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Eerst organiseren, dan digitaliseren!

Organisational choice
Hoe taken, functies en beroepen veranderen
is niet zozeer het gevolg van technologische
ontwikkelingen als wel van de manier waarop
belanghebbenden arbeid en arbeidsmarkt
organiseren. Bij de overheid is daarvoor nog
weinig aandacht. Men kijkt vooral naar het
digitaliseren van overheidsdiensten voor de
burger (Kanne en Klein Kranenburg, 2018).
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In de loop van de afgelopen ruim honderd jaar werd regelmatig gedacht dat
technologische ontwikkelingen bepalend waren voor de werkorganisatie en de
inhoud van functies (technologisch determinisme). Toch bleken er bij eenzelfde
technologie ruime keuzemogelijkheden te zijn, zoals eenvoudige of complexe taken en een hiërarchische of een platte organisatie. Ook nu bestaan daarvan aansprekende voorbeelden. Bij fietsenfabriek Gazelle in Dieren voeren werknemers
de hele dag dezelfde taken van 90 seconden uit; bij fietsenfabriek Koga in Heerenveen zet een monteur een hele fiets in elkaar (Pot, 2016). Veel zorginstellingen
zijn nog klassiek hiërarchisch georganiseerd met top-down ICT-systemen, maar
Buurtzorg Nederland benut digitalisering juist om een platte organisatie te faciliteren. De rijksoverheid experimenteert hier en daar schoorvoetend met minder
hiërarchie, maar de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD
SZ) maakt de professionele ruimte zo groot mogelijk door ambtenaren zelf te
laten beslissen wanneer, waar en hoe ze werken. Daar bevordert digitalisering de
efficiency en ondersteunt de zelfsturing.
Als technologie niet bepalend is, zouden dan economische overwegingen de
doorslag geven (economisch determinisme)? Kiezen managers voor een werkorganisatie die het meest efficiënt en het meest productief is? Ook dat bleek
maar beperkt vol te houden. Evident niet-economische organisatievormen
konden tientallen jaren blijven bestaan. Burns en Stalker betoogden in 1961 al
dat de meeste organisaties een hiërarchische structuur met aparte functionele
afdelingen bleven volhouden, die misschien in een stabiele omgeving adequaat
was, maar niet in een snel veranderende omgeving (markten, technologie).
Om de daarvoor benodigde flexibiliteit te realiseren, is volgens hen decentrale
besluitvorming en integratie van functionele afdelingen effectiever. Bloom en
Van Reenen (2010) laten zien dat verschillen in productiviteit tussen organisaties
en tussen landen niet zozeer met technologie te maken hebben als wel met wat
zij noemen ‘managementpraktijken’. Organisaties die niet alleen bezig zijn met
concurrerende producten en diensten, maar ook met de versterking van interne
bronnen, zoals managementvaardigheden, werkorganisatie, kennis en competenties (immateriële activa), blijken in het voordeel te zijn. Ook de OECD wijst op
het belang van die interne bronnen, noemt die ‘knowledge based capital’ (KBC)
en wil ‘innovative workplaces’ bevorderen (OECD, 2010 en 2012). Er is blijkbaar
vooral sprake van keuzemogelijkheden. Techniek en organisatie zijn het resultaat van strategisch handelen, in het sociaalwetenschappelijke jargon aangeduid als ‘organisational choice’ (Doorewaard et al., 1983).
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Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, België:
flexibel door professionele ruimte
De FOD SZ is verantwoordelijk voor de beoordeling, toekenning en betaling van sociale uitkeringen. ‘Mensen moeten zelf bepalen wanneer ze werken, waar ze werken en hoe ze werken’, zegt
Frank Van Massenhove, secretaris-generaal van de FOD SZ. 'Onze slogan luidt: work at home,
home at work.’ Ambtenaren kunnen dus thuis werken, regelen hun arbeidsuren grotendeels
zelf. Ze weten wat er van hen wordt verwacht nadat het team (twintig tot 25 mensen) de targets
heeft besproken met de manager. Ze plannen 80 procent van de tijd, de overige 20 procent
moet garanderen dat er ruimte blijft voor creativiteit en innovatie. ‘Operational excellence’
wordt nagestreefd door maximale ‘professionele ruimte’. Managers worden geselecteerd om de
Eerst organiseren, dan digitaliseren!

