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Opbouw van de presentatie
• Verschillende keuzes hoe fietsen te produceren
• Wat kunnen we leren van het verleden: ontwikkelingen 

technologie, werkgelegenheid en kwaliteit van de arbeid
• Discussies in de arbeidersbeweging 100 jaar terug
• Automatisering jaren ‘60 en ’70; Microelektronica, 

beeldschermen en robots jaren ‘80 en ’90
• Beleid FNV rond 1990
• Digitalisering en robots deze eeuw
• Obstakels voor een goede aanpak
• Platform economie
• Medezeggenschap en rollen van belanghebbenden
• Technologische èn sociale innovatie 2



Gazelle goed voorbeeld?  2015, 1925
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KOGA. Een monteur maakt een hele fiets
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https://www.koga.com/files/5/3/6/100proce
nt.jpg



Booglassen: (partieel) geïntegreerde functies 
of gesplitste functies (Benders 1993)
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Ir. Theo van der Waerden 1876 - 1940
• 1918-1940: lid Tweede 

Kamer voor de SDAP
• Vaste spreker NVV 

congressen
• Proefschrift 1911 Delft: 

“Geschooldheid en 
techniek: onderzoek naar 
den invloed van 
arbeidssplitsing en 
machinerie op de mate van 
vereischte oefening en 
bekwaamheid der
arbeiders“ 6



Conclusies: ontscholing en uitmergeling
• De ‘wetenschappelijke bedrijfsorganisatie’ van ir. Frederick 

Taylor maakte de beloften niet waar.

7



Katholieke timmerliedenbond in 1907:
• De timmerman werd ‘een heer op de bouw’ genoemd, maar 

door machinale houtbewerking en verandering van 
bouwmateriaal verdween het ambachtelijk karakter van het 
vak: monteren van geprefabriceerde elementen en 
betonbekistingen, vaak ook in de fabriek

• Metselaar moest ingewikkelde metselconstructies kunnen 
uitvoeren, maar dat vakmanschap verdween. Metselen 
werd ‘stenen wegleggen’, bukken, draaien en tillen.

• Van der Waerden 1924 in ‘Het Taylorstelsel’: 
bouwvakarbeiders moesten de strijd tegen stukloon 
opgeven; houtarbeiders regelden het bij collectief contract; 
steenleggers en stratemakers zijn principieel tegen; 
timmerlieden en leidekkers sluiten leden uit die stukloon 
accepteren 8



Dilemma’s
• Massaproductie en kwaliteit van de arbeid
• Werkgelegenheid op korte en op lange termijn
• Vakmanschap en welvaart
• Dus:

• 1924 
• .
• Rapport van NVV en SDAP
• En cao’s, arbeidstijdverkorting, 
• En overheidsbeleid: van werk naar werk met uitkering, 

nieuwe veiligheidswet etc 9



Vergelijkbare discussies later
• Jaren ‘60 – ’70: automatisering, werkstructurering, WOR, 

SER-advies 1968, kwaliteit van de arbeid (vakbonden); 
polarisatie en regradatie functiestructuur; Subsidieregeling 
Arbeidsplaatsverbetering

• Van ‘technologisch determinisme’ naar ‘economisch 
determinisme.

• Jaren ‘80 en ‘90: Informatietechnologie en micro-
elektronica; Commissie Rathenau; SER-advies 1982; 
regradatie functiestructuur; Robotisering zowel taaksplitsing 
als taakintegratie; Beeldschermen op kantoor; Ondanks 
twijfels toch groei werkgelegenheid; Regeling 
functieverbetering; Artikel 3 Arbowet: ‘welzijn bij de arbeid’

• Van ‘economisch determinisme’ naar ‘organisational choice’10



Werken met beeldschermen ‘84 – ‘86
• Onderzoek o.l.v. NIPG TNO Leiden in opdracht van 

ministerie SZW
• Aanpassing meubels, apparaten, voorlichting, regelgeving
• RSI, stress
• Arbodiensten
• Cao’s
• Arbocatalogi
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FNV activiteiten technologie jaren ‘80
• FNV Steunpunt Technologie; FNV (1985). ‘Vakbeweging en 

automatisering. Discussienota’.
• Technologie-overeenkomsten en automatiseringscontracten 

(sector- en bedrijfsniveau); ‘Werknemersplannen’
• FNV boekjes over nieuwe technologie, ‘Sociaal inventief 

automatiseren’ (1987); (OR) cursussen nieuwe technologie
• Discussieproject Verandering, vernieuwing, verbetering in 

de bouw- en houtnijverheid (1989) Bouw- en Houtbond FNV
• Dienstenbond FNV: ‘Automatisering en werkgelegenheid’ 

(1979); ‘Automatisering de baas’ (1983)
• Strategie: tussen ‘verdelingsperspectief’ (eisen stellen aan 

gevolgen) en ‘producentenperspectief’ (heet nu co-creatie).
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Deze eeuw: technologie en skills
• Internet of things en opnieuw robotisering
• Polarisatie: CPB obv inkomens;

Unimaas obv gevraagd opleidingsniveau
• Middelbare cognitieve taken verdwijnen
• Twijfels over nieuwe werkgelegenheid

• ‘21th century skills’
• De flexibele mens of menswaardige techniektoepassing?
• Niet alleen door onderwijs en cursussen, maar ook op en 

door het werk
• Wat kan een meedenkende medewerker in een ‘command 

& control’ managementstijl? 13



Kost nieuwe technologie banen? 
Vanaf jaren ‘80 micro-elektronica, ICT, 
robotisering, maar aantal banen groeit

