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“So Jesus called them all together (the twelve disciples) to him and said, 
‘You know that the men who are considered rulers of the heathen 

have power over them, 
and the leaders have complete authority. 

This, however, is not the way it is among you. 
If one of you wants to be great, he must be the servant of the rest; 

and if one of you wants to be first, he must be the slave of all. 
For even the Son of Man did not come to be served; 

he came to serve and to give his life to redeem many people’.” 
 

Mark 10 : 41 – 45 



 

Contents 
 
 

Preface                    13 
 
Prologue                   15 
 
CHAPTER 1: PARADOXES ON THE SHOP FLOOR        19  
1 Introduction                 21  
2 The shop floor in stories               25 
3 A ‘new world of work’               35 
4 Responsibility in a technological age            43 
5 Motive, research questions and objectives           55 
 
CHAPTER 2: NEW PRODUCTION CONCEPTS         59 
1 Introduction                 61 
2 Frederick Taylor: The ‘One best way’           63 
3 Socio-Technical Systems Design: Participative Democracy       85 
4 Lean Production: the elimination of waste        107 
5 Business Process Reengineering: the redesign of business processes   123 
6 The Mini-Company Concept: People make it happen      137 
7 Evaluation                151 
 
CHAPTER 3: CASE STUDIES            159 
1 Methodological approach            161 
2 Case study: Ceramic Multilayer Actuators Roermond      187 
3 Case study: The Aachen Glass Factory           241 
4 Comparison of the Roermond and Aachen cases       331 
 
CHAPTER 4: EVALUATION            345 
1 Recapitulation               347 
2 Basic beliefs, social criticism, and intellectual tradition      351 
3 The manager as ethnographer           363 
4 Socio-dynamic conditions: Trust and Power        377 
5 Philosophical analysis of industrial organisations       411 
6 The design and development of a responsible industrial organisation  435 
 
Epilogue                 461 
 
Summary (in Dutch)               465 
 
References                 475 
 
Acknowledgements                       489 
 
Curriculum Vitae               491 



 

VERTROUWEN EN MACHT OP DE WERKVLOER 
 

Een etnografische, ethische en filosofische studie naar verantwoordelijk gedrag in 
industriële organisaties 

 
 
 

Samenvatting 
 
 
Verantwoord ondernemen staat sterk in de belangstelling. Instellingen, 
ondernemingen en organisaties houden zich hier intensief mee bezig. Op uni-
versiteiten en hogescholen wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar 
verschillende benaderingen om verantwoord ondernemen vorm te geven. In het 
onderwijs worden theorie en praktijk nauw op elkaar betrokken. De overheid 
stimuleert dat kennis over verantwoord ondernemen in de verschillende sectoren 
van onze maatschappij wordt opgebouwd. Verder bevordert zij dat de onder-
scheiden spelers in het veld met elkaar samenwerken en van elkaar leren. In het 
bedrijfsleven worden verschillende initiatieven genomen om verantwoord onder-
nemen in de praktijk van alledag te realiseren. Veel aandacht wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van gedragscodes en training in ethische dilemma’s. Al deze ont-
wikkelingen wijzen op een toenemend besef dat gedrag in organisaties een ethische 
dimensie heeft.  
 Het onderzoek naar verantwoord ondernemen vertoont een zekere eenzijdig-
heid. Er wordt veel aandacht gegeven aan de manier waarop managers in de 
directiekamer beslissingen nemen over bijzondere ethische vraagstukken, zoals het 
afzinken van de Brent Spar door Shell, het bouwen van een fabriek door Heineken 
in Birma en het ontwerpen van de Pinto door Ford. Maar er wordt veel minder 
aandacht gegeven aan de manier waarop medewerkers omgaan met alledaagse 
ethische problemen op de werkvloer, zoals het volgen van wettelijke procedures, 
het geven van juiste informatie aan klanten, het melden van fouten en vergissingen, 
de correcte omgang met elkaar, en het identificeren van problematische situaties.    
 Deze studie richt zich niet op grote ethische vraagstukken die in een bedrijf 
spelen maar, op de alledaagse ethische problemen die zich in een organisatie 
voordoen. Het gaat in dit onderzoek om verantwoordelijk gedrag van mede-
werkers op de werkvloer. Immers, een verantwoordelijke organisatie vraagt niet 
alleen om verantwoordelijke managers maar ook om verantwoordelijke mede-
werkers. Een verantwoordelijke organisatie richt zich niet uitsluitend op grote 
vraagstukken in de directiekamer, maar geeft ook aandacht aan de kleine 
problemen op de werkvloer. Tenslotte, een verantwoordelijke organisatie heeft niet 
alleen oog voor beslissingen van het management maar ook voor dagelijkse activi-
teiten van de medewerkers. De verandering van focus – van beslissingsprocessen in 
de directiekamer naar dagelijkse handelingen op de werkvloer – werpt een nieuw 
licht op de verantwoordelijkheid van het management. Ten eerste, zo’n verande-
ring benadrukt het belang van het primaire proces. Het erkent dat verantwoord 
ondernemen allereerst naar voren komt in de uitvoering van het primaire proces 



