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LOUISE GROENMAN 

lriformatiebeleid en werkgelegenheid 

De opdracht te schrijven over informatiebeleid en 
werkgelegenheid heeft me voor een aantal pro
blemen geplaatst. Ik behoor tot een generatie die 
als kind is opgegroeid zonder de vanzelfsprekend
heid van een auto in het gezin, of televisie en ge
luidsapparatuur. De technologische vernieu
wingsprocessen die zich thans voltrekken, zijn 
van een allesomvattend er karakter, zodat het 
heel moeilijk is er enigszins overzichtelijk over te 
schrijven. 

Als socioloog denk ik dat we ons niet genoeg 
kunnen realiseren dat de groei naar een informa
tiemaatschappij een onvermijdelijke zal zijn, 
maar dat dat niet betekent dat de mens geen in
vloed zou hebben op de aard van dat groeiproces. 

Als kamerlid kan ik het alleen maar betreuren 
dat in het politieke denken de relatie tussen in
formatiebeleid en werkgelegenheid een veel te 
weinig belicht onderwerp i~ en in het algemeen 
veel te weinig bekend is hoe de technologische 
ontwikkeling de Nederlandse werkgelegenheids
situatie heeft beïnvloed en nog zal beïnvloeden. 
Tekenend hiervoor is dat in het rapport 'Naar 
een op de marktsector gericht technologiebeleid' 
het aspect van de werkgelegenheid vrijwel geen 
aandacht krijgt. D'66 zal er aan bij kunnen en 
moeten dragen dat informatiebeleid een vaste 
plaats in het op de toekomst gerichte denken gaat 
mnemen. 

Macro-economisch kunnen we het er over eens 

zijn dat het tot stand komen van een echt infor
matiebeleid uitermate gewenst is. Hoe beangsti
gend en bedreigend technologische ontwikkelin
gen ook mogen zijn vanuit een traditioneel werk
gelegenheidsbeleid, onze internationale concur

rentiepositie dwingt tot bijblijven. Achterblijven 
in de wereldconcurrentieslag betekent in ieder 
geval een nog verdere groei van de 
werkloosheid. We moeten dus snel door op de 
weg naar een informatiemaatschappij, maar niet 
zonder ons tijdens dat proces voortdurend af te 
vragen welke effecten er waar, wanneer en voor 
wie optreden op het gebied van de werkgelegen
heid. 

De eerste reactie van mensen is meestal dat tech
nologische vernieuwingsprocessen in kwantitatief 
opzicht slecht zijn voor de werkgelegenheid. 
Steeds meer zullen mensen verdrongen worden 
door computers. 

Die eerste reactie is echter maar ten dele juist, 
omdat waar op het éne terrein werk verloren 
gaat, dat op een andere plaats opnieuw te voor
schijn komt, zij het niet zonder overgangsproble
men. Alleen al in de onderwijssfeer zullen nieuwe 
arbeidsplaatsen ontstaan om een opgroeiende ge
neratie vertrouwd te maken met informatiepro
cessen. Ook op het gebied van om- en bijscholing 
zal behoefte ontstaan aan arbeidskrachten. Be
drijven die up-to-date willen werken, zullen hun 
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personeel gedurende minstens een maand per 
jaar moeten laten bijscholen in de vorm van (be
taald ) educatief verlof. Vanuit een oogpunt van 
werkverdeling zou je je kunnen voorstellen dat 

verlofgangers tijdelijk worden vervangen door 
mensen die werkervaring willen opdoen. 

Behalve kwantitatieve effecten in de zin van 
verschuivingen in werkgelegenheid zullen zich 
kwalitatieve veranderingen voordoen . Routine
werkzaamheden vervallen, wat ten goede kan 
komen aan de kwaliteit van de dienstverlening. 

Als ik denk aan de cliëntgerichte dienst
verlening op het gebied van de sociale zekerheids
wetgeving, waar op dit moment veel te weinig 
tijd voor is, waardoor de cliënt letterlijk van het 
éne loket naar het andere wordt gestuurd, dan 
verwacht ik dat door vernieuwingen op het ge
bied van het informatiebeleid veel ten goede zal 
veranderen. Niet alleen voor de cliënt, maar ook 
voor de dienstverlener. Een dergelijke kwalitatie
ve verbetering zal zich met name in de diensten
sector kunnen voordoen. 

