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1. Inleiding

Als gevolg van de toenemende behoefte aan een adequate reactie op turbulente om-

gevingsontwikkelingen brengen organisaties veranderingen aan in het bestaande ac-

tiviteitenpatroon. De bestaande scheidslijn tussen verschillende taken functies, of niveaus binnen

organisaties verdwijnt onder invloed van de herverdeling van activiteiten en herindeling van het

activiteitenpatroon. Bovendien kan men constateren dat niet alleen de samenhang en coórdinatie

van activiteiten van de interne organisatie ter discussie staat, maar in veel gevallen eveneens de

scheidslijn tussen omgeving en organisatie overschreden wordt. Deze herindeling van het

activiteit-patroon karakteriseert de overgang van een tijdperk van massa-productie, ar-

beidsdeling, hiërarchische organisatiestructuren en centralisatie van de beslissingsbevoegheden

naar een tijdperk van klantgerichte productie, verzelfstandiging, vlakkere organisatiestructuren,

decentralisatie, fragmentatie van de onderneming, een toenemend belang van horizontaal in

plaats van verticaal management en een zeer sterke nadruk op de ontwikkeling van mensen en

talent. Tegen deze achtergrond, neemt de belangstelling voor telewerk bij het bedrijfsleven

langzaam toe. Telewerk wordt in dit paper beschouwd als een arbeidsvorm met een 'gespreid

activiteitenpatroon' dat gekenmerkt wordt door eliminatie van de rigide, tijd- en plaatsgebonden

bureaucratische structuren teneinde de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie te verhogen.

De opkomst van telewerk zal in dit paper besproken worden tegen de achtergrond van ingrij-

pende veranderingen in de organisatie van de arbeid. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de

veranderende relatie tussen omgeving en organisatie, de reacties van organisaties, de opkomst

van de 'gespreide organisatie' en rol van telewerk hierin. Geconcludeerd wordt dat de geschetste

ontwikkelingen een duidelijke trend naar andere normen en waarden van organisatie vertonen,

dan degene die ten grondslag lagen aan het bureaucratisch-hiërarchisch model.
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2. Nieuwe uitdagingen voor organisaties

Vanaf ongeveer 1970 krijgen organisaties te maken met een groot aantal nieuwe, snel opeenvol-

gende, vaak onvoorspelbare veranderingen die de 'post-industriële' periode inluiden (zie Roe,

1990; 1993). In het midden van de jaren '70 lijken de 'grenzen van de groei' bereikt. Na een

periode van onbelemmerde groei wordt het management voor nieuwe uitdagingen geplaatst. De

overgang naar een nieuw productie-tijdperk wordt zichtbaar: 'The Mass-Production Era was a

drive to meet the basic physical comfort and safety needs of the population. The Mass-

Marketing Era lifted the aspirations from the comfort and safety to a drive for affluence. The

Post-Industrial Era is the arrival of affluence. The arrival of affluence casts doubt on economic

growth as the main instrument of progress. Large enterprises are challenged on their failure to

enhance e~ciency while increasing size' (Ansoff, 1984, p. 6). In het midden van de jaren '70

wordt het onder druk van toenemende concurrentie noodzakelijk over te gaan op de snelle

levering van kwalitatief hoogwaardige producten, specifiek toegesneden op de behoeften van

bepaalde marktsegmenten.

Wereldwijde competitie, verkorting van levenscycli van producten, versnelde product-

ontwikkeling en innovatie, globalisering en turbulentie in de financiële sector veroorzaken bij

veel organisaties onzekerheid ten aanzien van hun overlevingskansen. Groei, acquisitie en

overname wordt door vele bedrijven gezien als de beste pro-actieve strategie, in het bijzonder

tegen de achtergrond van de Europese eenwording (Taillieu, 1989).

Deze groei-impuls houdt bij sommige ondernemingen direct verband met de druk vanuit de

aandelenmarkten. Financiële prestaties op korte termijn en waardebehoud van het

aandelenpakket worden als noodzakelijk gezien voor overleving op langere termijn (Taillieu,

1989; 1990). Bedrijven in rijpe sectoren hebben echter problemen met deze groei en zijn eerder

geneigd de productiviteit te verhogen, kostenbewustzijn te stimuleren en efficiëntie te ver-

beteren.

Automatisering en telematica beïnvloeden alle aspecten van de organisatie. De technische

evolutie grijpt in op alle sectoren. CadlCam technieken verkorten de tijd benodigd om nieuwe

producten te ontwikkelen en automatisering verkleint de kritische productiecapaciteit benodigd

voor een rendabele productie. Telematica is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerp van

logistieke systemen ten behoeve van een efficiënte bevoorrading en distributie. 'Just In Time'
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en 'Just On Shelffilosofieën geven voorts aanleiding tot de ontwikkeling van netwerken tussen

service-partners in transport en distributie.

Hiernaast worden oplossingen gezocht in de ontwikkeling van een marktgerichte cultuur,

gebaseerd op kwaliteit en dienstbetoon en nauwe samenwerking met klanten. Het cruciale belang

van een marktgerichte oriëntatie is inmiddels doorgedrongen bij de meeste bedrijven. De

productiekosten zijn meestal maar een fractie van de kosten om een product op de markt te

brengen. Efficiëntie in marketing is minstens even belangrijk als e~ciëntie in fabricatie.

Voorts tracht het bedrijfsleven een antwoord te vinden op de toegenomen competitie door het

identificeren en exploiteren van marktsegmenten. Het bedrijfsleven lijkt zich langzaam van

'mass-marketing' in de richting van 'niche-marketing' te bewegen. Bij deze vorm van marketing

is voortdurende innovatie noodzakelijk en dient onderzoeksinspanning direct gekoppeld te

worden aan de behoeften van cliëntele en afzetmarkt (Taillieu, 1989; 1990).

De kwaliteit van producten en diensten is een belangrijk strategisch aspect geworden. Veel

ondernemingen ontwikkelen 'Total Quality Management' programma's en realiseren zich dat

kwaliteit in verband gebracht kan worden met een geheel aan attitudes en gedragingen binnen

een onderneming. Dienstbetoon is niet langer meer een functie of een afdeling maar een

product. Medewerkers dienen daarom doordrongen te zijn van de overkoepelende strategie van

de onderneming. Een filosofie van klantgerichtheid dient aangeleerd te worden, waarbij

interactie en communicatie tussen diverse functies in het bedrijf en de buitenwereld veranderen

(Van der Wielen, 1991).

3. Omgevingsturbulentie en (on)voorspelbaarheid

De theoretische discussie ten aanzien van de relatie tussen organisatie en omgeving is actueel

vanwege de toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid van de organisatie-omgeving. De

omgevings-ontwikkelingen vinden plaats in een groot aantal sectoren: zowel op technologisch

en economisch gebied, als op sociaal en politiek terrein wordt gesproken van ingrijpende

veranderingen. De invloeden die nieuwe ontwikkelingen in elk van deze sectoren afzonderlijk

hebben op de organisatie van de arbeid is moeilijk te bepalen. De factoren van technologische,

economische, sociale en politieke aard zijn sterk verweven en moeilijk van elkaar te onderschei-

den, leggen een verschillend gewicht in de schaal en beïnvloeden elkaar wederzijds. De econo-

mische sector kan bijvoorbeeld een andere mate van dynamiek vertonen dan de politieke sector.
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Hiernaast is het mogelijk dat ontwikkelingen in de ene sector afgezwakt, of juist versterkt

worden door ontwikkelingen in een andere sector. Zo kan bijvoorbeeld de invloed van

ontwikkelingen op het gebied van de technologie in beginsel samengaan met een aantal verande-

ringen in de processen en structuur van een organisatie. De economische omstandigheden

kunnen vervolgens de aanvaarding en implementatie van deze nieuwe technologie bespoedigen,

of vertragen.

