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1. Inleiding

Op 12 mei

1978 organiseerde de studievereniging voor

Bedrijfskunde van de T.H. Eindhoven

II

Indu~tria"

een congres met als titel
II

Automatisering een

zeg~of

een vloek ? En voor wie ? ..

Het congres handelde over automatisering binnen administratieve organisaties.
Dit verslag wil weergeven wat er op deze dag zoal gezegd is
en wat er in de literatuur gezegd wordt over het ondurwerp.
Dit alles hebl)en we aangevuld met wat eigen opmerkingen.
We hopen dat de lezar het ons niet kwalijk neernt , dat de
bronnen waaruit \vi.] hehlJen geput niet altijd van wetenschappelijke aurd waren.
Op de vr.tag of automatisering dan weI een ?',egen is o:f een
vloek, hebben wij ook na het schrijven van dit verslag
geen an t\voord.
De titel van het congres was juist met opzet
dat een bijdrage

k~n

zJ

gekozen ,

worden geleverd aan de discussie

over automatisering en niet om een eenduidig antwoord te
krijgen op de gestelde vraag.

januari 1979
Guus de Vries
Jan Veters
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2.

Definitie van autornatisering
A1hoewel er erg veel over automatisering is geschreven, worden er weinig poging-en gedadn om dit beg-rip
te defini(;ren.
Dit is wel begrijpelijk, aangezien men het woord
automatisering veelal verbin<Jt met computers, die
een breed scala van toepassillgen kennen.
Hoewel ook Scheermaker (I) geen echte definitie geeft,
maakt hij wel een onderscheid tussell mechauiseren
en autornatiseren.
Bij een gemecl1aniseerd systeem v.ordt al1een de
uitvoerende

functi~

overgenornen,

terwijl bij een

geau-tomatiReerd systeem ook de "beslisfuJlctie",
de "beheersing" bf "control" worden overgellomell.
Letterlijk zegt Scheepmaker hierover:
"Automatisering neemt in velerlei opzicht deze menselijke eigenschappen over. De fysieke ins panning en
vaardigheid, de verschi1lende aspekten vall het
waarnerningsverrnogen,
functies

I)

zowel als enkelvoudige beslis-

en gebruik van het geheugen, worden

geheel of gedee1telijk overg'enomen door automatische
apparatuur."
J.R.Bright (2) heeft achterinzijn boek Automation
and

~lanagenH'n t

~II

ui ts praken (c. q. de fini tie s) opge-

nomen. Hoewel dit boek is toegespitst op de automatisering van rnechanische produktieprocessen springt
een definitie o.i. in het oog.
Dr, Edwin G. Nourse zegt n1.:
" ••• Automation is not something altogether new.
It is essential a continuatiJon of the scientific
management movement which

~ook

shape about 50 years

ago" •
Hoewel ook deze uitspraak
processen slaat,

waarsctlijn~ijk

op mechanische

ligt hier wel een verband tussen de

aard van het werk en het al of lIiet automatiseren ervan.
1)

'
on d erstreplng
door ons

-J-

Immers de opzet van het Hcientific management was (is)
om taken

Of)

te splitsen in zeer kleine, routinematige

sub-taken, epnvoudig uit te voeren.
Het voorgaande in het

oo~;

houdend zou een defilli tie

kunnen zijn:
Automatiseren is het laten verrichten van zeer eenvoudig'e \vprkzaalllheden door een machine, waarbij duze
werkzaamlleden a1 of nie

door eenmachine worden

bestllurd.
Hierbij kunnen 2 opmerkingen worden gemaakt:
1.Of de werkzaamheden die geautomatiseerd zijn, of
nog zu11en worden, eenvoudig van aard zijn, is
nag een punt van discussie (zie

7.1).

2.Deze definitie'omvat dus ook datgene wat door
Scheepmaker met mechaniseren werd aangeduid.
De hierboven gehanteerde definitie is bruikbaar
voor de meest uiteeniopende werkzaamheden.
De aard van de werkzaamheden waarOVf,r we het hebben,
moet nog wat nader worden gespecificeerd.
Uit de inleiding zal reeds duidelijk zijn geworden,
dat het hier gaat am werkzaamheden van administratieve aard,geautomatiseerd m.b.v. computers.
Deze werkzaamheden tesamen vormen een informatie systeem.

(zie J en 4)

Onze definitie wordt nUl
Automatiseren is

he~

laten verrichten van zeer eenvou-

dige administratieve werkzaamheden door een machine,
waarbij deze werkzaamheden al(of niet \door een machine
worden bestuurd.

fI '

~
~

A
1

/

;t t.J ~~~-:~

I-~ .~~"'-'

3. Aanduiding- van de problematiek
Wetenschap en techniek hebben de laatste eeuw een
hoge vlucht genomen.

Zo konden, mede door de snelle

ontwikkeling van de electronica, de principes van de
cybernetica worden toegepast in de digitale computer.
De toenemende complexiteit van onze maatschappij en
de versnelling in communicatie maken dat !lop tijd
beslissen" en "goed beslissen" van essentieel belang
zijn. Dit beslissen gebeurt steeds op basis van
in:formatie

(3).

V~~r

het verscha:f:fen van illf'orrnatie

kan de computer een belangrijk hulpmiddel zijno
Door de toenemende inf'ormatiebehoe:fte verrichten
steeds meer mensen werkzaamhedell van administratieve
aard 1).
Na een beschouwing over de relatie tussen werkgelegenheid en automatisering zullen wij ons richten op de
automatiseringsproblematiek van de administratie
binnen org'anisaties, en op het daar werkzame individu.

3.1 Ontwikkeling computer
Het inschakelen van de computer ten bate van de
administratie is in :fasen verlopen. In de begin:fase
werden rekenautomaten aIleen ing'eschakeld voor het
mechaniseren van het oude handwerk. Het menselijk
schrijf'vermogen werd vervangen door een snel1e
regeldrukker, het reken-en sorteerwerk gebeurde door
een automaat.
Enkele belangrijke gevolgen hiervan waren tijdwinst,
minder :fouten en een verschuiving van arbeidsplaatsen.
Na deze mechanisatief'ase ging men de computer meer
inzetten voor het verscha:f:fen van relevante inf'ormatie
aan de diverse managementniveaus.
Doel van het computersysteem is dan niet meer aIleen
het llitvoeren van eenvoudige administratieve handelinl)Dit worrlt gelilustreerd in 4
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gen,maar tevens het veredelen van aanwezige gegevens
tot bestllrin,;sinf'ormatie. Aan de7e. laatste f'ase
ging een versnelde ontwikkeling vooraf van computertechniek en toepassingsmogelijkheden (miniaturisering,
kostendaling,databases).
De ontwikkeling van computers en bijbehorende systemen staat echter niet op zichzelf'. Hierbij zijn
kanttekeningen te maken van zowel kwantitatieve als
kwalitatieve aard, die op hun beurt weer betrekking
hebben op de J probleemgebieden, die wij in dit
kader onderscheiden:
1.automatisering en maatschappij (zie 5)
2.de organisatie (zie 6)
J.het individu (zie 7)

3.2 Arbeidsmarkt
Deze ontwikkeling had tot voor enkele jaren plaats
op een arbeidsmarkt die gekenmerkt werd door een
schaarste in aanbod.
Produktiviteitsverbeteringen die door het inzetten
van computers zijn opgetreden,werden als zeer welkom
ervaren.
Gezien de arbeidsmarktsituatie nu ontstaan tegengestelde reacties en worden kritische vragen gesteld
over de neg-atieve invloed van automatisering op
de werkgelegenheid.

Ne~mt

het absolute aantal arbeids-

plaatsen af' (structurele werk&loosheid), of' is er
slechts een(tijdelijke) discrepantie in kwaliteit van
vraag en aanbod (frictiewerkeloosheid).
Zeker is dat bepaalde beroepen, met name routinematige
kantoorwerl,zaamheden, overbodig worden. Anderzijds
worden nieuwe arbeidsplaatsen t;eScllapen, zoals
ponstypistes,

operateurs~systeemanalisten

en program-

meurs.
Bij deze verschuiving naar speciaal, in het algemeen
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hager gekwalifieeerde arbeid, dringt zieh de vraetg
op wat de toekolllst is van minder gesehoolde en van
oudere werknemers.
En kan het onderwijs tijrlig voldoen aan eisen, die
de samenleving stelt ?