teamleden te laten samenwerken en om de talenten van mensen te ontwikkelen. ‘De manager
is geen meester die aan de leerling zegt wat hij moet doen. Ik ga ervan uit dat mijn organisatie
bemand wordt door allemaal meesters. Maar er is iemand nodig die de meesters beter kan laten
samenwerken. Een manager creëert zo een meerwaarde.’ Ze hebben geen eigen kantoor en
worden mede door de eigen medewerkers beoordeeld. De beoordelingen van medewerkers en
van managers hebben reële consequenties.
De verandering begon in 2002 op initiatief van de nieuwe secretaris-generaal (SG). Hij overtuigde
medewerkers en vakbonden van zijn nieuwe filosofie. De huisvesting werd met 30 procent ingekrompen, de overblijvende kantoren werden aangepast en verfraaid. Er werd fors geïnvesteerd in
ICT. De investering was in het begin 10 miljoen euro, de jaarlijkse besparing 9 miljoen. Het aantal
ambtenaren verminderde van ongeveer 2100 in 2002 tot ongeveer 1200 in 2015. Voor elke drie
laagopgeleide mensen die met pensioen gingen kwam er één hoogopgeleide persoon bij.
De hervormingen zijn een succes. Niet enkel blijkt uit een enquête bij het federale overheidspersoneel dat de ambtenaren van de FOD SZ uitermate tevreden zijn, een klantenenquête leert
dat ook de burgers de dienstverlening waarderen. Bovendien is de productiviteit op de dienst
gestegen. Jonge mensen solliciteren er graag. Vrouwen met jonge kinderen durven het aan
om leidinggevende te worden vanwege de autonomie. Er heerst een gemeenschapsgevoel en
er is een besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid (Van Massenhove en Auwers, 2012).
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Organisatieontwerp
Dit inzicht heeft natuurlijk vergaande
gevolgen voor theorieën om organisaties te ontwerpen. In zijn beroemde
boek Op weg naar nieuwe fabrieken en
kantoren (1981) werkte bedrijfskundige
Ulbo de Sitter dat uit in zijn Moderne
Sociotechniek (MST). De aanzet tot
die theorie was door collega’s van hem
in zijn vroegere tijd bij de PTT (Van
Beinum et al., 1968) al eens heel mooi
samengevat:
•	van simpele individuele taken naar
complexe groepstaken;
•	van complexe organisatie naar
simpele organisatie;
•	van controlerende chefs naar
coördinerende chefs.
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In zijn lezingen reageerde De Sitter
vaak op mislukte automatiseringsprojecten met de woorden: ‘Eerst organiseren, dan automatiseren.’ Technologie is ondersteunend, niet leidend.
Sociotechnisch (her)ontwerpen impliceert een integrale aanpak van organisatiestructuur, besturingsstructuur
en technische systemen. Toepassing
van de MST maakt gelijktijdige verbetering van de organisatie (efficiency en
effectiviteit), van de kwaliteit van de
arbeid en van de arbeidsverhoudingen
mogelijk. Er is sprake van een goede
kwaliteit van de arbeid als functies
bestaan uit zowel uitvoerende als controlerende als regulerende taken (De
Sitter, 1981) of, anders gezegd, als er
een balans is tussen regelvereisten of
regelbehoeften (opdrachten en storingen) enerzijds en regelmogelijkheden
of regelcapaciteit (kennis, autonomie,
overlegmogelijkheden) anderzijds.1
Die balans bewerkstelligt een leerrijke werkomgeving (professionele
ruimte) en dat de stressrisico’s in de
werksituatie klein blijven. ‘Eenvoudig
uitgedrukt: het zijn niet de problemen
die stress veroorzaken, maar de belemmeringen om ze op te lossen’ (De
Sitter, 1981, p. 155). Werkstress is dus
primair een onbalans in de organisatie.