 

door de medewerkers op de werkvloer. Ten tweede, zo’n verandering benadrukt 
de verantwoordelijkheid van het management om de condities scheppen die verant-
woordelijk gedrag van medewerkers in de organisatie mogelijk maken.   
 
Dit proefschrift is geschreven vanuit het perspectief van de manager als ‘reflective 
practitioner’. Het gaat om verantwoordelijk gedrag van medewerkers op de werk-
vloer van moderne fabrieken. Met name wordt aandacht gegeven aan de 
voorwaarden die een manager moet vervullen zodat medewerkers op verant-
woorde wijze kunnen handelen. Een onderzoek naar verantwoord handelen van 
medewerkers aan de productielijn vraagt om een analyse op drie niveaus: feno-
menen op de werkvloer, ontwerptheorieën in de organisatiekunde en filosofie van 
organisaties. De kernvraag die deze niveaus integreert luidt:   
 

Hoe kunnen medewerkers op de werkvloer op verantwoorde wijze 
handelen?  

 
Deze kernvraag wordt bestudeerd door middel van een exploratief onderzoek in 
fabricage-organisaties. In een proces van zoeken en vinden worden paradoxen 
geïdentificeerd, bestaande inzichten bevestigd, onverwachte gegevens gerap-
porteerd, ideeën gefalsificeerd en theorieën geherinterpreteerd. In dit onderzoek 
wordt organisatie-etnografie als belangrijkste methode gebruikt. Gedurende het 
onderzoek heeft de auteur – in de etnografie is de onderzoeker zijn of haar eigen 
gereedschap – zich ontwikkeld tot organisatiesocioloog.  
 Deze studie staat op het kruispunt van twee verschillende tradities: een 
organisatiekundige en een filosofische traditie. De organisatiekundige traditie is de 
sociotechniek of participatieve democratie zoals deze is ontwikkeld door De Sitter, 
Dankbaar, Den Hertog, Van Eijnatten en anderen. In deze benadering staat de 
bevoegdheid van medewerkers om beslissingen te nemen over hun eigen werkplek 
en de participatie van medewerkers in de ontwikkeling van de organisatie centraal. 
De filosofische traditie is de reformatorische wijsbegeerte zoals deze is ontwikkeld 
door Dooyeweerd, Vollenhoven, Van Riessen, Schuurman, Goudzwaard en 
anderen. In deze benadering wordt een pleidooi gehouden voor een normatieve 
ontwikkeling van de westerse samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om een 
ontwikkeling naar normen van techniek en economie, maar ook om een ont-
wikkeling naar normen van rechtvaardigheid, moraliteit en liefde.  
 
In de Proloog wordt de kernvraag van deze studie geïntroduceerd aan de hand van 
een verhaal uit mijn eigen managementpraktijk. Dit verhaal laat een duidelijke 
paradox zien. In een fabriek krijgen medewerkers de verantwoordelijkheid voor de 
productie van elektronische componenten. Echter, het fabricageproces is niet 
stabiel. De ene keer loopt de productie soepel, de andere keer komt er geen goed 
product uit. Toch moeten de medewerkers verantwoording afleggen over de 
aantallen en de kwaliteit van de producten die zij maken. De paradox brengt de 
medewerkers op de werkvloer in een onmogelijke positie: zij worden ter verant-
woording geroepen voor een taak die ze niet kunnen uitvoeren.  