J.J

Organisati~

en medewerkers

Ook heeft men zieh niet altijd gerealiseerd, dat automatisering p,-rote eonsequenties heaft voor de organisatie. Bij de beslissing weI of niet automatisepen
voer!den vaak teehnisehe en eeonomisehe motieven de
boventoon. Welke de gevolgen zouden zijn voor het
funetioneren van de organisatie werd minder in de
,

beslissing betr?kken, met aIle gevolgen vandien.
Tereeht heeft dit een reaetie geactiveerd,waardoor er
nu bij het beslissen over automatisering oak soeiaalmaatsehappeIijke criteria een rol spelen.
f.1en heeft oog gekregen voor het fei t, dat zinvol
automatiseren een afwegen vereist van diverse belangen
binnen en buiten de organisatie.
In dit verband kan een organisatie dan ook worden opgevat als een verzameling belangengroepen (werknemers,
kapitaaiverschaffers, overheid,leveranciers, afnemers)
waarbij elke groep andere doelstellingen nastreeft.
Automatisering kan een rol spelen bij de mate waarin
deze rinalstellingen kunrien worden gerealiseerd.
Het is derhalve noodzaak bij iedere beslissing t.o.v.
automatisering te zoeken naar een evenwieht tussen de
diverse verwachtingspatronen van de belangengroepen.
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk evenwicht niet
zomaar via een optimaliseringsmethode berekend kan
worden. 'Wel impliceert het, dat de belang'engroepen
hereid moe ten zijn

eompr~missen

te sluiten.

Dit is een dynamiseh proces, niet aIleen in die zin dat
er tiJd mee

{~emoeid

is, maar oak dynamiseh omdat. de
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verschillende verwachtingspatronen verschuiven in de
loop dol' tijd. Dit is afhankelijk van het veranderende
normbesef, de wederzijdse invloed van de diverse
belanffeng-roepen en het type organisatie.
Wanneer nu wordt overgegaan tot automatisering, zullen
een aantal voorwaarden vervuld moe ten worden,

om de

invoering soepel te laten verlopen.
De medewerkers en de gebruikers van het computersysteeru
moe ten vertrouwd worden gemaakt met het begrip automatisering. Zo moet er aandacht worden besteed aan veranderingen, die optrecten in de taakinhoud van mede-werkers en hun onderlinge werkrelatie.
Het is niet orimogelijk dat medewerkers op kantoor meer
tijrl en ruimte krijgen om creatief en mindel' geestdodend werk te verrichten, doordat routinewerkzaamheden
worden overg-el>lOmen door een automaa,t.
Of worden de g-renzen aan de creativiteit precies
afr:ebakend door de gebruikte apparatuur '/

J.4 Maa·tschappij versus techniek
Ais afsluiting van dit hoofdstuk kan gesteld worden
dat automatisering meer is,<;I.an een technische Yin ding.
Het mag niet een enzijdige aanpassing zijn ann
dwingend technisch-economische aspecten, maar het is een
politieke beslissing, met afweging van belangen op
verschillende niveaus.
Natuurlijk kunnen, aIleen al uit concurrentieoverwegingen
efficiencyverbeteringen niet zomaar acht~rwege worden
gelaten, zelfs al zouden deze, uit oogpunt van sociaa.1,
beleid, mindel' wenselijk zijn.
Het is wel zaak dat maatschappelijke en technische
ontwikkelingen parallel blijven lopeno
Ons inziens is het vooral van belang dat maatschappij,
organisa tie en 80cia Ie

wet£~n8cltappen

een eit{en visie

ontwikkelen met betrekking tot de automatiseringsproblematiek, zodat eon enzijdige aanpassing aan de tech-

-t3-

nische ontwikkeling kan worden vermeden.
In de volgende hoofdstukken zullen wij trachten een
impresRie weer te Heven, van wat er zoal de laatste
,jarel1l is gezegd en geschreven over deze andere
gezichtspunteu in relatie tot de voortscllrijuenue
automatisering.

-9-

4. Schets ontwikkeling techniek
In dit hoofdstuk zal worden aangeduid hoe de computer
zijn intrede heeft gedaan in de kantoorwerkzaamheden
gedurende de afgelopen l5 jaar en welke werkzaamheden
daarbij zijn gemechaniseerd en geautomatiseerd.
Enkele opmerkingen hierover zijn al gemaakt in
hoofdstuk 3.
Voorafgaand aan de introduktie van de computer in het
begin van de 50-er jaren werden technisch-administratieve
hulpmiddelen in gebruik genomen.
Met de mechanisering en o.a. de invoering van de
ponskaartapparatuur deed ook het niet-administratief
opgeleide personeel zijn intrede. De produktiviteit
van de werkzaamheden werd meetbaa:r en onderworpen aan
standaards en normen

(4).

De toepassing van de eerste computers was gericht op
massale administratieve toepassingen en nam routinematige werkzaamheden over, die een voudig te formaliseren waren

(3).

Foutloos en met hoge snelheid werden gegevens groepsgewijze verwerkt in een centraal opgestelde computer.
waarna de resultaten weer werden teruggeleid naar de
gebruikers.

1)

Hierbij trad een enorme produktiviteitsverbetering op
in vergelijking met de handbare methode.
De toepassingen waren er gewoonlijk op gericht arbeid
te besparen, hetgeen een welkome zaak was.
Met name bankinstellingen hadden (en hebben) hierdoor
een sterke stijging in het

clH~ntenbestand

en daarmee

de produktiviteit kurmen realiseren (5).
Maatschappelijke omstandigheden die
speelden, waren een

comb~natie

hierbij een rol

van de genoemde behoefte

aan produktiviteitstoename, schaarste aan administratief

11)

Rationalisatie, standaardisatie en formalisatietendenties lagen ten gronclslag aan de gegevensverwerkingsprocedures.

-1.0-.

personeel en sterke stijging van de arbeidskosten,
zeker vergeleken met het goedkoper worden van apparatuur
en

pro~;ranllnatuur

(I,). Hassale ontslagen hebben zich

dan ook niet voorgedaan.
In een volgende

~ase

dachten gebruikers na over de

wijze waarop de computer kon worden ingeschakeld bij het
genereren van

beslissingsin~ormatie,

die wat minder

~ormaliseerbaar en minder rontinematig was.

Het ging dan om

besIis~ingen

die

(6)0

lijn~uctionarissen

op

middenniveau moesten nemen.
Deze lijn wordt nu doorr;etrokken, waarmee de behoef'te
bestaat aan zgn. management inf'ormatie systemen: het
geautomatiseppd verstrekken van beleidsinf'ormatie
ten behoeve van de topleiding.
Vastgesteld moet worden dat

toepas~ing

van dit laatste

nog nauwelijks realiseerbaar is gebleken.
Van Weenen (4) wijt dit voornameli,jk aan etm gebrek
aan automatiseringsdeskundigen, hoge kosten en beperkingen in de technologie

zel~.

Anno lq78 staan wij aan de vooravond van wat weI een
es~enti81e

vernieuwing op technologisch en procedureel

gebied (6) o~ ook weI de tweede automatiseringsgol~
wordt genoemd

'7).

