR klachten over een gestegen werkbelas-
ting van het personeel. Na verloop van tijd zijn deze klachten echter vermin-
derd. Niettemin is de OR van mening dat de werkdruk overal is toegenomen.
Doordat de leegloop is weggewerkt heeft men niet meer de gelegenheid om af
en toe eens 'op adem te komen'. De grotere werkbelasting komt ook tot Uit-
drukking in een groter aantal overuren. Overigens wordt door de werknemers
opgemerkt, dat door de atv de belastbaarheid is vergroot.

Doordat overal de best passende vorm van atv kon worden gekozen zi in de

organisatorische problemen beperkt gebleven. Wel is de bereikbaarheid van
personen verminderd en daarmee doen zich moeilijkheden voor ten aanzien
van cotirdinatie en communicatie. Vooral leidinggevenden worden met deze
aspecten geconfronteerd, omdat zij zorg moeten dragen voor de planning en
organisatie van het werk. Ook de afstemming tussen afdelingen die van elkaar
afwijkende bedrijfstijden hebben levert wel eens problemen op.

Hoeveel de herbezetting is geweest is volstrekt onduidelijk. De invoering van
atv heeft plaatsgevonden in een periode van enerzijds omzetgroei en anderzijds
automatisering. Weliswaar is het aantal personeelsleden in de beschreven
periode toegenomen, maar hoeveel hiervan aan de atv kan worden toegeschre-



ven iS niet vast Ie stellen. De directie komt tot een scharting van fo% maar kan
deze niet hardmaken.

Overige ont,vikkelingen in de configuratie *uan arbeid

Door de flexibele wijze waarop de atv is ingevuld is de behoefte van het mana-
gement om ook op andere gebieden van de configuratie van arbeid veranderin-
gen door te voeren gering. Zo komt bijvoorbeeld tijdelijk werk maar weinig
voor. Er zijn enkele uitzendkrachten per jaar en verder krijgen nieuwe werk-
nemers, zoals re doen gebruikelilk, eerst een tijdelijk contract alvorens zij een
vast dienstverband krijgen aangeboden.

Veel belangrijker voor het verkrijgen van flexibiliteit is, wat door de onderne-
ming genoemd wordt, het 'polyvalent maken' van werknemers. Werknemers
kunnen op meerdere plaatsen in de onderneming werkervaring opdoen en
worden gestimuleerd opleidingen te volgen (bilv. in produktie-automatise-
ring). Dit multi-inzetbaar maken geschiedt bil de werknemers die al in dienst

30           zi in op basis van vrijwilligheid. Nieuwe werknemers krilgen dit als verplich-
ting opgelegd. Over het algemeen zijn de werknemers van mening, dat door de
polyvalentie de kwaliteit van arbeid is verhoogd. Het werk is afwisselender en
daardoor veelal ook interessanter geworden. Velen zeggen ook meer verant-
woordelijkheid te hebben gekregen.

2.5 Het algemeen ziekenhuis

, Kenmerken van de organisatie

Produkt:
genezing, verpleging, verzorging en begeleiding van patiEnten.

'4 Zelfstandigbeid:                       1
I zelfstandig functionerende instelling.
11    Aantal feerknemers:

bijna 2000 personen, op full-time basis (38 uur) I620. In I983 werkten er
ongeveer evenveel personen; toen, op basis van een 40-urige werk-

I week, waren er I640 formatieplaatsen. In uren gemeten is de formatie
met bijna 6% teruggelopen. Het aantal deeltilders is in drie jaar tijd met

I meer dan 25% gestegen. Daarnaast zijn er ca. Ioo specialisten (verenigd
in maatschappen) en ca. so arts-assistenten (in dienst van het zieken-

i huis) werkzaam.
Markt:

structureel dalend als gevolg van beperking van de ligduur en verster-
king van de nadruk op de eerstelijns gezondheidszorg.

Marktaandeel:
niet van toepassing.

4 Bedrijfsdmkte:                     \
een afvlakking van seizoensmatige schommelingen. In rustige perioden
worden wachtlijsten weggewerkt.



produktieproces.
'stukproduktie'

Automatiseringsgraad:
in diverse sectoren worden processen geautomatiseerd, biJv. de patien-
ten- en personeelsadministratie. Het werk blijft niettemin zeer arbeids-   1
intensief.

Functies:
80% van het personeel heeft een uitvoerende functie, I7% een leidingge-
vende en 3% een staffunctie.

Aard ·uan bet ·werk:
de meeste functies staan op MBO/HBO niveau (of men wordt daar-

voor opgeleid).
Arbeidsomstandigbeden:

goed. Een groot deel van het personeel werkt onregelmatig, niet alleen
in de verpleging maar bijvoorbeeld ook op laboratoria en in de techni-
sche dienst.

Ziekte·ue,zuim:
laag en stabiel, ca. 6,2%.                                                                                              3I

Verloop:
laag en stabiel, ca. 7%. Als gevolg van het lage verloop zijn er relatief
meer gediplomeerden dan vroeger. Uit financieel oogpunt een ongun-
stige ontwikkeling, omdat voor hetzelfde geld minder personeelsleden
in dienst kunnen zijn.

Organisatiegraad:
Ca. 20%.

Organisatieklimaat:
door het management wordt gestreefd naar goede arbeidsverhoudingen
bijv. door in de roosterplanning zoveel mogelijk rekening te houden
met de wensen van het personeel. Als gevolg van de bezuinigingen staat
dit streven momenteel onder druk (zie hierna).

Overige opmerkingen:
de bezuinigingen drukken een zwaar stempel op de gezondheidszorg.
In de periode I983-I985 is gemiddeld 2% per jaar gekort op het budget.
De werknemers zijn zeer loyaal aan de patienten en de organisatie. De    
kwaliteit van de zorg staat centraal.

Arbeidstijdverkorting

De arbeidstijdverkorting is in de intramurale gezondheidszorg per I oktober
I985 ingevoerd. Vanaf I983 was daar echter al naartoe gewerkt. In dat jaar kre-
gen de werknemers drie extra vri e dagen, in I984 vier en in I985 tot I oktober
nog eens drie. De 5% atv is gelijkgesteld aan twaalf roostervri e dagen.

Voor de invulling werd door directie en diensthoofden besloten, om de
CAO als uitgangspunt te nemen maar daar verder, binnen specifieke functies
en binnen de afdelingen, flexibel mee om te gaan. De ondernemingsraad kon
zich daar wel in vinden. Zij legde de nadruk op herbezetting en op de mogelijk-
heid om via de atv ontslagen te voorkomen.



De directie heeft als uitgangspunten genoemd, dat de bedrijfstijd niet mocht
worden verkort, evt. weI flexibeler gemaakt mocht worden en dat de kwaliteit
van zorg gelijk zou blijven. Voor de besluitvorming werd geprofiteerd van
voorlichting door de Nationale Ziekenhuisraad en het Nationaal Ziekenhuis-
instituut en door de vakbonden. De ondernemingsraad toont zich tevreden
over de gang van zaken rondom de besluitvorming.

Deze heeft zich verder afgespeeld op afdelingsniveau, met name in het werk-
overleg. Als uitgangspunt voor de vormgeving werd de CAO-afspraak geno-
men dat per kwartaal zes dagdelen dienen te worden ingeroosterd waarvan vier
aan te wijzen door de werkgever en twee door de werknemer. Deze zouden
zoveel mogelijk moeten aansluiten op vri e dagen. In de praktijk is er echter
een grote diversiteit ontstaan. Enige voorbeelden ter illustratie.
- In de technische dienst hebben de medewerkers bij toerbeurt om de twee

weken op vrijdagmiddag vrij.
- De medewerkers van de anaesthesie hebben 66n week wachtdienst per kwar-

taal. Na deze dienst heeft men normaal twee dagen vrij van dienst. Aanslui-
tend worden nu drie roostervri e dagen gegeven, zodat men een week vrij

32                  heeft.
- Op het klinisch-chemisch laboratorium wordt twee maanden voor het

begin van het kwartaal een rooster opgehangen waarop men atv-wensen kan
invullen. Er zijn wel 'spelregels' gegeven: niet meer dan vijf mensen per dag
afwezig vanwege verlof of atv, maximaal 66n dag per kwartaal op maandag
of vrijdag.

- Op de interne polikliniek krijgen de medewerkers volgens een strak rooster
twee keer per maand op woensdag- of vrijdagmiddag vrij.

- In de verplegingsdienst en in de civiele dienst wordt precies volgens de
CAO-richtlijnen te werk gegaan.

- Arts-assistenten komen niet toe aan atv. Hun superieuren, de specialisten,
tonen zich niet zo verguld met atv. De assistenten worden geacht hun atv te
benutten voor het volgen van cursussen (waarvoor men altijd al zes dagen

had) en terugkomdagen op de universiteit (eveneens zes dagen).
- Leidinggevenden en staffunctionarissen zien over het algemeen wei kans om

hun roostervrile dagen op te nemen. Men is geneigd om niet in te roosteren,
maar om deze dagen aaneengesloten op te nemen. Ook wordt vaak met
roostervrije dagen geschoven als het werk dit nodig maakt. Deze enigszins
bevoorrechte positie boven het uitvoerend personeel ziet men als een tege-
moetkoming voor de extra lasten van de atv.

Van de kant van het ministerie werd in totaal 85% van de atv-gelden beschik-
baar gesteld voor herbezetting. Doordat de operatie samenviel met een nieuwe
bezuinigingsronde en een deel van de gelden besteed werd voor nieuwe taken,
zijn er uiteindelijk slechts I4 plaatsen beschikbaar gesteld voor herbezetting.
Alleen op enkele afdelingen in de verplegingsdienst en incidenteel op andere
plaatsen heeft men aanwijsbaar herbezetting gekregen.

Niettemin toont de ondernemingsraad zich niet ontevreden over de mate
van herbezetting hetgeen voornamelijk kan worden toegeschreven aan her feit
dat er geen gedwongen ontslagen gevallen zijn als gevolg van de bezuinigingen.
Wel is men ontevreden over de onduidelijkheid rond de herbezetting.



De bezuinigingen spelen ook een rol bil de beoordeling van de gevolgen van
atv. De effecten van de twee ontwikkelingen ziin niet te scheiden. Zo wordt in
de civiele dienst bijvoorbeeld overwogen om de frequentie van bepaalde onder-
houdswerkzaamheden te verlagen. Ook de opname-afdeling zoekt naar moge-
lijkheden om het werk te verminderen. Het uitzoeken of een patient wel of
niet verzekerd is zou bilvoorbeeld door de administratie kunnen geschieden.
Daarmee worden problemen echter alleen maar verschoven.

Ook de afnemende bereikbaarheid wordt als een probleem gezien. Een alge-
mene tendens is, dat er veel meer op afspraak moet gebeuren. Het wordt ver-
der steeds moeilijker om vergaderingen en werkoverleg te plannen. Steeds
meer medewerkers op de afdelingen moeten genoegen nemen met notulen en
mededelingen. De bereikbaarheidsproblemen doen zich het sterkste gevoelen
ten aanzien van de solistische functies zoals bijvoorbeeld die van de pastor en
de maker van ECG's.

De planning geeft in vergelijking met veel andere organisaties geen grote
problemen, doordat men op de meeste afdelingen gewend is aan het maken van
roosters. Dat bleek ook al min of meer uit de vormgeving op de diverse afde-
lingen.                                                                                  33

De kwaliteit van zorg wordt wel als problematisch ervaren. Als voorbeelden
worden genoemd dat er steeds minder tijd is om met patifnten in gesprek te
komen, dat er een grotere kans op fouten is, dat patiEnten met steeds meer
verschillende personeelsleden te maken krijgen en dat wachttijden en door-
looptijden langer geworden zijn. Ook is er sprake van een daling van de moti-
vatie van het personeel, met name van verpleegkundigen. Dit wordt veroor-
zaakt door de gestegen werkbelasting. Vrij algemeen is men van oordeel dat de
laatste rek uit de organisatie is gehaald. Steeds meer komt de nadruk te liggen
op 'produktie'. De ondernemingsraad wordt geconfronteerd met tal van klach-
ten over hogere werkdruk en verlies van motivatie en sfeer. De onvrede wordt
verhoogd, doordat men voor de atv loon (i.c. de prijscompensatie) heeft ingele-
verd. Dat bij de invulling van de roostervrije dagen zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de wensen van het personeel vormt overigens wel enige
compensatie. Het is duidelijk dat de problemen veeleer kunnen worden toege-
schreven aan de bezuinigingen dan aan de atv. Bij een grotere herbezetting zou
het beeld vermoedelijk heel anders geweest zijn.

Overige ontwikkelingen in de configuratie van arbeid

De arbeidsorganisatie van het ziekenhuis heeft de laatste jaren vri  grote veran-
deringen ondergaan. Zo is deeltijdarbeid in sterke mate toegenomen. Daarvoor
kunnen drie redenen worden genoemd:
- wensen van het (grotendeels vrouwelijk) personeel;
- het tegengaan van ontslag van leerlingen die hun diploma behaald hebben;
- de maatschappelijke druk om meer deeltijdarbeid in te voeren.

De andere ontwikkelingen in de configuratie van arbeid hebben alles te
maken met het in combinatie doorvoeren van atv en bezuinigingen. Er moest
een beleid ontwikkeld worden om de organisatie draaiende te houden in de
nieuwe situatie met minder middelen. Daarbij wordt een groot beroep gedaan



op de loyaliteit van het personeel.
De verplegingsdienst probeert meer greep te krijgen op het opnamebeleid

zodat de personeelsbezetting beter kan worden afgestemd op het werkaanbod
en een minimale bezetting beter te regelen valt. De opnamen worden nu nog
door de specialisten bepaald.

Vooral in de verpleging wordt een groot beroep gedaan op afroepkrachten.
In 1983 waren er bijna so, die omgerekend samen goed waren voor I2 volledige
arbeidsplaarsen. In I985 waren er al bijna 40, die tezamen het werk van 25
full-timekrachten verrichtten. Het ziekenhuis heeft een eigen pool van afroep-
krachten. Deze bestaat vooral uit gehuwde vrouwen die met geregeld werken
buitenshuis zijn gestopt. Zij zijn ingewerkt en kunnen meteen inspringen.
Toch raken zij routine kwijt. Mede daarom wordt het op grote schaal werken
met afroepkrachten niet wenselijk geacht.

Meer flexibiliteit in de arbeid zou ook verkregen kunnen worden door een
grotere uitwisselbaarheid van taken. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat ver-
pleegkundigen in principe all round zouden moeten kunnen werken. Voorals-

34                nog is dit in de verplegingsdienst echter niet gerealiseerd ook al omdat men vrij
algemeen van mening is dat men niet al teveel met het personeel kan schuiven.

Op het klinisch-chemisch laboratorium is wel taakroulatie ingevoerd. Elke
twee weken werken de medewerkers op een ander laboratorium-onderdeel.
Zodoende is momenteel 70% van het personeel in staat om 90% van alle soor-
ten werkzaamheden te verrichten. Alleen enkele specialistische taken kunnen
slechts door bepaalde personen worden uitgevoerd.

De taakroulatie wordt belemmerd door budgettaire overwegingen. Taakver-
breding kan namelijk toI een hogere inschaling op grond van de Functiewaar-
dering Gezondheidszorg (FWG) leiden waardoor de loonkosten sti gen.

Voor de goede voortgang van het werk zijn delegatie en vervanging van groot
belang. In veel functies is waarneming al van oudsher ingebouwd (hoofd -
subhoofd) als gevolg van het uiteenlopen van arbeids- en bedrijfstijd. Delegatie
naar lager kader of uitvoerend personeel is echter slechts beperkt mogelijk
omdat men al zwaar belast is.

Bii de Technische Dienst ziet men mogelijkheden om de capaciteitsproble-
men op te lossen door middel van uitbeste :ling. De financifle ruimte daarvoor
is echter beperkt.

Bepaalde werkzaamheden van de keuken zijn weI uitbesteed. Dat geeft geen
problemen. De produkten die men inkoopt zijn al wat meer bewerkt. Overi-
gens is de verwachting dat her ziekenhuis in de toekomst meer werkzaamhe-
den zal gaan uitbesteden.

Al de bovengenoemde maatregelen zouden echter nog niet toereikend zi in,
indien er niet ook nog een app61 kon worden gedaan op de loyaliteit van het
personeel, dat bereid is om te schuiven met roostervri<e dagen en om over te
werken. De loyaliteit van de medewerkers, hun 'zorg voor de zorg' zijn de
belangrijkste pijlers voor een goed functionerende instelling.

Uit de beschrijving komen twee conclusies duidelijk naar voren:



- de bezuinigingsproblematiek heeft een zeer grote invloed op de ontwikke-
lingen in de arbeidsorganisatie;

- langs een veelheid van wegen is een vri  grote flexibiliteit verkregen waar-
door de organisatie erin is geslaagd om ondanks teruglopende middelen geen
al te grote concessies te moeten doen aan de kwaliteit van de zorg. De pro-
blematiek is echter wel terecht gekomen op de schouders van de werkne-
mers.

2.6  De chemische onderneming

Kenmerken van de organisatie

Produkt:
op basis van petroleumcokes.

Zelfstandigbeid:
onderdeel van een concern; de moedermaatschappij is elders in Europa
gevestigd. Grote afhankelijkheid van de moedermaatschappij. 75% van
de afzet gaat naar andere onderdelen van het concern tegen de kostprijs                  35
plus een opslagpercentage. Geen eigen verkoopafdeling. Voor alle
ingrijpende beslissingen (bijv. investeringen) is toestemming van
bovenaf nodig.

Aantal Yuerknemers:
van I977 tot en met I983 geleidelijk teruglopend van SIs tot 442; daarna
licht stijgend tot 459 per I augustus 1985 (op full-time basis). Er komt
weinig deeltijdarbeid voor.

Markt:
stabiel; er is enige overcapaciteit.                                                                       i

Marktaandeel:
toenemend.

Bedrijfsd'rukte.·
niet fluctuerend.

Produktieproces:                                                                    1
vindt plaats op drie produktie-afdelingen: basisproduktie, ovens en
inpakkerij. Bij volledige bezetting vormen de ovens de bottleneck in de
produktie. Er is sprake van massaproduktie. Bij de ovens wordt vol-
continu geproduceerd. Het periodiek stilleggen van de ovens is uit  I
technische en bedrijfseconomische overwegingen niet acceptabel.

Automatiseringsgraad:
het produktieproces is in hoge mate gemechaniseerd, in sommige delen
(afdeling ovens) geautomatiseerd. De onderneming is kapitaals-
intensief.

Functies:
minder dan de helft van het personeel werkt in de produktie; ruim 25%
werkt bij de technische dienst.

Aardvan bet luerk:
de meeste werknemers in de produktie hebben LTS-niveau. Op de
inpakkerij werken veel ongeschoolde gastarbeiders. Bij de technische   
dienst voornamelijk MBO-niveau.



1' Arbeidsomstandigbeden:
in de produktie zwaar werk, hoge temperaturen. Een groot deel van
het personeel werkt in ploegenarbeid.

Ziekteuerzuim:
in de periode I98I tot en met I984 Ca. I0%.

Verloop:
4%.

4 Organisatiegraad:
300/0.

Organisatieklimaat:
in het begin van de  aren tachtig deden zich spanningen voor in de
personele verhoudingen. Deze zijn met behulp van een extern organi-
satie-adviesbureau opgelost. In I982-'83 is een reorganisatie doorge-
voerd. De afdeling personeelszaken is uitgebreid. Er wordt sindsdien
meer aandacht besteed aan opleiding van het personeel en aan werk-
overleg.

Overige opmerkingen.
36                    in dezelfde periode was er sprake van een forse onderbenutting van de

produktiecapaciteit. Drastische kostenreducties waren (overigens in  i
het gehele concern) noodzakelijk. Sinds I983 wordt de capaciteit weer
op een voldoende niveau benut, momenteel zelfs op een hoog niveau.        

Arbeidstijdverkorting

De in de inleiding geschetste problemen in het begin van de tachtiger <aren
spelen een rol in de formulering van de uitgangspunten van de atv door de
directie. Zij wil de medewerkers tevreden stellen, het sociaal beleid verbeteren
en kunnen voldoen aan de geplande groei (waardoor conflicten en stakingen
bepaald ongewenst geacht worden). Niettemin zijn de CAO-onderhandelingen
in I982 en I983 hard. Uiteindelijk komt er een meerjarige CAO uit de bus
waarmee alle partilen zich tevreden tonen. Deze heeft betrekking op de jaren
I985 tot en met I987 en voorziet in atv en koopkrachtverbetering.

Met de atv is overigens al in I983 een begin gemaakt. Stap voor stap wordt de
arbeidstijd verkort. Uiteindelijk, in I987, wordt de situatie in grote lijnen als
Volgt.
- Op de afdeling ovens en in de storingsdienst is men overgegaan van een vier-

naar een vijfploegendienst met een arbeidstijd van gemiddeld 33,6 uur.
- Op de andere produktie-afdelingen wordt het systeem van vierploegendien-

sten gehandhaafd, maar de arbeidsti id is hier eveneens teruggebracht tot
gemiddeld 33,6 uur. Dit wordt gerealiseerd door collectief de nachtdiensten
in het weekend te laten vervallen en daarnaast door het invoeren van If
atv-dagen.

- De tweeploegendienst komt op een werkweek van 36,6 uur. Hier heeft het
personeel I4 atv-dagen en de ochtenddienst is met een half uur verkort. Het
betreft een beperkt aantal medewerkers in de basisproduktie.

- In de kwaliteitscontrole (het laboratorium) wordt in een zevendaagse och-
tend-/middagdienst gewerkt. Ook hier is een arbeidsti id van 36,6 uur vastge-



legd. Ednmaal per zes weken vervalt de ochtenddienst op woensdag en op
zaterdag en op zondag wordt de ochtenddienst een half uur korter. Daar-
naast heeft men ook nOg II atv-dagen.

- De zgn. 'havengroep' werkt eveneens 36,6 uur. De leden van deze groep
hebben 22 atv-dagen.

- De dagdienstmedewerkers hebben vanaf I januari I986 een 37-urige werk-
week. Deze komt tot stand door middel van I9 roostervrile dagen.

De atv-dagen worden steeds voor ongeveer de helft vastgesteld door het
management en voor de andere helft naar keuze door de werknemers ingevuld.
Uit het bovenstaande blijkt dat de bedrijfstijd op verscheidene plaatsen is ver-
kort. Gezien de bestaande overcapacireit op deze afdelingen heeft dit geen pro-
blemen opgeleverd. Aangezien de bedrijfstijd bij de ovens niet verkort kon en
mocht worden is hier overgeschakeld op een vijfploegensysteem. In de andere
diensten is ernaar gestreefd zoveel mogelijk onaangename diensten te laten
vervallen of te bekorten.

De overschakeling van vier naar vijf ploegen is gepaard gegaan met een
(forse) reductie van de omvang per ploeg van zf naar 20 personen. De werkne-
mers hebben hier zelf voor gekozen. Deze reductie kon worden gerealiseerd            37
omdat er in de uitgangssituatie enige overcapaciteit bestond en door automati-
sering.

De medewerkers hebben bij de invulling een belangrijke inbreng kunnen heb-
ben. Vanuit de afdelingen mochten voorstellen worden geformuleerd die
getoetst werden aan vastgelegde randvoorwaarden, onder meer met betrekking
tot de bezettingsgraad en de onderlinge afstemming tussen de afdelingen. Ook
de OR heeft over de vormgeving haar oordeel gegeven. Tevens werd er een
coisrdinator aangesteld.

Over de overgang op het vijfploegensysteem is iedereen zeer positief. De
werknemers zijn tevreden met de grotere hoeveelheid vrije tijd en de geringere
belasting. Het toegenomen aantal ploegenwisselingen levert geen problemen
OP.

In het algemeen is de bedrijfsleiding echter niet erg te spreken over de atv. De
'klassieke' problemen ten aanzien van de bereikbaarheid, cot;rdinatie en com-
municatie worden ook hier genoemd. Er wordt een groter beroep op de plan-
ningscapaciteiten van afdelingschefs gedaan. De afdelingsleiding is het overi-
gens niet geheel met de bedrijfsleiding eens. Zij acht de genoemde problemen
niet onoverkomelijk. Daarbij wordt vooral gewezen op de toegenomen over-
draagbaarheid van de werkzaamheden (waarover hierna meer) en de grotere
efficiency waarmee gewerkt wordt.

Men is op veel afdelingen echter wel van mening, dat de capaciteits-
ondergrens is bereikt. Momenteel functioneert men met een minimaal noodza-
kelijke bezetting waardoor de onderneming erg kwetsbaar is. Zelfs 'rationele
overcapaciteit' is weggewerkt. Als er in de basisproduktie problemen ontstaan,
kan de toelevering aan de ovens stagneren, waardoor deze afdeling stil kan
komen te liggen. Hierbij moet worden bedacht, dat deze case-study is verricht
in I985. Het proces van atv was toen nog in volle gang. Voor I986 en I987, jaren
met een reeds overeengekomen verdergaande atv, voorzag men, met name als



gevolg van een geplande uitbreiding van de produktie, op elk niveau meer
problemen indien er geen voldoende herbezetting zou plaatsvinden.

Hoe hoog de herbezetting tot I985 geweest is valt niet precies vast te stellen. De
directie schat het herbezettingspercentage in de periode I983 tot en met 1985 op
fo; lager leidinggevenden zien op hun eigen afdeling nauwelijks of helemaal
geen herbezetting. Wel is iedereen ervan overtuigd dat de atv in I983 gedwon-
gen ontslagen als gevolg van de reorganisatie voorkomen heeft.

Dat er in I984 en I985 enige arbeidsplaatsen bijgekomen zijn, met name in de
produktie, kan niet volledig worden toegeschreven aan de atv. In deze periode
is de produktieomvang namelijk ook gestegen. Anderzijds is de arbeidsproduk-
tiviteit toegenomen als gevolg van mechanisatie. Al met al kan worden gesteld
dat de atv een positief effect heeft gehad op de werkgelegenheid, maar dat de
schatting van de directie aan de hoge kant lijkt.

Ook al is de herbezetting beperkt gebleven, dan nog zal duidelijk ziln, dat de
kosten van de atv vermoedelijk hoger zijn dan de baten. Het personeel heeft
immers geen prijscompensatie ingeleverd (al is natuurlijk niet vast te stellen

38              wat de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen geweest zouden zijn zonder
atv). Hoe het ook zij, de atv heeft het personeel geen windeieren gelegd al staat
daar wel tegenover dat de werkdruk is verzwaard.

0·uerige ontwikkelingen in de conjiguratie van arbeid

De atv heeft ertoe geleid dat enkele ploegen in omvang teruggelopen zijn. Dit
is mogelijk geworden door onder meer een grote uitwisselbaarheid van func-
ties. Het management heeft hiernaar bewust gestreefd. Dit doel kon vrij een-
voudig worden gerealiseerd door de lage moeilijkheidsgraad van de meeste
werkzaamheden in de procluktie.

In de technische dienst is uitwisselbaarheid moeilijker. Hier is de atv voorna-
melijk opgevangen door uitbesteding. Ook bij de ovens en op de inpakkerij
zijn bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Op deze afdelingen biedt overwerk
geen uitkomst omdat de mogelijkheden in combinatie met ploegenarbeid zeer

beperkt zijn. Daarnaast heeft het management ervaren dat de arbeidsinspectie
zeer terughoudend is met het verlenen van overwerkvergunningen. In de

onderneming wordt ook gewezen op de grote afhankelijkheid tussen afdelin-
gen. Het onmiddellijk doorstromen van de produkten van de ene afdeling naar
de andere maakt overwerken op een plaats niet zinvol (tenzij voor bijvoor-
beeld invallen bij ziekte). Er is een voortdurende gelijktildige bezetting van
machines en afdelingen nodig. Op enkele afdelingen wordt gewerkt met
inleen- en uitzendkrachten (zie par. 6.6). Op de inpakkerij worden er perma-
nent twee 1 drie ingezet. De reden dat deze arbeidsplaatsen niet meer structu-
reel worden ingevuld is dat binnen afzienbare tijd werkprocessen gemechani-
seerd zullen worden.

De hier genoemde maatregelen zijn steeds gericht op het opvangen van de
gevolgen van atv; niet op flexibilisering. Doordat zich zelden onverwachte
schommelingen in de produktie voordoen kan deze zeer planmatig verlopen
en bestaat er geen behoefte aan grote flexibiliteit.



2.7  De aardappelen- en uienverwerkende onderneming

Kenmerken van de organisatie

Produkr
aardappelen en uien.

i Zelfstandigbeid:
onderdeel van een concern in de agrarische sector. De moedermaat-   
schappij verzorgt de in- en verkoop van de grondstoffen resp. de eind-
produkten. De onderneming heeft derhalve zelf geen commerciele  I
medewerkers.

Aantal reerknemers:
sterk groeiend; van ca. IIo werknemers per I januari I983 (op

full-time    basis met een 40-urige werkweek) tot Ils per I januari I986 (op basis van     
een 36-urige werkweek). Er komt veel deeltijdarbeid en tijdelijke arbed
voor.

Markt:
stabiel; er is enige overcapaciteit.                                                      '             39

Marktaandeel:
toenemend.

Bedrijfsdrukte:
zeer sterk fluctuerend, zij het goed voorspelbaar. In oktober, novem-
ber en december is de produktieomvang per maand van de aardappel-
verwerking biina het drievoudige van augustus en september; van
januari tot en met juli zelfs bijna het viervoudige.
De verwerking van uien verloopt hieraan parallel. De schommelingen
worden voornamelilk veroorzaakt door de aanvoer. In de afzet zijn de
schommelingen beperkt. Met de feestdagen neemt zij wel wat toe.

Produktieproces:
er zijn drie produktieafdelingen: aardappelverwerking (sorteren, was-
sen, verpakken), aardappelschilafdeling (schillen, verpakken), uienver-
werking (sorteren, schillen, verpakken). Er is sprake van massapro-
duktie.

Automatiseringsgraad:
het produktieproces is ten dele gemechaniseerd, op een enkele plaats
geautomatiseerd. Een groot deel van het werk vindt plaats aan de
lopende band. Sterke, verdergaande automatisering wordt op korte ter-
mi n niet verwacht. De arbeidskosten zijn ongeveer gelijk aan de kapi-
taalskosten.

Functies:
de onderneming is een typisch produktiebedrijf. 93% van het personeel
is belast met uitvoerend werk.

Aard van bet ,verk:
met uitzondering van enkele functies (bijv. op het laboratorium of in
de technische dienst) is het werk uitermate eenvoudig en routinematig.

Arbeidsomstandigbeden:
veel lawaai; op de aardappelschilafdeling wordt in tweeploegendiensten     1
gewerkt.



f Ziekte·uerzuim:
zeer laag, ca. 5%

Verloop:
onder het personeel in vaste dienst zeer laag. Slechts enkele personen
hebben de laatste  aren ontslag genomen.

Organisatiegraad:
laag, nog geen Io%.

Organisatieklimaat:
er wordt geen specifiek sociaal beleid gevoerd. De personeelsfunctie
wordt voornamelijk behartigd door de bedrijfsleider. Tradities en gods-
dienst drukken hun stempel op de arbeidsverhoudingen.

Overige opmerkingen
- de onderneming heeft geen CAO;
- van de onderneming zijn geen afzonderlijke winst- en omzetcijfers

gegeven. Het concern als geheel maakte in I983 nog verlies maar is
inmiddels uit de rode cijfers.

4o

Arbeidstijdverkorting

Sinds I januari I985 is de 36-urige werkweek ingevoerd. Bij het moederbedrijf is
de atv blijven steken op 38 uur. Eigenlijk zou de Io% atv pas per I juli van dat
jaar worden doorgevoerd, maar vanwege de overvloedige oogst in I984 werd de
invoering, paradoxaal genoeg, zeven maanden vervroegd.

De atv is gekoppeld aan verlenging van de bedrijfstijd die noodzakelijk was
geworden om de produktiecapaciteit te vergroten. Door de bedrijfstijdverlen-
ging was een minder grote investering in apparatuur nodig en konden de loon-
kosten, die mede als gevolg van veel overwerk sterk waren gestegen, worden
beperkt.

De atv is gedifferentieerd ingevoerd. De produktieafdelingen die niet in ploe-
gendienst werken hebben een gecomprimeerde werkweek (zie par. 6.4) gekre-

gen: het personeel werkt hier vier dagen van negen uur en de bedrijfstijd is
verlengd tot 45 uur (vijf dagen). Het schuiven met c.q. ruilen van roostervrije
dagen is in principe niet toegestaan. Het rooster wordt in een keer voor een
heel jaar vastgesteld.

Op de aardappelschilafdeling heeft het personeel om en om twee weken
ochtenddienst en twee weken middagdienst. In de eerstgenoemde periode heeft
men 66n roostervrije dag en in de middagdienstperiode wordt er op vrijdag vier
uur eerder gestopt. Daardoor is de bedrijfstijd op deze afdeling met vier uur per
week verminderd. Dit is gebeurd op aandrang van de ondernemingsraad. Ook
van een onderdeel van de technische dienst, de nieuwbouwafdeling, is de
bedrijfstijd verkort. Alle werknemers hebben hier eens in de twee weken een
roostervrije dag. Oorspronkelijk had men hier op wisselende dagen rooster-
vrij, maar dit gaf vanwege de onderlinge afhankelijkheid van de werkzaamhe-
den grote organisatorische problemen.

Op andere afdelingen is de bedrijfstijd gehandhaafd, waarbij eveneens jaar-
lijks een atv-rooster wordt opgesteld. De roostervrije dag verspringt steeds

waarbij uiteraard gezorgd wordt voor een voldoende bezettingsgraad.



De invoering van de 36-urige werkweek in combinatie met bedrijfstijdverlen-
ging is bij het bedrijf gepaard gegaan met een hoge mate van herbezetting.
Daarbij moet worden aangetekend, dat in de jaren 1983-I986 de produktie sterk
is uitgebreid. Het is niet te zeggen, in hoeverre de uitbreiding van het perso-
neelsbestand kan worden toegeschreven aan de groei en in hoeverre aan de atv.
De ondernemingsraad is zowel over de herbezetting als over de vormgeving
tevreden.

Bijzondere vermelding verdient het feit, dat het in principe aan de leidingge-
venden zelf is overgelaten, op welke wijze aan de atv voor hen persoonlijk
gestalte gegeven zou worden. Dat heeft een grote pluriformiteit opgeleverd. Zo
zijn er chefs, die 66n keer in de twee weken een roostervrije dag hebben; ande-
ren nemen eens per week een halve dag. Twee produktiechefs hadden atv per
dag E&n heeft dat nu nog, de ander vond dat zeer onbevredigend. Hij kwam
iedere dag drie kwartier later dan de rest van zijn afdeling en had het gevoel
daardoor de greep op het afdelingsgebeuren te verliezen. Daarom is hij overge-
schakeld op de gecomprimeerde werkweek, die zijn afdeling al had. Voor de
afdelingschefs die meedoen met de gecomprimeerde werkweek krilgt deze
gestalte door middel van taakroulatie. Er zijn vijf personen voor vier plaatsen.                4I
E6n van hen rouleert. Hij vervangt twee afdelingschefs, een leidinggevende op
het niveau van meewerkend voorman en tenslotte nog iemand die verantwoor-
delijk is voor de emballage.

Op de dagen dat hij werkt, gaat hij op het einde van de dag naar de afdeling
waar hij de volgende dag werkt voor de overdracht van de werkzaamheden.
Hij wil daarbij onder meer nauwkeurig geinformeerd worden over de taakver-
deling (bijvoorbeeld over de vraag wie er aan de beurt is om schoonmaakwerk-
zaamheden te verrichten) omdat hij niet wil afwijken van de gewoontes die op
die betreffende afdeling bestaan. Hoewel hij zijn functie behoorlijk zwaar
vindt, acht deze roulerende chef deze vorm ook toepasbaar op andere afdelin-
gen en in andere ondernemingen.

Op de afdelingen die niet bij dit systeem betrokken zijn, is de atv met
bedrilfstijdverlenging voor wat de leidinggevenden betreft opgevangen door
delegatie aan meewerkend voorlieden. In het algemeen is er volgens het mid-
denkader sprake van taakverzwaring, maar dat mag niet alleen worden toege-
schreven aan de atv maar is mede te wijten aan de stijging van de produktieom-
vang. Problemen met de atv doen zich met name voor bij de bedrijfsleider en
de afdelingschef nieuwbouw, die niet aan hun roostervri e dagen toekomen.
Zij zeggen moeilijk vervangbaar te zijn en nauwelijks taken te kunnen overdra-
gen. Toch wordt ook voor hen gezocht naar een mogelijkheid van vervanging.

Over het geheel genomen zijn de organisatorische problemen, na wat aanpas-
singsmoeilijkheden in het begin, beperkt. Dat komt door de eenvoud van het
werk en de daarmee samenhangende grote uitwisselbaarheid van en de geringe
onderlinge afhankelijkheid tussen functies en taken. Waar dit niet het geval is,
is gezocht naar aangepaste vormen van atv.

Overige ontwikkelingen in de configuratie van arbeid

Van oudsher heeft het voedingsbedrijf een grote flexibiliteit in de arbeid. Er is
altijd al gewerkt met diverse soorten tijdelijk personeel. Het uitvoerende



werk is dermate eenvoudig, dat het inpassen van tij deli ik werknemers in de
organisatie weinig problemen oplevert en dat ook gemakkelijk geschoven kan
worden met personeel van de ene afdeling naar de andere, zoals ook al in het
deel over de atv is opgemerkt.

Niet alleen in de produktie, maar ook op andere afdelingen zoals de admini-
stratie en het laboratorium vindt taakuitwisseling plaats.

Een groot aantal medewerkers (33%) is in tiidelilke dienst. Het zijn seizoenar-
beiders met een contract van 9 a IC maanden. Daarnaast maakt men nog
gebruik van enige tientallen afroepkrachten (huisvrouwen en boeren), vakan-
tiehulpen en uitzendkrachten. In I985 werd er nog veel overgewerkt, maar dat
is met de invoering van de gecomprimeerde werkweek sterk verminderd.
Alleen op de onderhoudsafdeling is het overwerk toegenomen. Door de ver-
lenging van de werkdag moet het onderhoud nu voor een belangrijk deel op
zaterdag worden gedaan.

Ook al is tijdelijk personeel dan eenvoudig in te passen, de grens van het
werken met 'losse krachten' lijkt intussen bereikt te zijn. De bedrijfsbinding
van het personeel in vaste dienst is betrekkelijk laag (ook al blijkt dat niet uit

42          de verzuim- en verloopcijfers), die van de tijdelijk medewerkers is nog lager.
Bovendien groeit de weerstand van de medewerkers in vaste dienst tegen een al
te grote hoeveelheid tijdelijk personeel.

Op de administratie is de atv opgevangen door de loonadministratie uit te
besteden. In de technische dienst tenslotte is flexibiliteit verkregen door colle-
giaal inhuren. Met name voor de nieuwbouw worden monteurs van andere

ondernemingen ingeschakeld.
Met uitzondering van enkele ondersteunende afdelingen, zoals de onder-

houdsafdeling, kan worden geconstateerd dat deze onderneming erin geslaagd

is een goede afstemming van de capaciteit op de behoefte te verkrijgen. Gezien
de fluctuaties in de bedrijfsdrukte is dit voor het voedingsbedrijf van groot
belang.

2.8  De machinefabriek

1 Kenmerken van de organisatie

Produkt:

pompsystemen.
Zelfstandigbeid:

onderdeel van een concern. De moedermaatschappij ziet de vestiging
als profitcenter waarvan een rendement op het eigen vermogen van
minimaal 4% gefist wordt. Het management heeft slechts een beperkte
speelruimte, o.a. ten aanzien van het aantrekken van personeel.

5   Aantal werknemers:
in I983 is een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd waarbij enige tien-
tallen personeelsleden ontslagen ziin. Per I ianuari 1983 waren er 420
full-time arbeidsplaatsen, drie jaar later (met een 38-urige werkweek)
nog maar 309. Deeltijdarbeid komt maar weinig voor.



Marlet:
loopt terug.

Marktaandeel:
loopt terug, met uitzondering van de service en reparatie.

Bedrijfsdnikte:
sterke, onvoorspelbare fluctuaties, niet op alle afdelingen gelijk.  
Bepaald door binnenkomen van orders.

1 Produktieproces:
stukproduktie. Geen enkel produkt is precies hetzelfde. De klant Speci-
ficeert.

Automatiseringsgraad:
het produktieproces is sterk gemechaniseerd en ten dcle geautomati-
seerd. De automatisering gaat volop door, niet alleen in de produktie,   i

F t talook in
de administratie. Het proces is kapitaalsintensief.

87% van de werknemers is belast met uitvoerend werk.
Aard van bet  uerk:

geschoold, met een variatie van LTS tot TU. Er wordt veel aandacht              43
besteed aan scholing. Vakmanschap is vereist.

Arbeidsomstandigbeden:                                          1
relatief goed. Het werk op de produktieafdelingen is georganiseerd in   I
cellen. Een groot deel van het personeel op deze afdelingen werkt in   tweeploegendiensten. In de service en reparatie moet zeer zelfstandig

I gewerkt worden (deels op locatie).
Zieleteverzui,n:
onbekend.

1/erloop:
na de reorganisatie laag, in I985 3%·

Organisatiegraad.
Ca. 20%.

Organisatieklimaat:
de reorganisatie van I983 en de zorgwekkende situatie van I986 drukken
hun stempel op de arbeidsverhoudingen. Deze zijn niettemin niet  '
slecht te noemen.

Arbeidstijdverkorting

De machinefabriek valt, evenals de eerder beschreven staalonderneming, onder
de CAO-Grootmetaal. Dit heeft tot gevolg gehad dat per I januari 1985 de
38-urige werkweek is ingevoerd. De bedrijfsleiding heeft grote moeite gehad
met het aan de (buitenlandse) concernleiding uitleggen van de zin en noodzaak
van atv. Het personeel in dagdienst heeft Ij roostervnje dagen, waarvan er drie
collectief, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, worden vastgelegd. De overige dagen
worden individueel, 66n maand van tevoren, ingeroosterd. Voor het laar I985
gebeurde dit zodanig, dat men, uitgaande van 66n dag per maand en met uit-
zondering van juli en augustus, twee maal een maandag, twee maal een dinsdag
etc. vrij had. In 1986 is het toegestaan om drie roostervri e dagen per kwartaal



aaneengesloten op te nemen.
In de tweeploegendienst is men in de vroege dienst 5 x 8 uur blijven werken.

In de late dienst werkt men 4 x 81/2 uur en op vrijdag vier uur, zodat men om
20.00 Uur klaar lS.

In beide gevallen is sprake van bedrijfstijdverkorting: in de dagdienst drie
dagen per jaar; in de tweeploegendienst bovendien twee uur per week.

Het hoger personeel heeft, afgezien van de drie collectieve roostervri)e
dagen, de facto geen atv gekregen, alhoewel het wel heeft meebetaald. Deze
functionarissen worden geacht hun roostervrije dagen te besteden aan cursus-
sen, beursbezoek e.d. Zij kunnen zich hiermee echter niet allemaal verenigen.

Een projectgroep bestaande uit directie en ondernemingsraadsleden heeft de
vormgeving uitgewerkt. De directie stelde als randvoorwaarde dat de bedrijfs-
tijd gehandhaafd diende te blijven en ging er verder vanuit dat atv geen extra

arbeidsplaatsen zou opleveren. De OR vond dat de atv zodanig ingeroosterd
moest worden, dat er gaten zouden vallen in de bezetting zodat er juist wel
nieuwe arbeidsplaatsen bij zouden moeten komen.

44           De werknemers die onder de CAO vallen tonen zich over het algemeen
tevreden over de vorm van atv en de invloed die zij op de besluitvorming
hebben kunnen uitoefenen. Dit is door de ondernemingsraad ook naar voren
gebracht. Alleen de ploegendienstmedewerkers hadden liever een andere vorm
gehad waarbij zij, net als de overige werknemers, I3 roostervrile dagen hadden
gehad in plaats van 6.

De ondernemingsraad betreurde het dat er geen herbezetting heeft plaatsge-
vonden. Dit was door de directie, onder verwijzing naar de situatie op de
afzetmarkt, ook bij voorbaat aangekondigd en men kan zich daar nu wel mee
verenigen. In ieder geval zijn door de atv gedwongen ontslagen voorkomen.

De werkbelasting is als gevolg van de afnemende bedrijfsdrukte over het
algemeen niet toegenomen. Een uitzondering wordt gevormd door de externe
service-afdeling. Dit wordt echter veeleer toegeschreven aan de grotere stroom

opdrachten en een terughoudend aannamebeleid dan aan de atv.
Als gevolg van de atv hebben zich weinig organisatorische problemen voor-

gedaan. Deze komen slechts voor bij kleine werkeenheden, waar taakuitwisse-

ling slechts beperkt mogelijk is, bij enkele functionarissen met veel in- en
externe contacten in de vorm van bereikbaarheidsproblemen en bij groepen
medewerkers die aan het begin of einde van een pro ect zitten vanwege de
tijdsdruk die op dergelijke projecten rust.

Tussen afdelingen doen zich nog meer dan voorheen verschillen voor in
werktijden. Daar heeft men echter altijd al mee te maken gehad en daardoor
zijn de problemen op dit vlak beperkt; men weet ermee om te gaan.

Overige ontwikkelingen in de conjiguratie van arbeid

Tegenover de bedrijfstijdverkorting staat (de mogelijkheid van) bedrijfstijdver-
lenging. In de dagdiensten kan worden overgeschakeld op tweeploegendien-
sten; op 66n afdeling met normaal tweeploegendiensten op drieploegendien-
sten. Deze bedrilfstijdverlenging wordt onregelmatig toegepast als gevolg van
de sterk fluctuerende produktieomvang. De pieken in de drukte vallen op de



verschillende afdelingen zelden tegelijkertijd. Dat stelt het management in staat
om het personeel over te plaatsen van de ene naar de andere afdeling. Ook
door te schuiven met roostervrije dagen kan enige flexibiliteit worden verkre-
gen. Mede als gevolg van de beperkingen in het aantrekken van personeel door
de moedermaatschappij aan de bedrijfsleiding opgelegd, wordt in toenemende
mate gebruik gemaakt van personeel met een tijdelijk dienstverband (ca. 5%
van het personeelsbestand) en wordt er veel overgewerkt. Daarnaast wordt af
en toe een beroep gedaan op afroep- en uitzendkrachten en wordt soms werk
uitbesteed.

Het tijdelijk overplaatsen van medewerkers naar andere afdelingen is het
resultaat van een bewust beleid (dat al enige jaren door de onderneming wordt
gevoerd) dat is gericht op een zo breed mogelijke inzetbaarheid van het perso-
neel. Jaarlijks wordt door ongeveer fo werknemers meegedaan aan om-, her- of
bijscholing. Voor het flexibeler maken van de organisatie is dit beleid van zeer

groot belang. Er wordt veel zorg aan besteed.

Ondanks het feit, dat op verscheidene manieren al een vrij grote flexibiliteit is
verworven, is het management nog niet tevreden. Men zou met name de        45
arbeids- en bedrijfstijd per week meer willen laten schommelen in overeen-
stemming met de bedrijfsdrukte. Volgens het management past dat ook bij de
cultuur van de onderneming. Toch is dat de vraag, aangezien het personeel
zich hiertegen hevig verzet.

Het bedrijfsonderdeel met de grootste flexibiliteit is zonder twijfel de
externe service-afdeling. De twaalf buitendienstmedewerkers van deze afdeling
verrichten ter plekke onderhoud en reparaties aan installaties, zowel van het
bedrijf zelf als van concurrenten, en dat betekent overal ter wereld. Elke dag
dat een dergelijke installatie stilligt kan voor de eigenaar een verlies van miljoe-
nen betekenen. Daarom moet zeer snel op een oproep gereageerd worden en
hard worden doorgewerkt om de inst:allatie zo snel mogelijk weer operationeel
te maken. Deze specialisten maken lange werkdagen en werken ook in het
weekend 'gewoon' door. Zij maken veel overuren, die niet in vrije tijd gecom-
penseerd worden maar in geld, omdat zij anders veel te veel vrije tijd zouden
hebben. Roostervrije dagen (hun regeling is hierv66r buiten beschouwing
gebleven) worden opgenomen na afloop van een project, al komt het geregeld
voor dat zi j voortildig weer opgeroepen worden voor een volgend project. Zi j
zitten daar niet mee; het werk gaat voor. Op deze afdeling heerst een zeer

sterke job-cultuur.

Het management is ontevreden over de interne service-afdeling en enkele pro-
duktieafdelingen voor wat betreft de flexibiliteit. Daar heerst volgens hem nog
teveel een 'nine-to-five'-mentaliteit. In het verlengde van de eerder genoemde
wens tot fluctuatie in de omvang van de werkweek ziet men een nog verder
reikende oplossing:
- er moeten groepen werknemers gevormd worden die verantwoordelijk zijn

voor een taak en die op basis van objectieve criteria beoordeeld kunnen
worden;

- een groep is aan de ene kant afnemer van een produkt van een voorgaande
groep en aan de andere kant leverancier aan een volgende;



- bi  gebreken aan het produkt moet de 'leverancier' hierop aangesproken
kunnen worden;

- de administratie moet gedecentraliseerd worden naar de groepen en er moet
een goede aanwezigheidsregistratie komen;

- verantwoordelijkheden moeten op een lager niveau gelegd worden waar
steeds de benodigde informatie beschikbaar moet zijn;

- het management hoeft niet bij alles betrokken te worden en hoeft niet steeds
aanwezig te zi Jn;

- er moet een goede vertrouwensbasis zijn tussen medewerkers en manage-
ment.

Hiermee verwacht het management een grote betrokkenheid en een grote
flexibiliteit van het personeel te kunnen realiseren, waarmee een sterke concur-
rentiepositie en een hoger rendement zouden kunnen worden bereikt. Onder
deze voorwaarden is het management bereid naar een 36-urige werkweek te
gaan en ook de kosten daarvan op zich re nemen.

46                2.9 Het hoofdkantoor van de uitgeverij

Kenmerken van de organisatie

Produkt:
het uitgeven, drukken, verspreiden en verkopen van boeken, tiidschrif-
ten, dagbladen en vakbladen in Nederland en enige andere landen.

Zelfstandigbeid:
het betreft een groot concern. Onderzocht is het hoofdkantoor. Alle
gegevens hebben alleen hierop betrekking.

Aantal iverknemers:
per I januari I983 3I2 personen, omgerekend op full-time basis (40 uur)
ca. 285; per I januart 1986 227 personen, omgerekend op full-time basis
(36 uur) ca. zog De afname is het gevolg van een tweetal reorganisaties.

Markt:
structureel instabiel; ten tiide van het onderzoek conjunctureel sril-
gend.

Marktaandeel:
toenemend.

Bedrijfsdrukte:
op enkele afdelingen fluctuerend.

Produktieproces.
  op het hoofdkantoor bevinden zich de Raad van Bestuur en stafdien-

sten. De stafdiensten zijn dienstverlenend voor de divisies en werk-
maatschappijen en beleidsondersteunend voor de Raad van Bestuur.

Automatiseringsgraad:
in het administratief werk vindt automatisering plaats.

Functies.
62% van her personeel is belast met uitvoerend werk, 33% is staffunctio-
naris, 5% heeft een leidinggevende functie. Van de staffunctionarissen
geeft 7% tevens leiding.



* Aard van bet ·werk:
in het uitvoerend (administratief) werk vnl. LBO/MBO-niveau, in de    overige functies van MBO- tot WO-niveau.

Arbeidsomstandigbeden:
goed.

Zieleteuerzuim:
laag en stabiel (ca. 4,So/0)·

Verloop:
tot Ca. 20% (mede in verband met de reorganisaties).

Organisatiegraad.
Ca. 10%.

Organisatieklimaat:
veel aandacht voor sociaal beleid. Typerend voor het goede klimaat is   I

  dat, ondanks het conflict over atv (zie hierna), nog steeds goed overleg
tussen management en werknemers mogeliJk is.

11    Orierige opmerkingen
de reorganisaties hadden betrekking op de automatisering en de over-

 

head. Als gevolg van de decentralisatie van automatiseringsactiviteiten                47
I

kwam de centrale automatiseringsafdeling in de problemen. Dit heek
I geleid tot een management buy out.                                                      1

Daarnaast is er een meerjarig project geweest ter verbetering van de  I
  effectiviteit en efficiency. Daartoe moesten de overheadkosten worden

teruggedrongen. In totaal zijn hierdoor 30 8 40 arbeidsplaatsen verlo-    
ren gegaan.

Arbeidstijdverkorting

Op grond van de CAO voor het tijdschriften-uitgeverilbedrilf is per I juli I983
een atv van 5% ingevoerd gevolgd door de invoering van de 36-urige werkweek
op I januari I985. Naar aanleiding van deze laatste stap is er in de organisatie een
conflict ontstaan tussen bedrijfsleiding en ondernemingsraad over de vormge-
ving. De bedrijfsleiding wil bij voorkeur de atv per dag invullen. Gelet op de
wensen van (een gedeelte van) het personeel en de ondernemingsraad blijkt zij
bereid tot een compromis: de helft van de atv per dag (vier dagen per week een
half uur korter werken) met daarnaast handhaving van 13 roostervri je dagen
per jaar. De ondernemingsraad wil vasthouden aan atv volledig ingevuld door
middel van roostervrije dagen. De belangrijkste argumenten van de OR zijn:
- de verwachte hogere herbezetting dan in geval van her directievoorstel;
- bij spreiding van de atv van alle medewerkers over alle dagdelen van de week

kan constant een goede bezettingsgraad worden gerealiseerd;
-  de voorkeur van het personeel;
- de bedrijfstijd wordt niet verkort.

De voornaamste bezwaren van de ondernemingsleiding tegen het voorstel
van de ondernemingsraad zijn:
- minder mogelijkheden voor toezicht op naleving;
- vooral op vrijdagen worden de werkzaamheden steeds eerder befindigd;



- onderbezetting van de afdelingen;- onderlinge afhankelijkheid van werkzaamheden;
- produktieverlies;
- een stuwmeer van nauwelijks op te nemen vnje dagen (tot 57 per jaar).

Het confJict is voorgelegd aan de Bedrijfscommissie en door de bedrijfslei-
ding gewonnen. Hierop is de ondernemingsraad in beroep gegaan bij de minis-
ter van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ten ti ide van de case-study was
deze procedure nog niet afgerond. Voorlopig is de vorm van 26 roostervrije
dagen gehandhaafd. De roosterplanning is verschillend op de diverse afdelin-
gen. Veelal komt er van het rooster niets terecht doordat er vanwege de drukte
met roostervrije dagen geschoven moet worden.6

De bedrijfsleiding en de ondernemingsraad verschillen ook van mening over de
gerealiseerde herbezetting. De bedrijfsleiding gaat uit van een herbezettingsper-
centage van fo, de ondernemingsraad van 35· Men is het er over eens, dat de
invoering van atv in de beginfase, toen er sprake was van overcapaciteit in de
uitgeversbranche, verlies van arbeidsplaatsen heeft voorkomen. Automatise-

48           ring en efficiencyverbetering (met zoals in de inleiding reeds opgemerkt daar-
mee gepaard gaande reorganisaties) alsmede een toegenomen bedrijfsdrukte
verduisteren het zicht op het werkgelegenheidseffect. De informanten op de
onderzochte afdelingen zien weinig herbezetting; gesteld wordt dat alleen in de
routinematige functies enige herbezetting heeft plaatsgevonden. De belangrijk-
ste oorzaak hiervan is het streven naar efficiencyverbetering (het zgn. over-
headkostenbeheersingsproject). Herbezetting vindt alleen plaats indien dit ook
echt noodzakelijk is. Eerst wordt echter gekeken of door bijv. herschikking
van taken problemen kunnen worden opgelost.

Op de onderzochte afdelingen (Fiscale Zaken, Interne en Externe Betrekkin-
gen, Sociale Zaken en Marktonderzoek) zijn geen grote organisatorische pro-
blemen geconstateerd. De gevolgen van atv zijn vooral opgevangen door een
loyale houding van het personeel, uitbesteding en het inschakelen van het
secretariaat voor de codrdinatie en bereikbaarheid. Ook wordt ervoor
gezorgd, dat de roostervn e dagen goed op elkaar zijn afgestemd.

Ouerige ontwilekelingen in de configuratie van arbeid

De loyale houding van de werknemers komt tot uitdrukking in de bereidheid
om werktijden aan te passen aan de bedrijfsdrukte. Men doet dit uit zichzelf,
daarvoor is geen dwang vanuit het management nodig. In de hoger gekwalifi-
ceerde functies worden de formele werktijden niet belangrijk geacht. Het werk

gaat voor. Overwerk wordt op dit niveau niet vergoed; men heeft een functie-
contract en geen tijdcontract.

Er zijn dan ook maar weinig staffunctionarissen en leidinggevenden die (naar
eigen zeggen) gemiddeld minder dan 40 uur per week werken of aan al hun
roostervrile dagen toekomen. Bovendien wordt op roostervri e dagen thuis
soms doorgewerkt. Sommigen zijn van mening, dat als de vormgeving aan atv
gerealiseerd wordt die de directie wenst, het concern daar wel eens nadelige
gevolgen van zou kunnen ondervinden omdat het personeel zich dan Strikt aan



de gegeven werktijden zou gaan houden.7 De loyaliteit die men momenteel ten
opzichte van de onderneming toont en het grote verantwoordelijkheidsgevoel
voor het eigen werk zouden door een grotere uniformering en controle van
bovenaf kunnen verminderen, zo wordt door veel werknemers gedacht. De
huidige houding is namelijk voor een belangrijk deel het gevolg van de autono-
mie van het personeel.
Van andere vormen van flexibilisering wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Er
vindt bijvoorbeeld weinig taakuitwisseling plaats. Als redenen worden
genoemd:
- de personeelsleden zijn vaak specialisten;
- het werk is moeilijk te plannen;
- er is een duidelijke afbakening van werkgebieden, veelal met een specifieke

klantenkring;
- de werkbelasting van de personeelsleden is hoog en zou nog hoger worden.

Ook door middel van tijdelijke arbeid wordt nauwelijks flexibiliteit verkre-
gen. Afroep- en uitzendarbeid komt weinig voor, terwijl het aantal medewer-
kers met een tijdelijk contract ook laag is (ca. 2%) Zij het, dat deze laatste vorm
iets aan het toenemen is.                                                                                            49

Zoals gezegd komt ook uitbesteding meer voor. Daardoor wordt enige flexi-
biliteit verkregen en wordt in sommige gevallen overbelasting voorkomen.
Daar staat echter tegenover, dat op 66n afdeling (marktonderzoek) de werkne-
mers klagen over taakverarming. Door bepaalde opdrachten uit te besteden
heeft men het gevoel dat de eigen functie wordt uitgehold. Voor de volledig-
heid kan verder nog worden gemeld, dat in het kader van een jeugdwerkplan
het concern 25 jongeren een plaats aanbiedt, waarvan er ook een aantal op het
hoofdkantoor is geplaatst.

2.10 De producent van auto-onderdelen

Kenmerken van de organisatie

Produkt:
onderdelen voor de automobielindustrie.

Zelfstandigbeid:
de fahriek is de hoofdvestiging van een onderneming waartoe verder
nog 66n produktie-onderneming, een service-organisatie en diverse
bedrijven in de handelssector behoren.

Aantal werknemers:
in full-time equivalenten (40 uur) per I augustus I983: I60, per I januari   i
I986 (36 uur): 220.

5 Markt.
sterk afhankelijk van de automarkt, daardoor wisselend. 30 tot 40%
van de produktie wordt geleverd aan autofabrikanten, de rest wordt
afgezet op de vervangingsmarkt.

Marktaandeel:
de tweede oliecrisis (I979) heeft 'reinigend' gewerkt voor de branche;
zwakke bedrijven zijn afgevallen. De onderneming heeft haar markt-
aandeel sterk kunnen uitbreiden.



Bedrijfsdrukte:
doordat op voorraad gewerkt kan worden kan deze over het algemeen
vrij stabiel gehouden worden.

 , Produletieproces.
seriestuk- en stukproduktie.

Autornatiseringsgraad:
mechanisatie; arbeidsintensief.

Functies:
ca. 85% van het personeel heeft werkzaamheden in de directe sfeer; ca.    
4% heeft ondersteunend werk. Met de uitbreiding van het personeels-
bestand neemt de hoeveelheid direct personeel verder toe. Het geringe
aantal 'indirecten' komt mede doordat de commerciele activiteiten ziJn
ondergebracht in andere onderdelen van de holding.

1 Aard van bet fuerk.
het werk in de produktie ligt voornamelijk op LBO/MBO-niveau.

m Arberdsomstandigbeden.
in bepaalde delen van de produktie vri j zwaar werk; geen ploegenar-

so               beid.

Zielete'verzurni.
hoog.

, Verloop:
vrij hoog (ca. Io%)

Organisatiegraad:
laag (ca. 5%)

', Organisatieklimaat:
het sociaal beleid is niet specifiek geformuleerd. De ligging van de
onderneming in een kleine plattelandsgemeente is sfeerbepalend
(sociale controle).

De gecomprimeerde ulerkrueek

Gegeven de CAO-Grootmetaal waar ook deze onderneming onder valt, zou
per I januari I985 de 38-urige werkweek ingevoerd moeten worden. Gezien de
vraag naar produkten van de onderneming was het de bedrijfsleiding duidelijk,
dat de atv niet mocht leiden toI verlies van produktiecapaciteit. Veeleer
bestond er behoefte aan uitbreiding daarvan. Besloten werd tot invoering van
de gecomprimeerde werkweek: alle werknemers werken gedurende vier dagen
per week negen uur per dag. Alleen de directie doet niet mee. De bedrijfsti id is
uitgebreid toi 45 uur. Met de Industriebond FNV werd onderhandeld over de
afwiikende regeling. Deze was direct geinteresseerd. Herbezetting was name-
lijk verzekerd en de precedentwerking die van een 36-urige werkweek zou
uitgaan werd als positief ervaren.

Ook de ondernemingsraad, die al in een vroeg stadium bij de plannen
betrokken werd, stemde daarmee in.

De werknemers hebben voor de atv salarisverhogingen ingeleverd. Omdat
de prijscompensatie onvoldoende was om daaruit de atv volledig Ie financie-
ren, moest ook in de daarop volgende jaren nog een aantal keren onderhandeld



worden over de financiering. Een andere concessie van de werknemers hield in
dat op de extra verzuimdagen voor huwelijk e.d. er een gekort werd. Men
wordt geacht daarvoor een roostervri je dag te gebruiken. Verder wordt er van-
uit gegaan dat voorzienbaar verzuim, zoals tandartsbezoek, eveneens op roos-
tervrije dagen plaatsvindt, zelfs al moet daarvoor een roostervrile dag worden

geruild met een collega. Tenslotte is afgesproken dat de ondernemingsleiding,
na overleg, een zestal (van de 22) vakantiedagen mag inroosteren.

De ervaringen in het eerste jaar zijn overwegend positief beoordeeld. Van de
mogelijkheid om roostervnie dagen te ruilen werd door de werknemers in
ruime mate gebruik gemaakt waardoor een betere afstemming van het werk op
het priv6-leven mogelijk werd.

Toch kleefden er aan het gekozen arbeidstijdpatroon ook nadelen. Nogal
wat werknemers hadden moeite met de overgang naar het nieuwe systeem. Er
kwamen veel nieuwe gezichten bij (hetgeen overigens niet alleen aan de atv
kon worden toegeschreven) en tegelijkertijd zorgden ook de organisatorische
maatregelen die gepaard gingen met het uit elkaar trekken van arbeids- en
bedrijfstijd voor enige onrust. Werknemers moesten hun 'eigen' machine gaan             51
delen met anderen en mopperden over de machine-instelling. De problemen
waren echter het grootst voor het middenkader, dat met meer en nieuwe orga-
nisatorische werkzaamheden werd belast. Doordat men niet meer de gehele
bedrijfstijd aanwezig kan zijn, werden het directe toezicht en het overzicht
minder. Sommige afdelingschefs hadden moeite met het afstaan van leidingge-
vende taken aan voorlieden.

Soms sloegen de uitvoerenden zelf aan het plannen als bij de afwezigheid van
een hoger geplaatste er een spoedorder tussendoor moest. De chef hoorde dan
achteraf wat er gebeurd was en hoe en waardoor de door hem gemaakte plan-
ning doorkruist was. Dit deed zich vooral voor als leidinggevenden een extra

lang weekend hadden. Maar ook uitvoerenden verloren het overzicht over het
afdelings- en bedrijfsgebeuren na een lange afwezigheid. Daarom werd het
roostersysteem gewijzigd. Oorspronkelijk werd gewerkt met een zgn. vooruit-
draaiend rooster: de eerste week heeft iemand daarin op maandag vrij, de
tweede week op dinsdag etc. Daardoor had men eens in de vijf weken een lang
weekend van vrijdag tot en met maandag vrij. Dit werd door de werknemers
als zeer plezierig ervaren maar was voor de onderneming te bezwaarlijk.
Daarom werd overgeschakeld op een achteruitdraaiend rooster: na de vrijdag
op donderdag vrij, dan op woensdag etc. De werknemers waren gevoelig voor
de argumenten van de bedrijfsleiding en hebben de wi ziging geaccepteerd.

De meeste problemen zijn te beschouwen als kinderziekten. Bij een evaluatie
na dan Mar bleek men in het algemeen positief te oordelen over de gecompri-
meerde werkweek. De kwaliteit van het werk van de werknemers is duidelijk
gestegen als gevolg van een bredere inzetbaarheid en een toegenomen delegatie.

Daar staat tegenover, zo bleek uit een enquate onder werknemers, dat de lange
werkdag wel vermoeiend gevonden wordt en dat ook de geesteliike inspanning

toegenomen is. Belangwekkend ziin ook de gevolgen van de invoering van de
gecomprimeerde werkweek voor de privd-situatie. Bij veel werknemers zi in de
activiteiten in verenigingsverband uitgebreid. Ook doet men meer in het huis-



houden en met de kinderen. Het vermoeden bestaat dat er wel veel wordt
bijgewerkt op de vrije dag en in het weekend ('moonlighting').

Op een afsluitende vraag van de enquBte zegt GI% tevreden te zijn en 2I%
zelfs zeer tevreden over de gecomprimeerde werkweek. Slechts Ir% toont zich
ontevreden. De belangrijkste reden voor de tevredenheid is vanzelfsprekend de
wekelijkse vrije dag. Als nadelen worden genoemd de lange werkdag, het
vroege begintijdstip en de korte pauze. Weinigen (Io%) willen nog terug naar
een 40-urige werkweek; velen willen best doorgaan met atv: 58% wil naar een
32-urige werkweek.

Voor het bedrijf wordt het systeem langzaam maar zeker steeds meer bevredi-
gend. In het eerste  aar hebben de kosten de baten nog overtroffen. De belang-
rijkste redenen zijn: sterk gestegen loonkosten (als gevolg van de hoge herbe-
zetting en van het feit dat de werknemers voorlopig 5% van hun loon hadden
ingeleverd bij IO% atv), een daling van de arbeidsproduktiviteit (vooral door
het tijdsbeslag bij inwerken), bijscholing (het breder inzetbaar maken van het
personeel) en het nog niet volledig benutten van de uitgebreide capaciteit. Alfi naar gelang de tijd verstreek zijn de baten hoger geworden dan de kosten als
gevolg van lagere kapitaalskosten, lagere kosten van overwerk, minder kort
verzuim en een iets hogere arbeidsproduktiviteit. Vooral door het wegvallen
van de initifle kosten is het saldo in I986 positief geworden.

De grootste problemen liggen nog steeds bij het middenkader vanwege hun
verantwoordelijkheid voor de coisrdinatie en communicatie. Inmiddels is
bepaald dat het gehele middenkader op twee vaste dagen in de week in zijn
geheel aanwezig moet ziin.

Voor sommige functies heeft het bedrijf maar 66n specialist in dienst. In deze
gevallen doen zich soms bereikbaarheidsproblemen voor.

Ondanks de genoemde problemen toont de onderneming zich zeer tevreden
met het arbeidstijdpatroon en men continueert dit dan ook. Het management
ziet als belangrijkste voordelen de hogere servicegraad als gevolg van kortere
doorlooptijden, de vergroting van de beschikbare ruimte om te plannen en de
toegenomen inzetbaarheid en motivatie van het personeel.

2.11 Het radiotherapeutisch instituut

Kenmerken van de organisatie
Produkt:

behandeling en begeleiding van kankerpatiinten.
Zelfstandigbeid:

zelfstandig functionerende instelling.
Aantal luerknemers

in totaal ca. 95 personen (op full-time basis gerekend ruim 70).
De 6 radiotherapeuten zijn verenigd in een maatschap waarbij verder
gemiddeld twee arts-assistenten in dienst zijn.

Markt:
structureel stijgend.



Marktaandeel:
niet van toepassing.

Bedrijfsdmlete:
het patiEntenaanbod verloopt zeer onregelmatig. Er mogen in principe

geen wachtlijsten ontstaan; snelle behandeling is altijd noodzakelijk.
Momenteel worden pati8nten rot twee dagen voor de behandeling

ingepland.
Produktieproces:

'stukproduktie'.
Automatiseringsgraad:

er wordt onder meer gewerkt met een drietal zeer geavanceerde, kost-
bare apparaten.

Functies:
ruim de helft van het personeel is betrokken bij het bestralingsproces
zelf; de overigen zijn ondersteunend.

Aard van bet werk:
grotendeels op HBO/WO-niveau.                                                                                                           _ _  _  __

Arbeidsomstandigbeden:                                                                       53
een deel van het personeel werkt met apparatuur waarmee ioniserende
straling wordt opgewekt hetgeen schade voor de gezondheid kan ople-
veren. Op de afdeling radiotherapie wordt ook 's avonds gewerkt.

Ziekteverzitim:
laag, ca. 6%.

Ve·rloop:
onbekend.

Organisatiegraad:
zeer laag, vermoedelijk ca. 5%.

Organisatieklimaat:
blijft buiten beschouwing.

Ovenge opmerkingen:
het is moeilijk om aan voldoende gekwalificeerde radiotherapeutisch
laboranten te komen. Door het omscholen van bijvoorbeeld fysiothe-
rapeuten probeert men in de behoefte te voorzien.
Enkele afdelingen, i.c. het bloedlaboratorium en de medische admini-
stratie, worden volledig door deeltiiders bemand.
Voor de flexibiliteit van de afdeling radiotherapie (de centrale afdeling)
is van belang dat taakroulatie wordt toegepast. Per apparaat worden
ploegen van drie A vier gediplomeerde laboranten (incl. toestelhoofd)

1 ingepland alsmede 66n S twee leerlingen. De 'ploegen' kunnen per dag
van samenstelling varieren. De laboranten en toestelhoofden worden
gedurende zes weken resp. drie maanden ingepland bij een apparaat,
waarna er gewisseld wordt. Op de afdeling zijn bovendien altijd zgn.
'omloopkrachten' aanwezig die moeten invallen bij afwezigheid van
ingeplande laboranten.



Bedrijfstijdcuerlengine

Volgens recente schattingen zal de vraag naar zorg voor kankerpatienten tot
her jaar 2000 met 3 tot 5% per iaar stijgen. Er kan van worden uitgegaan, dat
deze stijging ook zal gelden voor het onderzochte radiotherapeutisch instituut.
Nu reeds is de beschikbare capaciteit onvoldoende om alle patienten overdag te
kunnen helpen. In eerste instantie is de grote vraag opgevangen door te werken
met enige avondlaboranten die allen een min-maxcontract (zie par. 6.3) heb-
ben. Zij hebben een inkomensgarantie op basis van acht uur per maand. Er is
geen bovengrens vastgelegd. Deze plaatsen worden ingenomen door werkne-
mers die vroeger full-time in dienst waren en voor wie deze deeltijdbaan nu een
tweede baan is.

Met de inschakeling van deze deeltijders is voor het eerst bedrijfstijdverlenging
gerealiseerd. Deze bedrijfstijdverlenging stelt hogere eisen aan de planning,
co8rdinatie en communicatie binnen de instelling. Problemen op dit vlak zijn
adequaat opgelost. De planning geschiedt grotendeels door de doktersassisten-

54           ten. Voor de communicatie en colirdinatie is de medische status die van elke
pati8nt wordt bijgehouden van groot belang. Alle relevante gegevens over de
pati8nt zi n gedurende de behandeling op de afdeling aanwezig.

Binnen het instituut vigeren verscheidene overlegvormen. Vermeldenswaard
is een driewekelijks overleg van de afdeling radiotherapie buiten frerktild, waar-
aan alle medewerkers van de afdeling op basis van vriiwilligheid kunnen deel-
nemen. De opkomst is meestal goed.

Hoewel het werken met de avondlaboranten met min-maxcontracten voorals-
nog goed functioneert, heeft de directie behoefte aan een meer structurele
oplossing voor de toenemende vraag op lange termi n Daartoe staan twee
wegen open: of aanschaf van een vierde apparaat of verdere bedrijfstijdverlen-
ging. Als gevolg van bezuinigingen bil de overheid is de eerste oplossing niet op
korte termiin te realiseren, omdat het ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur (WVC) de daartoe vereiste vergunning niet zal verlenen. Daar-
bij moet worden aangetekend dat een vierde apparaat, zelfs Uitgaande van
gebruik uitsluitend in dagdiensten, lange tijd voor een belangrijk deel onbenut
zou blijven omdat de behoefte zeer geleidelijk stijgt. Hierbij speelt zich in de
gezondheidszorg op de achtergrond een discussie af over de doelmatigheid in
het algemeen en de benutting van capaciteit in het bilzonder.'

Bedrilfstijdverlenging kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. In
de onderhavige case-study zijn meerdere vormen onderzocht en wordt uitein-
delijk een modulensysteem aanbevolen.

De gecomprimeerde werkweek (zie de hiervoor beschreven aardappelen- en
uienverwerkende onderneming en de producent van aUIo-onderdelen) biedt
onvoldoende flexibiliteit. Uitbreiding van de bedrijfstijd is slechts mogelijk
met blokken van een vaste, relatief grote omvang (hetgeen weer tot tijdelijke
overcapaciteit zal leiden) en biedt vermoedelijk op lange termi n onvoldoende
soelaas.

Ook de invoering van een tweeploegendienst is weinig flexibel en zal aanvan-
kelijk een (grote) onderbezetting te zien geven. Bovendien zullen de organisa-



torische problemen aanzienlilk zijn. Uit sociaal oogpunt is deze vorm weinig
aantrekkelijk, waardoor de wervingsproblemen verder zullen toenemen.

Het modulensysteem dat worcit aanbevolen (in combinatie met min-maxcon-
tracten en/of andere vormen van deeltijdarbeid) is gebaseerd op het zgn. Hal-
ler-model (zie verder par. 6.9):0 Voor het radiotherapeutisch inst liuut wordt
de volgende vorm aanbevolen. De wekelijkse bedrijfstild wordt opgebouwd uit
blokken van 4'/2 uur. Het aantal blokken is afhankelijk van de capaciteitsbe-
hoefte. Begonnen kan worden met negen blokken; het aantal kan geleidelijk
worden uitgebreid. Ook de zaterdag kan ingeroosterd worden. De individuele
werknemer kan zijn arbeidstijdpakket periodiek, bijvoorbeeld wekeliiks,
samenstellen.

Zowel voor de organisatie als voor de werknemers heeft dit model belang-
rijke voordelen. Er is een goede afstemming mogelijk tussen de vraag en de

capaciteit. Uitbreiding van de bedrijfstijd kan zeer geleidelijk plaatsvinden.

Door de werknemers ruime inspraakmogelijkheden te geven, is een goede

afstemming mogelijk van werktijden op privbomstandigheden. Mogelijker-
wijs zal hierdoor de aantrekkingskracht van de organisatie worden vergroot.           A
Het systeem brengt wel organisatorische problemen met zich mee. De afstem-
ming tussen afdelingen zal verder worden bemoeilijkt (overigens een probleem
bij elke vorm van bedrijfstijdverlenging) en de personeelsplanning zal veel aan-
dacht vragen. Met een goede voorbereiding, in nauwe samenwerking met de
werknemers, moet het systeem echter gerealiseerd kunnen worden.

Een financieel voordeel voor de organisatie is nog, dat het onderhoudswerk
van de technici dat op zaterdag plaatsvindt dan niet meer met een vergoeding
voor overwerk betaald behoeft te worden. De zaterdag kan nl. ook voor de
technici als een gewone werkdag worden ingepland. Veel belangrijker is ech-
ter, dat het systeem aanzienlijk goedkoper is dan de aanschaf van een nieuw

apparaat.
In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt van een viertal situaties.

Aangegeven is hoeveel behandelingen maximaal kunnen plaatsvin :len met drie
resp. vier apparaten en een bedrijfstijd voor alle apparaten van 40 resp. f4 uur.
Voor elke situatie is een geYndiceerde kostprijs weergegeven bij volledige
benutting in de bijbehorende bedrijfstijd.

SCHEMA 2.1 De relatieve kostprijs bij capaciteitsuitbreiding van het radiotherapeutisch
instituut

Bedrijfstijd Apparaten Behandelingen* Relatieve kostprijs

40 uur 3 25.350 100

40 uur 4 33.565 90,5
54 uur 3 34.225 85.25
54 uur 4 45.310 78

* Het type apparaat is bepalend voor het aantal behandelingen.



Uit het overzicht blijkt dat capaciteitsuitbreiding door middel van bedrijfstijd-
verlenging aanzienlijk goedkoper is dan door middel van uitbreiding van het
aantal 'produktiemiddelen'. Veel belangniker is echter nog, dat de capaciteit
veel geleidelijker kan worden uitgebreid door bedrijfstijdverlenging. De
bedrijfstijd kan namelijk per apparaat varifren. Daardoor is uitbreiding in
kleine stapjes mogelijk en kan overcapaciteit worden vermeden. De aanschaf
van een vierde apparaat zou de eerste jaren (vermoedelijk tot I992) een zeer
aanzienlijke overcapaciteit met zich meebrengen.

2.12 De logistieke eenheden van de Koninklijke Landmacht

Kenmerken van de organisatie
1 Produkt:

I bevoorrading van andere legeronderdelen, onderhoud en afvoer van
_ _ _  _ _ _ materieel (logistieke ondersteuning).56   ' Zelfstandigbeid:

de logistieke ondersteuning van de Koninklijke Landmacht wordt in
vredestijd verzorgd door ca. 4 eenheclen met ongeveer Ihooo perso-
neelsleden. Onderzocht zijn drie eenheden (hierna te noemen a, b en c)
die vrij sterk 'gedirigeerd' worden door het Nationaal Logistiek Com-
mando (NLC), de overkoepelende organisatie.

Aantal werknemers.
eenheid a: ca. 300, eenheid b: ca. 550, eenheid c: minder dan Ioo perso-
neelsleden. Deeltijdarbeid komt nauwelijks voor.

Markt:
stabiel.

Marktaandeel:
niet van toepassing.

Bedrijfsdrulete:
in a (correctief onderhoud) forse, onvoorspelbare schommelingen in
het werkaanbod; in b (preventief onderhoud) vrijwel geen schomme-
lingen, de produktie kan lange tijd vooraf worden gepland. In c
(bevoorrading) vrij grote fluctuaties die echter goed voorspelbaar ziin.

Produktieproces :
in a stukproduktie, in b serie-stukproduktie en in c massaproduktie.
De bedrijfsprocessen zijn voor een groot deel vergelijkbaar met die van
ondernemingen in het particuliere bedrijfsleven.

Automatiseringsgraad:
enige mechanisatie (met name in b); arbeidsintensief.

Functies:

in a en b is ca. 2/3 decl van het personeel werkzaam in direct produk-
tieve functies; in c is dat minder dan de helft.

Aard van bet merle:
het uitvoerend werk staat bij de onderdelen a en b op LBO/MBO-
niveau. Het werk bij c is routinematig; daarvoor is weinig scholing
vereist.



Arbeidsomstandigbeden:
goed. Bij 66n van de drie eenheden wordt op 66n afdeling in tweeploe-
gendienst gewerkt.

Ziekteverzuim:
bij a 6%, bij b II% en bij C I0%.

Verloop:
laag.

Organisatiegraad:
onbekend.

Organisatieklimaat:
de organisatie is zeer bureaucratisch. Er bestaan op elk niveau nauw-

keurige taak- en functieomschrilvingen. De leiderschapsstill is taakge-
richt. Voor het management staat beheersbaarheid van de organisatie
centraal. Er bestaat weinig aandacht voor processen van democratise-
ring, vermaatschappelijking en humanisering van arbeid.
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De beschreven eenheden kennen nauwelijks een differentiatie in arbeidstijdpa-
tronen.

Net als bij alle andere overheidslichamen knigen iongeren onder de 4 jaar
een contract van maximaal 32 uur. Verder komt deeltijdarbeid op zeer beschei-

den schaal voor bij administratief personeel.
Bij de twee onderhoudseenheden (a en b) komen variabele werktijden voor

in een bepaalde vorm van zwevende werktijden (zie par. 6.2): waarbij de indivi-
duele werknemer de keuze heeft uit drie aanvangstijdstippen met daaraan vast-
gekoppelde eindtijden. Pauzetijden liggen vast en worden door het manage-
ment bepaald. Een gemaakte keuze voor een aanvangstijd geldt voor de
periode van 66n maand. Het personeel van de derde eenheid heeft in een in I98I
gehouden enquhe Ie kennen gegeven geen belangstelling te hebben voor varia-
bele werktijden. Als belangrijkste reden werd genoemd het meereizen met
collega's van en naar de (afgelegen) werklocatie.