 

 De sleutelfiguur in deze paradox is de fabricagemanager. Hij of zij moet de 
voorwaarden vervullen zodat medewerkers verantwoordelijkheid kunnen dragen 
en verantwoording kunnen afleggen. Als deze voorwaarden niet vervuld worden, 
dan treedt er een paradox op. In feite neemt de manager de ‘binnenbocht’. Hij of 
zij roept medewerkers ter verantwoording zonder aandacht te geven aan de voor-
waarden die hij of zij zélf had moeten vervullen. Eigenlijk wordt daarmee de ver-
antwoordelijkheid van de medewerker gereduceerd tot het afleggen van reken-
schap. De onderstaande figuur visualiseert deze binnenbocht.  

 
Dit soort paradoxen treedt niet alleen op voor technische aspecten van een 
productieproces maar ook voor allerlei niet-technische elementen, zoals het 
opvolgen van veiligheidsinstructies, het voldoen aan milieuvoorschriften, het bij-
dragen aan goede sociale verhoudingen in een groep, het werken volgens een 
gedragscode enz. Het mechanisme achter deze paradoxen is in essentie hetzelfde. 
Medewerkers worden verantwoordelijk gesteld voor bepaalde handelingen, terwijl 
de voorwaarden om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen niet vervuld zijn. 
Maar deze paradoxen zijn ‘venijniger’ door een ‘dubbele reductie’. Allereerst wordt 
verantwoordelijkheid van de medewerker weer gereduceerd tot het afleggen van 
rekenschap. Maar daarnaast is er weinig oog voor het specifieke karakter van niet-
technische verantwoordelijkheden. Vaak worden die verantwoordelijkheden voor-
namelijk gedefinieerd in technische termen. Met als gevolg dat de integrale 
verantwoordelijkheid van medewerkers op de werkvloer wordt gereduceerd tot 
technische verantwoordelijkheden.  
 Paradoxen komen elke dag voor op de werkvloer van een moderne fabriek. 
Het problematische is niet het bestaan van zulke paradoxen, maar de vanzelf-
sprekendheid waarmee managers een binnenbocht nemen. Managers roepen 
medewerkers ter verantwoording zonder zich de vraag te stellen of de rand-
voorwaarden – die zij hadden moeten vervullen – daadwerkelijk vervuld zijn. 
Paradoxen hebben een desastreus effect op gedrag in organisaties. Als managers 
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een binnenbocht nemen, worden medewerkers – om aan hun onmogelijke positie 
te ontsnappen – gedwongen tot onverantwoordelijk gedrag, zoals het overtreden 
van veiligheidsinstructies, het negeren van milieuvoorschriften, het falsificeren van 
gegevens of het creëren van onduidelijkheid. Het behoeft geen betoog dat de 
aanwezigheid van paradoxen verantwoordelijk gedrag van medewerkers op de 
werkvloer danig belemmert.  
 
In hoofdstuk 1 wordt deze paradoxen verder onderzocht. Allereerst worden deze 
paradoxen geplaatst in de context van (de implementatie van) nieuwe productie-
concepten. Uit onderzoek blijkt dat deze nieuwe concepten in veel fabrieken niet 
tot de gewenste resultaten leiden. Om het falen van deze nieuwe benaderingen te 
begrijpen is een analyse op drie niveaus noodzakelijk: fenomenen op de werkvloer, 
ontwerptheorieën in de organisatiekunde en filosofie van organisaties. Uit verhalen 
over de werkvloer blijkt dat de begrippen verantwoordelijkheid en rekenschap een 
problematisch karakter hebben. Om de achtergrond van deze begrippen te be-
grijpen wordt eerst een historische schets gegeven van de ontwikkeling van de 
fabriek. De weg van Scientific Management, via de Human Relations beweging naar 
nieuwe productieconcepten wordt beschreven. Vervolgens wordt de vraag naar de 
verantwoordelijkheid van de mens in een technologisch tijdperk aan de order 
gesteld. De filosoof Hans Jonas benadrukt dat niet alleen aandacht gegeven moet 
worden aan normatieve principes voor menselijk gedrag, maar ook aan de moti-
vatie van het individu om zich volgens deze principes te gedragen. De manier 
waarop managers met vragen rond verantwoordelijkheid en rekenschap omgaan, 
blijkt in hoge mate af te hangen van zijn of haar religieuze of ideologische visie op 
mens, arbeid en organisatie.  
 In deze studie wordt ethiek gedefinieerd als de leer van het verantwoordelijk 
handelen van de mens. De uitdrukking de ‘morele dimensie’ heeft betrekking op 
dát aspect van het handelen van de mens waarin de zorg voor de ander of voor de 
werkelijkheid tot uitdrukking wordt gebracht.   
 