Het is voor organisaties echter belangrijk onzekerheden te reduceren wanneer deze optreden en

daarmee een zekere mate van voorspelbaarheid te creëren die van belang is voor de stabiliteit

en voortbestaan van de organisatie. 'Organízations need some degree of certainty with respect

to internal and external factors to operate at all' (...) 'The persistence of organized activities

implies reduction of uncertainty' (Katz 8c Kahn, 1978, p. 130). Hoewel resultaten van

onderzoek (Burns 8c Stalker, 1961; Lawrence 8c Lorsch, 1967) in jaren '60 reeds uitwezen dat

organisaties met een meer platte structuur en flexibele mechanismen over het algemeen

effectiever functioneren in dynamische omgevingen dan organisaties met een meer rigide

bureaucratische structuur, brachten de organisaties in kwestie geen drastische veranderingen aan

in de globale organisatiestructuur. '... the modifications were within subsystems and did not

affect the overall bureaucratic pattern' (Katz 8c Kahn, 1978, p. 135).

Een dynamische, onzekere omgeving alleen lijkt dus geen voldoende voorwaarde om ingrijpende

veranderingen in het ordeningsprincipe van de totale organisatie door te voeren. In de woorden

van Katz 8t Kahn (1978): 'An uncertain environment does not call for an uncertain organiza-

tional structure. In fact the reverse can be the case. A military organization in a strange country

confronting unconventional guerilla fighters does need unusual mobility and adaptability but it

may require greater unity of command' (p. 136). Geconfronteerd met belangrijke veranderingen

in de omgeving wordt zo mogelijk volstaan met veranderingen en aanpassingen in sub-eenheden

of minder centrale processen.

In overeenstemming met de principes geformuleerd in de structurele contingentie theorie maakt

de organisatie gebruik van haar adaptieve vermogen en biedt weerstand aan het doorvoeren van

ingrijpende veranderingen in het centrale ordeningsprincipe.

Organisaties leren zich in feite geleidelijk aan te passen aan veranderingen of leren deze

veranderingen te beïnvloeden en naar hun hand te zetten. Organisaties hanteren in dit leerproces

doorgaans een methode van 'trail and error'. Deze impliciete methode is echter minder geschikt

wanneer men zich in een turbulente omgeving bevind en tijd die men beschikbaar heeft om

veranderingen te signaleren, te analyseren en een reactie te bepalen aanzienlijk korter is. Veel
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organisaties worden in dit geval veelal door marktontwikkelingen gedwongen tot het nemen van

bepaalde beslissingen (Van der Wielen, 1991).

Volgens Keen (1990) ontbeert het management een expliciete heroriëntering ten opzichte van

het constructieprincipe van de organisatie en de organisatiedoelen. Meestal wordt binnen het

bestaande productieconcept en organisatiestructuur een oplossing gezocht voor de gerezen

problemen. Zo wordt telematica bijvoorbeeld toegepast om reeds bestaande, ondersteunende en

administratieve processen te automatiseren of geheel te vervangen, zonder dat dit verregaande

consequenties heeft voor de bestaande organisatiestructuur.

Wanneer organisaties ingrijpende, structurele, veranderingen doorvoeren dan doen zij dit

volgens Tushman 8c Romanelli (1985) en Tushman 8c Anderson (1988) op de eerste plaats met

reeds beproefde methoden en strategieën, die consistent zijn met eerder ondernomen acties,

tenzij externe factoren zo sterk zijn dat fundamentele veranderingen afgedwongen worden.

Volgens Keen (1988) wordt de richting waarin een organisatie zich zal ontwikkelen bepaald

door de wijze waarop veranderingen in de omgeving benaderd worden en de visie die het

management vervolgens ontwikkeld. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het

management om omgevingsveranderingen te signaleren, relevante informatie uit de omgeving

te selecteren en te verzamelen, om deze vervolgens te kunnen interpreteren. De consequenties

van omgevingsontwikkelingen worden door de organisatie getaxeerd en vervolgens wordt er

eventueel actie ondernomen. Aangezien de organisatie zelf onderdeel van de omgeving uitmaakt

en deze direct of indirect beïnvloedt is het vaak moeilijk te bepalen waaraan bepaalde

veranderingen moeten worden toegeschreven.

Uit het bovenstaande blijkt dat de selectie van relevante omgevingsinformatie geen strikt

objectieve en rationele bezigheid (Weick, 1979). Er wordt een representatie van de werkelij-

kheid geconstrueerd op grond van opgedane ervaringen in vergelijkbare situaties. Deze

representatie is bruikbaar of nuttig wanneer hiermee de verwachte uitkomsten verkregen

worden. Een succesvolle'blauwdruk' van een problematische situatie kan, wanneer soortgelijke

situaties zich in de toekomst weer voordoen, opnieuw worden toegepast.

De veranderingen in de omgeving zijn momenteel van dien aard dat er reden is aan te nemen

dat beproefde methoden om de onvoorspelbaarheid in de omgeving te reduceren, onvoldoende

tegemoet komen aan de veranderingseisen die gesteld worden aan de organisatie van de arbeid.

Volgens Ansoff (1984) is de samenleving inmiddels al zo complex geworden dat degene die

verantwoordelijk zijn voor het beleid niet altijd adequaat kunnen reageren op de veranderingen.
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'There is much evidence today that the complexity of society has passed the understanding of

those who are responsible for guiding it, and the size and complexity of some firms are already

beyond the comprehension of their managers' (p. 27-28).

Men spreekt in dit verband ook wel van 'turbulente' in plaats van ' dynamische' omgevingen

(Taillieu, 1990). Het begrip 'turbulent fields' werd voor het eerst geïntroduceerd door Emery

8c Trist ( 1965). De turbulente omgeving is, in tegenstelling tot 'statische omgeving', zeer

dynamisch en complex. Een belangrijk kenmerk van turbulente omgevingen is dat de

dynamische eigenschappen zowel bepaald worden door de interactie tussen organisatie en

omgeving, als door interactie tussen gebeurtenissen in de omgeving zelf. Hierdoor is het voor

een organisatie zeer moeilijk te bepalen met welke factoren in de omgeving men rekening moet

houden en waar de eventuele kansen of bedreigingen vandaan komen. Een turbulente omgeving

kenmerkt zich door een toename van de relevante onzekerheid voor organisaties: een toenemend

aantal onverwachte en snel opeenvolgende gebeurtenissen in verschillende marktsectoren (ook

daar waar men ze niet in eerste instantie verwacht) en ontwikkelingen op technologisch,

economisch en maatschappelijk gebied die in toenemende mate onderling verweven raken,

blijken structurele veranderingen teweeg brengen in de omgeving van de organisatie.

Deze omgevingsinvloeden hebben verregaande consequenties voor het functioneren van de

arbeidsorganisatie. De hoge frequentie en onbeheersbaarheid van onverwacht optredende

gebeurtenissen door factoren zoals overcompetitie, internationalisering van de handel, globalise-

ring van de economie en de vraag naar producten die aan uiteenlopende productspecificaties

dienen te voldoen, maken het voor organisaties momenteel moeilijk een lange tijdshorizon aan

te houden. Verwacht kan worden dat organisaties hierop reageren door onder andere een aantal

fundamentele veranderingen door te voeren in de wijze waarop de organisatie van de arbeid

vorm gegeven wordt.

