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Informatisering en de beloníng van arbeid

Drs. A.J. van Reeken

0. In dit opstel wordt een onderscheíd gemaakt tussen automatisering en
informatisering in organisatíes. Dat wordt gedaan op grond van het
feit dat de mo[ivering en de effecten ervan anders van karakter
zijn. Die verschillen worden aangegeven. De effecten (zowel kwalita-
tief als kwantítatief van aard) op de factor arbeid hebben hier onze
belangstelling. Het doordenken van deze effecten leidt tot de con-
clusie dat informatisering gepaard zal moeten gaan met een verande-
ring in de wijze waarop arbeid wordt beloond. De conclusie is een-
zelfde als die van Schouten,l) zij het dat de redenering een geheel
andere is. Waar in '2lacht en Wanorde" een demping van de conjunctuur
word[ verwacht van een anoniem kapitalisme waarbij de loonsom rest-
post is bij de inkomensverdelíng, wordt híer aangetoond dat de loon-
som restpost moet zijn bij de inkomensverdeling, omdat de factor
arbeid (het Human Capital) de hoogte bepaalt van de bereikte produk-
[iviteit.

1. De invoering van geautomatiseerde informatíesystemen in organisaties
moet worden beschouwd als een investeriag. Voor zover sprake is van
het vervangen van een tot dan toe handmatig systeem, kan gesproken
worden van automatisering. Deze vorm leidt niet to[ verandering van
de resultaten van het te automatiseren proces, maar heeft [ot doel
de kosten vaa het proces te reduceren. Daarmee heeft deze vorm ef-
ficiencyvoordelen op het oog. Indien bij gelijke resultaten de kos-
ten inderdaad worden gereduceerd, neemt de produk[ivíteit toe. De
meeste van de tot dusverre uitgevoerde automatiseringsprojecten zijn
van deze vorm. In het algemeen ís hierbij sprake van vervanging van
arbeid door kapitaal. In het gunstigste geval kan met deze nieuwe
techniek een groter produktíevolume worden gehaald, dan met de oude
techniek mogelijk is, omdat de arbeidsbo[tleneck wordt verlegd. Of

1) Schouten Prof. dr. D.B.J.: Macht en Wanorde - een vergelijking vaneconomische stelsels, Stenfert Kroese, Leiden, 1980, p. 242~3.



z

dit grotere produktievolume wordt gehaald, is afhankelijk van een
aantal tactoren. Een van die factoren is de elasticiteit van de
vraag. Indien de efficiency voordelen in de prijs van het produkt
worden doorgegeven, kan door de lagere prijs een grotere vraag naar
het produkt het gevolg zijn. Deze grotere vraag zou kunnen resulte-
ren in marktvoordelen en derhalve een groter marktaandeel. Bedoeld
is dit vaak niet, laat staan dat dít zeker is.

2. De vervanging van arbeid door kapitaal leidt op zichzelf tot afsto-
ting van arbeid uit de desbetreffende organisatie. Dus efficiency-
winst impliceert dat arbeidsplaatsen verdwijnen. Niet alleen is de
loonsom erná geringer dan de loonsom ervbbr. Ook worden hierbij ar-
beidsplaa[sen van een lager beloningsniveau vervangen door een (dus
geringer) aantal van een hoger beloningsniveau. Of ook de kwaliteit
van de resterende arbeid toeneemt, hangt af van het belendende be-
leid.

3. Vanwege de loonsomdaling is er in het verleden - en niet alleen door
de vakverenigingen - gepleit voor een automatiseringsbelasting. Hier
is al[hans de vakvereniging van teruggekomen. Dat automatisering
vanuit sociaal oogpunt gezien in het verleden niet altijd vlekkeloos
is verlopen, is bekend. Enkele gevallen zijn zelfs zeer schrijnend
omdat personeel dat heeft meegeholpen automatisering in te voeren,
aa afloop daarvaa op straat werd gezet.

4. Thans doet een andere vorm - informatisering genoemd - zijn intrede.
In tegenstelling tot de vorige vorm gaat het hier om verandering van
de resultaten, zelfs om geheel nieuwe resultaten. Hierbij is het de
bedoeling nieuwe markten aan te boren en te veroveren of bestaande
marktaandelen te vergroten. Het gaat hier om het vergroten van de
effectiviteit van de onderneming. Het gaat hier niet om reductie van
de kosten. Het gaat hier ook niet om vervanging van arbeid door ka-
pitaal. Integendeel, deze votm van investering schept arbeidsplaat-
sen: direct bij de systeemontwikkeling en indirect als de bedoeling
uitkomt.