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Op deze theorie was artikel 3 van de
Arbowet (‘Welzijn bij de arbeid’) gebaseerd, dat in 1989 van kracht werd.
Het is goed daar weer eens bij stil te
staan in deze tijd waarin de aanpak van
werkstress vooral lijkt te bestaan uit
het leren omgaan met stress in plaats
van het verkleinen van de stressrisico’s in de werksituatie. Het gedachtegoed van de MST is sinds 1981 breed
verspreid en vaak toegepast, al was
en is dat soms onder andere noemers,
zoals ‘high performance work systems’
(HPWS), slimmer werken en sociale
innovatie. Recent onderzoek laat zien
dat HPWS een positieve invloed hebben op de ‘motivatie voor de publieke
zaak’ van medewerkers in publieke
sectoren en hen stimuleren om creatief om te gaan met regels die een
zinvolle publieke dienstverlening in
de weg staan (Knies en Leisink, 2018).
Participatief leiderschap en autonomie
blijken ook cruciaal voor de vitaliteit
van medewerkers in publieke sectoren
(Tummers et al., 2018).
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In het onlangs geactualiseerde sociotechnische leerboek Het nieuwe
organiseren: alternatieven voor de
bureaucratie (Kuipers et al., 2018) zijn
sprekende voorbeelden opgenomen
van wijkgericht werken in gemeentelijke organisaties. Een organisatiestructuur met verschillende functionele
beleidsafdelingen blijkt wijkgericht
werken sterk te bemoeilijken. In het
voorbeeld van ‘wijkgestuurd werken’ in
Tilburg zijn cross-functionele gebiedsteams zelfsturend en verantwoordelijk
voor een wijk (Goris, 2018).
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Slimmer werken en
sociale innovatie
Tegen de achtergrond van eenzijdige
aandacht voor en financiering van
technologische innovatie kreeg het
concept ‘slimmer werken’ begin deze
eeuw meer aandacht. Sociale partners
in het bedrijfsleven onderschreven de
visie dat een betere kwaliteit van de
arbeid, een hogere arbeidsproductiviteit en een groter innovatief vermogen kunnen samengaan (De Bruin et
al., 2004). ‘Niet harder maar slimmer
werken’, was het adagium. De ministeries van EZ, OCW en SZW hadden een
Taskforce Sociale Innovatie ingesteld,
die in 2005 met een rapport kwam.
Van 2006 tot 2012 was er het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie,
bestuurd door sociale partners en kennisinstellingen. De Sociaal Economische Raad (SER) pleitte in vele adviezen voor sociale innovatie, te beginnen
in 2006 (Thema sociale innovatie) en
het meest recent in 2016 (Mens en
technologie). Sectoren als onderwijs
en gezondheidszorg begonnen hun
eigen platformen, respectievelijk het
Netwerk Onderwijsinnovatie en het
Zorginnovatieplatform.
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Het ministerie van BZK ten slotte
stelde de stuurgroep Slimmer Werken in onder leiding van de secretaris-generaal. Op het congres ‘Slimmer
werken loont’ van 12 mei 2010 bij het
CAOP benadrukte de SG, mevrouw Van
Erp-Bruinsma, dat dit geen verkapte
bezuinigingsactie was om meer te
doen met minder mensen. ‘Het gaat
vooral over met plezier naar je werk
gaan en je werk beter kunnen doen.’