In hoofdstuk 2 wordt de kernvraag van deze studie onderzocht vanuit het gezichts-
punt van de fabricagewetenschap. Aan het begin van de twintigste eeuw legde de 
Amerikaanse ingenieur Frederick Taylor het fundament voor de westerse 
massafabricage. In de loop van de tijd kwamen de beperkingen van deze benade-
ring sterk naar voren. De eenvoudige, eentonige en weinig verantwoordelijke 
arbeid leidde tot apathie, demotivatie en vervreemding. Later bleek dat deze fa-
brieken ook niet meer aan de eisen van de markt konden voldoen. De kwaliteit van 
de producten was te laag en het productieapparaat was niet flexibel genoeg. Na de 
Tweede Wereldoorlog werden verschillende nieuwe productieconcepten ontwik-
keld om de genoemde beperkingen te kunnen ondervangen. Te weten: Socio-
Technical Systems Design, Lean Production, Business Process Reengineering, en het 
Mini-Company Concept. Al deze concepten werden gepresenteerd als efficiënter, 
effectiever en menselijker alternatief.  
 Frederick Taylor stelt in zijn boeken dat een harmonieuze samenwerking 
tussen werkgevers en werknemers kan leiden tot een maximale welvaart voor beide 
partijen. In zijn visie kan zo’n harmonieuze samenwerking alleen gerealiseerd 



 

worden als de productieorganisatie op wetenschappelijke leest geschoeid wordt. In 
zijn boek Principles of Scientific Management identificeert hij vier basisprincipes. 
Het eerste principe formuleert dat elke productiestap wetenschappelijk geana-
lyseerd moet worden om de meeste efficiënte productiewijze te kunnen vaststellen. 
Het tweede principe stelt dat medewerkers op wetenschappelijke wijze geselecteerd 
en opgeleid moeten worden. Het derde principe benadrukt het belang van een 
hartelijke samenwerking tussen management en medewerkers. Het laatste principe 
beschrijft de onderscheiden taak van leidinggevenden en medewerkers. Managers 
moeten het denkwerk verrichten en controle uitoefenen en medewerkers moeten 
gestandaardiseerde taken uitvoeren. De opvattingen van Taylor dragen een onop-
losbare spanning in zich. Zijn systeem is gebaseerd op twee uitgangspunten: (1) een 
mentale revolutie bij werkgevers en werknemers en (2) een wetenschappelijke 
beheersing van het gehele productieproces. Echter, deze twee uitgangspunten staan 
op gespannen voet met elkaar. In de praktijk blijkt de wetenschappelijke be-
heersing de boventoon te voeren.    
 Socio-Technical Systems Design – ook wel sociotechniek genoemd – heeft de 
Tayloristische basis van de massafabricage scherp aangevallen. De sociotechniek 
pleit voor een fundamenteel nieuw ontwerp van de organisatie. De Nederlandse 
variant van de sociotechniek heeft een gedetailleerde ontwerptheorie en ontwerp-
methodologie ontwikkeld. Een sleutelprincipe is de reductie van complexiteit door 
het parallelliseren en segmenteren van de productiestructuur. Het tweede principe 
is een toename in het regelvermogen van medewerkers op de werkvloer. Toe-
passing van deze principes leidt tot een organisatie met ‘zelfsturende teams’ of ‘hele 
taakgroepen’. Zo’n team of groep is geheel verantwoordelijk voor het vervaardigen 
van een halffabrikaat, een module of een compleet product; inclusief de logistieke 
planning, kwaliteitsmetingen, reparatie en onderhoud, enz. De Australische en 
Scandinavische varianten van de sociotechniek benadrukken respectievelijk het 
participatieve en het communicatieve aspect.  
  Lean Production is gebaseerd op de Tayloristische principes van arbeidsdeling, 
standaardisatie, en hiërarchische aansturing. Deze principes zijn verfijnd door de 
ontwikkeling van een aantal methoden en technieken. Lean Production vindt zijn 
oorsprong in het productiesysteem van Toyota. Dit systeem wordt gekenmerkt 
door een continue actie om verspilling te elimineren. Het systeem is gebaseerd op 
twee pilaren: ‘just-in-time’ en ‘autonomation’. Just-in-time is een logistiek concept 
om een continue flow in de fabriek te realiseren. Autonomation is een technisch 
concept dat de productie van kwalitatief slechte producten voorkomt. Lean 
Production onderscheidt zich van Taylorisme door zijn nadruk op continu 
verbeteren en de participatie van medewerkers. Gezien de Tayloristische opzet van 
de productiestructuur en de productieorganisatie moet Lean Production gekarak-
teriseerd worden als neo-Taylorisme. 
 Business Process Reengineering richt zich op het hernieuwd ontwerpen van 
business processen. Hammer en Champy schrijven in hun boek Reengineering the 
Corporation. A manifesto for Business Revolution dat de slechte prestaties van 
Amerikaanse fabrieken toegeschreven moeten worden aan hun Tayloristische 
achtergrond. Zij stellen dat organisaties niet rond eenvoudige taken opgebouwd 
moeten worden, maar rond business processen. Zij pleiten dan ook voor een 