Bron: 
CBS
Tabel: 
FP

Bevol-
king
15 – 65 
jaar

Be-
roeps-
bevol-
king
x1000

Werk-
zame
beroeps 
bevol-
king

Werk-
loze
beroeps 
bevol-
king

Netto arbeids-
participatie

1987 10.024 5.743 5.257 486 52,4%

2014 10.980 7.870 7.215 656 65,7%
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W-EU
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Obstakels voor benutten technologie, 
productiviteit, innovatievermogen en 21th 
century skills
• Eerst automatiseren en dan organiseren is foute volgorde
• ICT wordt niet vanuit eindgebruiker ontworpen, maar vanuit 

centrale besturing
• ‘command & control’ managementstijl in plaats van 

‘participation & trust’
• ‘low road’ van kostenbesparingen in plaats van ‘high road’ 

van investeren in mensen
• Sociale dialoog onder spanning
• Focus op vervanging werk door technologie in plaats van 

op verbetering werk door technologie (cobotisering)
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Betrokkenheid SER
• Jaren ‘50 Productieve coöperatie en plezier in het werk
• Jaren ‘60 werkstructurering en werkoverleg
• 1968 advies automatisering
• Jaren ‘70 project stuur- en regeltaken
• Advies 1982 micro-elektronica
• 2006 advies Sociale Innovatie
• 2016 werkagenda Mens en Technologie
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September 2016

• Geen advies, maar 
verkenning en 
werkagenda

• Veel sociale 
innovatie en 
aandacht voor 
arbeid en 
organisatie

• Maak aantrekkelijke 
functies

• Ook voor rol OR
• Rol SER: monitoren
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Technologische èn sociale innovatie
• Platform Slimmer Werken 2004 (sociale partners)
• SER Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen. Thema 

sociale innovatie 2006 (60 pagina’s)
• Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie 2006 – 2012
• ‘Gewoon goed werk’ en ‘duurzame inzetbaarheid’
• Ondanks de evidente voordelen om in mensen te 

investeren gebeurt het niet op grote  schaal; 
• Behalve een aangepast onderwijsbeleid ook 

stimuleringsprogramma’s van de overheid noodzakelijk
• ESF subsidie; MKB-programma’s slimmer werken
• Overheid terughoudend 
• SER agenda Mens en Technologie 2016 T



Platform economie 
(Werkspot, Uber, Helpling, Deliveroo enz).

Geen arbeidscontract
• Te onderscheiden van 

deeleconomie
• Werknemer of zelfstandige
• Voor sommigen gunstig
• Race to the bottom?
• Risico van uitbuiting
• Geen collectieve 

belangenbehartiging
• Geen medezeggenschap
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Smart Industry: twee keer een valse start;
geen technologische én sociale innovatie
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• Fortuin (CNV), Asscher (SZW), Dezentjé (FME), Lugthart (FNV)
• 25 augustus 2015 Start voorbereiding ‘Fieldlab Sociale Innovatie’ 



‘Op weg naar de chemicus 4.0’
Werkgeven 14 (4), winter 2017, 22 – 24.

• De chemiesector staat de 
komende decennia voor 
grote uitdagingen. Door de 
transitie van fossiele naar 
circulaire grondstoffen en de 
voortschrijdende 
digitalisering zullen het werk 
en de werkprocessen 
ingrijpend wijzigen. Dit 
vraagt een hoop van de 
medewerkers. AWVN, 
brancheorganisatie VNCI en 
opleidingsfonds OVP 
begeleiden deze omslag 

gezamenlijk.

• Betrokkenheid operators, 
ondernemingsraden, 
vakbonden? 23



Vernieuwing medezeggenschap
• Vernieuwing is altijd nodig, bij voorbeeld om flexwerkers en 

ZZP’ers te betrekken, te adviseren over robotisering en 
digitalisering; te overleggen over bedrijfsstrategie.

• Een beter gesprek tussen bestuurder en OR is 
onvoldoende

• Directe participatie of werknemersparticipatie of informele 
medezeggenschap is zeer belangrijk voor de 
bedrijfsresultaten en de kwaliteit van de arbeid, maar 
principieel iets anders dan formele medezeggenschap. 
Doelen en machtsverhoudingen in beide situaties 
verschillen.

• Wie dat ontkent of negeert houdt zichzelf voor de gek en 
zal – ondanks alle inspannigen – teleurgesteld worden 24



FNV-beleid (visietraject 2016 en Patijn 6 oktober 2017)
• 32 uur werken tegen hetzelfde loon; werk verdelen
• Robotiseringsfondsen voor omscholing
• “Meer aan de voorkant zitten bij technologische 

ontwikkelingen. Daarbij zijn drie zaken van belang: 
– Invloed uitoefenen door samenwerking met (Europese) 

ondernemingsraden en door cao-afspraken te maken.
– Nadenken over de vraag onder welke voorwaarden 

technologie ingevoerd kan worden.
– Benadrukken dat kwaliteit van werk, scholing, 

medezeggenschap, veiligheid van robots en stageplekken 
van groot belang zijn bij de verdere verspreiding van 
technologie.”

Zie: cao Netwerkbedrijven 2015; cao Metalektro 2016 27



Fokke en Sukke
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