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Commentaar u1t het Wetenschappelijk ln
stituut 

Christelijk-sociaal 
den ken als vorm van 
modern management 

Er 1s een tijd geweest dat mensen d1e 
volgens christelljke opvattlngen wilden Ie
ven voor achterlljk versleten werden; ziJ 
waren de l1eden van de nachtschuit. Oat IS 
nu wei een stuk andersl Het christelijk
sociale denken en de christen-democratl
sche vis1es op overheid en samenleving 
worden momenteel tamelijk algemeen in 
positieve z1n begroet. Moderne manage
menttheoneen naderen qua sfeer de voor
stellen die vanuit onze sociale en politieke 
trad1t1e naar voren worden gebracht. Oat 
hoeft ons n1et te verbazen. lmmers, het 
Evangel1e heeft betrekking op de schep
plng waar wiJ in Ieven. Het IS 1nderdaad 
een lamp voor onze voeten. Of, minder 
plechtig, als een maatschappiJ-analyse en 
als voorstellen tot transformatle van de 
maatschappij wezenlijk ge1nspireerd ziJn 
door het Evangelisch Appel dan zullen ze 
ook wei prima dienen tot het welzijn van 
mens en schepping Voorzover 1n het den
ken van ons en van anderen voortgang IS, 
en geen regressie, kan en1ge convergen
tle van inzichten verwacht worden. Dit ver
schiJnsel betreft zowel de visies op de 
organ1satie van het overheidsoptreden als 
op datgene wat z1ch in ondernemingen 
afspeelt. 

Deelgenoten in een 
werkgemeenschap 
Het christeiiJk-sociale denken heeft steeds 
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gesteld dat de onderneming een arbeids
gemeenschap is waarin werkgever en 
werknemers elkaar als volwaardige deel
genoten moeten beschouwen. Oat was 
destijds, tegen de achtergrond van de 
klassenstrijd die door het klassieke kap1ta
l1sme en het even klassieke socialisme 
respectlevelijk werd u1tgelokt en gevoerd, 
een heel opzienbarende visie. N 1et uitbui
ting maar respect voor de arbeid, geen 
haat maar een streven naar harmonie, niet 
het puur matenele maar het welziJn van 
aile betrokkenen moest voorop staan, niet 
een ongeremd winststreven maar de con
t1nu1teit en bloei van de onderneming. Oat 
moet destijds wei redelijk utopistisch ge
klonken hebben. 

In ieder geval kon niemand ervan uit
gaan dat zoiets uit het vrije spel van indiVI
duele krachten zou ontstaan. Er moesten 
organisaties ZIJn d1e deze idealen met man 
en macht konden realiseren de vakbewe
QinQ. Ook om harmon1e en onderling res
pect moet 1mmers gestreden worden. En 
in dat gevecht moeten mensen solidair 
ZIJn, ook met hen die in andere bedriJven 
en bedrijfstakken werken. Door de vakbe
weglng werden de ondernemers zonodig 
gedwongen om de menselijke waardig
held van werknemers te respecteren. Zo
doende kregen werkgevers geen kans 
om, parasitair, de regels van het menselijk 
fatsoen die door anderen werden voor-
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gestaan te ontduiken. De overheid heeft 
met het systeem van 'algemeen verbin
dend verklaren' van overeenkomsten dit 
proces de onm1sbare wettelijke onder
steuning gegeven. Het christelijk-sociale 
denken vond een weerslag 1n de bedriJfs
praktijk. Werknemers werden deelgeno
ten in de onderneming. 

De verlichte ondernemer en zijn 
nieuwe werknemers 
Het beeid van de ondernemer als de 
egolstische uitbuiter zonder oog voor de 
belangen van de werknemer, doet in som
mige kringen nog steeds opgang. Het 
past echter niet meer, zeker niet op suc
cesvolle captains of industry Voor een 
aantal middelmatige figuren die hun onze
kerheid met machtsvertoon trachten te 
maskeren klopt dat beeld nog wei - ai
leen al met het oog op hen zijn vakbonden 
nodig ten e1nde hun verdwiJning te be
spoedigen. De moderne, verlichte werk
gever heeft echter al lang de beteken1s 
van democratie en menselijkheid ontdekt. 