Kenmerken hiervan zijn:
het steeds goedkoper worden van apparatuur
technische miniaturisering en hiermee decentralisatie
van de

in~overwerking

- gebruik van data. base technieken
- ontwikkelingen in data-transmissie (bv. optisch)
voortschrijdende ontwikkeling programmatuur.
Enerzijds dus een snelle ontwikkeling van computertechnologie en een groei -in kennis van toe passingsmogelijkheden, anderzijds kostendaling en

miniaturisering~

- 11-

zodat automatisering gemakkelijker binnen bereik is
en een organisatie niet mepr is gebonden

~an

grote

investeringen.
Deze nieuwe vlucht wordt geillustreerd aan de hand van
artikelen over microprocessoren en "chips", bijna
dagelijks in nieuwsmedia.
Vermeld kan nog worden dat bij by. bankbedrijven met verzekeringsbedrijven de grootste toepassers van
geautomatiseerde gegevensverwerking

de laatste jaren

een stabilisering is opgetreden met betrekking tot
uitbreiding van dienstenpakket, kantorennet en marktgroei. Nomenteel \vordt sterk de nadrlllk gelegd op
kostenbesparingen (personeel en administratieve
verwerkingsprocessen) waarbij automatisering een grote
rol speelt.
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5. Automatisering en maatschappij
5.1 Waarom automatiseren
Een kwantitatief meetbare reden van automatisering is:
De stijging van de personeelskosten.
Groosman (8) haa1t ter ondersteuning van de relatie
personeelskosten-automatisering, een tabel aan waarvan
de

~egevens

zijn berekend door de First International

City Bank.
Tabel 5. 1. a
Uurloon ontwikkeling
(stijging

I

71~

t.o.v.

(in $)

1970

197 1l

$

%

USA

5.05

6.66

1.61

)2

Zweden

).28

6.27

2.99

91

HeIgH:;

2.)5

5.68

).)J

142

Nederland

2.27

5.J7

). 10

1)7

West-Duitsland

2.26

5.29

).0)

1)4

ItalH~

2. 12

4. 19

2.07

98

Japan

1 • 10

).02

1.92

175

UK

1.65

2.8h

1.19

72

Frankrijk

2.09

4.07

1. 98

94

'7 0 )

Groosman geeft als commentaar bij deze tabel:
"De USA was in 1970 "duur" in vergelijking met Europa.
Er is in de USA dus eerder een grote(re) prikkel
geweest om te automatiseren (substitutie-effekt)"
Uit de grote stijging van de personeelskosten de
laatste jaren in Europa zou men kunnen afleiden dat
ook hier de komende jaren sterk geautomatiseerd za1
gaan worden.

-lJ-

De snelle

~roei

van het computergebruik in de USA

wordt gestellnd door een, eveneens door Groosman,
aangehaalde tabel uit een beschouwing in Electronic
Data Processing (E.DoP.), Industry report

1975.

Tabel 5. 1. b
Computer-gebruik USA vs Europa
(eind

1974)

(algemeen toepasbare+mini computers)

Aantallen

USA

Europa

171 • 19B

74.770

2. J: 1

17.B02

2: 1

35.

Wa<lrde $M
Aantal comp.l

189

USA/Europa

217

727

J.4:1

miljoen inwoners
Naast besparing van personeelskosten zal het automatiseren zelf kosten met zich meebrengen.
De koaten van automatisering (althans die van computers)
zijn de laatste jaren sterk gedaclld.
Van den Avoort zegt in dit verband:

(9)

"De kosten van informatieverwerking met een computer
zijn in sterke mate afhankelijk van de
In fig.

geheugenkosten~

5.1 zijn de geheugenkosten, uitgedrukt in

pfennig per geheugenplaats (bit), uitgezet in de tijd.
Hieruit blijkt dat deze kosten tussen 1970 en 19hO
met een factor 30 dalen.
10r--=~~--~=F==~---------~~~-----~

Pf/bit

3

SEMICONDUCTOR MEMORY
r-----~.~----\-+_--_+~--------~__--------~

"

0.1
003

L - - - - - - - - L . - -__~f __--~--------~L-----~--~

1966

1970

1975
1980
year----

COST PER MEMORY CELL

(I,rellnigs

per bit)

1985

Fig. 5.1

Dit is lliet aileen bereiht door binnen een technologie
steeds p,-rotere aantallen to produceren, maar door
wezenlijke verbeteringen in de technologie aan te
brengen, waardoor sprongsgewijze de kosten dalen.
Ook op het gebied van ini'ormatie transport en de opslar,- van informatie zijn de laatste jaren grote
technologische doorbraken

wa~rneembaar.

Zo is men in staat door het verwezenlijken van zeer
1age lichtverliezen over een glasvezel van 0,1 mm.
doorsnede gelijktijdig 2000 telefoongesprekken te laten
voeren.
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van geheugens is
de Jukebox, waarin een aantal optische schijven zijn
10
opp,-enomen, waarop meer dan 10
bits geheugenruimte
aanwezig is.
5.2 De gev6lgen van

automatiseri~

Automatisering schept werkeloosheid.
De economische theorie zegt hierover:
a.Automatisering verhoogt de produktivitoit waardoor de
produkten goedkoper worden. De consument is dan in
sta~t

om meer produkten te kopen. De vraag naar deze

produkten stijgt dus, waardoor erbij de produc('nten
werkgelegenheid ontstaat.
b.Bovendien ont:Btaat er \\Ierke'elegenheid bij de producent
van de voor de automatisering noodzakelijke produktiemiddelen.
Datgene beschreven onder a. gaat slechts gedeeltelijk
op,enerzijds als we tenminste aannemen dat
"crisis" zich kenmerkt door

et.~11

d~

huidige

verzadiging van de

markt, anderzijds gaat de stelling wel op alB we er van
uitgaan, dat het dienstenpakket van bv. bank-en verzekering'swezen, steeds groeieude is en kan groeien
(door automatisering).
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Deze e:ffekten en de daaruit resulterende "netto"
werkeloosheid zijn volgens John Hose (10) moeiUjk
te meten ollldat:
"Technologische werkeloosheid" een verscheidenheid van
situaties bevat: tijdelijke werkeloosheid, verandering
van baun, werkeloosheid als gevolg van veroudering van
o:f ge brek aun va.ardigheden voor een baan

vaardi~~heden,

met een andere capaciteit etc.
t-fet

betrekkiuf~

tot stelling b. zegt van den Avoort:

"In een recente Amerikaanse studie gepubliceerd door
Tile Of:fice o:f Telecommunications onder de ti tel:
"The in:formation economyDe:finition and Neasurement",
is gepoogd de "in:formation activity" in de economie
van de USA te de:finiHren op een wijze die intuitie:f
aannemelijk is, in economische zin betekenis heeft
en meetbaar is.
De daurbij gebruikte definities luiden als voIgt:
"Information is data that have been
organised ans communicated".
The in:formation activity includes all
the resources consumed in producing,
processing and distributing information
goods and services.
Ui t

de studie bleek dat in. 1967, 46% van het Bruto

National Produkt

v~~r

rekening kwam van de in:formatie

activiteit.

25% hiervan wordt gevormd door de primaire informatiesector, d.w.z de in:formatiegoederen en diensten die
op de vrije markt worden verkocht.
21~ hiervan wordt gevormd door de secundaire in:for-

matiesector, d.w.z. aIle informatiediensteu welke worden
geproduceerd va or intern gebruik door de overheid
en de niet in:formatie firma's.

-lb-

We zouden wat concreter kunnen zeggen dat de waarde
van de secundaire informatiesector is samengesteld
uit dn arbeids-en kapita<llbronnen get)ruikt bij het
van de informatieLiienst.

produc(~rcn

Een

bru~f

typen,

by.

vereist ini'ormatiewerkers, schrijven,

corrigeren, archiveren, verzenden,

daarnaast ook informatiegoedcren, een dictcerapparaat,
een typemflchine, een fotocopieer apparaat en een
archie f'kast,
tens lotte huisvesting,
kortom da t~ene wa t

we gewoon 1 ijk een "kan toort! noemen

en onderwerp is van oIlze beschouwingen.
De ontwikkeling van de verdeling van de wcrkkracht
over de sectoren landbouw, diensten,

industrie

en informatie geeft een duideli,jk beeld van de
economische ontwikkeling in de USA.
Tussen 1860 en 1905 domineerden de werkers in de
tussen 1905 en 19')5 lag de industrie aan

landbouw,

de kop, maar in 1955 werd de informatiesector
dominerend, oplopend von 15% von de werkkracht in

5a'

1920 tot bijna

1970.

in

In 1967 verdienden de informatiewerknrs in de USA

53% van het arueidsinkomen.

meer dan

In de ondcrstaande figuur wordt het bovenstaande nog eens
(

grai'isch weari',egeven

5.:-')
-
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GYoosman hepft berekend hoeveel mensen er werken
- In de computer industrie en
- met compllterapparatullr
Zijn resultaton staan vermeld in tabel

5.?