Maar in de officiële tekst van het
programma ‘Slimmer werken in de
publieke sector’ (2011-2015) kwam de
formulering te staan: ‘Onder slimmer
werken wordt verstaan meer presteren met minder mensen, met behoud
van kwaliteit van dienstverlening en
plezier in het werk’ (ministerie van
BZK, 2013, p.31). Toen daar nog eens
een overheidsbrede bezuinigingsronde overheen kwam, was het programma mijns inziens verloren. Directeuren
vroegen zich vooral af wat slimmer
werken kon bijdragen aan hun bezuinigingsopdracht en gaven de voorkeur
aan traditionele manieren om kosten
te besparen. Een andere reden voor
het doodbloeden van het programma
was wellicht dat er geen verbinding
was met het tegelijkertijd (2011-2016)
top-down optimaliseren van de ICT
voor departementen en werkplekken
als onderdeel van de Herinrichting
Governance Bedrijfsvoering Rijk.
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Geen integrale aanpak dus. ‘In de discussie over digitalisering ligt de focus
sterk op de technische aspecten en is
er minder aandacht voor de vraag welke effecten digitalisering zal hebben
op de organisatie en het werk’ (Banis
en Evers, 2015, p. 80), laat staan dat
er sprake was van ‘eerst organiseren,
dan automatiseren’.
Een aantal ambtenaren heeft zich echter niet uit het veld laten slaan en heeft
verschillende interessante activiteiten
opgestart. Er kwam een Slimmernetwerk (tot 2015) met een webmagazine
als onderdeel van het interbestuurlijke
programma ‘Beter werken in het openbaar bestuur’, samen met organisaties
als Kennisland, Kafkabrigade, TNO,
KING en honderden enthousiaste
professionals. Er was een Slimmernetwerk Café en er waren Doetanks,
die spontaan werden gevormd door
ambtenaren uit het hele land. De Doetanks hebben veel interessante ideeën
en acties gegenereerd om organisatie
en resultaten van stukjes ambtelijke
dienst van onderop te verbeteren en
te innoveren. Daarbij ging het vaak om
een combinatie van dienstverlening
aan de burger en de interne organisatie. Voorbeelden zijn de opzet van een
crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven in gemeenten, de ontwikkeling
en toepassing van kennismanagementsystemen bij het Kadaster en de
ontwikkeling van nieuwe methoden
van rekenkameronderzoek (TNO et al.,
2013).
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Omdat de activiteiten losgeraakt waren van centrale programma’s, ontbrak
het weleens aan een opdrachtgever of
‘sponsor’, waardoor sommige Doetanks in de ideeënfase bleven hangen.
Ook was het lastig om de afzonderlijke
‘parels’ tot een ‘parelketting’ te rijgen
(Martine Maes en Roelant van Zevenbergen in Slimmernetwerk Magazine,
januari 2015). Daarnaast was er – en
is er nog steeds – een LinkedIn-groep
‘Slimmer werken in de publieke
sector’ met een kleine vijfduizend
deelnemers. Daar worden tegenwoordig echter vooral advertenties van
consultants geplaatst. De website
Ambtenaar2.0.nl, onderdeel van het
Actieplan Open Overheid, heeft van
2008 tot oktober 2018 bestaan en had
ongeveer tienduizend deelnemers. Na
een periode van veel inspiratie (ministerie van BZK, 2012) nam het enthousiasme geleidelijk af.
Buiten deze programma’s waren
er ook initiatieven. Het manifest
Wij: publieke veranderaars leidde tot
veel samenwerking tussen organisaties die zich met vernieuwing bij de
overheid bezighielden en dat voor een
deel nog doen.
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Valkuilen
Het lijkt tijd voor nieuwe initiatieven
van slimmer organiseren, respectievelijk sociale innovatie, rekening houdend met eerdere ervaringen en met
inachtneming van de digitalisering die
alom aanwezig is. Daarom is het nuttig
om een aantal valkuilen voor nieuwe
initiatieven te bespreken.
De valkuil ‘reageren in plaats van
anticiperen’
Het aanpassen van de organisatie na
digitalisering in plaats van andersom
komt nog steeds vaak voor. Dat leidt
tot een suboptimale organisatie en het
suboptimaal benutten van de mogelijkheden van de nieuwe technologie.