 

proces-georiënteerde benadering. Hammer en Champy beschrijven uitvoerig wat ze 
willen: het opnieuw doordenken van de business strategie, het creëren van een 
nieuwe organisatie, de ontwikkeling van een nieuw soort arbeid, en een verande-
ring in gedrag van medewerkers en managers. Echter, zij vertellen niet hoe deze 
doelstelling gerealiseerd zou moeten worden.  
 Kioyoshi Suzaki heeft het Mini-Company Concept ontwikkeld. Hij benadrukt 
dat in elke organisatie mensen in het middelpunt moeten staan. Dat betekent voor 
een fabriek dat de productielijn en de organisatie zo ontworpen moeten zijn, dat 
mensen het ‘waar kunnen maken’. Suzaki benadrukt het belang van een goede 
productiestructuur. Hij stelt voor om parallelle productielijnen te ontwerpen met 
een continue flow. De medewerkers die in zo’n lijn werken, vormen een groep of 
een mini-company. Zij zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van de productie, 
inclusief planning, kwaliteit, veiligheid en milieu, relaties met de klant, sociale 
verhoudingen in de groep, en het continue verbeteren daarvan. Het Mini-Company 
Concept kan geïnterpreteerd worden als een sociotechnische benadering waarin 
klantgerichtheid, participatie en continu verbeteren structureel zijn verankerd.  
 Samenvattend, Socio-Technical Systems Design, Lean Production, Business 
Process Reengineering, en het Mini-Company Concept bieden verschillende bena-
deringen van de fabriek. Socio-Technical Systems Design in combinatie met het 
Mini-Company Concept bieden de meeste aanknopingspunten voor het ontwik-
kelen van verantwoordelijk gedrag van medewerkers op de werkvloer.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de kernvraag van dit proefschrift onderzocht aan de hand 
van twee case studies: case Roermond en case Aken. Beide fabrieken waren 
ontworpen op basis van de principes van Socio-Technical Systems Design. In beide 
fabrieken was de auteur van deze studie fabricagemanager.  
 Allereerst wordt de gebruikte methodologische benadering besproken. Aan de 
hand van de literatuur wordt aannemelijk gemaakt dat etnografisch onderzoek een 
geschikte benadering is om de kernvraag van deze studie te beantwoorden. Met 
name omdat het specifieke perspectief van een fabricagemanager als ‘reflective 
practitioner’ van groot belang is om de ‘dieptestructuur’ van verantwoordelijk 
gedrag van medewerkers op de werkvloer te onderzoeken.  
 De case Roermond beschrijft de opstart van een actuator fabriek in Roermond 
(Nederland). Deze fabriek produceerde onderdelen voor de printer industrie. Om 
aan de eisen van de klant te kunnen voldoen was een fabriek nodig die snel op de 
veranderingen in de markt kon inspelen. Bijvoorbeeld, door de productie te 
verhogen of te verlagen en door snel op een ander type over te stappen. De 
organisatiestructuur van de fabriek was ontwikkeld in een proces van zoeken en 
vinden. Als richtsnoer voor dit proces werd de Nederlandse benadering van de 
sociotechniek, het Mini-Company Concept en de verbeterfilosofie van Maasaki 
Imai gebruikt. In de loop van de tijd werd een organisatie ontwikkeld die werd 
gekarakteriseerd door een intensieve samenwerking tussen alle functies, een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers, hoge tevredenheid met het 
werk, en veel vertrouwen in elkaar en in het management. In dit 
ontwikkelingsproces zijn drie rode draden geïdentificeerd: vier-weg communicatie, 
participatie en continu verbeteren. De case Roermond laat zien dat een zorgvuldige 