Tabel .CJ. 2.
Werknemers in computer industrie

werkn. met computers

190.000 (37~)

1:000. 000

( 27%)

Rest wereld )15.000 (63%)

26b0 9 000

(73%)

Europa

Groosman trekt hieruit de conclusie dat de computers
werk

scheppen~n

de industrie en bij de gebruikers.

Het blijft dan nog echter de vraag of degenen die als gevolg
van aut~matisering hun baan verliezen ook inderdaad werk
zullen kunnen vinden in de industrie

of in de gebruikers

categorie. Bij economische O-groei zal dit your wat betreft
de gebrui1cers categorie zeer twijfelachtig zijn , immers
dan zouden de loonkosten per produkteenheid ( geproduceerd
door d·.: "automatiserende" gebruiker)
Automatisering beoogt

o.a~

gelijk blijven.

juist deze kosten terug te dringel

5.3. Beleid inzake automatisering
Vooral in progressieve kring wordt vaak gepleid voor een
voor een ander beleid t.o.v. de zich zeer snel ontwikkelende
technologie

, in ons geval de

compu~er

industrie.

Volgens de vakbeweging (11) zou het vooral de momopoloide
marktstructuurzijn van de computer-producerende .... industrie
de oorzaak zijn van het feit
is te kijken

n~ar

dat (jpze industrie in staat

hoge wins ten en niet naar de maatschap-

pelijke aspekten , die afgewogen zouden moeten worden.

-Its-

Ook het argument dat de harde concurentie zou nopen tot
automatisering zou volgens de vakbeweging geen opgeld
doen. Immers als A niet automatiseert hoeft B dat oak niet
te doen. De overheid zou in deze een aktieve rol mo=ten vervullen.
De overheid zou dus zowel aan de aanbodzijde als aan de

vraa~

zijde van computerapparatuur moeten sturen. En dan nag liefst
op wereldniveau.
We beperken ons hier tot de vraagzijde in Nederland.
Hier zien we dat er zich een

concentratie heeft voltrokken

in het bank- en verzekeringswezen.
De ABN, AMRO en RABO hebben samen

60%

van alle werknemers

die in het bank- en verzekeringswezen werkzaam zijn, (7)
Van de 11 J ze Ifs'tandige banken die Nederland in 1196J nag
telde

zijn er nu ruim 10 over. V.w.b het verzekeringswezen

wordt do concentratie aannomolijk gemaakt in de

volgende~

tabel
Tabel

5.3.

Werkgever

aantal werknemers

NATION ALE NEDERLANDEN

10.000

ENNIA

4.000

A MEV

4.000

DELTA LLOYD

J.500

AMFAS groop

J.OOO

We zien dat oak de gebruikerskant neigt naar een monopololde
marktstructuur. bovendien is het aantal c
Door de sch;) 1 vergroting wordt automa tiseren steeds aan trek,j

kelijker, ulleen door groei kunnen de overtolLige arbeids
krachten worden opgovangen.
De wetenschappelujke raad v60r het regeringsbeleid hee£t
becijferd, dat bij een constante werkeloosheid van ;l00.000
mens en or voor 1980 in de dienstensector ;lOl.OOP nieuwe

-19arbeidsplaatsen moeten worden geschapen. In

~990

zou dit

ann tal zijn gestegen tot684.o00 (7)
Het lijkt erop dat de overheid inderdaad een aktieve rol
zal moeten gaan spelen in het Butomatiseringsbeleid bij
de gebruiker.
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6. Het niveall van de organisatie

Het is niet moeilijk aan te geven wat er zoal is fout
gegaan bij de invoering van automatisoring binnen een
organisatie. De meeste door ons geraadpleegde auteurs
Roven tliervan

voorbe(~lden,

die aIle dezel:fde

strekking hebben.
Vauk werden de kosten en tijd dio

beste(~d

moeten

worden, voordat het automatiseringsprojekt naar wens
funktioneert,veel te laag ingeschat.
6.1.1Technische benadering
Voorna>lmste kenmerken zijn een centrale aanpak vaHui t
de compllterat'deling, mede als gevolg van de technologie

(I,), en een over".. egend techllische benadering van de
problematiek.
Bij het ontwerpen van het systeem worden de gebruikers
onvolrloende ingeschakeld, m.a.w. er wordt meer aandacht geschonken aan de "hoe-vraag" met betrekking
tot de in:formatieproblematiek, dan aan de "wat/
wanneer"-vraag. Als gevolg hiervan is een grote kloof
ontstaan tussen de cnmputerspecialisten en de
gebruikers

( 5) •

De gebruikers kennen het vakjargon van de specialist
niet, worden niet gestimuleprd of geleerd hun informatiebehoe:ften te formuleren, worden niet of te laat
ingeschakeld bij de opzet en invoering van het
automatiseringsprojekt en ervaren het geheel als een
bedreiging.
De specialisten gaan in de eerste plaats uit van de
mORelijkheden van de apparatuur en richten hun
toe pas singen op goed gede l'iuieerde enkel voudige
problemen.

-~I-

De strllctuur van de org'anisatie, d.w.z. de kanalen
wflrlrlanl~s

de ini'orrnatie 'vonl t doorgestuurd, hliji't

dikwi.ils onvf'rancierd (1).

MfHl

ste1t zich do vraag

wat geautomatiseerd kan worden binnen de bestaande
administratieve organisatie, i.p.v. eerst de doe1matig-heid trachten te verbeteren door rationalisatie
hierin en vervolgens

automatisering5toepa5singen~

op deze gerationaliseerde opzet te toetsen op hun
bruikbaarheid en rendement.

6.1.2 Acceptatieprobleem
Een ander aspect is, dat specialisten geen oog hebben
voor de informele organisatie en de door leden gevoelde
af'finiteit ten aanzien van werk en organisatie
(loyaliteit en satisfactie), hetgeen invloed kan
hebben op de prestatie (1.,3)
Dit verschijnsel zou door de topleiding, die in het
algemeen weI de start van een automatiseringsprojekt
entameert, moeten worden ingebracht. maar gebrekkige
verticale communicatie en de scheiding tussen leiding
en uitvoering doet zich bij dit soort projekten als
een ernstige handicap voelen (~3,

11)

Overigens leidt de complexiteit van de technische
oplossing niet zelden tot onzekerheden ook bij hogere
funktionarissen in een organisatie, die toch uiteindelijk voor de beslissing'en verantwoordelijk zijn (l~,

1.1)
Op deze wijze wordt een computeraf'deling in een
geisoleerde positie gemanoevreerd,waarbij de daar
werkende specialisten "van nature" geneigd zijn tot
technologisch geavanceerde oplossingen.
Als vanuit deze centrale aanpak de beheersing van
operationele procesHen gestalte gestalte gaat krijgen,
leidt dit tot moeilijkheden wat betref't acceptatie en
motivatie van de gebruikers.

(4,14)
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Ais illustratie van het hierboven geschetste kan nog
vermeld worden, dat niet meer dan

5-40

~ van de

eomputeroutput werkelijk \Vordt gebruikt (115).
Het zou "onsmakeliJk worden opgediend, de I;cbruiker
heeft te weinig interpretatiemogelijkheden en het is
niet duidelijk welke van de gepresenteerde inf'ormatie
we I en niet relevant is ".

(1,5)

6.1.3 Misvattingen
Tenslotte willen we hier nog een vijf'tal misvattingen
vermelden, waarvan inf'ormatiea-speeialisten vaak uitgaan bij het opzetten van een llienw inf'orrnatiesysteem.
Deze zijn gepostuleerd door Ackof'f' (16) en achten
we langzamerhand zo bekend, dat we af'zien van een
verdere toelichting hierop.