Het lijkt erop dat de mislukte IT-projecten bij de rechterlijke macht daarvan
voorbeelden zijn.
Veelal worden medewerkers pas bij
de uitvoering van reorganisatie- en
digitaliseringsprojecten betrokken. Ik
hoorde eens een − inmiddels vertrokken − hoofddirecteur bij de Belastingdienst zeggen dat hij alle medewerkers
erbij had betrokken. Maar hij doelde op
informatiebijeenkomsten die niets te
maken hadden met echte betrokkenheid.
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Dat dit geen uitzondering was, werd
later bevestigd door de Commissie
onderzoek Belastingdienst: ‘In algemene zin zijn er thans geen effectieve
en uitnodigende instrumenten voor de
werkvloer om signalen van daaruit op
de goede plek aan de top te krijgen’
(Borstlap en Joustra, 2017, p. 111). Een
goed voorbeeld daarentegen is het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar medewerkers worden
getraind om mee te denken bij het
slimmer gaan werken met digitalisering (De Jong, 2018).
Ook in het collectieve overleg is het
makkelijker om afspraken te maken
over de gevolgen van digitalisering dan
over de tijdige beïnvloeding ervan. In
de cao Rijk wordt de invloed van technologische ontwikkelingen onderkend,
maar heeft de afgesproken pilotstudie alleen betrekking op het helpen
van mensen die daardoor boventallig
worden. De cao-onderhandelingen van
provincies zouden wél tot beïnvloeding vooraf kunnen leiden. Die hadden
en hebben het karakter van cocreatie,
ook over het onderwerp ‘flexibiliteit en
wendbare organisaties’.
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De valkuil ‘beperking in plaats
van vergroting speelruimte door
digitalisering’
Top-down digitalisering dient vooral
controledoelstellingen, maar faciliteert zelden optimaal de eindgebruiker. De banken kwamen ervan terug
toen bleek dat de software zo rigide
was dat medewerkers klanten niet
goed op maat konden bedienen. Ook
ambtenaren en burgers hebben daar
last van. Vermindering van de speelruimte is tevens beperking van de
professionele ruimte en verslechtering
van de kwaliteit van de arbeid. Zelfs als
bij het ‘eerst organiseren’ er voldoende
speelruimte is gecreëerd, kan verkeerde digitalisering die weer teniet doen
(Kuipers et al., 2018). Bij de afdeling
crediteuren van de Dienst Justitiële
Inrichtingen wilde men aanvankelijk
alles via digitalisering moderniseren.
De computers kauwden alles voor en
medewerkers hoefden alleen maar
te controleren en goed te keuren.
Afwijkende documenten aanpassen
was een hoop gedoe. Die aanpak is
radicaal veranderd. De IT ondersteunt
de medewerkers nu bij het uitvoeren
van verschillende taken en de eenvoudigste taken zijn volledig geautomatiseerd (VindingRijk Magazine, 2018).
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De valkuil ‘aanpak op individueel
of werkplekniveau in plaats van
organisatieniveau’
Er is veel aandacht voor ‘de vaardigheden van de 21stre eeuw’, zoals digitale
vaardigheden, meedenken, flexibel en
innovatief zijn. Maar wat moet iemand
met deze vaardigheden in een ouderwetse hiërarchische organisatie?
Dergelijke individuele vaardigheden
kunnen pas benut worden door sociale
innovatie op organisatieniveau.
Hetzelfde geldt voor job crafting door
individuele medewerkers. Hoe interessant dat ook voor die medewerkers kan
zijn, het zet voor de organisatie én de
medewerkers pas zoden aan de dijk als
het onderdeel is van vernieuwing van
de organisatie- en besturingsstructuur. Ook worden pas dan de stressrisico’s in de werksituatie verkleind.
Een voorbeeld van goede job crafting
geven Van den Heuvel et al. (2015).