 

ontwerp van de productie-, regel- en informatiestructuur essentiële randvoor-
waarden zijn voor verantwoordelijk gedrag van medewerkers op de werkvloer. 
Deze randvoorwaarden komen alleen tot hun recht in een cultuur die gekarak-
teriseerd wordt door een evenwichtige verdeling van macht en van een hoog 
niveau van vertrouwen tussen management en medewerkers.  
 De case Aken beschrijft de turn-around van een glasfabriek in Aken 
(Duitsland). De doelstelling van deze turn-around was het beëindigen van een 
verliesgevende situatie en het veilig stellen van de toekomst. In de case Aken 
kunnen twee rode draden onderkend worden: het creëren van een transparante 
organisatie en het verbeteren van de processen op de werkvloer. De eerste rode 
draad was met name aanwezig in het project Future en de tweede in het world class 
manufacturing programma. Het turn-around proces werd sterk gehinderd door 
twee fenomenen. Het eerste fenomeen was het bestaan van twee – deels 
conflicterende – talen: een financiële taal en een total quality management taal. 
Het tweede fenomeen was het bestaan van wantrouwen tussen management en 
medewerkers die een constructieve samenwerking verhinderde. Beide fenomenen 
droegen bij tot het ontstaan van paradoxen op de werkvloer. De case Aken laat 
zien dat paradoxen gedijen in een cultuur die wordt gekarakteriseerd door een 
diepgeworteld wantrouwen tussen management en medewerkers en wijdverspreide 
gevoelens van machteloosheid.  
 De case Roermond en de case Aken stemden overeen in de sociotechnische 
benadering en de aanpak van de kwaliteit door middel van formele programma’s. 
Desondanks zijn er grote verschillen tussen de twee cases. Met name als het gaat 
om de fenomenen vertrouwen en macht.  
 
In hoofdstuk 4 worden de nieuwe productieconcepten en de beide cases geëva-
lueerd met het oog op de beantwoording van de kernvraag van deze studie. In 
paragraaf 1 van dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de voorgaande 
hoofdstukken.    
 In paragraaf 2 wordt geconstateerd dat elk productieconcept een visie op 
mens, organisatie en maatschappij vooronderstelt. Een visie die in hoge mate 
bepaald wordt door de intellectuele vorming, de sociale afkomst en de 
fundamentele over-tuigingen van haar grondleggers. En dat geldt natuurlijk ook 
voor de visie die in deze studie naar voren komt. Voor een goed begrip van deze 
visie wordt een korte beschrijving wordt gegeven van de wijsgerige, 
maatschappijkritische en levens-beschouwelijke achtergrond van de auteur.    
 In paragraaf 3 wordt de belangrijkste onderzoeksstrategie – organisatie-
etnografie – geëvalueerd. Uit deze analyse blijkt dat de manager als etnograaf een 
aantal belangrijke voordelen meebrengt. Hierbij kunnen we denken aan een eerste-
orde beschrijving van de gevoelens en intenties van een fabricagemanager, een 
hoog kennisniveau van de organisatie, de mogelijkheid om te experimenteren en 
een lange aanwezigheid op de werkvloer. Maar de manager als etnograaf heeft ook 
een aantal nadelen. Met name is het moeilijk zicht te krijgen op de betrouw-
baarheid van zijn of haar eigen observaties. Dit nadeel kan grotendeels 
ondervangen worden door gebruik te maken van andere observators, het ver-
zamelen van kwantitatieve en semi-kwantitatieve gegevens en het voorleggen van 