3

5. Waren bij automatísering de specifica[ies van het te ontwikkelen in-
formatiesysteem nauwkeurig te geven - het handmatige administratieve
proces werd immers gekopieerd -, in het geval van informa[isering
zijn deze onzeker. Er bestaan immers geen voorbeelden. Zeker niet in
de desbetreffende onderneming, terwijl het in het licht van de doel-
stelling bij deze vorm ook niet opportuun is om daar met concurren-
ten over te spreken. In dit soort gevallen blijkt telkens weer dat
oorspronkelijk gegeven specificaties in het licht van opgedane erva-
ring moeten worden aangepast, zodat langzaam maar zeker - wanneer
daarbij althans een adequate aanpak wordt gevolgd - een convergentie
naar een stabielere toestand ontstaat. Een dergelijk ontwikkelings-
proces wordt uitgevoerd met vaak grote inbreng van het personeel. Ze
hebben ímmers geen ontslag te vrezen, zoals dat bij automatisering
wel boven hun hoofd hangt. Essentiëler is dat zulke projec[en geen
kans van slagen blijken te hebben, wanneer het personeel deze in-
breng nie[ levert.

6. De tussentijdse resultaten van een Amsterdams onderzoek (Koopman et
al, 1986) geven bijvoorbeeld een duidelijk verband aan tussen de
effectivíteit van automatiserings- en informatiseringsprojecten
(daar werd geen onderscheid tussen gemaakt) en de zwaarte van de
personeelsparticipatie in het voortraject. Dat verband ligt zeker
voor de hand waar de uiteíndelijke specificaties niet van meet af
vastgesteld kunnen worden, maar in slagen moeten worden bijgesteld.

7. Deze projecten kunnen in twee, soms in drie verschíllende gedeelten
worden verdeeld. Deze gedeelten zijn specificatie en implementatie
(terminologie van M. Jackson) c.q. formalisering en concretisering
(terminologie van W. Hesse) c.q, ontwerp en realisatie (terminologie
van Pandata (SDM)) waar ín een aantal gevallen nog een beleids- en
plangedeelte aan vooraf gaat en dat voor het verdere betoog aan het
specificatie~formalisering~ontwerp gedeelte wordt toegevoegd. Het
risico dat op deze twee gedeelten gelopen kan worden is geheel ver-
schillend. Op het tweede gedeelte wordt een "techniek-gericht" risi-
co gelopen, dat men bijv. met projectbeheersingsmethoden tracht te
beheersen. Het gaat daarbij om tijd- en kostenbeheersíng en om kwa-
liteitsbeheersing waarvoor managementtechnieken bestaan. Ook op het
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eerste gedeelte wordt risico gelopen, dat meer "bedrijfsgericht" is.
Het gaat hier om 'doing the right thing', waar het tweede gedeelte
gaat om 'doing the thing right'. Het risico wordt bepaald door de
onzekerheid met betrekking tot de aan het systeem te stellen eisen.
Voor een deel kan dat risico verkleind worden door het reeds genoem-
de (extra) beleids- en plangedeelte. Het grootste gedeelte van dat
risico zal onder controle gebracht moeten worden door inschakeling
van allerlei niet-automatiseringsfunctionarissen, zoals managers van
verschillende echelons en werknemers die met het systeem zullen gaan
werken. Dit risico kan niet door automatiseerders worden geredu-
ceerd, integendeel aan hen overgelaten wordt het risico alleen maar
groter.

Met name daar waar nog geen voorbeelden zijn, wordt van de genoemde
functionarissen veel creativiteit en ínvoelingsvermogen gevraagd.
He[ geldt uiteraard voor alle vormen van innovatie, maar met name de
informa[ie-innovatie vergt dusdanig grote investeringen (projecten
van 100 miljoen zijn geen zeldzaamheid) da[ het verkleinen van het
risico door deze functionarissen, en het daardoor vergroten van de
effectiviteit van het systeem, als een zeer bijzondere bijdrage aan
de onderneming moe[ worden gezíen.

8. Het is velen blijkbaar ontgaan dat hier met een grote boog om het
fenomeen van de ideëenbus wordt heengelopen. Nu is het inderdaad in
zulke ontwikkelingsprocessen niet erg effíciënt om de personeels-
ideëen via zo'n bus te laten lopen. Zou deze weg echter wel zijn
begaan dan zouden tipgevers minstens op een premie hebben kunnen
rekenen. Daar komt nu echter niets van. Is dit terecht?