Tijdelijk werk en uitzendarbeid komen beide op bescheiden schaal voor.
Slechts in een eenheid wordt in een tweeploegendienst gewerkt. Het manage-

ment beschouwt deze drie vormen als zinvol voor de organisatie. Over deel-
tijdarbeid wordt niet positief geoordeeld, ook niet over de dwingend voorge-
schreven contracten voor Jongeren. Variabele werktijden beschouwt de leiding
als 'leuk voor de werknemers', maar men ziet er geen voordelen in voor de
organisatie.

In principe zijn binnen de onderzochte eenheden alle arbeidstijdpatronen toe-
pasbaar, die ook in het bedrijfsleven worden aangetroffen. Het management
zou hiervoor echter meer belangstelling kunnen tonen dan nu het geval is. Er
zijn geen financiele of andere prikkels die daartoe een aanzet zouden kunnen
geven. Er is geen concurrentie en de beschikbare financiifle middelen lopen pas
sinds kort terug en dan nog in mindere mate dan in de rest van de quartaire
sector. Wellicht is dit, naast de wilze waarop controle wordt uitgeoefend op



het functioneren van de bedrijven, de reden voor de te geringe aandacht voor
een efficiente bedrijfsvoering. Door de grote zekerheid over het voortbestaan
komen er, noch van buiten, noch van binnenuit, stimulansen tot vernieuwing
van de arbeidsorganisatie. Let wel, ook niet van de kant van het personeel.
Daarbij moet worden aangetekend, dat de mogelijkheden voor de werknemers
Om toI veranderingen te komen niet groot ziJn. De taakgerichtheid van het
management en de geringe aandacht Om tot verbetering van arbeidsverhoudin-
gen te komen werken sterk belemmerend. Het management stelt, verwijzend
naar de taak van de organisatie, dat de beheersbaarheid voorop moet staan.

Het is opvallend hoezeer het beeld in de drie onderzochte eenheden, hoe ver-
schillend van aard ook, overeenstemt. Vermoedelijk spelen de gecentraliseerde

structuur en besluitvorming in dit verband een belangrijke rol. Afgezien van
de (beperkte hoeveelheid) ploegenarbeid bleken werkprocessen niet van
invloed te zijn op de inrichting van de arbeids- en bedrijfstijd.

2.13   Zicht op relevante factoren
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In de inleiding van dit hoofdstuk is gesteld dat de cases geen representatief
beeld geven van de processen die zich in de achterliggende jaren hebben voor-
gedaan ten aanzien van de configuratie van arbeid. Dat neemt echter niet weg
dat vanuit de casebeschrijvingen al enig zicht verkregen kan worden op de
factoren die ten aanzien van de onderhavige problematiek een rol spelen.

Met betrekking tot de arbeidstijdverkorting kan worden geconstateerd, dat
deze steeds het resultaat is geweest van een CAO waaraan de betrokken onder-
neming gebonden was, dan wei van het akkoord in de Stichting van de Arbeid
van november I981 waaraan de betrokken onderneming zich verplicht voelde,
mede gelet op de druk vanuit de vakbonden om tot atv te komen. De politieke
omgeving is in dit proces derhalve van zeer groot belang geweest.

Ook op een andere wijze heeft de politieke omgeving zich doen gelden. Zo
zagen we bij het algemeen ziekenhuis en het radiotherapeutisch instituut hoe-
zeer de bezuinigingen in de gezondheidszorg het beleid van het management
op het onderhavige terrein bepalen; zeker als we dit confronteren met de laat-
ste case.

Ten aanzien van de invulling van de atv door ondernemingen in de markt-
sector is vooral de afzetmarkt van grote importantie gebleken; de atv mocht de
positie van de onderneming ten opzichte van de concurrentie nier verzwak-
ken. Zoals ook in het akkoord van de Stichting van de Arbeid is vastgelegd,
zou door de atv de rendementspositie van ondernemingen verbeterd moeten
worden. Daar diende in de vormgeving allereerst rekening mee gehouden te
worden. Deze factor dient dan ook gezien te worden in samenhang met het
streven naar een grotere efficiency.

Daarmee komen we bij de interne factoren. Veelal is uitgegaan van de eisen die
het primaire produktieproces stelt, in mindere mate is gelet op funCIiekenmer-
ken. Ook hier is de positie op de afzetmarkt de bepalende factor geweest. In de
verschillen tussen de atv voor ploegendienstmedewerkers en dagdienstmede-



werkers komt dit aspect heel duidelijk naar voren.
De wijze waarop de bierbrouwerij, het algemeen ziekenhuis en de chemische

onderneming aan de atv gestalte hebben gegeven zi)n goede voorbeelden van
de wijze waarop organisaties de arbeidstijdpatronen hebben kunnen afstem-

men op de produktieprocessen door de atv gedifferentieerd in te voeren. Het is
geen toeval dat juist in deze drie organisaties de werknemers konden meebeslis-
sen over de invulling van atv. Daarbij bleek bij hen veelal een groot verant-
woordelijkheidsgevoel voor de voortgang van het werk. Men kijkt met alleen
naar het eigenbelang. Juist op het uitvoerend niveau heeft men het beste
inzicht in de wi ze waarop aan atv vorm gegeven kan worden. Differentiatie is
dan een voor de hand liggend gevolg.

Het is opmerkelijk dat, afgezien van ploegenarbeid, in de meeste andere

organisaties nauwelijks differentiatie is aangebracht in de atv. Meestal hebben

(bijna) alle werknemers (in ieder geval in eerste instantie) dezelfde vorm van
atv gekregen. Er is geen rekening gehouden met verschillen tussen afdelingen
en functies qua omgeving, werkprocessen etc. De vormgeving aan atv heeft
daar in het algemeen te weinig doordacht plaatsgevonden. In de meeste geval-
len is gekozen voor roostervrile dagen, zonder dat kon worden aangegeven, dat                59
deze vorm inderdaad de beste was.

De vormgeving ademt in de meeste organisaties de sfeer van een compromis:
de zeggenschap over roostervn e dagen is min of meer gelijk verdeeld over het
management en de werknemers. Voor de werknemer ontstaat daardoor de
mogelijkheid om zijn werktijden beter aan te passen aan zijn persoonliike
voorkeur en omstandigheden. Bovendien wordt de acceptatie bevorderd. De
organisatie kan daardoor echter slechts in beperkte mate een afstemming
bewerkstelligen op de bedrijfsdrukte.

In het voor iedereen in de organisatie toekennen van dezelfde atv-vorm
klinkt de vrees voor organisatorische problemen door. Met roostervri3e dagen
kan men omgaan. Deze zijn vergelijkbaar met verlofdagen zoals deze altijd al
in CAO's zijn overeengekomen en in praktijk gebracht. Bij andere vormen
worden meer problemen verwacht, zeker als er ook nog verschillen tussen

afdelingen en/of functies ontstaan. Het management is bang, dat de arbeidsor-

ganisatie dan niet langer beheersbaar zal zijn. In enkele organisaties is de vorm
van de atv mede bepaald door de eis van het management greep te kunnen
houden op de organisatie. Dit kwam bij de aardappelen- en uienverwerkende
onderneming duidelijk tot uitdrukking waar de afdelingschefs een zodanige

vorm kozen, dat zij de afdeling goed in de hand konden blijven houden. Veel
nadrukkelijker nog is dit te zien in de nieuwe CAO voor het bankwezen (zie
par. 2.3), waarin het management bijna alle zeggenschap over de atv-ti5d naar
zich toetrekt of tenminste kan trekken.

Het conflict bij het hoofdkantoor van de uitgeveri  ging eveneens over de

zeggenschap over de atv-tijd; anders gezegd, over de beheersbaarheid van de
arbeidstijd door het management resp. de werknemers zelf.

In al deze situaties wordt duidelijk hoezeer de configuratie van arbeid zich
afspeelt in een spanningsveld tussen management en medewerkers met autono-

mie als inzet. Het gaat om de mate waarin her management vertrouwen heeft
in het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers voor het werk. In het
algemeen wordt onvoldoende onderkend dat medewerkers juist een bijdrage



kunnen leveren aan een adequate configuratie van arbeid door de strategische
positie die zi j binnen de onderneming innemen. Het management laat beheer-
sing van bovenaf prevaleren. Mede daardoor is de vormgeving aan atv niet
altijd adequaat en bereikt het management haar doelstellingen, bijvoorbeeld
ten aanzien van flexibiliteit en bedrijfstijd, niet. Ook al kan door het aanwijzen
van roostervrije dagen door de leiding enigszins worden ingespeeld op wisse-
lingen in de bedrijfsdrukte, in grote lilnen kan worden geconstateerd dat door
de atv in de meeste beschreven cases de flexibiliteit niet substantieel bevorderd
L.

Verder is opmerkelijk dat de bedrijfstijd in veel gevallen korter is geworden,
vooral daar door het management veelvuldig 8 priori expliciet gesteld is, dat
deze gehandhaafd zou moeten blijven. Dat atv de mogelijkbeid biedt om tot
bedrijfstijdverlenging te komen is overigens ook in enkele cases te zien.

De wijze waarop management en medewerkers met elkaar omgaan, zoals
deze onder meer tot uiting komt in de verdeling van zeggenschap tussen deze
partijen over bijvoorbeeld de configuratie van arbeid, vormt een essentieel

-                           bestanddeel van het organisatieklimaat."  Behalve bij de hierboven genoemde
60 drie organisaties bleek het organisatieklimaat ook een rol te spelen bij onder

meer het directoraat effecten van de bank en het hoofdkantoor van de uitgeve-
rij. Bij de eerste instelling zagen we dat de ruimte die de werknemers in de
praktijk krijgen groter is dan volgens de CAO wordt toegestaan. Uit de case
van het hoofdkantoor van de uitgeverij bleek dat de personeelssamenstelling
(m.n. het functieniveau) hierbij mede van belang is.

Met betrekking toI de atv ten slotte nog een opmerking. In hoofdstuk I is
omgaan met atv een leerproces genoemd. Dit is bij de producent van auto-
onderdelen en bij de bierbrouwerij duidelijk zichtbaar geworden. Bij deze twee
ondernemingen is de atv na verloop van tijd geevalueerd en hebben organisato-
rische aanpassingen plaatsgevonden; bij de eerstgenoemde onderneming van
beperkte omvang, bil de andere zeer ingrijpende. Deze wijzigingen zijn het
proces van atv duidelijk ten goede gekomen.

Ten aanzien van de overige ontwikkelingen in de configuratie van arbeid spe-
len grotendeels dezelfde factoren een rol als bij de atv. Ook hier zien we dat het
management zich onder meer laat leiden door behoeften ten aanzien van de
bedrijfstijd en flexibiliteit. Het radiotherapeutisch instituut vormt een duide-
lijk voorbeeld van het eerste.

Flexibiliteit is veel meer nog dan door atv verkregen door, soms op grote
schaal, te gaan werken met afroep- en uitzendarbeid, tijdelijke contracten en
dergelijke. Het management streeft daarmee nadrukkelijk ook een grotere effi-
ciency na. Door bezuinigingen van de overheid (op de gezondheidszorg bij-
voorbeeld) of ten behoeve van het handhaven of verbeteren van de positie op
de afzetmarkt ziet het management zich hiertoe genoodzaakt.

De situatie op de arbeidsmarkt heeft deze ontwikkelingen bevorderd. Door
de grote werkloosheid kan men putten uit een groot arsenaal 'flexibele'
arbeidskrachten, althans in de meeste beroepsgroepen.

Sommige ondernemingen, zoals de aardappelen- en uienverwerkende onder-
neming, werken van oudsher op deze wijze. Daar worden deze arbeidstijdpa-
tronen dan ook zonder meer geaccepteerd. In sommige andere organisaties



hebben we daarentegen kunnen constateren, dat het organisatieklimaat zich
verzet tegen een al te grote flexibilisering, zeker ten aanzien van her personeel
in vaste dienst en vooral als deze door het management wordt opgelegd.

Bij het directoraat effecten van de bank, het algemeen ziekenhuis, de machi-
nefabriek en het hoofdkantoor van de uitgeverij kan men wel heel duidelijke
voorbeelden zien van het verkrijgen van flexibiliteit als gevolg van een loyale
houding van het personeel. Hier is sprake van flexibiliteit van onder uit.

In het verlengde hiervan kan ook hier weer gewezen worden op het aspect van
de beheersbaarheid door het management. Zowel bij het directoraat effecten
van de bank als bij de logistieke eenheden van de Koninklijke Landmacht
bijvoorbeeld wordt door de leiding, hoe verschillend deze organisaties ook
zijn, gesteld, dat de organisatie beheersbaar moet blijven en dat daardoor een al
te grote flexibiliteit en pluriformiteit in de configuratie van arbeid niet wense-
lijk is. Onder deze noemer kunnen allerlei organisatorische overwegingen
worden gebracht. Het management streeft naar het minimaliseren van organi-
satorische problemen, onder andere op het gebied van co6rdinatie en commu-
nicatie.                                                                                                                    61

Produktieprocessen blijken hierbij slechts in beperkte mate van betekenis te
zijn. Zoals bekend is dat natuurlijk wel het geval bij ploegenarbeid. Ook in de
hier beschreven praktijkgevallen is dat te zien. Technologisch noodzakelijke
ploegenarbeid komt voor in de chemische onderneming, maatschappelijk
noodzakelijk onregelmatig werk in het algemeen ziekenhuis en het radiothera-
peutisch instituut en ploegenarbeid om bedrijfseconomische redenen onder
meer in de machinefabriek en de staalonderneming. Voortschrijdende automa-

tisering is een stimulans voor ploegenarbeid. De dure apparatuur vereist een
intensieve benutting.

De functie-eisen (c.q. de specialisatiegraad van het werk) lijken de meest
bepalende factor te zijn ten aanzien van de mogelijkheden tot diversiteit in de
configuratie van arbeid. In een groot aantal functies is het werken met losse en
flexibele arbeidsrelaties niet mogelijk of wenselijk. Daarvan liet het directoraat
effecten van de bank enige voorbeelden zien.

De genoemde factoren kunnen nu schematisch worden geordend. Daarbij kun-
nen, op grond van de in dit hoofdstuk beschreven cases, de volgende uitgangs-
punten genomen worden.

I. Met betrekking tot de configuratie van arbeid worden door het manage-
ment eisen geformuleerd ten aanzien van de omvang en de positie van
bedrijfs- en arbeidstijden en ten aanzien van flexibiliteit. Het zal zich daarbij
laten leiden door een groot aantal factoren die zowel binnen als buiten de
organisatie gelegen ziJn.

2. Werknemers stellen eisen ten aanzien van de omvang en positie van hun
arbeidstijden. Zij zullen zich daarbij vooral laten leiden door overwegingen
in de prive-sfeer en ten aanzien van de kwaliteit van arbeid.



SCHEMA 2.2 Eisen ten aanzien van de configuratie van arbeid en factoren die hierbij een

rol spelen

1 Partilen

Eisen 1 Management   Cases* Werknemers Cases*

resp.

factoren

Eisen t.a.v.   
- omvang en positie       2,3,5,7, - omvang en positie       2,9,10

i arbeids-en bedrijfs-   I 8,9,10, arbeidstijden
tijden                            |1 1

- flexibiliteit ' 2,4,5,7,
8,11

Factoren extern - verhouding arbeids- 6,10

|

-  afzetmarkt 2,3,4,7, tijd/vrije tijd
1 8,9,10, - inkomen 5,6

62                                                             11           i - werkgelegenheid 2,5,6
- arbeidsmarkt 3,11 resp. werkzekerheid  6 8,9
- politieke omgeving ' 5,11,12    ' - zeggenschap 2,3,4.

5,6,8,

intern 9,11
 

- efficiency 3,5,6,7, -  persoonlijke voor- 2,4,5,

1

8,9 keur 6,9

 

- beheersbaarheid 2,3,7,8, - priva-omstandig- 10,11

9,12 heden
- produktieproces 2 t/m 11 - werkbelasting 2,3,4,
- functiekenmerken 2,3,5,7, 5,6,9,

8,9                         10
- organisatieklimaat 3,5,6,7, - kwaliteit van arbeid 2,4,10

8,9 (algemeen)
i

- overige organisatori-    2,4,5,
sche aspecten 10,11

* Verwezen wordt naar de paragraafnummers in dit hoofdstuk.

Indien cases bij bepaalde eisen of factoren niet vermeld worden, wil dat nog
niet zeggen dat deze aspecten in de betreffende organisatie geen rol hebben
gespeeld. Het overzicht is geheel gebaseerd op de voorgaande (beperkte)
beschrijvingen; niet met de pretentie volledig te zijn maar vooral ten behoeve
van de beeldvorming en een eerste exploratie van het onderzoeksgebied.

De verkenning stelt ons in staat om de in hoofdstuk I geformuleerde probleem-
stelling uit te werken in enkele concrete onderzoeksvragen.
Uit de cases komt een grote verscheidenheid in de configuratie van arbeid naar
voren. Er doen zich ingrijpende ontwikkelingen voor in arbeids- en bedrijfstij-
den en in arbeidstijdpatronen, met veelal vergaande consequenties voor organi-



saties en allen die daarin werkzaam zijn. Uit schema 2.2 blijkt dat tal van
factoren hierbij een rol spelen.
Ook de besluitvormingsprocessen verlopen op allerlei verschillende manieren.
De ruimte voor het maken van keuzen door management en werknemers ver-
schilt van geval tot geval. De configuratie van arbeid kan dan ook gezien wor-
den als een complex structureringsvraagstuk. Daarbij doen zich onder meer de

volgende vragen voor.
- Op welke wijze komt de configuratie van arbeid binnen organisaties tot

stand?
- Welke parti en worden in besluitvormingsprocessen hieromtrent betrokken

en welke invloed kunnen zil hierbij uitoefenen?
- In hoeverre wordt de configuratie van arbeid door het mangement gezien als

een strategisch vraagstuk? En indien men deze problematiek als zodanig
beschouwd, wat zijn daarvan dan de consequenties?

- Welke factoren worden door partijen in de besluitvorming betrokken? Wat
ZlJn voor het management de belangrijkste criteria? Speelt het streven naar

efficiency, flexibiliteit en/of beheersbaarheid voor het management een
doorslaggevende rol?                                                                                             63

- Op welke wi ze hangen Ontwikkelingen in de configuratie van arbeid samen
met andere maatschappelijke ontwikkelingen?

Op deze vragen zal worden gezocht naar een antwoord door bestudering van
recente ontwikkelingen in atv en arbeidstijdpatronen waarbij de gevolgen voor
alle betrokkenen onderzocht zullen worden.



Noten

1  Her begrip bedrilfstijd zal in hoofdstuk 4 worden toegelicht.

2 De werkbelasting omvat de hoeveelheid arbeid die men moet verrichten. Dit begrip moet
worden gezien in samenhang met belastbaarheid, dat is de hoeveelheid arbeid die men kan
verrichten (zie bijv. par. 2.4) Onder de werkdruk wordt vet·staan de door werknemers geperci-
pieerde werkbelasting.

3  Medio 1988 is de woensdagavond nog steeds vri j.

4  Zelfs in 1988 is dit nog steeds niet gerealiseerd.

6 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19872, I66.

6  De ondernemingsraad heeft ook de beroepsprocedure bij de minister verloren. Vervolgens is zij
in beroep gegaan bil de Raad van State, welke procedure tenslotte evencens door haar is vcr-
loren.

7  Achteraf (1988) wordt door de directie opgemerkt, dat daarvan echter niets te merken is.

64 8 Zie ook Benders, Daems, I988, I521 e.v.

9  Boelen, I981, I577 e.v.

10  Teriet, I982,35

11   Voor een uiteenzetting van het begrip organisatieklimaat zie par. 4.2.



HOOFDSTUK 3

Naar een coalitiebenadering
van organisaties

3.1 Inleiding

Centraal in dit hoofdstuk staat een bespreking van de theoretische uitgangs-
punten van waaruit in de volgende hoofdstukken de configuratie van arbeid
zal worden bestudeerd. In eerste instantie wordt uitgegaan van de contingency-
benadering. Deze benaderingswijze heeft haar wortels in de systeembenade-
ring. Er is echter een verschuiving zichtbaar in de richting van de actiebenade-
ring, waardoor een evidente verrijking van de contingencybenadering     65
plaatsvindt. De nadruk komt minder te liggen op structureringsvraagstukken;
ook intra- en interorganisationele processen kunnen van hieruit in toene-
mende mate worden verklaard. Dit wordt wel de procescontingencybenade-
ring genoemd. 1

Hoewel het concept daar alle ruimte toe biedt wordt tot op heden in de
contingencybenadering vrij weinig aandacht besteed aan economische rationa-
liteit als leidraad voor het handelen van het management. Dit in tegenstelling
tot de transactiekostenbenadering waarin het efficiencydenken juist een cen-
trale plaats inneemt. Daarom kan de transactiekostenbenadering een waarde-
volle aanvulling betekenen voor de contingencybenadering.

In dit hoofdstuk wordt een variant van de contingencybenadering ontwik-
keld waarin elementen van de transactiekostenbenadering zijn opgenomen.
Deze variant zal worden aangeduid als de coalitiebenadering.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf wordt aller-
eerst, vanuit een sociologische optiek, aandacht besteed aan de systeem- en aan
de actiebenadering. Vervolgens worden ontwikkelingen in de contingencybe-
nadering besproken, in par. 3.4 gevolgd door de transactiekostenbenadering
vanuit een economische optiek. In par. 3.6 volgt uiteindelijk de uitwerking van
de coalitiebenadering. Daarvoor is nog wel een tussenstap gemaakt. In par. 3·5
wordt een relatie gelegd tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de
configuratie van arbeid. Daarmee wordt toegelicht op welke wi ze vanuit de
contingencybenadering enerzijds en vanuit de transactiekostenbenadering
anderzijds samenhangen tussen ontwikkelingen in de configuratie van arbeid
en die op andere gebieden kunnen worden verklaard.

3.2  Actie- en systeembenadering2

Binnen de organisatiesociologie zi n volgens Lammers twee benaderingswij-
zen voor de bestudering van organisaties sterk dominant: de systeembenade-



ring en de partilenbenadering. Hij gaat zelfs zover dat hij Stelt, dat de 'in het
gros' der organisatiesociologische analyses gebruikte denkwijzen varianten of

'.combinaties zijn van een van deze benaderingswijzen.3 In de systeembenade-
ring wordt een organisatie beschouwd als een gebeel van gestructureerde activi-
teiten. 4 In de partijenbenadering ligt de klemtoon op de actoren, hun doelstel-
lingen en hun activiteiten. De organisatie is een instrument waarmee de
actoren hun eigen doelstellingen trachten Ie realiseren.5 In de systeembenade-
ring wordt uitgegaan van organisationele doelstellingen en zijn de actoren veel-
eer instrumenten voor het verwezenlijken van deze doelstellingen. Organisa-
ties zi n volgens de systeembenadering dan ook veel stabielere entiteiten dan
volgens de partilenbenadering. In deze laatste visie is een organisatie een labiele
belangengemeenschap van parti en met een voortdurende strijd over de mate
waarin de belangen worden gerealiseerd.6 In tegenstelling tot de systeembena-
dering, is er in de partijenbenadering ruimte voor onbedoelde gevolgen van
actie en voor conflict.7 Machtsverhoudingen nemen in deze benaderingswiJze
een belangrijke plaats in. De partij met de meeste macht zal het beste in staat
zijn haar doelstellingen te realiseren.

66            De verschillen tussen de partijenbenadering en de systeembenadering wor-
den door Lammers in het volgende schema samengevat.

SCHEMA 3.1 De organisatie als een conglomeraat van partijen en de organisatie als een
sociaal-cultureel systeem

Kenmerken Het partijenmodel Het systeemmodel

1.   Wat is de voornaamste deelgroeperingen met de organisatie als geheel
eenheid van analyse? eigen belangen met bepaalde functionele

vereisten

2.  Hoe duurzaam wordt bbiel verband; hooguit stabiel verband, met inhe-
een organisatie geacht       een belangengemeen- rente krachten tot zelfhand-
te zijn ? schap, een coalitie

 

having

3. Welke drijfkrachten ' dwang-en lokmid-
 

norm- en saamhorigheids-
worden benadrukt? ,

delen besef

4.  Van welk mensbeeld een koel-berekenend, een sociaal wezen, gericht
gaat men uit?   op eigenbelang gericht          op het organisatiebelang

wezen

5.  Wat is de 'gevoelsbron'   cynisch/realistisch idealistisch
van de analist?

Bij het schema kunnen enige kanttekeningen geplaatst worden. Wat Lammers
de 'gevoelsbron' van de analist noemt, is een karakterisering van de betrokken
benaderingswijze. In het vervolg wordt aan deze laatste benaming de voorkeur
gegeven, waardoor de benaderingswijzen onafhankelijk van hun ontwerpers
en gebruikers gezien kunnnen worden.

De term drijfkrachten is vrij mechanistisch. Hierna zal de, in de organisatie-



kunde meer gebruikte, term motieven gehanteerd worden.
Ook ten aanzien van de opvattingen van Lammers over het systeemmodel

kunnen enige opmerkingen gemaakt worden. In het schema komen het ratio-
nalistische en holistische karakter van deze benaderingswijze onvoldoende tot
uitdrukking. Dat zijn belangrijker kenmerken dan wat Lammers het idealisti-
sche van het systeemmodel noemt. Deze kenmerken werken ook door in het
mensbeeld. Dat blijft in de systeembenadering veelal impliciet. Het organisa-
tiebelang wordt centraal gesteld en er is weinig aandacht voor de wi ze waarop
doelstellingen worden vastgesteld, althans voor wat betreft de rol die de mens
daarin speelt. De mens is veeleer produktiefactor dan sociaal wezen.

Het is van belang op te merken, dat onderzoekers zelden volledig consequent
de ene dan wel de andere benaderingswijze hanteren. Veelal wordt op de een of
andere wijze een combinatie gemaakt.s Zo wordt bijvoorbeeld in een recente
studie over automatiseringsprocessen expliciet de systeembenadering als uit-
gangspunt genomen:° Erkend wordt echter, dat er in de systeembenadering
weinig ruimte bestaat voor vraagstukken van macht en individualise-
ring.11 In de uitwerking van de door de auteurs ontwikkelcle methode wordt           67
dan ook wel degelijk ruimte ingebouwd voor aspecten die over het algemeen in
de systeembenadering genegeerd worden en, de benaderingswijze consequent
volgend, moeilijk plaatsbaar zijn, zoals de informele organisatie en de rol van
de sociale functionaris. 12

Ondanks de grote verschillen tussen de twee benaderingswijzen toont Lam-
mers zich een groot voorstander van integratie in de zgn. 'partiJen-in-een-sys-
teembenadering'. Hil wijst daarbij op het dubbelkarakter van de organisatie:
zij is „tegelijkertijd een samenwerkingsverband en een markt plus arena".13 Bij
het onderzoek van organisaties kan men noch het 'systeemachtige', noch de
macht- en conflictprocessen negeren. Deze opvatting wor(it ook aangetroffen
bij Van Dijck, die overigens niet spreekt over de partijenbenadering maar over
de actiebenadering. Volgens deze auteur beschrilven de twee benaderingswij-
zen twee fundamentele dimensies van organisaties, die in spanning tot elkaar
staan en elkaar gedeeltelijk overlappen:4 Hij drukt dit aldus uit: „De sociale
realiteit wordt getrouwer weergegeven als men twee dimensies onderkent:
actoren (individuen en groeperingen) en de ontmoeting hiervan in een sociale
inter-actie-situatie die als zodanig bepaalde systeemkenmerken vertoont".15 In
de analyse en verklaring van veranderingen in organisaties zijn ze volgens hem
complementair en beide onmisbaar. Met behulp van de systeembenadering
wordt vooral het structurele aspect van sociale systemen beschreven. Wat het
procesmatige betreft ligt het accent op strategie- en doelstellingenbepaling en
plannings-, adaptatie- en uitwisselingsprocessen met betrekking tot de omge-
ving. De nadruk ligt op de leidende elite.16 Door structurering en regulering
tracht deze de organisatie stuurbaar en beheersbaar te maken. In de actiebena-

dering ligt de klemtoon op individuele actoren die eigen doelstellingen en zin-
gevingen trachten te realiseren; het proceskarakter en de tijdsdimensie staan
hierin centraal. Net als Lammers stelt Van Dijck her functionalistisch-determi-
nistische en holistische karakter van de systeembenadering tegenover het
voluntaristische en pluralistische karakter van de partijenbenadering.



De complementaire aanpak wordt door hem onder meer uitgewerkt in een
model van sociale verandering in organisaties.17 Ervan uitgaande dat een per-
soon zowel een individuele als een collectieve actor is en er derhalve sprake is
van een wisselwerking van individuele motieven, behoeften en aspiraties ener-
zijds en collectieve waarden, eisen en opties anderzijds, komt Van Dijck tot
een drietal visies op organisaties (door hem in dit verband actieniveaus
genoemd), te weten
- de organisatie als arbeidssituatie;
- de organisatie als structuur van samenwerking en besluitvorming;
- de organisatie als institutie (met name in relatie toI de omgeving).

Het door Lammers genoemde dubbelkarakter van organisaties is in deze
driedeling goed zichtbaar. Het 'actiemodel van sociale verandering in organisa-
ties' is (in een iets vereenvoudigde vorm) weergegeven in schema 3.2. Waar Van
Diick het model uitwerkt voor processen van participatie, mobilisering en
activering, wordt in deze studie een uitwerking gegeven voor de configuratie
van arbeid.

68                SCHEMA 3.2 Een analysemodel van sociale verandering in organisaties

Normatieveorientaties en
doelstellingen, die ingebracht

worden door individuen en groepen

i
Doelstellingen I     1

(waarden-opties) Actie en interactie:
De 'gegeven' posities en potenties van spanningssituaties

en rollen actoren scheppen/wijzigen

(individuen en groepen) doelstellingen

r__-- -- --- ---- --_----------1------- --- _-- -e-n d-e finities.1 -- -,1 De organisatie als sociale situatie
1 '  De organiationele situatie '

'  ' Organisatle als inter-actie:   ' ",
I als 'gegeven' van actoren (processenk      I

  a Arbeidssituatie ipersoon- a Arbeidsprocessen
1 taak, interpersonele (maken, denken, credren,
I veld) beslissen), interpersonele
I

  configuratie 4     processen
I van arbeid
i b Structuurvan samenwer-

king en besluitvorming b Invloeds- en machtspro-
i (kennisen macht) cessen m.b.t. de 'mid-       i

delen'                      '

 
c Institutioneel: interne                                                                                 '

1 waarden (cultuur) en c Politieke processen m.b.t.  ,
externe functies doelstellingen                     ;

'constraints' van

de omgeving



Zowel in de naam ('actiemodel') als in de uitwerking ligt het accent meer op
het actiedenken dan op het systeemdenken. Niettemin zijn verscheidene sys-
teemaspecten (posities, rollen, het institutionele etc.) te onderkennen. Omdat
de configuratie van arbeid onder andere een vraagstuk van sociale verandering
in organisaties is, kan het model van Van Dijck als uitgangspunt dienen voor
de analyse. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan de term analysemodel
boven actiemoctel.

De betekenis van de omgeving voor organisationele veranderingsprocessen is
in dit schema niet goed uitgewerkt. Echter, ook de relatie tussen de organisatie
en haar omgeving dient in het onderzoek betrokken te worden. Daarom rich-
ten we de aandacht vervolgens op de contingencybenadering waarin deze rela-
tie een belangrijke plaats inneemt.

3.3  De actiecontingencybenadering

Oorspronkelijk was de contingencybenadering volledig gebaseerd op de sys-
teembenadering. De laatste jaren kan echter een verschuiving gezien worden in
de richting van de actiebenadering, die resultante is van de kritiek die in de          69
loop der jaren op deze benaderingswijze is geleverd.

De benaderingswijze is diagnostiserend: op grond van een diagnose van de
organisatie en haar omgeving kunnen binnen de organisatie strategie en tactiek
bepaald worden opdat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken. Daarom
worden er geen fraaie, afgeronde modellen of basisprincipes ontwikkeld die
een optimaal functioneren van de organisatie beloven. De beslissingen die door
(de leiding van) de organisatie worden genomen zijn afhankelijk van de speci-
fieke omstandigheden waarin die organisatie verkeert c.q. delen van die organi-
satie verkeren. Zij wil onder meer een kader scheppen voor de diagnose;
methoden en technieken aanreiken waarmee begrip kan worden verkregen van
alle belangrijke factoren (contingencies) die van invloed zijn op structuur,
functioneren en resultaten van de onderneming.18 Goldschmidt vertaalt con-
tingency-view dan ook als betrekkelijkheidsgedachte, waarmee het relatieve
karakter van het structureringsvraagstuk en het diagnostiserende karakter van
de benaderingswijze goed worden aangeduid.

19

Ligt in eerste instantie (bij Lawrence en Lorsch bijvoorbeeld) de klemtoon
nog vri  sterk op intra-organisationele structurering waarbij de omgeving sterk
bepalend is, al vrij spoedig worden andere aspecten in de benaderingswijze
betrokken.2° Newstrom c.s. ziln dan ook van mening, dat de contingencybe-
nadering een uitbreiding van de systeernbenadering is omdat ook bevindingen
uit andere 'scholen' in het concept (kunnen) worden geintegreerd.21 Zo komen
ook vraagstukken van strategisch beleid aan de orde. Indien er geen goede 'fit'
bestaat tussen de organisatie en de omgeving waarin zi  opereert, dan wordt
niet alleen gekeken naar een mogelijke aanpassing van de organisatie(-struc-
tuur) maar ook naar de mogelijkheid om de context aan te passen bijv. door op

22andere markten activiteiten te gaan ontplooien.

De kritiek op de contingencybenadering heeft betrekking op theoretische
noties enerzijds en op het empirisch onderzoek anderzijds.23 De benaderings-

wi ze wordt veelal op een prescriptieve wi ze toegepast. Weliswaar wordt



gesteld dat er geen 'one best way of organising' is, maar er wordt wel gepro-
beerd aanwijzingen (voorschriften) te geven voor de 'best way of organising'.
Het functionalistisch karakter neemt in veel studies de vorm aan van functio-
nalistisch determinisme (als 'if ... then' relaties). De zwaarste kritiek heeft
betrekking op dit determinisme.24 Child noemt de benaderingswijze te simpel,
omdat achterliggende processen buiten beschouwing blijven.26 Ten aanzien
van de relatie tussen de organisatie en haar omgeving merkt hij bijvoorbeeld
op: „The critical link lies in tbe decisionmakers'evaluation of the organization's
position in the environmental areas tbey regard as important, and in the action
tbey may consequently take about its internal structure" (cursivering wdl).26
Hierdoor wordt (onder meer) de organisatiestructuur primair gezien als het
resultaat van een keuze- en besluitvormingsproces.

De kritiek heeft niet geleid tot het verdwijnen van de contingencybenadering
maar tot haar verrijking. In de lijn van de door Newstrom genoemde uitbrei-
ding heeft men oog gekregen voor contingencies waarvoor binnen de systeem-

- benadering geen plaats is. Als gevolg daarvan kan een tweetal stromingen bin-
70          nen de contingencybenadering onderscheiden worden: de 'task contingency

approach' en de 'political contingency approach'.27 Deze zullen hierna worden
aangeduid als respectievelijk de systeem- en de actiecontingencybenadering. In
de eerste stroming werden in eerste instantie als belangrijkste contingencies
gezien omgeving, technologie en omvang. Later wordt hieraan een uitbreiding
gegeven. Lorsch en Morse krijgen oog voor het belang van individuen in orga-
nisaties.

28

In de actiecontingencybenadering worden ook machtsverhoudingen en poli-
tieke omstandigheden als belangrijke factoren meegenomen. Child stelt dat
indien een bepaalde organisationele vorm niet acceptabel is voor betrokken
participanten in de organisatie, men zich hiertegen zal verzetten waardoor die
vorm inefficiEnt zal blijken te zijn.29 Het vermogen om organisationele vorm-
geving te beYnvloeden neemt in deze benaderingswijze een centrale plaats in.
Het gaat hierbij niet alleen om partijen binnen organisaties maar ook om
invloeden van buitenaf. Dit betreft ontwikkelingen die zich op een hoger
aggregatieniveau afspelen, onder andere in de landelijke politiek. In de afgelo-
pen jaren is gebleken dat arbeidsduurverkorting en flexibilisering van arbeid
onderwerpen van conflict tussen werkgevers en werknemers en hun organisa-
ties zijn. Voor het verkrijgen van inzicht in de (machts- en conflicts-)processen
hieromtrent ligt het gebruik van de actiecontingencybenadering in deze studie
voor de hand.

Voor de bestudering van de configuratie van arbeid, is de (actie)contingencybe-
nadering in de volgende opzichten bruikbaar.
I.  De nadruk ligt hierin op de situationele bepaaldheid van de organisatie. De

vormgeving aan de arbeidsorganisatie is van een groot aantal factoren afhan-
kelijk. De contingencybenadering biedt een open vizier; het is een zeer ruim
interpretatief kader.

2. Door het opnemen van machtsverhoudingen in de contingencybenadering
is het accent veel minder zwaar komen te liggen op de systeembenadering.
Daarmee wordt het belang van ruil- en onderhandelingsprocessen en van



'organisational choice' onderkend en de kritiek ten aanzien van het functio-
nalistisch determinisme ondervangen.

3.  De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een zeer grote dynamiek
op vele gebieden.30 In een organisatietheoretische benaderingswijze van de
configuratie van arbeid moet ruimte zijn voor het omgaan met deze dyna-
miek. In de contingencybenadering is de karakterisering van de omgeving
van organisaties als een van de meest essentiele uitgangspunten voor de
beschouwing en analyse genomen. Daarbij wordt de indeling van Emery en
Trist veelal als referentiekader genomen.

31

Ook vanuit deze overweging wordt de voorkeur gegeven aan de actiecon-
tingencybenadering omdat de dynamiek van het organisationeel gebeuren
alleen begrepen kan worden als ook politieke processen in de beschouwing
worden betrokken. Het accent is daarmee zeker zo sterk komen te liggen

op de processen binnen als op de structuur van organisaties.
4. De contingencybenadering heeft zoals gezegd een diagnostiserend karakter.

Juist gegeven de maatschappelijke dynamiek is het hebben van diagnose-
instrumenten waardevoller dan het hebben van pasklare antwoorden. Van-
uit de contingencybenadering kunnen dergelijke instrumenten ontwikkeld           7I
worden.

5. Zoals enige cases in hoofdstuk 2 laten zien (zie bijvoorbeeld de paragrafen
2·4' 2.5 en 2.6) speelt zowel ten aanzien van arbeidstijdverkorting als ten
aanzien van overige ontwikkelingen in de configuratie van arbeid differen-
tiatie een belangrijke rol. Het accent dat in de contingencybenadering

32
gelegd wordt op differentiatie maakt haar zeer bruikbaar.

3.4  De transactiekostenbenadering

In de voorgaande paragraaf is aandacht besteed aan de bestudering van organi-
satievraagstukken vanuit de organisatiesociologie. De laatste jaren kan een toe-
name van de samenwerking tussen economen en sociologen worden gesigna-
leerd in de bestudering van organisatievraagstukken.33 Van Gils verwijst
hierbij met name naar Williamson, die de belangrijkste impuls gegeven heeft
tot de economische organisatiebenadering.34 Hieronder kan worden verstaan

de bestudering van vraagstukken van organisatie en management met gebruik-
making van concepten die worden aangereikt vanuit de economische weten-
schap en, wat wellicht nog belangrijker is, denkend en redenerend vanuit eco-
nomische veronderstellingen.

Tot op heden is nog maar een beperkt aantal vraagstukken vanuit de economi-
sche organisatiebenadering bestudeerd. De meeste bekendheid heeft de trans-
actiekostenbenadering verworven.35 Daarin gaat het om de vraag waarom
bepaalde organisatievormen zi3n ontstaan en onder welke omstandigheden die
organisatievormen kunnen overleven.36 Voor de beantwoording van deze
vraag wordt bijna altijd teruggegrepen op een artikel van Coase uit I937 ('The
nature of the firm') die zich afvroeg waarom er eigenlijk organisaties bestaan
en waarom niet alle transacties via de markt verlopen.37 Deze vraag heeft ook
het uitgangspunt gevormd voor de studie van Williamson zoals in de titel van
zijn boek 'Markets and hierarchies' wordt weergegeven.

38



In de transactiekostenbenadering wordt de volgende redenering gevolgd.
Transacties op de markt brengen kosten met zich mee. Zijn deze kosten hoog,
dan zal het aantrekkelilk zijn om produkten of diensten niet op de markt te
kopen, maar om deze zelf voort te brengen. Zo ontstaan (conglomeraties van)
organisaties. Echter, ook een organisatie c.q. het organiseren heeft kosten, met
name interne co8rdinatiekosten. Her gaat dus om de afweging van transactie-
kosten en interne co8rdinatiekosten. Anders gezegd: het gaat om 'make-or-buy
decisions:39 Deze beslissingen worden volgens Williamson bepaald door een
drietal factoren:
- de frequentie waarmee transacties plaatsvinden;
- de onzekerheid waaraan ze onderhevig zijn;
- de mate waarin duurzame, transactie-specifieke investeringen noodzakelijk

40
zij n.

Hierbij spelen beperkte rationaliteit, opportunisme, het aantal actoren en

complexiteit/onzekerheid een belangrijke rol.
41

In de micro-economie wordt uitgegaan van de assumptie van de nutsmaximali-
- satie nastrevende homo economicus. In de economische organisatiebenadering

72 wordt weliswaar eveneens uitgegaan van nutsmaximalisatie, maar daarnaast
van beperkte rationaliteit van organisatieleden. Beperkte rationaliteit houdt in,
dat de mens onmogelijk alles kan voorzien en overzien. De homo economicus
bestaat niet. De omgeving waarin de mens verkeert is dermate onzeker en
complex, dat men nooit weet of men de beste beslissing genomen heeft en of
een andere beslissing niet tot een beter resultaat geleid zou hebben. Daar komt
nog bij dat mensen, i.c. contractpartners, hun eigenbelang nastreven, desnoods
ten koste van anderen door middel van bedrog. Het zijn deze twee (menselijke)
factoren die leiden Iot transactiekosten. Contractpartners streven een zo groot
mogelijke zekerheid na en moeten daarvoor kosten maken. Zonder deze kos-
ten zouden alle transacties via de markt kunnen lopen en zouden organisaties
overbodig zijn. Hoe groter de onzekerheid en complexiteit van de omgeving,
des te groter de problemen met beperkte rationaliteit en des te hoger de trans-
actiekosten.

Het aantal actoren wordt gezien in samenhang met de mogelijkheid van
opportunistisch gedrag. Hoe groter het aantal relevante actoren, des te geringer
de mogelijkheden voor opportunistisch gedrag. Contractpartners die zich niet
correct gedragen kunnen namelijk eenvoudig worden vervangen door andere.
Bovendien kan opportunistisch gedrag (door onderlinge vergeli king) sneller
worden gesignaleerd. Bij een grote keuze aan contractpartners zullen de trans-
actiekosten derhalve relatief laag ziln.

Uit deze redeneringen komt naar voren, hoezeer in de transactiekostenbena-
dering in termen van efficiency gedacht wordt.

Ook Alchian en Demsetz (I972) vertrekken vanuit het werk van Coase.42 Zij
willen de theorie verder brengen door, na de vraag 'waarom er organisaties ziJn,
na te gaan boe die organisaties eruit zien: „it is necessary to know what is
meant by a firm and to explain the circumstances under which the cost of
managing' resources is low relative to the cost of allocating the resources

through market transaction".43 Mede op grond van het werk van Alchian en
Demsetz rekent Williamson de volgende vraagstukken tot de transactiekosten-
benadering:44



- de structuur van de organisatie;
- welke activiteiten worden binnen de organisatie verricht en welke daar-

buiten?;
- de wijze waarop menselijke hulpbronnen worden georganiseerd.

45

Het eerstgenoemde vraagstuk neemt ook in de systeemcontingencybenade-
ring een belangrijke plaats in. In beide benaderingswijzen wordt getracht uit-
spraken te doen over een adequate organisatiestructuur in een bepaalde situa-
tionele context. Het belangrijkste verschil is, dat in de contingencybenadering
een groot aantal factoren in de beschouwing wordt betrokken terwill in de
transactiekostenbenadering de oordeelsvorming wordt toegespitst op effi-
ciency. Waar andere factoren worden genoemd, worden deze 'vertaald' in ter-
men van efficiency. Een analyse van machtsverhoudingen en onderhandelings-
processen geschiedt in termen van schaarsteverhoudingen (small numbers
exchange, hierv66r opgenomen als 'aantal actoren').

Het tweede vraagstuk staat centraal in de transactiekostenbenadering. De
denkwijze die daarbij is ontwikkeld wordt toegepast op de andere genoemde
vraagstukken. Vooralsnog kan echter worden geconstateerd dat op deze andere
gebieden de benaderingswijze niet extensief is uitgewerkt en evenmin tot veel            73
nieuwe inzichten heeft geleid. Het is derhalve de vraag of de pretenties kunnen
worden waargemaakt.

Het is niettemin de moeite waard na te gaan, of de ontwikkelingen in de
configuratie van arbeid vanuit de transactiekostenbenadering inzichtelijk
gemaakt kunnen worden. Immers, bij de flexibilisering van arbeid bijvoor-
beeld gaat het onder meer om de vraag, of arbeid vast aan de organisatie zal
worden verbonden dan wel of'losse' krachten worden 'ingehuurd' (zie ook het
in par. 4.2 te maken onderscheid tussen intern en extern numerieke flexibili-
teit). Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan arbeidsvoorwaarden en
contractvormen en, op organisatorisch gebied, aan afstemming van arbeidstij-
den en arbeidstijdpatronen op elkaar en op bedrijfstijden. Deze aspecten kun-
nen alle worden gevat onder de door Williamson genoemde vraagstukken.

Een vergelijking met de partijen- en de systeembenadering aan de hand van
schema 3.1 maakt duidelijk, dat de transactiekostenbenadering op verscheidene
punten overeenkomt met het partijenmodel. In schema 3.3 worden kenmerken
van de transactiekostenbenadering weergegeven.

Met het systeemmodel heeft de transactiekostenbenadering gemeen, dat de
organisatie 'top down' benaderd wordt. Niet dat aan het management pasklare
antwoorden voor organisationele vraagstukken worden aangereikt, maar wel
dat vooral gezocht wordt naar verklaringen voor bepaalde organisationele ver-
schijnselen vanuit managementoptiek. Zoals in de partilenbenadering wordt
daarbij erkend dat er binnen de organisatie deelgroeperingen zijn met eigen
belangen. Deze vormen echter niet de belangrijkste eenheid van analyse. Niet-
temin is juist dit uitgangspunt de grootste overeenkomst met de partijenbena-
dering. Zoals we hierna zullen zien vormt het tevens de aanleiding voor kritiek
van o.a. Perrow op deze benaderingswijze.



SCHEMA 3.3 De organisatie als resultante van de afweging tussen interne codrdinatie-
kosten en transactiekosten

Kenmerken ,
De transactiekostenbenadering

1. Voornaamste eenheid van analyse transacties, zowel binnen organisaties als
op rr,arkten

2.  Duurzaamheid van een organisatie instabiel verband; hooguit een (tijdelijke 1

belangengemeenschap, een coalitie

3. Belangrijkste motieven opbrengstmaximalisatie c.q. kostenmini-
malisatie

4. Mensbeeld een koel-berekenend, op eigenbelang
gericht wezen; beperkt rationeel hande-
lend

5. Karakterisering rationalistisch
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De meningen over de bruikbaarheid van de transactiekostenbenadering voor
de analyse en verklaring van organisationele verschijnselen zijn sterk verdeeld.
Zo hebben bijvoorbeeld Schreuder en Douma zeer hooggespannen verwach-

tingen, met name vanwege de relatie die gelegd wordt met economische con-
46cepten, en hebben o.a. Perrow en Marginson veel kritiek.

Vrij algemeen wordt wel erkend dat Williamson enige belangrijke begrippen
(weer) onder de aandacht heeft gebracht. In de overwegend sociologisch
georienteerde benaderingswiJzen van organisaties wordt onvoldoende aan-
dacht besteed aan economische rationaliteit als leidraad voor het management,
aan beperkte rationaliteit en aan opportunistisch gedrag.

Nieuw is het concept van de beperkte rationaliteit echter niet. Met name de
'besluitvormingstheoretici' (Simon, March e.a.) hebben aan het denken hier-
over een belangrijke bijdrage geleverd. Echter, in de systeemcontingencybena-
dering wordt hier weinig of niets mee gedaan. Evenmin bestaat in deze benade-
ringswi<ze aandacht voor mogelijk opportunistisch gedrag.

Perrow noemt verder nog als pluspunt, dat dank zi j de transactiekostenbena-
dering bepaalde relaties bet:er verklaard kunnen worden.47 Hij noemt daarbij
onder meer de relaties tussen ondernemingen enerzijds en leveranciers en afne-
mers anderzij(is en ook de relaties russen werkgevers en werknemers. De bena-
deringswijze heeft volgens hem expliciet gemaakt, wat altijd impliciet is geble-
ven, namelijk her belang van het aantal actoren en de mate waarin
investeringen alternatief aanwendbaar ziJn (de transactiespecificiteit van inves-

teringen). Ook de aandacht die geschonken wordt aan vraagstukken die andere
organisatietheoretische stromingen hebben laten liggen, wordt door Perrow
positief gewaardeerd. In dit verband worden onder meer genoemd de aandacht
voor transacties en de vraag waarom er eigenlijk organisaties (hiifrarchieen)
ZtJn.



Deze pluspunten wegen voor Perrow echter niet op tegen de negatieve kan-
ten die hij ten aanzien van de transactiekostenbenadering naar voren brengt.
Het meest zwaarwegend is daarbil voor deze auteur de simplificatie in deze
benadering, het mensbeeld dat daaraan ten grondslag ligt en de politieke en
ideologische consequenties daarvan. In de transactiekostenbenadering worden
gedragingen volledig verklaard in termen van economisch rationele transacties
c.q. transactiekosten en contracten. Dat ook zaken als vertrouwen, normen,
tradities en dergelilke een rol kunnen spelen in de relaties tussen mensen en
organisaties wordt genegeerd. Het mensbeeld is zeer eenzijdig en negatief. Men
gaat ervan uit dat de mens uitsluitend wordt gedreven door eigenbelang. Per-
row ontkent niet dat eigenbelang een rol karl:pelen, maar hij weigert te accep-
teren dat dit de essentie van de organisatie is.

Een ander kritiekpunt heeft betrekking op de door Williamson in diens bena-
dering betrokken transactie- en interne courdinatiekosten, c.q. diens effi-
ciency-begrip. In het kader van deze studie en gegeven de dynamiek van de
maatschappij (zoals in de vorige paragraaf al genoemd) is met name relevant,
dat Perrow wijst op het negeren van de waarde van flexibiliteit: „flexibility in             75
response to changes is reduced".49 Een organisatie kan op een bepaald moment
wel efficiint georganiseerd zijn, gegeven de omgeving waarin zij functioneert,
maar dat wil nog niet zeggen dat zij ook adequaat kan reageren op veranderin-
gen. In dit verband wordt wel gesproken over dynamische efficiency. Het ver-
mogen om de structuur van een organisatie aan te passen aan zich wijzigende
omstandigheden wordt wet adaptieve efficiency genoemd.

50

Onder meer op grond van deze overwegingen komen verscheidene auteurs
tot de conclusie dat efficiency een multidimensionaal en complex begrip is,
veel complexer dan door Williamson wordt verondersteld.

Van Doorne verwi t Williamson c.s. een 66ndimensionale karikatuur te
geven van in werkelijkheid driedimensionale processen en noemt dit onweten-
schappelijk.51 Hij baseert zich daarbij op de analyse van rationaliteit door
Habermas en March. Handelings- en rationaliteitsbegrip zijn verbonden met
intersubjectiviteit d.w.z. „Zij ontlenen hun betekenis aan het samenspel van
een actor met mede-actoren binnen een gemeenschappelijke context".52
Hierin is wederom het dualistische karakter van organisaties (zie par. 3.2) te
onderkennen! Van Doorne stelt, dat het in de praktijk gaat om her zoeken naar
een evenwichtig besluit, dat voldoet aan de zakelijke eis van efficiency en effec-
tiviteit, aan de sociale eis van billijkheid en aan de eis van aanvaardbaarheid
voor betrokkenen. 53

Ook Vissers is van mening dat er in de transactiekostenbenadering onvol-
doende aandacht wordt besteed aan sociale processen.54 Hij baseert zich daar-
bij op Van Doorn die stelt, dat er bij transacties (ook) een sociale relatie ont-
staat. Eveneens verwikend naar Habermas merkt hij op dat het handelen
tussen partijen, na het ontstaan van een sociale relatie, niet enkel bepaald
wordt door cognitief-instrumentele rationaliteit (c.q. opportunistisch gedrag),
maar ook door communicatieve rationaliteit.55 Dat wil zeggen dat sub ectieve
en normatieve elementen eveneens een rol spelen. Toegespitst op arbeidsrela-
ties stelt Vissers, dat werknemers deel uitmaken van 'de leefwereld van het
bedrilf' en de organisatiecultuur mede bepalen. Bedrijfsnormen worden 'gein-



ternaliseerd', waardoor mogelijkheden ontstaan voor autonomie. 56

Op het bovenstaande sluit een discussie in de literatuur aan over de betekenis

van efficiency als verklaring voor structuur en functioneren van organisaties.
De discussie spitst zich toe op de vraag of het streven naar macht dan wel naar
efficiency de beste verklaringsgrondslag vormt. Deze discussie weerspiegelt het
verschil in 'world view' tussen sociologen en economen.57 In de transactiekos-
tenbenadering worden transacties beschreven en verklaard in economische ter-
men; in termen van kosten en baten. Daar draait het volgens Williamson om
en niet om 'vage noties' als macht.58 Zoals hiervoor al is opgemerkt zijn vol-
gens de transactiekostenbenadering machtsverhoudingen bet gevolg  van
schaarsteverhoudingen en geen leidraad voor het handelen van management of
andere organisatieleden. Macht wordt niet helemaal genegeerd, „But we do not
believe that major organisational changes in the commercial sector are explai-
ned in these terms".59 Macht is, volgens de aanhangers van deze benaderings-

wi ze, niet te operationaliseren en daarom dient efficiency centraal te staan bij
de bestudering van organisatiestructuren.

76 Deze stelling wordt door veel sociologen aangevochten. Onder meer verwii-
zend naar onderzoek van Thompson stelt Marginson, dat hierarchiein er zijn
om het management een meer effectief instrument te bieden om het gedrag van
werknemers te beheersen.60 De leiding zal een zodanige vorm van hierarchie
kiezen dat haar dominante positie wordt versterkt.

Zoals we hebben gezien bij de bespreking van de actiecontingencybenade-
ring wordt ook door onderzoekers die vanuit deze benaderingswijze werken
macht als een belangrijke variabele in de beschouwing betrokken. Dat is even-
eens het geval bi i sociologen als Perrow, Crozier en Karpik die vanuit geheel
andere gezichtspunten onderzoek hebben verricht naar de betekenis van
macht in organisaties. Steeds weer komt naar voren, dat efficiency zeker niet
het enige criterium is op grond waarvan het management macht uitoefent. 61

Macht kan ook gericht zijn op het invoeren of handhaven van een bepaalde
regelgeving of van normen, op het verwerven van aanzien, op het crefren van
rust of zekerheid, op het verkrilgen van aangename werkomstandigheden

62
etc.

Ondanks de zware kritiek op de transactiekostenbenadering blilft deze de aan-
dacht trekken en wordt het onderzoek op dit terrein voortgezet en uitgebreid.
De benaderingswijze kan daarom niet worden genegeerd, ook al omdat zij
onmiskenbaar een aantal positieve elementen bevat die ook door de meest
negatieve critici niet worden ontkend.63 In paragraaf 3.6 zal worden aangege-
ven op welke wijze er in deze studie gebruik van gemaakt wordt.

3.5 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de configuratie van
arbeid

Hoe tegen de configuratie van arbeid kan worden aangekeken vanuit de actie-

contingencybenadering resp. de transactiekostenbenadering kan aan de hand

van een voorbeeld worden verduidelijkt.



In de maatschappelijke discussie over zowel arbeidstijdverkorting als nieuwe
arbeidstijdpatronen neemt de flexibilisering van arbeid een belangrijke plaats
in. Verondersteld wordt dat de situatie op de arbeidsmarkt op de flexibilisering
van arbeid van grote invloed is. In de literatuur wordt deze relatie vanuit beide
genoemde benaderingswijzen beredeneerd.

In paragraaf 3.3 is geconstateerd dat machtsverhoudingen in de actiecontingen-
cybenadering een belangrijke plaats innemen. Het betreft niet alleen de
machtsverhoudingen binnen organisaties maar ook op de arbeidsmarkt. Onder
anderen Friedman heeft op dit terrein onderzoek verricht. Deze onderzoeker
maakt onderscheid tussen strategieen van beheersing (direct control) en van
participatie (responsible autonomy).64 Hil komt tot de conclusie dat bij een
stagnerende afzetmarkt en een grote concurrentie het management kiest voor
een beheersingsstrategie. Dat zal ook het geval zi in bi j een ruime arbeidsmarkt.

Het management zal daarentegen meer tegemoet komen aan de vraag van
werknemers naar meer autonomie en zeggenschap indien er sprake is van groei
en winst omdat daar dan meer ruimte voor beschikbaar is. Dit zal des te meer
het geval zijn bij een krappe arbeidsmarkt, omdat men dan de werknemers wil              77
binden. Child wijst nog op de specifieke situatie waarin bepaalde beroepsgroe-
pen verkeren die kans zien om, door beperkingen aan te brengen in de omvang
van hun beroepsgroep (met name door middel van de opleiding) een grote
machtspositie te realiseren en daardoor de voor hen meest wenselijke arbeids-
organisatie te cre8ren.65 In Nederland wordt deze situatie bijvoorbeeld aange-
troffen bij medisch specialisten.

De conclusie luidt dan dat het vooral machtsverhoudingen zijn die bepalend
zijn voor managementstrategiein en daarmee ook voor de configuratie van
arbeid.

In een redenering vanuit de transactiekostenbenadering ligr de klemtoon op
geheel andere aspecten. Arbeidsrelaties worden daarin getypeerd in termen van
investeringen in menselijk kapitaal. Dit gebeurt bijvoorbeeld door Ten Have
en Vissers in een onderzoek betreffende mobiliteit op de arbeidsmarkt.66 Cen-
traal in de vraagstelling van deze onderzoekers staat hoe arbeidsrelaties gestalte
zullen krijgen. Voor de beantwoording wordt gekeken naar de wiize waarop
co6rdinatie van arbeid plaatsvindt: via de markt of binnen organisaties. Voor
een verklaring van de samenhang tussen de vormgeving aan arbeidsrelaties
enerzijds en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt anderzijds zijn de begrippen
opportunistisch gedrag en aantal actoren van belang. Een krappe arbeidsmarkt
zal leiden tot opportunistisch gedrag van werknemers hetgeen onder andere
tot uitdrukking komt in hoge looneisen, een groot verloop en een groot ziek-
teverzuim. Werkgevers hebben belang bij bedrijfsbinding. Gegeven de aard

van het werk zullen er bedrijfsspecifieke investeringen worden gedaan om
daardoor zoveel mogelijk arbeid binnen de organisatie te houden.

Bij een ruime arbeidsmarkt zijn het de werkgevers die een opportunistisch
gedrag zullen gaan vertonen. Er zullen minder bedrijfsspecifieke (transactiespe-
cifieke) investeringen worden gedaan, bijvoorbeeld in eigen opleidingen. Daar-
door zal steeds minder arbeid geYnternaliseerd worden (dat wil zeggen binnen
de organisatie geco6rdineerd) en zal in toenemende mate arbeid tijdelijk van de



markt betrokken worden (externalisering van arbeid) omdat dit goedkoper is.
De redenering mondt uit in de hypothese, dat bij een krappe arbeidsmarkt een
tendens ontstaat naar internalisering van arbeidsrelaties en bij een ruime
arbeidsmarkt naar externalisering, die evenwel begrensd wordt door de
bedrijfsspecificiteit van de kwalificaties.67 In de redenering op basis van de
transactiekostenbenadering wordt de vraag welke activiteiten binnen de orga-
nisatie zullen worden verricht en welke daarbuiten beantwoord op basis van
een afweging van interne co6rdinatiekosten en transactiekosten, die op hun
beurt worden bepaald door schaarsteverhoudingen.

Zowel de actiecontingencybenadering als de transactiekostenbenade-
ring mondt volgens bovenstaande redeneringen derhalve uit in de verwachting,
dat de verhoudingen op de arbeidsmarkt gereflecteerd zullen worden in
arbeidstijdpatronen binnen organisaties. Een ruime arbeidsmarkt zal patronen
tot gevolg hebben die overwegend 'werkgeversgeoriEnteerd' zullen zijn (onder
andere in de vorm van geexternaliseerde arbeid), een krappe arbeidsmarkt zal
leiden tot overwegend 'werknemersgeoriEnteerde' arbeidstijdpatronen (en ook

78 tot internalisering van arbeid).
In Nederland is de arbeidsmarkt tot 1973 in de meeste sectoren vrij krap

geweest. De oliecrisis van dat jaar betekent een omslagpunt. In de daarop vol-
gende periode schommelt de werkloosheid rond de 200.000. Na I979, het 5aar
van de tweede oliecrisis, schiet deze omhoog tot ca. 800.000 personen in I983·
De machtsbalans op de arbeidsmarkt is daarmee, afgezien van enkele uitzon-
derlijke segmenren, omgeslagen in het voordeel van de werkgevers. De hypo-
thetische gevolgen voor de arbeidstijdpatronen worden in schema 3.4 weerge-
geven. In de volgende hoofdstukken zal worden nagegaan of de
ontwikkelingen ook daadwerkelijk zo verlopen zijn

SCHEMA 3.4 Hypothetische relatie tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in
arbeidstijdpatronen
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3.6  De coalitiebenadering

Zowel de actiecontingencybenadering als de transactiekostenbenadering ver-
toont lacunes. Door een te grote nadruk op machtsverhoudingen in de actie-
contingencybenadering heeft men onvoldoende oog voor mogelijke gemeen-
schappelijke belangen en doelstellingen. In de transactiekostenbenadering ligt
de klemtoon vrij eenzildig op efficiency als drijfkracht voor het management
en op opportunistisch gedrag van werknemers ter verklaring van arbeidsrela-
ties. Zoals hierboven uitgewerkt ten aanzien van de relatie tussen arbeidsmarkt
en de configuratie van arbeid geven beide benaderingswijzen een onvoldoende
genuanceerd beeld van de complexe realiteit.

Dit wordt ook wel onderkend. Zo wijzen bijvoorbeeld Child en Friedman
erop dat keuzen van het management aan beperkingen onderhevig zijn. Fried-
man constateert dat de overgang van de ene strategie naar de andere niet snel
kan worden gemaakt omdat er een grote verschuiving plaatsvindt in de mana-
gement'filosofie' en in de infrastructuur.68  Ook bij Mintzberg kan een verge-
lijkbare redenering worden aangetroffen.6' Hij stelt dat organisaties lang niet
altijd de structuur kiezen die op grond van 'onpersoonliike' contingencies ver-              79
wacht zou mogen worden en schrilft dit toe aan (machts)factoren zoals externe
controle over de organisatie, de persoonlijke behoeften van de leden en mode-
verschijnselen, dit alles ingebed in de cultuur van de organisatie.70 De conclusie
kan dan ook luiden, dat het gevaarlijk is de klemtoon al te zeer te leggen op een
verklarende variabele bij structureringsvraagstukken en dus ook ten aanzien
van de configuratie van arbeid.

Vanuit de in de voorgaande paragrafen beschreven positieve en negatieve
aspecten van de onderscheiden benaderingswijzen kan nu worden aangegeven,
welke benaderingswijze in deze studie zal worden gehanteerd.

In par. 3.2 is de keuze voor een synthese van de systeem- en de actiebenade-
ring gemotiveerd. Daarbij zijn we uitgekomen op het actiemodel van sociale
verandering van Van Dijck. Voor een nadere uitwerking van dit model ten
behoeve van de analyse van de configuratie van arbeid kan vervolgens een
beroep worden gedaan op de actiecontingencybenadering en de transactiekos-
tenbenadering. Dit impliceert dat onderzocht wordt welke factoren van
invloed zijn op de configuratie van arbeid. De inrichting van arbeids- en
bedrijfstijd en de vormgeving aan arbeidstijdpatronen worden mede gezien als
resultante van een 'politiek' proces, dat wil zeggen van actie van en interactie
tussen belanghebbenden; primair binnen organisaties, maar ook in de wissel-
werking tussen organisaties en hun omgeving.

De transactiekostenbenadering wordt met name gebruikt op het punt van
efficiency als leidraad voor het management. Daardoor kan deze benadering
een waardevolle aanvulling geven op de contingencybenadering waarin aan
efficiency juist (veel te) weinig aandacht wordt besteed. Dit economisch crite-
rium gaat in die benadering veelal ten onder in overwegend sociologisch
georienteerde beschouwingen. Het is 66n van de belangrijkste verschilpunten
tussen de beide benaderingswijzen.

Een gezamenlijk gebruik van de contingencybenadering en de transactiekos-
tenbenadering is zeer wel mogelijk, aangezien de uitgangspunten niet strijdig



ziJn. Pennings noemt als gemeenschappelijke basis de vooronderstelling dat
organisaties verzamelingen van individuen zijn die doelgerichte activiteiten
ondernemen om zodoende meer output te verkrijgen dan de som van de out-
put der individuen (synergie), alsmede het werk van Simon met concepten als
beperkte rationaliteit, het streven naar aspiratieniveaus (in plaats van maxima-
lisatie) en stapsgewijze besluitvorming.71 In een overzicht van de organisatie-
theorie in de Verenigde Staten rekent Pennings de twee benaderingswijzen
vanwege deze overeenkomsten tot dezelfde stroming, namelijk het intentio-
neel rationalisme. Combinatie van de twee benaderingswijzen ter bestudering
van het vraagstuk van de configuratie van arbeid mag derhalve plausibel wor-
den geacht, vooral indien wordt uitgegaan van de actiecontingencybenadering
vanwege de aandacht die ook daarin besteed wordt aan besluitvormingspro-
cessen.

Wel worden in deze twee benaderingswijzen verschillende accenten gelegd
ten aanzien van criteria die bepalend worden geacht met betrekking tot struc-
tuur, functioneren en prestaties van organisaties. In de actiecontingencybena-
dering zijn dat machtsverhoudingen, in de transactiekostenbenadering

80        kosten-(c.q. schaarste)verhoudingen. In deze studie zal op dit punt a priori
geen standpunt worden ingenomen maar wordt de vraag gesteld welke criteria
voor het management (in dit geval ten aanzien van de configuratie van arbeid)
bepalend zullen zijn.

De benaderingswi ize die in deze studie gehanteerd wordt, zal warden aange-
duid als de coalitiebenadering. Hierin zijn verscheidene elementen van andere,
hiervoor besproken benaderingswijzen herkenbaar. De coalitiebenadering is
een variant van de contingencybenadering. Dat impliceert dat centraal staat het
zoeken naar factoren die bepalend zijn voor structuur, functioneren en preste-
ren van organisaties. Ook de proces- en de actiecontingencybenadering zijn
varianten van dezelfde benaderingswijze.

In grote lijnen heeft Heijnsdijk dezelfde bezwaren tegen de systeemcontin-
gencybenadering als hiervoor geformuleerd. Ook deze auteur heeft met name
moeite met het 'top down' denken en de eenzijdige bepaaldheid van organisa-
ties door de omgeving.72 Hij komt dan tot de procescontingencybenadering
waarin ruimte is voor onderhandelingsprocessen over doelstellingsbepaling
binnen organisaties en voor 'organisational choice'. Ook Heijnsdijk wijst dus
een functionalistisch-deterministische benadering van de hand. Niettemin zal
de door hem gekozen benaming niet worden overgenomen omdat daarmee
onvoldoende recht gedaan wordt aan de aandacht die geschonken wordt aan
structureringsvraagstukken. De klemtoon wordt gelegd op (organisationele)
processen. Bovendien wordt ook door Heijnsdijk nauwelilks aandacht besteed

aan efficiency.
Ook de term actiecontingencybenadering zal verder vermeden worden omdat

daarin het accent teveel gelegd wordt op politieke c.q. machtsprocessen en
daarmee op tegenstellingen, met name binnen organisaties, en daarmee impli-
ciet onvoldoende op mogelijke gemeenscbappelijke doelstellingen.

Met de term coalitiebenadering wordt een parallel getrokken met ontwikke-
lingen in de arbeidsverhoudingen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen

het harmoniemodel, het conflictmodel en het coalitiemodel. 73



Van de hiervoor beschreven benaderingswijzen van organisaties kan het sys-
teemmodel als een harmoniemodel en het partijenmodel als een conflictmodel
gezien worden.74 Het coalitiemodel van organisaties is dan een logische vol-
gende stap.

In de organisatiesociologie wordt de term coalitie voornamelijk gebruikt
voor de aanduiding van groepen van organisatieleden die een samenwerkings-
verband aangaan, naast of tegenover andere coalities binnen dezelfde organisa-
tie.75 In deze zin past het denken in coalities in de partijenbenadering. Daar-
naast wordt het begrip gebruikt om bepaalde interorganisationele verbanden
aan te duiden.

Echter, en dat gebeurt in deze studie, ook een organisatie in haar totaliteit
kan als een coalitie beschouwd worden. De organisatie wordt daarbij enerzijds
gezien als een samenwerkingsverband waarin deelnemers gezamenlijk trachten
bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren, anderzijds als een
arena' waarin (bewuste en onbewuste) doelstellings-, onderhandelings- en
machtsprocessen tussen actoren plaatsvinden.

Zoals hiervoor gedaan is ten aanzien van de actie-, systeem- en transactiekos-
tenbenadering, kunnen enige kenmerken van de coalitiebenadering genoernd           81
worden. In schema 3.5 (zie pag. 82 en 83) worden deze in combinatie met de
schema's 3.I en 3.3 en de daarbij gemaakte opmerkingen weergegeven.

In de hier ontwikkelde coalitiebenadering vormen deelgroeperingen met eigen
en gemeenschappelijke belangen de voornaamste eenheid van analyse. In eerste
instantie wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen management en werkne-
mers. Echter, noch het management, noch de werknemers vormen een homo-
gene groep. Op alle niveaus in de organisatie kunnen derhalve verschillen in
belangen en doelstellingen voorkomen.

E6n van de belangrijkste verschilpunten met de hiervoor besproken benade-

ringswi zen heeft betrekking op de motieven van betrokkenen. Hierbij client
onderscheid gemaakt te worden tussen criteria van het management enerzijds
en van werknemers anderzijds. Zoals hiervoor beredeneerd kan worden aange-
nomen dat het management zich primair laat leiden door overwegingen van
efficiency en/of van beheersbaarheid van het gedrag van werknemers. Werkne-
mers worden geacht te streven naar onder andere verbetering van de kwaliteit
van arbeid. Dit impliceert onder meer in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden,
uitgaande van de individuele omstandigheden, een bepaalde verhouding tussen

inkomen en vrije tijd en in de sfeer van de arbeidsverhoudingen een grotere
zeggenschap.

Er zijn echter niet alleen eigen doelstellingen. Weliswaar kan worden veron-
dersteld, dat partijen zich mede zullen laten leiden door eigenbelang, de mens is

echter tevens deelnemer aan een gemeenschap, die zich ook laat leiden door de
belangen van deze gemeenschap. De strijd tussen partijen, die met de term
arena' sterk wordt benadrukt, is weliswaar een mogelijk interactieproces tus-

sen management en medewerkers maar bepaald niet het enige. Men dient oog
ie hebben voor gemeenschappelijke leer- en samenwerkingsprocessen; niet in
de holistische top-down optiek van de systeembenadering maar in de zin van
top-dozen en bottom-up leren en samenwerken.  In dit verband zou gesproken
kunnen worden van de organisatie als agora. Het woord agora staat voor



SCHEMA 3.5 Kenmerken van de actie-, systeem-, transactiekosten- en
coalitiebenadering van organisaties

Kenmerken
 

De actiebenadering De systeembenadering

1 Voornaamste deelgroeperingen met eigen de organisatie als geheel met
eenheid van belangen bepaalde functionele vereisten
analyse

2 Duurzaamheid instabiel verband; stabiel verband, met inherente
van een organi- hooguit een belangengemeen- krachten tot zelfhandhaving
satle schap, een coalitie

3 Belangrijkste realisering eigen doelstellingen realisering doelstellingen van
motieven de organisatie

4 Mensbeeld een koel-berekenend, op eigen- · blijft impliciet
belang gericht wezen
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5 Karakterisering cynisch/realistisch I rationalistisch/holistisch

markt, trefpunt. Op deze plaats worden niet alleen transacties afgesloten, maar
vindt tevens meningsvorming plaats, van belang in het besluitvormingsproces.

Het mensbeeld dat past bij de Coalitiebenadering ligt dichter bij het optimis-
tische dat Lammers ziet in de systeembenadering, dan bij het pessimistische
van de partijenbenadering. De nadruk ligt immers op redelijkheid. Partijen
worden geacht in redelijkheid tot overeenstemming te komen. Waar in de
systeem- en in de actiecontingencybenadering en in de transactiekostenbenade-
ring de nadruk ligr op het individuele (zie de beschrijving van Pennings van het
intentioneel rationalisme) wordt hier in de coalitiebenadering het accent veel
meer gelegd op het gemeenschappelijke. Niet vanuit het idealisme dat Lam-
mers toekent aan de systeembenadering en dat de jaren zeventig kenmerkt,
maar vanuit de erkenning dat de dynamiek die de taChtiger 3aren typeert een
dergelijke samenwerking noodzakelijk maakt.

De benaderingswijze heeft een diagnostiserend en relativerend karakter. Dat
wil zeggen dat de nadruk ligt op situationele kenmerken van organisaties en
hun omgeving van waaruit verklaringen gegeven kunnen worden voor struc-
tuur, functioneren en presteren van organisaties en van waaruit gezocht kan
worden naar nieuwe wegen. Deze keuze is reeds beargumenteerd in par. 3.3.

De configuratie van arbeid wordt derhalve in deze studie opgevat als een con-
tingent vraagstuk waarin keuzeprocessen een belangrijke rol spelen. Partijen,
i.c. management en medewerkers, brengen eisen in. Zij laten zich daarbij lei-
den door een (groot) aantal factoren die deels het karakter van randvoorwaar-
den, deels het karakter van criteria hebben. Op grond van verschillen in
machts- en schaarsteverhoudingen en in andere factoren mag een grote pluri-
formiteit in de configuratie verwacht worden, zowel tussen als binnen organi-



De transactiekostenbenadering De coalitiebenadering

transacties, zowel binnen organisaties als deelgroeperingen met eigen en met
op markten gemeenschappelijke belangen

instabiel verband; hooguit een (tijdeliike) instabiel verband, echter tevens een (tijde-

belangengemeenschap, een coalitie lijke) belangengemeenschap, een coalitie

minimalisering transactie- en interne coor- realisering eigen en gemeenschappelijke
dinatiekosten doelstellingen van deelnemers

een koel-berekenend, op eigenbelang beperkt rationeel handelend wezen, ener-
gericht wezen; beperkt rationeel hande- zijdsgerichtopeigenbelang, anderzijds
lend met oog voor het organisatiebelang                             ____
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rationalistisch diagnostiserend/relativerend

saties. Een 'one best way of organising' is uitgesloten. Dit houdt tevens in, dat
wat het management in een bepaalde situatie de optimale configuratie van
arbeid acht, lang niet altijd gerealiseerd zal worden, omdat deze strijdig kan
zijn met de belangen van anderen, i.c. de werknemers. Betrokkenen worden
geacht met elkaars belangen rekening te houden.

Vanuit deze optiek zullen in de hoofdstukken 5 en 6 achtereenvolgens ont-
wikkelingen met betrekking tot atv en in arbeidstijdpatronen bestudeerd
worden.

Noten

1  Heiinsdilk, 1988,30.

2 Organisaties en organisatievraagstukken kunnen vanuit verschillende benaderingswijzen
(gezichtspunten) worden bestudeerd. Hier wordt de voorkeur gegeven aan het begrip benade-

ringswijze boven theorie. Een benaderingswijze is de manier waarop naar fenomenen gekeken
wordt; het is een concept om fenomenen te beschrijven en te begriipen (Katz, Kahn, I97I, 13)
Lammers (1984, 370 gebruikt, zich baserend op Inkeles, in deze betekenis de term model (zie

schema 3·I)· Her begrip benaderingswijze is dynamisch; een theorie is veeleer statisch, geeft een
afgeronde structuur op een bepaald moment weer (cfr. Inkeles, 1964,28). Vanwege de dynamiek
waardoor organisatievraagstukken worden gekenmerkt, wordt de voorkeur gegeven aan het

dynamische begrip.

3  Lammers, 1984,37I

4 Haas, Drabek, 1973,88

5 De Haan, 1987, IJ



6 Vroom I986.242

7 Silverman. I970, I47; Feltman, x984,44

8 Lammers. I984,374

9 Lammers, I986,304

10 Koopnian-Iwema, I986, I6.

11 Keilsers, I986,60.

12  Otten, Van Eiinatten, 1986, Iot; Van Eijnatten, 1986, 1IJ e.v.; Buyse, Keijsers, 1986, 129 e.v.

13 Lammers, I984,4Ko

14 Van Diick, I974,47·

16 Id.,29.

84
16 Id.,39, 246

17 Id.,Iso e.v.

18 Lorseh, Morse, 1974,2

19  Goldschmidt, t976,409

20 Lawrence, Lorsch, I967·

21  Newstrom, Reif, Monczka, 1975, XIV.

22 Abell, 1980,24 e.v.

23 Ahaus, Kastelein, 1985. 400; op de onderzoeksmethodologische kritiek van o.a. Pennings (I975),
Ahaus en Kastelein (,985, 1986) en Miller (1981) zal hier verder niet worden ingegaan aangezien
deze vooral betrekking heeft op het gebruik van surveys in de ci,ntingencybenadering. Dir
onderzoek is echter voornameliik gebaseerd op case-studies.

24 Schrey6gg, I980,310 e.v.; Ahaus, Kastelein, 1985, 400.

25 Child, t972.2.

26 Id., to.

27 Child, I986, zI7·

28 Lorsch, Morse, 1974

29 Child, 1986, 2IS.

30 Van Diick, ,988, 164 e.v.

31  Op basis van een beschriiving van de omgeving van organisaties naar complexiteit en dynamiek
wordt een viertal omgevingstypen onderscheiden: de stabiele, eenvoudige omgeving, de sta-
biele, complexe omgeving, de dynamische, complexe omgeving en ten slotte de turbulente
omgeving met een grote dynamiek en een hoge mate van onzekerheid (Emery, Trist, I965,49
e. v.).



32 In de contingencybenadering wordt onder differentiatie verstaan, dat delen van organisaries
verschillend georganiseerd (moeten) ziin. al naar gelang de situationele context waarin zij zich
bevinden verschilt.

33 Van Diick, i988,9.

34 Van Gils, 1986,286.

35 Een ander onderdeel van de economische organisatiebenadering is de agency-benadering. Daar-
aan wordt hier verder geen aandacht besteed. Zie daarvoor o.a. Jensen (1983) en Douma (1987)

36 Douma, r988,2.

37  Coase, I937,386 e.v.

38 Williamson, 1979·

39 Williamson, I981, 557

40 Id., 555·

%41  Williamson, I975,40; Williamson, Ouchi, 1981, 349·

42 Alchian, Demsetz, I972

43 Alchian, Demsetz, 1972,783 e.v.

44 Williamson, I981,349

45  Voor een bespreking van de overige gebruikte begrippen en van andere aspecten van de transac-
tiekostenbenadering wordt verder verwezen naar Williamson (I976 1981), Barney en Ouchi

(1986), Schreuder (1983) en Douma (I988).