 

de case beschrijving aan enkele betrokkenen. Vanuit epistemologisch oogpunt is de 
manager als etnograaf bijzonder interessant omdat deze de rol van actor/experi-
mentator en observator/theoreticus combineert, wat de ontwikkeling van ‘grounded 
theories’ bevordert.   
 In paragraaf 4 wordt nader ingegaan op de verschillen tussen de case 
Roermond en de case Aken. Deze verschillen zijn voornamelijk terug te voeren op 
twee fenomenen: vertrouwen en macht. De case Aken wordt gekarakteriseerd door 
een low-trust cultuur en een low-power dynamiek. In een low-trust cultuur is er 
weinig vertrouwen tussen management en medewerkers. Het management probeert 
het gedrag van medewerkers op hiërarchische wijze te beheersen. In reactie daarop 
proberen medewerkers zich op allerlei manieren aan de beheersingsmacht van het 
management te onttrekken met als doel om hun eigen belangen veilig te stellen. 
Het management interpreteert vervolgens de reactie van de medewerkers als bewijs 
dat ‘ze’ toch niet te vertrouwen zijn. Met als gevolg dat het management extra 
hiërarchische maatregelen afkondigt om het gedrag van medewerkers toch te 
kunnen beheersen. De medewerkers interpreteren deze extra maatregelen als het 
zoveelste bewijs dat het management toch niet vertrouwd kan worden en probeert 
zo veel mogelijk de nieuwe maatregelen te ontduiken. Het gevolg hier van is dat de 
uiteindelijke macht van het management en de medewerkers afneemt. Op deze 
manier ontstaat er een low-trust-low-power spiraal. Het gevolg van deze spiraal is 
dat paradoxen op de werkvloer niet ontmanteld worden en problemen in de 
fabriek niet opgelost worden waardoor de effectiviteit van de organisatie afneemt.  
 De case Roermond schetst juist de tegenovergestelde situatie. In deze case zijn 
de ontwikkeling van vertrouwen en macht op positieve wijze met elkaar ver-
strengeld. In het mini-company proces en door deelname aan verbeterteams krijgen 
medewerkers macht over en invloed op belangrijke aspecten van hun eigen werk. 
De medewerkers gebruiken deze macht om de problemen op de werkvloer op te 
lossen. Als deze problemen inderdaad opgelost worden, neemt het vertrouwen van 
het management in de medewerkers toe met als gevolg dat het management meer 
macht en invloed delegeert. De medewerkers interpreteren deze reactie van het 
management als bewijs van vertrouwen en zullen er van hun kant positief op rea-
geren. Bijvoorbeeld door het management goede informatie te geven, paradoxen 
snel te identificeren en problemen op te lossen. Het management zal hier weer 
positief op reageren. Het gevolg hier van is dat de uiteindelijke macht van manage-
ment en medewerkers toeneemt. Op deze manier ontwikkelt zich een high-trust-
high-power spiraal.  Een high-trust-high-power spiraal resulteert in een grote 
hoeveelheid macht waardoor de effectiviteit van de organisatie toeneemt. 
Vergelijking van de case Roermond en de case Aken laat zien dat high-trust en 
high-power relaties basisvoorwaarden zijn voor verantwoord gedrag van 
medewerkers op de werkvloer.  
 In paragraaf 5 wordt een filosofische analyse gegeven van industriële organi-
saties. Deze analyse geeft een scherp zicht op de verschillende soorten normen die 
een rol spelen in de industriële praktijk. Allereerst wordt duidelijk gemaakt dat elke 
industriële organisatie een multi-dimensioneel karakter heeft. Met name springen 
de technische dimensie,  machtsdimensie, sociale dimensie, economische dimensie, 
juridische dimensie, morele dimensie en vertrouwensdimensie in het oog. Elke 