In Amerikaanse handboeken valt te le
zen dat leiders van ondernemingen beset
fen dat de toekomst van hun bednJf af
hangt van het hebben van bij-de-tijdse, 
bekwame en tevreden werknemers. 1 Als 
er een klimaat van wantrouwen bestaat, 
tussen directie en arbeiders, ontstaan er 
voortdurend moeilijkheden, maakt men el
kaar verwijten; dan wordt er gestaakt en 
wordt soms zelfs geweld gebruikt. De pro
duktiviteit zal tot gevaarlijk lage niveaus 
dalen en missch1en volgt er wei bedrijfs
sluiting. Wat een ellende als bazen die een 
gat in hun persoonlijkheid hebben, n1et 
tijdig genezen of het bedrijf uit geschopt 
worden! De effectieve ondernemer zal 
daarentegen zoeken naar arbeidsvrede 
en harmonie. Vakbonden hebben daarin 
een belangrijke rol omdat ze vorm geven 
aan de dialoog tussen arbeid en onderne
ming. 

Het geciteerde handboek gaat nog ver
der: veel ondernemers zien zichzelf als 
rentmeesters die ook een algemeen be-
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lang dienen. 2 Het is niet zo dat de dienst 
aan de aandeelhouders voor de directies 
voorop staat. Hun belangen worden afge
wogen met belangen van de sociale om
geving, het milieu, het welzijn van de werk
nemers en het voortbestaan van het be
driJf als zodanig. Vandaar dat 1n zo'n hand
boek een fl1nk deel wordt gewijd aan de 
ethiek van het ondernemen, de bedriJfs
ethiek, de rol van eth1sche commissies in 
bednJven. etc 3 Men erkent dat de heden
daagse werknemer een geemancipeerd 
mens is. Hij wil zijn verstand gebruiken. 
mee beslissen op grond van eigen specl
fieke deskundigheid. Hij reageert natuur
liJk ge1rnteerd op h1erarch1sch gedoe en 
wenst verantwoordelljkheid voor het eigen 
werk. Bij zo·n type werknemer hoort ook 
een nieuwe ondernemer. Die speelt de 
baas niet, geeft geen orders maar werkt 1n 
teamverband met knt1sche en ongeduldi
ge medewerkers. Het is ziJn taak om dat 
team te motiveren. Het spec1fieke voor
schrijven van taken 1s er n1et meer biJ om 
dat die in de moderne tijd te gecompll
ceerd zijn om ze als chef voortdurend te 
kunnen doorgronden. 

Een effectieve ondernem1ngsleider als 
de Nederlander prof. dr. Andriessen 
(sinds kort voorzitter van het NCW) consta
teert dat de nieuwe werknemer als geas
socieerde, als deelgenoot in een samen
werkingssysteem wil worden be
schouwd4 'Werkelijke voortgang is h1er 

Werkelijke vooruitgang is 
niet te bereiken zonder 
participatie van allen. 
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n1et te bereiken zonder partic1patie van 
allen. Leid1ng kan kwaliteit en service niet 
maken - mensen doen dat. Daarbij past 
geen autocratische stijl'. En voorts: 'De 
concurrentie is aileen vol te houden als je 
goed bent. Goed word Je of bliJf je aileen 
als Je daarin iedereen weet te betrekken. 
Anderen do en het ook, je moet wei'. 

Menselijk management 
Voorstanders van de christelijk-sociale vi
sie op de verantwoordelijkheid van men
sen in de ondernem1ng zal zo'n inzicht als 
muziek in de oren klinken. Hoewel de 
slotz1n 'Anderen doen het ook, Je moet 
wei' maant 1n feite tot enig wantrouwen 
over water nu fe1teliJk wordt nagestreefd. 

In een lez1ng voor het Convent van 
ChristeliJk Sociale Organ1saties bracht de 
heer Andriessen zijn visie op modern ma
nagement onder de titels 'sociaal bele1d' 
en 'soc1aal ondernemerschap' 5 Het is iets 
dat past biJ de n1euwe mondige werkne
mer zoals die 1n het gec1teerde Ameri
kaanse handboek omschreven IS. Werk
overleg op aile n1veaus. de dicht biJ het 
beleid funct1onerende medewerkers ook 
echt bij het beleid betrekken, aile mogeliJ
ke inspraak in de taken die de werknemer 
zelf moet uitvoeren, veel informele mede
zeggenschap, meedenken vanuit de on
derneming. Een vorm van verantwoorde
IIJkheidsspreiding (business units als zelf
standige onderdelen van het bedriJf) past 
1n dlt moderne denken. En dat is allemaal 
gericht op grotere produkliv1te1t. 