46 Schreuder, 1983,4.4; Douma, I988, Ii.

47 Perrow, 1986,40

48 Id., 220-235·

49   Id.,244·

50 Turk, I983, I93.

51 Van Doorne, 1988, 44

52 Id.,38

63 Id.,44

54 Vib:ir.. 1988,237·

55 Id.,238.

56 Id.,239 e.v.

57  Francis, Turk, Willman, I983,7

58 Williamson, 1981, 572 e.v.



59 Williamson, Ouchi, I983,30

60 Marginson, I986,5

61  Lammers, 1984, IL+,424

62  Zie bijvoorbeeld Van Zuthem, 1978,30

63 Francis, Turk, Willman, I983,8

64  Friedman, I977,99 e.v.

65 Child, I986,23I.

66  Ten Have, Vissers, I987

67 Id., 12.

68 Friedman, 1977, I06; Child, 1986, 231.

86
69 Mintzberg, I983,45, 146

70 Mintzberg spreekt in dit verband over de macht van sociale normen.

71  Pennings, 1984,340.

72  Hei insdilk, i988,30.

73 Peper, I973,26 C.V., I04 e.v.; Peper, I979, t367 e.v.

74 Ctr. Lammers, 1984,375

75 Zie biivoorbeeld Laniniers, I984, I.*I e.v.



HOOFDSTUK 4

Eisen en factoren
- een nadere begripsbepaling

4.1  Inleiding

In schema 2.2 is te zien dat door het management eisen gesteld worden aan de
omvang en positie van arbeids- en bedrijfstijden en aan flexibiliteit en door
werknemers aan de omvang en positie van arbeidstijden. Daarnaast is een aan-
tal factoren genoemd dat door beide partijen in processen van menings- en
besluitvorming wordt betrokken. Deze factoren zijn niet allemaal gelijkwaar-
dig. ZiJ verschillen onder meer ten aanzien van de mate waarin en de termiJn           87
waarop er invloed op kan worden uitgeoefend. Zo kan de leiding van een
onderneming niet of nauwelijks veranderingen bewerkstelligen op de arbeids-
markt en in de politieke omgeving terwijl ook de afzetmarkt veelal slechts in
beperkte mate, zeker op korte termijn, door het management kan worden
beYnvloed. Efficiency en beheersbaarheid, produktieprocessen en functie-
opbouw zijn daarentegen veel meer onderwerpen van keuzen door het mana-
gement die een rol spelen bijde configuratie van arbeid.

In dit verband is een onderscheid tussen criteria en randvoorwaarden van
belang: Op basis van randvoorwaarden (constraints) wordt een negatieve
selectie gemaakt. Daarmee wordt aangegeven welke alternatieve oplossingen
niet in aanmerking komen. Op basis van criteria vindt een positieve selectie

plaats, dat wil zeggen er wordt een definitieve keuze voor een bepaald alterna-
tief gemaakt. Zowel management als medewerkers worden, zij het veelal niet
expliciet, met dergelijke keuzeprocessen geconfronteerd.

Welke factoren als randvoorwaarden en welke als criteria zullen fungeren in
besluitvorming over de configuratie van arbeid kan niet d priori worden aange-
geven. Er wordt, conform de contingencybenadering, vanuit gegaan dat dit
van situatie tot situatie zal verschillen. Zij kunnen (in principe) alle dienen als
leidraad voor het formuleren van eisen aan de configuratie van arbeid.

Dat criteria een subjectief karakter hebben behoeft geen betoog. Het betreft
immers keuzen van betrokkenen. Ook randvoorwaarden zijn echter niet alle
objectief gegeven. Het gaat om de perceptie van actoren. Zo zijn de huidige
technologie en het huidig marktaandeel gegeven, objectief vast te stellen groot-
heden. Het management zal bij de formulering van eisen aan de toekomstige
arbeidsorganisatie echter rekening houden met door hem ingeschatte ontwik-
kelingen op deze gebieden.

Dit hoofdstuk heeft tot doel een aantal begrippen nader te omschrijven. We
beperken ons tot eisen en factoren die in hoofdstuk 2, in het bilzonder schema

2.2, zi n genoemd. Mocht in het vervolg blijken dat nog andere factoren een rol



spelen dan zullen die begrippen alsnog worden toegelicht.
In par. 4.2 zullen de eisen van het management worden bekeken alsmede de

factoren die (vooral) door deze partij in de besluitvorming zullen worden
betrokken.

In par. 4.3 wordt gekeken vanuit een werknemersoptiek. Er wordt een
begripsomschrijving gegeven van de factoren die door werknemers in de
beschouwing kunnen worden betrokken in de formulering van eisen ten aan-
zien van hun arbeidstijd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enige conclusies.

4.2  Eisen aan de configuratie van arbeid en achterliggende factoren -
de managementoptiek

In schema 2.2 is aangegeven dat door het management eisen worden gesteld ten
aanzien van arbeids- en bedrijfstijden en ten aanzien van flexibiliteit. Voor wat
betreft het begrip arbeidstijd kan worden verwezen naar hoofdstuk I waar een
uiteenzetting is gegeven over de chronometrische en chronologische dimensies

88 van arbeidstijd. Hier zullen nog de begrippen bedrijfstijd en flexibiliteit
besproken worden. Omdat deze in de configuratie van arbeid een belangrijke
plaats innemen, wordt hieraan ruime aandacht besteed. Vervolgens komen de
factoren aan de orde.

Bedrijfstijd

Onder de bedrijfstijd wordt verstaan de tijd gedurende welke in een organisatie
of een deel daarvan werkzaamheden worden verricht. De Angelsaxische term
'operating hours' geeft deze situatie kernachtig weer. Het betreft de voor de
organisatie (of het onderdeel) normale werkzaamheden. Indien in een onderne-
ming discontinue ploegenarbeid wordt verricht (zie par. 6.5) dan is de bedrijfs-
tijd in her algemeen 5 x r6 uur = 80 uur per week. De grenzen zijn niet altijd
zo scherp te trekken. Het is niet duidelijk aan te geven wat bijvoorbeeld de
bedrijfstijd is van een algemeen ziekenhuis of zelfs van bepaalde afdelingen
daarvan.

In het verleden viel atv in het algemeen samen met of was het gevolg van een
toenemende welvaart.2 Meestal ging zij gepaard met een evenredige verkorting
van de bedrijfstijd. De atv van de jaren tachtig vindt plaats in een crisisachtige
sfeer van economische stagnatie. Daarbil wordt gestreefd naar een verlenging
of op z'n minst handhaving van de bedrijfstijd om te voorkomen, dat kapitaal-
goederen minder intensief benut gaan worden. Dat betekent in veel gevallen
een ontkoppeling van arbeids- en bedrijfstijden. In een groot aantal organisaties
heeft deze ontkoppeling  chter al

veel eerder plaatsgevonden of heeft de kop-
peling zelfs nooit bestaan.

In sommige gevallen is bedrijfstijdverkorting efficiency-verhogend. Dit zalmet name het geval zijn indien een onderneming of afdeling gedurende impro-
duktieve uren wordt gesloten zodat overcapaciteit wordt verminderd.

Er kunnen, afhankelijk van doelstellingen en randvoorwaarden, ook andere
factoren dan efficiency bepalend zijn voor de bedrijfstijd zoals afstemming op
de afzetmarkt of op het produktieproces.



Flexibiliteit

De begrippen flexibiliteit en ,#exibilisering zijn in de cases van hoofdstuk 2
herhaaldelijk gebruikt. Daaruit blijkt al dat zij in dit onderzoek een zeer

belangrijke plaats innemen, zodat een nadere bespreking noodzakelijk is.
In de definities die in de literatuur worden gegeven van deze begrippen sprin-

gen twee elementen voortdurend in het oog: flexibiliteit is aanpassingsvermo-
gen en wordt gezien vanuit de optiek van het management.4

De aanpassing wordt niet alleen noodzakelijk geacht ten opzichte van de
omgeving, maar ook ten opzichte van interne bedrijfsprocessen. Vanuit deze
overwegingen zal hierna de volgende definitie worden gebruikt: flexibiliteit is
de mate waarin in een organisatie de inzet van mensen en middelen voortdu-
rend kan worden aangepast aan zich wijzigende omstandigheden.

Flexibilisering wordt primair beschouwd als een managementstrategie. In
het algemeen zal deze strategie gericht zijn op efficiencyverhoging. Door Van
den Berg en Van den Tillaart wordt dit zelfs als criterium in hun definitie
opgenomen: Flexibilisering kan echter evenzeer in het teken staan van andere
doelstellingen zoals her vergroten van beheersbaarheid van de organisatie of         89
van het gedrag van werknemers. De 'zich wijzigende omstandigheden' kunnen
op allerlei gebieden liggen: de afzetmarkt, de technologie etc.

In de definitie ligt een verwijzing besloten dat er meerdere mogelijkheden ter
verkrijging van flexibiliteit zijn. Het gaat steeds om de inzet van (combinaties
van) mensen en middelen. Ook door voorraadvorming kan flexibiliteit verkre-
gen worden, maar iuist deze vorm zal veelal niet voldoen aan het efficiencycri-
terium:

Aan de flexibilisering van produktieprocessen wordt in de literatuur zeer

veel aandacht besteed.7 In deze studie wordt vooral gekeken naar de flexibilise-
ring van arbeid, dus naar de wi ze waarop personeel binnen de organisatie in
her arbeidsproces wordt ingeschakeld.

Met betrekking tot de wijzen waarop flexibilisering van arbeid kan worden
gerealiseerd, wordt veelal verwezen naar Atkinson. Deze auteur heeft meer-
dere indelingen gemaakt. In het kader van dit werkstuk is met name de inde-
ling in numerieke flexibiliteit, functionele flexibiliteit en externalisering van
produktie relevant: Elders noemt hij nog de flexibiliteit in beloning.9 Deze
laatste vorm kan ook bij verscheidene andere onderzoekers worden aangetrof-
fen, maar zal hier verder buiten beschouwing blijven, daar deze onafhankelijk
kan worden gezien van de configuratie van arbeid. 10

Numerieke flexibiliteit is het vermogen van ondernemingen om het aantal
arbeidsuren aan te passen aan de bedrijfsdrukte. Overwerk is een duidelijk
voorbeeld van numerieke flexibiliteit die kan worden verkregen met personeel
in vaste dienst. Dit wordt wel intern numerieke flexibiliteit  genoemd.' i  Daar-
naast kan flexibiliteit worden verkregen door personeel in tijdelijke dienst te
nemen, bijvoorbeeld m de vorm van seizoenarbeid of uitzendarbeid. Dit ts
extern numerieke flexibiliteit. Met numerieke flexibiliteit wordt beoogd een
verandering in de afzet of produktie gepaard te doen gaan met een evenredige
verandering in de produktiecapaciteit. Men Streeft naar het voork6men van
over- resp. onderbezetting.



Functionele flexibiliteit betreft het op meerdere plaatsen kunnen inzetten
van werknemers. In verscheidene cases in hoofdstuk 2 is deze vorm van flexibi-
lisering aan de orde geweest (onder andere bij de chemische onderneming).
Functionele flexibiliteit kan op verschillende manieren gestalte krijgen, zoals
door middel van taakverbreding of -verrijking en overplaatsing. Vanuit het
oogpunt van de werknemers is hierbij het belangrijkste de vraag, of door func-
tionele flexibiliteit de kwaliteit van arbeid wezenlijk verbeterd wordt. In de
volgende paragraaf zal hierop nog worden teruggekomen.

Functionele flexibiliteit heeft tot gevolg dat functieomschrijvingen ruimer
worden. Volgens Dekkers neemt bovendien het aantal functies af, maar dat
hoeft niet altijd het geval te zijn. 12 Dat is afhankelijk van de vorm.

Deze vorm van fiexibiliteit wordt gestimuleerd door ontkoppeling van
arbeids- en bedrijfstijden. De relatief grotere afwezigheid van functionarissen
moet immers op de een of andere wi ze worden opgevangen.

Functionele flexibiliteit is echter ook, en wellicht in nog sterkere mate, het
gevolg van technologische ontwikkelingen. In een OECD-studie wordt tech-

- nologische vernieuwing als de stuwende kracht hierachter gezien.13 In beide
90           gevallen zijn aanpassingen nodig in de inhoud van het werk en kunnen werk-

nemers zich beter bekwamen. Functionele flexibiliteit is echter niet altijd even
eenvoudig te realiseren. In deze OECD-studie worden de houding van het
management en arbeidsmarktproblemen als mogelijke belemmeringen
genoemd. Het management denkt volgens de onderzoekers veelal te behou-
dend; is onvoldoende gericht op het doorvoeren van veranderingen. Als
belangrijk negatief gevolg van functionele flexibiliteit wordt gezien een bevor-
dering van segmentatie van de arbeidsmarkt. De opgewaardeerde functies van
de 'core-workers' worden namelijk moeilijker bereikbaar voor mensen van
buiten.

Er kunnen zich nog meer belemmeringen voordoen. Multi-inzetbaarheid is
kostenverhogend, omdat de beloning moet worden aangepast aan de hogere
kwalificaties en vanwege de opleidings- en trainingskosten. Van Ham c.s.
komen dan ook tot de aanbeveling, functionele flexibiliteit te beperken tot
taken die een belangrijke rol spelen in het primaire produktieproces:4 Kalver-
kamp c.s. zien beperkingen als gevolg van een mogelijke verlaging van de kwa-
liteit van de produktie en door het uiteenvallen van bestaande teams.15 Als
voorbeeld noemen zi9 ziekenhuizen, waar door een steeds verder doorgevoerde
specialisatie functie-uitwisseling steeds moeilijker wordt. In de case van het
algemeen ziekenhuis (par. 2.5) werd deze opvatting bevestigd. Op het hoofd-
kantoor van de uitgeveriJ werd de uitwisselbaarheid van functies eveneens zeer

beperkt mogelijk geacht als gevolg van de noodzaak van ver doorgevoerde
specialisatie. Dat de mogelijkheden soms ruimer zijn dan men in eerste instan-
tie geneigd is te denken bleek daarentegen bij het directoraat van de bank.

Ook vanuit het organisatieklimaat kunnen er belemmeringen zijn. In een
(ander) rapport van OECD-adviseurs (onder leiding van Dahrendorf) wordt
erop gewezen, dat het gebrek aan functionele flexibiliteit vooral een Europees
probleem is:6 Zi j signaleren hier een te grote rigiditeit door bestaande regelge-
ving, de afwezigheid van goede regelingen voor omscholing en een houding die
gekenmerkt wordt door angst voor veranderingen. Zij wijzen op Japan waar
de functionele flexibiliteit binnen ondernemingen veel groter is.



Externalisering van produktie (distancing) wordt door Atkinson omschreven
als het vervangen van arbeidscontracten door commercilile contracten. Hij
merkt daarbij op, dat deze vorm eerder een alternatief voor, dan een andere
vorm van flexibiliteit is. In plaats van zelf voor een flexibele organisatie te
zorgen, wordt er eenvoudig (ti jdelilk) capaciteit gekocht. Het meest duidelijke
voorbeeld van deze 'afwentelings-strategie' is uitbesteding. Van verscheidene
zijden wordt een toename van uitbesteding gesignaleerd. 17

In verscheidene praktijkgevallen in hoofdstuk 2 zijn we uitbesteding tegenge-
komen: bij het algemeen ziekenhuis, de chemische onderneming, de aardappe-
len- en uienverwerkende onderneming en het hoofdkantoor van de uitgeveri .
Het ging hierbij steeds om ondersteunende processen, zoals bijv. de technische
dienst, en de omvang bleef beperkt. Opmerkelijk is voorts in dit verband, dat
met de uitbesteding niet primair flexibiliteit werd beoogd maar capaciteitsuit-
breiding.18

Een bijzondere vorm van uitbesteding is thuiswerk. Zoals we in par. 6.8
zullen zien behoeft hierbij geen sprake te zijn van een arbeidscontract. Zeker
als het risico van produktiefouten bil de thuiswerkster wordt gelegd, is de
overeenkomst commercieel van aard. Niettemin ligt thuisarbeid op het grens-            9I

gebied van externalisering van produktie en extern numerieke flexibiliteit van-
wege de grote afhankelijkheid van de thuiswerkster ten opzichte van de werk-
gever. Evenzeer is dat het geval bij uitzendarbeid. Ook hier is veelal geen
sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de inlenende organisatie en de uit-
zendkracht. Het risico van produktiefouten ligt hier echter altijd volledig bij
de werkgever.

Uitgaande van de afhankelijkheidsrelatie tussen een opdrachtgever en een
uitvoerende, zal in her hierna volgende de term externalisering van produktie
nog alleen worden gebruikt voor uitbesteding, terwill uitzend-, afroep- en thuis-
arbeid tot de extern numerieke flexibiliteit worden gerekend. Aan externalise-
ring van produktie zal verder niet veel aandacht meer worden besteed, omdat
deze vorm buiten het bestek van de configuratie van de arbeid valt. Zij zal
alleen in het kader van atv in hoofdstuk 5 nog (in bescheiden mate) terugkeren.

De tot nog toe besproken vormen van flexibiliteit omvatten nog niet alle
mogelijkheden. Het gaat namelijk steeds om flexibiliteit die door het manage-
ment geinitieerd wordt. Dit zou managementflexibiliteit genoemd kunnen
worden. Een organisatie kan echter ook flexibel functioneren doordat mede-
werkers vanuit zichzelf de bereidheid tonen om zich zodanig in te zetten, dat
in de capaciteitsbehoefte wordt voorzien. We zouden hier dan kunnen spreken
van werknemersfiexibiliteit.19 Er hoeft dus niet altijd sprake te zijn van een
managementstrategie. Het betreft hier voornamelijk werknemers met functie-
contracten. Zij doen hun werk, ongeacht de bestede ti id, al is compensatie in
tijd (tijd voor tijd) soms wel mogelijk. Een vergoeding voor overwerk zullen
deze functionarissen in het algemeen niet ontvangen. Het meest sprekend is
deze vorm naar voren gekomen in de case van het hoofdkantoor van de uitge-
verij. Maar ook in het algemeen ziekenhuis, het radiotherapeutisch instituut en
de machinefabriek bleek werknemersflexibiliteit voor te komen; in het zieken-
huis uit de bereidheid van medewerkers om met roostervnje dagen te schuiven
als het werk dat noodzakelijk maakt, in het radiotherapeutisch instituut uit de



bereidheid van personeel om buiten werktijd aan vergaderingen deel te nemen
en in de machinefabriek op de externe service- en reparatie-afdeling als spoedei-
sende orders op locatie moeten worden afgewerkt. De genoemde voorbeelden
stemmen in bun .verscbt>ningsuorm overeen met de hiervoor besproken intern
numerieke flexibiliteit. Werknemersflexibiliteit kan ook de vorm van functio-
nele flexibiliteit aannemen indien bijvoorbeeld collega's uit zichzelf het werk
van anderen overnemen. In onderstaand schema worden de vormen van flexi-
biliteit onderscheiden.

SCHEMA 4.1 Vormen van flexibiliteit in de configuratie van arbeid

Naar initiatief: Naarverschijningsvorm:

 _ management- - intern numeriek
flexibiliteit - functioneel

- extern numeriekFlexibiliteit           4
92

I werknemers- - Intern numeriek
flexibiliteit - functioneel

Flexibilisering kan grote nadelige consequenties hebben voor werknemers.
Gewezen wordt onder meer op de afbraak van rechtsbescherming van werkne-
mers, de intensivering van arbeid (zie bijv. par. 2.4), het verschuiven van
arbeidsactiviteiten naar de eigen tiJd van werknemers (zie par. 2.Io) en het
afwentelen van onderbezettingsrisico's op werknemers. 20

In een studie van een werkgroep van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid worden deze problemen beaamd, met name ten aanzien van
bepaalde vormen van extern numerieke flexibiliteit. De werkgroep komt toI
een aantal aanbevelingen om de inkomens- en rechtszekerheid van werkenden
te verbeteren. 21

Hoezeer werkgevers- en werknemersorganisaties over deze problematiek
van mening verschillen komt scherp naar voren in een commentaar van de
Stichting van de Arbeid op dit rapport. Op geen enkel wezenlijk punt ziin de
partijen het met elkaar eens.22 Waar de werkgroep en werknemersorganisaties
het nemen van wettelijke maatregelen bepleiten, wordt dit door werkgeversor-
ganisaties onnodig geacht en afgewezen. De eersten zi n van mening, dat het
contractuele evenwicht tussen werkgever en werknemer onvoldoende gewaar-
borgd wordt en dat een betere bescherming van werknemers door het arbeids-
recht noodzakelijk is.23 De werkgevers vinden het beginsel van contractvri -
heid echter belangrilker en achten misstanden niet bewezen.24 Omdat de
genoemde maatregelen geheel in de juridische sfeer liggen wordt hierop in deze
studie niet en detail ingegaan. De standpunten zullen wel worden verduidelijkt
in hoofdstuk 6, met name bij de bespreking van afroep- en thuisarbeid.

Uitgaande van de gekozen definitie en de hier besproken vormen van flexibili-
teit kan worden gesteld, dat flexibilisering van arbeid deel uitmaakt van de



configuratie van arbeid. In de bespreking van de bedrijfstijd lag het accent op
de chronometrische dimensie. Bij flexibiliteit gaat het vooral om de chronolo-
gische dimensie, waarbij ook de arbeidstijdpatronen in het geding zijn. Eisen
door het management aan arbeids- en bedrijfstilden en aan flexibiliteit gesteld
zullen vanaf hier dus gezamenlijk worden beschreven als eisen ten aanzien van
de configuratie van arbeid.

Differentiatie

Door te spreken over bedrijfstijdverlenging en -verkorting uoor afdelingen
wordt al duidelijk, dat de bedrijfstijd binnen ondernemingen verschillen kan
vertonen. Dit blijkt daadwerkelijk veelvuldig het geval te zijn.25 Individualise-
ring (zie par. 4.3) en flexibilisering leiden eveneens tot verschillen tussen werk-
nemers voor wat betreft hun werktijden. Zo ontstaat dij»entiatte hetgeen in
dit verband inhoudt dat werknemers en afdelingen van 66n en dezelfde organi-
satie niet allemaal dezelfde arbeids- resp. bedrijfstijden hebben. Vanuit manage-
mentoptiek gaat het om de vraag of op bet niveau van afdelingen en functies een
adequate configuratie van arbeid is gekozen; adequaat in de zin van effectief en               93
efficient. Daarbij dient in het bijzonder gewaakt te worden voor suboptimali-
satie. Afdelingen en functies met een gedifferentieerde invulling van arbeids- en
bedriffstijden moeten goed op elkaar afgestemd worden. Het is deze differen-
tiatie die onder meer geleid heeft tot de keuze voor de contingencybenadering
(zie par. 3.3)·

Na aldus de eisen besproken te hebben richten we vervolgens de aandacht op
randvoorwaarden en criteria. Achtereenvolgens worden besproken de afzet-
markt, de arbeidsmarkt, de politieke omgeving, efficiency, beheersbaarheid,
het organisatieklimaat en ten slotte produktieproces- en functiekenmerken.

De afzetmarkt

Tot de afzetmarkt worden niet alleen afnemers gerekend maar ook concurren-
ten. Het gaat om het geheel van vraag en aanbod, krachten die primair van
invloed zijn op de concurrentieverhoudingen. In deze studie ligt de nadruk
voor wat betreft de afzetmarkt op economische aspecten. Vanuit deze optiek
nemen schaarsteverhoudingen een belangrijke plaats in omdat deze bepalend
zijn voor de prilsverhoudingen. Zoals terloops reeds opgemerkt in de inleiding
van dit hoofdstuk gaat het hier niet alleen om de positie van de betrokken
organisatie in de uitgangssituatie maar ook om de (verwachte) ontwikkelingen.
Het management zal in de vormgeving aan de arbeidsorganisatie trachten
hierop te anticiperen.

Uit hoofdstuk 2 en uit de bespreking van flexibiliteit komt naar voren, dat
ten aanzien van de configuratie van arbeid met name omvang en voorspelbaar-
heid van fluctuaties in de afzet en produktie relevant zijn. Het management zal
streven naar een zo goed mogelijke afstemming van de bezettingsgraad van de
organisatie op deze fluctuaties. Bij de producent van auto-onderdelen bleek dat
de bedrijfsdrukte vrij constant gehouden kon worden door in tijden van rela-
tieve slapte op voorraad te produceren. De kosten die hieraan verbonden zijn



zullen moeten worden afgewogen tegen de kosten van een varierende bedrijfs-

bezetting. Bovendien is voorraadvorming niet altijd mogelijk. Her algemeen
ziekenhuis uit par. 24 gebruikt de rustige perioden in het jaar om wachtlijsten
weg te werken. Het management van het radio-therapeutisch instituut wi  st
het aanhouden van wachtlijsten, gezien de specifieke categorie patienten, daar-
entegen van de hand. Ook de concurrentie is in dit verband van belang. Zo
moet het directoraat effecten van de bank wel meegaan met bedrijfstijdverlen-
ging als concurrerende instellingen deze ook doorvoeren. De logistieke eenhe-
den van de Koninlijke Landmacht hebben echter geen concurrentie te vrezen
en kunnen zich daardoor een geringe dynamiek veroorloven.

De arbeidsmarkt

Van dit begrip bestaan vele omschrijvingen en definities. Van Voorden onder-
scheidt in dit verband een tweetal stromingen, te weten een economische en
een institutionalistische. In de eerste wordt een relatie gelegd tussen inkomens-
en werkgelegenheidsontwikkeling, in de tweede worden inkomensvorming en

94               -verdeling en werkgelegenheid los van elkaar gezien.26 Van Hoof merkt op, dat
de interdependentie niet uit het oog mag worden verloren. Hij Stelt dat indien
men in machts- en afhankelijkheidsrelaties en in verdelingsvraagstukken geYn-
teresseerd is, het geYnstitutionaliseerde niet buiten beschouwing kan blijven. 27

Gezien de gekozen benaderingswijze voor deze studie is de definitie van Van
Hoof dan ook bruikbaar. Hij ziet de arbeidsmarkt als het totaal van processen
dat plaatsvindt tussen vragers en aanbieders van arbeidsvermogen en de daar-
mee samenhangende regels en institutionele voorzieningen, waardoor zowel
de allocatie als de prijsvorming van arbeid tot stand komt.28 Elders
onderscheidt Van Hoof het functionalistisch perspectief (de arbeidsmarkt als
systeem) naast het gedragsperspectief (de arbeidsmarkt als arena).29 Het
duale karakier van organisaties, waarop gewezen is in hoofdstuk 3 bij de
bespreking van de actie- en systeembenadering, typeert ook de arbeidsmarkt.
De benaderingswijzen sluiten hierdoor goed op elkaar aan.

De politieke omgeuing

Analoog aan de definitie van de arbeidsmarkt kan nu de politieke omgeving in
relatie tot de configuratie van arbeid worden omschreven als het geheel van

regels en institutionele voorzieningen op meso- en macro-niveau, waaruit
randvoorwaarden voor de configuratie van arbeid worden afgeleid. Het is het
krachtenveld waarin overheid, werkgevers(organisaties) en werknemersorgani-
saties elkaar treffen (en veelal zullen trachten tot overeenstemming te komen
ten aanzien van het sociaal-economisch beleid) alsmede de legislatieve context.
In dit krachtenveld functioneren organen als de Stichting van de Arbeid, de
Sociaal Economische Raad en de Arbeidsinspectie, hiertoe kunnen wettelijke
regelingen over arbeids- en rusttijden gerekend worden, hierin vindt CAO-
overleg plaats etc. Kortom, vanuit de politieke omgeving wordt een groot aan-
tal randvoorwaarden aan organisaties gesteld ten aanzien van de configuratie
van arbeid.

Op de bovengenoemde punten vallen de arbeidsmarkt, zoals hiervoor gedefi-



nieerd, en de politieke omgeving samen. Deze twee factoren overlappen elkaar
echter niet geheel. In de politieke omgeving treffen we namelijk ook de over-
heid als financieringsbron, als verdeler van middelen aan. In de case van het
algemeen ziekenhuis was de invloed van deze factor zeer manifest. Hier over-

lappen de politieke omgeving en de arbeidsmarkt elkaar niet. Omgekeerd valt
de arbeidsmarkt niet samen met de politieke omgeving waar de verdelings-
vraagstukken zelf aan de orde komen, aangezien het economisch deel van de
arbeidsmarkt (vraag en aanbod van arbeid) niet tot de politieke omgeving kan
worden gerekend.

Efjiciency

In het vorige hoofdstuk is bij de bespreking van de transactiekostenbenadering
reeds vrij uitvoerig stilgestaan bij het efficiencybegrip. Daarom kan hier wor-
den volstaan met een korte aanvulling.

De onderneming die activiteiten met behulp van schaarse produktiefactoren
moet uitvoeren, zal naar maximale efficiency streven. Dit impliceert dat men
tracht bepaalde doelstellingen te bereiken tegen zo laag mogelijke kosten c.q.            95
dat men een zo groot mogelijke output probeert te realiseren tegen bepaalde
kosten. Verspillingen moeten worden voorkomen.

Goldschmidt onderscheidt hierbij interne en externe efficiency.30 Interne
efficiency houdt in het uitvoeren van ondernemingsactiviteiten tegen mini-
male kosten terwijl het streven naar externe efficiency de onderneming nood-
zaakt goederen en/of diensten op de markt aan te bieden die, gezien het
gebruik van schaarse middelen, maatschappelijk verantwoord zijn. Het streven

naar efficiency is volgens Goldschmidt niet het specifieke doel van de onderne-
ming. De onderneming brengt een bepaald assortiment goederen en/of dien-
sten voort, dat zodanig is samengesteld dat externe efficiency is gewaarborgd.
Dit noemt hij het technisch doel. Daarmee dienen behoeften van bij de onder-
neming betrokkenen te worden bevredigd (de secundaire doelstellingen) en een
zodanig winstniveau gerealiseerd, dat de continutteit van de onderneming is
gewaarborgd (de primaire doelstelling). Het efficiencystreven is derhalve geen
doel op zichzelf.

Ook Verkaik komt in een uitgebreide studie over de doelstellingen van orga-
nisaties tot de conclusie dat efficiencyverbetering niet zonder meer als de
hoofddoelstelling van bedrijven kan worden gezien. Volgens deze auteur kan
datgene waI als doelstelling gekarakteriseerd wordt vaak met evenveel recht als
middel worden aangeduid.31 Dat geldt volgens hem overigens ook voor het
winststreven.

Bebeersbaarbeid

Beheersbaarheid betekent in het kader van deze Studie het vermogen van het
management om het gedrag van werknemers te bepalen. Efficiency en beheers-
baarheid kunnen niet los van elkaar worden gezien. In een studie naar de
samenhang tussen ontwikkelingen in de teChnologie, in arbeidsorganisaties en
op de arbeidsmarkt wordt door Christis C.S. gesteld, dat efficiency en beheers-
baarheid twee zijden van een medaille zi n.32 Beheersing van het gedrag van



werknemers komt voort uit een streven naar verhoging van efficiency. Echter,
een te zwaar accent op gedragsbeheersing (zoals in het Taylorisme) kan contra-
produktief worden, dus inefficiEnt zijn, doordat er fricties en storingen ont-
staan. Hetzelfde argument zijn we reeds tegengekomen bij de bespreking van

de contingencybenadering, waar verwezen is naar Child die stelt dat organisa-
tieleden zich zullen verzetten tegen voor hen onaanvaardbare vormen.

Ook de begrippen beheersbaarheid en autonomie (zeggenschap, speelruimte)
hangen nauw samen. Een grote beheersing door het management betekent een
geringe autonomie van medewerkers; een geringe beheersing geeft medewer-
kers daarentegen een grote speelruimte. Zo kan bijvoorbeeld worden gesteld,
dat in organisaties die in een turbulente omgeving verkeren speelruimte nood-
zakelijk is om de dynamiek het hoofd te kunnen bieden. In het laatste hoofd-
stuk zal deze stelling worden uitgewerkt.

In het denken over autonomie van werknemers in het werk wordt door Van
Dijck vanaf de tweede wereldoorlog een drietal fasen onderscheiden.33 Aller-
eerst een op de Human Relationsbeweging gebaseerde stroming, waarin auto-

96 nomie primair gezien wordt als een motivatievraagstuk. Vervolgens, vooral in
de jaren '70, wordt autonomie gezien als een politiek en machtsvraagstuk.
Deze stroming komt tot uitdrukking in het streven naar herverdeling van
invloed en macht. De auteur ziet in de tachtiger  aren een integratie in autono-
mie-in-arbeid en autonomie-in-organisatie zoals deze tot Uitdrukking komen in
decentralisatie, zelfbeheer en verzelfstandiging van eenheden. Ook al zijn deze
laatste ontwikkelingen hier en daar zichtbaar, een brede, maatschappelijke
stroming vormen zi5 zeker (nog) niet. Evenmin kan worden gesteld dat de
eerste en tweede stroming volledig tot het verleden behoren. Nog steeds wordt
gestreefd naar verbetering van kwaliteit van arbeid op grond van motivationele
overwegingen, nog steeds wordt gestreefd naar meer macht en invloed door
groeperingen die deze (naar hun idee) onvoldoende hebben. Tegelijkertijd kun-
nen echter revisionistische rendensen onderkend worden, bijvoorbeeld m de
katholieke kerk en op universiteiten, waarbij gestreefd wordt naar herstel van
oude machtsverhoudingen. Het veld is volop in beweging en er kan niet een-

duidig worden aangegeven in welke richting het zich zal ontwikkelen.
Met name door Marxistisch georienteerde sociologen (Braverman, Fried-

man, Heinze, Offe) wordt de door Van Dijck als derde genoemde stroming

gezien als een managementstrategie. Deze houdt in dat aan werknemers een
grotere autonomie wordt gegeven, om daarmee de eigen doelstellingen (van
het management dus) te reaiiseren.34 In par. 3.5 is dir reeds beschreven als de

participatiestrategie (responsible autonomy).
Hoe door het management wordt omgegaan met het vraagstuk van autono-

mie en beheersbaarheid zal van organisatie toI organisatie, en veelal zelfs van
afdeling tot afdeling, verschillen en sterk situationeel bepaald worden. Zeker
is, dat het management hierin een zekere keuzevrijheid heeft.

Beheersing hangt niet alleen samen met zeggenschap. In de volgende hoofd-
stukken zullen ook organisatorische problemen onder dezelfde noemer wor-
den gebracht. Vraagstukken van coordinatie (en planning), communicatie en
produktie zullen als beheersingsvraagstukken worden beschreven. In schema
2.2 ziin deze vraagstukken 'overige organisatorische aspecten' genoemd.



Het organisatieklimaat

Onder het organisatieklimaat (c.q. de organisatiecultuur) wordt verstaan een
geheel van gemeenschappelijke waarden dat binnen een organisatie aanwezig is
en zich daar ontwikkelt en waaraan normen voor attitudes en gedragingen van
organisatieleden worden ontleend.35 Sterker nog dan met de term organisatie-
cultuur wordi met organisatieklimaat een (armo)sfeer aangeduid.36 In een orga-
nisatie kan bijvoorbeeld een warm (mensgericht) of koud (taakgericht) klimaat
heersen.

Het is van grote invloed op het gedrag van management en medewerkers van
organisaties. Van Dijck omschrilft het dan ook als een 'onzichtbaar bindweef-
sel' dat de „belevingswereld van mensen dn hun interacties (gedrag) in een
groep, in een organisatie kenmerkt".37

Uit het bovenstaande blijkt een nauwe samenhang met de hiervoor bespro-
ken factor beheersbaarheid. Bij beide factoren neemt het gedrag van organisa-
tieleden een belangrijke plaats in. Het organisatieklimaat kan bijdragen tot
gedragsbeheersing. Ook loyaliteit is in dit verband van belang. Werknemers-
flexibiliteit kan alleen begrepen worden vanuit inzicht in het organisatiekli-         97
niaat.

In termen van de door Friedman gemaakte onderscheiding in management-
strategiein (zie par. 3.5) kan de samenhang tussen organisatieklimaat en
beheersbaarheid als volgt worden weergegeven. In geval van een participatie-
strategic wordt geappelleerd aan een grote loyaliteit en is de zeggenschap van
medewerkers relatief groot. Hier bestaat de mogelijkheid van werknemers-
flexibiliteit. Bij een beheersingsstrategie wordt er geen beroep gedaan op loyali-
teit (ongeacht of deze er is) en is de zeggenschap van personeel (bijvoorbeeld
over arbeidstijden) gering. Hier is alleen managementflexibilitelt denkbaar,
waarbij met name gedacht moet worden aan intern numerieke en functionele
flexibiliteit.

In de visie van Friedman (en bijvoorbeeld ook Christis c.s.) is zowel bi j een
beheersings- als bij een participatiestrategie sprake van een instrumentele visie
van de leiding op arbeid.38 Het management gebruikt her personeel om zijn
doelstellingen te realiseren. Fox noemI dit een 'low-trust situation'.39 In or-
ganisaties met een dergelijk klimaat heerst een sfeer van achterdocht, par-
ti1 en manipuleren met informatie en communicatie, ondergeschikten krijgen
weinig speelruimte, rechten en verplichtingen worden nauwkeurig omschre-
ven,

etc.

Daar tegenover staan organisaties waarin betrokkenen wel op basis van
gelijkwaardigheid met elkaar omgaan ('high-trust situations'). Hier heerst een
sfeer van openheid, loyaliteit en vertrouwen. Ligt in de 'achterdochtige organi-
satie' de nadruk op conflict- en onderhandelingsprocessen, in de 'vertrouwens-
organisatie' ligt het accent op (rationele) discussie.40 Tegenover een 'win-lose-
relationship' staat een 'problem-solving-relationship'.41 Fox benadrukt dat zijn
onderscheiding geen betrekking heeft op de persoonlijke relatie tussen mensen
binnen organisaties, maar op geYnstitutionaliseerde relaties, zijnde het geheel

42van rollen, regels, structuren, besluitvorming, beleid e.d.
Hierboven is gesteld dat het organisatieklimaat van grote invloed is op het



gedrag van organisatieleden. De onderscheidingen van Friedman en Fox
maken duidelijk, dat het organisatieklimaat geen gegeven, determinerende fac-
tor is, maar beYnvloedbaar, voor een belangrijk deel resultante van keuzen
door het management. De leiding kiest expliciet of impliciet voor een bepaalde
strategic om haar algemene of specifieke functies in een concrete situatie re
realiseren, mede op grond van eigen percepties en opvattingen.43 Typerend is
hiervoor, dat de mate waarin werknemers autonomie hebben wel als het meest
bepalende kenmerk voor de organisatiecultuur wordt gezien.44 Hieruit blijkt
ook de samenhang tussen organisatieklimaat en beheersbaarheid.

Niet alleen het management bepaalt het organisatieklimaat, dat doen ook de
werknemers met hun waarden en normen. Hun houding tegenover de organi-
satie, het eigen werk, de beloning, de behoefte aan verantwoordeliikheid en

45speelruimte etc. zijn mede van invloed op het organisatieklimaat.

Produktieproces- en functiekenmerken

Kenmerken van produktieprocessen en functies kunnen worden gezien in
98           samenhang met het organisatieklimaat. In de keuze van de produktietechniek

en van de werkzaamheden waaruit functies bestaan komt de speelruimte van
werknemers toI uitdrukking. In situaties met een lage vertrouwensgraad is er
volgens Fox sprake van een vergaande arbeidsdeling, op basis waarvan het
management streeft naar een grote beheersbaarheid en efficiency.46 In derge-
lijke situaties treedt al gauw vervreemding op. Bestaat er wel een goede ver-
trouwensrelatie tussen management en medewerkers, dan zal deze leiden tot
een grote autonomie van medewerkers.

Zoals gezegd wordt de participatiestrategie door Fox ook tot de 'low-trust
situation' gerekend. Medewerkers hebben hierbij weliswaar een zekere auto-
nomie, m.n. over de inhoud van hun arbeid, maar deze blijft onderworpen aan
regulering door het management, waardoor ongelijkwaardigheid tussen par-
ti ien blijft bestaan.

Naast autonomie wordt door Child, conform de ideeen van Fox, specialisatie
als tweede basisdimensie voor het ontwerpen van taken en functies genoemd.47

Hiermee wordt aangegeven welke werkzaamheden een functie omvat. Speciali-
satie heeft betrekking op breedte en diepgang. De specialist heeft een smalle
taak met een relatief grote diepgang.

In hoofdstuk 2 zijn verscheidene kenmerken van produktieprocessen en func-
ties naar voren gekomen waarin de hier genoemde basisdimensies autonomie
en specialisatie tot uitdrukking komen. Vooral de mogelijkheden en bereid-
heid tot het overdragen van werkzaamheden zijn hierbij relevant. De teamvor-

ming bij het directoraat effecten van de bank is een vorm van de-specialisatie.
Bil het algemeen ziekenhuis zagen we daarentegen verdergaande specialisatie
met als gevolg een geringere overdraagbaarheid van werkzaamheden en minder
mogelijkheden voor taakroulatie. Bij de machinefabriek komen verscbillen in
autonomie goed toI uitdrukking. Op de externe service- en reparatie-afdeling
hebben medewerkers een grote autonomie, op de interne afdeling niet. De
'strijd' om autonomie komt verder duidelilk naar voren op het hoofdkantoor
van de uitgeveriJ.



In deze laatste twee voorbeelden blijkt dat de autonomiekwestie (tot op
zekere hoogte en vooralsnog) functiegebonden is. De functies van het hoger
gekwalificeerde personeel van de externe service- en reparatie-afdeling en van
de uitgeveri j zijn moeilijk exact in regelgeving te bepalen en daardoor moeilijk
beheersbaar. Directe supervisie is niet mogelijk; de medewerkers moeten wei
een zekere autonomie hebben.

4.3  Individualisering en kwaliteit van arbeid - de werknemersoptiek

In schema 2.2 bleek dat door werknemers eisen worden gesteld aan de arbeids-
tijden. Op dit begrip behoeft hier niet verder te worden ingegaan. We kunnen
ons beperken tot de factoren die specifiek vanuit werknemersoptiek van
belang zijn. Zoals hierna zal blijken hebben deze op een tweetal gebieden
betrekking, te weten individualisering en kwaliteit van arbeid. Daarmee is niet
gezegd dat dit de enige factoren zijn die voor werknemers een rot spelen. In de
vorige paragraaf hebben we reeds gezien dat bijvoorbeeld beheersbaarheid en

organisatieklimaat zowel voor management als voor medewerkers van belang            99
zijn. Deze factoren behoeven echter uiteraard niet nogmaals aan de orde te
komen.

Individualisering

In een al eerder genoem le studie van OECD-deskundigen onder leiding van
Dahrendorf wordt als 66n van de oorzaken van de huidige ontwikkelingen in
de configuratie van arbeid genoemd, de behoefte om de 'levenskwaliteit' te
verhogen.48 De term 'levenskwaliteit' heeft betrekking op immateriEle voor-
waarden van werk en leven; met name het vermogen van individuen om hun
wensen en aspiraties in overeenstemming te brengen met de organisatie van
arbeid. Dit is, volgens de Dahrendorfgroep, voor een belangrijk deel een kwes-
tie van zeggenscbap van mensen over tijd. In dit rapport wordt flexibilisering
niet alleen gezien vanuit de optiek van het management (c.q. vanuit het organi-
sat:iebelang) maar heeft dit begrip een bredere betekenis. Hier wordt ook geke-
ken naar de behoeften van de samenleving als geheel en van individuen. De
idee is, dat naarmate de feitelijke situatie van individuen met betrekking tot
inkomen en vrije tijd beter in overeenstemming is met hun behoeften, het
welbevinden en de kwaliteit van arbeid van werknemers hoger zullen zijn (en
daarmee het maatschappelijk welzijn).

49

Vanuit dit gezichtspunt kan individualisering van arbeidsrelaties naar analo-
gie van de definitie van flexibilisering worden gedefinieerd als de mate waarin
een werknemer in staat is om zijn (of haar) arbeidstijd zowel voor wat betreft
de omvang als de positie aan te passen aan persoonliike omstandigheden en
voorkeuren. Zoals flexibilisering hiervoor omschreven is als een mogelijke
managementstrategie, zo kan individualisering worden beschouwd als een
mogelijke werknemersstrategie. Dat wil zeggen dat individualisering gericht is
op het verwezenlijken van eigen doelstellingen van personen, ook al kunnen
deze strijdig zijn met belangen van de organisatie. Thierry wijst erop dat niet
kan worden gesproken over 'de' waarde van tijd of van atv. Voorkeuren wor-



den onder meer bepaald door kenmerken van individuen of groepen, (verande-
ringen in) de omstandigheden waarin mensen zich bevinden, de inhoud van
hun werk, omvang en positie van vrije tijd en door de bestedingsmogelijkhe-
den daarvan.50 Hij bepleit op grond van deze verschillen individualisering van
het arbeidsvoorwaardenpakket binnen bepaalde randvoorwaarden, bilvoor-
beeld door het cafetariaplan (zie noot 227 bij hoofdstuk 6). Rehn noemde in
1972 reeds met name het gemiddeld hogere opleidingsniveau als reden dat stan-
daardvoorschriften en -regelgeving worden verworpen en dat individuen meer

51zelf de inrichting van hun leven wensen te bepalen.

Hoewel individualisering dus duidelijk gericht is op het verhogen van het wel-
zijn van werknemers, worden hierbij door verscheidene auteurs kanttekenin-
gen geplaatst. Wijgaerts geeft het volgende overzicht.52
- Individualisering wordt ondergeschikt gemaakt aan de flexibiliseringsbe-

hoefte van organisaties maar dient wel als 'dekmantel'.
- Gezien de situatie op de arbeidsmarkt zijn de keuzemogelijkheden van

medewerkers zeer beperkt.
IOO - Door individualisering zal de vakbeweging invloed verliezen, aangezien

deze haar kracht ontleent aan het behartigen van collectieve belangen.
- Het invoeren van met individualisering gepaard gaande grote verschillen

tussen arbeidstijdpatronen leidt tot segmentatie van de arbeidsmarkt.
Ten aanzien van het eerste punt wordt door Heinze c.s. opgemerkt, dat

werknemers weliswaar een zekere speelruimte krijgen, maar dat zij zich bij de
feiteliike inrichting van hun arbeidstiid veeleer zullen richten op de behoeften
van de werkprocessen dan op hun eigen behoeften.53 Ook hieruit blijkt het
belang van de in de vorige paragraaf besproken factoren voor werknemers.

Het mogelijke verlies van invloed van de vakbeweging heeft onder meer
geleid tot verzet tegen variabele werktijden (zie par. 6.2). Ook over deeltijdar-
beid zi in veel bonden niet erg enthousiast. E6n van de belangrijkste argumen-
ten is de lage organisatiegraad van deeltijders. Daarnaast wordt gewezen op de
lagere kwaliteit van arbeid van deeltijders en de intensievere controle op deze
medewerkers. 54

Het aspect van segmentatie is uitermate relevant, maar valt buiten het bestek
van deze studie. 55

Kwaliteit van arbeid

In de vele studies op het gebied van kwaliteit van arbeid kan een drietal stro-
mingen worden onderscheiden: een individueel psychologische, een systeem-
theoretische en een actietheoretische.56 Eerstgenoemde stroming richt zich
vooral op individuele werknemers. Nagegaan wordt hoe de werknemer zijn
werk in al zijn facetten beleeft; wat zijn doelstellingen, behoeften, waarden etc.
zijn en hoe deze zich verhouden tot zijn werk.

In de systeembenadering wordt het begrip kwaliteit van arbeid los van de
mens gezien. De subjectieve beleving van de werknemer is in deze benaderings-
wijze irrelevant. Typerend is de opmerking van Buyse „dat kwaliteit van de
arbeid en kwaliteit van de organisatie objectief vaststelbare eigenschappen zi in
van een arbeids(sub)systeem (...)".57



In de actietheoretische st)roming wordt kwaliteit van arbeid gezien als de
relatie tussen kenmerken van de arbeidssituatie en kenmerken van de wer-
ker.58 Deze stroming onderscheidt zich van de individueel-psychologische
benaderingswijze, doordat meting plaatsvindt op bedrijfsniveau. In de systeem-
benadering ligt de klemtoon eenzijdig op de inhoud van het werk en is er geen
of weinig aandacht voor de andere aspecten die in dit verband ook van belang
blijken te zijn voor de arbeidsbeleving van werknemers. Bovendien wordt op
een simplistische wiize verband gelegd tussen de kwaliteit van de organisatie en
de kwaliteit van arbeid. Is de kwaliteit van de organisatie goed (in termen van
regelen, sturen, beheersen) dan wordt de kwaliteit van arbeid ook geacht goed
te zijn.59 Een premisse die niet hard gemaakt kan worden. Er is onvoldoende
oog voor mogeliike belangenconflicten. Dit is een punt van kritiek op de sys-
teembenadering in het algemeen. De systeembenadering van de kwaliteit van
arbeid wordt daarom verworpen.

Van de andere twee benaderingswijzen sluit de actietheoretische het beste
aan bij het in schema 3.2 weergegeven analysemodel van sociale verandering,
omdat door meting op bedrijfsniveau de wisselwerking tussen individu en
organisatie zichtbaar wordt. Daarom wordt aan deze opvatting hier verder de IOI

voorkeur gegeven.
In de omschrijving van deze stroming gebruikt Huijgen de term arbeidssitua-

tie. De betekenis daarvan is ruim; zo ruim dat daarin zowel de arbeidsinhoud
als de arbeidsomstandigheden, -voorwaarden en -verhoudingen kunnen wor-
den vervat.60 Omdat de configuratie van arbeid van invloed kan zijn op alle
vier genoemde gebieden wordt hier verder uitgegaan van deze ruime betekenis.
Bij de beoordeling van bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting zullen werknemers
de gevolgen altijd in hun onderling verband zien ('wat lever ik ervoor in en waI
krijg ik ervoor terug?'). Aangezien de gevolgen op alle vier gebieden kunnen
liggen (denk bijvoorbeeld aan de in de voorgaande paragraaf genoemde func-
tionele flexibiliteit), dienen deze alle in de beoordeling te worden meege-
nomen.

Het zal duidelijk zijn dat de configuratie van arbeid een essentieel bestanddeel
vormt van de arbeidssituatie. Het gaat immers om de vraag hoeveel en wanneer
mensen werkzaam zijn en hoe aan arbeidsrelaties vorm gegeven wordt. Daar-
mee ziin de arheidsvoorwaarden in het geding en veelal ook de andere drie
deelgebieden. De organisatie streeft in een bepaalde periode de voortbrenging
van een zekere hoeveelheid output na. Daartoe moet een veelheid van werk-
zaamheden worden verricht die door het management over de beschikbare
arbeidskracht verdeeld wordt. Deze beschikbaarheid is echter geen gegeven
entiteit, maar wordt door de leiding, binnen een aantal randvoorwaarden,
bepaald. Het vaststellen van het aantal werknemers, de kwalificatiegraad, de
arbeidstijd, de arbeidstijdpatronen en de bedrijfstild, het zijn alle aspecten van
de arbeidssituatie en daarmee bepalend voor de kwaliteit van arbeid.

In de beschrijving van her organisatieklimaat is de nadruk gelegd op vertrou-
wen en autonomie. Organisatieklimaat en kwaliteit van arbeid hangen dan ook
nauw samen. Een grotere autonomie van medewerkers impliceert een betere
kwaliteit van arbeid. Het betreft met name de arbeidsverhoudingen, maar kan
ook toI uitdrukking komen in de arbeidsinhoud, waarvoor verwezen kan wor-



den naar de hiervoor besproken relatie tussen organisatieklimaat enerzijds en
kenmerken van produktieprocessen en functies (c.q. technologie) anderzijds.

4.4 Concluderende opmerkingen

Het vorm geven aan een arbeidsorganisatie kan worden beschreven in termen

van onderhandelingsprocessen. Dit wordt met name in de arbeids- en organisa-
tiesociologie gedaan. StrategieEn van management en medewerkers, beheer-
sings- en machtsvraagstukken nemen daarbij een belangrijke plaats in.61 In het
algemeen is de invloed van het management op tal van gebieden aanzienlijk
groter dan die van werknemers. Medewerkers hebben geen of nauwelijks
invloed op strategische beleidsbepaling, teChnologiekeuze, managementstijl,
werkverdeling, organisatiestructurering etc.; noch individueel, noch collectief.

Een tweede opmerking die ten behoeve van de analyse in de volgende hoofd-
stukken gemaakt moet worden betreft de samenhang tussen factoren. Deze
bleek duidelijk bij de bespreking van beheersbaarheid, efficiency, organisatie-

I02 klimaat en produktieproces- en functiekenmerken. Zo kunnen ook verande-

ringen in de technologie bijvoorbeeld leiden rot veranderingen in produktie-
processen en functie-opbouw, in organisatieklimaat, in kwaliteit van arbeid
enzovoort. Deze verwevenheid geeft aan dat de configuratie van arbeid niet als
een op zichzelf staand fenomeen beschouwd mag worden maar een onderdeel
vormt van bredere, maatschappelijke ontwikkelingen en van meerdere ont-
wikkelingen die tegelijkertijd binnen organisaties plaatsvinden.

De onderlinge samenhang stelt ons ook in staat om de in schema 2.2
genoemde factoren te reduceren toI een beperkt aantal. Aan managementkant
worden de 'overige organisatorische aspecten' ondergebracht bij de factor
beheersbaarheid.

Aan werknemerskant gaat het om meer aspecten. Plaatsing van de genoemde
factoren in de in par. 4.3 onderscheiden categorieEn levert echter geen proble-
men op. Gegeven de definitie behoren persoonlijke voorkeur en priv&-omstan-
digheden bij individualisering terwijl ook de verhouding arbeidstijd-vrije tijd
hiertoe kan worden gerekend.

De factoren inkomen en werkgelegenheid resp. werkzekerheid vallen onder

de kwaliteit van arbeid (arbeidsvoorwaarden) evenals belasting (arbeidsin-

houd).
Bovendien wordt hier nog eens herhaald, dat eisen aan flexibiliteit worden

gerekend tot de eisen van het management ten aanzien van de configuratie van
arbeid.

In de inleiding van dit hoofdstuk is opgemerkt dat de factoren verschillen in de
mate waarin zij beinvloed kunnen worden. Daarbij is een onderscheid gemaakt
tussen (percepties van) randvoorwaarden en criteria. Op basis van de hier gege-
ven beschrijving kan niet zonder meer worden afgeleid, welke factoren als
randvoorwaarden en welke als criteria zullen dienen. Marr is ten aanzien van
flexibilisering van arbeid van mening dat de afzetmarkt, de technologie en de
arbeidsmarkt randvoorwaarden zullen stellen.62 Als criteria noemi hi j econo-
mische efficiency (in dit hoofdstuk beschreven onder efficiency) en



sociale efficiency (waartoe door hem o.a. autonomie van medewerkers en
arbeidssatisfactie gerekend worden).

De geringe mate van beinvloedbaarheid van de omgevingsfactoren maakt de
stelling van Marr grotendeels plausibel. Aan de door hem genoemde afzet- en
arbeidsmarkt dient dan nog de politieke omgeving te worden toegevoegd.

Vanwege de keuzevrijheid van het management ten aanzien van de technolo-
gie die binnen de organisatie wordt toegepast staat niet zonder meer vast, dat
deze factor als randvoorwaarde moer worden beschouwd. Op dit punt wordt
de mening van Marr derhalve niet zonder meer gevolgd. Veelal zal echter,
gezien onder meer de benodigde investeringen, de configuratie van arbeid eer-
der worden aangepast aan de technologie dan andersom.

De idee dat economische en sociale overwegingen in hun onderlinge samen-

hang in de beschouwing zullen worden betrokken en gezamenlijk als criteria
zullen dienen past in de gekozen coalitiebenadering en wordt overgenomen.
Welke van deze factoren uiteindelijk bepalend zullen zijn zal van situatie tot
situatie verschillen. In de volgende hoofdstukken zal worden nagegaan of
hierin een duidelijke liin te ontdekken valt.
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HOOFDSTUK 5

Arbeidstijdverkorting

5.1  Inleiding

In hoofdstuk I is kort beschreven, hoe het proces van atv in 1982 op gang
gekomen is en enige 3aren later reeds stagneerde. De onderzoeken naar de
gevolgen van atv die in de loop van IgSS, '86 en '87 zijn verricht vormen het
onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij wordt primair uitgegaan van een twee-
tal, ook in par. I.3 genoemde, eigen onderzoeken. Het onderzoek dat is uitge-
voerd in opdracht van de Industriebond FNV zal hierna worden aangeduid als
het KHT-onderzoek. Het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd zal in dir hoofdstuk als het IO7
IVA-onderzoek worden aangeduid. Van deze twee onderzoeken is een aantal
case-studies opgenomen in hoofdstuk 2 (Zie bijlage I).

Uit onderzoekstechnisch oogpunt laten veel van de onderzoeken op het gebied
van atv het nodige te wensen over, vooral met betrekking tot de objectiviteit,
de onderbouwing en de begripsbepaling. Wat het eerste betreft kan worden
geconstateerd, dat slechts een deel van het onderzoek is verricht door 'buiten-
staanders'. Voorbeelden hiervan zijn een aantal bedrijfstak- en bedrijfsonder-
zoeken verricht door organisatie-adviesbureaus met subsidie van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, enkele onderzoeken van de Loontech-
nische Dienst (LTD) van hetzelfde ministerie, een onderzoek van het Econo-
misch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) en een studie in de
intramurale gezondheidszorg van het Nationaal Ziekenhuisinstituut in samen-
werking met het IVA:

Andere onderzoeken zijn daarentegen uitgevoerd door de betreffende onder-
neming zelf of door organisaties van werkgevers of van werknemers. Bij deze
onderzoeken is de objectiviteit duidelijk in her geding.
In een onderzoek van de Algemene Werkgevers-Vereniging (AWV) in een
achttal bierbrouwerilen komt de atv (tot 38 uur) naar voren als een wange-
drocht dat uitsluitend problemen geeft waarvoor geen goede oplossingen
gevonden kunnen worden.2 In de in par. 2.4 Opgenomen case-study van de
brouweril (met een vergeli kbare omvang) bleek men wel degelijk creatief met
atv om te kunnen gaan en zag het management ook voordelen. In het AWV-
onderzoek komen de werknemers niet aan het woord. Er is uitsluitend met het
management van de brouwerijen gesproken. Dat geeft een vertekend beeld.

In dit verband even veelzeggend, maar dan vanuit een tegengestelde optiek, is
een onderzoek van de Industriebond FNV naar maatwerk voor atv bij Akzo
Nederland, een studie waarmee de bond wil aantonen dat de 36-urige werk-
week kan, hetgeen men ook in de titel tot uitdrukking brengt: 'Waar een wil is,
is een weg': In dit onderzoek komen alleen werknemers (kaderleden) aan het



woord en ontbreekt de mening van het management. Dat heeft rot gevolg dat
men tot een invulling van de arbeidstijd komt op het niveau van afdelingen.
Men heeft echter onvoldoende oog voor mogelijke afstemmingsproblemen. In
termen van de contingencybenadering: wel differentiatie, maar geen integratie.

De conclusie luidt dan ook dat in de niet door 'objectieve onderzoekers'
uitgevoerde studies de politieke dimensie veelal (zeer) sterk aanwezig is. Zil
zi n er (primair) op gericht om het eigen gelijk te bewijzen.

Ten aanzien van de andere twee punten van kritiek kan worden opgemerkt,
dat in de onderzoeksverslagen in een aantal gevallen de vragenlifsten die in het
onderzoek zijn gebruikt ontbreken, evenals een verantwoording van de
gebruikte methode, gegevens worden vaak niet cijfermatig onderbouwd en
begrippen worden niet of niet eenduidig geformuleerd. Het onderzoeksverslag
van Akzo Nederland zelf (het hiervoor genoemde onderzoek van de Industrie-
bond FNV was een tegenonderzoek) bevat bijvoorbeeld geen enkele verant-
woording van de opzet. Volstaan wordt met de mededeling dat gevraagd is

naar meningen en waarnemingen van managers en van leden van vakbonden
108 (tenminste van bonden die wel aan het onderzoek meewerkten).4 Uitspraken

worden niet hardgemaakt zodat niet duidelijk wordt hoe partijen over de ver-
schillende aspecten van atv denken. Het rapport wekt de indruk dat iedereen
het over alles volmondig eens is hetgeen, gezien de result:aten van andere
onderzoeken, weinig waarschijnlilk is.

E6n van de grootste problemen waar in alle onderzoeken mee geworsteld
wordt (het KHT- en het IVA-onderzoek niet uitgezonderd) betreft het toe-
schrijven van bepaalde ontwikkelingen aan atv. Er is geen sprake van een labo-
ratoriumsituatie waarin alle andere zaken gelijk gelaten kunnen worden en
vervolgens de effecten van atv bestudeerd kunnen worden. Atv valt samen met
economische groei, bezuinigingen, automatiseringsprocessen, reorganisaties,
etc. Vooral met betrekking tot herbezetting komt dit duidelilk tot uitdruk-
king. Niemand is in staat om exact aan te geven hoe hoog in een concreet geval
het herbezettingspercentage is. Door in een onderzoek een begrip als herbezet-
ting ook nog eens niet scherp te definiEren wordt de betrouwbaarheid van de
uitkomsten verder verlaagd. Een ander voorbeeld van onduidelijkheid in de
begripsbepaling wordt gevormd door bedrijfstijdverkorting. Is sluiting tussen
Kerstmis en Nieuwjaar bedrijfstijdverkorting of zien respondenten alleen kor-
ter werken per week als zodanig? Indien alleen bepaalde afdelingen of alleen de
tweeploegendienst korter gaat werken, is er dan sprake van bedrijfstijdverkor-
ting of niet? Met name in survey-onderzoek, zoals van Moret, komen deze
problemen met de begripsbepaling scherp aan het licht (zie onder andere par.
5·3).5

Hoewel de betrouwbaarheid van verscheidene onderzoeken, althans op een
aantal punten, dus niet bevredigend is, zal daaraan in dit hoofdstuk soms toch
gerefereerd worden omdat ze van belang zijn voor de beeldvorming. Het
betreft dan veeleer niet de feitelijke situatie (ook al wordt dat vaak wel als
zodanig gepresenteerd) maar de perceptie van de situatie. Doordat de onder-
zoeken vanuit verschillende gezichtspunten zijn uitgevoerd en doordat
momenteel zowel case-studies als resultaten van surveys beschikbaar ziin, zal



het mogelijk blijken een vri j compleer beeld te verkrijgen.6

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op arbeidstijdverkorting. Slechts incidenteel
komen andere vormen van de arbeidsditurverkorting aan de orde (zie par. I.2)
Op basis van schema 2.2 en hoofdstuk 4 kan worden aangegeven aan welke
factoren in ieder geval aandacht zal moeten worden geschonken. Allereerst
wordt in par. 5.2 beschreven hoe besluitvormingsprocessen met betrekking toi
vormgeving aan atv verlopen zijn. Vervolgens wordt in par. 83 een overzicht
gegeven van het resultaat van deze besluitvormingsprocessen, dus de vormen
die uiteindelijk gerealiseerd zijn. Daarbij zal in het bijzonder aandacht
geschonken worden aan de consequenties voor de bedrijfstijd, flexibiliteit,
individualisering en differentiatic. Een factor die zowel op het besluitvor-
mingsproces als op de vormgeving invloed blijkt Uit te oefenen is het organisa-
tieklimaat. Deze factor wordt in par. 5.4 besproken.

De gevolgen van atv blijken voor een belangrijk deel bepaald te worden door
de mate waarin herbezetting heeft plaatsgevonden. Daarom wordt aan dit
aspect afzonderlijk aandacht besteed in par. 5.5. De gevolgen liggen op meer-
dere gebieden. Vanuit managementoptiek zijn met name de organisatorische I09
en bedrijfseconomische consequenties van belang. De gevolgen voor de kwali-
teit van arbeid zijn vooral relevant voor werknemers.

De gevolgen op organisatorisch terrein komen aan de orde in par. 5.6, vervol-
gens zal par. S.7 worden gewijd aan consequenties voor de kwaliteit van arbeid
en par. 5.8 aan de bedrijfseconomische gevolgen.

Het hoofdstuk zal worden afgesloten met conclusies waaruit zal blijken
welke factoren een rol hebben gespeeld op dit deelgebied van de configuratie
van arbeid.

De paragrafen zi in zoveel mogelijk op dezelfde wi ze opgebouwd. Allereerst
wordt aan de hand van de cases van hoofdstuk 2 een introductie gegeven van
het betreffende onderwerp. Daarna worden de conclusies van het KHT- en het
IVA-onderzoek belicht en vervolgens getoetst aan de hand van andere Studies,
waarmee getracht wordt een zo compleet mogelijk beeld te schetsen.

5.2  Besluitvorming over arbeidstijdverkorting

In de aanloopfase naar atv wordt veel aandacht besteed aan de vormgeving. Er
worden conferenties over georganiseerd en er verschiJnen tal van artikelen en
rapporten over het onderwerp.7 Het begrip maatwerk neemt daarbi j een
belangrijke plaats in. Voortdurend wordt benadrukt dat adequate vormgeving
differentiatie naar afdelingen en/of functies vereist. Men zou dus mogen ver-
wachten dat er in het algemeen aan de invoering van atv in organisaties een
ruime voorbereidingstijd vooraf zal gaan, waarin onderzocht wordt welke
vorm van atv, gegeven de specifieke omstandigheden waarin de organisatie,
afdelingen en/of functionarissen zich bevinden, het meest passend is. Daarbij,
zo mag men veronderstellen, zullen afdelingsmanagement en ondernemings-
raad betrokken worden. Het afdelingsmanagement vervult daarbij dan een
spilpositie voor de informatiestromen bottom up en top down. De OR heeft
op grond van art. 27 van de Wet op de Ondernemingsraden instemmingsrecht
met betrekking tot de vaststelling of wijziging van arbeidstijden.



Werkeliikheid en verwachtingen blijken ten aanzien van de bovengenoemde
punten grote verschillen te vertonen. Uit het onderzoek van Moret bij een
groot aantal organisaties komt naar voren, dat in slechts 27% van de gevallen
een voorbereidingsfase in acht genomen is.8 In meer dan de helft van de
betrokken organisaties was deze niet langer dan drie maanden. Leidinggeven-
den (tot en met middenkader) zijn daar dan inderdaad meestal wel bij betrok-
ken. Veelal is er een stuurgroep, een projectleider of een organisatie-adviseur
in- c.q. aangesteld.' Overigens blijkt uit dir onderzoek dat er geen verband
bestaat tussen het al dan niet in acht nemen van een voorbereidingstijd en de
waardering van de vorm van adv door de leiding.'° Dit kan allerlei oorzaken
hebben zoals een negatief oordeel over adv in het algemeen of verwachtingen
waaraan niet wordt beantwoord. Analyse hiervan is op basis van de beschik-
bare gegevens niet mogelijk.

Dat bijna driekwart van de ondernemingen geen voorbereidingsfase in acht
heeft genomen mag, gezien alle voorafgaande publiciteit en waarschuwingen,
opmerkelijk genoemd worden. We zagen m par. 2.3 dat het directoraat effecten
van de bank de atv over zich heen heeft laten komen. Blijkbaar is dit geen

IIO uitzonderlijke situatie. In een onderzoek onder Zeeuwse werkgevers in 1983
werd vastgesteld „dat de mate van betrokkenheid bij her proces van atv bij de
onderzochte bedriiven gering is. De bedrijven zijn er niet erg mee bezig, met
andere woorden het is hun probleem niet zo".11 Het akkoord in de Stichting
van de Arbeid was toen al geruime tijd een feit en de helft van de onderzochte
ondernemingen viel zelfs al onder een CAO waarin afspraken over adv
gemaakt waren!

In de staalonderneming (par. 2.2) en de machinefabriek (par. 2.8) zijn werkgroe-
pen ingesteld, die de atv moesten voorbereiden. Ook in de chemische onderne-
ming (par. 2.6) zagen we een vni uitgebreide voorbereiding met de aanstelling
van een codrdinator en betrokkenheid van OR en afdelingen.

Art. 27 van de Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR zeggenschap over
arbeidstild tenzij de betreffende materie m de CAO geregeld is. In het KHT-
onderzoek wordt geconcludeerd dat de tussen ondernemingen en vakbonden
overeengekomen atv en de daarbij vastgelegde randvoorwaarden de onderne-
mingsraden weinig ruimte gelaten hebben.12 In een onderzoek van de FNV
(sic!) krijgt de Federatie van de respondenten uit de OR van 66n van de onder-
zochte ondernemingen te horen: „De bonden regelen teveel details waarbij ze
bovendien de Ondernemingsraad buiten spel zetten":3

Het onderzoek van Berenschot in de metaal- en electrotechnische industrie
levert een positiever beeld op. Daarin worden varianten van adv zelfs beschre-
ven als „de uitkomst van de onderhandelingen tussen (..) OR en (..) directie".14
Het niveau waarop CAO's worden afgesloten is hierbij van belang. In de
metaal- en electrorechnische industrie is sprake van een bedrijfstak-CAO
waarin randvoorwaarden worden aangegeven. Invulling vindt vervolgens op
decentraal niveau plaats. Daardoor krijgen Ondernemingsraden de kans om
zich met de vormgeving aan atv te bemoeien.

Bij een grote onderneming als Philips doet zich hetzelfde voor als in bedrijfs-
takken. Het aantal vestigingen van deze onderneming is dermate groot, dat een



gedetailleerde invulling van de atv in de CAO niet mogelijk is. Daardoor heb-
ben Ondernemingraden van de vestigingen de vorm van atv kunnen beinvloe-
den. Philips concludeert in haar rapport dat de mate en de intensiteit van de
betrokkenheid van de Ondernemingsraden nogal verschilden.15 Daarbij wordt
niet duidelijk of dat aan het management en/of aan de Ondernemingsraden
heeft gelegen. De onderneming heeft niet de flexibiliteit kunnen realiseren die
zil wenselilk achtte en daarbij wordt met de beschuldigende vinger nadrukke-
lijk in de richting van de Ondernemingsraden gewezen.16 In ieder geval blijkt
hieruit de invioed van deze organen. In de case van het hoofdkantoor van de
uitgeverij (par. 2.9) zagen we, dat een meningsverschil over de invulling van atv
tot een hoog oplopend conflict kan leiden, met langdurige juridische procedu-
res als gevolg.

De vijf industrifle ondernemingen in het KHT-onderzoek hebben alle een
eigen CAO afgesloten en hebben een beperkt aantal vestigingen. Daardoor
kon in de CAO reeds vrij gedetailleerd worden vastgelegd hoe de atv gestalte
zou moeten krijgen. De speelruimte voor de OR is dan nog maar beperkt.17 In
dergelijke situaties hangt het volledig van het management van de onderne-
ming en de vakbonden af hoe daarmee wordt omgegaan. Uit de bierbrouwerij- III

case (par. 2.4) blijkt, dat een intensieve bemoeienis van de afdelingen, de OR en
zelfs de bedrijfsledengroep van een bond tot een voor alle partijen bevredi-
gende vormgeving kan leiden.

Zagen we bij het Moret-onderzoek, dat de waardering door de leiding van de
adv-vorm niet samenhangt met het in acht nemen van een voorbereidingsfase,
in het KHT-onderzoek bleek geen samenhang te bestaan tussen de waardering
door de werknemers van de vorm en de mate van betrokkenheid bij de besluit-
vorming. Een geringe medezeggenschap op dit punt stond in veel gevallen een
positief oordeel over de vorm niet in de weg. Niettemin wensen werknemers
bij een eventuele volgende ronde wel degelijk meer zeggenschap.

18

Een onderzoek in tien instellingen van de intramurale gezondheidszorg laat
zien, dat de besluitvorming in deze organisaties decentraal verlopen is, waarbij
her volgende patroon wordt geschetst.19 De afdeling personeelszaken had een
initierende rol. Allereerst vond overleg plaats tussen directie en middenkader,
waaruit na verloop van tijd door de directie randvoorwaarden werden gefor-
muleerd. Vervolgens werden door de hoofden van dienst, na overleg met de
betrokken werknemers, voorstellen gedaan voor de vormgeving aan atv op
hun eigen afdeling. Nadat de OR hierover geYnformeerd was vond in de direc-
tie besluitvorming plaats. Het besluitvormingsproces zoals beschreven in par.
2.5 is in de intramurale gezondheidszorg dus blijkbaar niet uitzonderlijk. Dit
kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de in de deze sector heersende
'traditie' om op afdelingsniveau de arbeidstijden in te vullen. Dat is althans van
toepassing op de afdelingen waar onregelmatig gewerkt wordt. Daar is het
merendeel van het personeel werkzaam.

Dat decentrale besluitvorming over atv overigens ook in het bedrijfsleven te
realiseren is, laat de bierbrouwerij-case (par. 2.4) zien.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat een beperkte voorberei-
ding en een weinig gedetailleerde regelgeving niet alti id negatief moeten wor-



den beoordeeld. In deze situaties is de ruimte om op afdelingsniveau tot een
adequate vormgeving te komen relatief groot geweest.

5.3  Vormgeving aan arbeidstijdverkorting

In een reeds in I983 door de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties uit-
gebracht rapport over adv worden als beleidsinstrumenten voor de invulling
van adv genoemd flexibiliteit en bedrijfstild.20 Dit zijn de kernbegrippen die
ook in andere in die tijd verschijnende rapporten voortdurend naar voren
komen. In de in de daaropvolgende jaren uitgebrachte onderzoeksverslagen
wordt de effectiviteit van atv ook steeds aan deze criteria getoetst. In dit hoofd-
stuk zullen, in het verlengde van het voorgaande hoofdstuk, ook individualise-
ring en differentiatie in de beschouwing worden betrokken.

Uiteraard wordt in alle onderzoeken op het gebied van atv aandacht besteed
aan de vormgeving. Doordat hierbij verschillende indelingen worden gehan-

II2 teerd, zijn de uitkomsten niet altijd vergelijkbaar.

De vorm die het meeste voorkomt is die van de roostervnje dagen. In het
21Midden- en Kleinbedrijf is deze vorm in 57% van de bedrijven gekozen.

Moret vindt zelfs bil 72% van de bedriiven deze vorm doorgevoerd. 22

Belangrijk is vervolgens na te gaan wie over deze roostervri e dagen zeggen-
schap heeft.

In een aantal onderzoeken worden de vormen van atv vergeleken naar de
vrijheid van werknemers om over de vrilgekomen tijd te beschikken. Daarmee
kan tot op zekere hoogte de mate van individualisering beoordeeld worden.
De speelruimte van de werknemers blijkt in het algemeen beperkt te zijn door-
dat er voor iedereen geldende kortere werktijden, verplichte vri e dagen of per
individu of groep geldende roosters zi3n.

23

In het algemeen kan men stellen dat volledige vrijheid van werknemers wei-
nig voorkomt. Van de in hoofdstuk 2 beschreven cases bleek dit (hangende de

uitslag van de juridische procedures) alleen bij het hoofdkantoor van de uitge-
verij het geval te zijn en dat was dan ook juist de oorzaak van het conflict
tussen directie en werknemers. Van de in het LTD-onderzoek betrokken
bedrijven hadden slechts de werknemers in 3% daarvan volledige vrijheid. 24
Daarnaast wordt gesteld dat in IS% van de organisaties de werknemers een
beperkte vrijheid hebben. Moret komt tot aanzienlijk hogere percentages. Vol-
gens dit bureau zijn in I7% van de organisaties de roostervri e dagen geheel vrij
opneembaar en in 39% bestaat een combinatie van aangewezen en vnj opneem-
bare dagen.25 Overigens mogen aan deze percentages geen al Ie verstrekkende
conclusies worden verbonden. Er blijkt bijvoorbeeld nier uit, in hoeverre
werknemers bij het maken van roosters inspraak hebben. In geval van indivi-
duele en gecombineerde individuele/collectieve roosters kan de werknemer
wel degelijk enige zeggenschap hebben en er zijn veelal volop mogelijkheden
voor het ruilen van dagen met collega's.26 Dit blijkt uit meerdere case-studies.
Meestal is er, in geval van roostervri e dagen althans, sprake van een gedeelde
zeggenschap tussen werkgever en werknemers.27

Een bilzondere vorm van individualisering is het spaarsysteem, waarbij



werknemers roostervnje dagen kunnen opsparen om deze later op te nemen.
Het is in hoofdstuk 2 genoemd bij het directoraat effecten van de bank (par.

2.3). Ook verscheidene andere organisaties kennen deze vorm, al dan niet met
spaarpremies' bij aanwending voor educatieve doeleinden. Genoemd kunnen
bijvoorbeeld worden DAF-Trucks, Oc6-Van der Grinten en universiteiten.28
Moret vindt bij een kwart van de onderzochte organisaties een of andere vorm
van spaarsystemen. Meestal kan echter slechts een decl van de dagen worden
gespaard.

29

Een unieke vorm die nog vermeld kan worden is de wi ze waarop atv, reeds in
I982, is ingevuld bij DSM. In het systeem wordt een koppeling gelegd met
(niet) verzuimen. In de meeste regelingen van atv zijn wel bepalingen opgeno-
men over ziekteverzuim, met name over het vervallen van atv-dagen indien
men op een roostervrije dag ziek is of indien men langdurig ziek is, bil DSM
gaat de koppeling echter veel verder.30 De hoeveelheid atv-dagen wordt name-
lijk afhankelijk gesteld van het ziekteverzuim in het voorgaande jaar. Daar-
door konden werknemers in I987 uiteindelijk 25 (in sommige ploegendiensten
27) roostervrije dagen verwerven.31 De bonden hebben zich lange tijd tegen dir              II3
systeem verzet, omdat „er inbreuk is gemaakt op de solidariteit met zieken".32
Door Catz en Felser, medewerkers van de Industriebond FNV, werd er aan de
hand van ziekteverzuimcijfers op gewezen, dat de werknemers die het minste
profiteren van de atv, diegenen zijn met de slechtste arbeidsomstandigheden,
die het minste loon verdienen, de minste zeggenschap over hun werk hebben
en tevens de slechtste gezondheid hebben.33 Zij bestempelen het systeem als
een nieuwe vorm van prestatiebeloning. Uit een enquhe die in het kader van
de CAO-onderhandelingen onder de werknemers werd gehouden bleek ech-
ter, dat ook een meerderheid van het lager personeel voorstander was van het
systeem. In juni I982 gingen de meeste bonden akkoord. De Industriebond
FNV ondertekende het akkoord niet.

In een evaluatie in I985 werd door DSM geconstateerd, dat de gerealiseerde

opbouw van roostervrile dagen hoger was dan aanvankelijk werd verwacht.
Meer dan 90% van het personeel bouwde in I983 (toen maximaal Io en in
bepaalde ploegendiensten 12 dagen konden worden 'verdiend') atv-rechten op,
waarvan ongeveer de helft het volledig aantal dagen.34 Edn van de doelstellin-
gen van DSM was (uiteraard) het terugdringen van het relatief hoge ziektever-
zuim. In de periode I98I-I983 bedroeg de daling in de chemische sector landelijk
I,I%, bil DSM I,9%. Tot op zekere hoogte heeft de onderneming deze doelstel-
ling dan ook weten te realiseren. Daarom wilde zij doorgaan met het systeem.
In 1986 is een nieuwe CAO afgesloten waar ook de Industriebond FNV mee
akkoord is gegaan. De koppeling met korter werken is gedeeltelijk losgelaten,
doordat een deel van de atv-dagen niet langer afhankelijk is van het verzuim.

In hoeverre wordt met de gekozen vormen voldaan aan de criteria individuali-
sering, differentiatie, bedrijfstijdhandhaving of -verlenging en flexibiliteit?

Over de individualisering is hiervoor al vrij veel gezegd. Geconcludeerd kan
worden dat in veel gevallen de zeggenschap van werknemers over arbeids- en
vrije tijd enigszins is toegenomen als gevolg van een (in het algemeen beperkte)
zeggenschap over atv-tijd.



Met betrekking tot differentiatie kan worden geconstateerd, dat deze zeker
in de aanvangsperiode van atv nauwelijks heeft plaatsgevonden, althans niet
naar afdelingen. In het KHT-onderzoek wordt geconcludeerd dat met de at:v in
de meeste ondernemingen weinig creatief is omgegaan.35 De onderzochte
ondernemingen hebben in de dagdiensten biina uitsluitend met roostervrije
dagen gewerkt. In ploegendiensten is wel naar andere vormen gezocht (zie
bijvoorbeeld par. 2.6). Slechts in 66n van de viif organisaties (de brouwerij)
bleek de atv ook in dagdiensten zeer gedifferentieerd ingevoerd te zijn, waarbij
de fluctuaties in de werkbelasting per afdeling als leidraad hebben gediend.36
Overigens is dat ook in deze onderneming pas in tweede instantie gebeurd na
onvrede met een meer uniforme regeling. Met betrekking tot de andere onder-
nemingen wordt geconstateerd, dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de
meest effectieve vorm van atv. Het lijkt erop dat men heeft gekozen voor de
roostervri e dagen omdat dit fenomeen bekend was. Men heeft, ook in de ploe-
gendiensten, een ingrijpende reorganisatie van de arbeidsorganisatie vermeden,
ook indien de vorm van atv minder adequaat was.

In verscheidene case-studies wordt dit oordeel bevestigd.37 Slechts in een
II4 beperkt aantal gevallen wordt een duidelijke relatie tussen de gekozen adv-

vorm en specifieke kenmerken van het produktieproces aangetroffen. In het
midden- en kleinbedrijf wordt hetzelfde geconstateerd.38 Uit het onderzoek
van het EIM blijkt ook het gebrek aan differentiatie c.q. het toesni iden van de
vorm op de behoeften van afdelingen. Slechts 3% van de onderzochte bedrijven
maakt bij de vormkeuze een onderscheid naar afdeling en/of werknemerscate-
gorie. 39 Overigens is dit, gezien de omvang van veel van deze bedrijven, min-
der verwonderlijk.