4. Reacties van organisaties

Naast de toename van relevante omgevingsfactoren voor een organisatie en de veranderingssnel-

heid van deze factoren wordt de complexiteit van de verandering vooral bepaald door de toene-

mende 'versmelting' of 'vermenging' van probleemvelden, waarmee rekening gehouden dient

te worden. Zo is het automatiseren van gegevensbestanden bij verzekeringsbedrijven uit het

oogpunt van organisatorische e~ciëntie, gerelateerd aan de problematiek van de privacy van

de individuele burger en de maatschappelijke normen en waarden die men hieromtrent hanteert
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(Ten Horn, 1991). Volgens Heirs (1986) komt de toegenomen complexiteit onder andere tot

uiting in het toenemend aantal complexe beslissingen dat door de moderne manager genomen

moet worden. De complexiteit wordt onder andere bepaald door het aantal en de snelheid van

de veranderingen, de relatieve onbekendheid van het management met nieuwe omgevingsfac-

toren en het gebrek aan kennis over hoe men op deze veranderingen adequaat kan reageren.

In de meeste gevallen zal een organisatie proberen zowel haar interne organisatie aan te passen

als haar omgeving direct of indirect te beïnvloeden. Bij interne regulatie van complexiteit zal

de organisatie pogen de omgevingsveranderingen te beheersen door middel van aanpassing van

interne organisatie zodat deze beantwoordt aan de veranderde omgevingseisen, terwijl externe

regulatie gericht is op het direct of indirect beïnvloeden van de omgeving. Beide reacties sluiten

elkaar overigens niet uit. In de meeste gevallen zal een organisatie proberen zowel haar interne

organisatie aan te passen als haar omgeving direct of indirect te beïnvloeden.

Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat het niet altijd noodzakelijk om ingrijpende

veranderingen in structuur of processen door te voeren. Organisaties kunnen ervoor kiezen de

productie te richten op stabiele of minder dynamische markten. In de woorden van Poire 8c

Sabel (1984): 'to extend the massproduction model by linking First World production and

markets with the fastest growing Third World countries' (p. 434). Hiernaast bieden de

Oostbloklanden, na het wegvallen van politieke belemmeringen soortgelijke afzetmogelijkheden.

Omgevingsturbulentie en omgevingsonzekerheid wordt op deze wijze vermeden of beperkt: de

productie van gestandaardiseerde producten en diensten voor een relatief stabiele afzetmarkt kan

worden voortgezet.

Volgens Katz 8c Kahn (1978) heeft een organisatie over het algemeen een aantal mogelijkheden

om onvoorspelbare omgevingsfactoren te reduceren. Zij maken een onderscheid tussen iiuiirecte-

en directe methoden. Een organisatie kan bijvoorbeeld een poging ondernemen om de

omgevingsveranderingen direct te beheersen door incorporatie van onzekere factoren in de

omgeving (bijvoorbeeld door de overname van een concurrent of het toeleveringsbedrijf dat

ruwe grondstof levert). Een tweede type strategie voor het beheersen van onzekerheid is indirect

en kan afhankelijk van het karakter van de omgeving verschillen. 'Organizational attempts at

direct control are often limited by the reactive character of an environment. It, too, has some

organized character and the ability to fight back' (Katz 8c Kahn, 1978, p. 131). In zo'n geval

kan een organisatie zich bijvoorbeeld minder afhankelijk maken van omgevingsveranderingen

door reserves aan te leggen tijdens goede (winstgevende) jaren en een grotere variatie aan te
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brengen in het aanbod van producten en diensten in minder goede jaren. Ook kan een or-

ganisatie proberen actoren in andere sectoren in de omgeving te beïnvloeden of te beheersen.

Zo kunnen ondernemers met het oog op economische voordelen een invloedrijke lobby vormen

bij de politieke besluitvorming rondom de introductie van invoerbeperkingen voor concurrerende

producten of diensten, of als bescherming tegen ongunstige wetgeving.

Ik beperk me in dit paper tot de directe beheersmethodes die organisaties hanteren om

verandering te brengen in de afhankelijkheidsrelatie met de omgeving. Het proces van

herindeling van het activiteitenpatroon is weergegeven in Figuur 1.

Er zijn drie verschillende reacties te onderscheiden:

(1) assimilatie van activiteiten,

(2) coóperatie of samenwerking en

(3) externalisatie of het 'naar buiten brengen' van activiteiten

De 'assimilatie van activiteiten': betreft de reductie van de problematische afhankelijkheid door

de kritische activiteiten, (de activiteiten waarvan een organisatie voor overleving afhankelijk is)

onder de directe invloedssfeer of beheersing van de organisatie te brengen. Volgens Pfeffer 8c

Salancik (1978) proberen organisaties op deze wijze hun omgeving te stabiliseren: 'When

situations of exchange and competition are uncertain and problematic organizations attempt to

establish linkages with elements in their environment and use these linkages to access resources,

to stabilize outcomes' (p. 144).

Een andere wijze om de onzekerheid in een turbulente omgeving te reduceren is een veel vaker

gebruikte vorm van omgevingsbeheersing of beïnvloeding: cot~peratie met andere organisaties.

'... uncertainty resulting from the unpredictable actions of others is reduced by coordinating

these actors' (Pfeffer 8c Salancik, p. 114).

Assimilatie (fusie of overname) is feitelijk een zeer vergaande vorm van samenwerking, waarbij

de zelfstandigheid van een of ineerdere ondernemingen in het geding komt. Bij internalisatie

verwerven ondernemingen de directe beheersing over activiteiten die van strategisch

levensbelang zijn. Er is geen gevaar dat de concurrent er met de kennis vandoor gaat bij

beëindiging van de samenwerking. Daarnaast kan de overnemer ongestoord besluiten nemen

aangezien de bestuurlijke organisatie uitgebreid wordt naar de overgenomen organisatie. Een

nadeel is dat de kosten van een fusie of overname bijzonder hoog zijn (goodwill, integratie van

organisatie-eenheden). Daarnaast speelt de weerstand van het personeel als gevolg van cultuur-
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verschillen of organisatorische veranderingen bij fusies en overnames vaak een belangrijke rol

(E(?vI, 1991).

Figuur 1

Reductie van omgevingsturbulentie door hzrverdiaing van activiteiten.

Turbulente omgevingsinvloeden

Omgevingsanalyse i

Inteme organisatie: ~ Relevante invloeden I

Organisatie doelen
Herorientatie ~~Processervstructuur

Etc.
I Strategische !

reactie I

~ (Herverdeling van activiteiten)

, Exteme omgeving.~
I Concurrenten

~' Markteisen
Etc.

Inteme Nexibilisering ~ Externe llexibilisenng

Flexibele processen I Intemalisatie
~ Flexibele structuur , Cooperatie

Etc. EMemalisatie

`
V̀erspreiding van activiteíten i

Reductie

Bron: Van der Wielen, 1992.

