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M.VERVERS 

Met beide benen op de (werk) vloer 

In zijn traditionele nieuwjaarsarti

kel signaleert de secretaris-gene
raal J van het Ministerie van Eco
nomische Zaken een conjunctureel 

herstel, met name in de industrie en 
een structurele klimaatsverbetering 
in de marktsector. Desondanks 
dreigt de werkloosheid in de ko

mende jaren nog verder toe te ne
men. 
Reden tot optimisme bij een ge
deeltelijke wending ten goede en 
reden tot grote bezorgdheid over de 
werkgelegenheidsproblemen en de 
gevolgen daarvan. 

Vanuit het realiteitsbesef dat wij te 
maken hebben met een zeer lang
durig tekort aan betaald werk, is 

het nu - zonder overdrijving - tijd 
voor een 'maatschappelijke mobi
lisatie'. 
In ons denken en handelen ten aan

zien van arbeid /werkgelegenheid 
dient een ommekeer plaats te vin
den die ons brengt tot het inslaan 
van fundamenteel nieuwe wegen . 
Het lijkt mij dat hierbij voor D'66, 

passend bij het karakter van de par
tij , een voortrekkersrol is wegge

legd .2 

Bij voortgaand conjunctureel her
stel mag op termijn enige uitbrei
ding van de werkgelegenheid in het 
bedrijfsleven worden verwacht on
der voorwaarde, dat bij het be
schouwen van de marktsector een 
accentverlegging plaatsvind t. 
Het in Amerika uitgevoerde, zo 
langzamerhand overbekende on-

derzoek van Peters en Waterman3 

leverde acht kenmerken op waar
aan zgn. excellente ondernemingen 
blijken te voldoen: 

I. actiegerichte oriëntatie ('do it, 

fix it, try it' ); 
2. klantgerichte instelling; 
3. stimulering van de autonomie 
van bedrijfsafdelingen en de onder
nemingsgeest van het personeel; 
4. verhoging van produktiviteit 
door het respect voor en inzet van 

mensen; 
5. persoonlijke inzet en waarden
bewustzijn van het management; 
6. schoenmaker blijf bij je leest/ 
geen conglomeraatvorming; 
7. eenvoudige organisatie met een 
kleine staf; 
8. vrijheid in gebondenheid. 
Ieder kenmerk is op zichzelf niet 
nieuw, maar de combinatie van het 
achttal en de mogelijkheden tot 
toepassing in de praktijk van alle
dag zijn minder vanzelfsprekend 
dan velen binnen en buiten onder
nemersland wel denken. Zo komt 
onmiddellijk aan de orde het ver
langen naar meer vrijheid bij het 
invoeren van noodzakelijke, flex
ibele beloningssystemen en aange
paste overlegstructuren. Ook zullen 
allerlei regelingen die nu de be
roepsmobiliteit nog sterk beperken, 
moeten verdwijnen. 
Aan regering, parlement, sociale 
partners wordt gevraagd bij het 
ontwikkelen van het macro-sociaal

economisch beleid voor ogen te 
houden dat de kracht van het be
drijfsleven ligt in het goed (kunnen) 
functioneren van de individuele on
dernemingen . 

Vanaf haar oprichting heeft D'66 de 

nadruk gelegd op het tot stand 

brengen van een open samenleving 
en de democratisering van onze sa
menleving zien wij als de voor
naamste bestaansreden van D'66 als 

partij. Democratisering van ar
beidsverhoudingen maakt daar 
deel van uit. 
Na een aantal jaren ervaring met 
de Wet op de ondernemingsraden 

dringt zich de vraag op wat be
doeld is als het doorbreken van de 
scheiding tussen de factoren arbeid 
en kapitaal, in feite deze scheiding 
niet bestendigt en soms zelfs fixeert. 
Of zou deze scheiding niet meer in 
die mate bestaan als wordt veron
dersteld? 
Bij een poging het geheim van het 

veel geroemde Japanse succes te 
ontsluieren coanstateren Vroom en 
Hoes' dat er slechts één zinnige 
conclusie te trekken is uit een ver
gelijking van het Japanse en het 
westerse systeem: er is aanleiding 
om de hand in eigen boezem te ste
ken. 
De uitgangspunten van ons mana
gementsysteem zijn ook naar mijn 
oordeel aan een revisie toe; evenzo 
onze ondernemingsfilosofie. 
Een onderneming is een doelorga
nisatie en de markt vraagt om pa
raatheid en inzetbaarheid. Een 
goede samenwerking tussen de me
dewerk (st)ers en de leiding, het be
staan van een gezond bedrijfsorga
nisme, de betrokkenheid van alle 
personeelsleden bij de gang van za
ken, vrijheid van handelen binnen 
overeengekomen kaders, 'standards 
of performance' enz., het is in de 

komende jaren voor vele onderne
mingen een zaak van levensbelang. 
Wie zo naar een onderneming kijkt, 
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raakt steeds verder verwijderd van 
het denken in tegenstellingen, maar 

komt dichter bij democratische ar
beidsverhoudingen. Functionele 

democratie, gemodificeerd per on

derneming en met een minimum 

aan wettelijke regelingen en voor

schriften! 
januari 1984 
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