Een andere verklaring voor de weinig adequate vormgeving is in een aantal
gevallen gelegen in de geleidelijke invoering. Waar atv gefaseerd is ingevoerd,
zoals op universiteiten en in de gezondheidszorg, ging men door op de in het
begin ingeslagen weg en nam het aantal roostervri e dagen van jaar tot jaartoe.
Dit was, gezien de zeer geringe omvang in het begin, de meest voor de hand
liggende vorm. In geval van een verdergaande atv die ineens moet worden
ingevoerd is men veel meer gedwongen tot een bewust omgaan met de vormge-
ving. Er blijkt een groot verschil te bestaan in de organisatorische effecten van
een atv met 5% of met Io%.40

We zagen in hoofdstuk 2 dat naast de brouwerij ook het algemeen ziekenhuis
differentiatie naar afdelingen heeft doorgevoerd (par. 2.s). In andere instellin-
gen in de intramurale gezondheidszorg wordt een soortgelijke situatie aange-
troffen.41 Dit ligt in de lijn van de in de voorgaande paragraaf beschreven
decentrale besluitvorming in deze instellingen.

In een onderzoek bij de overheid wordt weliswaar geconcludeerd, dat de
atv-vorm meestal wel aansluit bij het primaire proces van de betrokken organi-
saties, maar veelal wordt deze vorm dan uniform voor de gehele organisatie
ingevoerd. Vooral als dit gebeurt door middel van collectieve roostervri e
dagen wordt een zekere starheid geconstateerd.

42

In deze sector komt wel differentiatie naar werknemerscategorieen voor, in
het bijzonder met betrekking tot deeltijders. Op grond van een motie van het
kamerlid Beckers kunnen deekilders bii (semi)overheidsinstellingen hun con-



tract laten 'opplussen'. Dat wil zeggen dat zij evenveel uren per week kunnen
blijven werken als v66r de atv waarbij een aanpassing van her salaris plaats-
vindt. Dit blijkt op grote schaal te zijn gebeurd in de zgn. G en G-sector
(gepremieerde en gesubsidieerde instellingen) waar ongeveer de helft van de
deeltijders van deze mogelijkheid gebruik gemaakt heeft.43

Ook in veel CAO's in her bedrijfsleven zijn specifieke regelingen opgeno-
men voor deeltijders. Volgens het onderzoek van Moret geldt in bijna de helft
van de organisaties atv nier of slechts gedeeltelijk voor deeltijders.44 In het
Midden- en Kleinbedriif ziin deeltijders in het algemeen evenmin korter gaan
werken.45

Een andere categorie werknemers die ondanks de atv niet korter is gaan
werken of waarvoor een aparte regeling is getroffen betreft directieleden en
andere zgn. 'boven-CAO-ers'. Daarbi i moet wel worden opgemerkt dat deze
veelal geen compensatie in geld hebben gekregen.46 Speciale regelingen blijken
daarnaast vooral getroffen te worden voor werknemers met een commercifle
functie.47

Een vorm van differentiatie die eveneens veelvuldig is aangetroffen is die
tussen dag- en ploegendiensten. We zagen dat in de cases van de chemische         IIS
onderneming en, in mindere mate, bij de staalonderneming, de aardappelen- en
uienverwerkende onderneming en de machinefabriek. In ploegenarbeid is de
arbeidstijd, en daarmee ook de bedrijfstijd, veelvuldig per week verkort. Dit is
gebeurd door de diensten met de grootste (sociale) inconvenWnten te verkor-
ten. Bij volcontinue arbeid is de bedrijfstijd (uiteraard) niet verkort maar het
aantal ploegen is in veel ondernemingen wel uitgebreid. Zo zijn de chemische
onderneming (par. 2.6) en ook de andere twee ondernemingen met volconti-
nue arbeid Uit het KHT-onderzoek overgegaan op een vijfploegensysteem.48

Bij Hoogovens wordt gefaseerd een gecombineerde vier/vijf-ploegendienst
ingevoerd voor haar 7800 werknemers met volcontinue diensten.49 Bij Enka is
hetzelfde al in I985 gerealiseerd.50 Bil Aluminium Delfzijl is door de gecombi-
neerde vier/vilf-ploegendienst voor werknemers in de volcontinudienst een
36-unge werkweek ingevoerd.51 Volgens het onderzoek van Moret is in de
industrie in 66n op ae drie bedrijven met ploegenarbeid het aantal ploegen
uitgebreid.52

Waar de inconvenifnten van ploegenarbeid als gevolg van atv zijn vermin-
derd is er sprake van een uit sociaal oogpunt gunstige ontwikkeling. De kwali-
teit van arbcid is verbeterd. Gezien het collectieve karakter is deze echter niet
van invloed op individualisering. Dat daarmee de bedrijfstijd vaak is verkort is
uit bedrijfseconomisch oogpunt meestal minder wenselilk. Daarmee komen

we bij het volgende criterium, de bedrijfstijd.

In hoeveel organisaties de bedrijfstijd is verkort wordt uit de onderzoeken niet

duidelijk aangezien de uitkomsten grote verschillen vertonen en soms zelfs
binnen 66n onderzoek niet helder zijn. Dit laatste betreft het Moret-onder-
zoek. Daarin is sprake van 56% van de organisaties met enigerlei vorm van
collectieve atv terwijl slechts in 24% van de bedrijven de bedrijfstijd verkort
zou zijn. Het verschil wordt niet verklaard.53 De interpretatie door responden-
ten van de begrippen collectief en bedrijfstijdverkorting zou een mogelijke
verklaring kunnen zijn.



Er bestaan grote verschillen tussen de uitkomsten van verscheidene survey-
onderzoeken. Deze kunnen het gevolg zijn van het verschil van doelgroep
maar ook van definitie. De Loontechnische Dienst komt in het onderzoek van
eind I986 tot de conclusie dat er in 60% van de bedrijven sprake is van bedrijfs-
tijdverkorting, volgens het EIM is dit 40%.54 Door de LTD wordt geconsta-
reerd dat vooral bedrijven met IO tot too werknemers relatief vaak de bedrijfs-
tijd verkorten.55

De feitelijke situatie is derhalve erg onduidelijk. Er kan op grond van de
momenteel beschikbare onderzoeksresultaten geen betrouwbare uitspraak
gedaan worden over het aantal organisaties dat de bedrijfstijd heeft verkort of
de mate waarin de bedrijfstijd is verkort.

Zelfs als van de genoemde onderzoeken het percentage van organisaties met
bedrijfstijdverkorting genomen wordt, dat het laagste is (de 24% uit het Moret-
onderzoek), dan nog mag het aantal organisaties met bedrijfstijdverkorting
hoog genoemd worden; zeker gelet op de nadruk die vooraf is gelegd op
bedrijfstijdhandhaving en waar mogelijk -verlenging.

II6 Het beeld dat de bedrijfstijd in zeer veel gevallen is verkort, wordt in case-sIu-

dies bevestigd. Dat is niet alleen het geval bij (de niet vol-continue) ploe-
genarbeid. Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden de metaal- en electrotechni-
sche industrie, bierbrouwerijen, Akzo („in een aantal gevallen is door het
management hieraan toegegeven in de overweging dat in de gegeven situatie
bedrijfstijdverkorting een geringer kwaad betekende dan de communicatiepro-

56blemen"), Oc6-Nederland en Douwe Egberts.
Opmerkelijk is ook de bevinding van de LTD, dat van de bedrijven met

bedrijfstijdverkorting 40% daarvoor gekozen heeft omdat het de eenvoudigste
oplossing is; dus niet noodzakelijk de beste!570ok de voorkeur van werkne-
mers voor collectief vrijaf heeft volgens dit onderzoek vaak de keuze bepaald.

Bedrijfstijdverlenging is al helemaal weinig gerealiseerd. Het LTD-onderzoek
noemt I% van de bedrijven en Moret 4%.58

Twee van de in hoofdstuk 2 beschreven cases hebben de bedrijfstijd weten Ie
verlengen, beide door middel van de gecomprimeerde werkweek. De aardappe-
len- en uienverwerkende onderneming op een aantal afdelingen, de producent
van auto-onderdelen in de gehele onderneming. Een andere mogelijke vorm
wordt in par. 2. Io beschreven voor het radio-therapeutisch instituut.

Bij Holec heeft de mogelijkheid van bedrijfstijdverlenging van meet af aan
een belangrijke plaats ingenomen bij de atv. Daarbij golden vooral als overwe-
gingen het uitbreiden van de produktiecapaciteit zonder dat nieuwe investerin-
gen noodzakelijk waren en het verkorten van doorlooptiiden.59 Opvallend is,
dat deze onderneming zich in haar besluitvorming sterk heeft laten leiden door
bedrijfseconomische analyses. Overigens zijn de experimenten op dit terrein
bij Holec niet alle geslaagd. Er bleken zich met name nogal wat organisatori-
sche knelpunten voor te doen. Wel is geconstateerd, dat door de mogelijkheid
van tijdelijke bedrijfstijdverlenging de flexibiliteit van de onderneming is ver-

60
groot.

Ziin de resultaten ten aanzien van de bedrijfstijd teleurstellend, met betrek-



king tot de flexibilisering is het beeld veel meer divers. We moeten dienaan-
gaande nadrukkelijk onderscheid maken tussen hetgeen volgens CAO's moge-
lijk is en wat in de praktijk verwezenlijkt wordt. In de vorige paragraaf is reeds

gesproken over de onvrede van het management van Philips, met op dit punt
een 'ruime' CAO. In het EIM-onderzoek zegt 31% van de ondernemers dat de
atv tijdens rustige perioden is opgenomen, van degenen met bedrijfstildverkor-
ting zelfs maar I7% 61

Bij Niemeyer is afgesproken, dat in het hoogseizoen vijf dagen van negen uur
gewerkt zal worden en in het laagseizoen drie dagen van negen uur met een

62gemiddelde werkweek van 36 uur.
In de suikerverwerkende industrie zijn de CAO-onderhandelingspartners

overeen gekomen dat de werktijden mogen variifren tussen de 32 en 42 uur per
week.63 Niettemin wordt geconstateerd, dat de atv de flexibiliteit van de
onderneming nauwelijks bevorderd heeft, aangezien de arbeidstijden slechts
een beperkte invloed blijken te hebben.64 Omstel- en levertilden zijn in dit
verband aanzienlijk belangrijker.

Tenslotte kan nog een accountantskantoor worden genoemd. Daar werken
de medewerkers in de drukke periode van het jaar, als de jaarrekeningen moe- II7

ten worden opgemaakt en goedgekeurd, 42 uur per week en daarna 34 uur.65

De hier genoemde voorbeelden zijn mogelijke vormen van  aarurencontrac-
ten. In par. 6.9 zullen we hier nog op terugkomen en deze als afzonderlijk
arbeidstijdpatroon bespreken.

In een rapport van de FNV wor :len nog enige andere vormen genoemd,
namelijk meer overwerk dat niet als zodanig beloond wordt en werken op
zaterdag.66 Ook het tildelijk werken met meer ploegen, zoals we dat bijvoor-
beeld tegengekomen zijn bij de machinefabriek (par. 2.8), kan hiertoe worden
gerekend.

Waar flexibilisering gerealiseerd is, heeft deze niet altijd de uit het oogpunt
van efficiency of effectiviteit gewenste resultaten opgeleverd. Naast de suiker-
verwerkende industrie kunnen in dit verband nog de Nederlandse Spoorwegen
genoemd worden. Daar zijn wijzigingen aangebracht in de werk- en rusttijden-
regelingen als gevolg van de CAO I985. Bijna de helft van het management
geeft aan, dat de daardoor te realiseren grotere flexibiliteit niet heeft geleid tot

67een grotere doelmatigheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wanneer we, nog afgezien van problemen op organisatorisch, bedrijfsecono-
misch of sociaal-psychologisch vlak, de in de praktijk gekozen vormen van atv

beoordelen op de vooraf geformuleerde criteria, dan kunnen op basis van het
voorgaande de volgende conclusies getrokken worden.
- Individualisering van arbeidstijden is in veel gevallen wel gerealiseerd, met

name door middel van roostervrip dagen, maar de speelruimte van werkne-
mers is beperkt.

- De gevolgen van de atv voor de bedrijfstijd zijn zonder meer negatief. In
zeer veel gevallen is deze verkort. Daarbij is lang niet altijd nagegaan of dit

wenselijk was c.q. of andere vormen meer adequaat zouden zijn geweest.
Veelal is de weg van de minste weerstand gekozen. Mogelijkheden tot
bedrijfstijdverlenging worden zelden benut.

- Ook van de mogelijkheden om toI een meer flexibele invulling van arbeids-



en bedrijfstijden Ie komen wordt lang niet altijd gebruik gemaakt. De
indruk bestaat dat het management niet altijd zicht heeft op de mate waarin,
op afdelingsniveau althans, behoefte bestaat aan flexibiliteit. De noodzaak
kan niet altijd worden hard gemaakt.

- Differentiatie heeft wel plaatsgevonden naar ploegendienstsystemen, veelal
ook naar werknemerscategorie8n, soms ook naar functieniveaus maar zel-
den naar afdelingen en daarmee evenmin naar werkprocessen.

Wellicht de belangrijkste constatering in deze paragraaf is dat nauwelijks een
analyse heeft plaarsgevonden van werkprocessen om op basis daarvan de beste
atv-vorm te kiezen. De intramurale gezondheidszorg en de bierbrouwerij laten
zien hoe maatwerk op afdelingsniveau gerealiseerd kan worden. Decentrale
besluitvorming neemt daarbij een belangrijke plaats in.

In verscheidene organisaties vinden na verloop van tijd aanpassingen in de
vormgeving plaats. In het IVA-onderzoek wordt geconstateerd dat in de
meeste gevallen weliswaar gestreefd wordt naar een centrale, zo uniform moge-
lijke regeling voor de gehele organisatie, maar dat zich in de praktijk gaande-

II8 weg een vri  sterke differentiatie aftekent.68 Een overzicht van CAO's voor

1987 laat eveneens een tendens tot grotere differentiatie zien. De keuzevrijheid
69voor wat genoemd wordt 'het lokale niveau' is in meerdere CAO's vergroot.

De bevinding uit een LTD-onderzoek dat steeds minder atv op jaarbasis en
steeds meer op weekbasis voorkomt kan op hetzelfde wilzen.70 In eerste
instantie is vooral (veelal klakkeloos) atv toegekend in de vorm van rooster-
vriie dagen, nu zou het kunnen zijn dat meer wordt aangesloten bij werkpro-
cessen. Ook in case-studies treffen we hiervan voorbeelden aan. Bij DAF-
Trucks bijvoorbeeld is een aanvankelijk uniforme regeling binnen een jaar
omgezet in een gedifferentieerde regeling, waarbij onderscheid gemaakt wordt
tussen het directe produktiepersoneel (met roostervrije dagen) en indirect per-
soneel (met atv per dag).7,  Daarnaast is in 66n bedrijfsonderdeel de gecompri-
meerde werkweek (zie par. 6.4) ingevoerd.

5.4 Het organisatieklimaat

Op welke wijze het organisatieklimaat zijn invloed heeft doen gelden op het
proces van atv komt bijvoorbeeld naar voren in de machinefabriek, bij het
directoraat effecten van de bank, bij her hoofdkantoor van de uitgeverii en in
het algemeen ziekenhuis. Het management van de machinefabriek (par. 2.8)
had een grote behoefte om te schuiven met roostervrije dagen en van tijd tot
tijd het aantal ploegen uit te breiden. Naar zijn mening paste dit ook in de
cultuur van dit bedrijf. Bij het directoraat effecten van de bank, het hoofdkan-
toor van de uitgeverij en het algemeen ziekenhuis lag de Situatie geheel anders.
Daar werd een grote(re) zeggenschap van werknemers over de arbeidstijd aan-
getroffen en een cultuur waarin veelvuldig 'schuiven' door het management
ook niet past. Door het management van het directoraat effecten van de bank
werd dit ook met zoveel woorden gezegd. Bij het hoofdkantoor van de uitge-
verij zagen we hierover een verschil van mening tussen management en werk-
nemers.



Ook in de mate van betrokkenheid van werknemers bij het besluitvormings-
proces komt in sommige gevallen her organisatieklimaat tot uitdrukking.
Daarvoor kan vooral verwezen worden naar de bierbrouwerij met een hoge
participatiegraad van werknemers in de onderhandelingen en naar het alge-
meen ziekenhuis, waar uitgegaan moest worden van een elders vastgelegde
CAO maar waar werknemers een grote zeggenschap kregen in de uitwerking.

Evenals in de meeste andere onderzoeken neemt de culturele dimensie in het
KHT-onderzoek geen belangrijke plaats in. In het IVA-onderzoek wordt aan
dit onderwerp wel aandacht besteed.72 Dit kan worden verklaard vanuit de
verschillende periodes waarin deze onderzoeken zijn verricht. Het IVA-onder-
zoek is uitgevoerd in 1986. Toen werd langzaam maar zeker duidelijk, dat het
organisatieklimaat een belangrijke beYnvloedende variabele is in het proces van
at:v. Dat werd een jaar eerder, ten tilde van het KHT-onderzoek, nog niet
onderkend. In het IVA-onderzoek wordt deze invloed vooral gezien ten aan-
zien van de mogelijkheden voor verandering, in het bijzonder flexibilisering,
van de bedrijfstijd.73 De onderzochte organisaties worden ten aanzien van het
organisatieklimaat met elkaar vergeleken op loyaliteit van werknemers en hou-                II9
ding van werknemers en management ten opzichte van flexibilisering, van atv
en van veranderingen in bedrijfstijd.74 Uit deze studie komen ten aanzien van
her organisatieklimaar (buiten hetgeen hierboven al is opgemerkt bij de betrok-
ken cases) nog twee aspecten naar voren, namelijk de wisselwerking tussen het

organisatieklimaat en de eisen die de markt of de werkprocessen stellen ener-

zilds en de loyaliteit van veel werknemers, vooral degenen met 'witte boorden
werk', ten opzichte van de eigen organisatie anderzi3ds. 75

Wat het eerste punt betreft kan worden opgemerkt, dat in organisaties met een

grote behoefte aan flexibiliteit (met name als gevolg van onvoorspelbare, sterk
wisselende pieken en dalen in de bedrijfsdrukte), vooral door het management,
geheel anders wordt gedacht over de aanvaardbaarheid van het flexibel omgaan
met de factor arbeid dan in organisaties waar deze behoefte niet of veel minder
aanwezig is. De behoefte bepaalt dus (mede) normen en waarden van het mana-
gement. Overigens wordt daarbij opgemerkt dat er nogal wat weerstanden bij
het personeel moeten worden overwonnen.

Uit het IVA-onderzoek wordt duidelijk, dat er door management enerzijds
en werknemers anderzijds nogal eens verschillend gedacht wordt over wat de
cultuur van de organisatie is.76 In het algemeen komt dat erop neer, dat het
management meent aanzienlijk verder Ie kunnen gaan met flexibilisering c.q.
meent een grotere zeggenschap over de arbeidstijd te kunnen hebben dan de
medewerkers. Dat blijkt niet alleen uit de ook hier beschreven cases van de
machinefabriek en de uitgeveri . Hierover bleken ook verschillen van inzicht
te bestaan bij enige andere in het IVA-onderzoek betrokken organisaties, een

pharmaceutische onderneming en een rijksdienst. Het is derhalve de vraag of
hier wel van dominante waarden en normen gesproken kan worden (cfr. de
definitie van organisatieklimaat in par. 4.2).

Loyaliteit, het tweede genoemde aspect, leidt tot de bereidheid bij werknemers
om, veelal op vrijwillige basis en eigener beweging, de werktijden aan



te passen aan de bedrijfsdrukte door middel van overwerk (al dan niet betaald),
het schuiven met roostervrile dagen en dergelijke. Betrokkenheid bliikt dus
een belangriike (culturele) factor op het gebied van de configuratie van arbeid
te zijn

77Dit wordt in het onderzoek in de intramurale gezondheidszorg bevestigd.
Loyaliteit en motivatie van werknemers worden gezien als belangrijke ken-
merken van deze sector, die door de atv niet of nauwelijks negatief bet'nvloed
ziin. Het welslagen van het proces van atv kan hier voor een belangrilk decl
juist aan deze kenmerken worden toegeschreven. 78

Betrokkenheid is ook 66n van de belangrijkste culturele themata die door
Berenschot en in navolging daarvan door de Organisatie voor Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek (OSA) worden genoemd.79 Gevreesd wordt voor een
afname van de betrokkenheid van werknemers bi j het bedrijfsgebeuren als
gevolg van atv, doordat er steeds meer gebeurt waar men niets mee te maken
heeft. Dit aspect is empirisch moeilijk hard Ie maken. Leynse constateert dit
ook met berrekking tot deeltijdarbeid (zie par. 6.3)·80

Bii Ciba-Geigy Ten Horn wordt door de onderzoeker de 'cultuur' van de
IZO organisatie als belemmerend ervaren voor een goed omgaan met atv. Hij wijst

daarbij op de Sterke binding met de werkplek (waardoor geen makoverdracht
plaatsvindt) en op de leiderschapsstijl (leidinggevenden kunnen niet goed
omgaan met atv).

81

In dit verband kan ook nog aandacht besteed worden aan de informele organi-
satie en de rol die deze speelt met name voor het management.82 Door een
grotere afwezigheid worden (informele) netwerken aangetast. Macht, invloed
en communicatieparronen veranderen door de atv. Het blijkt dat men soms
beoordeeld wordt op de mate waarin men atv-dagen opneemt (vgl. de machine-
fabriek; par. 2.8). Daarbij speelt mee, dat de atv veelal beschouwd wordt als
'van buitenaf opgedrongen', waardoor een negatieve opstelling bevorderd
wordt.83 Daarom ook wordt door de OSA gesproken over het slechten van
psychologische barri8res. 84

In een onderzoek bij Ekro, een kalfsvleesverwerkende onderneming wordt
nog een ander cultureel aspect genoemd: de atv als mogelijkheid om het imago
van de bedrijfstak Op Ie vijzelen. Indien door atv de arbeid aantrekkelijker
gemaakt kan worden, kan dat ertoe bijdragen dat men minder wervingsproble-
men op de arbeidsmarkt ontmoet.85

We kunnen concluderen, dat het organisatieklimaat op velerlei wi zen haar
invloed doet gelden op het proces van atv en met name op de vormgeving,
maar dat dit pas recentelijk onderkend wordt. Zeker in de beginperiode van de
atv is hiermee onvoldoende rekening gehouden.

5.5 Herbezetting

De resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de atv voor de werkgelegen-
heid (zoals deze bijvoorbeeld in macro-economische studies genoemd worden)
dienen met zeer grote terughoudendheid bezien te worden. Uit case-studies



komt namelijk bijna unaniem naar voren, dat de herbezettingsgraad niet exact
te bepalen is. De in hoofdstuk 2 beschreven praktijkgevallen zijn daarvoor
illustratief. Alleen in het algemeen ziekenhuis is herbezetting op sommige
afdelingen echt aanwijsbaar. Niettemin worden ook in andere organisaties (de
bierbrouwerij, de chemische onderneming en het hoofdkantoor van de uitge-
verij) door de directie herbezettingspercentages genoemd. Deze worden op
andere niveaus in de organisatie echter aangevochten. Het verschil van mening
tussen directie enerzijds en werknemers (inclusief lager en middenkader)
anderzijds bij de staalonderneming is illustratief.

Soms is er geen verschil van mening over het feit dat er g66n herbezetting
heeft plaatsgevonden (het directoraat effecten van de bank, in ieder geval niet
met vaste krachten, en de machinefabriek) maar dan is onduidelijk of, en zo ja
in welke mate, arbeidsplaatsen behouden zijn gebleven. Vooral dit werkgele-
genheidseffect is uiterst moeilijk te kwantificeren. In de inleiding van dit
hoofdstuk is al gewezen op de oorzaak, namelijk het samenvallen van de atv
met andere ontwikkelingen zoals reorganisaties, (economische) groei, automa-
tisering en bezuinigingen.

Wellicht met uitzondering van de aardappelen- en uienverwerkende onder- I2I

neming is nergens een herbezetting van I00% gerealiseerd. De belangrijkste
oorzaak hiervan is de aanwezigheid van overcapaciteit in de uitgangssituatie. In
biina alle gevallen wordt gesteld dat de 'rek' uit de organisatie gehaald is. Bi j de
chemische onderneming wordt opgemerkt, dat zelfs rationele overcapackeit is
weggehaald.

Uit het KHT- en IVA-onderzoek kunnen aan het bovenstaande nog enige con-
clusies worden toegevoegd.

Herbezetting heeft vooral plaatsgevonden in de directe sfeer, dat wil zeggen
in produktie- en produktieondersteunende functies. In de indirecte sfeer (admi-
nistratieve, staf- en managementfuncties) in veel mindere mate of in het geheel
niet.

86

Het niet herbezetten kan slechts zelden worden toegeschreven aan tekorten
op de arbeidsmarkt. In het KHT-onderzoek bleek zich dit te beperken tot
(hoger zowel als lager) teChnisch geschoolden en informaticadeskundigen.87

Vanuit het IVA-onderzoek moeten daar nog automatiseringsdeskundigen aan
worden toegevoegd.

88

Met betrekking tot het wegwerken van overcapaciteit wordt nog gewezen
op het risico van stagnatie van de produktie.89 Sommige ondernemingen zijn
hierdoor zeer kwetsbaar geworden. Bovendien kan de fiexibiliteit nadelig beYn-

vloed worden. Als namelijk alle afdelingen geen overcapaciteit meer hebben is
het over en weer tussen afdelingen inlenen van personeel onmogelijk
geworden.

In hoeverre het bovenstaande representatief is voor de Nederlandse situatie zal
hierna aan de hand van stellingen worden nagegaan.

De mate van berbezetting is niet of nau velijks exact te bepalen; ·wel is duidelijk dat
de berbezettingsgraad beperkt is e,i dat atv in veel gevallen beeft geleid tot bet
beboud van arbeidsplaatsen.



Voor de bespreking van deze stelling dient onderscheid gemaakt Ie worden
tussen de quartaire sector en de marktsector.

Als gevolg van de financieringswijze van (semi-)overheidsinstellingen kan de
herbezetting in de quartaire sector in principe wel exact worden aangegeven.
De vraag is tweeledig:
- welk deel van de door atv vrijgekomen middelen is door de overheid aan de

betreffende instellingen voor herbezetting beschikbaar gesteld?
- in hoeverre zi in de herbezettingsgelden ook daadwerkelijk benut?

Op deze wijze wordt bijvoorbeeld voor de ambulente geestelijke gezond-
heidszorg en de welzijnssector de herbezetting bepaald.90

Dat er niettemin bij veel overheidsinstellingen niet kon worden aangegeven
hoe groot het werkgelegenheidseffect van atv geweest is bleek vooral het
gevolg te zijn van een in kwalitatief opzicht onvoldoende personeelsinforma-
tie.

91

Bovendien wordt het beeld vertroebeld door bezuinigingsoperaties. Zo werd
in de intramurale gezondheidszorg tegelilk met de atv-operatie 2% op het bud-
get gekort. Het zal geen verwondering wekken dat deze korting in veel instel-

I22 lingen (althans ten dele) uit de herbezettingsgelden is gefinancierd, ook al
92wordt dit veelal niet erkend.

In bijna geen enkele case-study met betrekking tot commerciele ondernemin-
gen wordt zonder voorbehoud het werkgelegenheidseffect van de atv
genoemd. Ook door Philips wordt gewezen op gelijktijdig met atv verlopende
ontwikkelingen zoals verbetering van de arbeidsproduktiviteit, toe- of afname
van bedrijvigheid, vermindering van ziekteverzuim en problemen op de
arbeidsmarkt.93 Niettemin komt men tot een voorzichtige schatting van 0,7%
nieuwe arbeidsplaatsen. Bi j 5% atv betekent dit dat de herbezettingsgraad onge-
veer IS% zou ziln geweest.

Door de AWV wordt eenvoudig opgemerkt, dat de herbezetting in de brou-
weri5en klein is geweest.94 Dit wordt toegeschreven aan de geringe omvang van
afdelingen. Gesteld wordt dat alleen herbezetting heeft kunnen plaatsvinden
op afdelingen met een zekere minimale omvang waar veel vergelijkbare func-
ties voorkomen, zoals bottelarijen. Door Haank en Kasper wordt deze redene-
ring over de relatie tussen omvang en herbezetting tegengesproken op grond
van hun onderzoek in de grafische industrie.95 Zij stellen dat het aantrekken
van nieuw personeel na atv afhankelijk is van de bezettingsgraad in de uit-
gangssituatie en niet van de omvang van organisaties en afdelingen. Is er over-
capaciteit, dan zal er geen herbezetting plaatsvinden, is er geen leegloop dan zal
de atv Juist de beslissende aanleiding vormen om nieuwe mensen aan te nemen.
De verklarende variabele is volgens hen dus nier de omvang maar de overcapa-
citeit. Het werkgelegenheidseffect kan volgens Haank en Kasper alleen maar
bepaald worden door analyse op afdelingsniveau.96 Vervolgens maken zij voor
een aantal grafische ondernemingen een berekening van de herbezetting. Daar-
bi j moet wel worden aangetekend, dat dit strikt theoretische berekeningen
zijn. Het onderzoek was prospectief. In welke mate herbezetting daadwerke-
lijk heeft plaatsgevonden blijft een vraag.

Ook in de evaluatie van DSM wordt dit zo gesteld. Ook hier wel een theore-
tische berekening, maar tegelilk de constatering (om dezelfde reden als eerder



vermeld) dat een enigszins nauwkeurige berekening van de werkgelegenheids-
97effecten een onmogelilke opgave is.

In een onderzoek bij Douwe Egberts wordt wel een precies herbezettings-
percentage genoemd (6% bij I0% atv), maar de berekeningswijze wordt noch
getoond, noch verantwoord zodat het realiteitsgehalte niet kan worden vastge-
steld. 98

Ook in de studie van Beukema met betrekking tot de invoering van atv bi j de
Melkunie treffen we een exact herbezettingspercentage aan.99 Haar bereke-
ningswi ze is echter aanvechtbaar. Alle arbeidsplaatsen die er in de periode van
invoering van atv zijn bilgekomen worden nameliJk toegeschreven aan de atv.
Weliswaar kunnen er argumenten worden gegeven dat deze niet gecreferd zou-
den zijn zonder atv, maar zekerheid kan daarover niet gegeven worden. Beu-
kema betrekt in haar analyse wel factoren als produktievolume en teChnologi-
sche ontwikkeling, maar bijvoorbeeld niet de ontwikkeling in ziekteverzuim.
Het is uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, om alle beinvloedende factoren
mee te laten wegen.

Hoezeer de herbezetting ook een politieke dimensie bevat komt uit het
onderzoek van Beukema duidelijk naar voren. De Melkunie heeft zich in de           I23
CAO-afspraken over atv vastgelegd op een bepaalde herbezetting. Het mana-
gement heeft een berekening gemaakt waarmee het aangeeft waar en hoeveel
herbezetting heeft plaatsgevonden. Deze wordt echter aangevochten door de

100
vakbond (i.c. de Voedingsbond FNV) en haar leden.

Her onderzoek bij de Melkunie is interessant, omdat inzicht in de analyse

van management en vakbond in een concrete situatie verkregen wordt. Boven-
dien is getracht rekening te houden met enige beinvloedende factoren. Zelfs
hier zien we echter, dat de uitkomsten aanvechtbaar zijn omdat zij arbitraire
elementen bevatten en de analyse onvolledig is.

Het is dus niet verwonderlijk dat in veel onderzoek naar de gevolgen van atv
geen uitspraken gedaan worden over de herbezettingsgraad. In dit verband
kunnen nog genoemd worden studies in de metaal- en electrotechnische indus-

101trie, van Akzo, bij de Koninklijke Sphinx en bij Ciba-Geigy Ten Horn.
Voor het midden- en kleinbedrijf worden wel herbezettingspercentages
genoemd, maar daar worcIt bijgezegd dat dem slechts indicatief zijn.102 Sorns
wordt alleen nagegaan 6f er sprake is van behoud van werkgelegenheid c.q.
nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van atv.

Waar door middel van schattingen, in het algemeen van het management,
wordt nagegaan hoeveel de herbezetting is geweest, wordt bijna nooit gezegd
dat deze volledig is. 103 In onderzoeken waarin dergeli ike schattingen nier
gemaakt worden, komt op andere wi)zen tot uitdrukking dat de herbezetting
in ieder geval lager dan I00% is, bijvoorbeeld doordat opgemerkt wordt dat in
bepaalde functies of op bepaalde afdelingen geen aanvulling gekomen is of dat

104er inverdieneffecten zijn opgetreden.
Wat dit laatste betreft is, in het verlengde van paragraaf f.3, nog interessant de

ervaring van DSM met zijn specifieke vorm van atv te vermelden. Theoretisch
wordt berekend, dat I/3 decl van her werkgelegenheidseffect 'weglekt' door
een lager ziekteverzuim. Bij Aluminium Delfzijl wordt hetzelfde geconsta-
teerd. De invoering van een gecombineerde vier/vijf-ploegendienst in volconti-



nue diensten heeft het ziekteverzuim structureel doen dalen. 105

Als 66n ding uit het voorgaande duidelijk wordt, dan is het wel dat het noemen
van het werkgelegenheidseffect van atv een zeer hachelijke zaak is. Hoe hoger
het aggregatieniveau, des te moeilijker het wordt om het effect te berekenen.
Als blijkt dat op bedrijfsniveau het werkgelegenheidseffect niet objectief kan
worden vastgesteld, hoe zou dat dan kunnen op bedrijfstak- of landelijk
niveau? Het aantal als gevolg van atv gecreferde arbeidsplaatsen dat door het

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genoemd wordt, is dan ook
zeer aanvechtbaar.'06 Dat geldt ook voor de door de Loontechnische Dienst

107
genoemde herbezettingspercentages.

Het is te betreuren dat niet goed zichtbaar gemaakt kan worden wat atv aan
werkgelegenheid heeft opgeleverd. Uiteindelijk is dat 66n van de belangrijkste
doelstellingen van het akkoord in de Stichting van de Arbeid geweest en werk-
nemers hebben voor dat doel inkomen ingeleverd. Reeds in I984 bleek hoezeer
hieraan door werknemers waarde gehecht wor(It:08 Daar komt bij dat in dis-
cussies over verdergaande at:v veelvuldig gebruik gemaakt wordt van argumen-

I24 ten betreffende werkgelegenheidseffecten van atv.

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, wordt door Haank en Kasper gesteld, dat
de omvang van afdelingen of organisaties niet bepalend is voor de mate van
herbezetting.109 Hoewel we, gezien de bovengenoemde kanttekeningen ten
aanzien van de betrouwbaarheid van gegevens op dit Ierrein zeer voorzichtig
dienen te zijn met uitspraken, kan worden gesteld dat hun opvattingen in
onderzoeken niet bevestigd worden. De vraag 6f er sprake is van herbezetting
(en niet in welke mate) wordt vaker bevestigend beantwoord naarmate organi-
saties groter zijn. Dat blijkt uit een vergelijking van studies van het EIM, de
LTD en Moret Advies (die als respondenten qua omvang verschillende organi-
saties hebben), alsook uit onderzoeken van de LTD waarin de betrokken rela-
tie expliciet onderzocht is. 110

Dat de organisatie-omvang wel degelijk een rol kan spelen wordt ook nog
eens duidelijk uit een onderzoek onder vrijwilligerscentrales. Deze zijn zo
klein en het aantal te herbezetten uren is dermate gering, dat herbezetting op
instellingsniveau biina onmogelijk is, afgezien dan van het 'opplussen' van
deeltijders: 11

De in de uitgangssituatie aanviezige overcapaciteit is een belangrijke bepalende
variabele voor de onruang van berbezetting. In sommige gevallen is ook 'rationele
overcapaciteit' 'weggewerkt.

Voor waI betreft de betekenis van overcapaciteit als (mede)bepalende factor
voor de herbezetting krijgen Haank en Kasper wel gelijk. In verscheidene stu-
dies wordt gesteld, dat de atv in eerste instantie is benut voor het wegwerken
van leegloop. Hoewel de exacte bijdrage uiteraard ook hierbij niet kan worden
vastgesteld (hier doen zich dezelfde meetproblemen voor als bij het berekenen
van de omvang van herbezetting) is duidelijk, dat dir een positieve invloed
heeft gehad op het rendement van ondernemingen.

Tekenend voor wat eerder de 'politieke dimensie' genoemd werd is, dat dit
aspect niet of nauwelijks aan de orde gesteld wordt in een aantal onderzoeken



die van werkgeverszijde volledig in eigen beheer zijn uitgevoerd (Philips,
AWV, DSM, NS). Daarmee wordt 66n van de belangrijkste voordelen voor
ondernemingen 'weggemoffeld'. De indruk wordt gewekt, dat er in de uit-
gangssituatie nergens sprake is van onderbezetting. Een nauwkeurig onder-
zoek op afdelingsniveau zal echter veelal anders leren, zoals het onderzoek in
de grafische industrie laat zien.'12 Ook de hiervoor vermelde gegevens over
behoud van arbeidsplaatsen door atv doen anders vermoeden.

Studies waarin wel, zij het zeer summer, op de leegloop wordt ingegaan zijn
o.a. die van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van
Akzo.113 Door Berenschot wordt dit iets anders beschreven.114 Als dn van de
redenen voor het uitblilven van herbezetting wordt genoemd, dat de rooster-
vri e dagen naar minder produktieve perioden verschoven wordt. Dit komt
echter op hetzelfde neer.

Door de LTD wordt als beperkende factor voor herbezetting onder andere
efficiencyverbetering genoemd. Dat is het effect van vermindering van leeg-
loop. Door een kwart van de onderzochte ondernemingen werd dit de belang-

115rijkste factor genoemd. I25

Uiteraard is met het bovenstaande niet gezegd dat er geen situaties voorko-
men waarin de atv geen capaciteitsproblemen heeft gegeven. Dat is zelfs veel-
vuldig wel degelijk het geval (geweest), met name in leidinggevende en specia-
listische functies (zie verder par. 5.6 en 5·7).

Dat ook 'rationele overcapaciteit' is weggewerkt wordt met zoveel woorden
bijna nergens gezegd. Met rationele overcapaciteit wordt bedoeld het vermo-
gen van de organisatie om kleine fluctuaties in de bedrijfsdrukte zonder proble-
men op te vangen vanuk een (beperkte) beschikbare ruimte in de capaciteit. In
bijna elk rapport wordt wel gesteld, dat de 'rek' uit de organisatie verdwenen
is. In hoeverre een organisatie hierdoor kwetsbaar geworden is, zoals in het
KHT-onderzoek wordt gesteld, wordt niet duidelijk.

Herbezetting beeft vooyal plaatsgevonden in de directe sfeer.

Aangezien op dit aspect zal worden teruggekomen in par. 86, kan hier worden
volstaan met een korte beschrijving.

In de (beschikbare) survey-onderzoeken is niet nagegaan waar herbezetting
heeft plaatsgevonden. In een aantal case-studies is dit wel gebeurd.

Daarin wordt de bovenstaande stelling bevestigd. We zien dit bijvoorbeeld in
de metaal- en electrotechnische industrie, in de intramurale gezondheidszorg,
bij Philips, bij de Nederlandse Spoorwegen en ook bi j Akzo: 16

Bij de NS is door de directie eenvoudig besloten aan stafdiensten en overig
indirect personeel geen herbezetting toe te staan. Daardoor wil men middelen

117vriJmaken om in de directe sfeer wel meer mensen in te kunnen zetten.
Bij Philips behoort van de afdelingen met herbezetting 70% toI de fabricage,

14% tot de ontwikkeling en I8% tot de commercie of staf. 118
Het niet herbezetten in bepaalde functies bij Akzo wordt toegeschreven aan

de  complexiteit en/of karakteristieken  van  de  functie:19 Als functiekenmer-
ken worden dan genoemd „leidinggeven, toezicht houden, specialisatie, func-
ties die een voortdurende bereikbaarheid vereisen, de enige expert op dat



gebied op de afdeling, creatieve eenmansfuncties, grote variatie van taken,
lange orifntatie nodig, moeilijk overdraagbare taak, etc." Het betreft in het
algemeen functies die niet in de direct produktieve sfeer liggen. Interessant is in
dit verband de 'tegenstudie' van de Industriebond FNV:m Daarin wordt
gesteld , dat bij Akzo een stringente taakverdeling en specialisatie heeft plaats-

gevonden, die het crefren van koninkrijkjes tot gevolg heeft. De ondeelbaar-
heid van functies wordt door de bond aangevochten. Als oplossingen worden
onder meer genoemd herverkaveling van taken en poolvorming van specia-
listen.

De geringe berbezetting kan slecbts in zeer beperkte mate worden toegescbreven
aan arbeidsmarktproblemen.

Wanneer we de recent:e geschiedenis van de atv in Nederland nagaan, dan blijkt
dat de werkgevers zich lange tijd fel tegen een algemene verkorting van de
arbeidsduur verzet hebben vooral vanwege mogelijke problemen op de
arbeidsmarkt.'21

I26 Van de kant van werkgevers en hun organisaties wordt ook na I982 nog met
klem gewezen op problemen met het aantrekken van specifieke functionaris-
sen. De problemen blijken zich echter te beperken tot enkele beroepscatego-
riedn. Door de LTD is gevraagd naar de beperkende factoren voor herbezet-
ting. 122 Gebrek aan vakbekwaam personeel kwam daarbil uit de bus als een
van de factoren van ondergeschikt belang. Ook uit onderzoeken die zi in ver-
richt voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt naar
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voren, dat wervingsproblemen geen groot knelpunt hebben gevormd.

Waar door bedrijven wel problemen op dit terrein worden genoemd, wor-
den de schaarste-sectoren lang niet alti id gespecificeerd. Zo wordt door de NS
geconstateerd, dat de helft van her management problemen heeft ondervonden
met het invullen van vacatures. 124 Bij Philips wordt gesproken over technische
functies op HBO- en WO-niveau en over vaklieden. Door Oc6-Van der125

Grinten wordt een relatie gelegd met de snelle technologische ontwikkelingen
zonder dat precies duidelijk wordt welke problemen op de arbeidsmarkt daar-
van het gevolg zijn.

126

Berenschot wijst op grote regionale verschillen en noemt enkele categoriefn
gespecialiseerde vaklieden. Naast hoger geschoolde technici zijn dit in de
metaal- en electrotechnische industrie lassers, pijpfitters en bankwerkers.

Zeer precies zijn Baaijens c.s. (met betrekking tot de intramurale gezond-
heidszorg) en Akzo. In de intramurale gezondheidszorg bestaat een ongedekte
behoefte aan gediplomeerd verpleegkundigen en specialistische functionarissen
zoals voor de afdelingen radiodiagnostiek (vgl. par. 2.10), r6ntgen, intensive
care/cardio care, operatiekamer alsmede op het gebied van automatisering en
informatisering.127 Akzo heeft moeite met het aantrekken van specialisten op
het gebied van R & D, marketing, automatisering en technologie. Wat de teCh-

128nische functies betreft, is er een tekort aan zowel hoog- als laaggeschoolden.
Door de Rabo-bank is in I985 aan automatiseringsdeskundigen die geen of

niet alle roostervri e dagen opnamen, een financiEle compensatie gegeven. Hier
bestond in januari I986 een bestand van I35 vacatures voor EDP(electronic data
processing)-functies op een totaal van 725 formatieplaatsen. In dit tekort werd



129ten dde voorzien door Ioo van buiten ingehuurde krachten.

Behoudens enkele uitzonderingen hebben de problemen steeds betrekking op
beroepen waarin zich grote ontwikkelingen, met name verband houdende met
technologie en informatisering, voltrekken. Dit is normaal. Opleidingen kun-
nen nooit onmiddellijk voorzien in nieuwe behoeften. Er is altijd een zekere
tijd die overbrugd moet worden.

Onmiskenbaar kan atv deze problemen vergroten. Een tekort aan vaklieden
wordt vergroot, als de beschikbare vaklieden korter gaan werken. Wel wordt
uit de onderzoeken duidelijk, dat het probleem slechts beperkt van omvang is.
Door een bondsbestuurder van de Dienstenbond FNV wordt naar aanleiding
van een interview over de situatie bij de Rabobank opgemerkt, „dat dat geen
reden (behoeft) te zijn om tegen arbeidstijdverkorting te zijn, w81 is het een
reden om te praten over gedifferentieerde vormen".130

De door atv vrijgekomen arbeidstijd is voor een aanzienlijk deel opgevuld door
werknemers die geen uaste aanstelling krilgen. Daarnaast zijn uitbesteding en
over'werk toegenomen. I27

In de inleiding van deze paragraaf zi in de in deze stelling genoemde aspecten
buiten beschouwing gebleven, omdat in de casebeschrijvingen van hoofdstuk 2
de arbeidstijdverkorting en de ontwikkelingen in arbeidstijdpatronen ook
gescheiden behandeld zijn. Deze stelling heeft betrekking op het grensgebied
van deze twee deelgebieden van de configuratie van arbeid. In deze paragraaf
over herbezetting dient aan dit aspect echter wel aandacht geschonken te
worden.

In biina alle casebeschrilvingen is sprake van een toename van arbeidstijdpa-
tronen die afwijken van het standaardpatroon (zie par. 6.II). Aangezien dat het
onderwerp is van het volgende hoofdstuk, wordt hier verder niet teruggegre-
pen op de cases. Volstaan wordt met de conclusies van het KHT- en IVA-
onderzoek.

In alle ondernemingen die in het KHT-onderzoek betrokken zijn is een toe-
name van uitzendarbeid geconstateerd. Het blijkt dat groei van de produktie-
omvang, ziekteverzuim, komende mechanisatie e.d. mede hieraan ten grond-
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slag liggen. Vooral in ondernemingen in cen conJunctuurgevoelige sector
durft men vrijkomende arbeidsplaatsen in eerste instantie niet op te vullen met
personeel in vaste dienst. Het management doet dan een beroep op bijvoor-
beeld uitzendkrachten. Ook wordt geconstateerd, dat her aantal tijdeliike
arbeidskrachten in dienst van de onderneming is toegenomen. Hier en daar
leidt het werken met tiidelijk personeel tot een lagere kwaliteit van de produk-
tie of dienstverlening. Bovendien wordt het belastend gevonden voor het mid-
denkader. Een toename van afroeparbeid is niet vastgesteld. Uitbesteding vindt
iers m66r plaats dan voorheen, overwerk aanzienlijk meer.

In het IVA-onderzoek wordt ook meer overwerk geconstateerd:32 Op het
punt van afroeparbeid is er wel een verschil met het KHT-onderzoek. In drie
organisaties wordt een toename daarvan geconstateerd. Het betreft toevallig de
drie cases die ook in hoofdstuk 2 beschreven zijn, namelijk de aardappelen- en
uienverwerkende onderneming, het directoraat effecten van de bank en het



algemeen ziekenhuis. Daarnaast is in de meeste organisaties een sti ging te zien
in de hoeveelheid deeltijdarbeid en, in mindere mate, tijdelijke contracten.

Opvallend groot is de stijging van het aantal deekijd-contracten bij een in het
IVA-onderzoek betrokken Rijksdienst (nier opgenomen in hoofdstuk 2). Van
I983 tot 1986 is daar het aandeel van deeltijders in de formatie gestegen van I4%
tot 24%:33 In alle organisaties bli kt dat het aantal personen in verhouding tot
de omvang van de formatie is gestegen. Onmiskenbaar is er sprake van herver-
deling van arbeid. Overigens zijn er op dit terrein wel grote verschillen tussen
organisaties. Bij het directoraat effect:en van de bank is de stijging gering (0,3%)
bij de aardappelen- en uienverwerkende onderneming groot (I8%).134 Evenals
in het KHT-onderzoek wordt in het IVA-onderzoek opgemerkt, dat de veran-
deringen niet zonder meer aan de atv mogen worden toegeschreven. „Ener-
zijds kan de door atv vrijkomende ruimte mogelijkheden bieden om dit type
arbeid (meer) te gaan inzetten. Anderzilds kunnen de verschuivingen ook los
van atv hebben plaatsgevonden en re maken hebben met de (...) toename van

activiteiten biJ de onderzochte organisaties".135

I28 Zowel in survey-onderzoeken als in case-studies komt de toename van andere

arbeidstijdpatronen en van uitbesteding in samenhang met atv naar voren.
Hierbij wordt in het algemeen wel (impliciet of expliciet) een causaal verband
gelegd met atv.

In de kleine ondernemingen die door het EIM zijn onderzocht, zijn de moge-
lijkheden om de vrilgekomen arbeidstijd met nieuwe full-time medewerkers op
te vullen uiteraard beperkt. Immers, 92% van de bedrijven is door de atv maxi-
maal een half arbeidslaar kwijtgeraakt:36 In de bedrilven met minder dan vijf
werknemers is de werkgelegenheid dan ook voornamelijk uitgebreid met part-
timers. Ook afroeparbeid is toegenomen, zij het dat het eveneens een beperkt
aantal ondernemingen betreft.137 Ook een toename van uitbesteding en uit-
zendarbeid wordt genoemd. Door de LTD is onderzocht in hoeverre de gerea-
liseerde werkgelegenheid is opgevuld met vaste of met tijdelijke krachten. In
ondernemingen die gezamenlijk 2% van het totaal aantal werknemers in dienst
hebben heeft aanvulling plaatsgevonden met tijdelijke krachten. In onderne-
mingen met gezamenlilk 4% van het totaal aantal werknemers heeft herbezet-
ting plaatsgevonden met vaste krachten.'38 In hoeverre hierdoor sprake is van
een relatieve toename van tildelijke arbeid kan niet worden vastgesteld.

Door Moret is nagegaan of er door de atv meer gebruik gemaakt wordt van
uitzendkrachten.139 30% van de organisaties die gewend ziln met uitzend-
krachten te werken heeft op de desbetreffende vraag een bevestigend antwoord
gegeven. Een ongeveer even groot deel van de respondenten zegt meer gebruik
te maken van overwerk.

De drie genoemde survey-onderzoeken ziln niet geheel vergelijkbaar, door-
dat verschillende vragen zi5n gesteld en verschillende indelingen zijn gehan-
teerd. Niettemin wordt het beeld van het KHT- en het IVA-onderzoek in
grote liinen bevestigd. Datzelfde gebeurt in een aantal case-studies.

De FNV spreekt van een terughoudend aannamebeleid, omdat er in de toe-
komst een omzetdaling, reorganisatie of technologische vernieuwing wordt
verwacht, met als gevolg een toename van inleen- en uitzendkrachten en van
tijdelijke contracten. Verder is er nog sprake van een forse toename van over-



140werk en een beperkte stijging van uitbesteding.
Door Berenschot wordt het veelvuldig werken met tijdelijk personeel toege-

schreven aan een 'recessiekater'. Daarmee wordt bedoeld, dat bedrijven
beducht zijn om personeel in vaste dienst te nemen uit angst voor een terug-
gang in de produktie waarna men (weer) een teveel aan personeel heeft.141

Hiervoor zagen we al dat door de Rabobank veel gebruik gemaakt werd van
inleenkrachten. Philips maakt hiervan eveneens melding en schrijft dir toe aan
de atv. 142

In de intramurale gezondheidszorg wordt een beperkte toename van deeltijd-
arbeid en afroeparbeid geconstateerd, maar deze ontwikkeling was al volop aan
de gang v66r de atv.

143

Toename van uitbesteding wordt onder meer nog gemeld bij Aluminium
Delfzijl waarbij een relatie gelegd wordt met een onvoldoende herbezetting.
Atv kan er overigens ook toe leiden dat uitbesteding afneemt. Een mooi voor-
beeld daarvan wordt gevormd door een confectie-onderneming met grote sei-
zoensinvloeden. Door de arbeid zodanig te configureren dat deze aansluit op
de schommelingen kon de uitbesteding juist worden teruggedrongen. 144

Uit de cases in hoofdstuk 2 en uit par. 5.3 bleek reeds, dat de atv de flexibilise- I29
ring van arbeid niet altijd bevorderd heeft. Dat is in meerdere ondernemingen
het geval. Zoals in de vorige paragraaf beschreven, zijn door de Melkunie met
de vakbonden afspraken gemaakt over het aannemen van werknemers in vaste
dienst.145 Daardoor is flexibilisering van arbeid tegengegaan. Dat het inzetten
van tijdelijke krachten los daarvan toch doorgaat bleek overigens bil nader
onderzoek op vestigingsniveau.

146

Samenvatting

Herbezetting blijkt kwantitatieve en kwalitatieve dimensies te hebben. De
kwantitatieve dimensie heeft betrekking op de mate waarin herbezetting heeft
plaatsgevonden.

De bezettingsgraad in de uitgangssituatie en de omvang van organisaties c.q.
afdelingen blijken vooral bepalend te zijn. Verder kunnen nog de verwachtin-
gen die bij het management leven ten aanzien van ontwikkelingen op de afzet-
markt, technologische ontwikkelingen e.d. genoemd worden.

De kwalitatieve dimensie betreft het functieniveau waarop en, daarmee in
samenhang, de beroepen waarin organisaties tot herbezetting zijn overgegaan,
alsmede de aard van de contracten die aan nieuwe medewerkers zijn aangebo-
den. Met de kwalitatieve dimensie komen twee van de bepalende factoren voor
de herbezetting naar voren: de functiestructuur en de situatie op de arbeids-
markt.

Schematisch kan een en ander als volgt worden weergegeven (zie pagina 130).



SCHEMA 5.1 Factoren die de kwantiteit en de kwaliteit van de herbezetting bepalen
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I3O 5.6 Organisatorische aspecten van arbeidstijdverkorting

In alle cases van hoofdstuk 2 waarin de atv besproken is, hebben zich bij de atv
organisatorische problemen voorgedaan. Verscheidene factoren zijn van
invloed op de mate waarin deze problemen voorkomen. De overdraagbaarheid
van het werk wordt meermalen genoemd. Waar ofwel door een sterke per-
soonsgebondenheid van het werk (bijv. de clientgebonden functies bij de bank)
ofwel door een hoge specialisatiegraad (bijv. bij de uitgeverij) de overdraagbaar-
heid gering is, doen zich organisatorische knelpunten voor. Waar daarentegen
de overdraagbaarheid groot is zi n er minder problemen. Zie bilvoorbeeld her
routinematig werk bij het directoraat effecten van de bank en het produktie-
werk bij de aardappelen- en uienverwerkende onderneming.

Een andere factor is de herbezetting. Waar een redelijke tot hoge herbezet-
ting is gerealiseerd, worden minder problemen geconstateerd. Zie hiervoor de
bierbrouwerij en wederom de aardappelen- en uienverwerkende onderneming.
In de andere organisaties, met minder herbezetting, zijn meer moeilijkheden
ondervonden.

De organisatorische problemen kunnen worden geclusterd rot een drietal cate-
gorieen: communicatieproblemen (waartoe ook bereikbaarheid gerekend kan
worden), coiirdinatieproblemen (o.a. afstemming tussen afdelingen, planning)
en problemen met de produktie. Produktieproblemen kunnen kwalitatief en
kwantitatief van aard zijn. Het gaat erom of als gevolg van atv de kwaliteit van
de produktie is teruggelopen, de omvang is verminderd, de doorlooptijd langer

is geworden, de servicegraad is verlaagd etc. Ook van deze laatste categorie zi n
enkele voorbeelden genoemd in de cases (zie bijvoorbeeld het directoraat effec-
ten van de bank, het ziekenhuis en de machinefabriek).

Wat de cotirdinatieproblemen betreft kan nog worden opgemerkt, dat deze
in de cases weliswaar frequent worden genoemd, maar dat bijna steeds wordt
benadrukt dat men daar wel mee om kan gaan. Meestal gaat het dan om situa-
ties, waarin het management eraan gewend is dat niet alle afdelingen dezelfde



bedrijfstijden hebben c.q. dat de bedrijfstijd en de arbeidstijd van elkaar
afwijken.

In het KHT-onderzoek wordt gesteld, dat met name door de top van de onder-
neming organisatorische problemen worden geconstateerd.147 De integrerende
en courdinerende taak van de bedrijfsleiding wordt bemoeilijkt door een slech-
ter lopende communicatie.

Veel problemen met betrekking tot atv spitsen zich toe op het middenkader.
De afdelingsleiding wordt geconfronteerd met extra taken met als gevolg een

grotere werkbelasting. Tegelijkertijd heeft ook het middenkader arbeidstijd
ingeleverd. Er moet dus meer werk worden verzet in minder tijd. Omdat er op
dit niveau geen herbezetting heeft plaatsgevonden en er nauwelijks sprake is
van delegatie naar ondergeschikten komt het middenkader in de knel.

Deze conclusie uit het KHT-onderzoek en vergelijkbare bevindingen elders
vormden de aanleiding voor het IVA-onderzoek, waarin met name aandacht
besteed wordt aan de gevolgen van atv voor het middenkader en voor specialis-
tische functionarissen. De bovengenoemde bevinding,  dat  met  name  in  deze                      _ -

148functies de werkbelasting blijkt te zijn toegenomen werd daarin bevestigd.              Ip
Het aspect van de gestegen werkdruk zal afzonderlijk aan de orde komen in
par. s.7· Niettemin zal ook in deze paragraaf aandacht besteed worden aan
leidinggevenden en specialisten. Daarv66r zullen echter eerst de genoemde drie
deelgebieden de revue passeren.

Communicatie-, 006·rdinatie- en produktreproblemen

De situatie is in wezen uiterst eenvoudig. Medewerkers zijn als gevolg van atv
vaker afwezig en hun afwezigheid wordt niet door anderen opgevangen c.q.
hun werk wordt niet door anderen overgenomen. Dit is de situatie die op veel
plaatsen voorkomt, aangezien bijna nergens volledige herbezetting plaatsge-
vonden heeft. Het is dus geenszins verwonderlijk dat zich organisatorische
problernen voordoen. Waar wel herbezetting geweest is, zijn er trouwens door
het grotere aantal mensen ook meer organisatorische problemen te verwachten
dan voorheen. Zeker in de beginperiode, als men nog niet goed aan de nieuwe
situatie gewend is, doen deze zich gevoelen. Men moet prioriteiten gaan stellen
in ziin werk, hier en daar moeten taken worden overgedragen of zijn andere

aanpassingen noodzakelijk.
De LTD is nagegaan of er naar aanleiding van de atv organisatorische aanpas-

singen geweest zi n. Nergens heeft een volledige herstructurering plaatsgevon-
den. Dat was, gezien de beperkte omvang van de atv, ook niet te verwachten,
zo wordt opgemerkt. Slechts in I6% van de bedrijven heeft er enige herverde-

ling van taken plaatsgevonden. De LTD concludeert dan ook, dat de atv weinig of
geen gevolgen heeft gehad voor de organisatie van de werkzaamheden. 149

Van de in hoofdstuk 2 besproken cases is de arbeidsorganisatie wel zeer

ingrijpend gewijzigd in de aardappelen- en uienverwerkende onderneming en
in de fabriek voor auto-onderdelen. Daar was dan ook sprake van een atv van
io% gekoppeld aan bedrijfstijdverlenging. Bovendien betreft het grotere onder-
nemingen dan die in het LTD-onderzoek betrokken zijn. De omvang blijkt
namelijk een belangrijke factor te zijn.



Volgens het EIM-onderzoek heeft een kwart van de (kleine) ondernemingen
knelpunten met betrekking tot de arbeidsorganisatie. Genoemd worden pro-
blemen met de werkplanning, verkeerde vormgeving aan atv (waardoor op
bepaalde tijdstippen onvoldoende medewerkers aanwezig zijn), communicatie-
problemen en het ontstaan van een stuwmeer van roostervrije dagen. 150  In  her
onderzoek van Moret ligt het aantal organisaties met organisatieproblemen
aanzienlijk hoger. Door 20% worden communicatieproblemen genoemd en
door liefst 55% cotirdinatieproblemen. 21% heeft moeilijkheden met het op peil
houden van de servicegraad. Gezegd wordt dat naarmate organisaties groter
ziin, het aantal gesignaleerde probleemgebieden toeneemt.151 Een vergelijking
met het EIM-onderzoek maakt dit plausibel. Blijkbaar worden de problemen
waI gemakkelijker opgevangen (of voorkomen) in kleine organisaties.

Vergelijking van de EIM- en Moret-onderzoeken is ook interessant door het
verband dat gelegd wordt tussen organisatorische problemen en de vormge-
ving aan atv. De door her EIM genoemde problemen doen zich vooral voor
indien de atv in de vorm van roostervri e dagen is toegekend. Deze bevinding
wordt bevestigd in het onderzoek van Moret. Problemen op het vlak van com-

132           municatie en coordinatie komen vooral voor als de at:v niet collectief wordt
opgenomen. her werken in projecten waarbij intensieve samenwer-152 Voor
king noodzakelijk is zal daarom veelal de voorkeur gegeven worden aan collec-
tieve atv. Bij Ciba-Geigy Ten Horn wordr voor een bepaalde prfectgroep
voorgesteld de roostervrije dagen op te sparen toI het pro ect is afgerond. 153

Ook door de NS worden de communicatieproblemen toegeschreven aan de
vorm, te weten roostervrile dagen:54 Liefst driekwart van het management
geeft te kennen moeilijker vergaderingen te kunnen plannen, ruggespraak te
kunnen houden e.d. Slechts weinigen zien hiervoor oplossingen. Ook de
bedrijven die in het onderzoek in de metaal- en elektrotechnische industrie
betrokken zijn zien in het algemeen geen oplossing voor de communicatiepro-
blemen.155 In de intramurale gezondheidszorg, waar ook meer communicatie-
problemen worden gesignaleerd dan vroeger, blijkt dit niet alleen samen te

hangen met de at:v, maar ook met een gemiddeld kortere verblijfsduur van
pati8nten, een toenemende werkdruk en, vooral door deekijdarbeid, een toe-
name van het aantal personeelsleden. Daardoor ontstaat een grotere noodzaak
om bij te praten en om werkafspraken te maken.156 Men signaleert een sti ging
van het aantal vergaderingen (die overigens moeilijker te plannen zijn en
daarom langer van te voren moeten worden vastgelegd) en meer schriftelijke
informatie, hetgeen lang niet altild als positief ervaren wordt.

De invoering van de vier/vijf-ploegendienst bij Aluminium Delfzill heeft de
communicatie van volcontinue diensten met dagdiensten verslechterd. Men
heeft getracht deze problemen Op te lossen door het tijdig inroosteren van
atv-dagen en het vaststellen van 'blokdagen' waarop geen atv mag worden
opgenomen. Daarmee is echter wel enige verstarring ingetreden. Als er in geval
van onverwachte gebeurtenissen dringend overleg gevoerd moet worden blij-
ven er problemen bestaan. Gesteld wordt dat het isolement van de ploegen-
dienstmedewerkers is vergroot. Ook door middel van een afspraken- en een
storingenboek is getracht de problemen op te lossen. Deze vormen functione-
ren echter niet bevredigend.

157



Ten aanzien van cot;rdinatieproblemen wordt in de intramurale gezondheids-
zorg geconstateerd, dat deze minder ziin op afdelingen waar men gewend is
werkzaamheden van elkaar over te nemen. Dit wordt de cultuur van de afde-
ling genoemd. Op verplegende en verzorgende afdelingen is deze 'cultuur' heel
sterk. Door Steensma wordt gesteld, dat atv (en ook dta) in een organisatie(-
onderdeel) minder problemen zal geven als de leiding meer gewend is werk-
planningen te hanteren, taken te verdelen en prioriteiten te stellen, zorg te
dragen voor de bereikbaarheid van de afdeling en voor afstemming en over-
dracht van werkzaamheden enz.158 Deze visie wordt in het onderzoek in de

159ambulante geestelijke gezondheidszorg bevestigd.
De co6rdinatieproblemen zijn bijna steeds planningsproblemen. Doordat er

nauwelijks ingrilpende organisatorische wi z#mgm hebben plaatsgevonden
geeft de afstemming tussen afdelingen niet meer moeilijkheden dan voorheen,
of het moet betrekking hebben op de voortgang van de produktie (waarover
hierna meer). De planning betreft vooral de planning van de atv, in het bijzon-
der van de roostervrije dagen. Daar weet men in de intramurale gezondheids-

zorg wel mee om te gaan. Onmiskenbaar wordt het plannen ook hier echter
moeilijker.                                                                                         I33160

In het midden- en kleinbedrijf worden de problemen vaak opgelost door
nieuwe roosters te maken of een andere atv-vorm te kiezen. Meer dan 66nderde
van de onderzochte ondernemingen heeft echter geen oplossingen voor de
knelpunten weten te vinden.161

Ook door Akzo wordt gezegd dat de problemen niet goed op te lossen zijn
162of, anders gezegd, dat de atv niet goed georganiseerd kan worden.

In de 'tegenstudie' van de Industriebond FNV bij Akzo worden de organisa-
tieproblemen eveneens onderkend. In dit rapport wordt echter gesteld dat deze
op de meeste plaatsen al veel langer bestonden en dat ook zonder atv maatrege-
len ter verbetering nodig zouden zi n.163 Suggesties zi n het verbeteren van het
werkoverleg, afspraken over vaste aanwezigheid, schriftelijke informatieover-
dracht, in bepaalde gevallen aanpassing van de atv-vorm en het aantasten van
de (reeds eerder genoemde) 'koninkrijkjes'.

In par. 5.8 (over kosten en baten van atv) zal ook aandacht besteed worden aan
produktieproblemen. Op deze plaats wordt de organisatorische kant belicht.
Vooral Philips heeft altijd sterk de nadruk gelegd op het als gevolg van atv
langer worden van doorlooptilden. In het rapport wordt gesteld dat in bi ina de
helft van de sectoren de doorlooptijden ongunstig beinvloed zijn. 164 Met name
in de technische ondersteuning, in de research en ontwikkeling en in de com-
merciele sector wordt deze ontwikkeling ongewenst geacht. De scherpe con-
currentieverhoudingen laten geen vertragingen toe. Als oorzaken worden pro-
blemen met de herbezetting en met herverkaveling en lange inleertijden
genoemd.

Opmerkelijk is overigens dat bij Philips in een aantal situaties (9%) sprake is
van kortere doorlooptijden. Een reden wordt niet genoemd. Wellicht speelt
hier de efficiencyverbetering, die wel op meer plaatsen het gevolg van atv is
geweest, een rol.

Een ander produktieprobleem kan zijn het teruglopen van de kwaliteit van
dienstverlening. Zo wordt in het welzijnswerk dit aspect zelfs als het grootste



nadeel van atv naar voren gebracht.165 Niettemin kan worden geconstateerd
dat deze situatie meer uitzondering dan regel is. In het algemeen blijkt de
kwaliteit van de output in dienstverlenende organisaties niet in een betekenis-
volle mate te zijn verminderd. 166

Ook binnen organisaties kan de dienstverlening teruglopen. Het betreft dan
ondersteunende functies, zoals onderhoud, die in hun dienstverlening naar
andere afdelingen moeite hebben om op hetzelfde niveau als voorheen te blij-
ven functioneren.

De samenhang tussen produktieproblemen en herbezetting is duidelijk aan-
wijsbaar. Niet voor niets doen de grootste organisatorische problemen zich
vooral voor in de indirecte sfeer waar de herbezetting het laagst geweest is. Dit
probleem is reeds aan de orde gekomen in par. j.5. Naast de daar genoemde
ondernemingen kan nog worden gewezen op de metaal- en electrotechnische
industrie, waar zich weinig problemen bleken voor te doen in de direct pro-
duktiegebonden functies, maar veel meer in de niet direct produktiegebonden
functies waarin veel minder herbezetting geweest is:67 Op dit laatste gaan we

I34 nu door.

Problemen voor leidinggevenden en specialisten

In het IVA-onderzoek is geconstateerd dat atv in leidinggevende en specialisti-
168sche functies op verschillende manieren problemen kan geven.

- Bij specialisten doen zich vooral problemen voor als het werk bepaald
wordt door de klant en verloopt via persoonsgebonden contacten.

- In lagere leidinggevende functies komen problemen voor als het werk een
substantieel deel uitmaakt van het werk van de afdeling, vooral bij kortcy-
clisch werk.

- Zowel in specialistische als in hogere leidinggevende functies blijft het werk
liggen als de betreffende functionaris er niet is. Het werk iS nooit af.

- In sommige (solistische) leidinggevende functies blijkt taakoverdracht moei-
lijk te realiseren te zi n- Tenslotte worden lagere leidinggevende functies genoemd waarin voor de
voortgang van het produktieproces voortdurende aanwezigheid vereist
wordt.

Belangrijk is de constatering in dit onderzoek dat veel van de problemen in de
praktijk opgelost zijn. „Ook atv is een leerproces waaraan gaandeweg die
invulling gegeven wordt die het meest past bij de kenmerken van de func-
tie". bij moet worden opgemerkt dat het IVA-onderzoek heeft plaats-

169 Daar
gevonden in de loop van I986, de andere case-studies een jaar eerder toen de atv

nog maar net was ingevoerd of het proces zelfs nog niet was afgerond. Er
worden in I986 nog „nauwelijks organisatorische problemen als gevolg van atv
in de eigen functie (...) ondervonden" zij het dat er verschillen zijn naar func-
tiecategorie8n:70 Hier en daar zijn oplossingen gevonden in de sfeer van taken-
uitwisseling, informatieoverdracht, delegatie van bevoegdheden en dergelijke.
Maar de mate waarin dit is gebeurd is beperkt.

In enige recente case-studies wordt bevestigd dat omgaan met atv een leerpro-
ces is. Bij Douwe Egberts wordt dit enigszins negatief geformuleerd als 'ermee



leren leven', bij de kraamzorg worden knelpunten als gevolg van de invoering
van atv gekarakieriseerd „als 'overgangsproblemen' die na verloop van tijd
door extra aandacht weer verdwijnen omdat staffunctionarissen hebben leren
omgaan met dit nieuwe fenomeen".171

Door de LTD worden op dit terrein enige cijfermatige gegevens verstrekt. In
een kwart van de onderzochte bedrijven komen zgn. 'knelpuntfuncties' voor.
Van deze functies is ongeveer de helft van leidinggevende aard.172 In de G en
G-sector worden in lagere functies nauwelijks problemen ondervonden. Deze
doen zich vooral voor op midden- en hogere niveaus.173 Deze uitkomst is
negatiever dan die van het IVA-onderzoek. De geringere omvang van de orga-
nisaties speelt hierin vermoedelijk een rol. De in het IVA-onderzoek genoemde
oplossingen zijn minder eenvoudig te realiseren in kleine organisaties c.q. op
kleine afdelingen.

Illustratief is de situatie in de allerkleinste ondernemingen waar de toegeno-
men belasting van de bedrijfsleiding of meewerkende gezinsleden 66n van de
grootste knelpunten van de atv blijkt te zijn. Ook hier wordt weer expliciet
het niet herbezetten op dit niveau genoemd.                                                                I35174

We kunnen nu de volgende conclusie trekken. In leidinggevende en specialis-
tische functies heeft weinig herbezetting plaatsgevonden. De organisatorische
problemen die hiervan het gevolg zijn, zijn over het algemeen, zeker in de
grotere organsaties, beperkt en/of oplosbaar gebleken. Dat betekent echter
niet dat het middenkader geen problemen met de atv heeft (gehad). Veel orga-
nisatorische problemen op het uitvoerend vlak zijn juist daar terecht gekomen.
De atv heeft daardoor voor deze functionarissen toI een grotere werkbelasting
geleid. Dit laatste geldt ook voor specialistische functionarissen. Daarmee
komen we bij de kwaliteit van arbeid, het onderwerp van de volgende para-
graaf.

Samenvatting

Evenals voor de herbezetting kan ook voor de organisatorische problemen
schematisch worden weergegeven, waardoor deze worden bepaald. Kon ten
aanzien van de herbezetting een duidelijk onderscheid worden gennaakt tussen
interne en externe factoren, met betrekking tot de organisatorische problemen
liggen alle factoren binnen de organisatie.

SCHEMA 5.2 Factoren van invloed op organisatorische problemen
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Ten aanzien van de relatie tussen de organisatorische problemen en de vorm
van atv kan nog worden opgemerkt, dat deze wederzijds is. Enerzijds bepaalt
de vorm mede de problemen, anderzijds leiden de problemen tot aanpassing
van de vorm.

5.7  Kwaliteit van arbeid

In het IVA-onderzoek wordt geconstateerd dat de meeste leidinggevenden en
specialisten een stijging van de werkbelasting ervaren. Maar ook in veel175

andere functies hebben zich door de atv wiizigingen voltrokken die betrekking
hebben op de kwaliteit van arbeid. In de case-studies van hoofdstuk 2 zijn
hiervan verscheidene voorbeelden gegeven. De stijging van de werkbelasting
wordt in dit verband het meest genoemd. Alleen de aardappelen- en uienver-
werkende onderneming (met een hoge herbezetting) en de machinefabriek
(met een teruglopende orderportefeuille) vormen hierop uitzonderingen. Ove-
rigens is de atv niet de enige oorzaak. Stijging van de bedrijfsdrukte (zoals

136           bijvoorbeeld bij her directoraat effecten van de bank), reorganisaties (de staal-
onderneming), bezuinigingen (het algemeen ziekenhuis) en andere ontwikke-
lingen in de arbeidsorganisaties doen mede hun invloed gelden. Aangezien deze
ontwikkelingen voor wat betreft hun gevolgen niet te scheiden zijn, komen
hier ook enige aspecten aan de orde die in de cases van hoofdstuk 2 beschreven
zijn onder 'overige ontwikkelingen in de configuratie van arbeid'. Een voor-
beeld daarvan is de toename van het tijdelijk personeel, onder meer in het
algemeen ziekenhuis en bij het directoraat effecten van de bank, hetgeen een
grotere belasting voor het personeel in vaste dienst, met name voor leidingge-
venden, betekent. In deze instelling krijgt de OR klachten over een lagere
motivatie en een slechtere sfeer.

Ook de OR van de bierbrouwerij kreeg in het begin klachten over de werk-
belasting als gevolg van het invoeren van atv. Na verloop van tijd namen de
klachten echter af. Als oorzaak van de grotere werkbelasting werd hier gewe-
zen op het wegwerken van de leegloop. Daardoor is de ti id om af en toe even te
ontspannen verminderd.

Medewerkers zijn ook negatief over de toename van overwerk (bijv. bilde
bierbrouwerij) en over het tijdelijk overschakelen op meer-ploegendiensten in
bedrijven met semi- of discontinue ploegenarbeid. Dit laatste, we zagen het bij
de staalonderneming, de chemische onderneming en de machinefabriek, wordt
door werknemers als onplezierig ervaren omdat door de onregelmatigheid het
priv&-leven sterk beinvloed wordt.

Dat in verscheidene ploegendiensten de meest vervelende diensten zijn
komen te vervallen of dat overgeschakeld is op meer ploegen bij volcontinue
arbeid wordt daarentegen als positief ervaren (zie par. S·3)·

De kwaliteit van arbeid is ook positief beinvloed door het invoeren van
vormen van werkstructurering. Deze ontwikkeling kan evenmin volledig wor-
den toegeschreven aan de atv maar is er in veel gevallen wel door bevorderd. In
bijna alle cases zi n hiervan vormen te vinden: de taakroulatie op het klinisch
chemisch laboratorium van het algemeen ziekenhuis, de duo's en het rouleer-
systeem bij het direct:oraat effecten van de bank, het tijdelilk overplaatsen van



personeel naar andere afdelingen van de machinefabriek etc. Meestal staat het
personeel hier positief tegenover vanwege de grotere afwisseling, het verkrij-
gen van meer verantwoordelijkheid en de toename van vakbekwaamheid. Bij
de bierbrouwerij treft men echter ook medewerkers aan die, met name van-
wege de grotere werkbelasting, negatief staan tegenover deze ontwikkeling. Bij
de staalonderneming wilde het personeel niet buiten de eigen afdeling ingezet
worden.

De hier geschetste gevolgen van atv voor de kwaliteit van arbeid komen
overeen met de conclusies van het KHT-onderzoek.176 Kort samengevat:
- verlaging van de kwaliteit van arbeid door een hogere werkdruk en een

hoger werktempo, vooral daar waar geen herbezetting heeft plaatsge-
vonden;

- taakuitbreiding en een grotere verantwoordelijkheid voor de werknemers;
- vermindering van inconvenienten van ploegenarbeid.

Daarnaast worden in dit onderzoek enige aspecten belicht die hier nog niet
aan de orde zijn geweest:
- de atv is in het algemeen niet of slechts in beperkte mate van invloed I37

geweest op de arbeidsomstandigheden of de arbeidsverhoudingen;
- de financidle consequenties van atv voor de werknemers zijn beperkt van

omvang geweest. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden niet gewi -
zigd;

- waar verschillen bestaan tussen vestigingen van 66n onderneming of binnen
een vestiging tussen verschillende afdelingen voor wat betreft de (invulling
van) atv zijn spanningen geconstateerd. Dat was niet het geval waar drie-,
vier- en vijfploegendiensten enerzijds een grotere atv hadden gekregen dan
tweeploegen- en dagdiensten anderzijds.

In het IVA-onderzoek is alleen gekeken naar de gevolgen van de atv voor dekwaliteit van arbeid van leidinggevenden en specialisten. In de twee voor-
gaande paragrafen is de gestegen werkbelasting van deze functionarissen al ver-
meld. In de inhoud van het werk van deze functionarissen zijn maar in weinig
gevallen wi izigingen aangebracht. Daar ligt de kern van het probleem. Men
moet evenveel of zelfs meer doen in minder tijd. Dit kan worden opgevat als
een verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Zoals reeds opgemerkt in par. 5.6
is er, op enkele uitzonderingen na (die ook in hoofdstuk 2 genoemd zijn) wei-
nig aan delegatie en aan taakoverdracht gedaan.

Ook in dit onderzoek wordt geconcludeerd, dat atv weinig heeft veranderd
177aan arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

De belangrijkste aspecten, werkbelasting en takenuitwisseling, zullen nu nog
eens de revue passeren aan de hand van enige andere onderzoeken.

Werkbelasting

Hoezeer de toename van de werkbelasting bepaald wordt door de mate waarin
taken zijn overgedragen c.q. herbezetting heeft plaatsgevonden, komt met
name tot uitdrukking door een vergelilking naar functieniveaus. In de vorige
paragraaf is al ingegaan op de knelpuntfuncties, waarbi j men kon zien dat deze



vooral op leidinggevende en specialistische niveaus te vinden zijn; niet zozeer

vanwege organisatorische problemen maar vanwege de werkbelasting.
Bij Philips neemt de werkdruk toe met het functie- en vakgroepniveau.178 In

de fabricage is de toename her laagst, in commercifle en leidinggevende func-
ties het hoogst. Men vreest voor overbelasting. Ook bij de NS, de Melkunie,
bierbrouwerijen en VMF Stork, om maar enige voorbeelden te noemen, zi n
de gevolgen van de atv vooral in de hogere functies hard aangekomen.179 In
de quartaire sector is de situatie al niet veel beter. Daarbij worden, naast180

het uitblijven van herbezetting en van taakoverdracht en enkele bedrijfs- of
branchespecifieke aspecten, de volgende werkbelasting-verhogende factoren

genoemd:
- het management springt in als er gaten vallen;
- de zorg voor uitbesteding, overwerk en tijdelijke arbeid wordt gedragen

door het lager en middenkader;
- de grotere zorg voor en problemen met communicatie en cotirdinatie, o.a.

planning;
- de (grotere) discrepantie tussen arbeids- en bedrijfstijd.

I38              Hieraan kan nog de vormkeuze worden toegevoegd. In de paragrafen Li en f.3
is naar voren gekomen, dat veelal onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevon-
den naar de meest adequate vormgeving en dat dientengevolge in veel gevallen
de vormkeuze onbevredigend is geweest. Daardoor zijn veel problemen
terecht gekomen bij de lagere managementniveaus. Illustratief daarvoor zijn
zowel de case van het directoraat effecten als de rapporten van de NS en
Douwe Egberts:81 In de case werd gesteld dat de afspraken zonder meer naar
beneden werden doorgegeven. Waar het management de daarmee gepaard
gaande speelruimte wist te benutten, konden de effecten positief zi in (zoals in
de intramurale gezondheidszorg). Waar dit niet het geval was kreeg het lager-
en middenkader het gevoel Ie weinig ondersteund te worden waardoor hun
werkbelasting toenam. Bij de NS toonde ongeveer de helft van het manage-
ment zich ontevreden over de voorlichting van bedrijfszijde over de resultaten
van het arbeidsvoorwaardenoverleg ten aanzien van atv en flexibilisering.
Bovendien vond men de technische voorlichting over de invoering ontoerei
kend en kreeg men deze te laat:82 813 Douwe Egberts wordt opgemerkt dat de
leiding geneigd is om te kiezen voor 'simpele' oplossingen waarvan vooral het
lager produktiekader hinder ondervindt. 183

Waartoe de gestegen werkdruk leidt komt onder meer tot uitdrukking in de
intramurale gezondheidszorg. Daar wordt vaak geschoven met roostervriie
dagen, koffiepauzes krijgen steeds meer het karakter van werkoverleg, er
wordt meer doorgewerkt in de eigen tijd en de sfeer verslechtert.184 Nogmaals
zij vermeld dat het niet alleen de atv is die aan deze problemen ten grondslag

ligt.