De vraag is echter of hier, maar ook elders in 
de marktsector, werknemers voldoende betrok
ken worden bij vernieuwingsprocessen, en of zij 
ook in staat gesteld worden op adequate wijze 
mee te praten over zowel de kwantitatieve als de 
kwalitatieve aspecten van een plannings- en ver
anderingsproces dat op de toekomst gericht is. 
Samenwerking tussen verschillende niveaus in 
een bedrijf, of bedrijfstak, waarbij naast auto
matiseringsspecialisten ook management en on
dernemingsraad betrokken zijn, is van groot be
lang. Investeren in technologie vergt immers in
zicht in de effecten ervan en moet niet 
geschieden om der wille van de investering zelf. 
Om met prof. Wisserna te spreken: de invoering 
van nieuwe informatiesystemen in organisaties 
moet altijd worden voorafgegaan door een bezin
ning op het eigen functioneren en op het doel van 
die organisatie. Het accent hoort volgens hem, en 

ook volgens D'66, gelegd te worden op de mens 
en de organisatie en niet op de techniek alleen. 
De mens hoort daarbij zoveel mogelijk eigen ver
antwoordelijkheid te houden in zijn relatie tot de 

machine. 
Dat is gemakkelijk gezegd en lijkt vanzelfspre

kend. In de praktijk kan het misgaan als voor
oordelen met betrekking tot informatieprocessen 

blijven bestaan. 
Steun van de overheid op het gebied van on- , 

derwijs en voorlichting is dan ook dringend ge
wenst. Ook steun voor die sectoren die op eigen 
kracht niet mee kunnen komen en de boot drei- , 
gen te missen. Ik denk dan aan het midden- en , 
kleinbedrijf, waar wel nieuwe werkgelegenheid 
van te verwachten is, maar waar vaak net een 
zetje van overheidswege gegeven moet worden. 
In het midden- en kleinbedrijf bestaat een lage 
automatiseringsgraad, terwijl de zelfstandige on- , 
dernemer steeds vaker geconfronteerd wordt met 
informatietechnologie. Basiscursussen informatie
technologie en vervolgcursussen zouden voor hen 
een belangrijke functie kunnen vervullen. Die
genen die met informatietoepassingen vertrouwd 
geraakt zijn tijdens hun opleiding kunnen een 
stimulerende rol spelen op dit gebied in het mid
den- en kleinbedrijf. Die stimulering heeft dan 
een sneeuwbaleffect op de werkgelegenheid al
daar. 

Ook in de opleidingen van het leerlingwezen , 
voor de detailhandel moet het informatica-on
derwijs een grotere plaats gaan innemen. Bij een 
informatiebeleid dient niet alleen gelet te worden 
op de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid (met behulp overigens 
van onderzoek en prognoses), waar nodig moet 
ook bijgestuurd worden en verder gestimuleerd 
(zoals in het midden- en kleinbedrijf) . Ook moet 
grote aandacht gegeven worden aan de lager 
opgeleiden op de arbeidsmarkt, die wellicht bij 
een passief beleid tussen de traditionele wal en 
het technologische schip dreigen te vallen. 
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Veel vrouwen bijvoorbeeld vervullen functies 

waarvoor een lage scholings- en specialisatie
graad geldt. Het rapport van de commissie-Rat
henau (1979) geeft aan dat er absoluut gezien 
meer banen voor mannen dan voor vrouwen zul

len verdwijnen ten gevolge van automatiserings
processen. Toch is de invloed op de werkgelegen
heid van vrouwen relatief groter, omdat de con

centratie van vrouwen in bepaalde functies veel 
groter is. Veel uitwijkmogelijkheden zijn er niet 
voor vrouwen, gezien hun smallere beroepsge
richtheid. 

Of vrouwen kunnen profiteren van eventuele 
positieve effecten op de werkgelegenheid is nog 
maar de vraag. Een aantal functies zal door de 
automatisering van 'geschoold' naar 'geoefend' 
degraderen. Voor nieuwe functies is een betrek
kelijk hoog scholingsniveau vereist. Eén en ander 
kan tot gevolg hebben dat er minder banen op 
het middenniveau komen. 
. De stap voor vrouwen van de laag-gekwalifi

ceerde naar de hoger gekwalificeerde banen zou 
wel eens te groot kunnen zijn, ook na omscho
lingsprogramma's. Bovendien hebben vrouwen 
minder werkervaring en vaak een geringe geo
grafische mobiliteit, waardoor ze eerder dan 
mannen in tweederangsbaan1jes terecht zullen 
komen. Ook nu is dit reeds het geval, maar dat 
risico wordt groter. 

