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Niet speculeren, maar aan het werk
Het heeft geen zin
te speculeren over
de gevolgen van
technologische
vernieuwing zoals
robotisering. Het
is zinvoller de be-
drijfsorganisatie
rijp te maken om
de kansen van
nieuwe technolo-
gieën te grijpen,
meent socioloog
Frank Pot.
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De verhalen en rapporten
over honderd jaar produc-
tievernieuwing in ons
land, van lopende band en

typemachine tot automatisering en
robotisering, ogen hetzelfde: ze lei-
den tot vrees voor verschraling van
arbeid en voor verlies van banen.
Maar elke speculatie over mogelijke
gevolgen van al die vernieuwing is
de afgelopen eeuw zinloos gebleken,
stelt Frank Pot, emeritus hoogleraar
sociale innovatie aan Radboud Uni-
versiteit in Nijmegen. Verwachting
en realiteit bleken niet te kloppen.

Pot sprak vorige week voor de le-
den van zeeliedenvakbond Nautilus
in Rotterdam. Een sector waarin de
nodige vernieuwingen op stapel
staan. ‘Scheepsonderhoud’ vanaf de
wal met behulp van sensoren en
draadloze technieken is al in op-
mars; de komst van bemanningslo-
ze schepen is nog een kwestie van
tijd. Die ontwikkelingen gaan ge-
paard met veranderingen op de ar-
beidsmarkt en daarmee met vrees
voor zowel banenverlies als voor
aantasting van de kwaliteit van het
werk voor betrokkenen.

Het speculeren over die effecten is
menselijk gezien begrijpelijk, maar
zo constateert Pot op basis van his-
torisch onderzoek, de werkelijke ge-
volgen van nieuwe ontwikkelingen
zijn niet echt voorspelbaar. Reden
voor hem – en hij staat daarin niet
alleen – om het over een andere
boeg te gooien: pas de bedrijfscul-
tuur aan zodat je bedrijf kan inspe-
len op nieuwe ontwikkelingen als
die zich voordoen. ,,Ga met elkaar na
welke kansen die nieuwe technie-
ken bieden’’, aldus Pot. Met niet al-
leen productiviteit als factor maar
ook met als doel de kwaliteit van ar-
beid en de arbeidsrelaties op een ho-
ger peil te brengen.

Daarbij is voor hem een factor
heel erg belangrijk: een bedrijf dat
volop wil profiteren van technische
vernieuwingen moet sociaal inno-
veren. Dat wil zeggen: veranderen
van de topdown-structuur – ‘bevel
en controle’ –, waarbij personeel en
hun bazen afwachten wat de leiding
voor hen beslist. ,,Geef ze meer pro-
fessionele ruimte in hun functie-uit-
oefening en verbeter het werkover-
leg. Spreek zo’n aanpak af in cao’s.
Recente voorbeelden zijn de cao Me-
talektro en de cao Netwerkbedrij-
ven. De overheid kan haar rol beper-

‘Ga met elkaar
na welke kansen
die nieuwe
technieken bieden’

ken tot het stimuleren en het be-
leidsmatig en wettelijk aanpakken
van ongewenste negatieve effecten
zoals een verslechtering van de kwa-
liteit van de arbeid en ongelijke kan-
sen op de arbeidsmarkt’’, meent Pot.

Het Nederlandse bedrijfsleven
heeft nog steeds moeite die weg, die
als sociale innovatie wordt aange-
duid, in te slaan. ,,Ondanks adviezen
van bijvoorbeeld werkgeversorgani-
satie AWVN en de vakbonden, ligt de
nadruk nog te veel op technologi-
sche vernieuwing.’’

Onderzoek heeft volgens Pot ge-
leerd dat dergelijke bedrijven juist
baat hebben bij sociale vernieuwing.
Hij wijst op een onderzoek van EIM.
Dit toont aan dat bedrijven die ook
sociaal innoveren met hun omzet,
bedrijfsresultaat en productiviteit
twee keer zo goed scoorden als de
bedrijven die dat aspect achterwege
lieten. Ze creëerden daarnaast veel
meer banen dan de bedrijven, die so-
ciale innovatie achterwege lieten.

Ontscholing, uitmergeling en afmattingsgrens
De discussie over de gevolgen van
technische innovatie voor de werk-
vloer is al zeker een eeuw gaande,
aldus Frank Pot. Dat begon met de
invoering van de lopende band in het
begin van de vorige eeuw. Er werden
veel voordelen verbonden aan wat in
die jaren ‘wetenschappelijke be-
drijfsvoering’ werd genoemd. De
productie zou optimaal zijn, de werk-
nemer niet overbelast en hij verdient
naar zijn arbeidsvermogen, somt Pot
de indertijd geuite positieve argu-
menten op.
De Delftse onderzoeker en later
SDAP-Kamerlid Theo van der Waer-
den constateerde in 1911 in zijn
proefschrift een heel ander beeld. Hij
signaleerde ‘ontscholing’ (vakbe-
kwaamheid was niet meer nodig) en
‘uitmergeling’ van de werknemers

door overbelasting. Anders gezegd:
het werken aan de lopende band was
saai en zwaarder dan voorspeld.
Maatschappelijke onrust bleef niet
uit. Er kwam vanuit de vakbond en
de politiek een roep om maatregelen.
In mei 1925 was er onder meer in
Groningen een demonstratie voor
medezeggenschap. En die inspraak
kwam er met als voornaamste doel,
aldus Pot, om afspraken te maken
over de ‘afmattingsgrens’. Vrijwel
tegelijkertijd kwamen er cao’s om de
concurrentie op loonkosten te mini-
maliseren.
De automatisering in de jaren zestig
kende een soortgelijke ontwikkeling:
Automatisering leidde tot vrees voor
‘taakverarming’ ofwel de angst dat
slechts eenvoudig werk zou resteren.
De Sociaal-Economische Raad kwam

met een programma om banen inte-
ressant te houden en werkoverleg te
bevorderen. De overheid stimuleerde
dit met een subsidieregeling voor
arbeidsplaatsverbetering.
Informatietechnologie en micro-
elektronica deden in de jaren tachtig
en negentig vrezen voor een splitsing
in eenvoudig werk en in interessant
werk en voedde de twijfel over groei
van de werkgelegenheid. Pot: ,,Er
werd zelfs al gesproken over de komst
van de driedaagse werkweek.’’
Die groei kwam er toch en het meren-
deel van de Nederlanders kent nog
steeds een vijfdaagse werkweek. De
toename van kantoorwerk door auto-
matisering deed de overheid wel
besluiten ergonomische maatregelen
in te voeren om overbelasting van
onze ogen, schouders en polsen te

voorkomen. De ondernemingsraad
kreeg meer status en werknemers
meer rechten om het werk naar eigen
inzichten uit te voeren.
Sinds het begin van deze eeuw lei-
den termen als robotisering en –
tegenwoordig – Internet of Things
volgens Frank Pot opnieuw tot spe-
culaties en onrust. Opnieuw verschij-
nen er rapporten over het verlies van
werkgelegenheid. En discussies over
scholing in ‘21th century skills’.
Zijn antwoord blijft: speculeer niet
maar schep als bedrijf via medezeg-
genschap en vertrouwen ruimte op
de werkvloer om volop op die innova-
tie te kunnen inspelen. ,,En laat de
overheid zich beperken tot stimule-
ren van sociale innovatie en het
aanpakken van ongewenste negatie-
ve effecten.’’

Frank Pot