Andere gevolgen ziin dat men meer werk mee naar huis neemt of dat men
niet alle roostervri e dagen op kan nemen waar men recht op heeft, zoals dat
ook bij de uitgeverij beschreven is:85 Volgens het onderzoek van Moret neemt
bijna 20% van de leidinggevenden nooit atv op, meer dan de helft slechts
gedeeltelijk en maar een kwart komt geheel aan zijn atv toe. 186

Al met al is het werk duidelijk intensiever geworden, hetgeen wel wordt
aangeduid met de term 'verdichting' van de arbeid.187



Takenuitruisseling

In het algemeen wordt gesproken van functie-uitwisseling. Het is echter beter
om van takenuitwisseling te spreken, aangezien functionarissen hierbij veelal
dezelfde functie zullen behouden, waarbii er wel een wijziging optreedt in hun
takenpakket. Op verschillende wilzen kan aan takenuitwisseling vorm gegeven
worden.188 Liggen de taken op hetzelfde niveau dan wordt gesproken van taak-
verbreding. Ziin de toegevoegde taken hoogwaardiger (bijv. controletaken
naast de oorspronkelijke uitvoerende taken) dan wordr dat taakverrijking
genoemd. Worden werknemers volgens een bepaald schema afwisselend op
verschillende plaatsen ingezet dan heet dat taakroulatie. 189 In alle gevallen
neemt de functionele flexibiliteit toe.

Door Markensteyn c.s. wordt uit organisatorisch oogpunt takenuitwisseling
de meest bepalende factor met betrekking toI de mogelijkheden van atv
genoemd.'9° Hierv66r hebben we al gezien, dat in de praktijk van de atv de
uitwisseling beperkt blijft toI het uitvoerend niveau. Zoals in de in hoofdstuk 2
besproken cases wordt deze ontwikkeling in veel onderzoeken gesignaleerd,
veelal overigens ook los van atv. Voorbeelden daarvan zijn de intramurale I39
gezondheidszorg, sommige bouwbedrijven en de Melkunie.191 Overigens
wordt door Baaijens c.s. hier en daar in de intramurale gezondheidszorg ook
taakversmalling gevonden.192 Dit is het geval als taken blijven liggen doordat
er minder ruimte is voor bijv. deskundigheidsbevordering, voor ontwikkeling
en research en voor begeleiding van leerlingen. In de metaal- en electrotechni-
sche industrie is hetzelfde aangetroffen. Daar bleken indirecten soms bezorgd
te zijn dat een verandering in het takenpakket tot functieverlaging zou leiden.
In het algemeen is de tendens echter veel meer in de richting van taakverbre-
ding en -verrijking dan van taakverarming, althans bij uitvoerend personeel.

De vraag is echter of de takenuitwisseling beperkt moet blijven toi het uitvoe-
rend niveau. In de cases hebben we reeds enige voorbeelden gezien van moge-
lijkheden in leidinggevende en specialistische functies. In een rapport van de
OSA wordt hier verder op ingegaan:93 De daar genoemde 'knelpuntfuncties'
wijken niet af van de in het IVA-onderzoek genoemde. Van belang is dat gewe-
zen wordt op de psychologische barrieres ten aanzien van het overdragen van
werkzaamheden door leidinggevenden. Het betreft de mening van deze func-
tionarissen, dat taken niet bunnen worden overgedragen.194 De bevindingen

195bij Akzo met zijn 'koninkrijkjes' (zie par. 5.6) zijn in dit verband illustratief.
Nadere analyse wijst uit, dat veel vaker taakoverdracht mogelijk is dan, met

name door de betrokken managers zelf, in eerste instantie wordt aangenomen.
In een al wat oudere studie van de Stichting Stuurgroep Sociaal Wetenschappe-
lijk Onderzoek is al eens nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor deeltijdar-
beid in functies waarin dit nauwelijks voorkomt. Op grond van onder meer
functie-analyse werd vastgesteld dat deeltijdarbeid organisatorisch in vrijwel
alle functies te realiseren is: 96 Aangezien atv in het algemeen gepaard gaat met
een veel beperkter vermindering van het aantal arbeidsuren dan in geval van
deeltijdarbeid, mag worden aangenomen dat takenuitwisseling bij atv veelal
verwezenlijkt kan worden. In het onderzoek bij de overheid wordt hiervoor
door de onderzoekers ook nadrukkelijk gepleit, omdat dit aansluit bij het



beleid van departementen dat gericht is op mobiliteitsontwikkeling.197 In
enkele case-studies wordt ook expliciet aangegeven op welke wi ze aan taken-
uitwisseling in indirecte functies gestalte kan warden gegeven. 198

Het zou overigens te ver gaan te beweren dat er op dit terrein niets is
gebeurd. Volgens 66n van de LTD-onderzoeken heeft zich in ongeveer 20%
van de bedri iven in de marktsector een (beperkte) verschuiving van taken,
bevoegdheden of verantwoordelijkheden voorgedaan.199 In de G en G-sector
heeft zich zelfs in 30% van de instellingen 66n of andere vorm van herverdeling
voorgedaan.200 Daarbij wordt opgemerkt dat vooral in grotere organisaties van
herschikking sprake is.

Ovenge aspecten en conclusies

Met de werkbelasting en de takenuitwisseling zijn weliswaar de belangrijkste,
maar nog niet alle gevolgen van atv voor de kwaliteit van arbeid beschreven.

In de meeste gevallen is de atv door de werknemers betaald door een 'ruil'
van 5% prilscompensatie tegen 5% atv. Een verlaging van het refle inkomen is

I4O hiervan het gevolg geweest. Daar staat uiteraard wel een grotere hoeveelheid

vrije tijd tegenover. We hebben echter reeds opgemerkt dat velen daar niet aan
toekomen waardoor de ruil niet evenwichtig is geweest. In die gevallen zijn de
arbeidsvoorwaarden van de werknemers verslechterd.

Daartegenover kan het verminderen van de ploegenarbeid als een verbete-
ring van arbeidsvoorwaarden worden aangemerkt.

Per saldo blijkt in het algemeen, dat de atv door werknemers niet als een
ernstige inbreuk op hun arbeidsvoorwaarden ervaren wordt.

In de sfeer van de arbeidsverhoudingen is in veel organisaties de positie van
de werknemers verbeterd. Het betreft de zeggenschap van werknemers over
hun werksituatie. Waar de werknemers zelf kunnen beslissen over het opne-
men van roostervri e dagen is de zeggenschap over arbeidstijd vergroot.

In het begin van deze paragraaf is als 66n van de conclusies van het KHT-
onderzoek genoemd, dat het door werknemers belangrijk gevonden wordt, dat
er geen grote verschillen tussen afdelingen en individuele werknemers bestaan
voor wat betreft de vormgeving aan en het orngaan met atv, althans voor wat
betreft personeel met dezelfde werktijden.201 In een enquhe onder het perso-
neel van de Grenswisselkantoren bleek ruim 60% voorstander te zijn van uni-
forme vormgeving. Daarbij wordt echter niet zozeer gewezen op de arbeids-
verhoudingen alswel op het belang van de organisatie, omdat atv dan beter te
plannen is en omdat er voor klanten en collega's meer duidelijkheid is.202 Het
aspect van de onderlinge verhoudingen komt soms wel naar voren, maar in het
algemeen worden verschillen wel geaccepteerd, vooral als deze kunnen worden

203verklaard vanuit de werkprocessen.
Daarnaast wordt door Beukema nog gewezen op de vergroting van de speel-

ruimte van werknemers om mee te praten over arbeidsinhoud en -omstandig-
heden.204 Bij de Melkunie werd de atv aangegrepen als hefboom om op deze
andere gebieden van de kwaliteit van arbeid de zeggenschap te vergroten.



Op het terrein van arbeidsomstandigheden worden slechts incidenteel verande-
ringen waargenomen. Bij Aluminium Delfzijl bijvoorbeeld bleek in enkele
gevallen als gevolg van het hogere werktempo en de toegenomen werkdruk de

205veiligheid van het werk te zijn afgenomen.

De conclusies van het KHT-onderzoek zijn in grote li inen in meer recente
studies bevestigd. De atv is slechts in beperkte mate van invloed geweest op de
arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen en -omstandigheden. Op de inhoud van
het werk heeft de atv wel een zwaar stempel gedrukt.

De vormgeving aan atv is allesbepalend gebleken voor de gevolgen voor de
kwaliteit van arbeid. Ofwel direct, zoals bil ploegenarbeid, ofwel indirect via
herbezetting, takenuitwisseling en zeggenschap van werknemers. In schema 5.3
worden deze aspecten bijeen gebracht.

SCHEMA 5.3 Factoren van invloed op de kwaliteit van arbeid bij atv
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5.8  Kosten en baten van arbeidstijdverkorting

In de cases van hoofdstuk 2 is de problematiek van de gevolgen van atv voor de
rendementspositie van organisaties buiten beschouwing gebleven om de een-
voudige reden, dat deze in de meeste gevallen niet zijn onderzocht. Een exacte
berekening bleek niet mogelijk. De oorzaak is, dat zich zowel aan de kosten-
als aan de batenkant grote meetproblemen voordoen. In par. 5.5 is al gewezen
op de meetproblemen bij het vaststellen van de herbezetting. Dit kan ook aan
de hand van de (vermoedelijk) belangrijkste baten verder worden toegelicht.

De baten van de atv hebben betrekking op de lagere loonkosten. In de
meeste gevallen hebben de werknemers loon ingeleverd in ruil voor atv. Dit is

''gebeurd door het inleveren van de prijscompensatie in een of meerdere ron-



den. Het zou wel eens kunnen zijn, dat er m66r is ingeleverd dan alleen de

pri scompensatie, aangezien de bonden in ruil voor behoud en uitbreiding van
werkgelegenheid tot v8rgaande concessies bereid bleken. Dit is echter zeer spe-
culatief. Hoe de loonontwikkeling zonder atv geweest zou zijn, kan onmoge-
lijk worden vastgesteld. Het maakt wel duidelijk hoe moeilijk het is de kosten
en de baten van at:v te berekenen.

In het KHT-onderzoek is wel een poging tot kwantificeren ondernomen, zij
het dat hier voorzichtig gesproken wordt over tendensen . In tabel 5.I wordt
aangegeven in hoeveel ondernemingen zich veranderingen in het kostenniveau
hebben voorgedaan.206

Tabel 5.1 Het aantal organisaties (in het KHT-onderzoek) waar zich veranderingen in
kosten hebben voorgedaan als gevolg van atv

Mutatie*

Kostensoort                                                        -     0     +

142 Arbeidskosten

Loonkosten in verband met prijscompensatie                                                        5
Loonkosten herbezetting 3    2

Kosten behoud arbeidsplaatsen                                                        5
Overwerk 3 1 1
Uitzendwerk                                                                                                    5
Inwerken 3    2

Bijscholing 2     3

Verzuim 41

Kapitaalskosten
Afschrijvingskosten 14
Machines en gereedschappen                                                                   5
Overige kosten
Uitbesteding 3    2

Aan- en afloopkosten 41
Personeelsafdeling                                                                           5
Keuring, werving, selectie 3     2

Voorraadkosten                                                                                               5
Dienstkleding 3     2

Reiskosten 2     3

Maaltijdvergoedingen 14

*   -  = hogere kosten
0  = geen invloed
+  = lagere kosten

Hoewel het aantal negatieve posten het aantal positieve  vet'  A ertrett hebben
vier van de vijf onderzochte ondernemingen (voor zover het de in het onder-
zoek betrokken vestigingen betreft) hun rendementspositie door de atv kun-
nen verbeteren. Zo zwaar weegt de besparing op de loonkosten als gevolg van



het vervallen van de pri scompensatie gekoppeld aan het wegwerken van over-
capaciteit door. Deze conclusie wordt onderschreven door het management
van de betreffende ondernemingen. In een onderneming zijn de kosten van atv

per saldo hoger dan de baten. Het bet:reft de chemische onderneming uit par.
2.6. Daar hebben de afgelopen  aren, ondanks de atv, enkele loonronden plaats-
gevonden.

De belangrijkste kostenposten bleken te zijn: loonkosten van nieuwe resp.
behouden gebleven arbeidsplaatsen, de bij herbezetting behorende kosten van
inwerken, werving etc. en de kosten van overwerk, uitzendarbeid en uitbeste-
ding voor zover deze (arbitrair) werden toegerekend aan de atv. De overige
veranderingen in de kosten, inclusief de kapitaalkosten, bleken minder rele-
vant te ziln

In veel onderzoeken is de kosten/baten-problematiek, vermoedelijk vanwege
de bovengenoemde meetproblemen, buiten beschouwing gebleven. In dit ver-
band kunnen onder meer de rapporten van het EIM, de LTD, de FNV en het

207onderzoek in de intramurale gezondheidszorg worden genoemd.
Waar wel uitspraken over dit onderwerp worden gedaan, worden deze in het I43

algemeen niet cijfermatig onderbouwd en beperkt men zich tot beschouwin-
gen die een min of meer theoretisch karakter hebben of gebaseerd zijn op
meningen of schattingen van het management.

208

Het enige survey-onderzoek waarin een uitspraak op het onderhavige gebied
wordt gedaan is dat van Moret. Daarin wordt gesteld dat in bijna de helft van

209de organisaties de arbeidskosten per eenheid produkt of dienst zijn gestegen.
Dit is echter geen betrouwbare norm, aangezien zonder atv deze kosten als
gevolg van loonsverhogingen vermoedelijk ook gestegen zouden zijn. Andere
kosten- en batenposten worden genegeerd. Niet gespecificeerd wordt welke
posten door de respondenten in de berekening moeten worden betrokken.
Evenmin wordt rekening gehouden met de hierboven gesignaleerde meetpro-
blemen. Derhalve mag aan de uitkomsten van het Moret-onderzoek niet de
conclusie worden verbonden, dat de atv in de betrokken organisaties een nade-
lige invloed op het rendement heeft gehad.

In datzelfde onderzoek wordt ook gevraagd naar de arbeidsproduktiviteits-
stijging. Daar blijkt in een kwart van de onderzochte ondernemingen sprake
van te zijn.210 Ook hier moet bij worden aangetekend, dat (wederom) niet kan
worden bewezen dat dit te danken is aan de atv.

Arbeidsproduktiviteit neemt ook in een aantal case-studies een prominente
plaats in. Door Ekro wordt een stijging van de arbeidsproduktiviteit gemeld als
gevolg van drie factoren: een dalend ziekteverzuim, een hogere motivatie en
een lagere werkbelasting. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat de atv
gekoppeld is aan flexibilisering door middel van taakroulatie. Ekro tekent hier-
bij aan, dat de baten niet direct aantoonbaar zijn. Onduidelilk is dan ook hier
weer, of de atv per saldo kostenverhogend of verlagend werkt. 211

In het algemeen wordt in case-studies onvoldoende aandacht besteed aan de
reductie van overcapaciteit door atv. Dat is in de meeste gevallen de belangrijk-
ste variabele ten aanzien van de bedrijfseconomische consequenties van atv.
Waar geen herbezetting heeft plaatsgevonden en toch dezelfde output wordt



voortgebracht is de arbeidsproduktiviteit gestegen. In par. 5.3 is reeds opge-
merkt, dat het merkwaardig is dat in zo weinig rapporten gekeken wordt naar
dit (kosten)aspect, terwijl de (mate van) herbezetting wel steeds aan de orde
komt. Door Akzo wordt dit voordeel wel onderkend. Gesteld wordt dat de atv
„waar nog rek en vet in de organisatie zat een positief kosteneffect" heeft
opgeleverd.212 Bij verdergaande atv worden echter kostenstijgingen alsmede
een daling van de arbeidsproduktiviteit verwacht.213 Waarop deze verwachtin-
gen gebaseerd zijn wordt niet aangegeven. Wel kan uit de formulering worden
afgeleid, dat de kostenstijgingen er bij de invoering van de 38-urige werkweek
niet geweest zijn. Mede gelet op de beperkte herbezetting heeft de atv dus
vermoedelijk een positief effect op het rendement van Akzo gehad. In het
rapport wordt dit vermoeden echter bevestigd noch ontkend.

Door Akzo wordt verder nog gewezen op de vertraging in de doorlooptijd
van produkten en projecten. Dit wordt met name problematisch gevonden bij
marketing en verkoop, technische dienstverlening en research.214 Zoals
beschreven in par. 5.6 is ook door Philips altijd met klem hierop gewezen en
gewaarschuwd voor de gevolgen voor de concurrentiepositie. Beide onderne-

I44 mingen wiizen op de onmogelijkheid om deze kostenpost te kwantificeren.
Waar Akzo echter nog positieve kosteneffecten ziet, meldt Philips uitsluitend
negatieve effecten. bij gaat men er blijkbaar impliciet vanuit, dat de215 Daar
loonkostenstijging zonder atv gelijk zou zijn geweest aan die met atv. Ook bij
deze onderneming is echter niet volledig herbezet zodat ook hier kostenvoor-
delen moeten zi)n geweest. Deze worden echter genegeerd.

De doorlooptijden komen ook in het rapport van de NS aan bod. De over-
grote meerderheid van het management is van mening, dat de voortgang in het
werk negatief is beinvloed door de atv.216 Als belangrijkste oorzaken worden
genoemd dat bepaalde werkzaamheden blijven liggen en dat er minder con-
trole en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden gehouden kan wor-
den. De achterliggende reden is echter onvoldoende herbezetting, soms op
uitvoerend maar bi ina altijd op leidinggevend niveau. Deze problematiek is
van groot belang, omdat zij de continuTteit van de onderneming kan bedreigen.

Kapitaalskosten kunnen, anders dan in het KHT-onderzoek wordt geconclu-
deerd, soms toch een belangrijke kostenpost in relatie tot atv vormen. Collec-
tieve atv heeft bedrijfstijdverkorting tot gevolg en daarmee een minder goede
benutting van kapitaalgoederen. Zeker bij kapitaalsintensieve ondernemingen
kan dit tot aanzienlijke kostenstijgingen leiden. Zo bleef bijvoorbeeld op de
gietafdeling van de aluminium-producent Aluminium Delfzijl door een te
krappe ploegenbezetting soms 66n gietpunt onbezet. 217

Zo kan er een relatie gelegd worden tussen de kosten en baten van atv,
bedrijfstild en flexibiliteit. Een duidelijk voorbeeld daarvan wordt ook
gevormd door de confectie-onderneming Bendien Smits die een sterk wisse-
lende bedrijfsdrukte kent. In dalperioden wordt op voorraad en voor eigen
risico gewerkt, in piekperioden wordt werk uitbesteed aan loonconfectiebe-
drijven, hetgeen de kwaliteit van de produkten negatief beYnvloedt. Het zgn.
'demode-risico' wordt alleen al op een verlies van ongeveer 6 weken produktie
geschat.218 Door de atv zodanig in te vullen, dat de arbeids- en bedrijfstijden
beter aansluiten bil het seizoenspatroon (jaarurencontracten; zie par. 5.3 en 6.9)



kunnen zeer aanzienliike kostenbesparingen gerealiseerd worden.

Bij dezelfde onderneming (Bendien Smits) wordt overigens nog gewezen op
een andere kostenpost in de produktiesfeer in relatie tot atv. Het produktie-
werk is hier kort-cyclisch en laaggeschoold, stelt hoge eisen aan handvaardig-
heid en verlangt een nauwkeurige afstemming van taken en bezetting. Het is
vrii traditioneel lopende band werk dat in een hoog tempo wordt verricht. Als
de bezettingsgraad te ver terugloopt (bijv. door atv) daalt de produktie in
onevenredige mate. Ook om deze reden wordt door de onderneming gezocht
naar een meer adequate vorm van atv dan roostervrije dagen.

219

Het zij nogmaals benadrukt dat de gevolgen van atv voor de kosten en baten
van organisaties niet precies zi<n te kwantificeren, zeker niet als ook nog naar
de indirecte effecten gekeken wordt. Zo is het bijvoorbeeld niet gezegd, clai het
ziekteverzuim bij DSM zich op dezelfde wijze ontwikkeld zou hebben als in de
rest van deze sector (zie par. 5.3) en dus ook niet of het terugdringen van het
verzuim geheel aan de atv kan worden toegeschreven.

Problemen met de kwantificering zijn natuurlilk geen rechtvaardiging om
aan kosten/baten-vraagstukken geen of weinig aandacht te besteden. Beren- I45

schot velt een hard oordeel over het omgaan met deze problematiek door
overheidsorganisaties: „In het algemeen is het kostenbewustzijn zeer zwak
ontwikkeld". Daarmee wordt gedoeld „op het feit dat kosteninformatie geen
rol speelt als hanteerbaar en vooral als beYnvloedbaar instrument voor het
management".220 Er is volgens de onderzoekers geen stimulans om binnen
overheidsorganisaties zodanig met atv om te gaan, dat de kosten zo laag moge-
lijk zijn. De situatie bij de logistieke eenheden van de Koninklijke Landmacht
(par. 2.I2  is hierin goed herkenbaar.

De (voorzichtige) conclusie van het KHT-onderzoek lijkt gerechtvaardigd dat
de atv in de meeste organisaties profijtelijk geweest is. De ontwikkeling van de
winstcijfers en de arbeidsinkomensquotes van de laatste jaren zijn hiermee niet
in tegenspraak.221 Hieraan mogen echter geen conclusies worden verbonden
voor een verdergaande atv. De voordelen konden worden gerealiseerd in de
specifieke situatie waarin organisaties zich in het begin van de jaren tachrig
bevonden waarbij met name de op dat moment in veel ondernemingen
bestaande overcapaciteit zwaarwegend is. Het is niet irreeel te verwachten, dat
bi 3 verdergaande atv het tegenovergestelde zal geschieden, aangezien er dan in
veel mindere mate sprake zal zijn van overcapaciteit zodat de herbezettings-
graad noodzakelijkerwijs aanzienlijk hoger zal moeten zi n.

Ook de factoren die van invloed zijn op de kosten en baten van atv kunnen
schematisch bijeen gebracht worden.



SCHEMA 5.4 Factoren van invloed op de kosten en baten van atv
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Uit dit schema blijkt dat ook hier de herbezetting weer een rol speelt. Daar-
naast is ook de kwaliteit van arbeid (in de vorm van werkbelasting en, in
samenhang daarmee, verzuim en motivatie) in het geding. Steeds meer wordt
duidelijk hoezeer de verschillende factoren op elkaar inwerken.

I46 5.9 Conclusies

In de voorgaande beschouwing is een zeer groot aantal conclusies getrokken
ten aanzien van (het proces van) atv. In deze afsluitende paragraaf zullen de
belangrijkste nog eens de revue passeren, waarbij ordening plaatsvindt vanuit
een tweetal gezichtspunten.

Ten eerste gaat het om de vraag welke factoren bepalend bli iken te ziin
geweest voor de vormgeving aan atv. Ten tweede kunnen we nagaan welke
factoren van invloed zijn geweest op de gevolgen van atv.

Conclusies ten aanzien va,1 de wormgeving aan atu

1.  Weliswaar zijn door werkgevers c.q. het management van organisaties eisen
geformuleerd ten aanzien van de vormgeving aan atv, met name betreffende
de omvang en positie van bedrijfs- en arbeidstijden (waaronder flexibiliteit),
in de praktijk heeft men deze niet of slechts in beperkte mate kunnen reali-
seren. Vooral de veelvuldige verkorting van de bedrijfstijd is zorgwekkend.
De flexibiliteit is in veel situaties door de atv wel vergroot, onder meer in de
vorm van takenuitwisseling. Niettemin is het management in veel organisa-
ties ook op dir laatste punt nog geenszins tevreden.

2. Ten aanzien van de besluitvorming kan worden geconcludeerd dat een
stringente regelgeving van bovenaf toI een weinig adequate vormgeving
leidt. Het is niet zozeer de lengte van de voorbereidingsperiode en zelfs niet
de vorm van de voorbereiding die bepalend is voor de beoordeling van het
resultaat, als wel de ruimte die op afdelingsniveau gegeven wordt om tot een
voor de specifieke situatie geschikte vormgeving te komen.

3. In het algemeen is de atv, met uitzondering van atv in ploegenarbeid, niet
'op maat' ingevoerd. E6n van de belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk
luidt, dat zeker in de beginperiode de invoering van atv niet erg doordacht
heeft plaatsgevonden. Men heeft onvoldoende oog gehad voor mogelijke
organisatorische problemen en voor de eisen die door specifieke produktie-



processen en functies gesteld worden. Veelal is alleen naar het primaire pro-
duktieproces gekeken en op basis daarvan een uniforme regeling voor de
gehele organisatie doorgevoerd.

4. Alle in schema 2.2 genoemde externe factoren blijken inderdaad relevant te
zijn geweest bij de vormgeving aan atv. De afzetmarkt in het streven naar

kostenbeheersing en de zorg voor doorlooptijden en voor kwaliteit van
dienstverlening, de arbeidsmarkt bij de herbezetting (zij het in beperkte
mate) en de politieke omgeving met name voor het in gang zetten van het
proces zelf.

s. Her efficiencystreven heeft vanaf het allereerste begin een belangrijke rol
gespeeld. De atv is door het zo laag mogelijk houden van de herbezetting
een nuttig instrument voor het verlagen van het kostenniveau van onclerne-

mingen en instellingen gebleken.
6. Beheersbaarheid is in eerste instantie niet richtinggevend geweest voor de

vormgeving. Er kan echter een ontwikkeling worden geconstateerd, waarbij
de vorm van atv zodanig verandert, dat de beheersbaarheid door het mana-
gement toeneemt. Daarmee neemt de betekenis van kenmerken van pro-
duktieprocessen en functies toe, met als gevolg een grotere differentiatie in 147

de configuratie van arbeid en een afname van de ruimte voor individualise-

ring.
7. De wilze waarop met atv is omgegaan is voor een belangrijk deel bepaald

door het organisatieklimaat. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de
wi ze waarop door management en werknemers gedacht wordt over flexibi-
liteit en bedrijfstijdverlenging. Belangwekkend is de constatering, dat lang
niet altijd duidelijk is, wat op dit terrein binnen organisaties dominante
waarden en normen zi)n.

In schema 5.5 kan nu worden weergegeven welke factoren van belang zijn
gebleken bij de vormgeving aan atv.

SCHEMA 5.5 Factoren die de vormgeving aan atv bernvloed hebben
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Uit het schema blijkt het besluitvorrningsproces zelf niet. Daardoor komen de
eerste drie conclusies hierin niet tot uitdrukking.

In de meeste onderzoeken op het gebied van atv heeft de organisatiekundige
invalshoek centraal gestaan. Dat wil zeggen dat de atv als een management-
vraagstuk is gezien. Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende inzicht is verkregen
in de beweegredenen van werknemers; de factoren die bepalend zijn voor de
werknemers ten aanzien van de eisen die zij stellen aan de omvang en positie
van arbeidstijden.

Conclusies ten aanzien van de gevolgen van atu

i. De atv heeft onmiskenbaar een bijdrage geleverd aan de herverdeling van
arbeid c.q. vermindering van werkloosheid. Hoe groot deze bijdrage is
geweest kan echter niet worden vastgesteld. Aan de hooggespannen ver-
wachtingen bij het akkoord in de Stichting van de Arbeid is niet voldaan.
Dit kan nauwelijks worden toegeschreven aan arbeidsmarktproblemen. De
belangrijkste reden is de bestaande overcapaciteit in de uitgangssituatie.

148         2. In veel organisaties heeft de atv tot vrij grote organisatorische problemen
geleid. Deze zijn sterk situationeel bepaald en mede het gevolg van keuzen,
primair van het management, ten aanzien van de vorm van atv en de mate
van herbezetting. Mede doordat vooral in indirecte functies weinig herbe-
zetting heeft plaatsgevonden zijn vooral daarin organisatieproblemen erva-
ren. Overigens is vastgesteld, dat veel organisatieproblemen na verloop van
tijd zijn opgelost doordat men met de atv heeft leren omgaan.

3. Werknemers hebben op enige punten een verbetering van de kwaliteit van
arbeid kunnen verwezenlijken. Men heeft in vrij veel gevallen een iets gro-
tere zeggenschap over arbeids- en vrije tijd gekregen. Daarnaast heeft de atv

bijgedragen aan taakverbreding en -verrijking. Daar staat tegenover dat de
atv in het algemeen geleid heeft toI een grotere werkbelasting. Ook de
arbeidsvoorwaarden zijn in vrij veel gevallen relatief verslechterd als gevolg
van het feit, dat werknemers voor de atv reeel loon hebben ingeleverd zon-
der een evenredige compensatie in tijd.

4. Hoewel er geen sprake is van een grote autonomie van werknemers op het
gebied van arbeidstijden is in veel gevallen de speelruimte als gevolg van atv
weI vergroot. Daarmee zijn de mogelijkheden van individualisering in de
configuratie van arbeid toegenomen.

Teneinde zicht te krijgen op de factoren die de gevolgen van de atv hebben
bepaald kunnen de schema's 5.I tot en met 5.4 gecombineerd worden. Dit
gebeurt in schema 5.6.

Uit dit schema komt duidelijk naar voren welk een centrale plaats de herbezet-
ting ten aanzien van de gevolgen van atv inneemt. Het is de enige variabele die
op alle onderscheiden gebieden van invloed blijkt te zijn. Wellicht nog sterker
dan de vorm, ook een belangrijke variabele, bepaalt de herbezetting direct of
indirect de organisatorische problemen, de kwaliteit van arbeid en de gevolgen
voor de rendementspositie van organisaties.

De herbezetting is in een aantal functies ontoereikend geweest. Daarmede is



SCHEMA 5.6 Factoren die de gevolgen van atv bei'nvloed hebben
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de continuiteit van ondernemingen soms in gevaar gebracht. In dit hoofdstuk
is met name gewezen op een te grote capaciteitsvermindering in bepaalde func-
ties of op bepaalde afdelingen en de verlenging van doorlooptijden. Niet alleen
de onvoldoende herbezetting, ook de on<uiste vormgeving speelt een rol.
Indien aan specialisten, projectmedewerkers en dergelijke klakkeloos dezelfde
vorm van atv gegeven wordt als aan bijvoorbeeld produktiemedewerkers of
aan administratief personeel, dan is het niet verwonderlijk dat er op veel plaat-
sen problemen ontstaan.

Externe factoren zijn nauweliiks van invloed op de gevolgen van atv. Alleen
via de herbezetting doen deze zich gelden. Dat impliceert dat de organisatie
zelf, in casu het management, een centrale rol speelt. Keuzen door bet manage-
ment gemaakt, met name ten aanzien van de vormgeving dan at·u en de berbezet-
ting, zijn bepalend voor de geuolgen op organisatoriscb, arbeidskwalitatief en
bedrijfseconomiscb gebied.

Door de keuzen met betrekking tot de participatie van werknemers in de
besluitvorming over atv, het geven van zeggenschap over atv-tijd en flexibilise-

Ifo ring (met name door takenuitwisseling) wordt de kwaliteit van arbeid bein-

vloed. Vanwege de keuzevrijheid die het management op deze gebieden heeft
kan worden geconcludeerd, dat het tot op zekere hoogte de gevolgen van atv
zelf in de hand heeft. Er is, zoals gezegd, zeker in eerste instantie onvoldoende
rekening gehouden met de eisen die produktieprocessen en de functiestructuur
aan de organisatie van arbeid stellen en dit heeft in veel gevallen geleid toi een
inadequate vormgeving aan atv en veel organisatorische problemen. Waar het
management zich in zi in keuzen wel door deze factoren heeft laten leiden, zijn
de problemen geringer gebleken.

Uiteraard hebben ook de werknemers invloed op de gevolgen van atv. Hun
attitude ten aanzien van atv in het algemeen, de gekozen vorm, de herbezetting
en takenuitwisseling bepaalt voor een belangrijk deel de organisatorische pro-
blemen en de gevolgen voor de kosten en baten. Door een 'soepele' houding
kunnen de gevolgen op organisatorisch terrein beperkt blijven. We hebben
verder gezien dat een positieve houding de arbeidsproduktiviteit kan doen toe-
nemen.

In dit verband blijken normen en waarden binnen de organisatie een essen-
tifle rol te spelen. Zeker in de beginfase van de atv is dit onvoldoende onder-
kend. Het gaat daarbij vooral orn de vraag of werknemers bereid zijn om in
vraagstukken betreffende flexibilisering en bedrijfstijdverlenging met het
management mee te denken en, omgekeerd, of het management bereid is hen
daarbij te betrekken. Waar het organisatieklimaat zodanig is, dat deze weder-
zijdse betrokkenheid bestaar, zijn de gevolgen van atv positiever dan in organi-
saties waar deze basis ontbreekt.
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HOOFDSTUK 6

Arbeidstijdpatronen'

6.1 Inleiding

De arbeidstijdpatronen die in dit hoofdstuk de revue zullen passeren komen in
meerdere varianten voor. Dat is typerend voor de mate waarin dit veld
momenteel in beweging is.

De grenzen tussen de verschillende (varianten van) arbeidstijdpatronen zijn
niet altijd scherp te trekken. Het min-maxsysteem bijvoorbeeld zal worden
besproken als een variant van deeltijdarbeid. Dit systeem heeft echter ook
kenmerken van het afroepcontract. Enige willekeur in de afbakening is onver-
mijdelijk. I6I

Als referentiepunt geldt het arbeidstijdpatroon dat nog altijd als het meest
normale gezien wordt, waarbij men als werknemer een vast dienstverband
heeft en full-time, in dagdienst, alleen op werkdagen en met vaste werktijden
werkt. Er zijn altijd al veel werknemers geweest op wie een of meer van deze
kenmerken niet van toepassing waren. Denk bijvoorbeeld aan de vrouwen die
'voor halve dagen' werkten in de huishouding of in een winkel, aan seizoenar-
beid in de landbouw en visseri5 en aan ploegenarbeid. Wat als het 'normale'
arbeidstijdpatroon beschouwd werd (en wordt) is dat voor grote groepen
werknemers nook geweest. Het lijkt er echter op, dat het 'standaardpatroon'
steeds meer uitzondering dan regel is.

Het is opmerkelijk dat in kwantitatieve zin over verscheidene arbeidstijdpa-
tronen zo weinig bekend is. In discussies over flexibilisering van de arbeid
wordt dit manifest. Men heeft de overtuiging dat allerlei vormen van flexibele
arbeid (zoals afroeparbeid) toenemen, maar deze overtuiging kan niet met
getallen worden hard gemaakt.2 Niettemin wordt de noodzaak om inzicht in
deze gegevens te hebben onderkend.

E&n van de weinige studies op dit gebied is verricht door het IVA in opdracht
van de OSA. Hierin heeft aan de aanbodzijde (de werknemers) een inventarisa-
tie plaatsgevonden.3

In het kader van ons onderzoek is een survey gehouden aan de vraagzijde,
waarin is nagegaan van welke arbeidstijdpatronen door organisaties gebruik
gemaakt wordt.4 In het vervolg zal dit onderzoek worden aangeduid met de
term 'atp-survey'. In verscheidene opzichten zi in de uitkomsten van dit onder-
zoek niet representatief; zi  mogen in ieder geval niet gegeneraliseerd worden:
Niettemin wordt in de Rapportage Arbeidsmarkt van I987 Opgemerkt dat, op
basis van een vergelijking met de OSA-arbeidsmarktsurvey, de zeggingskracht
van de onderzoeksresultaten groot is.6 Daarom zullen in de volgende paragra-
fen enige resultaten worden weergegeven, zi j het met de nodige voorzichtig-
heid en alleen voor zover zi3 zinvolle aanvullende informatie opleveren.



Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard en afgezien van het eigen survey-
onderzoek voor een groot deel gebaseerd op literatuurstudie.7 Op grond van
de probleemstelling van dit werkstuk zal worden nagegaan, waI voor de orga-
nisatie de consequenties van de ontwikkelingen in de arbeidstijdpatronen zijn.
Met name zal worden gekeken naar de toepasbaarheid van arbeidstijdpatronen.
Aangezien de ontwikkelingen veelal tevens ingrijpende gevolgen voor de
werknemers hebben, zal ook daaraan veel aandacht worden besteed.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
variabele werktijden in par. 6.2,
deeltijdarbeid in par. 6.3,
de gecomprimeerde werkweek in par. 6.4,
ploegenarbeid in par. 6.5,
tildelijk werk op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, uit-
zendarbeid en arbeidspools in par. 6.6,
afroeparbeid in par. 6.7,
thuiswerk in par. 6.8,
jaarurencontracten, modulensystemen, langdurig verlof en gestaffelde werktij-

I62 den in par. 6.9.

In de voorgaande hoofdstukken is reeds gebleken, dat zeggenschap over
arbeidstijd bi j de configuratie van arbeid een zeer cruciale rol speelt. In par.

6.Io zullen de arbeidstijdpatronen dan ook op basis van dit criterium met
elkaar vergeleken worden.

In par. 6.II zal worden nagegaan welke factoren in de besluitvorming over de
patronen door het management van belang blijken te zijn.

6.2 Variabele werktijden

Na een grote stroom publicaties in de periode I970-I975 is het opmerkelijk
rustig geworden rondom variabele werktijden. Dat geldt niet alleen voor
Nederland maar ook voor de ons omringende landen. In de Verenigde Staten
en Canada wordt op dit terrein nog steeds onderzoek verricht hetgeen ook in
publicaties tot uitdrukking komt.

Een variabele werktijdenregeling kan worden gedefinieerd als een werktij-
denregeling waarbij een individuele werknemer of een groep van werknemers
in meer of mindere mate zelf de begin-, pauze-, en eindtijden van zijn werkdag
kan bepalen:

Hoeveel werknemers variabele werktijden hebben is onbekend. Het is een
van de patronen waarvan in de inleiding van dit hoofdstuk werd opgemerkt,
dat er erg weinig kwantitatieve gegevens over beschikbaar zi in. Dit geldt niet
alleen voor Nederland, maar het is een bijna algemeen voorkomend verschijn-
sel. Voor zover er iers bekend is over de omvang van het pat:roon, betreft het
veelal een weinig recent verleden. Volgens Allenspach had in I975 30% van alle
Zwitserse werknemers in het particuliere bedrijfsleven variabele werktijden.9
In de Duitse Bondsrepubliek werkte in I980 I2% Van de werknemers met dit
arbeidstijdpatroon; van de 'white-collar'-werkers ongeveer 66n-derde deel, van
de 'blue-collar'-werkers echter slechts 8%:0 Voor de Verenigde Staten wordt in
I982 een getal van I2% van alle werknemers in de niet agrarische sectoren

genoemd. In een Oostenrijkse studie wordt een onstuimige groei geconstateerd



tot I974, waarna variabele werktijden in de daarop volgende  aren gestaag blij-
ven toenemen maar met een afnemend groeitempo.1 1 Uit dit overzicht wordt
duidelijk, dat de beschikbare gegevens niet systematisch verzameld en niet ver-
gelijkbaar zijn.

Gezien de aandacht voor dit patroon in publicaties zou de ontwikkeling in
Nederland wel eens dezelfde kunnen zijn geweest als in Oostenrilk. In de atp-
survey is dit echter niet bevestigd. Op basis van ons onderzoek kan worden
gesteld dat de groei in de  aren tachtig gestaag doorgaat. Van de meer dan 300
responderende organisaties bleek meer dan de helft het patroon Ie hebben
ingevoerd. Daarvan heeft meer dan 25% dit gedaan v66r I975,35% in de periode
1975 tot en met I979 en eveneens ruim 35% na I979 (tabel II.2; zie bijlage II). In
de organisaties met variabele werktiiden werkt gemiddeld 60% van de werkne-
mers met dit patroon (tabel II.I). Niet alleen, zoals veelal verondersteld wor :It,
het hoger personeel. Dit arbeidstijdpatroon komt zowel in uitvoerende, lei-
dinggevende als staffuncties in (ongeveer) even hoge mate voor (tabel II.f).
Hoewel mannen relatief vaker variabele werktiiden hebben dan vrouwen is het
verschil tussen beide groepen niet significant (tabel II.4)·12

I63

Hoewel er incidenteel al eerder bepaalde vormen van variabele werktijden

voorgekomen zijn, waarbij onder meer Brons Motoren in Appingedam wordt
genoemd, wordt over het algemeen Messerschmidt B81kow Blohm in Otto-
brun bij Munchen gezien als de onderneming waar de opmars van dit arbeids-
patroon begonnen is:3 Daar werden in I967 na vier jaar voorbereiding varia-
bele werktijden ingevoerd. De belangrijkste reden waren verkeersproblemen.
Er was slechts 66n verbindingsweg naar het bedrijf, die iedere morgen en avond
overvol was. De spits gaf dagelijks veel vertraging en irritatie. Door de varia-
bele werktijden kon een zodanige spreiding van aankomst- en vertrektijden
van het personeel gerealiseerd worden dat de problemen effectief bestreden
werden.

Variabele werktijden komen in tal van vormen voor. De belangrijkste verschil-
punten betreffen
- de omvang en plaats van bloktijden, pauze en bandbreedte en
- de mate waarin men van het overeengekomen aantal werkuren per dag mag

14
afwijken.

Aan de hand van een voorbeeld kunnen enige begrippen worden toegelicht.
Stel een bedrijf is open van 07.00 uur tot I8.00 uur. De openstellingstijd (band-
breedte) is dan II uur per dag. Vastgelegd kan worden, dat iedereen van 09.00
Uur tot II.30 uur en van I4.00 uur tot I6.30 uur aanwezig moet zijn. Dit worden
de bloktijden (ook wel stamtijden) genoemd. De pauze van de werknemers valt
dan tussen II.30 en I4·00 uur. Veelal ligt, overeenkomstig de arbeidswet, regle-
mentair vast dat men minimaal een half uur moet pauzeren. In het hier
geschetste voorbeeld kan men maximaal 2,5 uur pauze nemen.

E6n van de belangrijkste aspecten die geregeld moeten worden bij de invoe-
ring van variabele werktijden betreft de debet- en credit-uren. In het algemeen
wordt er een maximum gesteld aan de mate waarin men 'rood mag staan'

(debet-uren) c.q. mag sparen (credit-uren). In het bovenstaande voorbeeld kan
een werknemer, uitgaande van een achturige werkdag en een half uur pauze,



op 66n dag maximaal 2,5 credit-uren 'verdienen' en maximaal 3 debet-uren
'schuldig' worden.

Ook de wijze van besteding van credit-uren is veelal gereglementeerd in die
zin, dat het compenseren van gewerkte meer-uren in de vorm van vriJe dagen
gelimiteerd is. Die situatie is met de komst van atv wel veranderd. Zoals we in
het vorige hoofdstuk gezien hebben, heeft men in veel gevallen al moeite met
het opnemen van alle roostervrije dagen, zodat het crefren van nog meer dagen
door credit-uren zinloos wordt. In dit verband is ook de bierbrouwerij-case
(par. 2.4) vermeldenswaard, waar in I984 juist credit-uren werden vergaard
omdat deze extra betaald werden. Her zgn. rekening-courantsysteem werd in

deze onderneming gewijzigd in een tijd-voor-tild-regeling om te voorkomen
dat men niet aan atv toekwarn. Dit voorbeeld maakt duidelijk, hoezeer de
situatie door de atv gewijzigd is.

Met variabele werktijden kan bijna onbeperkt gevarieerd worden. Enige voor-
beelden van variaties zi in
- het aantal debet-, resp. credit-uren mag binnen een bepaalde periode varie-

I64                  ren, mits zii bijvoorbeeld de tien niet overschrijden;
- de werktiiden mogen alleen varieren in het chronologische aspect en niet in

het chronometrische; er ziln dus geen debet- en credit-uren;
- de bloktijden zijn niet opgesplitst in een ochtend- en een middagblok maar

lopen door van bijvoorbeeld 09.00- 16.00 uur met qua omvang en evt. ook
qua positie een voor iedereen gelijke pauze.

Het zal duidelilk zijn dat ook overwerk goed gereglementeerd moet worden.
De vorm waarin het aantal werkuren per dag vastligt maar voor het overige

door werknemers gevarieerd kan worden (in meer of mindere mate, ook
daarin zi in weer taI van variaties denkbaar) wordt glijdende rverktijdenregeling
genoemd. De term z evende ruerktijden wordt wel gebruikt om de vorm aan te
duiden waarin de werknemer zijn werktijden voor een langere periode vast-
legt. Zi in er geen bloktijden, dan wordt er wei gesproken van urge werktijden-
regelingen.

Belangrijk om te vermelden is verder het taaksysteem. In dit patroon krijgt de
(groep van) werknemer(s) een bepaalde taak toegewezen die men geacht wor(it
in de normale werktijd te kunnen uitvoeren. Dit kan een dag, maar ook een
langere periode omvatten. De werktijden worden door de werknemers zelf
bepaald:5 Het taaksysteem komt (in een bepaalde variant) wel voor in de
havens. Er wordt met medewerkers afgesproken, dat men naar huis mag, als
een bepaald schip gelost is ('klaar-naar-huis'). Een essentieel verschil met de
andere varianten van variabele werktijden is, dat niet de feitelijk gewerkte
arbeidstifd bepalend is voor de vraag of de werknemer aan ziin verplichtingen
jegens de werkgever heeft voldaan maar het werk zelf. Hoewel het taaksysteem
de werknemer veel vrijheid geeft blijft hij, met name ten aanzien van de toege-
wezen taak, afhankelijk van de werkgever. De taaktoewilzing kan ook voor de
werkgever problematisch zijn. Veelal zal een of andere vorm van tijdstudie
noodzakelijk zijn:6 Het systeem bergr het gevaar in zich, dat men zichzelf of
collega's gaat op agen, hetgeen de kwaliteit van arbeid negatief kan bein-
vloeden.

Hoewel het taaksysteem als zodanig niet expliciet op het hoofdkantoor van



de uitgeverii (par. 2.9) is ingevoerd, is daar de facto wel van dit arbeidstijdpa-
troon sprake.

In de meeste literatuur wordt de nadruk gelegd op de voordelen van variabele
werktijden voor de werknemer. Op een OESO-conferentie over nieuwe
arbeidstijdpatronen in 1973 legde Allenspach het accent op de grotere zeggen-
schap voor de werknemer.17 Veelal wordt gesproken over de ti idsoevereiniteit
van de werkende.18 Afhankelijk van de variant kan de werknemer ziin arbeids-
tijd afstemmen op ziin persoonliike voorkeur en omstandigheden. Kijken we
naar het biologisch ritme dan kunnen vroege vogels vroeg beginnen, langsla-
pers laat. In zeer veel onderzoeken wordt gewag gemaakt van vermindering

van stress doordat men minder verkeers- en vervoersproblemen heeft en door-
dat men, buiten de bloktijden, niet meer te laat kan komen. Daarmee kan de
controle door leidinggevenden minder worden hetgeen de onderlinge relatie
positief kan beYnvloeden en het arbeidsklimaat kan verbeteren. 19

Bijna alle auteurs achten de voordelen voor de werknemers veel groter dan
de nadelen. De grootste weerstand, ook van vakbonden, gaat uit naar de (her)-
invoering van tijdcontrole, bijvoorbeeld door middel van een prikklok, die         I65
veelal met het invoeren van variabele werktijden gepaard gaat.20 De stempelau-
tomaat wordt wel gezien als 'symbolisches Ueberbleibsel kapitalistischer
Machtsausubung'.21 Door o.a. Hoff wordt verder nog gewezen op de mogelijk-
heid van ongeliike behandeling van werknemers indien het systeem slechts
voor een deel van het personeel wordt ingevoerd.22 Dat dit inderdaad veelvul-
dig het geval is bleek ook uit ons onderzoek. We zagen immers dat gemiddeld
60% van het personeel binnen 66n organisatie variabele werktijden heeft. Hier-
door kunnen fricties tussen personeelscategoriefn ontstaan.

Hoff wijst verder nog op een mogelijke ongelijke verdeling van de voordelen
met betrekking tot de kosten en baten. Daarbij kan gedacht worden aan lagere
overwerktoeslagen en een hogere arbeidsproduktiviteit als gevolg van minder
kort verzuim, een hogere motivatie en dergelijke. Deze voordelen zouden vol-
ledig bij de werkgever terecht komen hetgeen Hoff onrechtvaardig acht.

Daarmee zijn we bij de voordelen voor de organisatie c.q. de werkgever
gekomen. De door Hoff genoemde bedrijfseconomische voordelen blijken in
de praktijk niet of nauwelijks gerealiseerd te worden. Een meerderheid van de
empirische studies laat zien, dat de produktiviteit als gevolg van variabele

23werktijden niet stijgt, ondanks een aantoonbaar hogere arbeidssatisfactie.
Waar wel een hogere arbeidsproduktiviteit wordt gemeten, wordt dit vooral
toegeschreven aan een 'Hawthorne-effect', alleen voor de korte termijn dus.24
De meeste van deze studies zijn verricht in de tachtiger jaren. Enkele zijn zeer

recent. Het is belangwekkend te constateren, dat zij de overtuiging van de
zeventiger jaren, als zouden variabele werktijden (ook) uit bedrijfseconomisch
oogpunt voordelig zijn voor de werkgever, ontzenuwen. Een interessante
vraag is nu, of de andere voordelen, met name de hogere satisfactie van de
werknemers, voor een verdere verbreiding van dit arbeidstijdpatroon vol-
doende zullen zijn, ook al omdat invoering en beheer van variabele werktijden
investeringen en kosten met zich meebrengen. Deze hebben met name betrek-
king op tijdregistratiesystemen (prikklokken en administratie).



Het is niet uitgesloten dat een geheel ander argument het bedrijfseconomi-
sche gaat vervangen en zorgt voor een nieuwe stimulans. In de praktijk blijkt
namelijk de mogelijkheid om de werktijden te varifren naar twee kanten te
werken. Niet alleen de werknemer kan zijn werktijden aan zijn behoeften

aanpassen, ook het management kan door variabele werktijden een vergroting
van de flexibiliteit van de organisatie verwezenlijken. Bij grote drukte kan een
langere werktijd van de werknemer verlangd worden, in stille perioden min-
der. Hoeveel ruimte daarvoor bestaat is afhankelijk van de regeling. Betsch ziet
de mogelijkheid tot aanpassing aan pieken als 66n van de belangrijkste voorde-
len van variabele werktijden voor de organisatie.25 In dit verband wordt ook
gewezen op het verminderen van 'lege uren' c.q. het 'uitzitten van de tijd'
enerziJds en het afmaken van een karwei anderziJds.26 Weliswaar worden deze
voordelen voor de organisatie herhaaldelijk genoemd, maar als zil ook daad-
werkelijk in de praktijk gerealiseerd zouden zijn, zou dat in een hogere
arbeidsproduktiviteit geresulteerd moeten hebben. Zoals we hebben gezien
blijkt een dergelilk verband niet aantoonbaar te zijn. Dat neemt echter niet
weg, dat het invoeren van variabele werktijden in principe de flexibiliteit van

I66 de organisatie kan vergroten.

Een ander mogelijk voordeel voor de organisatie kan gelegen zi in in een

verlenging van de bedrijfstijd waardoor een betere benutting van kapitaalgoe-
deren en een betere dienstverlening aan afnemers mogelijk is.27 In het alge-
meen zullen dan wel organisatorische aanpassingen noodzakelijk zijn zoals het
maken van afspraken tussen werknemers onderling. Hier ligt een relatie met
het hierna te bespreken modulensysteem (zie par. 6.9).

Als voordeel voor de werknemers is de geringere noodzaak toI directe con-
trole genoemd. Dat is uiteraard ook een voordeel voor het lager en middenka-
der. Dat wil nog niet zeggen dat variabele werktijden in alle opzichten positief
beoordeeld zullen worden door het management. Onmiskenbaar betekent de
grotere souvereiniteit van de werknemers over de arbeidstijd een vermindering
van de zeggenschap van de leidinggevenden over de werknemers.28 Men heeft
minder greep op het komen en gaan van medewerkers. De organisatie wordt
onoverzichtelijker en wellicht onrustiger. De coisrdinerende taak van het mid-
denkader kan toenemen.

Confronteren we het bovenstaande met de resultaten van de atp-survey, dan
blijkt dat het belang van de werknemers ook volgens ons onderzoek prevaleert
(tabel II.3). Uit een nadere analyse van de gegevens blijkt, dat hierin in de loop
der tijd nauwelijks verandering gekomen is. Gezien de ontwikkelingen die zich
op de arbeidsmarkt hebben voorgedaan, zou dit allerminst denkbeeldig ziln.



TABEL 6.1 Motieven voor de invoering van variabele werktijden in een viertal perioden*

Perioden

v66,631 23&45 -276-'80  '8 -'87 - --Gem.Motieven

bedrijfseconomisch 1,91    0,65 1,16 1,19 1,07
organisatorisch 1,90   1,86 1,22 1,41 ' 1,46
werknemersbelang 2,12   3,18 2,99 2,35 2,77
overige - 0,12 0,11 0,32   0,19

*  Belang van de reden (groot = 4, beperkt = 2, klein = 1).
De getallen geven gewogen gemiddelden weer. Zie ook tabel 11.3.

Hoewel we hebben gezien, dat variabele werktijden op alle functieniveaus
voorkomen is daarmee nog niet gezegd dat dit patroon ook in alle functies en
situaties kan worden doorgevoerd. Daar het te ver zou voeren daarop en detail             I67
in te gaan, worden hier slechts enige mogelijke beperkingen genoemd. De mate
waarin produktieprocessen kunnen worden onderbroken en de wijze waarop
deze zijn georganiseerd kunnen zodanig zijn, dat variabele werktijden niet of
nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Zo acht BBckle het noodzakelijk, dat
werknemers onafhankelijk van voorgaande en achterliggende delen in het
arbeidsproces hun werk kunnen doen.29 Ook de aard van verwerkte grond-
stoffen en halffabrikaten en van het eindprodukt (bijv. bederfelijkheid) speelt
een rol.

Weliswaar zijn ingenieuze systemen ontwikkeld waarmee variabele werktij-
den zelfs in volcontinue ploegenarbeid gerealiseerd kunnen worden, maar
onmiskenbaar kunnen produktietechnische aspecten belemmeringen opwer-
pen.30 Zij brengen in ieder geval meer organisatorische problemen met zich
mee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat variabele werktijden meer voorko-

31men in witte boorden-functies dan in produktiefuncties.
Ook de omgeving van de organisatie, met name de markt waarop zi  ope-

reert, is mede bepalend voor de invoering van variabele werktijden. In dienst-
verlenende organisaties is het bijvoorbeeld noodzakelijk, dat er gedurende de
bedrijfstijd, c.q. de tijd gedurende welke men voor de afnemers bereikbaar
moet zijn, een voldoende bezetting aanwezig is.

Allenspach ziet variabele werkti iden met name in de commerciele dienstver-
lening moeiliiker te verwezenlijken, indien men voortdurend ter beschikking
van de klant moet staan zoals in hotels.32 In de atp-survey is geen onderscheid
gemaakt naar detail- en groothandel. In de sector zakelijke dienstverlening
blijkt men echter niet veel minder met variabele werktijden te werken dan in
andere sectoren (tabel II.7).

Het relatief lage percentage ondernemingen met variabele werktijden in de
handel en horeca-sector geeft wel een bevestiging van Allenspachs stelling.
Ook bij bouw- en installatiebedrijven komen verhoudingsgewijs weinig varia-
bele werktijden voor. Vermoedelijk zijn hier produktietechnische factoren,



zoals het werken op locatie, doorslaggevend. Dat bijna 90% van de openbare
nutsbedrilven dit arbeidstijdpatroon heeft ingevoerd bevestigt, dat vooral Witte
boorden-funcries hiervan profiteren.

Noch uit de literatuur, noch uit de atp-survey blijkt dat de omvang van de
organisatie in dit verband een relevante variabele is. Weliswaar komen in
ondernemingen met meer dan I000 werknemers variabele werktijden vaker
voor maar dat is niet verwonderlijk omdat dergelijke grote organisaties meer
vestigingen, afdelingen etc. hebben. Het aantal werknemers met dit patroon
wijkt echter niet significant af van het gemiddelde (tabel II.8).

Concluderend kan worden vastgesteld dat variabele werktijden in de afgelopen
zo <aar een grote vlucht genomen hebben. Het systeem is op grote schaal toe-
pasbaar. Hoe echter precies de samenhang is tussen contextuele variabelen en
(de effecten van) variabele werktijden is vooralsnog niet duidelijk. Door
Narayan en Nath wordt in dit verband onder meer gewezen op de invloed van
de organisatiecultuur.33 Invloed van deze variabele wordt verondersteld, maar
hoever deze reikt en op welke wi ze invloed wordt uitgeoefend is vooralsnog

I68 onduidelijk.
De met variabele werktijden samenhangende organisatorische problemen

blijken over het algemeen goed oplosbaar te zi n.34 Verder blijkt dat als het
systeem eenniaal is ingevoerd, het niet eenvoudig meer af te schaffen is. Het
wordt door de werknemers spoedig tot de verworven rechten gerekend. De
grote satisfactie met variabele werktijden is daar met vreemd aan. Weliswaar
zi3n er voorbeelden bekend van organisaties waar het systeem na enige tiid
weer is afgeschaft maar dit zijn uitzonderingen.

35

6.3  Deeltijdarbeid

In de jaren zeventig is een grote stroom publicaties over deeltijdarbeid op gang
gekomen die, anders dan bi j variabele werktilden, nog steeds aanzwelt. Het
geeft de relevantie van dit arbeidstiidpatroon aan. Gezien de vele publikaties,
kan de beschrijving hier beperkt worden toI de aspecten die voor het vervolg
van deze studie noodzakelilk ziin.

Deeltijdarbeid heeft op beperkte schaal altijd al best:aan. Het is vooral de
krappe arbeidsmarkt van de jaren zestig geweest die aan de groei een sterke
eerste impuls gegeven heeft. De gezondheidszorg vormt daarvan een duidelijk
voorbeeld. In deze sector werd getracht een tekort aan o.a. verpleegkundigen
op te vangen door het werven van deeltijders. Dat waren in het algemeen
ex-verpleegkundigen die door huweliik en/of het krijgen van kinderen gestopt
waren met werken.36 Als andere factoren voor de toename van deeltijdarbeid
worden nog de vrouwenemancipatiebeweging, de mogelijkheid tot betere
gezinsplanning en de gestegen consumptiebehoefte genoemd.37 De klemtoon
ligt hierbi j nadrukkelijk op de belangen van de werknemers. Maatschappelijk
bezien worden, naast emancipatie, als doelstellingen nog humanisering en her-
verdeling van arbeid genoemd.

38

Ook in de tweede helft van de jaren zeventig en in de jaren tachtig blijft de
belangstelling voor deeltijdarbeid best:aan, nu vooral vanwege het effect op de
werkgelegenheid. De overheid neemt hierbil het voortouw. Leijnse geeft een



uitgebreid overzicht van de maatregelen die door de overheid genomen ziin ter
bevordering van deeltijdarbeid.39 Hij maakt daarbil onderscheid tussen het
eigen overheidspersoneelsbeleid en de maatregelen ter stimulering van deeltild-
arbeid in het particuliere bedrijfsleven. Ten aanzien van het eerste beleidster-
rein wordt door hem geconcludeerd dat pogingen om allerlei belemmeringen
op te heffen schipbreuk hebben geleden door bezuinigingsoverwegingen. Ook
op het tweede beleidsterrein zijn de conclusies negatief. Zoals reeds in I982
geconstateerd, is de toename van deeltijdarbeid veeleer een autonooni verlo-
pend proces; de overheidsbemoeienis heeft nauwelijks effect gehad.40 Leijnse
noemt het beleid en in het bilzonder de doelstellingen en de beleidsinstrumen-
ten 'onhelder' en komt tot de uitspraak: „de result:aten van het beleid doen
daarbij vermoeden dat in het duister helaas ook nog de verkeerde weg is geko-
zen".41

De slechte ervaringen, de accentverschuiving naar (generieke) arbeidstijdver-
korting en een veranderende visie op de rol van de overheid in het algemeen
(de terugtredende overheid) leiden ertoe dat vanaf I982 geen stimulerend beleid
meer gevoerd wordt. Niettemin (en daarmee wordt des te meer duidelijk dat de              I69
ontwikkeling van deeltijdarbeid een autonoom verlopend proces is) neemt

42deeltijdarbeid in de daaropvolgende  aren zeer sterk toe.
Deze ontwikkeling tegen de stroom van de groeiende werkloosheid in was

alleen te realiseren, doordat ook de werkgevers de voordelen van deeltijdarbeid
gingen inzien. Leijnse wijst in dit verband op de mogelijkheid dat organisaties
die tijdens de recessie hun personeelsbestand hebben moeten inkrimpen, dit
onder meer hebben kunnen realiseren door personeelsleden te stimuleren part-
time te gaan werken.43 Andere redenen zijn veelal van bedrijfseconomische
aard. Door deeltijdarbeid kan soms het ziekteverzuim worden beperkt of de
arbeidsproduktiviteit worden verhoogd.44 Het verzuim zal vooral lager wor-
den in die sectoren waar, bijvoorbeeld als gevolg van slechte arbeidsomstandig-
heden of doordat het werk zeer geestdodend is, het ziekteverzuim onder full-

time personeelsleden hoog is.
De arbeidsproduktiviteit van deeltijders kan vanwege meerdere oorzaken

hoger zijn dan die van medewerkers met een voltijdse aanstelling. E6n van de
belangrijkste is het vermijden van overcapaciteit door het zodanig inzetten van
deeltijders dat nauwkeurig in de noodz.akelijke capaciteitsbehoefte kan worden
voorzien. Indien de capaciteitsbehoefte fluctueert, maar de fluctuaties wel goed
voorspelbaar zijn en boven :lien een regelmatig patroon vertonen, dan kan
gewerkt worden met vaste deeltijdse aanstellingen.

45

Zijn de wisselingen onregelmatig en/of onvoorspelbaar, dan wordt wel
gebruik gemaakt van zgn. min-maxcontracten. De deeltijder met zo'n contract

moet per week of per maand een minimum aantal uren werken en kan daarbo-
ven toI een bepaald maximum nog een aantal uren worden ingezet. We zi in dit
arbeidstijdpatroon tegengekomen in het radiotherapeutisch instituut (par.
2.II). Daaruit bleek dat hiermede zowel bedrijfstijdverlenging als een grote
flexibiliteit gerealiseerd kan worden. Het nul-uren-contract is een variant waar-
bi j het minimum op nul uren ligt. Min-maxcontracten zijn, zoals in de inlei-
ding van dit hoofdstuk opgemerkt, te beschouwen als een vorm van afroepar-
beid. Een nul-uren-contract is dit zeker.



Omdat bij min-maxcontracten de regelmaat ontbreekt, is er strikt genomen

geen sprake van deeltildarbeid in de oorspronkelijke betekenis van het woord.
Immers, deeltijdarbeid wordt in het algemeen gedefinieerd als arbeid die vrij-
willig is aanvaard en regelmatig wordt verricht gedurende een arbeidstijd die
korter is dan gebruikelijk en naar rato van het geringere aantal uren wordt
beloond.46 Deze definitie voldoet steeds minder naarmate de pluriformiteit in
arbeidstijdpatronen toeneemt en de grenzen tussen deelti darbeid en andere
vormen van arbeidsduurverkorting vervagen. Zo neemt bijvoorbeeld de over-
heid jongeren tot 25 jaar in dienst voor maximaal 32 uur per week (zie ook de
case van de logistieke eenheden van de Koninklijke Landmacht, par. 2.I2) en
zijn ook in de metaalindustrie afspraken gemaakt over contracten voor 32 Uur
voor jongeren.47 Aan het vrijwilligheidscriterium wordt dan niet voldaan.
Omdat het normale aantal arbeidsuren op 38 ligt bij de overheid, is er ook geen

sprake van (collectieve) arbeidstijdverkorting. Niettemin wordt deze groep wel
meegenomen in de statistieken van deeltijdarbeid. Het is daarom eenvoudiger
en meer in overeenstemming met de gegroeide praktijk om deekijdarbeid te
definifren als alle arbeid die regelmatig wordt verricht gedurende een arbeids-

I 70 tijd die korter is dan gebruikelijk en naar rato van het geringere aantal uren

wordt beloond.

Naast de min-maxcontracten zijn er nog enige specifieke vormen van deeltijd-
arbeid tot ontwikkeling gekomen waarvan met name tweelingbanen genoemd
moeten worden. In geval van een tweelingbaan vervullen twee medewerkers
samen een voltijdse functie waarbil zij onderling regelen hoe zij dit doen. Zi j
dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gehele functie. Men kan
ook meer dan twee personen verantwoordelijk stellen voor 66n of meer func-
ties. Met name in de Duitse Bondsrepubliek is de aandacht heel sterk gericht
op deze 'iob sharing'.48

De tegenhanger van een tweelingbaan is een samenfunctie. Daarbij wordt
een functie opgesplitst en zijn de deeltijders ieder verantwoordelijk voor een
eigen deel.

49

Deeltijdarbeid komt ook voor in de vorm van zgn. groei-overeenkomsten.
Deze variant is tot ontwikkeling gekomen in het kader van de bestrijding van

ieugdwerkloosheid. Hierbij wordt overeengekomen dat een werknemer in
deeltijd gaat werken en dat het aantal arbeidsuren jaarlijks, volgens een bepaald
'traject', zal toenemen, mits de bedrijfsdrukte dit toelaat. In de praktijk blijkt
er niet veel belangstelling voor deze groei-overeenkomsten te bestaan. 50

Vervolgens kunnen nog mini-shifts vermeld worden. Dit is een vorm van
ploegenarbeid waarbij de werknemers een beperkt aantal uren per dag werken.
Zo kan in een onderneming de bedrijfstijd verlengd worden door na de dag-
ploeg een avondploeg in te zetten die bijvoorbeeld van I7.00 tot 2I.30 uur
werkt. Ook is het mogelijk om drie ploegen opeenvolgend vier uur te laten
werken. der voorbeeld van mini-shifts is een experiment dat op de51 £en an
Gemeentelijke Sociale Dienst van Amsterdam in I984 en in 1985 heeft plaatsge-
vonden.52 Op drie verschillende afdelingen werkten deeltijders op vijf ochten-

den resp. vijf middagen per week gedurende vijf uren per dag. De ervaringen
bleken overwegend negatief te zijn. Leidinggevenden vonden het uitoefenen
van hun taak moeilijker o.a. vanwege moeilijk te plannen werkoverleg, een



groter verloop en een slechtere bereikbaarheid. Als belangrijkste minpunten
werden door de deeltijders genoemd het lage netto-salaris, ongunstige werktij-
den (te weinig flexibel daar de werktijden vastlagen en er weinig mogelijkhe-
den waren om te kiezen of te ruilen), het geringe contact met collega's en
relatief lange reisti iden.53 Bijna alle betrokkenen wensten dan ook befindiging
van het experiment. De onderzoekers bepleitten daarentegen een andere opzet
waarin aan de voornaamste bezwaren tegemoet gekomen zou moeten worden.
Dit betrof dan met name meer variatie- en keuzemogelijkheden voor de werk-
nemers. Zij wilzen daarbil op de gunstige effecten voor de werkgelegenheid en
de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt. Tot slot nog de opmerking dat de
verlengde bedrijfstijd (van acht naar tien uur) als negatief ervaren werd. De
uren van de verlengde bedrijfstijd (8.00 - Boo uur en I/·00 - I8.00 uur) werden
niet erg effectief gevonden, omdat geen contacten met andere instellingen,
afdelingen of cli8nten mogelijk waren. Ook de noodzakelijke Uitbreiding van

54portiersuren werd problematisch gevonden en werkte kostenverhogend.

In toenemende mate wordt gedacht aan deeltijdarbeid voor oudere werkne-
mers, deeltijdse VUT of gefaseerde pensionering genoemd. In verscheidene I7I

55landen bestaat al veel ervaring met dit systeem.
In Zweden is gefaseerde pensionering in I976 wettelijk mogelijk gemaakt.

Werknemers kunnen daar vanaf hun 60e jaar, zij ha onder bepaalde voorwaar-
den, gedeeltelijk loon en gedeeltelijk pensioen krilgen.56 Bij deze vorm van
deeltijdarbeid staat het belang van de oudere werknemer voorop. Getracht
wordt hem of haar een geleidelijke overgang naar de pensionering te bezorgen.
Hiermee wordt Iegemoet gekomen aan de geringere belastbaarheid van oude-
ren. Als voordeel voor de organisatie wordt vooral gezien dat de kennis van
ouderen behouden blijft. aantal landen (bijvoorbeeld Oostenrijk,57 In een
Hongarije, Engeland) werkt de gefaseerde pensionering 'aan de andere kant'
van de 65 jaar. Werknemers kunnen, indien zij dat wensen, na hun 6S-ste in
dienst blilven voor een langzaam afnemend aantal uren per week. Uit een
onderzoek bij bedrijven in de VS bleek echter voorkeur te bestaan voor een
pool van (gepensioneerde) afroepkrachten, waarop men bij onverwachte piek-
drukte een beroep kan doen.

58

In Nederland ligt de klemtoon veel meer op volledige vervroegde uittreding
dan op gefaseerde pensionering.59 Een duidelijk voorbeeld daarvan is te vinden
bij Unilever. De CAO van deze onderneming kent een artikel 'Extra vri<e ti5d
oudere werknemers' waarin de mogelijkheid geboden wordt aan werknemers
van 60 jaar en ouder om geleidelijk korter te gaan werken in een tempo van I6
uur per kwartaal voor 60-jarigen tot 60 uur per kwartaal voor 64-jarigen. Van
deze regeling wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Men geeft er de voorkeur aan
om met de VUT te gaan.

De grafische sector kende in de zeventiger 3aren eveneens een regeling om
geleidelijk korter te gaan werken op hogere leeftijd. Deze regeling is komen te
vervallen met de invoering van een VUT-regeling.

Bij een experiment bij de PTT in I981 bleek dat vooral financiele motieven de
doorslag gaven om verkort te blijven werken in plaats van volledig uit te tre-
den. Daarnaast speelden arbeidsbelasting en -satisfaktie een rol.60

Tenslotte kan (in dit ongetwijfeld niet volledige overzicht) nog de Heidemij



genoemd worden, waar de mogelijkheid van 'partieel pensioen' voor sommige
werknemers vanaf 55 jaar (afhankelijk van de functie c.q. het bedrilfsbelang)
open staat.

61

Uit de voorbeel :len blijkt, dat gefaseerde pensionering in Nederland niet
geheel onbekend is. De mate waarin het patroon voorkomt is echter zeer

beperkt en staat in geen verhouding tot het gebruik van de VUT.

Het overgrote deel van deeltijdarbeid is laag gekwalificeerd en iS te vinden in
typische 'vrouwenberoepen', vooral in administratief, verzorgend en dienst-
verlenend werk. Gezien deze situatie is het beslist niet zo, dat deeltijdarbeid in
alle opzichten emancipatiebevorderend werkt. Zowel in het (betaalde) werk als
in het gezin worden de traditionele rolpatronen bevestigd.

Het werk in de meeste deeltildbanen heeft 66n of meer van de volgende
kenmerken:
- eenvoudig deelbaar;
- bestaande uit kort-cyclische taken;
- routinematig;
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I72 - laag gesalarieerd.

Daarmee is echter niet gezegd, dat functies die deze karakteristieken niet
hebben, niet in aanmerking zouden komen voor deeltijdarbeid. Door Delsen
wordt, op basis van literatuuronderzoek, geconcludeerd dat dit bepaald wordt
door kostenoverwegingen, de structuur van de functie en de te onderhouden
contacten.63 Wat de kosten betreft gaat het vooral om de verhouding tussen
voorbereidende en direct produktieve werkzaamheden. Naarmate de voorbe-
reidende activiteiten een groter deel van de tild opslokken wordt deeltijdarbeid
minder aantrekkelijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bij-
houden van vakliteratuur. Op de kosten en baten wordt later nog terugge-
komen.

Ten aanzien van de functiestructuur stelt Delsen dat deeltijdarbeid beter
mogelijk is, naarmate de functie minder complex is, de tijdsduur van de ver-
schillende activiteiten beter te bepalen is en men minder afhankelijk is van
anderen en van variabele informatie. Ook de te onderhouden contacten zijn
van invloed maar in het algemeen zijn voor problemen op dit terreln organlsa-
torische oplossingen te vinden. Zoals reeds opgemerkt in par. 5.7 is ook door

Schoemaker c.s. geconstateerd, dat deeltijdarbeid in principe altild mogelijk is.
Het is niet zozeer een kwestie van kunnen maar van willen.64 Onmiskenbaar
leent de ene functie zich er echter beter voor dan de andere.

Niet alleen objectieve factoren spelen een rol, maar ook subjectieve zoals de
inschatting van de noodzaak om 'voortdurend' aanwezig te ziln en carriere-
Overwegingen.

De noodzaak van een frequente aanwezigheid wordt vooral gevoeld in mana-
gementfuncties. Voor het houden van overzicht over en betrokkenheid bii het
afdelings- en bedrijfsgebeuren, het houden van toezicht en het nemen van cor-
rigerende maatregelen wordt het minder wenselijk geacht, dat het management
veel afwezig is. In dit verband wordt door Gerards c.s. gewezen op het verschil
tussen organische en mechanistische organisaties. hanistische organisa-65 In eec
ties ligt de klemtoon met betrekking toi het management op toezichthoudende
en controlerende taken. Gaat een leidinggevende in deeltijd werken, dan zal



met name op deze punten voor een adequate vervanging gezorgd moeten wor-
den. In organische organisaties ligt het accent in het leiding geven veeleer op
het plannen en organiseren. Ondergeschikten hebben hier een grotere autono-
mie, de directe aanwezigheid van het management is minder vereist. Niettemin
verwachten de auteurs hier meer problemen als gevolg van de grotere afwezig-
heid van deeltijders, omdat in deze organisaties de informatiestromen groter
zi5n en men dynamisch op veranderende situaties moet kunnen inspelen.

Andere factoren bli iken in het algemeen niet of nauwelijks van belang te zijn
ten aanzien van de mogelijkheden voor de invoering van deeltijdarbeid. Ner-
gens wordt de produktietechniek bijvoorbeeld als bepalende factor genoemd.

Ten aanzien van de oIl'l\'ang van organisaties zijn de onderzoeksresultaten
niet eenduidig. Nollen trof in grote organisaties meer deeltijdarbeid aan dan in
kleine.66 Hoff en Weitzel daarentegen hebben, net als in de meeste andere

67studies, geen samenhang met de omvang van de organisatie geconstateerd.
De omgeving kan wel van invloed ziin, althans voor bepaalde functies. In

commerciele functies in dienstverlenende organisaties bijvoorbeeld wordt deel-
tijdarbeid veelal minder wenselijk geacht. De relatief grote afwezigheid van
deeltijders kan afbreuk doen aan de relatie met klanten.68 Bij de bespreking van I73

variabele werktijden zijn we een vergelijkbaar argument tegengekomen.

De voordelen van deeltijdarbeid voor de werknemers liggen primair buiten het
werk zelf. Door deekijdarbeid kan men werk en privd-leven beter op elkaar
afstemmen. Hier komt het begrip tijdsoevereiniteit weer aan de orde (zie par.
6.2). Zeker bil vormen als job-sharing heeft de werknemer een grotere zeggen-
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schap (souvereiniteit) over de eigen arbeidstijd.

Men kan onderscheid maken tussen de mot:ieven voor vrouwen en voor
mannen.70 In de inleiding van deze paragraaf is reeds gewezen op de emancipa-
torische en inkomensmotieven. Daarnaast wordt door Bruyn-Hundt voor
vrouwen nog gewezen op de behoehe aan sociale contacten en aan het verrich-
ten van andere dan huishoudelijke werkzaamheden. Voor mannen geldt vaak
dat zi i nog een andere deeltijdbaan hebben of dat zij nog studeren. Motieven
voor zowel mannen als vrouwen zi n
- het niet kunnen werken in een volledige baan om gezondheidsredenen;
- het niet kunnen krijgen van een volledige baan;
- het inwerken van een opvolger;
- het ondervinden van moeilijkheden met collega's;
- de noodzaak van lange reistijden.

Als men deze motieven en met name de verschillen tussen mannen en vrou-
wen overziet dan wordt duidelijk, dat de bijdrage van deeltijdarbeid aan de
emancipatie van de vrouw discutabel is.

Weliswaar neemt de participatie van vrouwen aan het arbeidsproces toe
maar de traditionele rolpatronen worden niet gewijzigd. Door het lage functie-
niveau van de meeste deeltijdarbeid wordt dit verder bevestigd.71 Vandaar dat
er onder onderzoekers een vrij grote consensus bestaat over de opvatting, dat
deeltijdarbeid emancipatie van de vrouw niet bevordert.72

''Impliciet is een van de grootste nadelen van deeltijdarbeid voor de werknemers
reeds genoemd, namelijk dat deze arbeid voornamelijk beperkt blijft tOt het



laag gekwalificeerde werk. Dit komt ook in het lage gemiddelde loonniveau tot
uitdrukking, zoals in verscheidene onderzoeken is aangetoond.73 Ook de
andere nadelen liggen vooral binnen het werk zelf: deeltijders hebben minder
informatie en ziin daardoor minder betrokken bi  het gebeuren binnen de
organisatie, zi  hebben minder carridremogelijkheden, een zwakkere rechtspo-
sitle en veelal ook minder werkzekerheid.74 Door Lever-Tracy wordt nog
gewezen op de verzwakking van de positie van werknemers ten opzichte van
het management door deeltijdarbeid.75 Door de geringere betrokkenheid en
informatie en de grotere afhankelijkheid kunnen deeltijders het management
minder tegenspel bieden. Ook de lage organisatiegraad van deeltijders draagt
hiertoe bi j.

Daarmee komen we bij de voordelen voor de werkgever c.q. het management.
Uit de literatuur komen de volgende voor- en nadelen in vergelijking met

76voltijdse arbeid naar voren.
Als voordelen van deeltijdarbeid worden genoemd:- minder overcapaciteit;
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-

grotere flexibiliteit;

- lager verzuim;
- hogere arbeidsproduktiviteit;
- betere benutting van kapitaalgoederen;
- grotere machtspositie van het management;
- lagere kosten voor lonen en overwerk;
- eenvoudiger werving;
- verlengen van de bedrijfstijd;
- meer know-how;
- het opvangen van onregelmatige tijden.

Als belangrijkste nadelen worden wel genoemd:
- er is extra aandacht nodig voor communicatie, co6rdinatie, werkoverdracht

en planning; soms zijn organisatorische aanpassingen noodzakelijk;
- een zwaardere belasting van leidinggevenden;- hogere kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden, inwerken, administra-

tie, personeelsbeheer en huisvesting.

Vooral de bedrijfseconomische gevolgen spelen een belangrijke rol. In de
bovenstaande opsomming is slechts de teneur van de literatuur weergegeven.
Of de invoering van deeltijdarbeid ook daadwerkelijk kostenverhogend resp.

-verlagend werkt is sterk situationeel bepaald en onder meer afhankelijk van de
aard en omvang van de functie, het salarisniveau, het aantal deeltijders etc.

Of de arbeidsproduktiviteit hoger of lager is hangt ook van de aard van het
werk af. Zo zijn bijvoorbeeld metingen verricht bij groepen typistes op een
bank, belast met het verwerken van cheques. In dit routinematige werk bleek
de arbeidsproduktiviteit van part-timers aanzienli k hoger dan die van full-
timers.77 In een vleesverwerkend bedrijf is een vergelijking gemaakt tussen

deeltijders en full-timers met hetzelfde routinematige produktiewerk. Hier
werd echter geen hogere produktiviteit bij deeltijdarbeid gemeten.78 Blijkbaar
zijn ook hierbij de uitkomsten sterk situationeel bepaald.



Het blijkt dat in veel organisaties negatief gedacht wordt over deeltijdarbeid.
Heeft men ervaringen opgedaan met dit arbeidstijdpatroon, dan blijken de
resultaten in het algemeen echter aanzienlijk positiever te zijn dan aanvanke-
lijk gedacht werd. In de bovengenoemde bankinstelling wordt deeltijdarbeid
sterk gestimuleerd, enerzijds als instrument voor herverdeling van arbeid,
anderzijds als middel ter verkrijging van nauwkeurige afstemming tussen
werkaanbod en personele bezetting.
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In het algemeen kan gesteld worden dat deeltildarbeid een positieve invloed
op het rendement van de onderneming zal hebben indien
- kapitaalgoederen beter kunnen worden benut;
- de arbeidsproduktiviteit van full-timers laag is vanwege het monotone

karakter van het werk of de vereiste concentratie;
- het ziekteverzuim van medewerkers met een volledige baan hoog is, bij-

voorbeeld vanwege slechte arbeidsomstandigheden;
- de overcapaciteit hoog is, met name als gevolg van wisselende bedriifs-

drukte.80

Van Schilfgaarde komt met betrekking toi de mogelijkheden van deeltijdar- I75

beid tot de volgende indeling.81
- 'Klantafhankelijke afdelingen' kunnen grote voordelen hebben bij deeltijd-

arbeid. Hij gaat zelfs zover te beweren, dat in het grootwinkelbedrijf de
82bedrijfsvoering zonder deeltijdarbeid nauwelijks mogelijk is.

- In kantoorarbeid is deeltijdarbeid goed mogelijk, maar het biedt weinig
voordelen voor de organisatie.