Bij cobperatie of samenwerking daarentegen spelen deze problemen veel minder. De

ondernemingen behouden in principe de controle over hun eigen activiteiten. Slechts op het

deelterrein waarin men samenwerking aangaat zal men een gedeelte van de directe beheersing

verliezen. Dit heeft als voordeel dat samenwerkende organisaties flexibeler kunnen reageren op

marktveranderingen en dat de financiële risico's kleiner zijn.
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De belangrijkste voordelen van assimilatie zijn gelegen in de schaalgrootte waarop activiteiten

kunnen worden ontplooid. Denk hierbij aan de ontwikkeling van producten of de verlening van

diensten waartoe een enkele onderneming niet in staat is. Ook staat een onderneming veel

sterker bij het verkrijgen van een grootschalige opdracht. Hierbij spelen aspecten als

aanvullende kennis, een breder draagvlak en de toegang tot nieuwe markten een rol. Onder druk

van externe factoren kiezen een groot aantal organisaties momenteel voor deze 'groeistrategie'

om te overleven. Zo kan men constateren dat er met het oog op de verwachte mondiale

concurrentieslag of het wegvallen van interne grenzen in Europa een toenemende aantal fusie

plaatsvindt of samenwerkingsverbanden gesloten wordt.

Externalisatie van activiteiten wordt opgevat als een proces waarbij organisatie-activiteiten

(werkzaamheden) 'afgestoten' of verplaatst worden naar de omgeving van de organisatie.

Anders gezegd: '... releasing organizational control with respect to non-essential activities.'

(Van der Wielen, 1992, p. 9). We onderscheiden twee vormen van externalisatie:

(1) Externalisatie van productie vindt plaats om redenen van externe, strategische

flexibiliteit. Werkzaamheden die voordien binnen een bepaalde organisatie plaatsvonden

worden uitbesteed aan andere organisaties. Uitbestede activiteiten behoren daarmee niet

direct meer tot het activiteitenpatroon van de organisatie in kwestie. Voorbeelden van

deze vorm van externalisatie zijn: 'out-sourcing' (uitbesteden) en 'sub-contracting'

(onder-aanneming). Organisaties verrichten een beperkt aantal specifieke activiteiten en

groeperen zich door intensief samen te werken rondom een bepaalde productieketen

('distributed business systems'). Om strategische redenen richt men zich bijvoorbeeld

meer op de kernactiviteiten, worden productierisico's vermeden en tracht men zijn

concurrentie positie te verbeteren. Ook hier worden de activiteiten van een organisatie

in feite verspreid over een groter geografisch gebied. De nadruk ligt hier vooral op de

herverdeling van activiteiten door de-centralisatie van activiteiten.

Jarenlang heeft er een tendens bestaan naar toenemende diversificatie van economische

activiteiten in grote concerns. Uit oogpunt van risicominimalisatie streefden de bedrijven naar

een pakket van uiteenlopende producten met een zo verschillend mogelijke levenscyclus. Deze

organisatie-vorming deed ook de vraag naar interne dienstverlening toenemen. Hierdoor

ontstonden er binnen de concerns allerlei afzonderlijke dienstverlenende afdelingen. Onder

invloed van veranderende economische omstandigheden (onder andere toenemende concurrentie)

10



is er bij veel organisaties een heroriëntatie op het ondernemingsbeleid geweest, waarbij men

zich meer op de kernactiviteiten is gaan richten. Verschillende diensten en productie-onderdelen

werden uitbesteed aan gespecialiseerde dienstverleners of productiebedrijven (Donkers et al.,

1989). Van uitbesteding is slechts sprake wanneer het uit te besteden werk ligt op het gebied

van de eigen activiteiten. De productie van de goederenldiensten door derden dient te gebeuren

in opdracht van- en volgens specificaties van de opdrachtgever. De belangrijkste motieven om

bepaalde functies uit te besteden liggen op het gebied van de kosten en kwaliteit. De trend van

uitbesteden enlof toeleveren zal zich naar verwachting onder druk van de verdergaande

internationale concurrentie, voorzetten.

(2) Bij de tweede vorm, externalisatie van arbeid, ligt de nadruk op het verkrijgen van

interne flexibiliteit en 'flexibiliteit als wendbaarheid'. Om redenen van efficiëntie en

effectiviteit worden bij deze vorm van externalisatie de werkzaamheden geheel of

gedeeltelijk verricht buiten de organisatie ('relocatie'). Tot deze categorie behoren

nieuwe arbeidsvormen zoals tele-thuiswerk, werkzaamheden verricht in buurt-, satelliet-

en 'resort'-kantoren en 'off-shore' werk. De werkzaamheden die worden verricht

blijven in dit geval onderdeel uitmaken van het activiteiten-patroon van de bestaande

organisatie. De activiteiten van de organisatie worden in feite verspreid over een groter

geografisch gebied. De nadruk ligt hier voor een aanzienlijk deel op herindeling van het

organisatie activiteitenpatroon en kenmerkt zich door re-locatie of de-concentratie van

activiteiten.

Concluderend kunnen we enerzijds constateren dat bedrijven traditionele structuren doorbreken

ten gunste van min of ineer zelfstandige kleine eenheden, anderzijds nemen we de behoefte

waarbij ondernemingen streven naar interrelaties, synergie en schaalvergroting.

5. Op zoek naar aangepaste structuren

De hierboven geschetste evoluties hebben zeer duidelijk een aantal dysfunctionele elementen van

het bureaucratisch-hiërarchisch model van organiseren aangetoond: sterke fragmentatie van

werkprocessen, piramidale opbouw en loopbaanstructuur, gezag en beloning naargelang het

niveau in de organisatie, en voornamelijk de vrij gesloten systeem assumptie dat de organisatie
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zelfstandig over voldoende middelen beschikt om zich te vernieuwen en te handhaven, eventueel

middels strategieën van verticale integratie enlof diversificatie.

Om flexibiliteit en slagvaardigheid te bereiken veranderen veel bedrijven hun organisatie-

structuur. De gangbare productie-organisatie, gebaseerd op het principe van een functionele

verdeling van activiteiten en een ver doorgevoerde graad van arheidsdeling, blijkt in veel

gevallen niet meer aan de gestelde eisen te voldoen. Deze productiemethoden vertonen serieuze

gebreken zoals een tekort aan flexibiliteit, een slechte capaciteitsbenutting, een slechte produc-

tiviteit, een slechte kwaliteitsbeheersing en te hoge kosten. De ver doorgevoerde functionele

arbeidsdeling en de behoefte aan de afzet van een vaste productievolume, leiden eerder tot een

verlies aan flexibiliteit. Hoe meer uitvoerende en regelende activiteiten gescheiden en gesplitst

zijn des te complexer de productiebesturing en des te moeilijker het is levertijd en kwaliteit te

beheersen. Hoe meer specialisten betrokken zijn bij de productie van een order, hoe groter de

productiecapaciteit en hoe groter ook het bij die graad van arbeidsverdeling vereiste vaste

productievolume (De Sitter, 1989).

Moss-Kanter (1991) verwoordt deze ontwikkelingen als volgt: enerzijds zien we een onthechting

van wat zich vroeger vrij onaantastbaar binnen de beschermende schil van de organisatie bevond

(de opkomst van tijdelijk personeel; het uitbesteden van stafdiensten), anderzijds merken we dat

er meer structuur aangebracht wordt buiten de grenzen van de organisatie (afspraken met

leveranciers, klanten, en zelfs concurrenten). Door de activiteiten opnieuw te verdelen wordt

de flexibiliteit van de organisatie vergroot, de kosten verlaagd en nieuwe strategische voordelen

gecreërd.