5 foutieve aannames:
1) Er is gebrek aan relevante inf'ormatie, dus begint
men een nieuw inf'ormatiesysteem op te zetten.
2) Een manager kan precies aungcven welke inf'ormatie
hij nodig heeft.

3) Een manager hoeft geen inzieht te hebben in hoe
een informatiesysteem werkt, maar moet aIleen weten
hoe hij het kan gebruiken.

4) Het heslissingsproces zal verbeteren wanneer de
benodigde inf'orrnatie er eenmaal is.
S) Meer communieatie tussen managers onderling leidt

tot een beter besturingsproces.
6.2.Filosofie aehter het veranderingproces
Het voorgaande moge duidelijk hebben gemaakt dat
automatisering niet aIleen een technisch probleem is,
evenmin een economisell, maar vooral een probleem
van organisatorisehe aard.
Algemeen \\lordt dan nu ook de opvatting gehanteerd, Jat
automatisering vooral een reorganisatieproces is,
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waarbij de kernproblemen liggen in het vlak vande
organisatorische aspekten (1).
De vakbeweging stelt dat automatiseren aen van de
~enomenen

is, die samengevat kunnen worden onder de

titel "ingrijpende

bedrij~sveranderingen",

zoals by.

ook fusie en inkrimping dat zijn (11).
Dit betekent dat moderns IIveranderingskundige"
inzichten, met name t.a.v participatie van aIle
betrokkenen ook hier relevant zijn.
Het zou in dit bestek te ver voeren een uitweiding te
geven over opvattingen die ten grondslag (kunnen)
ligp;en aan organisa tieollt\vi k kel iug in he t

al~emeen,

maar we beperken ons tot de ~ilosofie (van door
ons geraadpleegde auteurs) ten aanzien van een
"automatiseringsreorganisatie".

6.2.1 Integrale benadering
Duidelijk is dan dat automatisering moet plaatsvinden
binnen het ra&mwerk van een totaalvisie. Een organisatie heeft 2 taken,

taken

t.a~v.

de omgeving en

taken t.a.v. de eigen medewerkers. Het beleid bij
automatisering houdt zich dan bezig met de grondlijnen
die de top van de organisatie stelt, om de organisatie
betere middelen en methoden te verschaff'en bij de
uitoefeuing van haar bedrij~.

(5).

Dit beleid zal getoetst"moeten worden aan de doelstelli})
gen van organisatie en medewerkers, m.a.w. er moet
een zodanige oplossing gezocht \'\Iorden, dat voldaan
wordt aan aIle aspiratieniveaus

(J).

Ontwikkelingen moeten dan ook vanuit 2 invalshoekel1
plaatsvinden, zowel vanuit de computervaktechniek,
als vanuit de organisatie zelf', waarbij sprake is van
een intense en wederzijdse beinvloeding.
Idealiter vinden beide ontwikkelingen planmatig
plaa1ts (5)

Uitgaande van een ontwikkelillgsplan voor de desbetreffen
de afdeiing, moet men nagaan wat de organisatorische
en sociale consequenties zijn van de voorgenomen
automntisering (17).
Automatisering zonder voldoende aandacht,in voorbereidende en operationele fase, voor de structuur en de
werkwijze van de organisatie en ue wellseu en de ideeen van de medewerkers dreigt te mislukken.
In verband met het in het vorige hoo:fdstuk gesignaleerde mag de zorg en de verantwoordelijkheid voor
de toekomstige ontwikkeling niet (langer) een zaak
zijn van specialisten, en zeker niet van automatiseringsspecialisten, maar van de verantwoordelijke lijnfunktionarissen en hun medewerkers.
Een veranderingsstrateaio moet actiek en anticiperend
zijn; gebruikers van hoog tot laag steken meer
denk- em doework in een automatiseringsprojekt (14).
6.2.2 Relatie computerspecialist - gebruiker
De tendens van deze fraai klinkende opvattingen is
duidelijk. De relatie tussen de computerafdeling en
de operationele afde1ingen, tussen de specialist en
de gebruikers, moet gelijkwaardig zijn.
De topleiding vervu1t hierbij een sturende en
coordinerende rol, ervoor wakend dat het evenwicht
in de organisatie niet wordt verstoord.
Hierover is men het weI eens, er bestaHt echter verschi1 in meningen hoe deze afstand tussen specialist
en gebruiker kan worden overbrugd. Aan beide
"partijen" kan name1ijk de rol van initiatiefnemer
worden toegokond in deze.
In ieder geval kan gesteld worden dat:
- monsen beschouwd worden als creatieve, sociale en
verantwoordelijke wezens
creatieve elementen voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van een nHrlvaardbaar informatiesysteem.
- er "van nature" een moeili,jkhei<,lsfactor zit in de
combillatie van ereativiteit on tectinink.

Koldenhof(12) huldigt de opvatting, dat het initiatief
hiertoe moet liggen bij de creatieve computerspecialist, die hij in dit verband dan ook aanduidt als
"informatieartiest lt

•

De praktijk geef't van een vrij ster

ke isolaLie van deze deskundige te zien, en deze
moet worden opgeheven. Het creatieve moet zich
ri~hten

op het wat en hoe bij de gebruiker, waarbij

het praktijkprobleem primair moet blijven.
Het geheel wordt opgevat als een technisch getrokken
proces wa<'lrbij de specialist, zich bewust van zijn
verantwoordelijkheid meer moet inspelen op de
wensen en de idegen van de gebruiker.
Hiertegenover s taa t de opva t ting van Jacobs (117), die
stelt dat de gebruiker over voldoende creativiteit
en inventiviteit beschikL om eigen wensen te f'ormuleren

..

"
en het gebruikerssysteem te def,nieren.
Dit zou ook moeten in het kader van zijn eigen
verantwoordelijkheid, anders blijf't de afhankelijkheid
bestaan van medewerkers uit de automatiseringssector.
Deze organisatiegerichte aanpak gaat uit van de
zelfwerkzaamheid van de mens en in de organisatie.
De organisatie zeIf, d.w.z. leiding en afdelingen,
neemt het initiatief tot automatisering, waarbij
overbrugging van de kloof' plaatsvindt vanuit de
gebruikerskant.
Ons inziens is deze tegenstelling in opvattingen
eerder ideologisch van aard, dan dat het zou leiden
tot een fandamenteel andere invulling van het
automatiseringsproces in de

praktijk~

De red0n tot automatisering moet een weerspiegeling
zijn van de behoefte om te komen tot een optimaal
funktionerende organisatie, waar het gebruik van
moderne hulpmiddelen een positief eff'ekt kan hebben.

Deze behoefte is de resultante van de behoeften van
a11e participanten in de organisatie en het is de taak
van de bedrijfs1eiding dat het bepalen van deze resultante op een verantwoorde manier geschiedt.
De moeilijkheid ligt waarschijnlijk enerzijds in het tot
stand brengen van een stuk betrokkenheid en mee
willen denken op alle niveaus in de organisatie,
anderzijds de beho&fte aan deskundigen die, niet
gehinderd door de complexe combinatie van creativiteit
en techniek, in sta.lt zijn de kloof tussen de
specialisten en de gebruikers te overbruggen.
Recentelijk stelde Scheepmaker dat de voorbereiding
tot een automatiseringsprojekt nu zorgvuldiger
gebeurt en ook langer dllurt, en dat het tempo van de
automatisering

stef~ds

vaker \Vordt aangepast aan de

veranderingsbereidheid van het personeel (~2)o

6.3 Aanpak van het veranderingsproces
6.3.

1 Fasering

Bij de opzet van een automatiseringsprojekt worden,
althans voor het technisch gedeelte daarvan, in het
algemeen de volgende fasen onderscheiden
(System Development Methodology):
1. voorstudie
~.

basisontwerp

J.
4.
5.

detailontwerp
programmeren en toekennen van taken
testen

6. data-konversie en systeemimplementatie

7. gebruik en onderhoud

Dat aIle informatiestromen zoveel mogelijk geautomatiseerd
worden, dient zeker geen vooringenomenheid te zijn.
Na inventarisatie van ,,,elke -soort- beslissingen genomen
worden, gaat men na welke verbeteringen tot stand kunnen
worden gebrachtzonder enige substi tutie van aan\lIezige
niet-elektronische hulpmiddelen, vervolgens

~elke

van deze

beslissingen zullen worden overgenomen door vervanging van
de huidige, of aanschaf' van

nieu~e

inf'ormatieverwerkende

apparatuur en tenslotte \lI'elke af'delingen en niveaus
zich met deze beslissingen bezig houden.
heidsonderzoek)

(toepasbaar-

(1).