- Ook in fabriekswerk wordt deeltijdarbeid in het algemeen mogelijk geacht.
Het eindoordeel over deeltijdarbeid is al met al positief. Het voorziet in de

behoefte aan qua omvang passende arbeid van veel werknemers en levert een
substantiele bijdrage aan de werkgelegenheid. Ook vanuit werkgeversoptiek
levert deeltijdarbeid veel voordelen op. Niettemin zijn, met name in de sfeer
van de rechtspositie van deeltijders, er nog veel problemen die om een oplos-
sing vragen

De resultaten van de atp-survey stemmen in grote lijnen overeen met het hier-
boven beschreven beeld van deeltijdarbeid. In ons onderzoek blijkt ook de
grote omvang waarin het arbeidstijdpatroon voorkomt (geen enkel ander
'afwiikend' patroon wordt in zoveel organisaties aangetroffen; tabel ILI), de
gestage groei over een lange reeks van jaren (tabel II.2), dat slechts weinig man-
nen in deeltijd werken tegenover een relatief groot deel van de vrouwen (tabel
II.4), dat het maar weinig voorkomt in staf- en leidinggevende functies (tabel
II.S) en dat de omvang van de organisatie niet van invloed blijkt te zijn op de
mate waarin het arbeidstijdpatroon daarbinnen voorkomt (tabel II.8A en B).

Het is zinvol op basis van de atp-survey nog even stil te blijven staan bij de
redenen. We hebben hiervoor gezien dat zowel werkgevers als werknemers
gebaat kunnen zijn bil deeltijdarbeid. Verwacht zou mogen worden dat meer-
dere factoren in ongeveer even grote mate een rol spelen biJ de invoering.
Niettemin blijkt het werknemersbelang voorop te staan (tabel II.3). Uit een
nadere analyse zou kunnen blijken, dat de motieven verschuiven in de tijd. In
de lijn van de in par. 3.5 gevolgde redeneringen zou men bijeen krappe arbeids-



markt een overheersend werknemersbelang en bij een ruime arbeidsmarkt een
overheersend werkgeversbelang verwachten. Uit onderstaande tabel blijkt dit
echter, evenals bii variabele werktijden, niet het geval te ziJn. Weliswaar zien
we dat bedriifseconomische en organisatorische overwegingen wel degelijk
meespelen, in de tijd blijken de motieven echter niet te veranderen.

TABEL 6.2 Motieven voor de invoering van deeltijdarbeid in een viertal perioden*

Perioden

vadr'71 '71-'75 '76-'80 '81-'87 Gem.

Motieven

bedrijfseconomisch 1,16 1,14 0,96 0,94 1,03

organisatorisch 2,36 1,75 1,72 1,40 1,69
werknemersbelang 3,41 2,88 3,27 2,93 3,06

I76
overige 0,03 0,28 0,19 0,44 0,29

*  Belang van de reden (groot = 4, beperkt = 2, klein = 1).
De getallen geven gewogen gemiddelden weer. Zie ook tabel 11.3.

6.4  De gecomprimeerde werkweek83

Eind jaren zestig werd op vri j grote schaal in de Verenigde Staten en Canada
een arbeidstijdpatroon ingevoerd dat bekendheid kreeg onder de naam 'com-
pressed workweek'. Dit is een patroon waarin men wekelilks minder dagen
werkt dan normaal door langere dagen te maken dan gebruikelijk is.84 De
meest voorkomende vorm in Noord-Amerika is vier dagen van tien uur waar-
bi j de veertig-urige werkweek dus gehandhaafd blijft.85

In Nederland en de ons omringende landen kwam het systeem enige Jaren
geleden nauwelijks voor. Edn van de belangrijkste belemmerende factoren was
de wetgeving die beperkingen stelde aan de lengte van de werkdag. Hierin
komt geleidelijk verandering. Zo is in Frankrijk sinds I979 door een wetswiizi-
ging de gecomprimeerde werkweek mogelijk gemaakt en sedertdien is het sys-
teem daar op bescheiden schaal ingevoerd. 86

In Belgiti zijn in dit verband de experimenten Hansenne en een daarop vol-
gende wettelijke regeling van belang.87 De experimenten, genoemd naar de
toenmalige minister van Arbeid en Tewerkstelling, waren gebaseerd op een
Koninklijk Besluit van I983. In ruil voor arbeidsduurverkorting en herbezet-
ting mochten ondernemingen afwijken van arbeidswetten en CAO's. Veel van
de betrokken ondernemingen hebben dit gedaan door een of andere vorm van
de gecomprimeerde werkweek in te voeren. Vooral het weekendwerk was (en
is nog steeds) populair.88 Ondernemingen ziin bijvoorbeeld van semi- naar
volcontinue ploegenarbeid overgeschakeld door in het weekend twee ploegen
twee maal twaalf uur te laten werken. Soms moet door de weekendwerkers
ook nog op vrijdag gewerkt worden waarbij dan hun gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur oploopt tot 30 uur. In een olieraffinaderij te Antwerpen werken



alle ploegenarbeiders in een 36-urige werkweek met een rooster van 3 X 12 Uur
per week. Tenslotte kan nog een metaalbedrijf met een 37-urige werkweek
bestaande uit vier werkdagen van 9 uur en Is minuten genoemd worden. De
bedrijfstild is hier verlengd tot 95,5 uur door ook de zaterdag in te roosteren. 89

In I987 is de experimentele regeling vervangen door een wet, 'De invoering
van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen', waarin op de experimen-
ten Hansenne wordt voortgebouwd en waarin aan de invoering van nieuwe
arbeidstijdpatronen een steviger wetteliike grondslag wordt verleend.90 Onder
het regiem van deze nieuwe wet is bij General Motors in Antwerpen een zes-
daagse werkweek met dagelijks twee ploegen van tien uur ingevoerd. Werkne-
mers werken elf dagen in een cyclus van drie weken. De arbeidsduur is daar-
mee verkort tot 36,4 uur per week. 91

Er ziln nog meer varianten van de gecomprimeerde werkweek. Zo kan de
Shell-vestiging in Carrington (G.B.) genoemd worden, waar ploegenarbeiders
twee maal twaalf uur werken en dan drie dagen vrij hebben. De gemiddelde
wekelijkse arbeidsduur is daardoor teruggebracht rot 33,6 uur (hetgeen over-
eenkomt met een vijfploegendienst).92 In een waterleidingbedrijf in Seattle
werken werknemers afwisselend twee maal twaalf uur overdag, dan 's nachts I77
en daarna hebben zij vier dagen vrij. Door middel van extra vri e dagen komt
men op een werkweek van gemiddeld veertig uur.
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Ook comprimering in een tweewekelijks schema komt voor (compressed
fortnight, quinzaine comprim6e). Daarbij werken werknemers de ene week
vier dagen en de volgende vijf dagen van negen uur.

Het systeem waarbij het werk is geconcentreerd in het weekend, zoals bij de
experimenten Hansenne, komt ook in verscheidene andere landen voor.
Genoemd kunnen worden de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittan-
nie. Deze vorm van weekendwerk is in Nederland niet toegestaan en zal dat
onder het regiem van de nieuwe Arbeidswet, gezien de thans voorliggende
voorstellen, op korte termijn vermoedelijk ook niet worden.

De Arbeidswet van 191i9 is in Nederland altijd het grootste struikelblok voor de
invoering van de gecomprimeerde werkweek geweest. In die wet is de maxi-
male dagelijkse arbeidsduur vastgesteld op 8,5 uur. De arbeidstijdverkorting tot
38 of 36 uur per week en de huidige tendens tot versoepeling van de arbeidswet-
geving maken de gecomprimeerde werkweek momenteel wel mogelijk, zij het
dat de werkdagen structureel niet langer mogen zijn dan 9,5 uur.

Vooruitlopend op een verwachte wijziging van de werk- en rusttijdenrege-
ling in de Arbeidswet worclen momenteel door de arbeidsinspecties vlot ver-
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gunningen afgegeven die de gecomprimeerde werkweek mogelijk maken.
Het metaalbedrijf Flexovit (Phenolpers) in Eibergen was, voor zover bekend,
de eerste onderneming in Nederland die, in oktober I984, het systeem introdu-
ceerde.95 De Eindhovense onderneming KMWE Precisie zorgde voor een nou-
veaud door de invoering van een driedaagse werkweek voor een deel van het
produktiepersoneel. De arbeidsdag duurde Io,75 uur. Er werd in twee ploegen
gewerkt gedurende zes dagen per week, zodat de bedrijfstijd werd verlengd tot
64,5 uur. Doordat werknemers in het geheel geen verlofdagen meer hadden
(alleen door werkdagen te ruilen met collega's kon men vakantie krijgen),
kwam men op een gemiddelde werkweek van 35,8 uur. De arbeidsinspectie



ging met deze regeling, vooral vanwege de lengte van de werkdag, niet accoord
en stelde een maximum van 9,5 uur vast. De bedrijfstijd werd hierdoor terugge-
bracht tot 57 uur.

Momenteel werken vermoedelijk ongeveer fo ondernemingen met een
gecomprimeerde werkweek.'6 In I986 is een zevental ondernemingen met de
gecomprimeerde werkweek onderzocht.97 De meeste van deze ondernemingen
hebben werkdagen van 9 uur geintroduceerd, meestal gepaard gaande met een
bedrijfstijdverlenging tot 45 uur. De ondernemingen verschillen sterk met
betrekking toI de afdeling waarop en de functies waarin de gecomprimeerde
werkweek is ingevoerd. In een opzicht is er gelijkheid, centraal staat steeds de
produktie. Als dit arbeidstijdpatroon ergens is ingevoerd, dan is her daar.
Veelal is het management uitgezonderd, zowel op lager, midden- als topniveau.
Noodzakelijk is dit niet, zoals we in het voorbeeld van de aardappelen- en
uienverwerkende onderneming zagen (par. 2.7)· Veelal acht het management
een vierdaagse werkweek voor zichzelf echter ongewenst vanwege het behou-
den van overzicht op het afdelings- of bedrijfsgebeuren.

178        Zoals bij atv is het effect voor de werkgelegenheid moeilijk vast te stellen.
Invoering van de gecomprimeerde werkweek gaat bilna altijd gepaard met een
toename van de bedrijfsdrukte in de betreffende organisatie, zodat moeilijk
kan worden bepaald welk deel van de uitbreiding van het personeelsbestand
kan worden toegeschreven aan de invoering van het nieuwe arbeidstijdpa-
troon. Wel is duidelijk, dat in de betrokken ondernemingen vrij veel nieuwe
arbeidsplaarsen zijn gecreferd.

De in par. 2.Io beschreven voor- en nadelen van de gecomprimeerde werkweek
bij de producent van auto-onderdelen bleken in het algemeen zeer herkenbaar

te zijn in de overige zes ondernemingen. Daarom worden deze hier kort her-
haald.

Voor de werknemers worden als voordelen genoemd:
- een hogere kwaliteit van de arbeid door een bredere inzetbaarheid en toege-

nomen delegatie;
- een betere afstemming op het priv6-leven, vooral door de mogelijkheid van

het ruilen van roostervri e dagen;
- meer vriJe tiJd en daarmee meer tild voor andere activiteiten in bilvoorbeeld

het huishouden of verenigingsverband;
- in het algemeen een hogere arbeidssatisfactie.

Als grootste nadeel werd bii de producent van auto-onderdelen genoemd dat
de lange werkdag zowel geestelijk als lichamelijk erg inspannend is.

Voordelen voor de werkgever bleken te zijn:
- de mogelijkheid van bedrijfstijdverlenging;
- een betere service voor de afnemers, onder meer door een grotere ruimte

voor de planning en kortere doorlooptijden;
- een bredere inzetbaarheid van het personeel;
- na verloop van ti id lagere kosten, met name lagere kapitaalskosten, lagere

kosten voor overwerk en minder verzuim.



Als nadelen voor de organisatie zagen we:
- aanloopverliezen in de vorm van kosten voor inwerken en bijscholing en

een daarmee gepaard gaande lagere arbeidsproduktiviteit alsmede een nog
niet onmiddellijk volledig benutten van de uitgebreide capaciteit;

- een grotere belasting voor het management met betrekking tot coordinatie
en communicatie;

- problemen met bereikbaarheid van bepaalde functionarissen.
De meeste problemen werden beschouwd als kinderziekten.
Uit onderzoek bij andere organisaties bleken zich soms nog enkele voor- en

nadelen voor te doen. Door de gecomprimeerde werkweek bleek de aantrek-
kingskracht van organisaties op de arbeidsmarkt toe te nemen. Hierdoor kon-
den de wervingskosten worden verlaagd. In een bepaalde chemische onderne-

ming kon door de gecomprimeerde werkweek een betere afstemming op het
produktieproces worden verkregen. Op 66n afdeling ging men van maandag
tot en met donderdag werken, op een opvolgende afdeling van dinsdag toI en
met vrijdag. De kwaliteit van de produktie steeg, de uitval verminderde.98

De invoering van het arbeidstijdpatroon noodzaakt in het algemeen tot
takenuitwisseling en delegatie. Dat legt in eerste instantie een zware claim op I79

de organisatie; uiteindelijk hebben zowel de organisatie als de werknemers daar
echter baat bij. De kwaliteit van de arbeid kan toenemen evenals de flexibiliteit
van de organisatie.

Het systeem zelf is niet erg flexibel. De ruimte voor overwerk neemt af en
daarmee de ruimte om de bezettingsgraad te varieren bij pieken en dalen van de

vraag. Zo dit qua machinecapaciteit mogelijk is kunnen werknemers gevraagd
worden op hun vrije dag terug te komen. Daarmee wordt het systeem echter
sterk aangetast. In de praktijk blijkt het overigens ook weinig voor te komen.

Vanuit de (voornamelijk Noord-Amerikaanse) literatuur behoeft aan de hier
genoemde voor- en nadelen weinig meer toegevoegd te worden. De daarin

genoemde aspecten verschillen nauwelijks van hetgeen in ons onderzoek
geconstateerd is. Bij de voordelen wordt nog genoemd het terugdringen van
reistijden. Men reist minder dagen per week en er komt een grotere spreiding
met als gevolg minder filevorming.99 Bij de nadelen ligr de nadruk op de zwaar-
dere belasting van de werknemers. 1 daaraan worden mislukkingen100  oora

toegeschreven.
101In enige studies wordt wel gesproken over ongeveer 30% mislukkingen.

Daarbij moet wel bedacht worden dat het hier vooral patronen betrof, waarin
de wekelijkse arbeidstijd gehandhaafd bleef op 40 uur. De daarbij behorende
lange werkdagen van IO Uur vormden dan ook de belangrijkste oorzaak van de
mislukkingen. Goldberg-Weinstein concludeerde op basis van het hoge percen-
tage mislukkingen in I975 reeds, dat de gecomprimeerde werkweek over zijn
hoogtepunt heen was. Er zijn in recente studies echter geen aanwijzingen dat
dit arbeidstildpatroon de laatste jaren in omvang is afgenomen. Er schijnt min
of meer sprake te zijn van stabilisatie. Tegenover de afvallers staan ongeveer
evenveel nieuwkomers.102 Als een van de redenen voor het niet verder toene-

men wordt wel genoemd, dat de gecomprimeerde werkweek gebruikt zou
103kunnen worden als breekijzer voor arbeidstijdverkorting.

Tenslotte kan in dit verband nog gewezen worden op 'moonlighting'. Het



schi int vn i veel voor te komen dat werknemers op hun vriie dag ergens anders
gaan werken:04 Ook in de Nederlandse situatie is dit risico nier denkbeeldig,
zoals we zagen in het voorbeeld van de producent van auto-onderdelen.

Uit de voorgaande beschrijving kan worden geconcludeerd, dat de gecompri-
nieerde werkweek in principe in veel organisaties zou kunnen worden inge-
voerd. Daarbij moet het om de volgende situatie gaan.
- Er is behoefte aan een beperkte verlenging van de bedrijfstijd. Uitgaande van

een veertig-urige werkweek, kan deze eenvoudig verlengd worden tot 45
uur; wordt de zaterdag erbil betrokken dan rot 54 uur. Is een verdere uitbrei-

ding noodzakelijk, dan kan gedacht worden aan een tweeploegendienst.
- Er is geen behoefte aan wisselende bedrilfstilden. Varieert de bedrijfsdrukte

sterk door het jaar, dan is de gecomprimeerde werkweek ongeschikt.
- Het werk is goed overdraagbaar; werknemers behoeven niet vijf dagen per

week bereikbaar te zijn.
- Ook gezien de werkbelasting moet her systeem mogeliik zijn. Bij geestelilk

of lichamelijk inspannend werk kunnen werkdagen van negen uur of meer
180 te lang zijn.

Zi in de omstandigheden gunstig voor de invoering van dit arbeidstijdpatroon,
dan nog moet aan enkele voorwaarden voldaan worden:
- een ruime voorbereidingstijd, te gebruiken voor overleg met alle betrokke-

nen en vooral voor een goede voorbereiding van leidinggevenden;
- een nauwkeurig onderzoek om te bepalen in welke functies en op welke

afdelingen de gecomprimeerde werkweek kan worden ingevoerd. Het zal
veelal ongewenst zijn het systeem generiek in te voeren. Soms is invoering
op slechts 66n enkele afdeling wenselijk (dit zal veelal de produktie zijn). Er
dient dan zorg gedragen te worden voor afstemming tussen organisatie-
delen.

In de aardappelen- en uienverwerkende onderneming bleek het zinvol te ziin
leidinggevenden zelf aan te laten geven hoe hun arbeidstijd zou moeten zijn.
Daarbi i kan gebruik gemaakt worden van de grote loyaliteit die leidinggeven-
den in het algemeen ten opzichte van de organisatie hebben. Er kan van uitge-
gaan worden dat ziizelf veelal het beste kunnen aangeven hoe zijen hun afde-
ling adequaat zullen functioneren met een gecomprimeerde werkweek.

6.5 Ploegenarbeid

Vanuit verscheidene wetenschappelijke disciplines bestaar al lange tiid aan-
dacht voor de consequenties van het werken in ploegendiensten en andere
vormen van onregelmatig werk. De onderzoeken spitsen zich vooral toe op
nachtarbeid en de gevolgen daarvan. Een ander kenmerk van deze onderzoe-
ken is, dat deze bijna uitsluitend verricht worden in de industrie terwijl een
belangrijk deel van de ploegenarbeid in andere sectoren plaatsvindt. Zo werk-
ten er in I984 meer dan 660.000 personen in onregelmatige diensten waarvan
ruim  I60.000  in  de industrie.'05 Het  is onmogelijk om alle onderzoeksresulta-
ten, hoe relevant ook, hier aan de orde te stellen. We beperken ons tot een



selectie van aspecten die voor deze studie van belang zijn.
Niet al het onregelmatig werk is ploegenarbeid en niet alle ploegenarbeid is

hetzelfde. In principe kan alle arbeid, waarbii men op wisselende tijdstippen
werkt c.q. vrij heeft, onregelmatig genoemd worden. Ploegenarbeid is een bil-
zondere vorm van onregelmatig werk. Niettemin zullen we, het spraakgebruik
volgend, in deze paragraaf voornamelijk spreken over ploegenarbeid.

Er zijn meerdere vormen. De belangrijkste zijn twee-, drie-, vier-, vijf- en
gecombineerde vier/vijf-ploegendiensten. De tweeploegendienst wordt ook
discontinue ploegenarbeid genoenid; 's nachts en in het weekend wordt er niet
gewerkt. Bij semi-continue ploegenarbeid wordt er wel 's nachts maar niet in
het weekend gewerkt; dit zi in dus meestal drieploegendiensten. In 'de volcon-
tinu' werd altijd met vier ploegen gewerkt.,06 Eind jaren zeventig is door de
vakbonden strijd geleverd om hiervan een vijfploegendienststelsel te maken.
Het succes was gering. In enige bedrilven is een gecombineerde vier/vijf-ploe-
gendienst gerealiseerd. Dit houdt in, dat gedurende een aantal maanden (bij-
voorbeeld de vakantieperiode of tijdens piekdrukte) gewerkt wordt met vier
ploegen en daarbuiten met vijf. 107 Naast de gecombineerde vier/vijf-ploegen-
diensten zien we de laatste  aren nog andere variaties op de 'klassieke' twee-,           I8I
drie- en vierploegendiensten ontstaan. Bij deeltijdarbeid is onder meer aan-
dacht besteed aan mini-shifts.

Vooral indien werkdagen langer kunnen worden, zijn er zeer veel vormen
van ploegendiensten mogelijk. Dat is in de vorige paragraaf belicht. Ook met
kortere werkdagen kan dat. Zo werd er in Italif bij Tessilbrente, een textielon-
derneming in Cares in I982 een systeem ingevoerd waarbil elke werknemer zes
dagen achtereen zes uur per dag werkte en daarna drie vfe dagen had. Daar-
mee kwam men op een gemiddelde werkweek van 28 uur waarvoor men een
salaris kreeg van 40 uur. De ploegentoeslag kwam te vervallen. Het betrof hier
volcontinue arbeid waarbiJ men uitkwam op een zes-ploegensysteem.

108

Deze voorbeelden en de beschrijving van onder meer de experimenten Han-
senne in Belgie (in de vorige paragraaf) maken duidelijk, dat er met arbeids- en

bedrijfstijden bijna onbeperkt gecombineerd kan worden, indien men het den-
ken in 'standaardpatronen' loslaar. 109

Typerend voor ploegenarbeid in de strikte zin des woords is, dat er sprake is
van een ploeg, dat wil zeggen een vastgestelde groep personeelsleden verricht
bepaalde werkzaamheden. Binnen een etmaal ziin er meerdere ploegen, die
allemaal min of meer hetzelfde werk doen. Daarom wordt er bilvoorbeeld in
de gezondheidszorg ook niet gesproken van ploegenarbeid. De werkzaamhe-
den ziin in deze sector 's avonds en 's nachts anders dan overdag en ook de
bezetting verschilt.

Het onregelmatig werk in de gezondheidszorg wordt maaischappelijk bepaald,
dat wil in dit geval zeggen dat het uit medisch en sociaal oogpunt noodzakelijk
geacht wordt, dat de zieken ook 's nachts bewaakt en verzorgd worden. Ook
aan het onregelmatig werk van de politie, de brandweer en dergelijke liggen
maatschappelijke overwegingen ten grondslag.

Onregelmatig werk in het bedrijfsleven heeft technische, bedrijfseconomi-
sche of commercifle redenen. Zo is het bijvoorbeeld technisch onmogelijk om
hoogovens 's nachts stil te leggen of om raffinageprocessen frequent te onder-



breken. De bedrijfseconomische reden is het beter benutten van kapitaalgoede-
ren. Naarmate een onderneming kapitaalsintensiever is, wordt het aantrekke-
lijker om  lang door te werken:10 Hier moet steeds de afweging gemaakt wor-
den tussen extra arbeidskosten als gevolg van onder meer ploegentoeslagen,
extra energiekosten etc. enerzijds en de inverdieneffecten van lagere afschrij-
vings- en interestkosten anderzijds. De terugverdienperiode van een kapitaal-
goed wordt door uitbreiding van de bedrijfstijd korter. In sectoren met een
snelle technologische ontwikkeling is dit zeer aantrekkelijk.

Commerciile redenen zijn vooral in de tertiaire sector van belang. Geen
winkel in een winkelcentrum kan zich permitteren om op de koopavond
gesloten te zijn. Ook door banken wordt er in toenemende mate aan gedacht
om de servicegraad te verhogen door langere openstellingstijden. We zagen dat
ook bij het directoraat effecten (par. 2.3).

Bij veel van de andere organisaties in hoofdstuk 2 komt ploegenarbeid voor.
Bij de chemische onderneming om teChnische en bedrijfseconomische redenen,
bij de staalonderneming, de bierbrouwerij, de machinefabriek en (zij het in
slechts zeer geringe mate) bij de logistieke eenheden van de Koninklijke Land-

I82 macht om bedrijfseconomische redenen en bij het ziekenhuis en het radiothe-

rapeutisch instituut om maatschappeliike redenen. Interessant is daarnaast de
aardappelen- en uienverwerkende onderneming, waar de aanvoer van grond-
stoffen tot ploegenarbeid noodzaakt.

Ook in de atp-survey bleken bedrijfseconomische en technische redenen de
belangrijkste voor de invoering van ploegenarbeid. Daarnaast werden nog
organisatorische overwegingen genoemd (tabel II.3). Met seizoenarbeid vormt
ploegenarbeid het oudste 'afwijkende' arbeidstijdpatroon. Door de meeste res-
ponderende bedrijven is dit patroon v66r [970 ingevoerd (tabel II.2). Verder
konden ook wij constateren, dat ploegenarbeid veel voorkomt, en wel in biina
60% van de bedrijven, waarbi j dan gemiddeld ongeveer 66n-derde deel van het
personeel betrokken is (tabel II.I). Het valt daarbil op, dat er een grote sprei-
ding over sectoren is. Alleen bij bouw- en installatiebedrijven komt nauwelijks
ploegenarbeid voor. De sectoren industrie en transport/opslag/communicatic
vormen uitschieters naar boven met meer dan 80% van de bedrijven met 66n of
andere vorm van ploegenarbeid (tabel II.7).

Naar functies verdeeld zi in er grote verschillen. Ploegenarbeid concentreert
zich op uitvoerende functies. Leidinggevenden draaien slechts in beperkte
mate in het systeem mee en staffunctionarissen niet of nauwelijks (tabel II.0.

Naar beroepscategoriefn vormt de klasse ambachtelijke, industriele en trans-
portberoepen een uitschieter. Daarin komt veruit de meeste ploegenarbeid
voor. Dienstverleners ziin goede tweede (tabel II.6).

Ook naar de omvang van organisaties gemeten zi n er grote verschillen.
Naarmate organisaties groter zijn komt er significant meer ploegenarbeid voor
(tabel II.8A). Gemeten naar aantallen werknemers wordt in middelgrote
ondernemingen echter ook veel ploegen- en onregelmatig werk aangerroffen
(tabel II.8B).

Zoals gezegd is er veel onderzoek verricht naar de gevolgen van ploegenarbeid
voor werknemers, vooral op het fysieke en psychische vlak. Her begrip circa-
diaan ritme (etmaalsritme) staat daarin centraal. Het blijkt namelijk, dat allerlei



lichaamsfuncties een vast patroon van ongeveer 24 uur hebben. Door dage-
lijkse signalen uit de buitenwereld (synchronisatoren of 'Zeitgeber' genaamd)

vindt onderlinge afstemming in een etmaalsritme plaats. Bij de mens ziin
sociale factoren als de tijdgebonden verplichtingen en gewoontes van de maat-
schappi j en het tijdsbewustzijn belangrijke 'Zeitgeber:'11 De lichamelijke aan-
passingen die een wisselend arbeid-slaapritme van de werknemer vergt, kunnen
leiden tot slaapstoornissen, moeilijkheden met de spijsvertering en abnormale
vermoeidheid.112 Door een verstoord circadiaan ritme kunnen de gevolgen van
medici ngebruik, voedselopname en het werken met giftige stoffen voor ploe-
genarbeiders anders zijn dan voor dagdienstwerkers:13

Ook de prestaties van werknemers kunnen verschillen vertonen bij dag- en
nachtdiensten. Proefnemingen hebben aangetoond dat onder andere reactie-

snelheid, lichaamskracht en geheugenfunctie varieren in de loop van het
etrnaal. 114

Als het lichaam moet werken, terwill het biologisch ritme rust voorschrijft
of als het lichaam rust, terwijl het volgens dat ritme juist actief zou moeten

zijn, dan kunnen psychische problemen het gevolg zijn. Slaapstoornissen,                      _____ _
115

oververmoeidheid en psychische stoornissen versterken elkaar. Deze kunnen          I83
uitmonden in neurotische syndromen zoals agressief of depressief gedrag.
Hiermee is uiteraard niet gezegd, dat onregelmatig werk altijd dergelijke gevol-
gen zal hebben.

Hoewel sommige studies tegengestelde resultaten te zien geven, komt een
meerderheid van de onderzoekers tot de conclusie, dat onder ploegenarbeiders
meer neurotische klachten voorkomen dan onder dagdienstwerkers.

Veel psychische problemen hangen met elkaar samen en vertonen tevens een

samenhang met slaapstoornissen, vermoeidheid en andere klachten. Het
betreft onder meer prikkelbaarheid, gespannenheid, concentratieproblemen,
nervositeit en rusteloosheid. 116

Hebben de fysieke en psychische problemen vooral betrekking op nachtar-

beid, bij sociale problemen gaat het (wellicht zelfs in heviger mate) ook om
avond- en weekendwerk. Omdat het een grote groep werknemers betreft is het
van belang om daar op deze plaats ruime aandacht aan te besteden. Doordat de

ploegenarbeider een ander ritme heeft dan wat maatschappelijk gezien als 'nor-
maal' beschouwd wordt, is ploegenarbeid in sociaal opzicht wel eens getypeerd
als een apartheidsvraagstuk.,17 Walker spreekt over de 'marginal man', die in
zijn werk en in zijn sociaal leven in de marge functioneert, zodat hil nier
geaccepteerd wordt door en geen goed contact heeft met de gemeenschap
waarin hii leeft:18 Ook in een omvangrilk onderzoek in opdracht van de SER
wordt geconcludeerd, dat door het werken op 'niet normale uren' men vaak
veel minder contact heeft met het reilen en zeilen van de onderneming. Dit
gegeven, gevoegd bil het feit dat de tijdsindeling van het werk nogal ingrijpt in
het persoonlijk leven van de werker, kan de ploegenarbeider een 'apartheidsbe-
leving' bezorgen.

119

Met betrekking toI het persoonlijk leven moet gekeken worden naar de

gevolgen van ploegenarbeid voor het gezinsleven en het maarschappelijk leven.

In de meeste gezinnen is men het eens over de ongemakken. Men kan geen vast
leefschema crefren dat zonder onderbrekingen iedere dag routineus kan wor-



den nageleefd, veel partners van ploegenarbeiders hebben er moeite mee om s
avonds, 's nachts of in het weekend alleen re zijn, men kan niet gezamenlijk
eten, de sexuele relatie heeft onder de ploegenarbeid te lijden, de partner moet
geregeld alleen op familiebezoek, enzovoort.

Wanneer we de onderzoeken op dit terrein overzien dan blijkt, dat globaal
gesproken twee van de drie gezinnen negatief staan tegenover ploegenarbeid.
Naarmate de onregelmatigheid groter is, wordt het gezinsleven meer verstoord
en is het oordeel negatiever.120 Een en ander bleek onder meer in een onder-
zoek onder onregelmatig werkenden in de gezondheidszorg. De gevolgen voor
het gezin doen zich vooral gelden bij veel nachtdiensten, maar ook met de

121avond- en weekenddiensten bleken tal van klachten samen te hangen.
De verstoringen van het gezinsleven zijn vaak alleen acceptabel, doordat de

vrouw van de manneliike ploegenarbeider geen betaalde baan buitenshuis
heeft, althans, indien zij kinderen thuis hebben. Vooral door de persoonlijke

122inzet van de vrouw worden de gevolgen zo klein mogelijk gehouden.
De eisen die het werk stelt zijn strijdig met de prive-verantwoordelijkheid

van de ploegenarbeider. De rollen van echtgenoot, vader en burger worden
I84             verstoord:23

De ploegenarbeider en zijn gezin kunnen 'kiezen' uit drie niogelijkheden:
I.  de ploegenarbeider past zich aan her gezinsritme aan;
2.  het gezin past zich aan het ritme van de ploegenarbeider aan;
3.  de ploegenarbeider en zijn gezin leven ieder min of meer hun eigen ritme en

dus tot op zekere hoogte langs elkaar heen.124
Aangezien het eerste en het tweede alternatief veelal niet mogelilk zullen

zijn. zal in veel gevallen noodgedwongen de derde situatie ontstaan. Met alle
gevolgen van dien voor de relatie tussen de ploegenarbeider, zi in echtgenote en
ziin kinderen. Ook al leeft men min of meer langs elkaar heen. er zijn op vele
gebieden (slapen, eten, uitstapies etc.) aanpassingen nodig. Het is duidelijk dat
door dit alles de relatie tussen de partners en ook de relatie tussen de onregel-
matig werkende en zijn kinderen in hoge mate beinvloed wordt.

TOI nu toe is vooral over mannelijke ploegenarbeiders gesproken. Ploegenar-
beid, en vooral nachtwerk, is (nog steeds) een typisch mannelijk gebeuren. Dat
bleek ook in de atp-survey. Tegenover I7% van de mannen werkt 13% van de
vrouwen in een of andere vorm van onregelmatig werk (tabel II.4A). Laten we
echter de gezondheidszorg buiten beschouwing, dan daalt dit percentage bil de
vrouwen tot 2 en bij de mannen toI I4.

Nachtarbeid door vrouwen in de gezondheidszorg was lange tijd een uitzon-
dering, mogelilk gemaakt door een bepaling in het Verpleegbesluit. Sinds I986
is, na entge jaren experimenteren, nachtwerk door vrouwen ook in de indus-
trie wettelijk mogelijk gemaakt. Daarvoor is nog weI toestemming van de
arbeidsinspectie vereist. Deze wordt verleend als de organisatie aan een aantal
wetteliike voorwaarden voldoet, zoals de Wet Gelijke Behandeling voor man-
nen en vrouwen.125 Een van de aspecten die in de besluitvorming over nachtar-
beid is bekeken betreft de belasting van vrouwelijke werknemers. Onregelma-
tig werkende vrouwen worden veelal zwaarder belast dan mannen, doordat zij
naast de betaalde nacht- of avondarbeid overdag het rolpatroon van huisvrouw
op zich nemen.126 Deze overweging heeft er echter niet toe geleid dat het
verbod op nachtarbeid voor vrouwen is gehandhaafd.



Vervolgens kan de aandacht worden gericht op het tweede deel van de sociale
aspecten van ploegenarbeid, het maatschappelijk leven. We leven in een
'avondmaatschappij: Het maatschappelijk leven speelt zich op weekdagen
gewoonlijk af tussen 18.00 en 24.00 uur en daarnaast uiteraard in het weekend.
De maatschappij zou veel meer rekening moeten houden met afwijkende

arbeidstijdpatronen, zeker naarmate er meer onregelmatig gewerkt wordt.
Vooralsnog is dit echter niet het geval, zodat zich problemen met betrekking
tot de vrijetildsbesteding en de perceptie van het werk van de ploegenarbeider
door de omgeving voordoen.

127Van veel verenigingsactiviteiten is de ploegenarbeider buitengesloten.
128Daardoor is hi j gedwongen een solitair ontspanningsleven op te bouwen.

Doordat de ploegenarbeider vaak overdag thuis is heeft de omgeving nogal
eens de Lndruk, dat ploegenarbeiders meer vrije tijd hebben dan dagdienstwer-
kers. Veel ploegenarbeiders hebben zelf dat gevoel ook en zien her als 66n van
de belangrijkste voordelen van onregelmatig werk:29 In feite is echter veelal
het tegendeel het geval. Indien door het onregelmatig karakter het werk zwaar-
der is dan dagdienstwerk, is er meer hersteltijd nodig, waardoor de vri j besteed-
bare tijd van de onregelmatig werkende  uist minder wordt. 130                            ISS

E6n van de bezigheden waar een ploegenarbeider zijn vrile tijd aan kan beste-

den is het (al dan niet zwart) werken in een tweede baan of ieIS dergelijks.
Onderzoek in het buitenland laat zien, dat ploegenarbeiders vaker aan 'moon-
lighting' doen dan dagdienstwerkers.131 Voor de werknemer is het aantrekke-
lijk vanwege de financiele consequenties. Werkgevers zijn er minder gelukkig
mee omdat de vermoeidheid van de onregelmatig werkende zijn prestaties in
zijn eerste baan negatief zal beinvloeden.

132

Het is opmerkelijk dat er in de literatuur weinig aandacht besteed wordt aan
organisatorische en daarmee verwante vraagstukken van ploegenarbeid.
Dezelfde problemen die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn ten aanzien
van atv zouden verwacht kunnen worden bij ploegenarbeid. In beide gevallen
is namelijk sprake van een divergeren van arbeids- en bedrijfstijd. Bovendien
doen zich verschillen voor in de werktijden van afdelingen en van functionaris-
sen. Er dient derhalve te worden zorggedragen voor afstemming en voor com-
municatiemechanismen. In de praktijk blijkt het een en ander zeer wel oplos-
baar, waarbij aangetekend moet worden dat ploegenarbeid, zoals we hebben
gezien, voornamelijk tot het uitvoerend werk beperkt blijft. Niettemin is dui-
delilk dat uit de ervaringen met ploegenarbeid lessen kunnen worden getrok-
ken voor andere gebieden van de configuratie van arbeid zoals voor de vormge-
ving aan en het omgaan met atv, bedrijfstijdverlenging en flexibilisering van
arbeid.

Ook in een ander opzicht kan een relatie gelegd worden tussen atv en ploe-
genarbeid. In een onderzoek onder volcontinu-arbeiders van een olieraffinade-
rij werd geconstateerd dat de atv een bijdrage kan leveren aan het verminderen
van de inconveminten van ploegenarbeid. Door de atv doen zich nieuwe
mogelijkheden van roosterplanning voor. Het opt:imaliseren van andere aspec-
ten van het rooster (zoals de roulatiesnelheid) in combinatie met atv bleek
door werknemers zeer positief beoordeeld te worden.

133



6.6 Tijdelijke arbeid

In deze paragraaf worden drie arbeidstijdpatronen beschreven: tijdelijk ·werk op
grond 1uan een arberdsovereenkomst voor bepaalde tijd, uitzendu,erk en vverk van-
uit arbeidspools. Deze drie vormen worden samengenomen, omdat ze gemeen
hebben dat de werknemer voor een beperkte tijd in en voor een bepaalde
organisatie werkzaam is. Bij afroeparbeid is dit ook het geval, maar gezien het
bijzondere karakter van dat arbeidstijdpatroon zal dat afzonderlijk beschreven
worden.

Tijdelijk werk op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is goed te
illustreren aan de hand van seizoenarbeid. Seizoenarbeid kan worden gedefini-
eerd als arbeid die op grond van een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt
verricht gedurende een periode korter dan een jaar, ten behoeve van de voort-
brenging van een produkt of dienst waarvan de aard met zich brengt dat de
produktie of de vraag jaarlijks dezelfde periodiek terugkerende fluctuaties ver-
toont:34 Bij seizoenarbeid ligt de periode gedurende welke men zal werken bij

46 voorbaat vast. Deze wordt afgeleid vanuit de eisen die de produktie of dienst-

verlening stelt. De bedrijfsdrukte is goed voorspelbaar. De aardappelen- en
uienverwerkende onderneming is een duidelijk voorbeeld van een bedrijf met
een seizoenspatroon. Met de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziin
enige andere vormen verwant.

Genoemd kunnen worden de arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk
en de overeenkomst toI het verrichten van enkele diensten. Op de juridische
verschillen en consequenties zal hier verder niet worden ingegaan.135 Het
resultaat van deze drie typen overeenkomsten is steeds hetzelfde. De ene parti 
heeft slechts tijdelijk de beschikking over arbeid en de andere heeft slechts
tijdelijk de zekerheid van werk en inkomen. Ook de overeenkomst tot aanne-
ming van werk en de free-lance-overeenkomst vertonen enige verwantschap
met de eerder genoemde contracten maar blijven verder buiten beschouwing.

Evenals bij de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten is hier
immers geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Ook uitzend,verk is tijdelijk. Het bijzondere van dit patroon is dat de werkne-
mer niet in dienst is van de onderneming waar het werk wordt verricht. Met
een arrest van de Hoge Raad uit I980 is er enige duidelijkheid gekomen in de
relatie tussen het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener. Er bestaat een
arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht en niet
tussen de inlener en de uitzendkracht. Het uitzendbureau heeft zijn gezag ech-
ter gedelegeerd aan de inlenende organisatie.136 De inlener betaalt het bruto-
loon van de uitzendkracht verhoogd met sociale lasten en een opslag aan het
uitzendbureau. De uitzendkracht ontvangt het netto-loon van het bureau. Van
Haasteren en Van Overeem omschrijven uitzendwerk als arbeid, op tijdelijke
en vrijblijvende basis verricht ten behoeve van een derde, door de tussenkomst
van een uitzendbureau. 137

Uitzendarbeid is wettelijk geregeld in de Wet op het ter beschikking stellen
van arbeidskrachten (I965) en een daarop gebaseerde Algemene Maatregel van



Bestuur uit I970. De belangrijkste bepaling is dat uitzendbureaus een vergun-
ning nodig hebben. Zij kunnen hun vergunning kwijtraken onder meer indien
ZiJ geen uitvoerige administratie houden en werknemers worden uitgezonden
naar een onderneming waar gestaakt wordt. Daarnaast is bepaald dat een
arbeidskracht niet langer dan zes maanden voor dezelfde onderneming werk-
zaam mag ziJn. 138

Arbeidspools kunnen worden beschouwd als heel bijzondere uitzendbureaus.
Mits niet commercieel vallen zi j niet onder de Wet op het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten.139 Een arbeidspool heeft mensen in vaste dienst en
leent ze uit am de ondernemingen die gezamenlijk de pool beheren en bij wie
een ti idelijk tekort aan arbeidskracht bestaat:40 In deze omschrijving komen
twee belangrilke verschilpunten met commerciele uitzendbureaus naar voren.
Deze betreffen het dienstverband van de werknemers en het doel. De werkne-
mers ziJn niet slechts voor de duur van een uitlening in dienst van de pool maar
voor onbepaalde tijd. Niet het maken van winst is het doel maar het verbete-
ren van de werkgelegenheidssituatie in een bepaalde sector. Het bekendste
voorbeeld in Nederland is de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven (SHB)                I87
in Rotterdam waarbij (begin I988) bijna 2000 werknemers in dienst waren. Het
merendeel daarvan is werkzaam in de stukgoedsector, waarin zil een groot deel
(40%) van het totale werknemersbestand vormen.

Ook in andere sectoren zi)n pools opgericht. Leegwater noemt onder meer
nog Rijnmondbouw (timmerlieden en metselaars) en Drechtmetaal (metaalar-
beiders; later opgegaan in Deltametaal).141 Door enige andere beroepsgroepen
wordt eveneens gedacht over poolvorming. Zo zijn door vertegenwoordigers
van architecten, geografen, kappers, bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs
suggesties in deze richting gedaan:42 De overheid, die een financiele bijdrage
moet leveren, stelt zich vanwege de mogelijke financiele consequenties echter
terughoudend op. Ook de werkgevers zijn negatief. Zij zien het als een afwen-
teling van verantwoordelijkheden en een kunstmatig in stand houden van
arbeidsplaatsen.'43 Er zijn ook pools die slechts een registratie- en bemidde-

144lingsfunctie hebben.
In het navolgende beperken we ons echter tot de pools van werknemers met

een vast dienstverband. Vanuit het oogpunt van de werknemers hoort deze
vorm dus eigenliik niet in deze paragraaf; vanuit het oogpunt van de inlenende
onderneming wel, omdat men over de poolwerknemers beschikt als waren het
uitzendkrachten.

Collegiaal inlenen vertoont verwantschap met het betrekken van arbeidskrach-
ten van arbeidspools. Dit komt onder meer voor in de scheepsreparatie en
-nieuwbouw, de conservenindustrie en bij electrotechnische installatiebedrijve-
n 145 Zowel de uitlener als de inlener zullen profijt hebben van het collegiaal
inlenen. De inlener kan in een tijdelijke behoefte aan extra personeel voorzien,
de uitlener kan een tijdelijke overcapaciteit wegwerken. De inlener loopt ech-
ter ook risico's. De concurrent krijgt een kilkie in de keuken en men zou
opdrachten kunnen kwijtraken aan de uitlener. Doordat het collegiaal inlenen
in grote lijnen overeenkomt met het betrekken van arbeidskrachten uit
arbeidspools, wordt deze vorm hier verder niet meer afzonderlijk beschreven.



Uit de cases van hoofdstuk 2 blijkt dat tijdelijke arbeid veel voorkomt. Het
merendeel van de beschreven organisaties werkt met uitzendarbeid en ook
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn veelvuldig genoemd.

Voor Nederland komen pas de laatste  aren gegevens beschikbaar over de
mate waarin arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en arbeidspools voor-
komen. De ontwikkelingen in de tijd kunnen dan ook niet goed geschetst
worden. De FNV is van mening dat er sprake is van een duidelijke toename
van tiidelijk werk en wijst daarbi j op de volgende ontwikkelingen:146
- mensen worden steeds meer aangesteld voor de duur van een project of

experiment voor bijvoorbeeld 66n, twee of drie jaar;
- vooruitlopend op een personeelsvermindering als gevolg van automatisering

of van reorganisaties worden mensen tijdelijk in dienst genomen;
- voor men een vaste aanstelling krijgt, wordt steeds vaker eerst een tijdelijk

contract aangeboden. De FNV ziet dit als een verlengde proeftijd.

Van uitzendarbeid ziin wel exacte gegevens over een lange periode beschik-
baar. Daaruit bliikt dat er tot I980 een forse sti ging heeft plaatsgevonden

I88 waarna in de jaren 198I en 198i het gebruik van uitzendkrachten sterk terugliep.

In I983 herstelde de markt zich weer enigszins, waarna in de drie daaropvol-
gende iaren uitzendarbeid zeer sterk toenam. In I987 trad een lichte daling

op.147 Op her hoogste punt. het eerste halflaar van I986, werkten er gemiddeld
meer dan 95·000 personen per dag via uitzendbureaus.

De opleving in 1984 kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan

het economisch herstel, zoals ook de teruggang in de jaren daarvoor groten-
deels kon worden toegeschreven aan de recessie. Immers, bij teruggang van de
produktie is de vaste kern van het personeel voldoende om alle benodigde
werkzaamheden te verrichten en heeft de organisatie geen behoefte aan extra
ti idelijk personeel. Bij een opleving van de vraag en daarmee van de drukte
blijken bedrijven (in eerste instantie) huiverig om nieuw personeel aan te
nemen, omdat men niet weet hoe duurzaam de opleving zal zijn. Daarom doet
men onder andere een beroep op uitzendbureaus.

Volgens de arbeidsmarktsurvey van de OSA had in oktober 1986 bijna 83%
van alle werkenden een vaste baan, was bijna 6% werkzaam als zelfstandige en
had ongeveer Io% een of andere vorm van tijdelijk werk:48 Van degenen met
tijdelijk werk had 66n-derde deel een tiidelijk contract met uitzicht op een vast
dienstverband, een iets kleiner deel een tijdelijk contract of in het geheel geen
arbeidscontract, werkte 10% via een uitzendbureau, 5% op basis van een leer-
ling- of stagecontract en bijna I5% als oproepkracht. Daarbij moet worden
opgemerkt, dat het een momentopname betreft. Voor een vergelijking tussen
bijvoorbeeld het aantal uitzend- en afroepkrachten zou veeleer gekeken moe-
ten worden naar degenen die regelmatig uitzendarbeid resp. afroeparbeid ver-
richten.149 Uit een vergelijking met een steekproef van mei I985 wordt door de
OSA voorzichtig geconcludeerd, dat het aantal tijdelijke en flexibele contrac-
ten iets terugloopt, vooral als gevolg van het toegenomen aantal vaste banen bij
 ongeren. Gemeten in absolute aantallen werd voor mei I985 geschat, dat onge-
veer 650.000 personen 66n of andere vorm van tijdelijk werk verrichten. 150
De arbeidsmarktsurvey wordt verricht aan de aanbodzijde van de arbeids-



markt. Het is interessant deze gegevens te vergelijken met de vraagzijde van de

arbeidsmarkt. In een onderzoek van de Loontechnische Dienst uit I987 wordt
geconstateerd dat (van de ondernemingen met atv) 93% van de werknemers een
arbeidsovereenkonist voor onbepaalde tijd heeft. Uitzendkrachten en pool-
werknemers zijn in deze berekening niet meegenomen, omdat organisaties hier
zelf geen arbeidsovereenkomst mee aangaan. Dat verklaart voor een deel het
verschil met de arbeidsmarktsurvey.151 Interessant zijn vooral de ontwikkelin-
gen in arbeidsrelaties die in het LTD-onderzoek worden genoemd. Geconsta-
teerd wordt, dat tussen september I984 en september I986 het aantal arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde tijd is toegenomen met 73,4%, tegenover een
toename van het aantal arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met
slechts I,8% (full-time) resp. 15,7% (part-time). antal medewerkers met152 Het a
een tijdelijk contract liep daardoor op tot 4,3%, waarbij opvalt dat vrouwen
vaker een ti ideliik dienstverband hebben dan mannen (5,7% vs. 3,9%).

De grote verschillen tussen de uitkomsten van de genoemde onderzoeken
laten eenduidige uitspraken over de omvang van tijdelijke arbeid niet toe. Wel
is duidelijk dat het geen marginaal verschijnsel is, zodat voortzetting van het
onderzoek noodzakelijk is, zeker gezien een aantal nadelen voor werknemers           189
in vergelijking met een vast dienstverband.

Na de opsomming van de voor- en nadelen van de diverse arbeidstijdpatronen
voor werkgevers en werknemers in de voorgaande paragrafen kan voor de drie
vormen van tijdelijke arbeid zonder voorafgaande toelichting 66n overzichtsta-
bel gegeven worden (zie pag. 190).

Uiteraard moet tabel 6.3 met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Of
een bepaald voor- of nadeel zich voordoet is van tai van factoren afhankeliik.
Bovendien zegt de tabel niets over het relatieve belang van de genoemde voor-
en nadelen en zijn er ook verschillen binnen de onderscheiden typen. Zo kan
de seizoenarbeider niet in alle opzichten vergeleken worden met andere werk-
nemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De student die via
een uitzendbureau werkt is nauwelijks vergelijkbaar met de werkloze kostwin-
ner die noodgedwongen hetzelfde doet. De verschillen worden vooral bepaald
door de vorm waarin een bepaald patroon gegoten wordt. Het zal intussen
duidelijk zijn, dat er nogal wat variaties niogelijk zijn.

Enkele genoemde voor- en nadelen willen wij hier toelichten, omdat ze in
het bijzonder van belang zijn. Dit geldt onder andere voor de afhankelijkheids-
positie van de werknemer met een tijdelijk contract. De seizoenarbeider levert
hiervoor een treffende illustratie. Zeker bij een ruime arbeidsmarkt is hij
afhankeliik van de welwillendheid van de werkgever of hij een volgend seizoen
terug mag komen. Daarvoor heeft men een goede beoordeling nodig van
degene onder wiens leiding men werkzaam is. De seizoenarbeider kan zich
daarom geen lage produktiviteit, hoog ziekteverzuim of kritische houding per-
mitteren. Dat kan leiden tot een zekere rechteloosheid van de seizoenarbeider.
Voeg daarbij dat seizoenarbeiders geen hechte groep vormen die samen een
vuist kunnen maken en dat de organisatiegraad laag is, zodat ook van vak-
bondsziide niet al teveel verwacht mag worden en de zwakke positie van de
seizoenarbeider is duidelijk. Voor werknemers met een andersoortig tijdelijk



TABEL 6.3  Voor- en nadelen van tijdelijke arbeid

Arbeidstijdpatroon

Arbeidsov. Uitzend- Pools

i voor arbeid

Voor- en nadelen
  bep.tijd

voordelen voor de werknemer
zelf bepalen wanneer en hoeveel men werkt                                                   x
werkzekerheid                                                                                                                       x
afwisseling                                                                            x            x         x
aanloop tot vast werk                                                                     X             X
combinatie mogelijk met ander werk Cal dan niet betaaldj               x            x

nadelen voor de werknemer
grote afhankelijkheid van de werkgever                                      x            x

I90 onzeker over werk en inkomen                                                        x             x

niet onder CAO                                                                                     X
slechtere secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden                     x             x
wisselende werktijden                                                                     x
lage bedrijfsbinding/motivatie                                               x           x         x
geringe promotiekansen                                                           X            X          X

geen zeggenschap in onderneming                                             x            x         x
acceptatieproblemen door personeel in vaste dienst                                       x

voordelen voor de werkgever
vermijden overcapacitelt                                                          xxx
opvang pieken                                                                  X           X         X

opvang veranderingsprocessen                                             x           x         x
vermijden ontslagprocedures                                                    x            x         x
snelle beschikbaarheid over extra personeel XX
lagere lasten m.b.t. secundaire en tertiaire arbeids-
voorwaarden                                                                                           X               X
verlengen proeftijd                                                                   X            X          X
niet gebonden aan werknemers die niet voldoen                           x            x          x

nadelen voor de werkgever
relatief hoge loonkosten per dag XX

lagere kwaliteit personeel                                                         x            x
kosten werving, selectie etc.                                                          X
administratieve rompslomp                                                       x
organisatorische problemen                                                      x            x          x
lagere bedrijfsbinding/motivatie                                                 x            x          x
lagere arbeidsproduktiviteit                                                  X           X

belasting middenkader/personeel in vaste dienst                          x            x          x
kosten inwerken                                                                      X            X



contract geldt in meer of mindere mate hetzelfde.
Gezien de nadelen is het niet verwonderlijk, dat veel van de werknemers met

een tijdelijke baan dit type dienstverband niet acceptabel vinden. In de OSA-
arbeidsmarktsurvey van oktober I986 bleek van degenen met een tijdelijk con-
tract zonder uitzicht op een vaste baan meer dan 45% deze mening toegedaan,
bij de uitzendkrachten was het percentage maar weinig lager (43%)·153 Een
ruime meerderheid geeft de voorkeur aan een vast dienstverband.

Hoezeer een tijdelijke baan veelal een negatieve keuze is bleek ook uit het
zoekgedrag van werkzoekenden. Slechts 7% wenste tijdelijk werk, tegenover
75% vast werk in loondienst. 154

Door de werkgever moet een afweging gemaakt worden van kostenvoordelen
en het verhogen van de flexibiliteit enerzijds en met name organisatorische
problemen anderzijds. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd biedt de
werkgever de gelegenheid een goede indruk te krigen van de kwaliteiten van
de werknemer. Als zoclanig heeft deze overeenkomst veelal het karakter van
een verlengde proeftijd. Alle vormen van ti idelijke arbeid hebben als belangrijk
gemeenschappelijk voordeel voor de werkgever dat hij in principe niet te       I9I
maken heeft met strikte bepalingen ten aanzien van ontslag.

Het inpassen van tijdelijk personeel in de organisatle vergt daarentegen veel,
vooral van het middenkader dat het tildelijk personeel onder zich krijgt. Als de
arbeidsmarkt ruim is, zodat men ook voor het tijdelijk personeel uit een groot
arsenaal gegadigden kan selecteren en men bovendien niet genoodzaakt is om
goed personeel vast te houden, dan ligt de keuze voor tijdelilk personeel al snel
voor de hand. Immers, door deze vormen van tijdelijke arbeid kan de onderne-
ming met het vermijden van leegloop een grote flexibiliteit en belangriike kos-
tenvoordelen realiseren.

Een andere belangrijke factor met betrekking tot de inzetbaarheid van tijde-
lijke arbeid betreft de vereiste kwalificatiegraad van medewerkers. Indien in
arbeid veel tijd en/of geld geYnvesteerd moet worden, is tijdelijke arbeid niet
opportuun. Daarom heeft uitzendarbeid voornamelijk betrekking op lager
gekwalificeerd werk. Zijn de investeringen omvangrijk en bedrijfsspecifiek,
dan zal getracht worden de werknemer aan de organisatie te binden. 155

Uit tabel 6.3 komt duidelijk naar voren dat vanuit de optiek van de werknemer
uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tild in grote liinen
dezelfde voor- en nadelen hebben en sterk contrasteren met pools. Vanuit het
standpunt van de werkgever bieden alle onderscheiden vormen van tijdelijke
arbeid min of meer dezelfde voor- en nadelen. Pools hebben als belangrilk
voordeel, dat de ondernemingen die er een beroep op doen kunnen beschikken
over vakbekwaam personeel. Qua flexibiliteit en in het vermiiden van overca-
paciteit doet deze vorm niet onder voor de andere twee arbeidstijdpatronen.
Gezien de positie van de werknerners is het niet verwonderlilk dat vakbonden
de voorkeur geven aan pools boven andere vormen van flexibele arbeid:56

Overigens moet wel bedacht worden dat het lidmaatschap van een pool en
het betrekken van arbeidskrachten daaruit voor de onderneming kosten met
zich meebrengen.



De overcapaciteit van de pool die ontstaat doordat ondernemingen minder
werknemers 'afnemen' dan er bij de pool in dienst zijn, moet worden gefinan-
cierd uit de bildragen van de bij de pool aangesloten ondernemingen en/of
andere middelen. In geval van de SHB betaalt het Algemeen Werkloosheids-
fonds 50% van de leegkoopkosten en nemen de werkgevers de andere helft
voor hun rekening.

Evenals bij collegiaal inlenen zijn pools alleen mogelijk indien de behoefte
aan personeel van ondernemingen in de tijd verschilt. Zij moeten niet alle
tegelijkertijd veel personeel nodig hebben. Over een lange periode gezien moet
de vraag van alle ondernemingen samen ongeveer constant zijn; de pieken en
dalen in de capaciteitsbehoefte moeten op verschillende tijdstippen vallen.

Het beeld dat vrij algemeen bestaat van tijdelilke arbeid wordt in de atp-survey
op verscheidene punten bevestigd. Omdat slechts een tweetal organisaties
gebruik maakt van een arbeidspool wordt hieronder slechts gekeken naar uit-
zendarbeid en tijdelijke arbeid op grond van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd. De belangrijkste conclusies luiden:

I92 - uitzendarbeid en tiidelilke contracten zi n volledig ingeburgerd. Ongeveer

70% van de organisaties maakt hiervan gebruik (tabel II.i);
- binnen de organisaties waar van deze patronen gebruik gemaakt wordt,

maken de uitzendkrachten en de tijdelilke contractanten samen een substan-
tieel deel uit van de arbeidskrachten. 7% heeft een tiidelijk contract en f  is
uitzendkracht (tabel II.I);

- werkgevers maken vooral van tijdelijke arbeid gebruik uit organisatorische
en bedriifseconomische overwegingen. Ook juridische overwegingen spelen
een rol. Het werknemersbelang is in dit verband irrelevant (tabel II.3);

- weliswaar hebben vrouwen vaker een arbeidstijdpatroon met een lage werk-
zekerheid dan mannen, maar deze verschillen blijken bij nadere analyse niet
significant te zi in (tabel II.41 157

- tiideliike contracten komen in zeer beperkte mate in leidinggevende en staf-
functies voor; uitzendarbeid is vrilwel geheel geconcentreerd in uitvoerende
functies (tabel II. s);

- gespecificeerd naar beroepen wordt uitzendarbeid voornamelijk aangetrof-
fen in administratieve, dienstverlenende en industri8le arbeid terwill tijde-
lijke contracten in een grotere diversiteit van beroepen voorkomen (tabel
II.6);

- de sectoren waarin deze patronen voorkomen komen in grote li inen over-
een met de genoemde beroepen. Uitzendarbeid wordt zeer veel aangetroffen
in de industrie en relatief weinig in bouw- en installatiebedriiven en in de
sectoren transport/opslag/communicatie en zakeliike dienstverlening. Tii-
delijke contracten komen over de hele linie min of meer evenveel voor,
alleen in de zakelilke diensiverlening relatief wat minder (tabel II.7);- kleine ondernemingen maken minder vaak gebruik van uitzendarbeid en
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tiid dan organisaties met meer dan
honderd werknemers (tabel II.8A).



6.7 Afroeparbeid

In hoofdstuk 2 hebben we gezien, dat door verscheidene organisaties in sterk
verschillende sectoren gebruik gemaakt wordt van afroeparbeid. Het betreft de
twee instellingen in de gezondheidszorg, het directoraat effecten en ook twee
industrille ondernemingen: het aardappelen- en uienverwerkend bedrijf en de
machinefabriek. Toch is deze situatie niet maatgevend. In het algemeen komt
afroeparbeid in de industrie maar weinig voor. In het zogenoemde Kaderpro-
iect van de Industriebond FNV over arbeidstijdverkorting werd in I985 geen
toename gevonden.158 Uit recente gegevens van het CBS blijkt dat er in de
industrie tussen oktober I985 en oktober I986 zelfs een daling heeft plaatsge-
vonden, terwijl het totaal aantal afroepkrachten in deze periode licht gestegen
is tot ongeveer 130.000 personen.159 Uit het in de vorige paragraaf ook bespro-
ken onderzoek van de Loontechnische Dienst wordt tussen september I984 en
september I986 in een groot aantal ondernemingen in de secundaire en tertiaire
sector een toename van bijna ro% geconstateerd. In dit laatstgenoemde onder-
zoek wordt voor de industrie wel een toename vastgesteld, evenals voor de
handel/horeca en voor banken/zakelijke dienstverlening; in de transportsector I93

wordt echter een daling gevonden:60 Afroeparbeid is voor een belangrijk deel
geconcentreerd in de dienstensector, vooral in de detailhandel, de horeca en de
gezondheidszorg. In de atp-survey bleek de verdeling over sectoren vergelijk-
baar te zijn (tabel II.5).
Pas de laatste jaren is er enig cijfermateriaal over dit arbeidstijdpatroon
beschikbaar gekomen. In de atp-survey bleek meer dan een kwart van alle
organisaties van afroepkrachten gebruik te maken. Zij vormen in deze bedrij-
ven gemiddeld 8% van het personeelsbestand (tabel II.I). Afroeparbeid komt
derhalve vrij veel voor. Vooral vanwege de rechtspositionele aspecten die er
voor de werknemer aan verbonden zijn is het goed dat er intussen enige kwan-
titatieve gegevens beschikbaar zijn.

Welke die aspecten zijn is afhankelijk van het soort afroepcontract. Er wor-
den twee hoofdvormen onderscheiden. 161

I. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Het belangrijkste
kenmerk van dit contract is, dat de afroepkracht moet komen werken wan-
neer de werkgever dit verlangt. De werkgever is verplicht de werknemer op
te roepen wanneer er werk voorhanden is. De arbeidsovereenkomst met
uitgestelde prestatieplicht komt in meerdere vormen voor. Zo kan deze
voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Ook het min-
maxcontract, dat onder deeltijdarbeid beschreven is, kan in dit kader wor-
den genoemd.

2. De overeenkomst tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten, ook wel
voorovereenkomst genoemd. Na oproeping en nadat daaraan door de werk-
nemer gehoor gegeven is, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd en wei voor de termijn dat er werk beschikbaar is. De werkge-
ver is niet verplicht om de werknemer op te roepen indien er werk is.

Op basis van deze vormen kan een afroepcontract worden gedefinieerd als
een overeenkomst waarbij de ene partil, de werknemer, zich verbindt om op
afroep van de andere partij, de werkgever, arbeid te verrichten tegen loon over
de tijd die gewerkt is.162



Het is een wijdverbreid misverstand dat de afroepkracht geen rechten kan
doen gelden op ontslagbescherming. In de hierboven onderscheiden vormen is
er altijd sprake van een contractuele relatie tussen werkgever en werknemer.
De regels met betrekking tot ontslag van werknemers moeten daarom gewoon
in acht worden genomen. Dat betekent onder meer dat de arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht van rechtswege eindigt
zodra deze termijn verstreken is. Wordt echter binnen 3I dagen de afroep-
kracht opnieuw opgeroepen, dan is er sprake van een voortgezette dienstbe-

163trekking en de werknemer geniet een vergaande bescherming tegen ontslag.
Het voert te ver om hier alle juridische aspecten van afroepcontracten aan de
orde te stellen. Daarvoor is de materie te gecompliceerd. De afroepkracht mag
dan wel beter beschermd zijn tegen ontslag dan veelal wordt aangenomen, in
de praktijk komt daar vaak niet veel van terecht. 164

E6n van de grootste problemen is de afhankelijkheidspositie waarin de
afroepkracht verkeert. Hij of zi j wordt opgeroepen wanneer de werkgever
daar behoefte aan heeft. Er is dus duidelijk 66n partij die het voor het zeggen
heeft. Weliswaar kan de werknemer als dat in het contract niet nadrukkelijk is

I94 uitgesloten weigeren, maar dat zal in de praktijk niet vaak gebeuren. Immers,
wie te vaak weigert wordt niet meer opgeroepen. Daarom zullen afroep-

165

krachten ook zorgen voor een goede bereikbaarheid. Deze bereikbaarheid
resp. beschikbaarheid wordt niet betaald. Van afstemming op het priv6-leven is

geen sprake.

De afhankelijkheid van de afroepkracht zal ook tot uiting komen in diens
opstelling ten opzichte van de werkgever. Wie een kritische houding aanneemt
behoeft niet Ie rekenen op een erg frequent oproepen. Om deze redenen moet
het afroepcontract worden gekwalificeerd als onevenwichtig; het plaatst de
werknemer in een onevenredig zwakke afhankelijkheidspositie.

Deze onevenwichtigheid komt ook toI uiting in verscheidene andere rechts-
positionele aspecten waarbi j de afroepkracht in het nadeel is ten opzichte van
zijn collega met een vast dienstverband.

In dit verband wordt door de Industriebond FNV gewezen op de ongunstige
positie van afroepkrachten ten aanzien van het recht op minimumloon, vakan-
tiegeld, uitkeringen bij werkloosheid en ziekte, verzekering bij een zieken-
fonds en medezeggenschap in de organisatie.166 Daarnaast worden veelal geen
pensioenrechten opgebouwd. Extraaties voor de 'gewone' werknemers, zoals
een dertiende maand, gaan aan de afroepkracht voorbij. Ten aanzien van pro-
motiekansen en faciliteiten voor opleidingen geldt hetzelfde.167

Het is al met al niet verwonderlijk dat de afroepkrachten zelf ook niet erg
gelukkig blijken te zijn met dit patroon. In de arbeidsmarktsurvey van de OSA
van oktober I986 werd vast:gesteld, dat meer dan de helft van de afroepkrachten

168dit contract eigenlijk niet acceptabel vindt.
De vakbeweging wil dit arbeidstijdpatroon bestrijden. Niet alleen vanwege

de positie van de afroepkracht, die sociaal onaanvaardbaar wordt geacht, maar
ook omdat men vreest dat het gebruik van afroepkrachten de positie van de
andere werknemers aantast en de vermindering van de werkloosheid belem-
mert.169 Daarnaast blijkt dat vooral vrouwen afroepcontracten hebben (tabel



II.4).170 Het is derhalve ook uit emancipatorisch oogpunt van belang afroepar-
beid terug te dringen. Op korte termijn streeft men echter (nog) niet naar een
volledig verbod op afroeparbeid, zoals bijvoorbeeld in Belgii al wel het geval
is, omdat de afroepkrachten daar zelf als eersten de dupe van zouden worden.

Ook een ambtelijke werkgroep van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is van mening „dat maatregelen onvermildelijk lijken"
omdat bepaalde vormen van flexibele arbeidsrelaties (waaronder afroeparbeid)
zeer nadelige consequenties hebben voor de inkomens- en rechtszekerheid van

de werkenden. Daarbij wordt ook nog gewezen op de segregatie op de arbeids-
markt. 171

Vooralsnog is afroeparbeid echter zoals gezegd enigszins toegenomen. Dit
wordt door Van Praag vooral toegeschreven aan de situatie op de arbeids-
markt, waardoor de machtverhoudingen ten gunste van de werkgevers zijn
verschoven. 172

De voordelen voor de werkgever volgen grotendeels direct uit de nadelen voor
de werknemer. In een onderzoek van de LTD kwamen kostenvoordelen en
flexibiliteit als belangrijkste voordelen uit de bus.173 Door te werken met I95

afroepkrachten kan overcapaciteit vermeden worden. Afroeparbeid is, de hier-
voor genoemde beperkingen in het ontslagrecht voorbehouden, optimaal flexi-
bel. Afroeparbeid is bovendien relatief goedkoop. Men is niet alleen niet altijd
gebonden aan het minimumloon, er behoeft bijvoorbeeld veelal ook geen pen-
sioenbijdrage betaald te worden voor de afroepkracht. In vergelijking met uit-
zendarbeid zijn de voordelen dat er geen bemiddelingskosten aan een uitzend-
bureau behoeven te worden betaald en dat de afroepkracht de organisatie beter
kent:74 Door dit laatste kan de kwaliteit van de geleverde prestaties beter zijn.
In een onderzoek in een groot algemeen ziekenhuis bleken afroepkrachten
door leidinggevenden veel positiever gewaardeerd te worden dan Uitzend-
krachten.
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In de atp-survey bleek dat vooral organisatorische en bedrijfseconomische
redenen ten grondslag liggen aan afroeparbeid. Opmerkelijk is, dat ook nogal
eens het belang van werknemers als reden opgevoerd wordt (tabel II.3).

De ruime arbeidsmarkt en de afhankelijkheidspositie van de werknemers
leiden ertoe, dat de werkgever hoge eisen kan stellen; hij kan zeer selectief zijn.

De beste afroepkrachten worden het meeste opgeroepen.

Aan afroeparbeid zijn voor de werkgever niet louter voordelen verbonden.
Allereerst is er de administratieve en organisatorische rompslomp Vervolgens
speelt de aparte positie van de afroepkrachten binnen de organisatie een rol. De
ondergeschikte en nadelige positie ten opzichte van werknemers in vaste dienst
zal veelal nadelig werken voor de motivatie van de afroepkrachten, hetgeen
een neerslag kan vinden in de produktiviteit, het dienstbetoon aan klanten etc.
Indien een grote loyaliteit van de werknemer vereist is, dan is afroeparbeid niet
geschikt.

De bruikbaarheid van dit arbeidstildpatroon wordt verder beperkt door het
werk zelf. Afroeparbeid komt voornamelijk voor in laag gekwalificeerd werk.
Arbeid met een relatief hoge moeilijkheidsgraad of werk waarvoor een relatief
hoge mate van geoefendheid vereist is leent zich er niet voor. Uit de atp-survey



blijkt dat afroeparbeid niet of nauwelijks voorkomt in staf- en leidinggevende
functies. Het patroon concentreert zich op het uitvoerend werk (tabel II.0.
Het komt, overigens steeds in beperkte mate, vooral voor in administratieve
en dienstverlenende beroepen (tabel II.6).

6.8 Thuiswerk

Naast afroeparbeid wordt er vanuit de vakbeweging, maar onder andere ook
door de emancipatieraad, de meeste kritiek geleverd Op thuiswerk. Zoals we
hierna zullen zien ziln aan dit arbeidstijdpatroon grote nadelen voor de thuis-
werkster verbonden. 176

Van oudsher komt thuiswerk veel voor in de textiel- en lederindustrie.177 In
de textiel kan daarbi j bijvoorbeeld gedacht worden aan het breien van kleding,
het naaien van tenten, vlaggen en handschoenen, het doorstoppen van kokos-
matten, verstelwerk en borduurwerk, om maar enige uiteenlopende werk-
zaamheden te noemen. In de lederindustrie gaat het onder meer om het stikken

196 van schoenen, het vervaardigen van voetballen en het maken van zeemleer.
Ook in tal van andere branches komt thuiswerk voor, zoals in de papiernii-

verheid, de chemische industrie, de metaainijverheid, de voedings- en genot-
middelenindustrie, de land- en tuinbouw en de electronica-industrie.

Een opmerkelijke en geruchtmakende vorm van thuiswerk is het garnalen-
pellen. Er worden schattingen gemaakt van f tot Io.000 thuiswerkende garna-
lenpellers.

Het totaal aantal thuiswerksters is niet bekend. De oorzaak ligt voor de hand;
zowel thuiswerksters als werkgevers die met thuiswerksters werken hebben er
belang bij te zwijgen, omdat een groot deel van het werk zwart wordt betaald.
Een onderzoek van het IVA noemt verder nog als oorzaken:
- de van oudsher geringe aandacht voor thuiswerk. Daarbij wordt onder meer

gewezen op het feit dat het vooral om vrouwenarbeid gaat;
- de grote versnippering; het verschijnsel komt niet geconcentreerd voor;
-  het begrip is moeilijk af te bakenen. 178

Volgens de Arbeidskrachtentelling van I98I zouden er in dat jaar 20.700
thuiswerksters zijn. Volgens deze telling in I983 24·000· De OSA kwam in mei
I985 op een veel hoger aantal: I60.000 personen zouden regelmatig thuiswerk
verrichten:79 Het is niet duidelijk of de grote verschillen kunnen worden toe-
geschreven aan de groei van het verschijnsel, aan verschillen in definitie of aan
verschillen in meetmethode. Wel is duidelijk dat het om een grote groep gaat.

Uit een onderzoek van de Loontechnische Dienst blijkt, dat thuisarbeid
voornamelijk geconcentreerd is in de industrie. Bijna 4% van alle vrouwen in
deze sector verricht thuiswerk of heeft een free-lance-contract:80 Tussen sep-
tember 1984 en september I986 werd een toename bij vrouwen geconstateerd
van 9% terwijl dergelijke relaties bij mannen  uist sterk terugliepen.181 Uk een
ander onderzoek van dezelfde dienst blijkt dat ondernemingen die gebruik
maken van thuisarbeid dit op relatief grote schaal doen. Het betreft in dit geval
bedrijven in de sector kleding-, leder(waren)- en schoenindustrie, voor het
merendeel kleine ondernemingen (minder dan So werknemers in dienst). In



kleine ondernemingen (minder dan so werknemers in dienst). In deze sector
werkt ongeveer twee op de vijf bedriiven met thuiswerksters. Tegenover elke
tien werkneenisters in vaste dienst staan in deze bedrijven liefst negen thuis-
werksters. 182

Ten aanzien van de afbakening van het begrip is het opmerkelijk, dat de Huis-
arbeidswet geen definitie geeft maar volstaat met het opsommen van de werk-
zaamheden die eronder vallen. Daarmee wordt duidelijk hoe moeilijk de afba-
kening is. Door de Stichting van de Arbeid wordt de volgende definitie
gegeven: „Thuisarbeid is arbeid, die anders dan in de zelfstandige uitoefening
van beroep of bedrijf wordt verricht ten behoeve van een onderneming of
instelling op een lokatie die niet primair bestemd is voor de uitoefening van
bedrijf of berocp en waarover degene die de arbeid verricht, al dan niet teza-

, 183men met anderen, het beheer voert, .

Van de in de atp-survey betrokken organisaties maakt slechts een klein percen-
tage (4%) gebruik van thuisarbeid. In deze bedrijven maken de thuiswerksters
een beperkt deel uit van het totale personeelsbestand (tabel II.I). Het betreft I97
inderdaad bijna uitsluitend vrouwen (tabel II.4). Gezien de kleine aantallen
zullen de gegevens hier verder niet gebruikt worden. Wel kan nog vermeld
worden, dat vooral om bedrijfseconomische en organisatorische redenen van
thuisarbeid gebruik gemaakt wordt (hoewel ook hier weer enkele bedrijven
het werknemersbelang aanvoeren; tabel II.3).

Ook in ander onderzoek blijken vooral economische en organisatorische
motieven bepalend te zijn voor het gebruik van thuiswerk. Vooral het zgn.
2/5-criterium is relevant. Dit houdt in, dat indien iemand minder verdient dan
40% van het wettelijk minimumloon, voor hem of haar geen premies ZW,
WAO en NWW behoeven te worden betaald door de werkgever.'84 Daarnaast
speelt de situatie op de arbeidsmarkt een zeer belangrijke rol. Onder andere

door de mogelijkheid van zwart werken kan de vraag naar thuiswerk toene-
men. Het is daardoor voor werkgevers zeer eenvoudig om aan thuiswerksters
te komen. Veelal neemt men niet eens de moeite om een wachtlijst van belang-
stellenden aan te leggen. Adverteren is onnodig. Mond tot mond reclame vol-
staat. De grote vraag naar thuiswerk heeft lage lonen tot gevolg.

De meeste thuiswerksters sluiten geen formele arbeidsovereenkomst met
hun werkgever. Dat wil echter niet zeggen dat er dan materieel geen arbeids-
overeenkomst bestaat. „Analyse van de elementen waaruit de relatie is opge-
bouwd, zal uitsluitsel moeten geven over de vraag welk contracttype op de
relatie van toepassing is".185 Met de onzekerheid over de aard van de overeen-
komst gaat onzekerheid over de rechtspositie gepaard ten aanzien van onder
andere de sociale zekerheidswetgeving, het ontslagrecht en het recht op mini-
mumloon. 186

Uit onderzoeken komen de volgende nadelen voor de thuiswerkster naar
voren:
- veelal extreem lage beloning;
- geen werk- en inkomenszekerheid;
-  onduidelijke en/of slechte rechtspositie;



- belasting van andere gezinsleden;
- gevaar van onhygifnische omstandigheden thuis;
- geen sociale contacten met collega's;
- veelal geen vergoeding voor verwarming, verlichting, schoonmaken en zelfs

niet voor het gebruik van gereedschappen en hulpmiddelen;
- het werk is laag gekwalificeerd en vergt veelal een grote handigheid;
- het risico voor fouten wordt gedragen door de thuiswerkster. Het stukloon

wordt alleen betaald voor produkten die goed worden afgeleverd.
- het stukloon is altijd lineair. Een extra grote produktie geeft geen extra hoge

vergoeding. Thuiswerksters krijgen nooit een overwerkvergoeding of iets
dergelijks;

- veelal moet de thuiswerkster onbetaald de benodigde materialen zelf opha-
len en de afgewerkte produkten ook weer terugbrengen;

- geen promotiekansen.
187

Het is verbazingwekkend dat ondanks al deze nadelen er zoveel vraag naar
thuiswerk is; men moet het geld wel hard nodig hebben om daaraan voorbij te
gaan. Immers, buiten het argument van het (extra) inkomen zijn er weinig

I98          voordelen te noemen. Er wordt wel gewezen op de mogelijkheid voor thuis-
werksters om zelf het werk in te delen, waardoor een goede afstemming ver-
kregen zou kunnen worden met het huishouden, met name met de opvang van
kinderen. In de praktilk blijkt hier echter niet altijd zoveel van terecht te
komen. 188

Thuiswerk verschaft de werkgever optimale flexibiliteit. In par. 4.2 is gesteld,
dat thuisarbeid in her grensgebied ligt van externalisering van produktie en
extern numerieke flexibiliteit. Hier is wezenlijk sprake van werk-geven dat wil
zeggen men kan ook niet-geven. In het algemeen is er geen sprake van een
werkgarantie voor de thuiswerksters. Het risico van fluctuaties in de produktie
wordt volledig afgewenteld op de thuiswerkster. Bovendien kan de werkgever
zeer selectief zijn. De thuiswerksters die kwalitatief het beste produkt maken

en snel weten te leveren krijgen het eerste en het meeste werk toegewezen, ook
in slappe tijden. Bij een grote vraag naar thuisarbeid leidt dir rot concurrentie
onder thuiswerksters waarvan de werkgever de vruchten plukt.

Als men deze voordelen voor de werkgever overziet wordt het duidelijk, dat
degenen die gebruik maken van thuiswerk er weinig voor voelen om medewer-
king te verlenen aan een strengere reglementering en een grotere controle op
dit arbeidstijdpatroon.

Uit organisatorisch oogpunt zi in er voor de werkgever ook nadelen verbonden
aan thuiswerk. Thuiswerk vergt de nodige administratieve en organisatorische
rompslomp.189 De werkgever moet precies bijhouden wat waar naartoe gaat.
Vervolgens kan de controle op de kwaliteit van het werk problemen geven. De
werkgever kan alleen achteraf controleren. Door een goede selectie van thuis-
werksters kunnen de kosten hiervan echter beperkt worden. Bovendien krij-
gen thuiswerksters in het algemeen alleen (stuk)loon betaald per correct afgele-

verd produkt. De werkgever kan dan hooguit nog verlies lijden op
materiaalkosten.



Ook het halen en brengen van de goederen kan nog een probleem vormen.
In veel gevallen zijn de thuiswerksters echter verplicht ook dat nog te doen.
Tenslotte kan nog worden gewezen op de geringe bedrijfsbinding van thuis-
werksters.

Het zal duidelijk zijn dat lang niet alle werkzaamheden zich lenen voor thuis-
arbeid. Door de wet wordt er een aantal uitgesloten.

190

Verder is thuiswerk niet mogelijk indien
- direct toezicht noodzakelijk is;
- het werk plaatsgebonden is;
- het werk machinegebonden is (uitgezonderd kleine apparaten zoals brei- en

naaimachines);
- samenwerking tussen meerdere personen nodig is;
- het werk hoog gekwalificeerd is waarbij bedrijfsbinding noodzakelijk is;- regelmatig overleg met de opdrachtgever vereist is;
- voorzieningen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers moeten

worden getroffen.
I99

Ondanks de slechte positie van thuiswerksters wordt door de vakbeweging
niet gestreefd naar een volledig verbod op thuisarbeid. De reden is dat thuis-
arbeid dan volledig 'ondergronds' zou gaan of dat de vrouwen hun betaalde
werk zouden verliezen. Zoals dat ook ten aanzien van afroeparbeid is geconsta-
teerd, zouden juist de thuiswerksters zelf dus de dupe worden: 91 Zo is in het
eerder genoemde LTD-onderzoek in de kleding- en lederindustrie vastgesteld

dat driekwart van de bedrilven met thuiswerksters veel minder of zelfs hele-
maal niet meer met thuiswerk door zou gaan, indien het 2/5-criterium zou
worden afgeschaft. Het niet hoeven betalen van premies voor sociale verzeke-
ringen bleek immers een belangrijke reden te zijn om met dit arbeidstijdpa-
troon te werken. Slechts in I % van de gevallen zouden thuiswerksters vervan-
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gen worden door werknemers in vaste dienst.
Het duperen van thuiswerksters en de mogelijke uitbreiding van het zwarte

circuit ziJn voor de overheid redenen om thuiswerk niet aan te pakken.193 De
Huisarbeidswet van I933 en het Huisarbeidsbesluit van I936 zijn altijd 'dode'
regels gebleven. De Arbeidsinspectie komt niet toe aan toezicht op naleving.
Van verscheidene zijden worden voorstellen gedaan om tot verbetering te
komen, waarbij met name gedacht wordt aan wetswi zigingen en afspraken
tussen de sociale partners in het arbeidsvoorwaardenoverleg: 94 Zoals reeds
opgemerkt in par. 4.2 wijzen werkgevers het nemen van wettelijke maatrege-
len echter af. Volgens hen is niet bewezen dat er sprake is van misstanden. 195

De vakbeweging heeft inmiddels, met steun van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, enkele Steunpunten Thuiswerk opgezet. Daar
kunnen thuiswerksters met klachten terecht waarna door de vakbondsverte-
genwoordigers bij de betreffende bedrijven kan worden getracht verbeteringen
te bewerkstelligen. 196

Over de vraag of thuiswerk zal toe- of afnemen lopen de meningen uiteen. De
opkomst of toename van andere vormen van flexibele arbeid zoals afroep-
arbeid en min-maxcontracten, een soepeler ontslagrecht en automatisering zul-



len voor een vermindering kunnen zorgen. Anderzijds kan automatisering
thuisarbeid ook bevorderen. In dit verband kan met name gewezen worden op
de opkomst van telewerk.