De herverdeling of redistributie van activiteiten heeft tot gevolg dat bestaande grenzen tussen

verschillende organisatie-onderdelen verdwijnen en dat nieuwe structuren gevormd worden.

Enerzijds verdwijnt het onderscheid tussen interne verdeling van activiteiten terwijl anderzijds

de bestaande grenzen tussen organisatie en omgeving in toenemende mate vervagen vanwege

de verspreiding van activiteiten over een groter geografisch gebied. De bestaande structurele

dimensies van organisaties vervagen onder invloed van de verspreiding van activiteiten en

maken plaats voor een organisatie-ontwerp waarbij de nadruk meer komt te liggen de

beschouwing van een netwerk van activiteiten of organisaties. Kenmerkend voor dit proces is

dat organisaties ruimtelijke agglomeraties gaan vormen. Er ontstaan nieuwe vormen van tijd-

ruimtelijke organisatie van activiteiten binnen en tussen ondernemingen die leiden tot nieuwe

ruimtelijke organisatievormen (Janssen 8r. Machielse, 1989). Het standaardiseren van tijd en
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plaats als mechanisme voor co~rdinatie (gezamenlijke fysieke aanwezigheid) van werkprocessen

wordt gedeeltelijk verlaten.

Telematica kan bij deze veranderingen een belangrijk hulpmiddel vormen, voor zover deze

nieuwe technologie het mogelijk maakt om organisatorische beperkingen opgelegd door afstand

en tijd op te heffen of te verminderen. Telematicatoepassingen verbreden bijvoorbeeld de

mogelijkheden om intensieve contacten met hun omgeving te onderhouden en de reactiesnelheid

te verhogen, hetgeen in combinatie met onder andere een flexibel beheersproces grote

strategische voordelen kan bieden ten opzichte van concurrerende organisaties (Porter, 1983).

Anderzijds kunnen telematicatoepassingen worden gebruikt om routinematige procedures en

ondersteunende processen in verre gaande mate te automatiseren. Op deze wijze wordt tijd vrij

gemaakt die besteed kan worden aan de kernactiviteiten van de organisatie.

6. Gespreide Organisaties

Deze ruimtelijke organisatievorm, die gekenmerkt wordt door een gespreid activiteiten patroon

zal voorlopig worden aangeduid met de term 'Gespreide Organisatie'. De 'Gespreide

Organisatie' kan onderscheiden worden van de reeds bestaande of ineer 'geconcentreerde'

organisaties op grond van haar eigenheid en een hieraan gekoppelde, specifieke problematiek.

Geconcentreerde organisaties zijn vooc hun functioneren afhankelijk van organisatieleden die

elkaar regelmatig op een bepaalde plaats ontmoeten, terwijl 'Gespreide Organisaties' bestaan

uit relatief zelfstandig opererende individuen die werkzaam zijn op verschillende locaties.

Verwacht kan worden dat gespreide organisaties fundamenteel verschillen van 'geconcentreerde

organisaties', aangezien organisatieprocessen (bijvoorbeeld coórdinatie en communicatie) op

geheel andere wijze verlopen. 'Gespreide Organisaties', worden gekenmerkt door relatieve

afwezigheid van standaard plaats en tijdgebonden interactie tussen verschillende operatoren,

personen of groepen, stellen andere vereisten aan omgaan met interafhankelijkheid, samenwer-

king, communicatie, leiding en beoordeling, besluitvorming, betrokkenheid en identificatie met

de onderneming.

Belangrijke kenmerken in de ontwerpstructuur van gespreide organisaties zijn de lage zichtbaar-

heid en interafhankelijkheid tussen verschillende onderdelen en de extreem vage organisatiegren-

zen. Afstemming van werkzaamheden binnen een dergelijke structuur vraagt om andere manage-

mentstijl en -methoden dan de gangbare stijlen en methoden die in geconcentreerde organisaties
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gehanteerd worden. Werknemers zijn relatief onzichtbaar voor leidinggevenden, hetgeen

gangbare methoden voor supervisie uitsluit (Van der Wielen 8c Taggenbrock, 1992). Dit hoeft

geen probleem te zijn in gevallen waarbij de resultaten van het werk direct meetbaar zijn, doch

kan echter problemen opleveren wanneer het complexe werkzaamheden betreft, waarvan de

resultaten moeilijk gemeten kunnen worden.

Wanneer er geen duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de verschillende functionele

eenheden bestaat voorts het gevaar dat de fysieke afstand een adequate communicatie belet en

de verzameling van informatie nodig voor het nemen van beslissingen bemoeilijkt.

De afwezigheid van plaats en tijdgebonden samenwerking tussen verspreide activiteiten

bemoeilijkt waarschijnlijk de vorming van cohesie tussen verschillende functionele eenheden.

Wanneer organisatieleden minder of weinig tijd met elkaar doorbrengen op een centrale locatie

roept dit vragen op ten aanzien van de mogelijkheden om zich persoonlijk te identificeren met

de missie of doelen van de organisatie. Lage betrokkenheid zou kunnen resulteren in het

nastreven van persoonlijke doelen die interfereren met organisatiedoelen. In het bijzonder

werknemers die een grensvlakrol voor de organisatie vervullen kunnen bloot staan aan een

sterke druk uit hun omgeving die hen kan belonen wanneer ze sterk afwijken van de organisatie-

doelen (Taillieu, Schruijer 8c Syroit, 1989).

Tenslotte bestaat er het gevaar dat de werknemer in de Gespreide Organisatie door de fysieke

afstand minder contact heeft met de heersende culturele waarden en normen van de organisatie,

hetgeen zou kunnen resulteren in een meer formele wijze van communiceren (telefoon-, of

computerverbindingen vervangen het directe contact). Een gebrek aan sociale interactie met

collega's zou de socialisatie van werknemers (indoctrinatie van normen, waarden en menings-

vorming) kunnen bemoeilijken.

7. Telewerk: een arbeidsvorm met een gespreid activiteitenpatroon

Aan de omschrijving telewerk, kleven met het oog op construeren van een betekenisvolle

definitie belangrijke bezwaren die worden gekenmerkt door een onduidelijke terminologie, een

gebrekkige, inconsistente omschrijving of operationalisatie van het begrip. Derhalve is er

gekozen voor een benadering met een breder perspectief: 'It was considered important to take

a broad perspective on the subject because telework seems to have implications for almost every

aspect of organizational functioning. According to the literature on the subject, telework not

only had a distinct impact on supervision, communication and coordination of remotely located
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activities but also on the quality of working life and organizational values, norms and working

habits' (Van der Wielen, 1992).

Vanuit Arbeids- 8c Organisatie Psychologisch oogpunt is het met name belang onderzoek te

verrichten naar de aard van de veranderingen die organisaties momenteel doorvoeren om het

hoofd te bieden aan turbulente omgevíngsinvloeden en de wijze waarop onder deze omstan-

digheden vorm gegeven wordt aan de organisatie van de arbeid. Hoewel met enige terughou-

dendheid aangenomen kan worden dat telewerk binnen het geheel van verandering voor

organisaties een reële optie is om een aantal bestaande beperkingen weg te nemen, is het

fenomeen tevens een uiting van onderliggende, meer fundamentele veranderingen in het

activiteiten patroon van organisaties. Naar verwachting werpt de conceptualisatie van telewerk

als een 'Gespreide Organisatie' in dit opzicht meer vruchten af.