De op zichzelf interessante Functie
Impact Analyse om het effect van
nieuwe technologieën op functies bij
het Rijk te bekijken, heeft eveneens
nog een te beperkte scope. Procesbeschrijvingen op organisatie- en
functieniveau ontbreken veelal, omdat
die beschrijvingen buiten de opdracht
vielen (Van Rijn en Oostmeijer, 2018).
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De valkuil ‘gebrek aan regie’
Afzonderlijke vernieuwingsacties van
individuele of groepjes ambtenaren
zijn natuurlijk welkom, maar zonder
opdrachtgeverschap verzanden die
initiatieven makkelijk, zoals bleek bij
de Doetanks.
Dat kan ook gebeuren bij zelfsturende
teams, indien die worden gevormd
door de rol van teamleider te schrappen en het team verantwoordelijk
te maken zonder de productie- en
besturingsstructuur aan te passen en
zonder de nieuwe teams te begeleiden. Dat leidt tot mislukkingen en dan
krijgt – onterecht dus – het concept
van ‘zelfsturende teams’ de schuld.
Bij het gebruik van big data gaat de
regie makkelijk verloren wanneer
ambtenaren geen inzicht hebben in
de gebruikte algoritmen. Uitkomsten
kunnen dan niet op de juiste waarde
worden geschat. Verder is een uitdaging om big data niet alleen te gebruiken om ambtenaren en burgers te
controleren of te beheersen, maar ook
om die te faciliteren.
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De valkuil ‘vermenging met bezuinigingsdoelstellingen’
Het vermengen van digitalisering en/
of slimmer werken met bezuinigingsdoelstellingen loopt zelden goed af.
Het programma ‘Slimmer werken in
de publieke sector’(2011-2015) was
daarvan een voorbeeld. Er zijn uitzonderingen. Bij de provincie Utrecht is
een zogenaamd ‘organisch reorganisatieproces’ tussen 2011 en 2015 succesvol uitgevoerd, waarbij onder andere
interne mobiliteit een cruciaal onderdeel was en er tevens een krimp moest
worden bewerkstelligd van circa 850
naar 675 medewerkers (Van der Torre
et al., 2018). Hoe kwetsbaar zo’n succes kan zijn, bleek toen in januari 2019
naar buiten kwam (NRC, 31 januari) dat
minder dan de helft van de ambtenaren
van de provincie het management nog
geloofwaardig vindt. Problemen met
de Uithoflijn en rond een integriteitsonderzoek worden als achtergronden
genoemd.
In beginsel is het kansrijker om te
beginnen met slimmer organiseren,
vervolgens daarbij de digitalisering te
ontwerpen en dan te ervaren dat dit tot
een hogere productiviteit leidt (met
dezelfde mensen meer doen of hetzelfde doen met minder mensen). De FOD
SZ is daarvan een sprekend voorbeeld
en ook de gemeente Hollands Kroon.
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Gemeente Hollands Kroon:
zelfsturende teams en job crafting
Gemeente Hollands Kroon ontstond op 1 januari 2012 na een fusie van vier kleinere gemeenten
in de Kop van Noord-Holland. Vanaf maart 2012 startte Hollands Kroon met resultaatgericht werken, in eerste instantie gericht op de individuele medewerker en later op de zelfsturende pits.
Binnen deze pits werd men gezamenlijk verantwoordelijk voor de taakverdeling en de resultaten.
Alle processen die binnen de organisatie voorkwamen, zijn doorgelicht en teruggebracht tot
zeven hoofdprocessen. Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen en best
practices om zodoende de pits samen te stellen. Elk werkproces, bijvoorbeeld het verlenen van
vergunningen maar ook het plantsoenonderhoud, wordt door een zelfsturend team uitgevoerd.
Eerst organiseren, dan digitaliseren!

Werknemers kunnen binnen deze kaders hun eigen takenpakket concretiseren en samenstellen
(job crafting). Via het HK-Plein kunnen ze ook intekenen op klussen voor andere teams.