In een bundel opstellen aangeboden 
aan professor Van Zuthem biJ ziJn vijfen
twmtigJarig hoogleraarschap (bedrijfskun
de Twente) worden dit type vraagstukken 
door een reeks van schnJvers op een zeer 
gevarieerde manier besproken 6 Van Zu
them heeft 1n de afgelopen decennia zelf 
veel bijgedragen aan de ontwikkel1ng van 
het christeiiJk-soclale denken waarbiJ een 
zekere mate van (pnncipieel herkenbare) 
n1euwl1chteriJ niet gemeden werd. Steeds 
stelde hiJ de ethische vragen die de positie 
van de werknemer en de ondernemer be-
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treffen._ Uit zijn christelijk-sociale visie volgt 
voorts, evenzeer als bij Andriessen, dat de 
werknemer voluit serieus genomen moet 
worden. Medezeggenschap is daarbij 
een zeer belangrijk thema. Als socioloog 
ziet Van Zuthem bovendien heel goed de 
waarde van institutionalisering. Het is nog
al lichtz1nnig om te veel aan de goede wil 
van de ondernemers over te Iaten, hoe
zeer ook die goede wil nodig is om datge
ne waar hiJ formeel toe verplicht is op een 
creatieve manier in te vullen. Een ding 
moet echter met klem worden gesteld Het 
christelijk-sociale den ken is niet primair op 
produktiviteit gericht maar op een inkade
rlng van de econom1sche bedrijfsdoelen 
1n sociale voorwaarden en belangen van 
interne en externe aard. Van Zuthem wil 
dat het sociale beleid van de onderne
mlng een autonome factor is in het be
drijfsbeleid. Sociaal beleid mag geen af
gelelde z1jn van economische doelstellin
gen. Hierdoor verschilt zijn visie van die 
van Andriessen. 

In de aan Van Zuthem aangeboden 
bundel staat een zeer openhartig stuk van 
een organisatie-adviseur, dr. Tolsma 7 Die 
gelooft niets van de idealen van Van Zu
them. Voor zover sociaal beleid voorzien 
wordt van morele kwalif1caties, zie ik die 
voornameiiJk als ideologisch, in de zin van 
een fraa1e vlag die een doodgewone han
delswaar moet dekken'. Het is volgens 
Tolsma aileen een lokkertje voor het aan te 
trekken 'schaarse gekwalificeerde perso
neel'. Als dat personeel er in ruime mate is 
'dan wordt het management weer ge
woon verticaal en ontplooit het personeel 
z1ch maar buiten werktijd'. Zijn artikel 
maakt een eerlijke indruk, maar dat is al 
gauw het geval biJ auteurs die op de rand 
van het cynisme balanceren. Tot slot 
merkt Tolsma op 'dat je beter biJ een be
drijf kunt werken met een goede moraal en 
zonder sociaal beleid dan bij een bedrijf 
met een goed sociaal beleid maar zonder 
moraal'. 

Zo komt hij loch nog wat dichter bij Van 
Zuthem uit alsmede bij de arbeider die 
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Herman Bode in zijn biJdrage als volgt 
citeert: 'Ben nu diep teleurgesteld en heb 
geen vertrouwen in welk bedrijf dan ook. 
Het gevoerde sociale beleid werd aileen 
gevoerd zo lang men de mensen nodig 
had. Nu wordt men als een stuk vu1l aan de 
kant gezet'B 'Sociaal beleid' kan dus heel 
verdacht zijn, niets meer dan een instru
ment om, heel cynisch, de moderne mon
dige medewerker nog slimmer uit te bui
ten dan vroeger, vanwege een gebrek 
aan psychologie, mogelijk was. De mondi
ge mens op een voetstuk, de verantwoor
delijkheidsspreiding geprezen; maar de 
klassieke ondernemer doet het allemaal 
vanuit zijn welbegrepen e1genbelang en 
hiJ lacht de werknemers intussen uit. 