Dit is een nieuwe arbeidsvorm waarbij een arbeidsplaats geografisch van
andere arbeidsplaatsen is gescheiden en de locatie van deze arbeidsplaats wordt
bepaald door de behoeften van degene die het werk verricht. De geografische
afstand wordt overbrugd door middel van micro-elektronica en telecommuni-
catie. Her opmerkelijke van deze vorm van thuisarbeid is, dat het niet197

beperkt blijft tot lager gekwalificeerde beroepen.
Vermoedelijk mede onder invloed van het werk van futurologen als Toffler

en Naisbitt waren en zijn de verwachtingen over de groei van telewerk bij
sommigen hoog gespannen.'98 Hoewel in de toekomst een forse groei niet
uitgesloten geacht moet worden, zijn de ontwikkelingen noch in Nederland,
noch elders tot op heden erg stormachtig geweest:" Weijers en Weijers schat-
ten in I986 het aantal telewerkers op enkele honderden.200 Zij zien echter op
middellange termijn een groei tot 40.000 8 80.000 personen. Het betreft beroe-
pen waarin het omgaan met informatie centraal staat, zoals programmeur, sys-

200 teemanalist en administratieve beroepen. Als bedrijfstakken worden onder

meer genoemd banken, verzekeringsmaatschappijen en de grafische industrie.
De motieven en de voor- en nadelen van telewerk verschillen nauwelijks van

die genoemd bij thuisarbeid. Wel kan, gegeven de kwalificatiegraad van de
genoemde beroepen, verwacht worden dat voor telewerk in het algemeen 'nor-
male' salarissen betaald zullen worden en dat ook de overige arbeidsvoorwaar-
den beter zullen zijn dan die van traditionele thuiswerksters.

6.9 Overige arbeidstijdpatronen

Met het uitgebreide en bonte scala van arbeidstijdpatronen dat hiervoor is
beschreven, is het arsenaal nog geenszins uitgeput. De resterende vormen zul-
len echter minder uitgebreid besproken worden, ofwel omdat zij weinig
wezenlijk nieuws toevoegen aan het voorgaande, ofwel omdat er (nog) weinig
ervaringen mee zi n opgedaan en er dus nog weinig over gezegd kan worden,
dan wel omdat zij voor de organisatie van de arbeid weinig ingrijpende gevol-
gen hebben.

Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan jaarurencontracten,
modulensystemen, langdurig verlof en gestaffelde werktiiden.

Jaarurencontracten zijn van recente datum. Zij worden ook wel flexibele jaar-
roosters of flexibele laarovereenkomsten genoemd.201 Dit arbeidstijdpatroon is
toI ontwikkeling gekomen met de atv. In de hoofdstukken 2 en s zijn we
hiervan enige voorbeelden tegengekomen. Het betreft 66n van de verkoopafde-
lingen en de administratie van de brouweri j en de in par. 5.3 genoemde CAO's
van o.a. Philips en Niemeyer. Het gaat er in deze regelingen steeds om, dat de
omvang van de arbeidstijd binnen een jaar op aanwzyzing van de ruerkgever  kan
varifren. Jaarurencontracten kunnen dan ook worden gedefinieerd als contrac-
ten die een arbeidstijdpatroon tot gevolg hebben waarin de contractuele
arbeidsduur (al dan niet collectief) op jaarbasis wordt vastgesteld en waarbij de
werkgever, binnen bepaalde grenzen, kan aangeven gedurende hoeveel uren in



een bepaald tijdsbestek een werknemer of een groep van werknemers moet
werken.

Het systeem komt, overigens nog in bescheiden mate, in verscheidene West-
Europese landen voor, met name in de procesindustrie.202 Genoemd worden
onder meer de sectoren papier, (petro)chemie, cement en voedings- en genot-
middelen.

Het zal duidelijk zijn dat de voordelen primair bij de werkgever liggen. Er
kan, in principe althans, een nauwkeurige afstemming plaatsvinden van de
arbeids- en bedrijfstijd op de bedrilfsdrukte. Daarmee wordt in rustige tijden
overcapaciteit voorkomen. In drukke tijden worden de kosten van overwerk
en extra personeel beperkt, worden kapitaalgoederen beter benut, wordt de
doorlooptild van de produktie korter, kan het voorraadniveau beperkt worden
en kan er sneller aan de vraag van klanten worden voldaan. Door dit alles
zullen de kosten per eenheid produkt lager worden en zal het concurrentiever-
mogen van een onderneming worden vergroot.

Hier staan evidente nadelen voor de werknemers tegenover. De mogelijk
grote onregelmatigheid kan, zoals we hebben gezien bi  ploegenarbeid, rot pro-
blemen bij de werknemers leiden zowel voor de gezondheid als op het sociale             20I
vlak. Door Van Eijk en Derks wordt verder nog gewezen op de onzekerheid
over het moment waarop men moet werken en een mogelijke inkomensver-
mindering als gevolg van het wegvallen van premies voor overwerk. 203

Jaarurencontracten kunnen in principe overal worden toegepast. Zij zijn ech-
ter alleen zinvol indien de bedrijfsdrukte daadwerkelijk sterke schommelingen
vertoont. In ieder geval dient voorkomen te worden dat met werknemers
'gesold' wordt, daar anders de arbeidsverhoudingen tezeer worden verstoord.
Lynch bepleit daarom een goede voorbereiding. Er dient een analyse gemaakt
te worden van de loonkosten, de arbeids- en bedrijfstijden, de werkprocessen
en de arbeidsorganisatie (met o.a. het vereiste minimale bezettingsniveau),
zowel voor de uitgangssituatie als voor de gewenste optimale situatie.204 Door
veranderingen op deze terreinen aan te brengen kunnen jaarurencontracten
voor werknemers aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk gemaakt worden. Nog
belangrijker kan zijn het betrekken van werknemers bij het opstellen van roos-
ters. Daardoor kunnen voor hen de nadelen worden beperkt, de acceptatie kan
worden vergroot en daarmee de motivatie. 205

In par. 2.II wordt voor het radiotherapeutisch instituut een zgn. modulensys-
teem beschreven als een mogelijke vorm van bedrijfstijdverlenging. Een modu-
lensysteem kan worden omschreven als een wi3ze van inrichting van arbeids-
en bedrijfstijd waarbil voor bepaalde perioden op basis van arbeidstildmodulen
de arbeidsti id van individuele werknemers wordt samengesteld. 206 Onder
arbeidstijdmodulen worden verstaan eenheden van werktijden (roostereenhe-
den) van een bepaalde lengte. In her radiotherapeutisch instituut werd een
module van 4,5 uur voorgesteld. Dit is een voorbeeld van het zgn. Hallermo-
del, dat twaalf roostereenheden telt. Hierin komt de wekelijkse arbeidsduur op
94(n X  4,5) uur. Daarnaast worden in de Duitse literatuur nog systemen van
Kahn en van Juchser onderscheiden.207 Bij Kahn hebben de modulen een
lengte van twee uur en wordt geen bepaalde bedrijfstijd genoemd. In het model



van Juchser worden drie mogelijke roosters per week gegeven waaruit de
werknemer een keuze kan maken. De bedrijfstijd is verlengd toI zes dagen.

Het systeem dat, ook internationaal, de meeste aandacht heeft gekregen is
dat van Textilhaus Beck in Munchen, individuele arbeidstijd genaamd. Het
functioneert reeds sinds juli I978.208 Met elke werknemer wordt een bepaalde

arbeidsduur per maand overeengekomen, minimaal 60, maximaal I73 Chill-
time). Tussen 60 en I73 is elk aantal, mits deelbaar door Io, mogelijk.209 In

principe kan iedereen vervolgens zelf bepalen wanneer hi j of zij in een maand
komt werken. Daarover dient wel overeenstemming bereikt te worden met de
afdelingsleiding. In dit systeem zijn drie cruciale elementen te onderscheiden:
- decentrale invulling;
- medeverantwoordelijkheid van de werknemers;
- zeggenschap van de werknemers.

Deze punten zijn essentieel voor het welslagen van dit arbeidstijdpatroon.
Het betreffende warenhuis heeft een voorbereidingstild in acht genomen van
twee 3aar. Daarin zijn de fluctuaties in de drukte op de afdelingen gemeten
teneinde een goede personeelsplanning mogelijk te maken. Met het systeem is

202 ook tijdregistratieapparatuur ingevoerd. Flexibiliteit worcit ook verkregen

door het inlenen van personeel tussen afdelingen, o.a. bil ziekte.
De tevredenheid bij werkgever en werknemers is zeer groot. Na twee Jaar

met het patroon gewerkt te hebben wil bijna niemand er meer van af. Deeltijd-
arbeid is zeer sterk toegenomen. Over de bedrijfseconomische consequenties

zijn de onderzoeksresultaten niet duidelijk. Er zijn geen besparingen op de
personele kosten gerealiseerd. Wel is geconstateerd dat tegelijk met het invoe-
ren van de individuele arbeidstijden de omzet aanzienlijk Sterker gestegen is
dan in de jaren daarvoor, hetgeen door May en Mohr met elkaar in verband
gebracht wordt.210 Uit een studie van I987 blijkt dat het systeem dan nog steeds

gehanteerd wordt.211

Uit het voorbeeld van Beck komen de voor- en nadelen voor organisatie en
werknemers van modulensystemen duideliJk naar voren.

Voor de werknemers zijn vooral van belang de grote zeggenschap en betrok-
kenheid en de goede mogelijkheden om, mede door combinatie met deeltijdar-
beid, het werk af te stemmen op persoonlijke voorkeuren en omstandigheden.
Mogelijke nadelen ziin de onregelmatigheid in de werktijden en de, als gevolg
van bedrijfstijdverlenging, minder gunstige tijdstippen (bijv. op zaterdag)
waarop gewerkt moet worden.

De hogere motivatie en betrokkenheid van het personeel, de mogelijkheid

van bedrijfstijdverlenging en de grotere flexibiliteit vormen de belangrijkste
voordelen voor de werkgever. Door een goede personeelsplanning kan overca-

paciteit worden vermeden. Deze planning brengt overigens wel organisatori-
sche problemen en mogelilk kostenverhoging teweeg. Ook de (noodzakelijke)
tijdregistratie kan kostenverhogend werken. Als voordeel wordt ook nog
genoemd de betere positie op de arbeidsmarkt. Potenti8le werknemers melden
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zich spontaan aan, zodat men zeer selectief kan zijn bij aanname.

In het onderzoek in het radiotherapeutisch instituut (par. 2.II  ZlJn vier
mogelijkheden van bedrijfstijdverlenging met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt
dat vanuit het oogpunt van de werknemer de gevolgen van het modulensys-



teem (aanzienlijk) gunstiger ziin dan bij tweeploegenarbeid, de gecompri-
meerde werkweek en deeltijdarbeid. De voordelen bleken vooral betrekking te
hebben op de arbeidsvoorwaarden en de verhoging van de kwaliteit van de
vrile tijd.

Voor zover bekend is (een vorm van) het modulensysteem in Nederland tot
op heden slechts bij een onderneming ingevoerd geweest. Op experimentele
basis is de zoetwarenfabrikant Van Melle op 66n afdeling begonnen met het
tijd-compensatie-modulensysteem (TCM-systeem).213 Afwijkend van de hier-
voor beschreven systemen is, dat het TCM-systeem modulen van ongelijke
lengte kent. De gemiddelde lengte bij Van Melle was drie uur. De modulen
varieerden qua omvang van 2 tot 4,25 uur, afhankelijk van het tijdstip op de dag
waarop gewerkt werd. Voor elke module werd hetzelfde loon uitbetaald. De
ochtendmodule was het langste omdat men het liefst 's ochtends werkte. De
(korte) middagmodulen werden zodoende aantrekkelijker gemaakt. De
bedrijfstijd werd verlengd tot 45 uur per week. Cruciaal was verder, dat de
medewerkers zelf hun rooster maakten.

Als het werken op verschillende tijdstippen andere inconveniEnten met zich
meebrengt en dus verschillend gewaardeerd wordt, kan daarvoor ook in de 203
sfeer van beloningen compensatie worden verleend. De modulen kunnen dan
van gelijke lengte gehouden worden maar verschillend worden beloond.214 Dit
systeem strookt echter niet met de achterliggende gedachte van het TCM-sys-
teem, waarin gesteld wordt dat inconvenienten moeten worden gedimineerd
of gereduceerd in plaats van gecompenseerd door middel van een financiele
vergoeding. Dit wordt wel de tegenwaarde-(vs. de tegenwicht)benadering
genoemd.215

Uit een eerste evaluatie na ongeveer een half jaar bleken de meeste medewer-
kers van Van Melle tevreden over het systeem te zijn.216 Vooral de individuele
keuzevrijheid werd positief gewaardeerd.

Opmerkelijk is overigens, dat ruim de helft van de personeelsleden zijn
werktijden nia afstemde op zijn priv&-omstandigheden. Niet iedereen overzag
de mogelijkheden van het systeem op dit gebied, terwijl ook een praktisch
aspect als vervoer hierbij een rol speelde. Het is belangrijk te constateren dat
men zich ook liet leiden door het organisatiebelang.

Bij de keuzevrijheid werd nog als kanttekening geplaatst, dat deze vooral bij
full-time-arbeid toch wel beperkt was. Uit IS modulen moestener 12 gekozen
worden. Deeltijders hadden een veel grotere keuzevrijheid en waren hierover
dan ook aanzienlijk positiever.

Her 'tijd-compensatie-element' (de verschillen in lengte tussen modulen)
beantwoordde niet aan de verwachtingen van de ontwerpers. Werknemers
vonden de ongelijkheid niet billijk en zagen het nut er niet van in.

Het eindoordeel van de werknemers was niettemin positief. 80% van de full-
time-medewerkers en 60% van de deeltijders wilde het systeem handhaven.
Het verschil tussen de twee groepen werd waarschijnlijk veroorzaakt, doordat
er zich bil deeltijders minder ingrijpende veranderingen hadden voorgedaan
dan bij werknemers die full-time werkten.

Het management heeft met het TCM-systeem zowel bedrijfstijdverlenging
als een grotere flexibiliteit kunnen realiseren. Niettemin is besloten het experi-
ment Ie befindigen. De belangrijkste reden was dat de meeste werknemers



afhankelijk waren van bedrijfsvervoer. Dat leverde teveel problemen op en
verhinderde dat de voordelen van het systeem volledig konden worden benut.
Men is overgeschakeld op de gecomprimeerde werkweek, die ook al op andere
afdelingen was ingevoerd, waarbij wel het aspect van de keuzevrijheid behou-
den is gebleven. Werknemers mogen zelf aangeven op welke dagen zij willen
werken, maar zij werken wel allen negen uur per dag.

Modulensystemen zijn niet zonder meer overal toepasbaar. Voor de door hen
uitgediepte vorm van individuele arbeidstiid (als bi j Beck) noemen May en

217 r Mohr een groot aantal voorwaarden.     ue belangrijkste zijn:
- bedrijfstijd en individuele arbeidstijd kunnen niet (langer) aan elkaar gelijk

ziin;
- de belangen van de onderneming en van de werknemers moeten als gelijk-

waardig worden beschouwd;
- alle werknemers moeten intensief worden voorbereid op de invoering zodat

iedereen voldoende informatie heeft;
- werknemers moeten zelfstandig kunnen functioneren en verantwoordeliik-

204 heid willen dragen;
- een aangepaste leiderschapsstijl (co8peratief of participatief management);
- uitwisselbaarheid van taken van personeel; geen starre, persoonsgebonden

functies;
- de arbeidsplaatsen moeten onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren;
- ook de taak van leidinggevenclen moet opgedeeld kunnen worden;
- de arbeidstiiden moeten in kleine delen opgesplitst kunnen worden;
- er dienen eenduidige regelingen vastgelegd te worden ten aanzien van onder

andere debet- en credituren, overwerk, verzuim etc.;
- de ondernemingsraad moet met het systeem haar instemming betuigen;
- de ligging van het bednif moet niet ongunstig zi3n in verband met vervoer.

(Op dit punt leed het TCM-systeem bij Van Melle schipbreuk.)
In grote lijnen gelden deze voorwaarden voor alle modulensystemen.

Een arbeidstijdpatroon dat sterk afwijkt van de hiervoor besproken vormen is
her langdurig verlof Indien het verlof gericht is op scholing of vorming is er
sprake van educatief verlof. We zi in deze vorm tegengekomen in hoofdstuk 2,
onder andere bij het directoraat effecten. Het verlof kan ook gegeven worden,
zonder dat er een specifiek doel voor aangegeven wordt. De minister van

Onderwijs en Wetenschappen heeft in zijn richtlijnen voor de uitvoering van
adv het 'opfrisverlof' expliciet genoemd als 66n van de mogelijke vormen voor
het personeel van universiteiten. Door 42 uur per week te werken bii een
werkweek met een formele lengte van 38 uur kan men 4 uur per week sparen.
Na ongeveer vijf jaar heeft men dan recht op een half jaar verlof.

Ook de regeling van Chrompak te Middelburg is vermeldenswaard. Hier
wordt aan werknemers als beloning voor tien jaar trouwe dienst een half jaar
verlof gegeven, zonder dat er een specifieke beSIedingsvorm voorgeschreven
wordt.218

In Nederland is vooral door Emmeni lange tijd gepleit voor langdurig (met
name educatief) verlof.219 In de praktijk is deze vorm echter nauwelijks gereali-
seerd. De adv opent echter nieume perspectieven. Hierv66r zun daarvan enige



voorbeelden genoemd. De vorm lijkt met name aantrekkelijk in specialistische
functies waarin zich arbeidsmarktproblemen voordoen en waarin bovendien
prOJectmatig gewerkt wordt. Juist in deze functies doen zich, zoals gemeld in
par. 5.6, problemen voor niet de atv, doordat herbezetting onvoldoende gerea-
liseerd is c.q. kan worden. Met educatief verlof wordt de atv 'uitgesteld', zodat
intussen in opleidingsbehoeften voorzien kan worden. De wervingsproblemen
kunnen daarmee in principe worden opgelost. Ook de problemen met de
werkdruk vervallen, althans voor zover deze samenhangen met atv. Organisa-
torisch kan her verlof eenvoudig worden ingepland na afloop van een prolect

De juist in deze functies in het algemeen noodzakelijke bijscholing (het bii-
houden van het vakgebied waarvoor veelal onvoldoende ruimte is) kan in de
educatief verlof-periode gestalte krijgen. Dat is niet alleen van belang voor de
werkgever, maar ook voor de werknemer.

220Vooralsnog blijkt er voor educatief verlof echter weinig animo re bestaan.
Men heeft er moeite mee om atv-dagen, waar men zelf refel loon voor heeft
ingeleverd, te besteden 'voor de baas'. Zo is althans de emotionele beleving van
veel werknemers.
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Langdurig verlof kan niet zonder meer overal worden ingevoerd.
In situaties waarin werknemers niet eenvoudig vervangbaar zijn of niet pro-

jectmatig werken, zal langdurig verlof aanzienlijk moeililker te verwezenli iken
ZlJn.

Er dienen regelingen getroffen te worden ten aanzien van pensioenen en
sociale zekerheid, van tussentijds vertrek van werknemers met een spaarte-
goed, omtrent het tijdschema, de herbezetting, de plaats waarop men terug-
komt etc.

Bij volledige vervanging zullen de organisatorische gevolgen beperkt zijn. De
kosten zullen dan vermoedelijk wel aanzienlijk zijn. Daar staan, bij educatief
verlof in ieder geval, echter ook baten tegenover in de vorm van kwalitatief
betere medewerkers.

Het is, gezien de hier genoemde nadelen voor de werkgever en de weerstan-
den bij werknemers, niet erg waarschijnlijk dat het langdurig verlof in hoge
mate toepassing zal vinden. In het IVA-onderzoek wordt geconcludeerd dat
(met betrekking tot atv) spaarsystemen voor vervroegde uittreding en gefa-
seerde pensionering iets meer aanslaan dan educatief verlof, maar ook dat der-
gelijke systemen slechts op basis van vrijwilligheid kunnen worden inge-
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voera.

Vervolgens zal nog kort aandacht besteed worden aan gesta#elde u,erktijden. In
dit patroon varieren de aanvangs-, pauze- en eindtilden van (groepen) werkne-
mers op aanwijzing van de werkgever. Vooral in Amerikaanse literatuur wordt
in de zeventiger jaren aan dir patroon, aldaar aangeduid met de term 'staggered
hours', vrij veel aandacht besteed; veelal in vergelijking met andere, nieuwe
arbeidstijdpatronen. Het belangrijkste verschil met variabele werktijden is, dat
de zeggenschap over de werktijd bi j de werkgever ligt. De werktilden liggen
voor langere tijd vast. Noch voor de werkgever, noch voor de werknemer
verandert er dus veel.

De belangrijkste reden voor het invoeren van gestaffelde werktijden is het



spreiden van de ochtend- en avondspits in het verkeer. Daardoor zijn er min-
der files en het milieu wordt minder zwaar belast. Gezien deze doelstellingen is
het veelal noodzakelijk dat spreiding van werktijden op lokaal of regionaal
mveau wordt aangepakt. Bekend zijn proJecten in Straatsburg (eind vijftiger
jaren), Pari s ( aren zestig), Manhattan, Washington D.C., Philadelphia en
Atlanta (jaren zeventig).222 Voor Manhattan wordt als reden niet alleen het
verminderen van opstoppingen in het verkeer genoemd, maar ook bij de liften
van wolkenkrabbers. 223

Als ondernemingen en instellingen als geheel hun werktilden ten opzichte
van elkaar gaan verschuiven heeft dit geen organisatorische gevolgen. Wel
moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid door clienten en door
collega's. Worden binnen organisaties de werktijden van afdelingen gespreid
dan moet aandacht worden besteed aan de onderlinge afstemming. In het alge-
meen blijken gestaffelde werktijden echter weinig problemen met zich mee te
brengen.
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De voordelen van dit arbeidstijdpatroon, zoals genoemd bij de redenen voor
206 invoering, liggen primair op maatschappelijk niveau. Een verbetering van het

woon-werkverkeer kan echter wel gevolgen hebben voor de werknemers en
hun werkgever. Men komt minder te laat en is minder reistijd kwijt, hetgeen

225ten goede kan komen aan de arbeidssatifactie en de arbeidsproduktiviteit.
In het algemeen kan echter geconstateerd worden, dat gestaffelde werktijden

evenals langdurig verlof geen bijzonder afwijkend arbeidstijdpatroon vormen.
Hoewel in dit hoofdstuk reeds een groot aantal arbeidstijdpatronen is

beschreven, is het overzicht nog geenszins volledig. Er zijn nog talrijke, zo niet
talloze, variaties te bedenken.226 Zo is bijvoorbeeld het cafetariaplan (ook wel
flexiplan genoemd) niet uiteengezet, omdat dit primair een beloningssysteem
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is.

In par. 6.6 zijn enige arbeidstijdpatronen genoemd die vanuit een juridische
invalshoek onderscheiden kunnen worden, zoals de overeenkomst tot het ver-
richten van enkele diensten. Vanuit een organisatiekundige optiek zijn deze
contractvormen minder relevant, omdat zij een arbeidstiidpatroon tot gevolg
hebben dat hiervoor in het algemeen wel besproken is.

6.10  Zeggenschap over arbeidstijd

Het zeggenschapsvraagstuk is op verscheidene plaatsen in dit hoofdstuk aan de
orde gekomen. Zo is het genoemd bij variabele werktijden, deeltijdarbeid en
het modulensysteem waarbij werknemers, afnankelijk van de specifieke vorm,
een zodanige 'tijdsoevereiniteit' hebben, dat de arbeidstijd tot op zekere hoogte
kan worden afgestemd op priv6-voorkeuren en omstandigheden. Bij de bespre-
king van onder meer tijdelijke arbeid en jaarurencontracten heeft de mogelilk-
heid van het management om te beschikken over de arbeidstijd van werkne-
mers een belangrijke plaats ingenomen.

Niet alleen in dit hoofdstuk, ook in voorgaande hoofdstukken bleek, hoe-
zeer autonomie van belang is ten aanzien van de configuratie van arbeid. In
hoofdstuk 3 is een onderscheid gemaakt tussen werknemers- en werkgeversgeo-
riEnteerde arbeidstijdpatronen. Deze begrippen zijn te operationaliseren op



basis van het zeggenschapscriterium. Bij de werknemersgeorienteerde patro-
nen berust de zeggenschap grotendeels bij de werknemers, bij de werkgevers-
georienteerde patronen bij het management. Ook bij de bespreking van de
verschillende benaderingswijzen is het zeggenschapsvraagstuk aan de orde
gekomen. In alle onderscheiden visies wordt op een geheel verschillende wi ze
aangekeken tegen de rol die werknemers kunnen en mogen spelen in besluit-
vormingsprocessen in organisaties en daarmee tegen zeggenschapsverhou-
dingen.

In hoofdstuk 4 is bij de bespreking van meerdere factoren (beheersbaarheid,
organisatieklimaat, produktieproces- en functiekenmerken alsmede individua-
lisering en kwaliteit van arbeid) gebleken, dat in interacties tussen management
en medewerkers autonomie een zeer belangrijke plaats inneemt. Op basis van

dit criterium kunnen organisaties en managementstrategie8n getypeerd
worden.

In hoofdstuk f zijn we zeggenschap reeds tegengekomen in relatie tot de

configuratie van arbeid, met name ten aanzien van de besluitvorming over en
vormgeving aan atv.

Uit dit overzicht wordt duidelijk dat zeggenschap van groot belang geacht 207
wordt ten aanzien van de configuratie van arbeid.

Het is dan ook vanuit dit oogpunt, dat de in dit hoofdstuk beschreven
arbeidstijdpatronen met elkaar vergeleken worden.

Lee maakt onderscheid tussen 'management controlled systems' en 'employee
controlled systems'.228 Hil vergelijkt vervolgens vanuit dit onderscheid een
beperkt aantal arbeidstijdpatronen op basis van de kenmerken van variabele
werktijden. Een onderlinge weging van deze kenmerken maakt hij echter niet,
waardoor een vrij willekeurige ordening ontstaat. Als uitgangspunt voor orde-
ning is de onderscheiding niettemin bruikbaar. De respectievelijk door het
management en de werknemers 'beheerste' patronen dienen dan als ideaalty-
pen te worden beschouwd, als uiteinden op een continuum waarop zich vele
tussenvormen bevinden. Een nadere onderscheiding kan plaatsvinden op
grond van de beide basisdimensies van configuraties van arbeid: de chronome-
trische en de chronologische (zie par. I.I). In schema 6.I (zie pag. 208) vindt
vanuit deze oogpunten een eerste ordening plaats.

Het schema moet op enige punten worden toegelicht. De 'basisvorm' van deel-
tijdarbeid (een werknemer werkt korter dan normaal, maar wei met vaste
werktijden) is niet opgenomen omdat de werktijden zowel wat betreft de
omvang als wat betreft de positie in principe vastliggen. Om dezelfde reden
zijn ook minishifts en samenfuncties niet opgenomen. Nul-uren-contracten
vallen samen met afroeparbeid.

Bi j de drie in cel I genoemde vormen kan nog worden opgemerkt, dat de
positie van de werktijd weliswaar varieert, maar dat deze voor een lange(re)
periode vastligt. Veelal wordt voor een geheel jaar een rooster vastgesteld. Zie
het voorbeeld van de radiateurenfabriek (par. 2.9)

De twee vormen in cel 2 kunnen ook in combinatie met andere patronen
voorkomen zoals ploegenarbeid. In dat geval kunnen ze in cel 3 geplaatst wor-
den. Een soortgelijke opmerking kan gemaakt worden ten aanzien van twee-



lingbanen. De partners kunnen in principe onderling hun werktijden regelen.
Daardoor kunnen zij zelfs de omvang vari8ren waardoor het patroon ver-
schuift naar cel 6. Gemiddeld moeten zij wel op de contractuele arbeidsduur
uitkomen. Dit laarste geldt ook voor de jaarurencontracten en de variabele
werktijden met debet- en credituren.

Hoewel de thuiswerkster tot op zekere hoogte zelf de invulling van haar
werktijd kan bepalen, is deze vorm toch in cel 3 geplaatst omdat de werkgever
omvang en tijdslimieten bepaalt. De zeggenschap van het management gaat die
van de werknemer (ver) te boven.

SCHEMA 6.1 Zeggenschap over het varidren van omvang en/of positie van de arbeids-

tijd

Dimensies
omvang -* I vast variabel variabel

positie -*   variabel vast variabel
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zeggenschap bij        '           1                           2                          3

management ' - ploegenarbeid - seizoenarbeid -m i n -max
- gecomprimeerde - pools - afroeparbeid

werkweek - thuiswerk
- gestaffelde - jaaruren-

werktijden contracten
- arbeidsov. voor

bepaalde tijd
- uitzendarbeid

zeggenschap bij                   4                          5                         6
werknemer - glijdende - langdurig verlof - variabele werk-

werktijden - gefaseerde tijden met debet-/
- tweelingbanen pensionering credituren (vrije

werktijden)
- modulensysteem

De arbeidstijdpatronen kunnen nu ten opzichte van elkaar geordend worden
met zeggenschap als vergelijkingsbasis. Vanwege de samenhang met beloning
en werkzekerheid, kan gesteld worden dat zeggenschap over de omvang zwaar-
der weegt dan zeggenschap over de positie van arbeidstijd. Uiteraard gaat de
zeggenschap het verst, indien zij beide dimensies betreft. Als uitgangspunt
wordt het 'standaardpatroon' genomen zoals dat in par 6.I beschreven is.



SCHEMA 6.2 Een classi ficatie van arbeidstijdpatronen op basis van zeggenschapsver-
houdingen tussen management en medewerkers

omvang en positie - jaarurencontracten

-  arbeidsovereenkom,st voor
bepaaldetijd

- uitzendarbeid

Management heeftgroot- -    mi n -max

ste zeggenschap over - - thuisarbeid
arbeidstijden - afroeparbeid

omvang - seizoenarbeid
- pools

positie - ploegenarbeid
- gecomprimeerde

werkweek
- gestaffelde werktijden 209

positie - glijdende werktijden
- tweelingbanen

Medewerkers hebben

grootste zeggenschap - omvang - langdurig verlof
over arbeidstijden - gefaseerde pensionering

omvang en positie - variabele werktijden met
debet-/credituren

- modulensysteem

Doordat de verschillende genoemde arbeidstijdpatronen in tal van variaties
voorkomen is het allerminst zo, dat de indeling niet voor discussie vatbaar is.
Met betrekking tot de gestaffelde werktijden is hier bijvoorbeeld aangenomen
dat deze door het management worden bepaald. Het is echter ook mogelijk,
dat de werktijden door de werknemer (mede) worden gekozen.

De jaarurencontracten blijken in de praktilk tot op heden minder flexibel te
kunnen worden gehanteerd dan veelal door managers wenselijk geacht wordt.
Dat is in par. 5.3 beschreven. Daarin is onder meer verwezen naar het rapport
van Philips waarin gewezen wordt op de weerstand van de ondernemingsraden
bij de doorvoering van arbeidsduurverkorting.229 De medezeggenschap van de

werknemers, zij het indirect via de ondernemingsraad, bleek groter dan in het
schema gesuggereerd wordt.

Zoals de arbeidstijdpatronen in schema 6.2 geordend zijn, vormenzij een con-
tinuum dat (van boven naar beneden) verloopt van flexibilisering naar indivi-
dualisering van arbeidstijd. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zou
verwacht mogen worden, dat de arbeidstijdpatronen met een sterke mana-



gement-orientatie het beeld in de afgelopen jaren zouden hebben bepaald. Dat
is in hoofdstuk 3 beredeneerd zowel vanuit de transactiekostenbenadering als
vanuit de politieke contingencybenadering. In dit hoofdstuk is echter geble-
ken, dat veel meer factoren een rol spelen in de configuratie van arbeid.

Schema 6.2 stelt ons in staat het begrip configuratie nog eens toe te lichten. Bij
Porter is een configuratie een bepaalde plaats op een continuum.230 Configura-
tie van arbeid kan hier op eenzelfde wijze worden opgevat. Men (i.c. het mana-
gement) kiest een bepaalde plaats op het continuum van arbeidsconfiguraties
en geeft daarmee aan in hoeverre men bereid is om zeggenschap over arbeids-
tijd met medewerkers te delen. Dit laat overigens de mogelijkheid onverlet om
te differentieren naar categorieen medewerkers en positie te kiezen op meer-
dere plaatsen op het continuum.

6.11 Conclusies

In de inleiding van dit hoofdstuk zi in als kenmerken van het 'meest normale'
2IO arbeidstijdpatroon genoemd:

- een vast dienstverband;
- full-time;
- in dagdienst, alleen op werkdagen;
- vaste werktijden.

In tabel 6.4 (zie pag. 211) wordt aangegeven op welk(e) punt(en) de in dit
hoofdstuk beschreven arbeidstijdpatronen afwijken van deze 'norm'.

Uit het overzicht blijkt allereerst dat door de ontwikkeling en uitbreiding van
nieuwe arbeidsti dpatronen vooral het aspect van de vaste werktijden onder
druk is komen te staan. Anders gezegd: bi< de arbeidstijdpatronen is vooral de
chronologische dimensie aan verandering onderhevig. Verder valt op dat
vooral afroeparbeid en thuiswerk op veel punten 'afwi ikend' zijn.

Met de meeste arbeidstijdpatronen wordt door het management een grotere
flexibiliteit nagestreefd. Uitzonderingen hierop zijn de gecomprimeerde werk-
week, ploegenarbeid en langdurig verlof. Ploegenarbeid kan wel flexibel
gemaakt worden door tijdelijke overschakeling op meer-ploegensystemen,
zoals we zagen in enkele cases van hoofdstuk 2. Door het gebruik van afwii-
kende arbeidstijdpatronen wordt niet alleen gestreefd naar flexibiliteit maar
veelal ook naar bedrijfstijdverlenging. Structurele bedrijfstijdverlenging kanworden verkregen door ploegenarbeid, de gecomprimeerde werkweek, deel-
tijdarbeid (met name mini-shifts), gestaffelde werktijden, het modulensysteem
en (in mindere mate) variabele werktijden.

Werknemers kunnen door afwijkende arbeidstijdpatronen streven naar een
kortere werktijd dan normaal of naar het werken op afwijkende tijdstippen.
Beide gevallen staan in tabel 6.4 expliciet vermeld. Daarbij moet wel worden
aangetekend, dat de betreffende configuratie van arbeid veelal niet de voorkeur
geniet van de werknemer maar door hem noodgedwongen moet worden geac-
cepteerd. Een en ander is met name in par. 6.6, bij de bespreking van tijdelijke
arbeid, duidelijk naar voren gekomen.



In dit verband staat de vraag centraal in hoeverre werknemers resp. managers

zeggenschap over arbeidstijd hebben.

TABEL 6.4 Afwijkingen in arbeidstijdpatronen

'Normaal' arbeids- Afwijking Vorm

tijdpatroon

vast dienstverband tijdelijk - arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd

- uitzendarbeid
- afroeparbeid
- thuiswerk

full-time minderuren - deeltijdarbeid
dan normaal - afroeparbeid

- thuiswerk

2II
in dagdienst/ alleen avond - en - ploegenarbeid
op werkdagen nachtdiensten/

weekendwerk

vaste werktijden varidrende - variabele werktijden
werktijden - gecomprimeerde

werkweek
- ploegenarbeid
- uitzendarbeid
- afroeparbeid
- thuiswerk
- jaarurencontracten
- modulensysteem
- gestaffelde werktijden

Na de eisen bekeken te hebben die door management en werknemers gesteld
worden aan arbeidstijdpatronen kan vervolgens worden nagegaan welke facto-

ren bepalend zullen zijn voor de keuze van arbeidstijdpatronen. Hier zal wor-
den uitgegaan van de factoren die genoemd worden in de schema's 2.2 en 85 en
in hoofdstuk 4. Daarna zal worden nagegaan of aanvulling nodig is.

De omgeving blijkt van grote invloed te zijn bij de invoering van meer pluri-
forme arbeidstijdpatronen. Dat geldt zowel voor de afzet- als de arbeidsmarkt
alsook voor de politieke omgeving.

De afzetmarkt is van belang omdat door vergroting van en/of fluctuaties in
de vraag behoefte aan bedrijfstijdverlenging en/of flexibiliteit ontstaat. Bij
biina alle genoemde patronen speelt deze factor een essentifle rol. Dat kan
eveneens gezegd worden van de arbeidsmarkt. Het is het ruime aanbod van
arbeidskrachten dat organisaties in de gelegenheid stelt afwijkende arbeidstijd-
patronen in te voeren. Deze stelling zal in par. 7.2 overigens worden genuan-
ceerd.



De rol die de politieke omgeving speelt is niet minder belangrijk dan bij
arbeidstijdverkorting, maar wel een geheel andere. Bij atv (en adv in het alge-
meen) had deze factor vooral een initierende en stimulerende functie. Met
betrekking toi arbeidstijdpatronen is de functie veeleer beperkend. De vakbe-
weging tracht het verslechteren van de rechtspositie van werknemers, bilvoor-
beeld als gevolg van minder regelmatige werktijden, zoveel mogelijk tegen Ie
gaan.231 De overheid, onder andere door middel van de arbeidsinspectie, tracht
te voork6men dat mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt daar al
tezeer de dupe van worden. In dit verband wordt gewezen op de doelstelling
van het arbeidsrecht, namelijk behoud of herstel van het contractuele even-

232wicht en de bescherming van de werknemer.
Als laatste invloed van buitenaf kunnen nog maatschappelijke overwegingen

genoemd worden. Deze (in de voorgaande hoofdstukken met genoemde) fac-
tor bleek van belang te zijn bij ploegenarbeid en, in beperkte mate, bij deeltijd-
arbeid, afroeparbeid en gestaffelde werktilden; Steeds op een verschillende,
sterk van het patroon afhankelijke wijze; soms stimulerend, soms  uist belem-
merend.

2 I2

Van de interne factoren blijken vooral efficiency, funcriekenmerken, de aard
van produktieprocessen en beheersbaarheid essentieel te zijn. Ook het organi-
satieklimaat en her werknemersbelang ziin enige malen genoemd.

Van deze factoren weegt het efficiencystreven het zwaarst.
Bii de arbeidstijdpatronen die verlenging van de bedrijfstijd mogelilk maken

is met name gewezen op de betere benutting van kapitaalgoederen; bij de
patronen met een flexibel karakter op de reductie van overcapaciteit. Invoering
van de betreffende patronen is steeds gericht op efficiencyverbetering.

Het is duidelijk dat de toepasbaarheid van afwijkende arbeidstijdpatronen
beperkt is. Hoewel bi i deeltijdarbeid is geconstateerd, dat ook in bijvoorbeeld
managementfuncties dit patroon mogelijk is, blijkt in de praktilk dat het
vooral het laag gekwalificeerde werk is waarin afwijkende arbeidstijdpatronen
worden aangetroffen. In specialistische en managementfuncties zijn de belem-
meringen groter.

De aard van de produktieprocessen c.q. de technologische processen doet op
verschillende wigzen ziln invloed gelden. Soms belemmerend, zoals bij thuis-
werk en variabele werktijden, soms stimulerend, zoals bij ploegenarbeid.

Vooral bij de patronen die gericht zijn op vergroting van de flexibiliteit is de
beheersbaarheid van de arbeid door het management een belangrijke factor.
Daarbij kunnen zich tal van organisatorische problemen voordoen. Hieraan is
onder meer aandacht besteed bij afroeparbeid en thuiswerk. Maar ook bij min-
der flexibele vormen, zoals de gecomprimeerde werkweek en deeltijdarbeid,
doen zich coBrdinatie- en communicatieproblemen voor. Het is duidelijk dat
pluriformiteit in de configuratie van arbeid hogere eisen stelt aan her manage-
ment dan een situatie waarin de arbeidstijd en bedrijfstijd aan elkaar gelilk zijn
en waarin iedereen een uniform arbeidstijdpatroon heeft. De beheersbaarheid
van de arbeidsorganisatie hoeft niet noodzakelijk geringer te ziln maar wordt
door een grote pluriformiteit wel bemoeilijkt.

Ten aanzien van het organisatieklimaat is onder meer gewezen op de moge-
lijk geringere bedrijfsbinding en motivatie bij tijdelijke arbeid en de mogelijk



grotere binding en motivatie bii variabele werktijden en het modulensysteem
alsme(le op het v66rkomen van spanningen tussen categorieen werknemers
met verschillende typen arbeidscontracten.

In het verlengde hiervan ligt het werknemersbelang. Ook deze factor zi in we
in voorgaande hoofdstukken niet tegengekomen. Deze bleek niettemin voor
het management duidelijk een rol te spelen bij enkele arbeidstijdpatronen,
zoals variabele werktijden en deeltildarbeid.

Als factoren die voor werknemers (op individueel niveau) van belang zi in, zijn
in schema 2.2 persoonlijke voorkeur en privd-omstandigheden genoemd. Met
name bii variabele werktijden maar ook bij enige andere arbeidstijdpatronen
zijn deze aspecten aan de orde gekomen en van invloed gebleken. Vooral bij
ploegenarbeid, thuisarbeid en afroeparbeid is naar voren gekomen, hoezeer de
arbeidstijdpatronen de persoonlilke omstandigheden van werknemers kunnen
beinvloeden. Hiermee is niet alleen de individualisering (zoals gedefinieerd in
par. 4.3) in het geding, maar ook de kwaliteit van arbeid, met name ten aanzien
van de arbeidsvoorwaarclen en de arbeidsverhoudingen. Werknemers zullen
zich dan ook in hoge mate door overwegingen op deze gebieden laten leiden. 2 I3

Een factor die eveneens van groot belang blijkt te zijn met betrekking tot de
houding van werknemers ten opzichte van bepaalde arbeidstijdpatronen is de
arbeidsmarkt. Zo is in par. I.I reeds opgemerkt, dat momenteel arbeidstijdpa-
tronen mogelijk zijn, die een tiental  aren geleden nog onaanvaardbaar werden
geacht. Jaarurencontracten zijn in dit verband illustratief. De ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt hebben hierbil een grote rol gespeeld. Ook voor indivi-
duele werknemers geldt, dat zij bereid zijn bepaalde arbeidstijdpatronen te
accepteren onndat de arbeidsmarkt hen daartoe dwingt.

Ten slotte kan nog het bedrijfsbelang worden genoemd. Zoals het manage-
ment in bepaalde gevallen rekening blijkt te houden met het werknemersbe-
lang, zo houden werknemers rekening met de belangen van hun werkgever. In
enige cases van hoofdstuk 2 zagen we daar reecIs enige voorbeelden van (die in
hoofdstuk 4 gerekend zijn tot werknemersflexibiliteit). Voor wat betreft de in
dit hoofdstuk beschreven arbeidstijdpatronen komt het rekening houden met
het bedrijfsbelang door werknemers slechts in beperkte mate naar voren. We
zien het bijvoorbeeld bij het in par. 6.9 beschreven TCM-systeem. Werkne-
mers laten zich bij het roosteren niet alleen leiden door het eigenbelang. Ook
bij variabele werktijden is deze factor genoemd.

Zoals het werknemersbelang voor het management soms wel doorslagge-
vend kan zijn bij de keuze van arbeidstijdpatronen, zo kan het bedrijfsbelang
voor werknemers reden zijn, om bepaalde arbeidstildpatronen te accepteren.
Zelden zullen zij echter zelf arbeidstijdpatronen stimuleren waarvan de voor-
delen geheel of grotendeels bij de organisatie terecht komen. Het initiatief zal
dan normaal gesproken bij het management liggen.

In schema 6.3 kan nu worden aangegeven op welke wijze de onderscheiden
eisen en factoren samenhangen en r.ot de keuze van arbeidstijdpatronen leiden.
Bij dir onderwerp is meer zicht gekregen op de motieven van werknemers en
de factoren die daarbij een rol spelen. Op dit punt wijkt schema 6.3 af van
schema S.6.



SCHEMA 6.3 Eisen en beinvloedende factoren ten aanzien van de keuze van arbeidstijd-
patronen.

Beinvloedende factoren
en doelstellingen

1    extern

- afzetmarkt
1 - arbeidsmarkt

Eisent.a.v. - politieke omgeving
- maatschappelijke

management -4    omvang en positie         *- ' overwegingen          I
arbeids- en bedrijfs-
tijden - - } - 1- -  -,„,ir - -   - -  -- -

- beheersbaarheid
  - functiekenmerken

- produktieproces2I4 keuze van
arbeidstijd-     

- organisatieklimaatpatronen
-                        -- ·                          - werknemersbelang

11'

_ _ _          _ _ _           1    -  individualisering
' werknemers

  +    omvang en positie 1 •e    - kwaliteit van arbeid
arbeidstijden - arbeidsmarkt

- bedrijfsbelang

Bij wilze van samenvatting kan vervolgens van alle beschreven arbeidstijdpa-
tronen worden aangegeven, welke factoren door het management in de besluit-
vorming worden betrokken. Daarbij is tevens vermeld of door de onderschei-
den patronen de bedrijfstild kan worden verlengd of de flexibiliteit kan
worden vergroot. Een en ander gebeurt in tabel 6.L



TABEL 6.5 Eisen aan arbeldstijdpatronen en factoren die bij de keuze een rol kunnen

spelen vanuit managementoptiek.

Factoren
Eisen

externe interne

Arbeidstijdpatronen

variabele werktijden 'X X   X         X X X X X*

deeltijdarbeid xx **X* *x x x x*
gecomprimeerde

werkweek                  I   *            x
x *X X X

2 Ifploegenarbeld             *    *  x* * X *

tijdelijke arbeid
-  arbeidsov. voor bepaalde tijd                       x        *   * * *X X X X

- uitzendarbeid                       * * * * * *X X X

- Pools                            * * * * *X X X X

afroeparbeid                  * * * * * *X   X

thuisarbeid 1 *1*** *X X X

jaarurencontract I x*I *** **
modulensysteem X * X X X X X X X*

langdurig verlof
1* 1

XX  XXX*

gestaffelde werktilden                                                    x      *  x

x  = beperkte betekenis
*  = grote betekenis
blanco = niet of nauwelijks van betekenis

Op soortgelijke wijze wordt in tabel 6.6 aangegeven, welke eisen door werkne-
mers aan omvang of positie van arbeidstiiden gesteld worden en door welke
factoren zij zich daarbi j laten leiden. Dit is uiteraard alleen zinvol ten aanzien
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van de werknemers-georifnteerde arbeidstijdpatronen.



TABEL 6.6 Eisen aan arbeidstijdpatronen en factoren
die bij de keuze een rol kunnen spelen van-
uit werknemersoptiek.

Eisen ' Factoren

i   1

3 1      1
1 1% *2 2 9
1 1  & , ZEAL -Wn.lip&
171//6

Ilt116- im
Arbeidstijdpatronen 15 .9%5
variabele werktijden 1 * ' *x

2I6 deeltijdarbeid  *X  *X X
modulensysteem   X*1*X
langdurig verlof x'XX

x  = beperkte betekenis
*  = grote betekenis
blanco = niet of nauwelijks van betekenis
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HOOFDSTUK 7

Besluitvorming over
configuratie van arbeid

7.1 Inleiding

In dit afsluitend hoofdstuk worden de lijnen die in de voorgaande hoofdstuk-
ken zijn uitgezet bijeengebracht.

In hoofdstuk I is als probleemstelling voor deze studie een viertal kernvragen
geformuleerd. Deze zijn in hoofdstuk 2, na de presentatie van een aantal case-

studies, uitgewerkt in een aantal deelvragen. Deze vragen zijn leidraad geweest 117
voor de bestudering van atv (in hoofdstuk 0 en ontwikkelingen in arbeidstijd-
patronen (in hoofdstuk 6) en daar ook, al dan niet expliciet, voor deze fenome-
nen aan de orde gekomen.

De kernvragen luidden:
- Welke ontwikkelingen hebben zich in Nederland in de tachtiger Aren voor-

gedaan op het gebied van de configuratie van arbeid?
- Wat zijn hiervan de gevolgen geweest voor organisaties, management en

werknemers?
- Hoe verloopt besluitvorming over configuratie van arbeid in organisaties?
- Welke factoren spelen een rol in de betreffende besluitvormingsprocessen?

Daarbij is aangegeven, dat de configuratie van arbeid primair beschouwd
wordt als een managementvraagstuk, dat wil zeggen dat het op de eerste plaats
het management is dat bepaalt, hoe arbeids- en bedrijfstijden worden ingericht
en welke vorm aan arbeidstijdpatronen gegeven wordt binnen organisaties.

Dit hoofdstuk draait om de begrippen besluitvorming en factoren. Het begrip
factoren heeft daarbij geen deterministische maar een voluntaristische beteke-
nis: door welke factoren laten betrokkenen zich in besluitvormingsprocessen
(bijvoorbeeld ten aanzien van structureringsvraagstukken) leiden bij hun
keuze? Deze vraag impliceert een keuzevrijheid, die echter wordt beperkt door
randvoorwaarden. Vanuit de perceptie van deze randvoorwaarden en
bepaalde, gekozen criteria streven betrokkenen naar een bepaalde configuratie
van arbeid, die als resultante van een besluitvormingsproces naar voren zal
komen.

Allereerst worden in dit hoofdstuk de ontwikkelingen in de configuratie van
arbeid in de tachtiger jaren onderling enigszins vergelijkbaar gemaakt. Dit
gebeurt in par. 7.2 in de vorm van een dwarsdoorsnede en samenvatting van de
hoofdstukken s en 6. Op grond van de in hoofdstuk 4 gemaakte indeling wordt
nagegaan welke factoren van invloed zijn op de configuratie van arbeid, welke
daarvan als randvoorwaarden werkzaam zijn en welke als criteria worden aan-



gelegd bii de beoordeling van configuraties van arbeid.
Vervolgens wordt in par. 7.3 de vraag aan de orde gesteld, of vanuit een

analyse van de situationele context waarin een organisatie zich bevindt min of
meer eenduidige uitspraken kunnen worden gedaan over een adequate configu-
ratie van arbeid. Daartoe vindt een verbreding van de problematiek plaats. De
inrichting van arbeids- en bedrijfstijden wordt in verband gebracht met vorm-
geving aan arbeidsrelaties in het algemeen. De daarbi j onderscheiden relatiety-
pen worden dan bekeken voor de factoren die in par. 7.2 als randvoorwaarden
Ziln getypeerd. Dit gebeurt hier in algemene zin.

In par. 7.4 wordt nagegaan of ook in specifieke situaties de configuratie van
arbeid op basis van de onderscheiden randvoorwaarden en criteria kan worden
verklaard. Daarvoor wordt teruggegrepen op de in hoofdstuk 2 gepresenteerde
cases. In dat hoofdstuk is reeds opgemerkt dat aan de elf praktilkgevallen geen
algemeen geldende conclusies mogen worden verbonden. Dat neemt echter
niet weg dat aan de hand van deze beschriivingen het inzicht in de problema-
tiek kan worden verdiept en de in par. 7.3 ontwikkelde ideein kunnen worden
getoetst.

228 Het inzicht dat in deze studie is verkregen in de besluitvorming over confi-

guratie van arbeid resulteert in de paragrafen 7.5 en 7.6. in modellen voor de
besluitvorming en in par. 7.6 verder in een visie op een noodzakelijk geachte
ontwikkeling in arbeidsrelaties. In deze laatste paragraaf wordt de in deze sIU-

die ontwikkelde visie op organisaties, de coalitiebenadering, expliciet uitge-
werkt.

7.2 Randvoorwaarden en criteria in besluitvorming over configuratie
van arbeid

In hoofdstuk 3 is de configuratie van arbeid vanuit de coalitiebenadering gety-
peerd als een contingent vraagstuk waarin keuzeprocessen een belangrijke rol
spelen. In deze paragraaf wordt nog eens nagegaan, welke factoren daarbij in
het geding zijn.

Ordening vindt plaats in de lijn van de voorgaande hoofdstukken, met name
hoofdstuk 4 en de paragrafen S.9 en 6.II. Eerst komen de factoren aan bod
waarvan in par. 4.4 is verondersteld, dat ze als randvoorwaarden zullen funge-
ren: de afzetmarkt, de arbeidsmarkt en de politieke omgeving. Vervolgens zal
worden nagegaan welke rol economische en sociale overwegingen in de
besluitvorming spelen en in hoeverre deze als randvoorwaarden of criteria van
invloed zijn op de configuratie van arbeid.

De afzetmarkt

De betekenis van de afzetmarkt voor de configuratie van arbeid is in het hoofd-
stuk over atv meer expliciet naar voren gekomen dan bij de bespreking van de
arbeidstijdpatronen. Dat wil echter geenszins zeggen dat deze factor in het
keuzeproces voor arbeidstijdpatronen geen belangrijke rol speelt. Zo is bij de
bespreking van de variabele werktijden opgemerkt, dat deze in dienstverle-
nende sectoren moeilijker kunnen worden ingevoerd indien de bereikbaarheid
voor klanten moet worden gewaarborgd. Ook bij deeltijdarbeid is het contact



met afnemers als mogelijk belemmerende factor genoemd.
Ontwikkelingen op de afzetmarkt kunnen ertoe leiden dat een organisatie

behoefte krijgt aan bedrijfstijdverlenging, zodat de gecomprimeerde werkweek
of ploegenarbeid wordt ingevoerd.

We hebben bij uitzendarbeid gezien, dat dit patroon vooral opgang maakt als
de vraag op de afzetmarkt aantrekt, vooral indien de toekomstige ontwikkelin-
gen in de vraag een grote mate van onzekerheid bevatten.

Waar een scherpe pri sconcurrentie wordt gevoerd zal efficiencyverhoging
veelal noodzakelilk zijn, hetgeen een stimulans kan zi in voor biivoorbeeld
afroeparbeid.

Grote fluctuaties in de vraag met een meer structureel karakter kunnen ertoe

leiden, dat gestreefd wordt naar flexibilisering van arbeid. Daarvan zijn we
duidelijke voorbeelden tegengekomen bij de atv, met name in de vorm van
jaarurencontracten. Deze zullen vooral voorkomen indien fluctuaties vrij goed
voorspelbaar zijn. Bij onvoorspelbare fluctuaties wordt veelal gebruik gemaakt
van nog flexibeler vormen zoals uitzendarbeid.

Een vergelijkbare situatie hebben we gezien bij de atv. De mate waarin en de
wi ze waarop herbezetting heeft plaatsgevonden is mede bepaald door de ver- 229
wachtingen van het management ten aanzien van ontwikkelingen op de afzet-
markt.

Reeds bij de invoering van atv werd de afzetmarkt veelvuldig genoemd. Als
voorwaarde werd gesteld, dat door de atv de concurrentiepositie van de onder-
neming niet mocht verslechteren. Ditzelfde argument wordt wederom
genoemd ten aanzien van een eventuele verdergaande atv.

De afzetmarkt blijkt derhalve vanuit het gezichtspunt van het management op
velerlei manieren van invloed te zijn op de configuratie van arbeid. Kort
samengevat vanwege
- de omvang van fluctuaties;
- de voorspelbaarheid van fluctuaties;
- de aard (c.q. intensiteit) van de concurrentie;
- de concurrentiepositie;
- verwachtingen van het management met betrekking tot ontwikkelingen in

de vraag;
- eisen die door afnemers c.q. het dienstverlenings- of produktieproces gesteld

worden.
De afzetmarkt is derhalve een zeer belangrijke factor. Het betreft dan met

name de dynamiek in de (economische) omgeving van de organisatie. Meer in
het algemeen kan worden geconstateerd, dat naarmate de turbulentie in dit
omgevingssegment toeneemt de behoefte aan een grotere flexibiliteit en aan
een sterkere greep van het management op de arbeidsorganisatie toeneemt.

De arbeidsmarkt

In par. 3.5 hebben we gezien, dat zowel vanuit de transactiekostenbenadering,
als vanuit de politieke contingencybenadering plausibel gemaakt kan worden,
dat de situatie op de arbeidsmarkt van zeer grote invloed is op arbeidstijdpatro-
nen. Schaarste-, resp. machtsverhoudingen worden bepalend geacht voor het



werknemersgeori nteerde of werkgeversgeoriEnteerde karakter van de
patronen.

Dat dramatische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de belangrijkste achter-
grond voor de atv in de afgelopen  aren zi5n behoeft geen betoog. In par. 5.5 is
echter verduidelijkt dat onmogelijk kan worden aangegeven hoe groot de
exacte omvang van het werkgelegenheidseffect van atv is geweest. Wel is geble-
ken dat het effect positief is, zowel direct als indirect: er zijn her en der nieuwe
arbeidsplaatsen gecreferd en er zi in (vermoedelijk in aanzienlijk grotere mate)
ontslagen voorkomen. De precieze omvang is echter niet te bepalen. Dat is des
te meer onmogelijk voor het indirecte effect, zijnde de werkgelegenheid die het
winstherstel heeft opgeleverd.

Op een geheel andere wijze is de arbeidsmarkt van invloed waar het een
voortgaande atv betreft. Van werkgeverszijde wordt gewezen op de problemen
met de werving van bepaalde personeelscategorieEn zoals automatiseringsdes-
kundigen. Hoewel, zoals in par. s.s betoogd, het hierbij slechts oni een beperkt
aantal beroepsgroepen gaat speelt dit argument in de politieke discussie een
belangrijke rol. In dit verband kan ook gewezen worden op de vormgeving aan

230 atv. Uit schaarste-overwegingen kan gekozen worden voor specifieke vormen,
zodat er ruimte ontstaat om wervings- of opleidingsproblemen op te lossen.
Hierbij kan worden gedacht aan spaarvarianten voor bijvoorbeeld langdurig
verlof.

Argumenten ten aanzien van werving, en daarmee in samenhang ten aanzien
van verloop, zijn ook naar voren gebracht bij de bespreking van variabele
werktijden en deeltijdarbeid. Deze patronen, hiervoor (tot op zekere hoogte)
werknemersgeorienteerd genoemd, kunnen leiden tot een meer effectieve wer-
ving en een vermindering van verloop.

Onmiskenbaar heeft de arbeidsmarkt dus een grote invloed op de configuratie
van arbeid.

Er kunnen echter ook enige ontwikkelingen in de afgelopen  aren worden
aangewezen die men op grond van de situatie op de arbeidsmarkt niet zou
verwachten.
- In par. 6.2 is vastgesteld dat variabele werktijden nog steeds toenemen, mede

vanwege het belang van de werknemers.
- In par. 6.3 bleek dat de toename van deeltijdarbeid in niet onbelangrijke

mate (nog steeds) kan worden toegeschreven aan het belang dat werknemers
hieraan hechten.

- De groei in de flexibilisering van arbeid in de vorm van uitzend- en afroepar-
beid stagneert, zo bleek uit de paragrafen 6.6 en 6.7.

- Zoals in de voorgaande paragraaf reeds geconstateerd, zijn in veel organisa-
ties vormen van atv gerealiseerd met een vriJ grote zeggenschap voor de
werknemer.

Deze ontwikkelingen stemmen niet overeen met de aanhoudend zeer ruime
arbeidsmarkt. Daaruit kan worden afgeleid, dat de arbeidsmarkt zeker niet de
enige bepalende factor is ten aanzien van de configuratie van arbeid. We
komen hier in de conclusies van deze paragraaf nog op terug.



De politieke omgeuing

In hoofdstuk 4 is de politieke omgeving met betrekking tot de configuratie van
arbeid omschreven als het geheel van regels en inst:itutionele voorzieningen op
meso- en macro-niveau, waaruit de randvoorwaarden voor deze configuratie
worden afgeleid.

In par. 6.II is reeds opgemerkt dat in geval van de atv de politieke omgeving
een geheel andere rol heeft gespeeld dan bi j de arbeidstijdpatronen. Atv was
een sociaal-politiek streven, eerst van vakbonden, later ook van de overheid,
gericht op herverdeling van arbeid. De politieke omgeving had derhalve hierbij
een stimulerende en initierende functie. Voor wat betreft de ontwikkeling van
nieuwe arbeidstijdpatronen heeft dit omgevingssegment echter veeleer een
beperkende functie, waarbij vooral de juridische context van belang is.

De gecomprimeerde werkweek kon bijvoorbeeld pas worden ingevoerd na
atv en op basis van een (aanstaande) verruiming van de bepalingen in de wette-
lilke regeling van arbeids- en rusttijden. Dan nog zijn er belemmeringen en
kunnen niet alle vormen worden ingevoerd. De bovengrens van de normale
werktijd wordt bijvoorbeeld gelegd bii 9,5 uur arbeid per dag. Ook bij verschei- 23I

dene andere arbeidstijdpatronen bleken wettelijke bepalingen van groot belang
zoals ten aanzien van nachtarbeid voor vrouwen, regulering van uitzendarbeid
en last but not least het ontslagrecht. Soms blijkt echter, dat de betekenis van
de wettelijke context niet zo groot is als veelal wordt aangenomen. Duidelijke
voorbeelden hiervan zijn de geringe controle op thuisarbeid door de overheid
en de (de facto) beperkte reikwijdte van het ontslagrecht bij afroeparbeid.

Voor wat betreft de betekenis van de politieke omgeving bij atv kan vooral
worden gewezen op de rol van werknemersorganisaties en werkgevers(organi-
saties) bii de totstandkoming van het akkoord in de Stichting van de Arbeid en
van CAO's die later op bedrijfstakniveau Zijn tot stand gekomen. Deze hebben
de basis gevormd voor atv binnen organisaties. Politieke overwegingen kun-
nen ook worden verondersteld, maar moeilijk hard gemaakt, bij de terugkop-
peling van resultaten van atv. In par. 5.5 bleek, dat het management in het
algemeen optimistischer geluiden over herbezetting heeft geuit dan van werk-
nemerszijde konden worden vernomen. Daarnaast bleek dat de positieve effec-
ten op met name het gebied van de kosten door werkgevers veelal niet naar
voren worden gebracht. Deze twee aspecten hangen samen. Met het eerste
wordt aangegeven dat men heeft voldaan aan de verplichtingen die in het
akkoord van de Stichting van de Arbeid zijn vastgelegd en dat de kosten hoger
(zouden) zijn geworden. Met het tweede wordt een voorschot genomen op het
voork6men van verdere atv. De eerste atv-ronde is meestal betaald door de
werknemers. De voordelen zijn grotendeels terecht gekomen bij de werkge-
vers. De werkloosheid is niet substantieel verminderd, de winsten zijn wel
substantieel toegenomen. Wat is er logischer dan dat werknemersorganisaties
meer atv zouden wensen en dat zij zouden eisen dat deze nu door de werkge-
vers wordt betaald, dat wil dus zeggen deze keer zonder inleveren van (refel)
inkomen door de werknemers. Aangezien organisaties in het algemeen geen of
nauwelijks nog overcapaciteit hebben (zie par. 5.5) zal het werkgelegenheidsef-
fect bij voortgaande atv in de sectoren met een ruime arbeidsmarkt ongetwij-



feld groter zijn dan in de vorige ronde. Echter ook de nadelige (bedrijfsecono-
mische) consequenties voor werkgevers zullen aanzienlijk groter zijn. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat dezen zich met kracht verzetten tegen voort-
gaande atv. Mede vanwege de tanende macht van de vakbeweging (onder
andere vanwege een vermindering van de organisatiegraad van werknemers
tussen I980 en I985 van 39% naar 29%!)1 vooralsnog met succes.

De in hoofdstuk 4 onderscheiden aspecten van de politieke omgeving blijken
derhalve alle van invloed op de configuratie van arbeid. Evenals bij de afzet-
markt kan deze factor worden getypeerd in termen van dynamiek. In grote
lijnen kan worden gesteld, dat in de na-oorlogse periode voor wat betreft
arbeidstiiden en arbeidstildpatronen de politieke omgeving lange tijd zeer sta-
biel is geweest. Geleidelijk is hierin in de zeventiger  aren verandering geko-
men, onder meer door discussies over deeltijdarbeid en ontwikkelingen in
ploegenarbeid.

Sinds I98( is er sprake van een grote dynamiek. Het eerder genoemde krach-
tenveld is volop in beweging en de context waarbinnen besluitvorming over de

232 configuratie van arbeid plaatsvindt is sterk veranderd.

Produktieproces- en functiekenmerken

Zowel (kenmerken van) produktieprocessen als (van) functies zijn veelvuldig
genoemd in relatie tot atv en arbeidstijdpatronen. Soms echter in negatieve zin.
Bii de atv is geconcludeerd dat men onvoldoende oog heeft gehad voor moge-
lijke organisatorische problemen en voor de eisen die door produktieprocessen
en door de functiestructuur gesteld worden. Voor zover daar al nadrukkelijk
aandacht aan best:eed is, bleef deze aandacht in het algemeen beperkt toI het
primaire produktieproces. In par. S.3 is geconstateerd dat differentiatie wel
heeft plaatsgevonden naar ploegendienstsystemen, veelal ook naar werkne-
merscategorieen (full-time vs. part-time), soms ook naar functieniveaus, maar
zelden naar afdelingen. Van maatwerk op afdelingsniveau is meestal geen
sprake. Vooral in specialistische en leidinggevende functies hebben zich hier-
door problemen voorgedaan, waardoor duidelijk wordt dat kenmerken van
produktieprocessen en functies een belangrijke rol zouden moeten spelen in de
configuratie van arbeid.

Ook bij de invoering van bepaaide arbeidstijdpatronen wordt soms onvol-
doende gekeken naar specifieke functie-eisen en wordt niet of nauwelijks
onderzocht welke mogelijkheden er zijn. In de literatuur wordt hieraan wel
vrij veel aandacht besteed. Zo is bij de bespreking van variabele werktijden
opgemerkt, dat dit patroon eigenlijk alleen goed kan worden ingevoerd indien
het betreffende werk onafhankelijk van voor- en achterliggende delen van het
produktieproces kan worden verricht, dat het moeilijk kan worden gecombi-
neerd met ploegenarbeid en nauwelijks kan worden gerealiseerd bij arbeid op
locatie. Mede vanwege deze beperkingen komen variabele werktijden relatief
weinig voor in directe produktiefuncties.

Hoewel bij deeltijdarbeid is gesteld, dat dit patroon in principe in alle func-
ties kan worden ingevoerd (en dit ook op basis van functie-analyse kan worden
hard gemaakt) blijkt in de praktijk dat deeltijdarbeid vooral in lager gekwalifi-



ceerd werk blifft voorkomen. Als kenmerken van het voor dit patroon
geschikte werk worden genoemd: eenvoudig deelbaar, kort-cyclisch, routine-
matig, goed planbaar, weinig 'overhead' en niet afhankelijk van variabele infor-
matie. Bovendien zouden anderen niet te zeer afhankelijk moeten zijn van de
deeltijder. Om deze redenen wordt deeltifdarbeid vooral in management-,
commerciele en veel specialistische functies niet wenseliJk geacht.

Op soortgelijke wijze zijn kenmerken van produktieprocessen en functies
ook bij andere arbeidstildpatronen aan bod gekomen. Om dit, in het kort,
voor nog enkele te noemen:
- geen gecomprimeerde werkweek bij geestelijk of lichamelijk inspannend

werk;
- uitzendarbeid voornamelijk in routinematig werk;
- ploegenarbeid voornamelilk in primaire produktieprocessen;
- tijdelijk werk vooral in uitvoerende functies;
- afroeparbeid en thuisarbeid alleen in laag gekwalificeerd werk en niet in staf-

en leidinggevende functies;
- thuisarbeid alleen als het werk niet gebonden is aan een vaste werkplek

(bijvoorbeeld door een machine), bij stukproduktie, als het niet gemechani- 233
seerd of geautomatiseerd is (met uitzondering van telewerk) en het geen
samenwerking met anderen vereist.

Dit overzicht is verre van volledig. Het is slechts een greep uit de vele plaat-
sen waarop we produktieproces- en functiekenmerken Zijn tegengekomen bij
arbeidstijdpatronen. Wat daarbij opvalt is het verschil tussen, wat genoemd
zou kunnen worden, theorie en praktijk. De mogelijkheden voor de arbeids-
tijdpatronen en, meer in her algemeen, voor differentiatie en pluriformiteit
zijn veel groter dan in de praktijk (vooralsnog) tot uitdrukking komt. Niette-
min ziln er tendensen dat hierin verandering komt. Voorbeelden zijn de uit-
breiding van deeltijdarbeid naar hoger gekwalificeerde functies, ploegenarbeid
in kapitaalsintensieve R&D-functies en het op free-lance basis uitbesteden van
specialistisch werk.

Ook bij de atv zijn er enige tendensen in de richting van een grotere differen-
tiatie en een betere aansluiting op werkprocessen. Deze krijgt veelal gestalte op
afdelingsniveau, in de praktijk zelf. Hierdoor kan de atv worden beschreven als
leerproces. Men heeft ermee moeten leren omgaan.

Produktieproces- en functiekenmerken spelen derhalve een essentifle rol bij de
configuratie van arbeid of zouden dit tenminste moeten doen. In ieder geval is
de betekenis van deze factor groter dan in hoofdstuk 2 is opgemerkt. Meestal
bestaat deze rol uit het stellen van randvoorwaarden, waarmee wordt aangege-
ven in welke functies en in welke produktieprocessen bepaalde arbeidstijdpa-
tronen niet kunnen worden doorgevoerd. Soms echter liggen deze kenmerken
aan de basis van bepaalde arbeidtijdpatronen, zoals rechnologische kenmerken
bij ploegenarbeid en gestaffelde werktijden.

Uit de beschrijving blijkt, dat het problematisch is om ten aanzien van pro-
duktieproces- en functiekenmerken 66n dimensie te noemen die primair van
belang is in relatie tot de configuratie van arbeid. In de bovenstaande (nog
geenszins volledige) beschrijving zijn als kenmerken naar voren gekomen loca-
tie (werkplek), arbeidstijden, relaties met andtre functies, kwalificatiegraad,



deelbaarheid, cyclustijd, routinematigheid, klantgebondenheid, aandeel van
'overhead'-activiteiten, vereiste inspanning, uitvoerend, leidinggevend of spe-
cialistisch, aard van het produkt en automatiseringsgraad. Veel van de
genoemde kenmerken kunnen in termen van complexiteit worden beschreven.
Produktieprocessen en functies met een hoge mate van complexiteit hebben
66n of meer van de volgende kenmerken: een relatief hoge kwalificatiegraad,
niet eenvoudig deelbaar, een relatief lange cyclustijd, nier routinematig, bevat-
ten relatief veel 'overhead'-activiteiten en vragen een grote (veelal psychische)

inspanning
Op basis van het complexiteitscriterium kan een indeling in organisationele

rollen worden gemaakt die in grote lijnen overeenstemt met indelingen die
elders kunnen worden aangetroffen.2 Heinze c.s. maken onderscheid tussen

operationele en bestuurlijke rollen en brengen deze in verband met een 'tijd-
structuur'.3 De operationele, minder complexe rollen bevinden zich voorna-

melijk op lagere echelons in de organisatie en kennen veelal een instrumentele
ori2ntatie op arbeid. Deze arbeid kan vaak eenvoudig worden geexternaliseerd,
d.w.z. kan op korte termijn worden aangetrokken en afgestoten (zie hoofdstuk

234 4)· Volgens deze auteurs heeft herbezinning op arbeidstijden voornamelijk

betrekking op de chronometrische dimensie.
De bestuurlijke rollen hebben tegengestelde kenmerken. In deze rollen zal

verandering in de configuratie van arbeid vooral de chronologische dimensie
betreffen.

Aan deze onderscheiding kan nog de aard van het arbeidscontract worden
toegevoegd. Personeel met een operationele rol zal in her algemeen een tijd-
contract hebben, hetgeen inhoudt dat de werkzaamheden min of meer nauw-
keurig zullen worden vastgelegd (ofwel in het contract zelf ofwel in een func-
tie-omschrijving) alsmede de tijd gedurende welke men geacht wordt de functie
te vervullen. Bestuurlijk werk laat zich veel minder nauwkeurig omschrijven.
Functionarissen die dergelijk werk verrichten hebben een functiecontract. Zij
dragen een bepaalde totale verantwoordelijkheid en worden geacht een
bepaalde, in het algemeen niet nauwkeurig omschreven, taak uit te oefenen.

Beoordeling vindt achteraf plaats op basis van output, resultaat.
Het verschil komt duidelijk tot uitdrukking in de vergoeding voor over-

werk. Deze wordt in tijdcontracten geregeld en zal normaliter ook worden
gegeven. Bij functiecontracten wordt overwerk niet beloond en is hooguit
sprake van tijd-voor-tijd. Men wordt geacht zijn werk te doen, ongeacht de tijd
die dit vergt.

De genoemde rollen zijn uiteraard ideaaltypen. Er zijn vele meng- en tussen-

vormen denkbaar. De onderscheiding maakt eens te meer duidelijk, dat het
voor een gehele organisatie doorvoeren van 66n uniforme configuratie van
arbeid in het algemeen niet aanbevelenswaardig is.

Efficiency

Dat het streven naar efficiencyverbetering een zeer belangriike rol heeft

gespeeld bij de atv is evident. Het is een van de uitgangspunten geweest van het
akkoord in de Stichting van de Arbeid. Het streven naar bedrijfstiidverlenging
(alhoewel nauwelijks gerealiseerd) en flexibilisering is gebaseerd op efficiency-



overwegingen. Het belang van het efficiencycriterium is vooral tot uiting
gekomen in de beperkte omvang van herbezetting. Ook het terugdringen van
verzuim en verloop alsmede het verkorten van doorlooptijden en het vermin-
deren van overwerk zijn primair gebaseerd op bedrijfseconomische overwe-
gingen.

Flexibilisering met als doel het reduceren van overcapaciteit is ook een van
de uitgangspunten van diverse arbeidstijdpatronen: deeltijdarbeid, tildeliike
arbeid, afroeparbeid etc. Bedrijfstijdverlenging (onder andere ten behoeve van
een betere benutting van kapitaalgoederen) zijn we tegengekomen bij de
gecomprimeerde werkweek en bij ploegenarbeid. Alleen bij variabele werktij-
den speelt efficiencyverbetering geen prominente rol (alhoewel bedrijfsecono-
mische overwegingen wei in de beschouwing worden betrokken).

Het blijkt dat deze factor niet alleen in de marktsector maar ook in de quar-
taire sector, vooral als gevolg van bezuinigingen, van belang is. Hieruit blijkt
de samenhang met andere factoren, met name de afzetmarkt en de politieke
omgeving.

De conclusie kan dan ook luiden, dat voor het management het verhogen
van efficiency bijna altijd 66n van de belangrijkste doelstellingen (criteria) is bii 235
het aanbrengen van veranderingen in de configuratie van arbeid.

Tot nog toe is efficiency in louter economische termen uitgedrukt. Deze
benadering voldoet echter niet. In par. 3.3 is reeds opgemerkt, dat op zich
efficilnte vormen inefficient kunnen worden als gevolg van acties van betrok-
kenen die deze vormen als nadelig ervaren. Vervolgens is in par. 4.2 gewezen
op de verstrengeling van efficiency en beheersbaarheid. Efficiency mag dan
ook niet op zichzelf bekeken worden. Dat gebeurt in het algemeen wei in de
transactiekostenbenadering. In par. 3.4 is reeds hierop gewezen. Daar is gecon-
cludeerd dat efficiency een multi-dimensionaal begrip is, dat niet alleen cogni-
tief-instrumentele rationaliteit maar ook subjectieve en normatieve aspecten
(communicatieve rationaliteit) impliceert.

We hebben reeds geconstateerd dat efficiency in enge zin (d.w.z. louter op
grond van cognitief-instrumentele overwegingen) een belangrijk criterium
voor het management is. Gaan we uit van een multi-dimensionaal efficiencybe-
grip dan zal dit des te meer gelden.4 De verwevenheid met andere factoren
krijgt in dit meer-dimensionale begrip gestalte.

Vooral bij de atv kan aanschouwelilk worden gemaakt, dat het rationaliteits-
begrip (en daarmee efficiency) objectieve, subjectieve en normatieve elementen
bevat. De weinig 'rationele' invulling van atv is namelijk mede het resultaat
geweest van onderhandelingsprocessen, waarin het vermogen van werknemers
om vormen met voor hen grote nadelige consequenties te blokkeren tot uit-
drukking kwam. Bii de ontwikkeling van nieuwe arbeidstijdpatronen is dit
veel minder het geval (geweest) omdat dit proces in veel mindere mate onder-
werp van onderhandelingen is (geweest). Bil het aantrekken van 'flexibel perso-
neel' wordt wdl onderhandeld met de individuele arbeidskracht, maar juist dan
blijkt de machtspositie van de werkgever bij een ruime arbeidsmarkt. Men is
dan in eerste instantie slechts gebonden aan wettelijke randvoorwaarden. Niet-
temin, zo is geconstateerd, werden na verloop van tijd belemmeringen binnen
de organisatie zelf ervaren. Een re grote flexibiliteit en differentiatie bleek inef-



ficiltnt, zodat bijstelling van het beleid noodzakelijk werd. Ook vanuit her
oogpunt van efficiency dient derhalve met verscheidene andere factoren reke-
ning gehouden te worden. Een van deze factoren is beheersbaarheid.

Bebeersbaarbeid

Na de uitgebreide bespreking van de betekenis van efficiency kan, juist van-
wege de samenhang daarmee, worden volstaan inet een korte uiteenzetting van
beheersbaarheid.

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat toI beheersbaarheid ook organisatorische
aspecten (c.q. problemen) worden gerekend. Aan deze aspecten is zowel in
hoofdstuk 5 als in hoofdstuk 6 veel aandacht besteed. Bij de atv is geconsta-
teerd dat er een wederkerig verband bestaat tussen de vorm van atv en organi-
satorische problemen (zie schema 5.2). In hoofdstuk 6 is besproken welke
organisatorische problemen zich voordoen bi j de diverse arbeidstijdpatronen.

Verder is ten aanzien van de meeste arbeidstijdpatronen aangegeven waI zi 
betekenen voor de beheersbaarheid van het gedrag van werknemers door het

236         management. Zo hebben we gezien dat de beheersbaarheid met name in de
volgende gevallen problemen kan geven:
- arbeidstiiden en bedrijfstijden divergeren ten opzichte van elkaar;
- er is een grote flexibiliteit in de arbeidstijdpatronen;
- het aantal werknemers neemt toe doordat dezen in een bepaald tijdvak rela-

tief weinig uren werken;
- afdelingen en functies hebben van elkaar afwijkende arbeidstiiden;
- werknemers hebben een grote(re) zeggenschap over hun arbeidstiiden;
- er zi in relatief veel werknemers die slechts ti idelijk voor de organisatie

werkzaam ziln.
Meer in het algemeen kan worden gesteld dat een grotere pluriformiteit en

differentiatie meer beheersingsproblemen voor het management met zich mee-
brengen. Het betreft met name problenien ten aanzien van cobrdinatie (waar-
onder planning) en communicatie.

Beheersbaarheid van het gedrag van werknemers is nooit een doel op zich maar
is gericht op her realiseren van andere doelstellingen. Vanuit deze optiek kan
de conclusie in par. 5.9 worden begrepen, dat beheersbaarheid in eerste instan-
tie niet richtinggevend is geweest voor het management voor de vormgeving
aan atv. Beheersbaarheid dient te worden gezien in samenhang met efficiency;
maakt onderdeel uit van het meer-dimensionale efficiencybegrip.

Individualisering en kwaliteit van arbeid

Aan werknemerszijde hebben de beinvloedende factoren voornameliik betrek-
king op individualisering en kwaliteit van arbeid. Individualisering is in hoofd-
stuk 4 beschreven als de pendant van flexibilisering. Ook hier vormt zeggen-
schap een sleutelbegrip. Het betreft de zeggenschap van werknemers over hun
arbeidstijd, zodanig dat deze kan worden afgestemd op persoonliike voorkeu-
ren en omstandigheden. Bij verscheidene arbeidstijdpatronen is hieraan aan-
dacht besteed.