Elk team krijgt van de directie kaders (targets en doelstellingen) mee waar het aan moet voldoen. De kaders worden omgevormd tot een specifieke ‘meetlat’. Deze specifieke meetlat wordt
in samenspraak tussen team en directie vastgesteld. Het team maakt een plan van aanpak hoe
het de doelstellingen wil gaan bereiken en koppelt dit plan vervolgens terug naar de directie. Die
geeft haar goedkeuring, waarna eens in de zoveel tijd geëvalueerd wordt waar het team staat in
verhouding tot de meetlat.
Individuele functioneringsgesprekken bestaan niet meer. Elk tertaal heeft de directie een
gesprek met elke pit over de voortgang en de resultaten. Medewerkers geven elkaar persoonlijke feedback, mondeling of via een app. Voor de professionele ontwikkeling is een bedrag per
medewerker per jaar beschikbaar.
Na de invoering van zelfsturende teams is in zijn totaliteit ongeveer 5 miljoen euro minder
uitgegeven aan formatiekosten dan voorheen. Het ziekteverzuim daalde tussen 2014 en 2016
van 5 procent (ook het gemiddelde voor publieke organisaties) naar 3 procent. In 2014 scoorden
werknemers in het werkplezieronderzoek een 7.1; in 2016 was dat 7,4.
Voorwaarden om dit te bereiken waren in steekwoorden: vertrouwen, transparantie, fouten
mogen maken en gezamenlijke bijsturingen (Beeuwkes, 2016). Op die manier heeft het nieuwe
organisatieconcept de bestuurscrisis van 2017 (vanwege kostenoverschrijdingen) overleefd al
nam het verzuim weer wat toe.
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Conclusie
Campagnes
De Sociaal Economische Raad heeft in
het recente en verre verleden interessante en nog steeds actuele aanbevelingen gedaan voor het omgaan met
nieuwe technologie. ‘Technologische
en sociale innovatie zijn dus vaak
complementair. Veel technologische
innovaties sorteren beperkt effect
als niet gelijktijdig binnen een bedrijf
de bedrijfscultuur en werkprocessen
worden aangepast en de medewerkers
in staat worden gesteld hun kennis en
vaardigheden op peil te brengen. (…)
Een hogere productiviteit en een grotere werknemerstevredenheid zijn het
beoogde resultaat (SER, 2016, p. 45).’
Wanneer moet het personeel worden
voorgelicht over, respectievelijk worden betrokken bij, maatregelen op het
gebied van mechanisering/robotisering en automatisering/digitalisering?
De SER concludeert: ‘In het algemeen
kan worden gesteld, dat het personeel
hierover in een zo vroeg mogelijk stadium behoort te worden voorgelicht.
(…) Uit de hearings is gebleken dat in
de meeste gevallen de voorlichting op
het moment van de beslissing of later
geschiedde en dat slechts enkele bedrijven reeds overleg hebben gepleegd
over de automatisering, voordat een
bepaalde beslissing daarover was gevallen. Het personeel werd op deze
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wijze ingeschakeld, waardoor meedenken over de technische vernieuwingen en de wijze van realisatie
daarvan wordt bevorderd. De Raad ziet
in principe deze wijze van overleg als
de meest juiste’ (SER, 1968, p. 75).
Uiteraard heeft zo’n aanpak meer
kans van slagen wanneer de overheid
in haar rol van werkgever deze begeleidt met een campagne ‘sociale
innovatie’ of ‘slimmer organiseren’.
Een voorbeeld op sectorniveau is de
‘topsector logistiek’, die in september 2018 met een programma ‘sociale
innovatie’ is gestart.2 Ook in haar rol
van landsbestuurder zou de overheid
campagnes kunnen ontwikkelen en
een voorbeeld nemen aan andere
landen, bijvoorbeeld Duitsland, waar
hightechprogramma’s gepaard gaan
met onderzoek naar en stimulering
van ‘Gute Arbeit im digitalen Zeitalter’
(2014) en ‘Innovationen für die Arbeit
von morgen’ (2016).
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