Er moet een schatting worden g-emaakt van de tijd en de
kosten (hard- en sof'tware, manuren) die met het hele
projekt gemoeid zijn.
Bosse merkt op dat het noodzakelijk is,bij het vaststellen
van routines, die voor automatisering in principe
geschik t

zijn,

tevens een kwant ita tieve ui twerking te

maken in verband met het vrijkomen van -tot dan toebenodigde arbeidscapaciteit.
Opstellen van een

ont~ikkelingsplan

voor de gehele organisatie

is hierbij essentieel, zodat direct vastgesteld kan

~orden

op welke ontwikkelingsprojekten van de organisatie de
vrijkomende arbeidscapaciteit kan worden ingezet (18)
Hiermef' komf'n we weer op het standpunt dat automatisering
niet enkel vanuit 66n bepaalde afdeling kan worden
benaderd, maar de betrokkenheid vrs3gt van de g-ehele
organisatie.
We zullen dan ook wat verder ingaan op enkele benaderingsT
wijzen om dit te bereiken,

(alsmede) teneinde de kloof

tussen computerdeskundigen en gebruikers te overbruggen.
Parallel met de genoemde rasen van het projekt wordt
een organisatiestudie gestart,

go~ntameerd

door de

bedrijfsloiding, met als daeL in een zo vroeg mogelijk
stadium, helder inzicht te krijgen in de iuvloed van automatisering or cie organisatie,.zodat de organisatie niet
achteraf wordt gekoIlr~)nteerd

mf~t de gevolg'en.
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Deze

or~Rni5atiestudie

moet ailndacht besteden aan de

volgende pnnten:
- wenselijkheid huidige structuren en samenwerkingspatronen
te veranderf>n.
- vaststellen van de organisatorische eonsequenties bij
nielHve s true turen en werkwi j zen.
- bepalen van het tempo waarin en de aanpak waarmee dit
gesehiedt.
vaststellen van de te verwaehten veranderingen in de
f'unctie-inhoud van de betrokken medewerkers.
De organisatiestudie en de teehuisch-eeonornisehe
voorstlldie dienen zodanig

synl~hroon

te verlopen, dat

een uiteindelijke beslissing op basis van beide studies
kan worden genomen.
De verantwoordelijkheid

hiel~oor

ligt bij de topleiding,

die middels sturing en coHrdinatie de kondities van deze
aktiviteiten verzorgt.
Knelpunten kunnen lig-gen in de aktieve rol van de gebruiker
zodanig dat bij de systeemimplementatie

de menselijke

organisatie volledig geprepareprd is, of heter gezegd
ziehzelf' geprepareerd heeft, op de nieuwe situatie.
Hiermee samen hangt de vraag of tijdig te voorzien is
in de overbrugging van kennisaehterstand van leiding en
uitvoerenden.
Enerzijds moet iedere afdeling' vanni t haar eigen
funetioneren een plan voor de toekomst hebben, van waaruit
de behoefte aan informatie en uiteindelijk aan automatisering
wordt vastgesteld,anderzijds moeten de gebruikende
afdelingen besehikken over voldoende medewerkers, die de
wens en met hetrekking tot automatisering en de eonsequenties
daarvan op de ontwikkeling van de organisatie, helder
kunnen formuleren.Er wordt dus een zware wissel getrokken
op het initiatief' en de betrokkenheid van de gebruikers.
De topleiding moet hierin een stimulerende rol blijven
houden, en eVe

zorgen voor extra mankraeht, teneinde

aan deze 2 voorwaanlen te voldoen.

-29-

Maar al te vaak blijkt dat een

organisat~e

veel verwacht

van automatisering en automatiserlngsdeskundigen.
Het gevaar is niet

!~rinF,'

dat e(>n -goed geequippeerde en

geoutilleerde- automatiseringssector anticipeert op
di t

verwachting'spatrooll en het ini tiatie.f naar zich

toetrekt.

6.3.2 Organisatievorm
Het is bepaa1d nog niet duide1ijk welke organisatievormen
adequaat zijn om een succesvo1le aanpak te garanderen.
Een centrale opzet bli,jkt zo\ve1 technische als organisatorische prob1emen op te leveren.
computersystemen en de

De opkomst van kleine

belangs telling voor gedistribueerde

gegevensverwerking wijzen in de richting ",an meer
gedecentraliseerde structuren.
Organisatorisch gezien zal de

hi~rar6hische_opbouw

plaats maken voor 'vlakkere structuren', waarin projektteams een belangrijke rol spelen.

(4).

Evenwel blijkt het gevaar dat projektmatig werken
gedurende lang'e tijd een organisatie binnen een organisatie
aankweekt, vrij groot.
Een projektorgnnisatie hee.ft

het karakter van een ad-hoc

staforganisatie, waarbinnen behoefte bes.taat aan een
lijnorganisatie, om een teveel aan afzondering van de
specialisten tegen te gaan.
Niet zelden ontwikkelt dit zich tot een schaduw van de
normale lijn-staf organisatie, met als gevolg verwarring
en e('n ondllidelijk verband tussen structuren, hetgeen
niet een garantie geeft voor een juiste benadering van het
projel<t vanuit de gehele organisatie (-17,

12).

Uit gebrek aan documentatie en wellicht nan concrete
positieve en negatieve ervaringen op dit gebied,
wij niet te stellen of een andere organisatievorm,
matrixorganisatie, meer

ge~igend

durven
by. een

is.

Ook Ko1<lel11101' ('12) merkt op dat hierin een belangrijke taak
is wegge 1 el~d voor e(~n ande rwijsins te 11 iug (als de T. H.

'E.)
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6.3.3. Overwegingen bij·invoering
Gesteid kan worden dat in elk eeval 2 zaken aandacht behoeven::
participatie van de gebruiker bij opzet en uitvoering
van het automatiseringsprojekt
- overbrugging van de kloof tussen computerspecia1isten
en p:ebruikers.
O.i. zijn daze 2 zaken niet te scheiden, maar is overbrugging van de kloof een noodzake1ijke voorwaarde voor
pnrticipatie.
Wat is hier zoal over geschreven ?
Scheepmaker (1) geeft enkele adviezen om een goede
betrokkenheid te realiseren:
- de eerste informatie die aan personeelsleden over het
projekt wordt gegeven, is cruciaal voor hun houding.
-

bepaling van het tijdstip waarop deze informatieverstrekking plaats vindt, is ufhankelijk van het
organisatorisch klimaat.
het soort medede1ingen wordt bepaald voor het niveau
waarvoor het

-

bestemd is.

bijzondere aandacht moet geschonken worden aan het verticale
communicatiekanaal van bene den naar boven, anders kornt
de participatie in gevaar.