Variabele werktijden, deeltildarbeid en modulensystemen zun naar voren
gekomen als arbeidstijdpatronen waarin individualisering tot op zekere hoogte
gestalte kan krijgen. Bij andere patronen (zoals bii de gecomprimeerde werk-
week en uitzendarbeid) bestaan ook wel mogelijkheden maar hier speelt indivi-
dualisering geen belangrijke rol voor het management bijde invoering.

In negatieve zin kan verwezen worden naar ploegenarbeid, thuisarbeid en
afroeparbeid. Deze arbeidstildpatronen vergen grote aanpassingen van de
werknemer en veelal ook van zijn directe omgeving.

Bil de bespreking van atv in hoofdstuk 5 is geconcludeerd, dat in veel geval-
len individualisering toI op zekere hoogte gerealiseerd is. Waar atv in de vorm
van roostervn e dagen is gegoten heeft de werknemer veelal zeggenschap over
het bestedingsmoment van een aantal van deze dagen gekregen. Daardoor, als-
mede door de mogelijkheid van het ruilen van of schuiven met roostervnle
dagen, kan een betere afstemming op het privbleven worden verkregen en is
derhalve enige individualisering verwezenlijkt.

De kwaliteit van arbeid is bij de bespreking van atv nadrukkelijker aan de orde
gekomen dan bil de arbeidstijdpatronen. In par. 5.7 is geconcludeerd dat de atv 237
vooral van invloed is geweest op de inhoud van het werk en de arbeidsvoor-
waarden. Hierbij is gewezen op zowel een toegenomen takenuitwisseling, als
op een grotere werkbelasting. Vormgeving en (de omvang van) herbezetting
en, in samenhang hiermee, functiekenmerken hebben de invloed van atv op de
werkbelasting van werknemers bepaald. In het algenieen is er sprake van een
taakverzwaring en daarmee van verlaging van de kwaliteit van arbeid. Soms
echter is het tegendeel het geval, bilvoorbeeld waar is overgeschakeld op vilf-
ploegendiensten.

Takenuitwisseling heeft in een aantal gevallen geleid tot taakverruiming,
Soms tot taakverrijking en in dat geval tot verhoging van de kwaliteit van
arbeid.

In tabel 6.4 zi in arbeidstijdpatronen ingedeeld naar afwilkingen van her 'nor-
male' arbeidstijdpatroon. Deze afwijkingen verhogen zelden de kwaliteit van
arbeid. Dit is alleen het geval bij variabele werktijden en modulensystemen en
mogelijkerwijs tot op zekere hoogre ook bil deeltijdarbeid en de gecompri-
meerde werkweek. In alle andere gevallen is er sprake van een lage(re) kwaliteit
van arbeid. Dit geldt met name voor de patronen waarbij de werknemers geen
vast dienstverband met de organisatie hebben of slechts voor een beperkte
duur en/of omvang en de vormen waarbij een grote flexibiliteit bestaat.

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat in de laren tachtig de atv een
positiever effect heeft gehad op de kwaliteit van arbeid dan de ontwikkelingen
in arbeidstijdpatronen.

Het organisatieklimaat

Het organisatieklimaat is bij de configuratie van arbeid op diverse manieren tot
uitdrukking gekomen, zi j het bij de atv meer expliciet dan bij arbeidstijdpatro-
nen. In par. 5.4 is ten aanzien van atv in dit verband aandacht geschonken aan
aspecten als houding van werknemers en management ten aanzien van flexibi-
liteit, betrokkenheid van werknemers in de besluitvorming over atv, de loyali-



teit van werknemers ten opzichte van de organisatie, de mogelijke gevolgen
van atv voor de betrokkenheid bil de organisatie, attitude ten opzichte van atv
in het algemeen en mogelijkheden en moeilijkheden op het gebied van takeno-
verdracht. Centraal hierbij staan de begrippen loyaliteit (bedrijfsbinding),
motivatie en zeggenschap.

Ook bij de arbeidstijdpatronen zijn vooral deze aspecten van het organisa-
tieklimaat naar voren gekomen. Bij vormen van tijdelijke arbeid bijvoorbeeld,

waar gewezen is op de lagere binding en motivatie, bij variabele werktijden en
modulensystemen waar juist van een hogere loyaliteit en motivatie gesproken

kan worden. Daarbij is nadrukkelijk een relatie gelegd met de zeggenschap van
werknemers over hun arbeidstijd.

Ook hier blijkt weer de verwevenheid met andere factoren. We zien dat het
organisatieklimaat enerzijds mede bepaald wordt door de configuratie van
arbeid en daarop anderzilds invloed uitoefent. In de configuratie van arbeid,
met name in de zeggenschapsverhoudingen over arbeidstiid en in de wijze
waarop door een organisatie flexibiliteit van arbeid verkregen wordt, komt het

238              organisatieklimaat toI uitdrukking.

Ouerige factoren

Voor de volledigheid worden nog enige factoren besproken die ofwel een zeer

beperkte rol hebben gespeeld dan wel in hoofdstuk 3 bij de contingencybena-
dering ziin genoemd maar voor de configuratie van arbeid niet van invloed zijn
gebleken. ToI deze laatste categorie behoort de leeftijd van organisaties. Dat
deze factor nier van betekenis is kan worden toegeschreven aan de korte tijd
dat het veld wezenlijk turbulent in beweging is en ingrijpend van invloed is op

de organisatie van arbeid. Zowel ionge als oude organisaties worden met deze
ontwikkelingen geconfronteerd en kunnen er in principe op dezelfde wilze op
reageren. Hierin zijn geen verschillen geconstateerd.

De omvang van organisaties of afdelingen blijkt van meer belang. Bij atv is
deze factor enige malen genoemd, te weten bij herbezetting en beheersbaar-
heid. In grote organisaties heeft meer herbezetting plaatsgevonden en hebben
zich meer organisatorische problemen voorgedaan.

Incidenteel is de omvang ook genoemd bij arbeidstijdpatronen. Zo blijkt
uitzendarbeid in kleine organisaties minder voor te komen dan in grote. Ook
in de atp-survey bleken wel enige verschillen naar de omvang van organisaties,
maar gerelateerd aan aantallen werknemers met 'afwijkende' arbeidstijdpatro-
nen waren deze verschillen in het algemeen niet spectaculair en vertonen zil
geen duidelijke lijn (tabel II.8).

Bij arbeidstijdpatronen zijn enige malen maatschappelijke overwegingen als
beYnvloedende factor genoemd. Deze liggen in een aantal gevallen ten grond-
slag aan onregelmatig werk en spelen ook een rol bij deeltijdarbeid en gestaf-
felde en variabele werktijden. De betekenis van deze factoren is in het alge-
meen echter aanzienlijk geringer dan die van de hiervoor besproken factoren.
Zij zullen hierna daarom buiten beschouwing blijven.



Conclusie

Configuratie van arbeid wordt in dit werkstuk primair beschouwd als een
managementvraagstuk. Wel is duidelijk dat individualisering en kwaliteit van
arbeid een belangrijke rol spelen in de eisen die door werknemers aan hun
arbeidstijden gesteld worden en dat het management met deze eisen rekening
moet houden. De beschikbare gegevens laten echter niet toe een oordeel te
vellen over de betekenis van deze factoren. Het kan, met andere woorden, niet
worden bepaald in hoeverre individualisering en/of kwaliteit van arbeid voor
werknemers randvoorwaarden of criteria ziJn.

Voor wat betreft de besluitvorming door het management kan worden
geconcludeerd, dat zeer veel factoren daarop van invloed (kunnen) zijn en

bovendien op allerlei verschillende wijzen. De factoren zijn onderling ook nog
sterk verweven. De niet of nauwelijks beinvloedbare, 'harde' situationele
omgevingskenmerken (afzetmarkt, arbeidsmarkt en politieke omgeving) vor-
men praktisch altijd randvoorwaarden; produktieprocessen en functies in het
algemeen  ook. Als criterium  voor het management is vooral efficiency  naar
voren gekomen, maar dan wel in een meer-dimensionale betekenis waardoor 239

deze factor in samenhang met de belangen van andere participanten en met het
organisatieklimaat gezien moet worden.

Juist het niet louter denken in cognitief-instrumentele termen maakt ver-
klaarbaar waardoor zich ontwikkelingen hebben kunnen voordoen die, op
grond van de situatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, niet voor de hand
lagen. De complexiteit van het vraagstuk alsmede de beperkingen in rationali-
teit van management komen tot uiting in het onvoldoende rekening houden
met alle randvoorwaarden in de configuratie van arbeid.

Uit het in deze paragraaf gegeven overzicht blijkt, dat zich een steeds grotere
pluriformiteit in de inrichting van arbeids- en bedrijfstijden voordoet. De
mogelijkheden daartoe worden steeds groter, maar ook de noodzaak.

In deze paragraaf is op basis van de analyse in de hoofdstukken 5 en 6 een
totaaloverzicht gegeven van de betekenis van de onderscheiden factoren voor
de configuratie van arbeid. De vraag is nu, of vanuit een analyse van een
bepaalde situatie min of meer eenduidig uitspraken kunnen worden gedaan
over een adequate configuratie van arbeid. Adequaat dient in dit verband te
worden opgevat als efficient in de meer-dimensionale betekenis. Daartoe zul-
len configuraties van arbeid in verband worden gebracht met een typologie
van arbeidsrelaties.

7.3 Typen arbeidsrelaties en configuratie van arbeid

Aan de benaderingswijzen die ten grondslag liggen aan de coalitiebenadering
en aan de beschouwingen in de vorige paragraaf kunnen kenmerken worden
ontleend op basis waarvan typen arbeidsrelaties kunnen worden onder-
scheiden.

Vanuit de transactiekostenbenadering geredeneerd kan allereerst onder-
scheid worden gemaakt tussen arbeid die wel en die niet vast aan de organisatie
is verbonden. In termen van deze benaderingswijze kan worden gesteld dat de



coiirdinatie hierarchisch dan wel via de markt verloopt. In hoofdstuk 4 is
gesproken over het in- resp. externaliseren van arbeid.

Autonomie is het tweede criterium voor de typering van arbeidsrelaties. Dit
kan worden ontleend aan de actiecontigency- en de actiebenadering en bleek in
par. 6.10 (schema 6.2) een bruikbaar criterium te zijn voor het vergelijken van
arbeidstijdpatronen.

Ouchi komt op basis van deze twee criteria tot een drietal typen arbeidsrela-
ties: markt-, bureaucratische en clanrelaties.5 De laatste twee typen zijn hiErar-
chische relaties, dat wil zeggen dat zi  binnen de organisatie gecodrdineerd
worden. In termen van Friedman is er bij bureaucratische relaties sprake van
een beheersingsstrategie en biJ clanrelaties van een participatiestrategie (zie par.
4.2). Bij clanrelaties is echter ook een situatie van 'high trust' (Fox; zie even-
eens par. 4.2) mogelijk. Hier komen we in par. 7.6 nog op terug.

Medewerkers met wie een marktrelatie wordt aangegaan zullen in het alge-
meen een geringe autonomie hebben. Tot dit type kunnen onder andere uit-
zend-, afroep- en thuisarbeid worden gerekend. In deze patronen bestaat een
duideliike machtsongelijkheid tussen werk-gever en werk-nemer. De uitvoe-
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Er bestaan we] marktrelaties met een grote autonomie van de uitvoerende.

Vormen hiervan zijn uitbesteding en co-makership, in par. 4.2 bij de bespre-
king van het begrip flexibilteit onder meer aangeduid met de term commer-
ciele contracten. Deze contracten hebben geen betrekking op het beschikbaar
stellen van arbeid(skracht) maar van de produkten van arbeid. Aangezien het
hier dus geen arbeidsrelaties betreft zullen deze vormen verder buiten beschou-
wing blijven.

De marktrelaties voor arbeid zijn wel (of leiden tot) arbeidsrelaties. Hier
worden transacties aangegaan door uitvoerenden (leveranciers van arbeids-
kracht) en werk-gevers (in de letterlijke zin van het woord, niet altijd in de
juridische; de vragers van arbeidskracht).

De hier gemaakte onderscheiding wordt in schema 7.1 weergegeven.

SCHEMA 7.1 Relaties tussen opdrachtgevers en uitvoerenden onderscheiden op basis
van coclrdinatiemechanismen en autonomie

Autonomie van uitvoerenden
- - - - - - - - -

- T
Codrdinatiemechanisme Geen

 

Wei

Hiiirarchie ' bureaucratische I clanrelaties
relaties

Markt marktrelaties
I

commerciele contracten
(voor arbeid)

1

(voor produkten)

Waar in het vervolg gesproken zal worden over marktrelaties worden alleen
nog arbeidsrelaties bedoeld.

Ouchi beschrijft de drie typen relaties aan de hand van eisen die gesteld
worden aan de sociale relatie tussen management en medewerker en aan de



informatie noodzakelijk voor de cotirdinatie.
Bij bureaucratische relaties vindt coisrdinatie plaats door middel van directe

supervisie. die wordt gelegitimeerd vanuit regels en gezagsverhoudingen. De
werknemer heeft geen of weinig autonomie in zijn werk.

Clanrelaties worden gekenmerkt door autonomie en verantwoordelijkheid
(responsible autonomy) van medewerkers en zijn voor een belangrijk deel
gegrondvest op tradities en gemeenschappelijke normen en waarden die in
sociale relaties tot stand komen.

Marktrelaties zijn eenvoudig gebaseerd op ruil(transacties) en de werking van
het marktmechanisme. Bij Ouchi vinden we het volgende overzicht.

SCHEMA 7.2 Kenmerken van arbeidsrelaties6

Arbeidsrelatie

Marktrelatie Bureaucratische Clanrelatie
Kenmerken relatie

Coordinatie- markt directe verantwoordelijk- 24I
mechanisme supervisie heid en autonomie

Sociale relatie ruilrelatie ruilrelatie ruilrelatie
gezagsrelatie gezagsrelatie

gemeenschappelijke
normen en waarden

Noodzakelijke prijzen regels tradities
informatie

Met de verschillende relaties kunnen verschillende typen flexibiliteit in ver-
band gebracht worden: extern numerieke flexibiliteit bij marktrelaties, intern
numerieke en functionele flexibiliteit bij bureaucratische relaties en werkne-
mersflexibiliteit bij clanrelaties.

Naast vormen van flexibiliteit kunnen ook arbeidstijdpatronen en vormen
van atv onder de typen arbeidsrclaties gerangschikt worden. In schema 7.3
wordt een en ander bijeen gebracht.



SCHEMA 7.3 Arbeidsrelaties en configuraties van arbeid

Arbeidsrelatie

Marktrelatie Bureaucratische Clanrelatie

Kenmerken relatie

Flexibiliteit extern intern numeriek, werknemers-

numeriek functioneel flexibiliteit

Arbeidstijd- - uitzendarbeid - 'standaard'- - variabele
patronen - pools patroon werktijden

- arbeidsov. voor - deeltijdarbeid - modulen-
bepaalde tijd - gecomprimeerde systemen

- afroeparbeid werkweek - langdurig
- thuisarbeid - ploegenarbeid verlof

- gestaffelde
vverktijden

- jaaruren-
242 contracten

Vormen van n.v.t. zonderzeggen- met zeggenschap

atv schap werknemers werknemers

Vanuit de beschrijving van factoren in hoofdstuk 4 en in par. 7.2 kan vervol-
gens worden beredeneerd welke situationele context behoort bij de verschil-
lende typen arbeidsrelaties.

Marktrelaties zullen vooral noodzakelijk zijn als de afzetmarkt aan grote
schommelingen onderhevig is. Efficiency (in de enge zin des woords) moet
worden nagestreefd. Langdurige overcapaciteit kan de organisatie fataal wor-
den. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om arbeidsrelaties op redelijk
korte termi n te kunnen beeindigen. De arbeidsmarkt en de politieke omge-
ving moeten de organisatie dan wei in staat stellen dergelijke relaties aan te
gaan. Dat kan alleen als de arbeidsmarkt ruim is en de politieke omgeving op
de (dynamische) ontwikkelingen adequaat reageert, dat wil zeggen zelf ook
dynamisch is. Gecompliceerde produktieprocessen en marktrelaties sluiten in
het algemeen niet op elkaar aan omdat het moeilijk is op korte termi<n voor
deze processen voldoende gekwalificeerd personeel op de markt aan te
trekken.

In een dynamische omgeving zullen bureaucratische arbeidsrelaties organisa-
ties problemen geven. Doen zich in de omgeving echter weinig veranderingen
voor, dan zullen deze starre relaties veelal wel mogelijk zijn, vooral bij een
ruime arbeidsmarkt en weinig gecompliceerde produktieprocessen. Een
krappe arbeidsmarkt stelt medewerkers in staat een grotere autonomie (dus
clanrelaties) af te dwingen, een ruime arbeidsmarkt geeft het management meer
mogelijkheden tot autonomiebeperking.

Bureaucratische relaties vereisen een nauwgezette regelgeving. Zoals beschre-
ven in par. 7.2 bij de bespreking van tijd- en functiecontracten is dat in com-
plexe functies niet of nauwelijks mogelijk. Daarom zullen bureaucratische rela-
ties voornamelijk in de minder complexe functies voorkomen.



Clanrelaties zullen vooral opportuun zijn in een dynamische omgeving omdat
daarin een voortdurend wisselend beroep op de werknemers moet worden
gedaan. Evenals bij marktrelaties zal het vooral de afzetmarkt zijn die derge-
lijke relaties 'afdwingt' en moet de politieke omgeving deze mogelijk maken.
Vooral als de arbeidsmarkt krap is heeft de werkgever er belang bij een clanre-
latie aan te gaan om daarmee de werknemer te binden. Dit geldt in het bijzon-
der voor die functies die niet eenvoudig op de vri e markt vervuld kunnen
worden en/of waarvoor bednifsspecifieke investeringen moeten worden
gedaan. Het zal in het algemeen dus om de meer complexe produktieprocessen
en functies gaan.

Het bovenstaande kan in het volgende overzicht worden weergegeven.

SCHEMA 7.4 Invloed van randvoorwaarden op arbeidsrelaties

Arbeidsrelatie

Marktrelatie
1

Bureaucratische Clanrelatie
Factoren relatie
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Afzetmarkt dynamisch
I statisch dynamisch

Arbeidsmarkt ruim ruim   krap

Politieke omgeving
 

dynamisch
 

statisch dynamisch

Prod. proces- eenvoudige eenvoudige
' complexe

en functieken- processen en I processen en processen en
merken functies I functies  

functies

De schema's 7.2,7.3 en 7.4 moeten in samenhang worden bezien. Uitgaande
van bepaalde randvoorwaarden waarmee organisaties geconfronteerd worden
kunnen bepaalde arbeidsrelaties gekozen worden, die niet alleen tot uitdruk-
king komen in meer algemene kenmerken zoals weergegeven in schema 7.2,
maar ook zeer concreet in bepaalde configuraties van arbeid, die worden

genoemd in schema 7.3.
Zoals voortdurend benadrukt in deze studie is hiermee de configuratie van

arbeid niet gedetermineerd. Het management heeft en houdt een grote keuze-

vrijheid. Met schema 7.4 is slechts aangegeven welke keuzen in de onderschei-
den situaties opportuun lijken. Lang niet altijd wordt de meest voor de hand
liggende keuze gemaakt. In de volgende paragraaf zullen de redenen daarvan
worden nagegaan.

7.4  Arbeidsrelaties en configuraties van arbeid in de praktijk

In deze paragraaf zullen de in de schema's 7.3 en 7.4 neergelegde idee8n aan de
hand van enige praktijksituaties worden getoetst en toegelicht. Bovendien kan
daarmee het complexe beeld dat in par. 7.2 gegeven is verhelderd worden.
Daartoe wordt teruggegrepen op hoofdstuk 2.

De arbeidsrelaties en configuraties van arbeid die voorkomen in de daar
beschreven praktijkgevallen blijken voor een belangrijk deel te kunnen wor-



den verklaard vanuit de randvoorwaarden die in par. 7.2 en in schema 7.4
genoemd ziin: de afzet- en de arbeidsmarkt, de politieke omgeving, produktie-
processen en functiekennierken.

De brouwerij, de chemische onderneming en de logistieke eenheden van de
Koninklilke Landmacht bevinclen zich in een vrij statische afzetmarkt, hebben
vril eenvoudige produktieprocessen waarin zich geen grote veranderingenvoordoen en kunnen putten uit een ruime arbeidsmarkt. Op grond van deze

'diagnose' mogen voornamelijk bureaucratische arbeidsrelaties verwacht wor-
den. Dat blijkt met de werkelijkheid overeen te komen, zi j het dat hierbij enige
kanttekeningen geplaatst moeten worden. De wilze waarop in de brouwerii
besluitvorming over atv heeft plaatsgevonden en de zeggenschap die het perso-
neel van de chemische onderneming over atv-tijd heeft stemmen niet overeen
met bureaucratische arbeidsrelaties (zie schema 7.3). In beide ondernemingen
heeft het management bewust rekening gehouden met de belangen van mede-
werkers, ofwel vertrekkend vanuit een goed organisatieklimaat (de brouwerij,
met een sterke nadruk op bedrijfsbinding en de daarmee samenhangende aan-
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sering) ofwel om het organisatieklimaat Ie verbeteren (de chemische onderne-
ming,  uist om onder andere daardoor een grotere bedrijfsbinding Ie
bewerkstelligen). Communicatieve rationaliteit (zie par. 7.2 bi j de bespreking
van efficiency) heeft hierbi j veel aandacht gekregen, waardoor elementen van
clanrelaties in de bureaucratische relaties doordringen.

De bureaucratische relaties bij de Koninklijke Landmacht vinden hun oor-
sprong niet alleen in de genoemde randvoorwaarden, maar ook in een beheer-
singsgerichte orientatie van her management. De cognitief-instrumentele ratio-
naliteit die hier prevaleert is niet gericht op bedrijfseconomische efficiency
maar op beheersbaarheid van de organisatie.

Bil her directoraat effecten van de bank en het hoofdkantoor van de uitgeveril
is vooral aandacht besteed aan hogere functiecategorieen (specialisten en lei-
dinggevenden). Dergelijke functies ziin veelal vrij complex, terwijl de arbeids-
markt hiervoor niet ruim is. Dit gevoegd bij de (vrij) dynamische afzetmarkt
mogen hier, uitgaande van schema 7.4, vooral clanrelaties verwacht worden.
Inderdaad bepalen deze het beeld. Niettemin hebben we gezien, dat het mana-
gement van de uitgeverii streefde naar een beperking van zeggenschap over de
atv-tiJd van medewerkers, omdat men van mening was dat de organisatie
onvoldoende beheersbaar geworden was, althans wat betreft de configuratie
van arbeid. Blijkbaar zijn er grenzen aan de autonomie van werknemers met
een clanrelatie.

Niet altijd sluiten de randvoorwaarden en de arbeidsrelaties zo goed bij elkaar
aan. De staalonderneming en de producent van auto-onderdelen opereren
beide in een dynamische omgeving, hebben vrij eenvoudige produktieproces-
sen en betrekken hun personeel op een ruime arbeidsmarkt. Deze diagnoseleidt tot de verwachting dat hier vooral marktrelaties zullen worden aangetrof-
fen. Deze komen bij de auto-onderdelenfabrikant echter in het geheel niet
voor en in de staalonderneming slechIS in beperkte mate. In beide onderne-



mingen worden voornameliik bureaucratische relaties aangetroffen, zi j het dat
medewerkers wel enige zeggenschap over hun atv-tiid hebben. Voor deze
afwiiking russen verwachring en realiteit zijn verschillende verklaringen te
geven.

De bureaucratische relaties in de staalonderneming zi in geworteld in tradities
van partriarchaal management waarin beheersbaarheid van de organisatie cen-
traal staar en instrunientele rationaliteit overheerst. Dat de atv destilds toch is
ingevoerd met zeggenschap voor werknemers vindt zijn oorsprong in her feit
dat het management de gevolgen daarvan niet heeft kunnen overzien. Had
men dat wel, dan zou de atv er vermoedelijk geheel anders hebben uitgezien.
Het is ook geen toeval dat het management mot"nenteel streeft naar minder
zeggenschap van de werknemers over hun atv-tijd.

Het is daarnaast nog van belang op te merken dat het aantal marktrelaties in
deze onderneming ook daadwerkelijk toeneemt. Omschakeling naar dergelijke
relaties kost echter tiid en blijkt maar tot op zekere hoogte mogelijk. Een te
grote hoeveelheid 'los' personeel brengt de voortgang in de produktieproces-
sen in gevaar, ondanks de eenvoud van de werkzaamheden. Dergelijke relaties
maken de organisatie minder beheersbaar, waarvan vooral het lager leidingge- 245

vend personeel problemen ondervindt.
Dat de producent van auto-onderdelen ondanks een dynamische afzetmarkt

bureaucratische relaties met het personeel kan onderhouden is het gevolg van

de situatie dat hij een groeiend marktaandeel heeft weten te verwerven en
daarnaast fluctuaties in de vraag compenseert door voorraadvorming. De pro-
duktie-organisatie is daardoor zodanig dat een stabilisatie in de bedrijfsdrukte
is gerealiseerd. Evenals bii bijvoorbeeld de brouwerij is de zeggenschap over
atv van medewerkers gebaseerd op communicatief rationele overwegingen die
hun oorsprong vinden in het organisatieklimaat. Ten slotte moet nog worden
opgemerkt dat marktrelaties door het management worden afgewezen van-
wege de hoge kwaliteitseisen die aan het produktieproces en de produkten
worden gesteld. Daaraan kan met marktrelaties niet worden voldaan.

De politieke omgeving is tot nog toe buiten beschouwing gebleven. Voor wat
de wettelijke, arbeidsrechterlijke context betreft kan worden opgemerkt dat
alle organisaties zich daaraan te houden hebben. Deze heeft dan ook geen
onderscheidende waarde. Het algemeen ziekenhuis en het radiotherapeutisch
instituut hebben er echter ook op een andere wi5ze mee te maken. Hoewel in
beide gevallen vooral clanrelaties verwacht zouden mogen worden (althans op
grond van de complexiteit van produktieprocessen en functies en gegeven de

krapte op de arbeidsmarkt) overwegen bureaucratische relaties en komen er
relatief veel marktrelaties voor. De marktrelaties kunnen worden toegeschre-
ven aan de beperkingen in de middelen die door de overheid beschikbaar wor-
den gesteld, waardoor instrumentele rationaliteit noodzakelijk wordt. De
bureaucratische relaties kunnen slechts ten dele worden verklaard vanuit de
statische afzetmarkt. De hierarchische structuur is hieraan in zeker zo sterke
mate debet. Communicatieve rationaliteit komt wel voor op afdelingsniveau

en komt (ook hier weer) tot uitdrukking in zeggenschap over atv.
Tot op zekere hoogte doer zich overigens hetzelfde voor bij het directoraat

effecten van de bank. Ook in deze organisatie worden, voor de lagere functies



althans, marktrelaties van 'buitenaf' opgedrongen. 'Buiten' is hier het topma-
nagement van de bank dat, op grote afstand van de werkvloer, imperatieven
met betrekking tot het aannamebeleid uitvaardigt. Door de grote afstand over-
heerst de instrumentele de communicatieve rationaliteit.

Aan de hand van de situatie in de aardappelen- en uienverwerkende onderne-
ming en in de machinefabriek kan worden verduidelijkt, dat de diagnose opafdelings- of zelfs functieniveau moet worden gesteld. In deze ondernemingen
treffen we alle drie typen arbeidsrelaties aan. In het algemeen zien we een
goede aansluiting op randvoorwaarden. De afzetmarkt van de eerstgenoemde
onderneming kan enerzijds beschouwd worden als vrij statisch. Er vinden geen
grote verschuivingen en ingriipende veranderingen plaats en het afzetpatroon
is vrii goed te voorspellen. Anderzijds is zij dynamisch. Binnen het jaar doen
zich grote fluctuaties voor. De dynamiek op de afzetmarkt wordt opgevangen
met marktrelaties (seizoen- en afroeparbeid), voor het overige hebben werkne-
mers (de vaste kern) inderdaad een bureaucratische relatie met de onderneming
in de vorm van de gecomprimeerde werkweek. Ook in de atv en de vorm van
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geen zeggenschap over hun atv-tild (zelfs her ruilen van roostervn e dagen is
niet toegestaan!) en het personeel in vaste dienst is multi-inzetbaar (functionele
flexibiliteit). Leidinggevenden hebben wei zeggenschap over hun atv-tijd, maar
met hen wordt dan ook een clanrelatie onderhouden. We zien hier wel, evenals
in de staalonderneming, dat er bij het personeel in vaste dienst weerstand
bestaat tegen een te groot aantal medewerkers met marktrelaties. Blijkbaar zijn
de mogelijkheden daartoe beperkt. Differentiatie is maar tot op zekere hoogIe
mogelilk, omdat integratie anders teveel problemen oplevert.

In de machinefabriek heeft het intern werkende personeel voornamelijk een
bureaucratische relatie met de onderneming. Deze komt onder meer tot uiting
in intern numerieke flexibiliteit (onder andere in ploegendiensten), functionele
flexibiliteit en weinig zeggenschap over atv door werknemers. Daarnaast
wordt flexibiliteit verkregen door het aangaan van marktrelaties.

Hoe anders is de situatie op de externe service-afdeling, waar met de mede-
werkers een clanrelatie bestaat. Deze afdeling wordt gekenmerkt door een
grote loyaliteit van werknemers en daarmee zien we een grote werknemers-
flexibiliteit. Het gaat hier dan ook om (schaarse, goed betaalde) specialisten die
in een zeer turbulent veld werkzaam ziin in complexe werkprocessen.

Het streven van het management ook intern dergeli ike clanrelaties op te
bouwen stuit op grote weerstanden. Gezien de verschillen in context is dit niet
zo verwonderlijk! In de slot:beschouwing van deze paragraaf zullen we hier nog
op terugkomen.

In veel situaties blijkt de configuratie van arbeid alleen al op basis van de afzet-
markt, de arbeidsmarkt en werkprocessen verklaard te kunnen worden. Waar
deze drie factoren geen verklaring kunnen geven dan wel gezien hun kenmer-
ken tot strijdige configuratie-typen leiden, bli iken 66n of meer van de volgende
factoren een verklaring te geven:
- een historisch gegroeide uitgangssituatie die niet in korte tijd kan worden

veranderd en ook het management-denken bepaalt (anders dan in schema



7.2 wordt gesuggereerd kunnen tradities ook in bureaucratische en marktre-
laties een rol spelen!);- imperatieven vanuit de omgeving, bijvoorbeeld de top van de onderneming
of de politieke orngeving;- communicatief rationele overwegingen (die betrekking hebben op het orga-
nisatieklimaat en daarmee in samenhang op mogelijkheden voor individuali-

sering en verbetering van kwaliteit van arbeid);
- begrenzingen aan het aangaan van marktrelaties en aan het geven van auto-

nomie aan medewerkers, mede uit efficiency- en beheersbaarheidsoverwe-

gingen;- beperkte rationaliteit, waardoor niet alle implicaties van beslissingen kun-
nen worden overzien of waardoor beslissingen uitbliJven.

Aan de analyse in deze paragraaf kunnen nog enkele conclusies worden ver-
bonden.

Relaties met werknemers laten zich niet altijd aan de hand van een configu-

ratietype beschrijven. Dat is ook zeer onwaarschijnlijk bij slechts een drietal
typen. Zo bevatten met name bureaucratische en clanrelaties in de praktijk 247

elementen van elkaar. Niettemin blijkt de indeling van Ouchi als uitgangs-

punt voor de beschrijving en verklaring van configuratie van arbeid zeer

bruikbaar te zijn.
- Uit de analyse blijkt dat er een verband bestaat tussen arbeidsrelaties en

rationaliteit in besluitvorming. In marktrelaties overheerst een instrumen-
tele rationaliteit, in clanrelaties neemt communicatieve rationaliteit een

belangrijke plaats in, terwijl bureaucratische relaties op dit punt een tussen-

positie innemen.
- In de meeste gevallen is de analyse beperkt tot primaire processen. Zoals

bijvoorbeeld in de cases van het directoraat effecten van de bank en de aard-

appelen- en uienverwerkende onderneming aangegeven, mag daar niet mee
worden volstaan. Zelden zal, zoals bij de logistieke eenhe :len van de
Koninklijke Landmacht, in een organisatie slechts &&n configuratietype

voorkomen. Het is inherent aan de coalitiebenadering dat een dergeliike
analyse op afdelings- en functieniveau wordt uitgevoerd. Daarbij dient ver-
volgens wel aandacht te worden besteed aan integratie op organisatieniveau.

- Werknemersflexibiliteit hangt samen met clanrelaties. Het voorkomen van
melanges van configuratietypen neemt blijkbaar niet weg, dat wezenlijke
elementen in onderlinge samenhang dienen voor te komen. Zo dient werk-
nemersfiexibiliteit blijkbaar samen te gaan met belangen-afstemming, met
aandacht (ook) voor individualisering en kwaliteit van arbeid. Er moet een
zeker intern evenwicht bestaan tussen bijdragen van en beloningen voor
medewerkers. De case van de machinefabriek, waar het moeilijk bleek om
op een bepaalde interne afdeling werknemersflexibiliteit te verkrijgen, is in
dit verband illustratief.

Uit de beschrijving en analyse van deze paragraaf wordt eens te meer duidelijk,
dat uit tabel 7.4 niet zonder meer de configuratie van arbeid of de arbeidsrela-
ties binnen organisaties kunnen worden afgeleid; noch de feitelijke, noch de
'ideale'. Daarop zijn meer factoren dan de in die tabel genoemde randvoor-



waarden van invloed. Op het einde van par. 7.3 is nog eens de keuzevrijheid
van het management benadrukt. Deze komt met name tot uiting in de criteria
die door het management worden gesteld aan de bedrijfsvoering van waaruit
eisen worden geformuleerd aan arbeidsrelaties in het algemeen en aan de confi-
guratie van arbeid in het bijzonder. Vanuit deze constatering kan her besluit-
vormingsproces over configuratie van arbeid modelmatig geschetst worden.

7.5 Een model voor de besluitvorming over configuratie van arbeid

Het proces waarin de configuratie van arbeid tot stand komt kan worden uit-
eengerafeld in een aantal stappen. Het gaat hier in eerste instantie om de ont-
wikkeling van een denkmodel.

Zowel met betrekking tot management als tot werknemers is, onder andere
in de schema's 5.6 en 6.3, onderscheid gemaakt tussen eisen en beinvloedende
factoren. In par. 7.2 is nagegaan welke van deze factoren veelal als randvoor-
waarden zullen fungeren en welke als criteria. Beide groepen factoren bevatten
subjectieve elementen. Bij randvoorwaarden gaat het om de perceptie daarvan
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hebben dit met name gezien bij het efficiencycriterium.

Allereerst wordt gekeken naar de configuratie vanuit managementoptiek.
Het management stelt eisen aan de omvang en positie van arbeids- en bedrijfs-
tijden, onder andere ten aanzien van flexibiliteit. Daarbij laat her zich leiden
door een aantal interne en externe factoren. Gegeven de situationele context en
de gestelde eisen zi n bepaalde configuraties van arbeid geschikt en andere
ongeschikt voor de betrokken organisatie. Uit de confrontatie van eisen en
kenmerken volgt een keuze door het management.

Aan werknemerszijde speelt zich een soortgelijk proces af. De werknemer
stelt eisen aan de omvang en positie van zijn arbeidstijd. Daarbij zal hil zich
primair laten leiden door overwegingen in de prive-sfeer en ten aanzien van de
kwaliteit van arbeid, maar ook door (percepties van) externe factoren (bijv. de
arbeidsmarkt) en, zeker in clanrelaties, door (interne) factoren in de organisa-
tiesfeer. Overigens wordt nog eens opgemerkt, dat in deze studie niet is nage-
gaan welke rol deze factoren voor werknemers precies spelen; welke als rand-
voorwaarden en welke als criteria voor hen gelden.

Ook werknemers zullen eisen aan de configuratie van arbeid confronteren
met kenmerken daarvan en vervolgens een keuze maken.

In de laarste fase van het besluitvormingsproces moet uit de keuzen van
management enerzijds en werknemers anderzijds een bepaalde configuratie
van arbeid resulteren waarbij de machtsverhoudingen van grote invloed kun-
nen zijn. Deze machtsverhoudingen worden op hun beurt weer bepaald door
factoren die we (ten dele) ook al tegengekomen zijn als invloeden op de eisen
van management en/of werknemers. Deze kunnen extern van aard zijn (bij-voorbeeld de arbeidsmarkt) of intern (bijvoorbeeld het organisatieklimaat).
We krijgen nu het beeld dat weergegeven wordt in schema 7.5.
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Bij dit schema moet worden benadrukt dat configuratie van arbeid in de prak-
tijk deel uitmaakt van een groter geheel. Het gaat om de vormgeving aan
arbeidsverhoudingen en -organisaties in het algemeen. Daarom is de configura-
tie van arbeid in verband gebracht met een typologie van arbeidsrelaties. Om
deze samenhang aan te geven is in het schema verwezen naar de schema's 7.3
en 7.4. Deze typen komen tot uitdrukking in de wi ze waarop arbeids- en
bedrijfstijden zijn ingericht, maar dat is daar maar 66n aspect van. Belangrijker
is de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen organisa-
ties die in deze typen is verankerd. Hier ligt de belangrijkste keuze voor het
management en, voor zover daar door hen invloed op kan worden uitgeoe-
fend, ook voor medewerkers. Deze keuze is bepalend voor het organisatiekli-
maat, de keuze van produktieprocessen etc.7

In het model ligt de klemtoon op het onderscheid tussen partijen, h£in per-
cepties, criteria, eisen en keuzen alsmede op de onderhandelingen en machts-
verhoudingen tussen deze partijen. De configuratie van arbeid wordt hierin
gezien als uitkomst van een onderhandelingsproces. Om deze reden is schema
7.5 een model vanuit de actiebenadering genoemd.

250 In deze studie is voortdurend gebleken, dat het management in de configura-
tie van arbeid rekening moet houden met de belangen van werknemers. In de
paragrafen 3.4,7.2 en 7.4 is gesteld, dat niet alleen cognitief-instrumentele
rationaliteit maar ook communicatieve rationaliteit een belangrijke rol speelt
bij besluitvorming over arbeidsorganisaties in het algemeen en bij de bepaling
van efficiency daarvan in het bilzonder.8

In het schema worcIt deze communicatieve rationaliteit tot uitdrukking
gebracht in de wederkerige pijl Iussen keuzen van management enerzijds en
van werknemers anderzilds en in de invloed van machtsrelaties op de uiteinde-
lijke keuze voor een bepaalde configuratie van arbeid. Deze wederkerige pijl
geeft het onderhandelingsproces weer. De machtsverhoudingen zijn van grote
invloed op de uitkomsten van dit onderhandelingsproces.

In de praktijk zal besluitvorming over configuratie van arbeid zelden of nooit,
althans expliciet, geheel verlopen langs de lijnen die in schema 7.5 zijn
geschetst. Dat blijkt weI uit de wijze waarop atv veelal tot stand is gekomen.
Zo is in hoofdstuk 5 geconstateerd dat in veel organisaties
- aan de invoering van atv geen voorbereidingsproces is vooraf gegaan;
-  met atv weinig creatief is omgegaan;
- geen analyse van produktieprocessen heeft plaatsgevonden op basis waarvan

een bepaalde vorm is gekozen;
- men de voorkeur heeft gegeven aan de eenvoudigste oplossing, zonder dat is

nagegaan of er wellicht een betere was;
- het management niet in staat bleek om alle mogelijkheden die een atv-rege-

ling bood te benutten.
In deze gevallen is geen sprake van communicatieve rationaliteit en evenmin

van instrumentele rationaliteit. Hiervoor kan slechts als verklaring beperlete
rationaliteit worden gegeven. Beperkte rationaliteit kan dan, naast de bekende
betekenis van het niet volledig kunnen overzien van alle aspecten die van
belang zijn voor een beslissing, ook inhouden het niet willen overzien van alle
aspecten of zelfs her niet willen beslissen (bijvoorbeeld omdat men andere prio-
riteiten stelt).



De mate waarin communicatieve rationaliteit meespeelt is niet steeds gelijk in
alle fasen van besluitvormingsprocessen over configuratie van arbeid en ten
aanzien van alle aspecten. Zo heeft zij bij de atv een geringe rol gespeeld ten

aanzien van de (mate van en vormgeving aan) herbezetting. Op dat gebied
heeft het management in het algemeen een vri j sterke machtspositie gehad en
behouden. Dat neemt echter niet weg, dat in het algemeen de vormgeving aan
atv kan worden beschreven als het resultaat van een onderhandelingsproces op

boven-organisationeel, op organisatie-, of op afdelingsniveau. Daarnaast is
geconstateerd, dat in veel organisaties gekozen is voor een vorm van atv met
zeggenschap voor werknemers of, meer in het algemeen, dat rekening is gehou-
den met voorkeuren van werknemers.

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat manco's in de besluitvor-
ming niet noodzakelijk impliceren, dat communicatieve rationaliteit geen rol
speelt. Dat is in par. 2.13 en in hoofdstuk 5 (in andere woorden) reeds gecon-
stateerd. In de configuratie van arbeid nioet rekening gehouden worden met de

belangen van werknemers. In de volgende paragraaf wordt deze conclusie
nader onderbouwd en uitgewerkt.
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7.6  De organisatie als coalitie

Men kan zich afvragen. waarom mensen (als aanbieders van arbeidskracht)
vaste relaties aangaan met werkgevers. Onder welke voorwaarden is men
bereid zich in een hierarchisch verband te voegen?

In principe hebben werkenden de keuze tussen het werken als zelfstandige

en daarbil het aanbieden van arbeidskracht, diensten of (eind)produkten ener-
zijds en het aanbieden van arbeidskracht in dienstverband anderzijds. Met het
laatste gaat het aangaan van een hifrarchische relatie gepaard en mel als onderge-
scbikte Mensen zijn bereid een zekere mate van autonomie op Ie geven.
Waarom?

Vanuit de door Simon c.s. geformuleerde theorie van het organisationeel
evenwicht kan enig inzicht worden verkregen in dit keuzevraagstuk: Een
organisatie wordt daarbij gezien als een geheel van onderling samenhangende,
sociale gedragingen van mensen (participanten). Tussen deze participanten
bestaan ruilrelaties. Men levert een biJdrage aan de organisatie in ruil voor een
beloning. Afhankelijk van de waarde die men toekent aan bijdragen en belo-
ningen, zullen medewerkers blijven participeren of de organisatie verlaten,
althans indien men verwacht elders een gunstiger verhouding tussen bijdragen
en beloningen (offers en opbrengsten) te kunnen realiseren. Er moet derhalve
een zeker evenwicht bestaan tussen bijdrage en beloning. Dat geldt echter niet
alleen voor (individuele) medewerkers, maar ook voor de organisatie. De belo-
ningen moeten immers worden gegenereerd uit de totale bijdragen van de
medewerkers. Het inkomen dat de organisatie verwerft moet voldoende zijn
om alle participanten (werknemers, leveranciers van grondstoffen, kapitaalver-
schaffers etc.) een beloning te geven waar deze genoegen mee nemen. Wordt
aan deze voorwaarde niet voldaan, dan zal de organisatie niet kunnen voortbe-
staan.

In de actiebenadering, zoals beschreven in par. 3.2, zijn verscheidene elemen-
ten uit deze evenwichtstheorie terug te vinden. Het denken in termen van



ruilprocessen en onderhandeling en het nastreven van eigen doelstellingen van
participanten in organisaties nemen in deze benaderingswi}ze immers een cen-
trale positie in.

10

Op verscheidene plaatsen in deze studie (onder andere in par. 6.10) is beschre-
ven hoezeer zeggenschap een centrale rol speelt in de verhouding tussen mana-

gement en medewerkers. Is men eenmaal lid van een organisatie geworden, dan
wordt gestreefd naar vergroting van autonomie. Hoe groter de autonomie, des
te groter immers de mogelijkheden om de eigen doelstellingen Ie realiseren. De
vrilheid die men heeft verloren met het aangaan van een hifrarchische relatie
probeert men binnen de organisatie te heroveren.

Daartegenover streeft het management echter, zoals beschreven in par. 4.2,
vanuit een streven naar beheersbaarheid veelal naar autonomiereductie.

Daarnaast hebben we, met name in hoofdstuk 6, voor de tachtiger jaren een
toename geconstateerd van marktrelaties. In schema 7.6 worden deze tegenge-
stelde ontwikkelingen in de vormgeving aan arbeidsrelaties weergegeven.
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In schema 7.4 is een relatie gelegd tussen (kenmerken van) randvoorwaarden
en arbeidsrelaties. Kijken we naar ontwikkelingen op de daarin onderscheiden
gebieden dan kan van daaruit een visie op de toekomst van arbeidsrelaties
gegeven warden.

Kumpe en Bolwijn onderscheiden een viertal fasen in de ontwikkeling van
ondernemingen.11 Vanuit een evaluatie van de ontwikkelingen in markteisen
wordt geconstateerd dat in de  aren zeventig het accent in de prestatie-criteria is
verschoven van efficiency naar kwaliteit. Voor de tachtiger  aren geldt volgens
hen een verschuiving van het accent naar flexibiliteit en voor het volgende
decennium wordt innovativiteit noodzakelijk geacht. Daarbij wordt aangete-
kend dat in elke volgende ontwikkelingsfase de prestatie-criteria uit de voor-
gaande fasen evenzeer van kracht blijven. Er komen steeds nieuwe eisen bij. De
in deze studie geconstateerde tendens tot flexibilisering van arbeid in de  aren
tachtig ondersteunt voor het huidige decennium de gedachtengang van Kumpe
en Bolwijn. Willen ondernemingen overleven dan wordt 'meegroeien' noodza-
kelijk geacht. Dit impliceert voor de innovatiefase o.a.



- vergaande decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
- een onlosmakelijk verband tussen technologische en sociale innovatie;
- nadruk op teamwork in plaats van op hifrarchische verhoudingen;

6 1- 'top down'-, Dottom up'- en 'outside-in'-communicatie en -invloeden op
strategie.

12

De innovatieve onderneming is een lerende organisatie, zo wordt gesteld.
Het streven van ondernemingen en werkgeversorganisaties naar een grotere

beheersing van arbeid, onder andere in de vorm van intern numerieke en func-
tionele flexibiliteit, en naar uitbreiding van mogelijkheden voor het aangaan
van marktrelaties, onder andere in de vorm van versoepeling van het ontslag-
recht, stemt niet overeen met de eisen die door de markt aan ondernemingen
gesteld worden c.q. in de nabiie toekomst gesteld zullen worden. Vanuit deze

optiek zou juist veel meer gestreefd moeten worden naar geheel andere relaties
met medewerkers. Een beheersingsstrategie voldoet niet meer. Een participa-
tiestrategie echter evenmin:3 Ook daarin ligt de klemtoon nog altijd op een
denken in termen van parti en, van strijd om realisatie van uiteenlopende doel-
stellingen, van onderhandeling en conflict. Daarom is (in par. 4.2) ook een
dergelijk denken toi de 'low trust situation' gerekend.
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In een 'high trust situation' gaat het om 'lvezenlijke gelijkwaardigbeid van

management en medeu,eykers (zonder dat noodzakelijk hierarchische verhou-
dingen worden afgeschaft). Deze vindt een voedingsbodem in gemeenscbappe-
lijke waarden, normen en dod#ellingen. Ha accent komt hierbij te liggen op
zelflerend en zelfregulerend vennogen van (delen van) organisaties, op symme-

14trie in arbeidsverboudingen, op teamwork en op vertrowwen.

Dergelijke organisaties zijn geen utopieen. De wijze waarop in de bierbrouwe-
rij met de configuratie van arbeid is omgegaan laat zien dat in sommige organi-
saties aanzetten tot een 'high trust situation' aanwijsbaar zijn. Ook in de
andere cases van hoofdstuk 2 waarin sprake is van werknemersfiexibiliteit en
tildsoevereiniteit van werknemers, zoals in de machinefabriek, is er in ieder
geval aan werknemerszijde een voedingsbodem voor'high trust' aanwezig.

Essentieel is daarvoor dat werknemers bereid zijn het bedrijfsbelang in het
oog te houden en dat het management rekening wil houden met het werkne-
mersbelang. Bij de analyse van het proces van atv is in dit verband gewezen op
het belang van keuzevrijheid op lokaal niveau voor maatwerk in de vormge-
ving aan atv. Omgaan met atv is een leerproces genoemd. Stringente en uni-
forme regelgeving van bovenaf is veelal weinig adequaat. In dit leerproces kun-
nen uitvoerenden en lager kader op afdelingsniveau een cruciale rol spelen.
Daar kan het beste worden bepaald op welke wi ze configuratie van arbeid
gestalte moet krijgen zodat een goede voortgang van werkprocessen gewaar-
borgd is. Men moet daar dan wel de ruimte voor krijgen en het organisatiekli-
maat moet zodanig zijn, dat men op decentraal niveau de verantwoordelijk-
heid ook kan en wil dragen.

Het verschuiven van zeggenschap over configuratie van arbeid naar de basis
zal een grotere differentiatie daarin binnen organisaties tot gevolg hebben.
Over het algemeen is men daar huiverig voor. In de paragrafen 5.6 en 5.7 is
echter in een aantal case-studies geconstateerd dat verschillen acceptabel
gemaakt kunnen worden door naar werknemers de samenhang met werkpro-



cessen duidelijk te maken. Werknemers moeten in ieder geval het gevoel heb-
ben dat het systeem waarin men werkt rechtvaardig en zinvol is.

In par. 4.2 ziln enige vormen van flexibiliteit uitgewerkt die tezamen mana-
gementflexibiliteit genoemd zijn. Deze vormen zullen al snel als onrechtvaar-
dig ervaren worden omdat alleen naar de belangen van de organisatie gekeken
wordt. Daarom is in hoofdstuk 4 flexibiliteit tegenover individualisering
geplaarst. In het vorige hoofdstuk ziin enige arbeidstijdpatronen beschreven
waarin flexibiliteit en individualisering beide gestalte kunnen krijgen, met
name variabele werktijden en het modulensysteem.

Om te laten zien dat doelstellingen van management en medewerkers bevre-
digd kunnen worden is in par. 2.11 (voor het radiotherapeutisch instituut) een
mogelijke verandering van de configuratie van arbeid uitgewerkt met een grote
zeggenschap van werknemers. Tegelijkertijd bleek met de gekozen vorm ook
de efficiency van de organisatie gediend te ziin.

In de bovenstaande beschrijving staan de begrippen leerprocessen, differentia-
tie en autonomie en verantwoordelijkheid van werknemers centraal. Organisa-

44 ties waarin hieraan gestalte gegeven wordt kunnen coalities genoemd worden

in de in par. 3.6 bedoelde zin. Dat wil zeggen dat ziJ kunnen worden gezien als
een samenwerkingsverband waarin de deelnemers trachten zowel eigen als
gemeenschappelijke doelstellingen Ie realiseren.

In het belang van de continukek van organisaties en daarmee van allen die
daarin werkzaam zijn zal de organisatie als coalitie in toenemende mate nood-
zakelijk worden. De afzetmarkt en technologische ontwikkelingen dwingen
daartoe. De politieke omgeving en de arbeidsmarkt laten dergelijke ontwikke-
lingen steeds meer toe. De eisen die hiervoor beschreven zijn ten aanzien van
de innovatiefase zijn evenzeer van toepassing op de organisatie als coalitie. Het
is aan het management en de medewerkers gezamenlijk om hiervoor te kiezen.

In een dergeliike situatie voldoet een besluitvormingsmodel zoals gepresen-
teerd in de vorige paragraaf niet meer. Minder denken in termen van parti5en,
onderhandelen en macht en meer in termen van coalitie, samenwerken en ge-

lijkwaardigheid geeft (in schema 7.7) een beeld dat op meerdere, essentifle pun-
ten afwijkt. Ook hier vindt toespitsing plaats op de configuratie van arbeid.

Waar in schema 7.5 de machtsverhoudingen tussen management en werkne-
mers een belangrijke plaats innemen, wordt hier de nadruk gelegd op interactie
tussen beiden op basis waarvan gemeenschappelijke doelstellingen worden
bepaald. Naast de eigen doelstellingen van participanten zijn deze gemeen-

schappelijke doelstellingen richtinggevend voor de criteria die gesteld worden
ten aanzien van het functioneren van de organisatie en de rol die individuele
medewerkers daarin spelen.

Een ander cruciaal verschil met schema 7.5 wordt gemarkeerd door het ras-
tervlak waarin de keuzen van management en medewerkers zijn weergegeven.
In het model op basis van de actiebenadering Staat de wederkerige pijl tussen de
blokken waarmee de keuzen van management en werknemers werden ver-
beeld voor onderhandelingsprocessen. Hier worden met deze pijl processen
van leren en samenwerken aangeduid op basis waarvan gemeenschappelijk een
bepaalde configuratie van arbeid gekozen wordt. Dat is de essentie van de
organisatie als coalitie.
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Bijlagen

Bijlage I

Een groot aantal personen is betrokken geweest bij het uitvoeren van de
case-studies. Er kan een drietal categoriein studies worden onderscheiden:
a. studies in het kader van een onderzoek dat is verricht in opdracht van de

Industriebond FNV;
b. studies in het kader van een onderzoek dat is verricht in opdracht van het

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
c. afstudeerprojecten.

Ad a. Rapportage heeft plaatsgevonden in: De Lange, Arbeidstijdverkorting,
hoe nu verder?, vijf case-studies naar de gevolgen van arbeidstijdverkorting in
industrifle ondernemingen, Tilburg, 19853. 47

Aan dit onderzoek is meegewerkt door C. van der Brugge, V. Hoffmans, A.
Janssens en A. Verhagen, studenten van de (toenmalige) Katholieke Hoge-
school Tilburg en H. Egelmeers en M. van Terwisga, studenten van de Rijks-
universiteit Groningen. De cases die zijn beschreven in de paragrafen 2.4 en 2.6
zijn uit dit onderzoek afkomstig. Het onderzoek in de bierbrouwerij is ver-
richt door C. van der Brugge en A. Verhagen, het onderzoek in de chemische
onderneming door V. Hoffmans en A. Janssens.

In dit werkstuk is dit onderzoek aangeduid met de term KHT-onderzoek.

Ad b. Rapportage heeft plaatsgevonden in: De Lange, Maas, Arbeidstijdver-
korting voor leidinggevende en specialistische functionarissen, acht case-stu-
dies naar vormgeving aan arbeidstijdverkorting, 's-Gravenhage, 1986.

Aan dit onderzoek is verder meegewerkt door C. van der Brugge en K. ten
Have van het IVA en G. Jacobs, J. Jansen, A. van der Kallen en H. Roelofs,
studenten van de Katholieke Universiteit Brabant. De cases die zijn beschreven
in de paragrafen 2.3,2.5,2.7,2.8 en 2.9 zijn hieruit afkomstig. Het onderzoek
bij het directoraat effecten is uitgevoerd door J. Jansen en A. Maas, in het
algemeen ziekenhuis door G. Jacobs en A. Maas, in de aardappelen- en uienver-
werkende onderneming door J. Jansen en A. Maas, in de machinefabriek door
H. Roelofs en K. ten Have en bij de uitgeverij door A. van der Kallen en K. ten
Have.

Het onderzoek is in deze Studie het IVA-onderzoek genoemd.



Ad c. Het betreft de volgende afstudeerprojecten. De titel van de afstudeer-
werkstukken wordt niet vermeld vanwege de anonimiteit van de betrokken
ondernemingen. Om dezelfde reden worden deze werkstukken ook niet opge-
nomen in het literatuuroverzicht.

De staalonderneming - J. Oostdam.
De producent van auto-onderdelen - M. Bouwmans.
Het radiotherapeutisch instituut - J. Benders.
De logistieke eenheden van de Koninklijke Landmacht - A. Schoenmakers.

Bijlage 11

Tabellen bij hoofdstuk 6 betreffende afwiikende arbeidstijdpatronen.

Il. 1. Naar frequentie en omvang
II.2. Naar periode van invoering
II.3. Naar redenen van invoering

258                 II.4. Naar geslacht
II.5.  Naar functie
II.6. Naar beroepen
II.7. Naar sectoren
II.8.  Naar de omvang van organisaties

Dit onderzoek, in deze Studie aangeduid als atp-survey, is uirgevoerd in
samenwerking met H. Vermeulen en H. Derks.

Voor een verdere verantwoording zie Vermeulen, 1987, De Lange, Vermeu-
len, Derks, 1987, Derks, De Lange, Vermeulen, 1987, Vermeulen, De Lange,
Derks, 1987. In deze publikaties is ook aangegeven van welke significantietoet-
sen gebruik gemaakt is. Veelal is dit de X2-toets of een variant daarop.



TABEL 11.1 Afwijkende arbeidstijdpatronen naar frequentie en omvang
(in procenten)

Frequentie Omvang

Deeltijdarbeid 88,2 16,3

Variabele werktijden 57,8 59,9

Gestaffelde werktijden 14,4 32,9

Gecomprimeerde werkweek 2,9 29,8

Ploegenarbeid 58,8 34,5

Minishift 5,2
i

4,8

Tijdelijk werk 71,2 6,6

Seizoenarbeid 7,8 9,1
1- - - -

Uitzendarbeid 69,3 4,6

Pools 1,6 19,0 49

Afroeparbeid 27,5 8,6

Thuiswerk _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _3 2 6_ _1_ _ _ 8,8
Telewerk 1,6 3,5

Jaarurencontracten --                     --    -   4,2   -           40,    - -

Toelichting:
frequentie = aantal organisaties waarin het patroon voorkomt lin procenten); n = 306
omvang = mate waarin het patroon voorkomt in de organisaties die ermee werken Cin

procenten van het totaal aantal werknemers in deze organisaties; zie verder
de toelichting bij tabel 11.48)



TABEL 11.2 Afwijkende arbeidstijdpatronen naar periode van invoering
(in procentenh

Voor  ' 1970t/m   1975 t/m Na

1970 1974 1979 1979 n=

Deeltijdarbeid
 

13,0 24,7 24,6 37,7 223

Variabele werktijden    i 3,1 23,3 36,5 37,1 159

Gestaffelde
werktijden

 

17,1 14,3 14,3 54,3 35

Gecomprimeerde  
werkweek 16,7 33,3 50,0           6

Ploegenarbeid ' 63,4 15,9 9,7 11,0 145

Minishift ' 15,4 30,8 15,3 38,5                  1 3

Tijdelijk werk ' 16,6 15,9 11,4 56,1 157

260
Seizoenarbeid 69,2 23,1 7,7                13

Uitzendarbeid 24,5 23,1 19,5 32,9 143

Pools 33,3 66,7           3
, - ----   - ---

Afroeparbeid 2,9 14,7 11,8 70,6 68

Thuiswerk 22,2 11,1 11,1 55,6  9

Televverk                                                                          4100

Jaarurencontracten 100         9

Toelichting:
in procenten van het aantal bedrijven waarin het patroon voorkomt.



TABEL 11.3 Afwijkende arbeidstijdpatronen naar redenen van invoering
Cgewogen gemiddelden)

  Be-      Orga-  I Werk-  Tech-   Jur.     Pro-   i Sei-      Ove-    n =
drijfs- nisa-

 

ne- nische  over-    duk- zoen     rig
1 4 1

eco- to- mers- nood-
we-    I tie-

no- risch be- zaakl   gin-    , tech-            1

misch lang gen nisch
23

arbeid 1,03  _ 1,69    3,06                               _          0,29   _270

Deeltijd-

Variabele
werktijden 1,07 1,46 2,77 ' 0,19 177

4--  --- --  -     4    --    1                    , -
Gestaffelde
werktijden 1,80 2,75 1,18 0,23    44

Gecomprim.
werkweek 2,00 2,89 1,56 0.11 I 9 26I

Ploegenarb. 2,48 2,40 0,58 2,00 0,22  180

f-           - -  -    - - - - - -»-- -       1Minishift 2,44 i 2,69 0,63                1     0,06   16---  1   - - --- -- -  - -  1   -  -
Tijdelijk werk 2,17 2,40 ' 0,64 1,45 t           0,25 1 218

Seizoen-
arbeid 1,67 2,17 0,83 1,25   1,54 0,38 24

Uitzend-
arbeid 2,07 2,81 0,66   0,29 212

Pools 1,60 1,20

-1- - --1--- -- - -1- 5Afroeparbeid 2,39 3,00 1,21 0,26 84

Thuiswerk 2,27  1,55   0,73 I                     -    11
Telewerk 2,60  3,00 1,60 9.20   L       5
Jaaruren-

contracten 2,46  2,00 1,23 0,08      13

Toelichting:
gewogen gemiddelden. Wegingsfactoren: belang van de reden:

groot = 4

beperkt = 2

klein = 1

1 Alleen gevraagd bii ploegenarbeid
2 Alleen gevraagd bi  tifdeliik werk
3 Alleen gevraagd bii seizoenarbeid
4 Seizoensgebonden afzet of inkoop; alleen ge,raagd bH seizoenarbeid.



TABEL 11.4 Afwijkende arbeidstijdpatronen naargeslacht
(gemiddelden)

A B

Man    MVrouw  I  Totad        Mm T
Vrouw     Tead

Deeltijdarbeid 3,9  ' 39,8 14,9 8,0 39,9 16,6

Variabele werktijden 33,2   28,7 31,6 59,3  69,5  60,1
--- - ,                 TI

Gestaffelde werktijden 4,2 4,2 4,2 30,6    28,0  '  31.8

Gecomprimeerde werkweek    0,1 0,65    0,3    17,0  _1722_    17,0
Ploegenarbeid  

16,5  13,4 15,4 35,3 15,4 34,6

Minishift                   1  _0, 5_»_022_ 1_ _0,1- ---i·f_i_- 9 2-   4,9
Tijdelijk werk

i 2,7      5,8       3,7 - 5,5 9,5 6,4
-- -  ----r-    - --- ---   E - --/

Seizoenarbeid 0,3 0,4     0,3 9,3 14,5 9,4

262 Uitzendarbeid 1,0 2,3 1,4 3,0 9,9 4,5
-             -        -

Pools
i

1,5 0,02 0,1 23,8 5,9 19,4- -    -   -     -  -    1  -     - -
Afroeparbeid 1 0,3

2,3      1,0 - -  5,2    10,9  1- -7,6
-  -   - k-·-      i- -

Thuiswerk
 

0,06 0,2
 

O,1 4,1   20,1   8,8

Telewerk (,06  -1 0,004_ _0,°4     _4,4  1 _1·4  1   _3,3
Jaarurencontracten 2.8  1,3 ' 2,3 34,3  36,1 1 35,0

Toelichting:
Al   de gemiddelden zijn als volgt bepaald:

aantal mannen, vrouwen resp. totaal aantal personen in ATP
* 100%

totaal aantal mannen, vrouwen resp. personen in alle bedrijven

B)    de gemiddelden zijn als volgt bepaald:

aantal mannen, vrouwen en personen in een bedrijf met een bep. ATP
-- --·· - - -   - - -    -                  --- * 100%

totaal aantal mannen, vrouwen resp. personen in dat bedrijf

Voor elk bedrijf waar het arbeidstijdpatroon voorkomt is de verhouding tussen mannen en
vrouwen berekend. Vervolgens is het gemiddelde van deze verhoudingsgetallen uitgere-
kend, waarbij elk bedrijf ongeachtde omvang in gelijke mate is meegenomen.



TABEL 11.5 Afwijkende arbeidstijdpatronen naar functie
(gewogen gemiddelden)

Uitvoerend Leidinggevend Staf

Deeltijdarbeid 2,47 (259) 0,21 (228) 0,47 (234)

Variabele werktijden 2,35(151) 2,27(150) ' 2,29(148)

Gestaffelde werktijden 2,36( 31     - -°i92 f_29__1_ _ 9·55C_3_1)
Gecomprimeerde werkweek

2 43 {   71   _   _0,57(_71___   0, 0_( _ _5)
Ploegenarbeid 1 2,69(169) 0,75(156) 0,12(147)

- - - - - - - - ) - - - - - - - - --

Minishift 2,54 ( 13) 1 0,30( 10) 0,27( 11)

Tijdelijk werk 2,37(198) 1 0,26(156} ' 0,51 (160)
1 -- ---- --

Seizoenarbeid
_   _  _    _    2,67_(  _  1 8)      _   _      _0,_09  {    1 2) _   _    _    _-       1     -12)

Uitzendarbeid i 2,55(187) i 0,04(135)
 

0,10(136)
- -   -      -  - - - - I.

Pools 2,25(   4           0,33{ 3 - C 3)     263
Afroepirbeid-------  - -2.63 -78i-  --«0 66-    - 0, 31611
Jaarurencontracten -- --2,641 11 -  --0. t-g) - -0, 318 

Toelichting:
gevraagd is de mate waarin afwijkende arbeidstijdpatronen in de functies voorkomen.
Om praktische redenen is de betreffende vraag in de enqu#e niet gesteld ten aanzien van
thuiswerk en telewerk. Tussen haakjes n.

Alternatieven met wegingsfactoren:
hoge mate: wegingsfdctor 3
beperkte mate: wegingsfactor 1
niet: wegingsfactor 0

In de berekening van de gewogen gemiddelden zijn alleen de organisaties meegenomen
waarin de betreffende arbeidstijdpatronen voorkomen.



TABEL 11.6 Afwijkende arbeidstijdpatronen naar beroep
(gewogen gemiddelden)

Wet./   Be-   Adm.
Comm. Dienst Agrar. Am- Overig

vak leids/                                             bacht./

transp

hoger ind. /

Deeltijdarbeid
 

0,36  0,21   2,02  0,52 | 1,30   0,02   0,68   0,10
i (195)  (201)   (246)  (155)  (179) 1 ( 91) ' (135) ' C 58)

Variabele werktilden      ,30    2,26    2,67     2,06    2,05    1,10     1,48     1,69(113)  (133) , (142)  1 95) i ( 94) 1 ( 41) | C 73) 1 ( 261
-I.--             4 1 --  -.--         4

Gestaffelde
  0.64  0,76  1,10   0 83  1,50  0,50 1 1,83   0,50

werktijden ( 22)  ( 25)  ( 29) 1 ( 25) | ( 24)   ( 14)   ( 24)   C  6)

Gecompr. werkweek    0,33    0,75    0,75      -       1,50       -      1,50
C W C 4) C 4) 2)   C 4) , C 1) 1 C 2) 1 (  1)

264 Ploegenarbeid 0,30 0,26 ' 0,36 0,22 ' 1,52 O,09 2,06 1 0,13

(125)   (130)   (130)   {103)  (129)  C 65)   (115)  C 39)

Minishift -   i   -   1 0,33 1 - 1,36 1 0,14 ' 1,00   0,60

C 9)   4  91   C  9)|{  8)  (11) | C  7h  C  8)| C  5)
Tijdelijk werk 0,64   0,30 1 1,73 i 0,73 i 1,28 i 0,12  1,25 1 0,10

(138)   (138)   (171)   1117) i (138)  C 77)  (111) | { 48)
- - r

Seizoenarbeid 1,00 1 0,80 | 1,50 1 0,17  2,30 1 0,75
C 9)   C  9)  (11)   {10)|(10) | C  6)  (10)  _C  4)

Uitzendarbeid 0,09   0,08   1,90   0,32 - 1,29   0,05   1,44  0,20

1121)  _(1_23 _  _(16-9) l992-1  (119)   1 77)   (119) | 1 40)
Pools -    -    -    1,50  1,00 i-i 3,00 i-

C 2)1(  2«  2»  2»  «C  0»  1   0)-  -   -  -  -  -         ---»   -------- - - _ _ --»---« ----I

Afroeparbeid 0,15  0,08  1,50  0,34  1,90  0,16 1 0,68  0,19
1 55) ' ( 531 1 ( 66)  { 38)   ( 61) ' ( 321   ( 41) ' ( 161

Thuiswerk -     -    1,33  0,75  0,75    -    1,20   -

:-(- -4)  1  4)  C  6)   C  4) I C -4-   f- -1)  (- P)-.-f- 9)-
Telewerk 1.40   0,20 0.20 1,25

C  911 {  51 1 1  51- 1  5)  C  4)'(  31 I (_3'_11__31_
Jaarurencontracten  ' 0,44 1 0,56  1,11  0,89  1,09 ' 0,17  1,67   -

{ 9) | C  9)   C  9)  {  9)  C 11)  C  6)   C  9)   C  2)

Toelichting m.b.t. de berekening van de gewogen gemiddelden en de wegingsfactoren:
zietabel 11.5.



TABEL 11.7 Afwijkende arbeidstijdpatronen naar sector
(in procenten)

Totaal
Indus-   Open-   Bouw  

Handel Trans-   Banken ' Zake-   Ove

trie          bare  

instal. horeca    port/     verz. |
lijke   |   rige

nuts-   repa opslag dienst-
|

dienst-

bedr. 1   ratie        comm.
 

verl. verl.
Deeltild-
arbeid 88,f _89·2 89,5 1 66,7 1 84,6 92,3 94.4 80,8 97,4
Variabele             i                                               
werktijden 57,9   54,0   89,5 ' 41,7   42,3   61,5   66,7   65,4 ' 54,0

- - - - - --- --t -- - - -  - -   1-  -- - - - - - - - _ _ _ _ -L_ _ _ _ _ _
Gestaffelde I    11werktijden 14,1    16,1     10.5      8,3    26,9_ _1_5,1 _ _16·7_<_ 11,5    _ 9,2
Gecompr.
werkweek 3,0    1,2 - -      3,9     - - -      9,2

Ploegenarb. 58,6 81,6 68,4 8,3 42,3 84,6 38,9 34,6 ' 59.2       265

Minishift 4,9 6,9 5,3 - 7,7 - 5,6    3,9    4,0

Tijdelijk werk 71,4 71,3 68,4 66,7 80,8 61,5 77,8 57,7 79,0

Seizoenarbeid 7,6    8,0 -

-         26,9 - 5,6     5,8     6,6
- - - - '

Uitzendarbeid 69,1 86,2 68,4 41,7 73,1 46,2 66,7 50,0 69,7

Pools :

1,6    1,2 -

-             -      1   23,1
-

-   i   1,3

Afroeparbeid 27,3 18,4 10,5 16,7 38,5 15,4 16,7 28,9 ' 43,4
Thuiswerk 3,6 4,6 10,5 - 3,8 7,7 -           -           3,9

Telewerk 1,7 -       -       -      3,9     - 5,6 1,9 1   2,6

Jaaruren-                    1       1

contracten
4.3    8,1 I   -      -      3,9    7,7    5,6     -      4,0-„.                                        --- ----  - - - - - - »  --

n= 303   87    19    12  ' 26    13    18    52  ' 76

Toelichting:
aantal bedrijven waarin het desbetreffende arbeidstijdpatroon voorkomt (in procenten).

De indeling is overgenomen van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS.De sec-
tor delfstoffen is buiten beschouwing gebleven omdat hieruit slechts 6dn onderneming
vertegenwoordigd was.



TABEL 11.8 Afwijkende arbeidstijdpatronen naar de omvang van organisaties
(in procenten)

A B

101 - | 501-   101 - 1 501

5100      & 500    5 1000   > 1000    5100     6 500  _51000-1 >-1000
Deeltijdarbeid 72,9        89,2      93,1  - - 98.0        13,8   |   11,3        15.0    116.0
Variabele werktijden 52,5     57,6 -50     74,0    39,8-  30,8 _ _ ,3    37,3
Gestaffelde werktilden     '     8,5        16,6      10,3     20,0 3,8      3,6  |   3,2     5,2

Gecompr. werkweek 1,7  1    3,6 5,2 -      1,2  '  0,8      -

Ploegenarbeid   20,3   59,0   77,6 i 82,0 5,3   23,2  1 25,8  1 12,3

Minishift 3,4  '    4,3     6,9 8,0 1,0     0,2  |  0,2  | 0,3

Tijdellik werk
'

44,1 '  75,5 | 75,9  86,0   3,6   4,1    2,5 ' 4,6

266 Seizoenarbeid 1,7    7,2  13,8   10,0   -    0,3   1,2 i 0,1

Uitzendarbeid 40,7 1 75,5 ' 75,9 78,0  2.4   2.0 | 3.8  1,4
Pools 2,2 '   1,7  '   2,0      -   ' 0,6 0,04 0,003

Afroeparbeid 15,3    28,8 ' 27,6   38,0 0,8     2,9     0,7     0,9

Thuiswerk 3,6 '  1,7 '  6,0   0,1   0,5    0,01 ' 0,02

Telewerk             -     1,4    1,7 i  4,0    -  1 0,04   -  ' 0.05
Jaarurencontracten        '    1,7        2,9   6,9 8,0      -      0,3      3,5     2,6

Totaal 19,3   45,4   _19.0  16,3    1.0  15,4   16,2  67,4
n= 59139 58 50

Toelichting:
A)   in procenten van het totaal aantal bedrijven in de betreffende grootte-klasse (in aan-

tallen werknemers).

B)    werknemers met het betreffende patroon in procenten van het totaal aantal werkne-
mers in de onderscheiden grootte-klasse.

1 Aantal ondernemingen in de steekproef in de betreffende grootte-klasse Cin procenten).
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Summary

The configuration of labour means both the organisation of working hours
and operating hours as well as the giving shape to working time patterns. In
this thesis the developments, mainly in the eighties, in the configuration of
labour are described and analyzed from an organisational point of view. This
means that configuration of labour is primarily regarded as a management
issue. Research is done on how decision-making in this field takes place and
which factors play a role in this decision-making process: which contingencies
are regarded as constraints and which as criteria. The consequences of the
developments mentioned for organisations and for those working there are
taken into account. Important themes that come up are, among others,
working time reduction, flexibilisation of labour and extension of operation
hours.

The research concentrates on the configuration of labour in the Netherlands,
although some comparisons are made with developments abroad.

In the introducting chapter the definition of the problem and the research plan                 285
are set out and some elementary ideas are explained.

Chapter 2 contains eleven case studies. These make clear which can be points
of attention in the configuration of labour, which contingencies can play a role
and how decision-making on this subject may occur. By means of these cases

the reader is introduced to the subject of this study and the field of research is
delineated.

Chapter 3 gives a description of the theoretical approaches which are used in
the study. A coalition approach of organisations is developed, which is a
variant of the contingency approach. Originally the contingency approach was
completely based on system theory. These last years, however, a shift towards
an action approach to organisations can be noticed. This is called the political
contingency approach. The design of organisations is considered to be a con-
scious decision-making process (subject of organisational choice) in which
power relations play an important role.

Although the contingency approach has clearly gained significance by taking
on action-theoretical elements, there are still some disadvantages attached.
Little attention is paid, e.g., to economic points of view. To fill in this gap, an
appeal can be made to the transaction cost approach. In this approach an
attempt is made to give an explanation for organisational phenomena on the
basis of concepts which are handed down from economic sciences and
thinking and reasoning from economic assumptions, at which in particular the
efficiency criterion is considered to be determining for the action undertaken

by economic subjects.
However, what happens insufficiently in the contingency approach, is

emphasized too much in the transaction cost approach. Both an over- as well as
an underemphasizing of one certain contingency (in this case efficiency) does
insufficient justice to the multiform and dynamic reality.



In the coalition approach developed in this study, an attempt is made to use
the valuable elements which contain the other approaches mentioned. From
this new approach an organisation is considered on the one hand as a collective
in which participants try to realise certain common goals together, and On the
other hand as an 'arena' in which goalsetting, negotiation and power processes
take place between actors. For management the emphasis is on efficiency and
control of the organisation, for employees on improvement of the quality of
working life (including working conditions and labour relations). However,
parties are supposed to Iake each others interests into account. Therefore, on
the one hand, efficiency gets a higher-dimensional significance, in which, next
to objective also subjective and normative elements play a part. Not only an
economic but also a social reality is taken into consideration by employers. On
the other hand employees not only keep an eye on their own interests but also
on the interests of the organisation.

After the discussion in chapter 4 on a number of demands and contingencies,
which are of importance with reference to the configuration of labour, in

286 chapter 5 attention is drawn to the process of working time reduction which
took place in the Netherlands from 1982 up to 1987.

This part of the reseach is primarily based on two own investigations, in
which the case study method is used. The results of these investigations are
compared to the results of a large number of other case studies and some
surveys.

The most important conclusions can be summarized as follows.
- Although beforehand many arguments were raised in favour of extension of

operating hours, this has rarely been realized in practice. In very many cases

operating hours have been reduced.
- The flexibilisation of organisations has been enlarged in many situations by

working time reduction, among others in the form of exchanging tasks (fun-
ctional flexibility).

- In general, the giving shape to working time reduction has not been ade-
quate. Mostly the primary production process has been taken into consider-
ation and on that basis a uniform settlement for the complete organisation
has been enforced.

- Product market, labour market and political environment turn out to be
significant external contingencies with respect to the giving of shape to
working time reduction.

- Internally mainly the efficiency goal has appeared to be relevant, especially
by means of the limitation of replacement with new jobs as much as possi-
ble. At first, control of the organisation has not been determining, but the
significance of this contingency increases and with Ihat the role of produc-
tion processes and functions.
Finally, it also turned out that the organisation climate was of importance,
especially regarding the authonomy of employees on (the use of) working
time reduction.



As far as the consequences of working time reduction are concerned, some
important conclusions are:
- mainly as a result of the overcapacity present in starting situations, the con-

tribution of working time reduction to the recovery of employment has
been of limited significance. How many jobs may be ascribed to it cannot be
determined;

- managing working time reduction is a learning process, because of which
many organisational problems are solved after some time;

- working time reduction has improved the quality of working life in several

aspects (a.o. job contents and labour relations), in other aspects (especially as
a result of a greater work load), however, the quality of working life has
become worse.

In general it is concluded, that in organisations in which management and
employees have been prepared to take mutual interests into consideration, the
results of working time reduction can be judged more positively.

Chapter 6 is devoted to developments in working time patterns. It is mainly
based on literature research. In addition, a survey of limited scope has been           287
carried out and some case studies have been done in the field of shift work, part
time work and the compressed working week.

In the eighties a continuation to multiformity in working time patterns can
be seen. On the whole, the same external contingencies play a role as with
working time reduction. This can also be said of the internal contigencies, for
which the efficiency criterion appears to weigh very heavily.

In chapter 7 the findings of the two previous chapters are linked and
compared. Firstly, the meaning of contingencies for the configuration of la-
bour are dealt with at length. The most important conclusions relate to the
product market (as a constraint) and efficiency (as a criterion).

The product market appears to be very important. It mainly concerns the
dynamics in the economic environment of the organisation. The larger the
turbulence, the greater the need for management for more flexibilisation and a
strong grip on the labour organisation.

With respect to efficiency it is concluded, that this is indeed a multi-dimen-
sional phenomenon. For management the increase of efficiency is almost
always one of the most important criteria in making adjustments in the confi-
guration of labour, both in profit and non profit organisations. However, a
mere economic approach does not suffice. Management that only deals with
cognitive-instrumental considerations will not realize the efficiency it aims at.
A tuning in of interests with other parties involved (especially employees)
must take place. This is called communicative rationality. It is also expressed in
the degree to which management strives for control of the labour organisation
and therefore in the organisational climate. From these (subjective and norma-
tive) considerations we can understand why developments have been able to
occur in the configuration of labour, which, judging by the situation on the
labour market for instance, were not very likely. See, e.g., the growth of
employee controlled working time patterns in spite of a slack labour market
situation.



Another important conclusion is that the configuration of labour is not
determined by constraints, but the result of choices, primarily by management
and up to a certain extend by employees.

Consequently, a relation is discussed between several environmental character-
istics and internal contingencies on the one hand and sorts of labour relations
on the other hand. According to Ouchi, three types of labour relations are
distinguished: market relations, bureaucratic relations and clanrelations. Each
type of labour relation goes with one or more forms of flexibilisation and
certain working time patterns.

We can state that market relations will be mainly expedient in combination
with a turbulent product market, a loose labour market and relatively simple
production processes.

Bureaucratic relations will mainly occur in a more or less stable product
market and also a loose labour market and little complicated production
processes.

Clanrelations can be expected in a dynamic environment, a tight labour mar-
288 ket and complex production processes.

The political environment should always be such that the relations involved
can actually be realized.

Looking back upon the cases of chapter 2, it turns out that the labour relations
which appear in practice can be explained to a certain extent on the basis of the
above nientioned contingencies. However, several other contingencies and
considerations play a part, such as limited and communicative rationality.
Above all it is concluded (once more), that labour relations are not determined
by any contingency whatsoever, but are primarily the result of choices made
by management.

To what extent employees can assert their influence also depends on several
circumstances.

To regard the final configuration of labour as the result of a negotiation
process and power relations between management and employees, implies a
judging by the action approach of organisations.

Judging from the coalition approach a totally different picture originates.
The configuration of labour is primarily seen as the result of processes of
cooperation and learning. It concerns a high trust situation (Fox) with substan-
tial equivalence of management and employees, which finds its breeding
ground in common values, norms and goals.

Not only from the point of view of social justice and equity pleas are raised
for the establishment of configurations of labour on the basis of the coalition
approach. Such an approach is, considering the demands made on organi-
sations nowadays and in the near future, regarded as necessary. New types of
labour relations and flexibility are required. Traditional market and bureaucra-
tic relationships are less and less satisfactory. Clanrelations with employee
flexibility in high trust situations seem to be an adequate way out.
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