Omwille van organisatorische, maar vooral ook politieke redenen, wordt veel aandacht geschon-

ken aan telewerk. Onder telewerk wordt in de literatuur over het algemeen verstaan: een geheel

van arbeidsregelingen die het werken op afstand van een centrale locatie mogelijk maken. Tot

deze arbeidsregelingen behoren onderwerpen die onder andere raakvlakken vertonen met

flexibele werktijden, flexibele arbeidscontracten en de door telematicatoepassingen ondersteunde

communicatie en coórdinatie van activiteiten.

De eerste wetenschappelijke publikaties rondom het fenomeen telewerk verschenen in 1976 met

de introductie van het begrip 'tele-commuting' door Nilles, Carlson, Gray Bc Hannemann

(1976). Geconfronteerd met het dreigende tekort aan brandstof ten tijde van de energie crisis

zocht men in de Verenigde Staten naar wegen om het woon-werk verkeer te verminderen. De

auteurs kwamen tot de conclusie, dat substitutie van het woon-werk verkeer door onder andere -

thuiswerk, mogelijkheden bood om tot aanzienlijke energiebesparingen te komen in de nabije

toekomst. Sindsdien is er, vooral in de Verenigde Staten, veel onderzoek verricht naar de voor-

en nadelen van 'telecommuting' (tele-forenzen) of telewerk. In dit onderzoek wordt telewerk

gepropageerd als een flexibele, autonomie bevorderende en resultaatgerichte wijze van werken.

Telewerk geeft werknemers in loondienst onder andere meer zeggenschap geeft over de

condities die voor de uitvoering van eigen werkzaamheden noodzakelijk zijn, hetgeen de

productiviteit en arbeidstevredenheid ten goede komt. Het fenomeen trekt anderzijds de aandacht

omdat het mogelijkheden biedt voor organisaties die op zoek zijn naar reductie van

transactiekosten bij het leveren van goederen en diensten. Omvorming van de bureaucratische

gezagsrelaties naar flexibele marktrelaties lijkt de efficiëntie en effectiviteit van het produc-
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tieproces te bevorderen. Contractvorming bij het uitvoeren van werkzaamheden door eigen

personeel lijkt een levensvatbaar alternatief. De afspraken die gemaakt worden tussen werkgever

en werknemer zijn vergelijkbaar met de afspraken die momenteel gemaakt worden met externe

contractanten en partners. Telewerk is bovendien een arbeidsvorm die in belangrijke mate

tegemoet kan komen aan de toenemende behoefte aan flexibilisering.

8. Vormen van tele~~erk

Er worden in de literatuur vier vormen van telewerk onderscheiden: tele-thuiswerk, telewerk

in buurtkantoren, telewerk in satellietkantoren en mobiel telewerk. Bij de bespreking van de

verschillende vormen van telewerk zal hier worden volstaan met een korte omschrijving van de

begrippen. Het resterende deel van dit paper zal om praktische redenen verder gewijd worden

aan tele-thuiswerk

Buurtkantoren bieden werknemers van verschillende organisaties de mogelijkheid op korte

afstand van hun woning en op afstand van de centrale werkplek werkzaam te zijn. Deze

buurtkantoren worden door de verschillende organisaties financieel ondersteund en voorzien van

de nodige apparatuur en informatietechnologie.

Het satelliet-kantoor wordt meestal gevormd door bestaande afdelingen in een organisatie die

zich fysiek van de kernorganisatie (het moederbedrijf) afscheiden en vervolgens functioneren

als een werkkantoor. Satellietkantoren zijn meestal gelocaliseerd in de nabijheid van de plek

waar een groot aantal werknemers wonen.

Tot de categorie mobiel telewerk worden werkregelingen gerekend die voor specifieke werkne-

mers relevant zijn. Verschillende werknemers kunnen, gezien de aard van hun werkzaamheden

op verschillende plaatsen werkzaam zijn en door middel van (draagbare) telecommunicatie

apparatuur met het hoofdkantoor in verbinding staan (zoals vertegenwoordigers en consultants).

De behoefte aan wisselende, flexibele werktijden en locatiekeuze lijkt vooral te bestaan bij

professionele beroepsuitoefenaars en management vanwege de aard van hun werkzaamheden

sterk mobiel moeten zijn.

Tele-thuiswerk tenslotte, heeft betrekking op werknemers in loondienst die met een vaste

regelmaat de gehele of een gedeelte van hun werktijd thuis werken. Coórdinatie van

werkzaamheden en beoordeling van het werkresultaat door de werkgever kan eventueel

plaatsvinden op afstand, door middel van telematica, hoewel de werkgever vaak met een zekere
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regelmaat wordt bezocht. Deze vorm spreekt tot dz verbeelding aangezien hij in de literatuur

veruit de meeste aandacht heeft gekregen. In Nederland is de belangstelling voor tele-thuiswerk

sterk gegroeid onder andere door de publicatie van een tweetal onderzoeken uitgevoerd door

het Ministerie van Verkeer 8t Waterstaat (Hagenbeek, Overmars 8c Jongerius, 1991) en de

Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (De Vries, 1991).

Experimenten en implementaties van tele-thuiswerk beperken zich tot nu toe vooral tot activitei-

ten die temporeel en ruimtelijk gezien relatief makkelijk los gekoppeld kunnen worden van

andere organisatie-activiteiten. Over het algemeen komen taken in aanmerking waarbij

hoofdzakelijk gewerkt wordt met conceptuele informatie. Hiertoe behoren werkzaamheden met

een hoge abstractiegraad, zoals 'knowledge work' of werkzaamheden met een zeer lage

abstractiegraad ('garnalen pellen'). Zowel sterk routinematige als zeer complexe werkzaamheden

komen in aanmerking voor tele-thuiswerk. Routinematige werkzaamheden zijn opgedeeld in

relatief eenvoudige taken waarbij het resultaat duidelijk omschreven is en voor de uitvoering van

de werkzaamheden is geen directe supervisie en intensieve communicatie vereist. Hierbij kan

men denken aan eenvoudig administratief werk zoals de invoer van gegevens of tekstverwer-

king. Op de tweede plaats kunnen specialistische taken die een hoge mate van autonomie

vereisen in aanmerking. Een computerprogrammeur bijvoorbeeld, verricht complexe werkzaam-

heden en kent een hoge mate van vrijheid bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Directe

supervisie is gezien de complexe aard van de werkzaamheden niet mogelijk.

9. Voor- en nadelen van tele-thuiswerk

Hoewel de voor- en nadelen van tele-thuiswerk meestal gepresenteerd worden als een 'win-win'

situatie voor de betrokken werkgever en werknemer zijn ze niet eenduidig. Een evenwichtige

afweging tussen voor- en nadelen, waarbij verschillende factoren een rol spelen, is noodzakelijk.

Factoren die op dit besluitvormingsproces van invloed zijn worden gevormd door organisatie-

doelen en -kenmerken, de aard en kenmerken van het werk, de behoeften, vaardigheden en

mogelijkheden (bijvoorbeeld: de specifieke thuissituatie) van de werknemer.
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9.1 Voordelen voor werkgever en werknemer.