Omdat de hier genoemde k100f voor een belangrijk deel
een communicatiekloof is, zal bij de opzet van een
automatiscringsprojekt aan de dialoog een belangrijke
pla;!ts toegekend moeten worden om tot zinvolle besturingssystemen te komen, waarbij veel aandacht besteeds wordt
aan terminologie en analyse.
We kunnen dan denken aan tolken din de samenwerking tussen de organisatie en de

au~omatiseringssector

bevorderen.
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O.i. moeten deze medewerkers

nie~

belaat worden,met de

oplossing en begeleiding van sociale problemen, die het
gevolg zUn van de gehanteerde opzet (5), ook al hebben
ze epn soort veto-recht, wanneer de sociale consequenties
onaanvalrdbaar zijrl, maar moeten deze problemen juist
voorkomen worden.
Prima~re

opgave van deze -brugfunctionarissen" moet dan

zijn, de medewerkers van de organisatie behulpzaam te
zijn, om

vraal~stukken

van de organisatie kwalitatief te

behandelen, zodat niet in een vroeg stadium enn
beroep wordt gedaan op de automatiseri:ngssector.
De organisatie moet zelf mogelijke op!ossing"pn nagaan
in het kader van wens en en doelstellingen in structureel,
procedureel en sociaal vlak, en deze uitwerken;
de brugfunctionaris adviseert dan mede globaal in het

kad~r

van automatiseringsmogelijkheden.
De automatiseringsdeskundigen nemen een afwachtende houding
aan. Als de organisatie besluit tot automatisering heeft
de brugfunctionaris een coordinerende taak t.a.v. aktiviteiten van medewerkers en automatiseringsdeskundigen (18).
Deze brugfunctie neemt echter van geen vall beide

I

partijen'

de vsrantwoordelijkheid over.
We nemen aan dat Bemelmans (J) op hetzelfde doelt,
wanneer hij het onderscheid aanhaalt tussen in:formaticaspecialisten, die verantwoordelijk zijn voor de technische
vormgevin{~

van eE~n informa tiesys teem (sys teemanalis ten en

programmeurs) en int'ormatica-analisten, die deskundig
ziJn in het analyse-Fen en structureren van inf'ormatiebehoeften binnen een organisatie en deze vertalen naar
een systeemopzet.
Voorts moeten ontwerpers een vertrouwensrelatie opbouwen me t {r,ebruikers waarvoor de inf'ormatie is bedoeld,
en dient speciale aandacht te worden geschonken aan
vorm en opmaak van de output..

-J~-

Ann het slot van dit hoot'dstuk zouden we

~

faktoren

willen no('mHn die van belang zijn voor een positicve
eval ua tie van (toekoms tige) automat i serings projek ten (l~).
-

in hoeverre is men bereid toekomstige gebruikers te
laten participeren.
de mate waarin men erin slaagt eAn grotere aansluiting
tussen hot automatiseringsbeleid enerzijds en het
organisatieontwikkelings- of' personeelsbeleid anderzijds,
te bowerkstelligen.

We hechten dan ook veel belang adn de uitspraak, dat de
voortgang' van een automatiserillgsprojekt uiet wordt
bepaald door hat beschikbare aantal systeelllanalisten,
maar af'hankelijk is van het antwoord op de vraag
of' de gebruiker ,in staat is, zijll wens en goed en helder
te def'inicren.

-JJ7. Het niveau van het individu
We zullen dit niveau behandelen aan de hand van drie ingangen
- Wat automatiseren ?
De

~evol~en

van automatisering

- Overwegin:;en bij invoering.
7.1. Wat automatiseren ?
Om

or (h.'ze vraag een antwoord te krijgen sll{,;gereert folonhemius

(19) te kijken naar \Iat de computer l<an en niet kan en naur
wat de mens kan en niet kan (of will.

Monh~mius

komt zo tot

een a:!ntal eigenschappen van de mens en Ut· computer, die
hij als voIgt karakteriseert
m.b.t. de mens
-

Intellect, met name intellect

010

met slecht geformaliseerde

inf'ormatie om te t,;aan.
( ana loog) wa;1 rllemingsvermogen
-

geheugen, met name associatief' gehengell

- verantwoardelijkheidsgevoel
creativiteit
_ .moreleeverwegingen
persoonlijke relaties tot andere mensen
-

motivatie

m.b.t. de computer:
-

onvonrstelbadr snel
onvoorstelbaar groat geheugen

- onvoorstelbaar dom en rig-ide ( "kan alleen met van tevoren
voorziene situaties omgdun)
Uit de karakterisering van de computer blijkt o.i. dat deze
a11e(>n de

routine- achtige handelingen kan overnemen

( de programmeerbare ).

-3 1lDit blijkt ook uit de verandering van f'unkties op het
kantoor.
Volgens Van ' t Hof' deed in 1970 nog 7~ van de beambten
routinematige arbeid. Dit percentage zou in 1980/85 zijn
gedaald tot .25'r>. Ui teen Ii teratul1rstudie concludeert
Van Weenen dat er op het uitvoerend niveau

sprake is van

de vervanging van perlSoonlijke beheersing'smechanismen door
onpersoonli.jk beheerst werk. Kenllelijk behelst automatisering
inder<laad cJe,inde cJefinitie

(hfdst 2) aangegeven, vervanging

eenvoudige administratieve werkzadmheden.
Om concreet na te kunnen gaan wat er van een menselijke tad.k
overgenornen zou kunnen worden door een computer, bespreekt
Van den Avoort (9) de tijdsbesteding van twee "standaard"
funktionarisRen in een bedrijf' n.l.
De manager en de

s~cretaresse.

Uit een aantal metingen is gebleken dat de tijdsbesteding
van deze twee funkties kan worden weergegeven

zoals dat

is gebeurt in tabel 7.1.

Tabel

7.1.

Tijdsbesteding van secretaresse en manager in
secretaresse

manager

Praten "face to face"

6,2

115

telefoneren

7,7

::5
'd5

1~,8

15

lezen
schrijven, administratief'
gebruik apparatuur

%

. 1'1,1j-

fotocopieren1bo()dschappen doen

20, 1

wachten op werk

1.8,4

overige

1.5, 1

20

Automatisering in een of meer deelwerkzaamheden van de secretaresse ( b.v. wordprocessing of archivering) zal weinig
bijdragen aan de eff'iciency zolang de traditionele
~4n

~~R-

relatie rnanager-secretaresse gehandhaaf'd wordt.

Wordt daarentegen de organisatie aangepast en aan een aantal
managers administratieve ondersteuning verleend door een

-35administratie1' centrum dan kan,

door eliminatie van de

wachttijden, a1 een 1'1inke verbetering van de

e1'fici~ncy

worder

bereil<t.
Specialisatie van de secretaresse en het
tomatiseringsapparatuur kan

de~e

~ebruik

van au-

e1'f'iciency nog adnzien -

li,ik verhog-en.
\foor wat betre1't de manaf,'er zit de meeste tijd
in : praten,

le~en

en schrijven.

Praten : Het is moei1ijk te zeggen welk gedee1te hiervan
wordt besteed aan in1'ormatie uitwisseling
Schrijven: Dikteren zou de

er1'ici~ncy

aanzienlijk kunnen

verhogrn, ware het niet dat het creatieve proces bij het schrijven van brieven het grootste
gedee1te van de tijd opeist, zodat hiermee een
limiet is bepaald van de tijdsbesteding aan
deze aktivitoit.
Lezen: S1echts een kle:iJn gedeelte van de ge1ezen stukken
leidt tot te nemen aktie, het

merende~l

wordt

g-elezen voor de vorming van achterf,'rondinformatie o
Het is niet erg- aannemelijk dat automatisering op een van
de hiervoor beschreven f,'ebieden zal 1eiden tot situaties
diebetere kwantitatie1' meetbare resultaten oplevert.
We1 zou men kunnen denken aan kwalitatieve verbetering
van in1'ormatie voor de manager.
Deze beschrijving gee1't o.i. aan:
a.