Een ander risico voor vrouwen wordt veroor
zaakt door de ontwikkeling van administratieve 
computersystemen, waardoor het thuiswerken 
met behulp van een terminal zal kunnen toene
men. Op zich zou dat de combinatie van werk en 
huishouding kunnen bevorderen, als deze com
binatie dan ook voor mannen zou gelden. Thuis
werken met de mogelijkheid ook op wisselende en 
onorthodoxe werktijden beschikbaar te zijn, stelt 
nogal wat eisen op het gebied van de rechtspositie 
en gaat bovendien ten koste van de sociale con
tacten. 

Dit laatste zou, zo zeggen sommigen, onder

vangen kunnen worden door het computerge
stuurde werk te doen uitvoeren in een centraal 
gebouw, waar verschillende bedrijven, en ook de 
overheid z;elf computertijd huren. De kosten van 

het gebouwen de verdere overhead, inclusief 
mogelijkheden voor kinderopvang, zouden dan 
door de gezamenlijke werkgevers gedragen kun

nen worden. Op die manier kan tegemoet geko
men worden aan bedrijfseconomische wensen, en 
wensen op het gebied van de werktijd bij werk
nemers, en zou toch tot het isolement van het 
'thuiswerk' voorkomen worden. Ik weet niet ofik 
dit echt een aantrekkelijke gedachte vind. Een 
gezamenlijk computergebouw kan tot een nieuw 
soort typekamer 'verworden', waar uitsluitend 
vrouwen aan het werk zijn . 

Het via terminals werk naar de mensen bren
gen, moet gezien worden in het bredere kader 
van werkverdeling en het naar elkaar toebrengen 
van betaald en onbetaald werk. Thuiswerken op 
vrijgekozen tijden betekent ook een flexibeler 
vrije tijd die dan niet alleen met het verzorgen 
van huishouden en kinderen gevuld kan worden, 
maar ook met ander onbetaald werk. Bij dit alles 
geldt dat het evenzeer voor mannen als vrouwen 
dient op te gaan. Onderzoek naar de relaties tus
sen informatiebeleid en werkverdelings- en vrije
tijdsbeleid bestaat bij mijn weten niet, maar zou 
er wel moeten komen. 

Het probleem dat juist vrouwen en meisjes 
door nieuwe produktieprocessen in hun werkge
legenheid bedreigd worden, verdient veel aan
dacht, maar zal niettemin als overgangsproces 
moeten worden beschouwd. Een overgangsproces 
omdat we in het algemeen vrouwen beter moeten 
voorbereiden op latere beroepsuitoefening, waar
bij techniek ook voor vrouwen geen vies woord 
behoort te zijn (en informatietechniek bovendien 
iets geheel anders is dan de traditionele techniek, 
waar vrouwen in ons cultuurpatroon zich nu een-
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maal minder toe voelen aangetrokken, hoe je 

daar ook over denken mag). 

Tot slot nog het volgende. 

Op het gebied van werkgelegenheidsbeleid als 
zodanig bepleit n'66 maatregelen gericht op een 
forse arbeidsduurverkorting. Ook als de econo
mie aantrekt, is er op langere termijn niet vol

doende werk voor iedereen die wil en kan werken 
voor 40 uur per week, 50 weken per jaar en 40 
jaar per leven. Ook bij de organisatorische pro-

blemen die zich voor zullen doen als gevolg van 

meer deeltijdwerk, en een algemene arbeidsduur
verkorting in combinatie met verlenging van de 
bedrijfstijd, kan de informatietechnologie be- • 

hulpzaam zijn. Als we maar willen in Nederland, 
en als we onze blik maar op de toekomst richten, 
zijn overgangsproblemen naar een informatie
maatschappij en een maatschappij waarbij be
taald (en dus ook onbetaald) werk eerlijk over 
mensen verdeeld is, te overwinnen! 
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