De wind uit de zeilen 
Het eerdergenoemde handboek wijdt on
der andere een beschouwing aan de 
terugloop in het ledental van de Amen
kaanse vakbeweging vanaf de jaren viJf
tig. Hoe IS dat gekomen? De auteurs 
schnJven dit toe aan de 'oppos1tie van het 
management'. 9 De me est succesvolle tac
tiek IS om voor te blijven op de vakbonden 
in het verschaffen van goede arbeidsvoor
waarden hoge lonen, extra diensten op 
het terrein van de gezondhe1dszorg en de 
pens1onering, betaalde vakanties, kinder
opvang, en het scheppen van een warme 
famil1esfeer 1n het bedrijf. Daarbij past een 
'human resource management' waarin de 
inspraak van de werknemers wordt onder
streept en de communicatie tussen werk
nemers en management wordt versterkt. 
Ook de andere elementen van het hler
voor beschreven 'sociaal beleid' en 'so
ciaal ondernemerschap' worden onder 
het hoofdJe 'oppositie van het manage
ment' vermeld. Zo houd je de vakbond op 
een afstand, maak Je het lidmaatschap 
overbodig en vergroot je de feitelijke 
speelruimte van de directie. Het is duide
lijk dat de rol van de ondernemingsraad 
daarmee tegeiiJkertijd wordt uitgehold. Als 
er bovendien een sfeer gekweekt wordt 
waarin 'het welbegrepen eigenbelang' 
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De overheid is een 
geduchte concurrent van 
de vakbond. 

voor iedereen voorop schijnt te mogen 
staan dan zal de animo om Je voor het 
algemene werknemersbelang in te zetten 
n1et groot zijn. En daarover gaat het nu 
JUist 1n het christelijk-soc1ale denken. 

Het eigenaardige is dat n1et aileen door 
de prakt1zer1ng van een managementfilo
sofle de werknemersorgan1sat1es onder
graven worden. Albeda wijst erop dat de 
uitbreiding van garanties door de over
heid de behoefte aan bescherming door 
de vakbond heeft verminderd. 10 Hofstede 
geeft (onder het kopje 'zelfmoordpogin
gen') zelfs een hele reeks oorzaken aan 
die voortvloeien uit het eigen (ook op niet
leden van toepassing ZIJnde) beleid van de 
vakbeweging. 11 Vooral de overhe1d IS, 
ook uit eigen beweging, een geduchte 
concurrent van de vakbond. Diverse ga
ranties en d1enstverleningen worden door 
haar veel goedkoper of zelfs kosteloos 
aangeboden. Het is een raadsel waarom 
dit vakbondsonvriendelijke beleid ge
voerd IS. 

Zelfregulerende mechanismen 
het sociale evenwicht 
Wat moeten we nu met dat 'menseiiJke 
management' en het chriselljk-sociale 
denken? In een recente toespraak heeft 
min1ster De Kon1ng een heel mooie be
leidssynthese voorgesteld die recht doet 
aan de christelijk-sociale opvattingen en 
aan een aantal doelstellmgen die 1n mo-
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derne managementtheorieen gesteld wor
den.1? Het is u1teraard niet af te keuren als, 
eventueel via de kromme stok van het 
'welbegrepen eigenbelang' een rechte 
sociale slag geslagen word!. Als de onder
nemlng maar echt een goede moraal 
he eft 

In de visie van De Koning is er geen 
tegenstelling tussen economisch en so
ciaal beleid. De 1nzichten vanuit het 'hu
man resource management' hebben hun 
geldigheid. Maar dan binnen de moral1teit 
van het chnstelijk-soc1aal denken. Mede
zeggenschap behoeft instituties, een on
dernemingsraad (OR), vakbondswerk. 
Het kan best goed ziJn als vraagstukken 
van werkoverleg elders in het bedrijf wor
den besproken zodat de OR z1ch op de 
grotere beleidskwesties kan richten. Het 
gaat intussen niet aan om de persoonlijke 
bevrediging in het werk te verwarren met 
de soc1ale verantwoordelijkhe1d die de 
werknemers als groep toekomt. Oat is 
geen kwestie van individuele behoeften
bevrediging of de respectering van el
kaars specifieke vakkennis. Het gaat hier 
om een beantwoorden aan en een appel 
op een sociale roep1ng waardoor mensen 
z1ch tot iets verplicht weten. Van Zuthem 
zegt daarover elders 1n dit nummer behar
tenswaardige dingen. 