Dat het op zich zelf een probleem is om voor minder en niet-routinematige arbeid te bepalen wat er geautomatiseerd moet worden ter verbetering van de e1'1'iency.
Dit prob1eem wordt nog groter wanneer men denkt aan
automatisering als een reorganisatieproces.
f.len zou dan tijdsschattingen moeten maken van
1'ictieve functie's.

b. Dat het mede als gevolg van a. moei1ijkzal zijn m.b.t.
minder- en niet-routinematige arbeid kwantitatie1'
meetbare resu1taten van mOf,'elijke automatisering te
geven (ook a1 is de tijdsbeste<ling van de desbetre1'1'ende

t~llnk

t i onaris sen bekend).
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Het gevolg hiervan is dat inderda;td die functies voor
autonmtisering in aanmerking komen die routinematig
van aard zijn.
7.2 De

r;evol~en

Over de

~evolgen

van de automatisering voor het individu

is men ill de literatuur nagal eensgezind, zoals moge
blijken uit de volgende opsomming.
Met betrekking tot de gevolgen voor het middenkader
wordt {','e3teld:
Van Gelder: (7):"Een aantal middenkaders verdwijnt,dit is
dan vooral van toepassing op mensen, die
ip de praktijk zijn geschoold en opgeklommen zijn tot afdelingschef ••• "
Rietberp,-en en Steyn (20):" ••• De onderste laag van het middenkader (de gering geschoolden) gaat terug
naar het eenvoudigere werk. De bovenste laag
kan doorstromen naar de"intellectuele beroepen"
(de hogere managementfuncties). Hierbij is opleiding belangrijker dan

anct~nniteit

of erva-

ring ••• "
Scheepmaker(22):

" ••• De computer neemt alleen routinebeslissingen over. Niet-leidinggevenden zien
als gevolg hiervan hUll taak verdwijnen
en met hen deonmiddellijke superieuren.

Hiertegenover stelt van Weenen:

" ••• De uitschakeling van

het "middle" management heeft niet plaats
gevonden.
M.b.t. promotiemogelijkheden en de aard van (nieuwe)
functies wordt gesteld:
Van Dinten (S):" ••• de minder moeilijke banen,wadrvoor nu
geen mensen te krijgen zijn,worden opgeheven,
terwijl thans betere banen ontstaan voor
arbeidskrachten (bv. HEAO-:ers) waaraan
andel's een overscilot zou zijn •••

II

-37-

Scheepmaker (l):" ••• De doorstromingsmogelijkheden zijn beperkter, omdat voor hogere functies, die
anders weI bereikt zouden zijn, nrl bekwaamheidseisen worcipn gesteld, die niet aanwezig zjjn. Bovendien worden goede contactuele eigenschappen en "intelligentie" steeds
meer

Voorts zal omscholing een
.. ••• "
alledaags versehijsel zlJn
verei~t.

Van Ge lder ( 111): It... Door de toenallle van de fue tie-eisen,
hetgeen ook samen-hangt met het aanbod,
krijgt men een oneerlijke verdeling van de
arbeid, waarvan degenen met lagBre opleidingen de dupe zijn ••• "
Van Weenen (4):" ••• Promotiemogelijkheden worden als beperkter ervaren, gekoppeld aan het automatiseringsgebeuren. Er vindt een verschuiving plaats
in de noodzakelijke bekwaamheid van vakkennis,
traditionale eapaciteiten (geheugen, rekenvaa~digheid)

naar aeeuratesse, flexibiliteit

en vormen van Italgemene intelligentie" •••

1t

Toch vereisen, volgens van Weenen, de nieuwe
functies, uitgezonderd die binnen de automatiseringsafdeling zelf, geen speciale vooropleiding, althans de relatie daarmee is moeilijk te leggen.
Interessant is nog de

vermelding in de literatuur van een

aantal aspecten van automatisering die betrekking hebben
op de werkomgeving en werkervaring.
Van Weenen (ll) merkt hierover op, da t

ui teen aantal

onderzoekingen is gebleken, dat de eommunicatie op het
ui tvoerende nieau afneemt,

terwijl op hogere ni veaus de

communieatie juist toeneemt. Dit is het gevolg van het
feit, dat informatiesystemen ,dwars door"vroeger autonoom
opererende"afdeiingen heen snijden, waardoor er meer
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"bindingll tussen die a:fdelingen ontstaat.
Ook de vakbeweging (11) stelt dat de taakinhoud zodanig
wordt veranderd, dat de onderling'e werkrelaties in het
geding z ijn.

" ••• Communica tie lijnen komen steeds meer

vast te lig-gen en er kan moeilijk van deze lijnen worden
af'geweken ••• "
Vol{"ens Scheepmaker (1) strevcn mensen binneu cen organisatie steeds meer naur vrijheid,

tcrwijl deze vrijheid door

de tocnemende rationalisatie juist wordt beknot.
Al in lQ6J wijst Vollebergh (21) op deze tegestelling
ais hij stolt:

" ••• De noodzaak om via een goede organisatie

een proctuktie- en distributieapparaat aan onze steeds
verder {saande ("iscn te laten voldoen,dwillgt ons tot het
aanvaarden van vrijheidsbeperking en daarmee tot vertraging van de sociale evolutie.

In deze paragraa:f wordt een kart overzicht gegeven van
een aantal aanbevelingen,

zodat een aantal negatieve

gevolgen van een automatiseringsproces kunnen 'varden
ondervangen.
Aangegeven dient te zijn op welke wijze in structureleen functieveranderingen zal worden voorzien, evenals
welke omscholill{','s- en opleirlingsmog'eUjkhedun er zullen
zijn, met name

m~b.t~

de

~oor

de toupassing van de

computer vrijkomende arbeidscapaciteit.

(Bosse)

(18)

(zie oak hfdst. 6.J)
Ook Koldenhof (6) merkt in dit verband op, dat daar
waar door automatisering mensen uit worden gespaard,
zorgvuldip,' bekekan moet worden, waar de betre:ffenden
wel nuttig \\ferk kunnen doen.

-39-

Ook zal er veel aandacht besteed moe ten worden aan nieuwe
overle{~s truc turen.

Schee pmaker (22) wi j s t erop da t

als gevolt; van hot ff1i t, dat uutomatiserillt'; dwars door
de orgnnisatie

he~n

loopt,conflictpn niet opgelost

dienen te 'vorden via de hierarchische weg, maar via
overlegstructuren.
Ook Van It Hof (15) pleit voor een goed uitgevoerd
werkoverlf't;.
Ma~r

het is toch vooral de vakbeweging die er in dit

verband op aandringt om via de arbeiclsovereenkomsten
en insnraaknrocedures aan de werknemer de gelegenheicl
te geven, uitspraken te doen over de kwaliteit en de
kwantiteit van het werk.
" ••• De vakbeweging is niet tegen ontwikkelingen met
als r;evolf'; produktiviteitsstijgingen, echter, de menscn
moeten zich ternr; kunnen vinclen in de
genomen ,"orden •••

b(~slissingen

die

11

Scheppmuker (1) zet echter vraagtekens bij de haalbaarheid
hiervan:" ••• Door objektivering van het hele informatieproces heeft het individuele personeelslid weinig of
geen overzicht omtrent verhouding van de eigen. taak tot
het totale proces. Participatie heeft dan \veinig
reele betekenis ••• "
Samenvattend kunnen we stellen:
- Automatisering speel t vooral ·op routinewerkzaamheden
op het uitvoerende niveau.
De automatisering heeft echter ook gevolgen voor de
functies die liggen boven het uitvoerende niveau.
(middenkader, relaties tussen afdelingen)
Het introdllcHren van automatisering dient met de nodige
voorbereidingen gepaard te gaan. Hiertoe dienen
inspraak- en overlegprocedures op gang te worden gezet.
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Bij de ,ers~categorie
rou1;ine\verkz, urnhed('n,
Hier 70U men

is er'Flrake van automatisering van
die binllen een :funk1;ie verenic'd zijn.

betrouwbare voorspellingen 1Il0eten kunlien doen

voor de werkgelegenheili bij automatisering,

~aaruit

dan

tevens een beleid dienaanga •. nde zou kunHen worden geformuleerd.

-).
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IH.i de tweede ea tegorie zi jn de te automa tiseren routi-

newerkzaiimheden niet binuen ef>n f'ur.ktie verenigd.'
Hierbij gnat het meer om het verbeteren van de kwaliteit
van de inf'ormatie en minder om besparingen, die worden
bereikt door een andere produktie ervan.
Het besehreven voorbeeld manager-seeretaresse in hf'dst 7.1
behoort tot

de~e

eategorie.

Het is met name de eerste eategorie waarap men doelt
als men praat over automatisering • Automatisering wardt
a.i. vooral in deze eategarie als "vloekll ervaren, omdat
hier,veel mecr,werkgelegenheidsaspekten aan de orde zijn.
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