9. Dít is naar mijn mening onterecht. Waarom? Mijn redenering is als
volg[.

a) Personeel moet zeker geen nadeel, en bij voorkeur zelfs voordeel
hebben aan hun inzet in het belang van de onderneming.

b) Informatisering ís organisatie-ontwikkeling, d.w.z, een vorm van
ondernemingsinnovatie. Inzetten daarvoor behoor[ normaal gespro-
ken niet tot de taak van werknemers.
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c) Kapitaal van de vermogensverschaffers is hooguit een randvoor-
waarde voor ínformatisering, maar levert op zichzelf de resulta-
ten niet op.

d) Zo gezien kan kapitaal niet meer rendement verlangen dan normaal
risicodragend kapitaal.

e) Informatísering levert - mits goed aangepakt - een veel hoger
rendement: een rendement da[ in geen verhouding staa[ tot het
rendement op risicodragend kapitaal.

f) Toerekeníng van het gehele rendement aan de ondernemingsresulta-
ten en daarmee aan de winst en daarmee aan de vermogensverschaf-
fers (al of nie[ direct uicgekeerd) mist elke rationele grond.

g) Vermogen is een relatief schaars goed, maar gemotiveerde werkne-
mers met kennis van de onderneming en van de mogelijkheden en
behoeften van die onderneming zijn absoluut schaars. Goede infor-
matiseringsplannen hangen niet van het ondernemingsvermogen maar
van de motivatie van werknemers af.

h) Nu de salarissen van werknemers zo sterk zijn genivelleerd, moe-
ten ze worden gezien als een basísvoorziening in het onderhoud
van de werknemers. De níet vooraf te bepalen meerwaarde van werk-
nemers díent apart te worden beloond.

i) Werknemers met meerwaarde dienen te worden beschouwd als Human
Capital.

j) De technologísche veranderingen zullen er uiteindelijk toe leiden
dat Human Capital op de balans geactiveerd moet worden (terwijl
equipment zal worden gezien als kostenpost op de resultatenre-
kening).

k) De effectiviteit, de effíciëntie en de flexibiliteit van onderne-
mingen wordt uitsluitend bepaald door het Human Capital; het fy-
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sieke vermogen bepaalt de noodzakelijke onderbouw van de produk-
tiviteit.

1) Het eigen vermogen van ondernemingen bepaalt dus alleen de basis
van de door het Human Capital bereikte produktiviteit, niet de
hoogte ervan.

m) Sociale acceptatie van innovatíe bepaalt in hoge mate de effecti-
viteit van innovatie en daarmee het ondernemingsresultaat.

n) Beloning van de meerwaarde van werknemers - ergo van Human Capi-
tal - en de sociale acceptatie van innovatie gaan hand in hand.

P) Het niet belonen van de meerwaarde van werknemers zal die meer-
waarde uíthollen en zal uiteindelijk de sociale accep[atie van
innovatie en daardoor de innovatie zelf voorkomen.

q) Ook wanneer in toenemende mate kennis - oorspronkelijk onlosmake-
lijk verbonden met de werknemers van de onderneming - wordt los-
gemaakt van deze werknemers en wordt ondergebracht in kenniskapi-
taalgoederen zoals textbases, databases, modelbases en rulebases,
zal he[ bovenstaande geldig blijven. Zonder werknemers om deze
bases te onderhouden wordt de flexibilíteit tot nul gereduceerd
en daardoor uiteindelijk de effectiviteit van de onderneming, díe
tenslotte verdwijnt.

10) N.B.1 Hoewel de gehele redenering eveneens geldig is voor automati-
sering in ondernemingen - efficiency hangt immers evenmin van het
kapitaal van vermogensverschaffers af - speelt het kennis- en moti-
vatie-element bij informatisering een dusdanige rol dat de huidige
opvat[ingen over beloning van arbeid en kapitaal niet langer houd-
baar zijn.
N.B.2 Schoutenl) komt eveneens [ot de conclusíe dat de loonsom rest-
post moet zijn van de inkomensverdeling. Hij vindt zijn argument
echter in de anders optredende en storende conjunctuur door de af-
wisselende machtspositie van vakbeweging en kapitaalbezitters. Zijn
technische argument komt nu in een ander licht te staan, omdat het



kan worden aangevuld met het argument dat het bovenaien rechtvaardig
is.
N.B.3 De kenniskapitaalgoederen waarvan in het hierboven opgenomen
punt q, sprake is, moeten naast arbeid, grondstoffen en kapitaal,
worden beschouwd als vierde produktiefactor. Deze keaniskapitaalgoe-
deren worden thans binnen organisaties geproduceerd door de werkae-
mers vaa die organisatie. Daar staat, aormaal gesproken, geen andere
vergoeding aan werknemers tegenover, dan de vergoeding voor gewerkte
uren. Voor de organisatie zijn ze echter van vitaal belang, terwijl
de werknemers met lege handen kunnen komen te staan.
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