De sociale verantwoordelijkheid voor 
het hele ondernemingsgebeuren beleeft 
men in de OR en in de vakbeweging. 
lndividuele ethiek is nog iets anders dan 
sociale ethiek. 13 Beide moeten worden ge
respecteerd. Problemen die de werkne
mers als groep aangaan ziJn biJVOorbeeld 
de invoering van nieuwe technologie. Zo
iets vergt een langdurige betrokkenheid 
van de OR biJ de voorbereiding en aanble
ding van beslissingen. Zo ziJn er meer 
algemene belangen van meer of anders 
dan economische betekenis. Als wij de 
verantwoordelijke samenleving willen Ult
bouwen door veel over te Iaten aan de 
sociale partners in plaats van aan de over
heid dan zullen die partners in een goed 
evenwicht van krachten moeten kunnen 
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handelen. 14 Het respect voor de mondige 
werknemers moet zowel het welzijn van de 
werknemer zelf dienen als. ook passen bij 
de economische doelstellingen, aldus De 
Koning. 'Overaccentuering van een van 
deze doelstellingen maakt de kans op suc
ces veel geringer'. 'Ais de balans dreigt 
door te slaan naar deze of gene zijde, is de 
overheid gelegitimeerd een beleid te ont
wikkelen, dat tot doel heeft de balans weer 
in evenwicht te brengen'. Dus als bijvoor
beeld de werknemersorganisaties worden 
verzwakt of buiten spel gezet dan lokt dat 
voortgaande overheidsbemoeienis uit. 
Daarom hebben werkgevers en overheid 
veel belang bij een sterke vakbeweging. 

Integer ondernemingsbeleid 
Op de meest onverwachte plaatsen kan 
men in deze tijd vernemen dat het Ieven 
draait om 'het welbegrepen eigenbelang'. 
'Sociaal beleid' dat daaruit voortkomt 
wordt 'sociaal' genoemd opdat de objec
ten van dat beleid (werknemers) niet direct 
door hebben dat de baas gewoon zijn 
arbeidskosten drukt. Aldus gaat de rede
nenng Afwezigheid van een morele basis 
loopt echter uit op een verwijtbaar gebrek 
aan integriteit in het beleid. Zo wordt iets 
dat prachtig kan zijn tot iets verachtelijks. 
Dit type 'sociaal' beleid zal snel stuiten op 
even cynische werknemers die de true 
doorzien. Het is belangrijk om de, zo goed 
bij modern management passende, 
ideeen uit de christelijk-sociale traditie en 
uit het gespreide-verantwoordelijkheid
begrip, scherp af te bakenen tegen instru
mentele benaderingen van de mede
mens. 

Het gaat in de christelijk-sociale en 
christen-democratische beweging niet om 
bevrediging van persoonlijke behoeften 
aileen of op de eerste plaats, maar om 
structuren waarin persoonlijke en collec
tleve verantwoordelijkheden tot hun recht 
kunnen komen. Het gaat niet om het op 
zichzelf gerichte individu, maar om de so
Ciale persoonlijkheid die zich, in aile be
scheidenheid, ook geroepen weet tot so-
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ciaal zinvol bestaan. DaarbiJ horen de 
kernbegrippen solidar1teit, gerecht1ghe1d 
en rentmeesterschap. Ondernemingsbe
leld dat de economische doelstellingen 
niet sociaal normeert is in wezen parasl
tair. Het is daarom goed dat de sociale 
wetgeving het monopolie van de econo
mische doelstelling heeft geblokkeerd. 
Wetgeving zorgt dat wij, in zwakke mo
menten, in moreel opzicht niet door een 
vloer zakken. Het evenwicht tussen OR, 
aandeelhouders, d1rectie en commlssaris
sen, en de balans tussen werkgevers en 
werknemers, bieden verdere waarborgen 
voor rechtvaardige afweging van de diver
se belangen die bij bedrijfsbeleid aan de 
orde ziJn. 

Oat ZIJn allemaal constructies die de 
gevolgen van inzink~ngen in de sociale 
bedrijfsmoraal moeten opvangen. Een 
ruggesteuntJe om integer te blijven. Des
noods mag men met dank constateren dat 
het de onderneming goed gaat in ook 
economisch opz1cht 1ndien er sprake is 
van een goede sociale moraal in het ma
nagement. Maar fatsoenlijk zijn u1t winst
bejag dat last de integriteit loch te zeer 
aan. 

Christen-democraten wordt wei verwe
ten dat de verantwoordelijke samen!eving 
een bezuinigingsmotief zou ZIJn. Laten we 
zorgen dat het christelijk-sociaal denken, 
evenmin als de christen-democratische vi-
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s1e van ziJn appel!erende kracht wordt be
roofd en ingekapseld 1n de econom1sche 
doelstellingen van anderenl 
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