De voordelen die tele-thuiswerk biedt voor de werkgever worden vooral gezocht in de

productiesfeer. Er zijn aanwijzingen dat de productiviteit per werknemer toeneemt, terwijl de

productiekosten afnemen. Een nadeel is dat de mate waarin de productiviteit toeneemt moeilijk

vast te stellen is, aangezien hiervoor in het onderzoek meestal geen objectieve maatstaven

worden aangelegd. Het betreft hier overigens taken, waarbij het arbeidsresultaat zich per

definitie moeilijk laat meten (bijvoorbeeld dienstverlenende- of complexe taken). Berekeningen

van de totale kosten die gemoeid zijn met telewerk zijn niet voor handen. Vaak beperken de

berekeningen zich tot schattingen van de aanschafkosten van apparatuur of de te verwachten

communicatiekosten, die meestal geheel of voor het grootste deel gedekt kunnen worden door

besparingen die geboekt kunnen worden op huisvesting of reiskostenvergoedingen. Bij het

opstellen van het totale kostenplaatje dient echter ook rekening gehouden te worden met

eventuele onderhoudskosten, opleidingskosten, reorganisatiekosten en managementkosten.

De productiviteit van administratief personeel en managers met een tele-thuiswerk regeling

neemt volgens onderzoek toe met ongeveer 15 tot 20 procent. Hiernaast wordt er ook melding

gemaakt van productiviteitsstijgingen rond de 60 qo. Aan welke factoren de verhoogde

productiviteit moet worden toegeschreven is veelal onduidelijk. Waarschijnlijk stijgt de

productiviteit door een combinatie van factoren:

- werknemers kunnen hun eigen werktempo bepalen en worden minder gestoord;

- zowel de arbeidsintensiteit als arbeidsduur stijgt;

- en de arbeidsorganisatie is meer efficiënt.

De gemeten productiviteitsverhogingen kunnen bijvoorbeeld toegeschreven worden aan een

hogere werkintensiteit (meer uren werken per dag), meer werk per uur, minder incidentele

absentie, minder werkonderbrekingen of -verstoringen, of een hogere verwerkingssnelheid

aangezien van computerfaciliteiten gebruik gemaakt wordt op irreguliere tijden (hogere respons-

snelheid). Hiernaast is het mogelijk dat een betere afstemming tussen werktijden en de biolo-

gische klok of circadiane ritmen van werknemers de productiviteit beïnvloedt. De mogelijkheid

om werkzaamheden die de nodige concentratie vereisen in een rustige omgeving uit te voeren

is evenzeer van belang voor de productiviteitsverhogingen. Wanneer men in afzondering werkt

heeft men het voordeel dat men minder gestoord wordt tijdens het werk.
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Voordelen van telewerk liggen voor de werknemer op de eerste plaats in de mogelijkheid die

om een gunstige regeling te treffen ten aanzien van afstemming tussen arbeidstijd en -plaats.

Werknemers blijken over het algemeen meer tevreden te zijn wanneer rekening gehouden wordt

met specifieke omstandigheden waarin zij verkeren. Recent onderzoek heeft dit onlangs

bevestigd. Hiernaast blijkt uit de evaluatie van een project met als doel de invoering van

flexibele werktijden bij de Amerikaanse overheid dat de toegenomen tevredenheid vooral toege-

schreven kan worden aan een gevoel van 'toegenomen waardering als persoon'. Werknemers

zijn over het algemeen tevreden met de toegenomen zeggenschap over de indeling van eigen

werktijd, de verminderde controle door hun werkgever en een betere afstemming tussen werktijd

en vrije tijd. Hiernaast maken de werknemers melding van efficiëntievoordelen zoals: minder

onderbrekingen tijdens het werk, verhoogde concentratie, minder tijdverlies en besparingen op

reiskosten en levensonderhoud.

Hiernaast liggen er voordelen voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt die wegens specifieke

omstandigheden over het algemeen moeilijk betaalde arbeid kunnen vinden, zoals werknemers

die vanwege verplichtingen thuis in de nabijheid van de woning willen werken: vrouwen met

schoolgaande kinderen of minder valide werknemers.

9.2 Nadelen voor werkgever en werknenter

Als nadelen van tele-thuiswerk worden door werkgevers vaak factoren genoemd die verband

houden met codrdinatie en beheersing van activiteiten tussen centrale en decentrale werkplekken.

De belangrijkste voorwaarden die managers dan ook stellen bij de aanvaarding van telewerk is

het behoud van de beheersbaarheid van de organisatie. Tele-thuiswerk brengt voor het

management een aantal problemen met zich mee die te maken hebben met geografische afstand

tussen verschillende organisatie-leden.

Afstemming van werkzaamheden binnen een dergelijke structuur vraagt waarschijnlijk om

andere managementstijl en -methoden. Werknemers zijn relatief onzichtbaar voor

leidinggevenden, hetgeen gangbare methoden voor supervisie uitsluit. Dit hoeft geen probleem

te zijn in gevallen waarbij de resultaten van het werk direct meetbaar zijn, doch kan problemen

opleveren wanneer het complexe werkzaamheden betreft, waarvan de resultaten moeilijk

gemeten kunnen worden.
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Wanneer er geen duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de verschillende functionele

eenheden bestaat voorts het gevaar dat de fysieke afstand een adequate communicatie belet en

de verzameling van informatie nodig voor het nemen van beslissingen bemoeilijkt.

De afwezigheid van plaats en tijdgebonden samenwerking tussen verschillende activiteiten

bemoeilijkt waarschijnlijk de vorming van cohesie tussen verschillende functionele eenheden.

Wanneer organisatieleden minder of weinig tijd met elkaar doorbrengen op een centrale locatie

roept dit vragen op ten aanzien van de mogelijkheden om zich persoonlijk te identificeren met

de missie of doelen van de organisatie. Lage betrokkenheid zou kunnen resulteren in het

nastreven van persoonlijke doelen die interfereren met organisatiedoelen. In het bijzonder

werknemers die een grensvlakrol voor de organisatie vervullen kunnen bloot staan aan een

sterke druk uit hun omgeving die hen kan belonen wanneer ze sterk afwijken van de organisatie-

doelen.

Tenslotte bestaat er het gevaar dat de werknemer door de fysieke afstand minder contact heefr

met de heersende culturele waarden en normen van de organisatie, hetgeen zou kunnen resulte-

ren in een meer formele wijze van communiceren (telefoon-, of computerverbindingen

vervangen het directe contact). Een gebrek aan sociale interactie met collega's zou de socialisa-

tie van werknemers (indoctrinatie van normen, waarden en meningsvorming) kunnen

bemoeilijken.

Als belangrijkste nadeel van telewerk voor werknemers wordt 'de verarming van de arbeidsre-

latie'. Verschillende enquêtes onder thuiswerkende werknemers hebben inmiddels uitgewezen

dat de angst voor sociaal isolement, onbevredigende sociale contacten en de verminderde kans

op promotie door lage zichtbaarheid, tot de grootste nadelen van telewerk gerekend moeten

worden. Voorts bestaat het gevaar dat telewerk negatieve consequenties heeft voor de

afstemming tussen werk en privé-leven. In deze gevallen gaat het om verlenging van werktijden

die ten koste van de vrije tijd, terwijl er verder melding gemaakt wordt van mogelijk negatieve

invloeden op het gezinsleven. Onderzoek toont aan dat full-time tele-thuiswerkers worden

geplaagd door gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie, onzekerheid over de eigen sociale

status, faalangst, werkverslaving en stress. Veel problemen komen voort uit de ruimtelijke

afzondering van collega's en er treden vaak rolconflicten bij pogingen het privéleven van de

werkzaamheden te scheiden. Hoewel organisaties familie-problemen typisch als een verschijnsel

beschouwen dat buiten de verantwoordelijkheid van het management valt, is het nog maar de

vraag of deze redenering stand houdt wanneer men in toenemende mate werknemers aanmoedigt

om thuis te werken. Naar verwachting zal de organisatie in toenemende mate betrokken worden
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bij de soms strijdige belangen tussen privé- en werkleven. De co~rdinatie van activiteiten tussen

privé-leven en werk wordt bij de integratie van wonen en werken relatief belangrijker. Deze

onderwerpen zijn overigens niet nieuw maar worden door de integratie van wonen en werken

meer complex en verhogen de kans op conflicten daar waar het evenwicht wankel is.

10. Bij wijze van conclusie: andere normen en waarden ten aanzien van organiseren

De geschetste ontwikkelingen vertonen een duidelijke trend naar andere normen en waarden van

organisatie, dan degene diegene die aan de grondslag lagen van het bureaucratisch-hiërarchisch

model. Bureaucratie is positie gericht: gezag steunt op positie; status en rang zijn belangrijk.

Het post-bureaucratisch model is meer persoonsgericht, gezag is gebaseerd op expertise en

involvering in relaties. Bureaucratie is gericht op bekwaamheid en efficiency door herhaling van

dezelfde handelingen of activiteiten. Het post-bureaucratisch model is gericht op zowel innovatie

als efficiency. Bureaucratie is gericht op regels en procedures en beloont inschikkelijk gedrag.

Het post-bureaucratisch model is gericht op resultaat en beloont prestatie. Bureaucratie neigt er

naar status te vergoeden: beloning is positie gebonden en posities zijn hiërarchisch opgestapeld.

Het post-bureaucratisch model zoekt bijdrage te belonen, de toegevoegde waarde geleverd door

de persoon, ongeacht diens positie.

Ietwat extreem gesteld zien we een vermindering van de bureaucratisch-hiërarchische carrière-

vorm, als sequentie van bereiken van hogere jobs. De logica van ordelijke lineaire progressie

naar steeds hogere jobs lijkt te zullen wisselen voor een systeem van schuiven van project naar

project, waarbij beloning gekoppeld wordt aan prestatie (het professioneel model), of het

successief ontwikkelen van eigen ideeën (het ondernemersmodel). De kansen op langdurige

loopbanen binnen één firma worden kleiner, en de loyaliteit en zekerheid van werkgever en

werknemer worden kleiner.

Opvattingen over flexibel gebruik van tijd en plaats zijn eveneens sterk verweven met de

organisationele normen. Perin (1988) toont aan dat adoptie van flexibele werkregelingen een

diepgaande verandering vergt in de denkwijze over organisatieprocessen. De gedachtengang

over organisatieprocessen wordt momenteel nog voor een groot deel bepaald worden door 19e-

eeuwse opvattingen over werkdiscipline en controle, die bijvoorbeeld vereisen dat alle werkers

gelijktijdig op dezelfde plaats aan het werk zijn. De toename van specialisatie en de
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hieruitvoortvloeiende codrdinatieproblemen werden opgevangen door een beroep te doen op de

gezamenlijke aanwezigheid.

De ideologie van vaste werktijden en werkplaatsen, en de fragmentering van werkzaamheden

heeft haar nut bewezen in het industriële tijdperk en geleid tot een 'compartementalisatie' van

de samenleving in tijd en plaats. Uitingen hiervan zijn de scheiding tussen werktijd - vrije tijd

en woon- en werkplaats. Zo zijn bureaucratische organisatiestructuren functioneel bij massa-

productie van goederen. De gehanteerde werkvormen lieten geen afwijkingen toe in aankomst-

vertrek tijden van werknemers. Dergelijke rigide indelingen zijn inmiddels grotendeels

achterhaald door maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen. Destandaardistatie en

geleidelijke individualisering van de samenleving, nieuwe technologische mogelijkheden en

veranderende economische omstandigheden versterken de behoefte aan een diversiteit van

werkregelingen zoals deeltijd werk, part-time werk, ouderschapsverlof, glijdende- en variabele

werktijden, gecomprimeerde werkweken, langere vakanties, etc.

De aard van het werk is bovendien sterk veranderd. In de toekomst kan men een verdere groei

van het aantal 'knowledge workers' verwachten. Hieronder worden professionele werknemers

verstaan die complexe mentale arbeid verrichten. Er is nog weinig onderzoek verricht naar de

condities en omstandigheden waaronder de 'knowledge worker' zijn taak optimaal kan

verrichten. Het onderzoek is in het verleden vooral gericht geweest op de consequenties van

mechanisatie en routinisatie op de werkvloer. Hiernaast is het onderzoek in het begin van de

'informatie-revolutie' vooral gericht geweest op de consequenties van geautomatiseerde routines

en procedures voor de werkbeleving.

Men kan aannemen dat de werkzaamheden van de 'kenniswerker' slechts indirect kunnen

worden beïnvloed gezien de aard en de complexiteit van het werk. De organisatie dient zorg te

dragen voor optimale condities waarbinnen deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Ruimtelijke- en tijdsaspecten van het werk zijn direct verweven met de kwaliteit van de arbeid,

arbeidsbeleving en prestatiecondities.

In de klassieke ideologie heerst echter de opvatting dat een flexibel gebruik van tijd en plaats

vooral eenzijdig tegemoet komt aan de behoeften van de individuele werker en dat de

organisatie hierbij geen direct belang heeft.
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Plaats- en tijdsaspecten van werken zijn historisch verbonden met opvattingen over industriële

discipline en statushiërarchie. De bevrediging van behoeften aan variatie, uitdaging, autonomie

en invloed zijn direct gekoppeld aan promotie, vooruitgang en carrière. Zelf-organisatie,

afwezigheid van de werkplaats en afstandelijkheid zijn gekoppeld aan gezag, prestige en status

en derhalve cultureel ongepast voor ondergeschikten. Aspecten van tijd en ruimte zijn geleidelijk

verworden tot 'surrogaat-indicatoren' van werkzaamheid en prestatie. Dergelijke verschuivingen

vinden we terug in de 'quasi-gelijkstellingen' van tijdsduur en prestatie, aanwezigheid en

werkzaamheid, zichtbaarheid en belangrijkheid, afwezigheid van de werkplaats en rust,

thuiswerk en overwerk, hiërarchische positie en beloning, positie en privilege, rang en

verantwoordel ijkheidszin.

Verder moeten we stilstaan bij het feit dat vaste werktijden en werkplaatsen de fysieke en

temporele grenzen aangeven waarbinnen de werknemer aangesproken kan worden.

Standaardisatie van tijd en plaats biedt de werknemer houvast bij het bepalen van de scheiding

tussen privé en werk en biedt bescherming tegen een organisatie die mogelijkerwijs volledig

beslag zou leggen op de werknemer.

Flexibilisering van temporele en ruimtelijke aspecten van organisatie en arbeid, vergt het

herdenken van deze concepten en connotaties. Relatieve trage verspreiding van flexibele

werkregelingen doet vermoeden dat bestaande culturele weerstanden groter zijn dan men op

grond van rationele argumenten mag aannemen.

Het lijkt daarom aannemelijk dat het gemeenschappelijk maken van assumpties over

werkregelingen een nuttige discussie teweeg kan brengen over de speelruimte en culturele

aanvaardbaarheid van alternatieve vormen van werken en de daaraan verbonden connotaties.

Een dergelijk debat lijkt een eerste vereiste voor het ontwikkelingen van convergerende

betekenis en innovatief gedrag in organisaties.
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