 

dimensie heeft een eigen aard en karakter. Elke dimensie kent haar eigen patronen, 
wetten en normativiteit. Deze verschillende dimensies hangen op allerlei manieren 
met elkaar samen. Een gedetailleerde analyse laat zien dat in een fabriek een aantal 
vervlochten structuren te onderkennen zijn. Deze vervlochten structuren vertonen 
een complex karakter ten gevolge van allerlei relaties met de omgeving. Deze 
filosofische analyse verheldert en articuleert de complexe normativiteit van de 
fabriek als menselijke organisatie. Tegelijkertijd laat deze analyse zien dat het 
negeren van deze multi-dimensionele normativiteit leidt tot institutionalisering van 
kwaad, dehumanisatie van medewerkers, en vervreemding in technische organi-
saties.  
 In paragraaf 6 schetsen we een bevrijdend perspectief voor menselijke organi-
saties. Er wordt een pleidooi gevoerd voor een verantwoordelijkheidsethiek. Een 
verantwoordelijkheidsethiek benadrukt de fundamentele verantwoordelijkheid van 
de menselijke actor voor de medemens, de maatschappij en de natuurlijke 
omgeving. In deze benadering wordt het denken in termen van deugden, plichten 
en doelen overstegen. We laten zien dat recht gedaan moet worden aan de inte-
grale normatieve structuur van een industriële organisatie. Dat betekent dat niet 
alleen aandacht gegeven moet worden aan de ontwikkeling van technologische, 
economische en hiërarchische dimensies van de organisatie – zoals dat in Taylor-
istische en neo-Tayloristische fabrieken gebeurt – maar ook aan de ontwikkeling 
van andere dimensies van een organisatie zoals macht, moraal (zorg) en 
vertrouwen.  
 In dit bevrijdende perspectief worden drie verschillende lijnen geïntegreerd:  
 
1. een levensbeschouwelijke lijn die gekarakteriseerd wordt met de sleutel-

woorden ‘waardigheid van de mens’ en ‘roeping van de mens’; 
2. een organisatiekundige lijn die samengevat wordt met de woorden ‘ver-

trouwen’ en ‘macht’; 
3. een filosofische lijn die gekenmerkt wordt door de begrippen ‘multi-

dimensionele normativiteit’ en ‘normatieve ontwikkeling van organisatie-
structuren’.  

 
Een verantwoordelijkheidsethiek begint met de erkenning dat organisaties niet 
neutraal zijn maar aan normatieve principes onderworpen zijn. Het begint met de 
erkenning dat het doel van de onderneming niet het maken van winst is, maar het 
leveren van een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Het begint met de 
erkenning dat het management niet autonoom is, maar ten dienste van klanten en 
medewerkers staat.  
 Hoe kan een medewerker op de werkvloer op verantwoordelijke wijze han-
delen? Een analyse van beide cases laat zien dat de ontwikkeling van high-trust en 
high-power relaties basisvoorwaarden zijn voor verantwoordelijk handelen van 
medewerkers op de werkvloer van een fabriek. Theoretische reflectie laat zien dat 
juist de Nederlandse variant van Socio-Technical Systems Design in combinatie met 
het Mini-Company Concept een kader geeft waarin high-trust en high-power 
relaties ontwikkeld kunnen worden. In de ontwikkeling van deze relaties is de 
fabricagemanager één van de belangrijkste actoren. Zijn of haar opvattingen over 



 

mens, arbeid en organisatie spelen een belangrijke rol. Zijn of haar stijl van 
leidinggeven is van doorslaggevende betekenis. Een multidimensionele normatieve 
ontwikkeling van industriële organisaties doet recht aan de waardigheid van de 
mens, ondersteunt de roeping van de individuele medewerker, leidt tot high-trust 
en high-power relaties en respecteert de morele belangen van andere stakeholders.  
 De keuze voor een normatieve ontwikkeling van organisaties is niet de gemak-
kelijkste weg. Deze keuze gaat in tegen het vigerende denken van de industriële 
wereld, dat gedomineerd wordt door technische, economische en hiërarchische 
normen. In deze keuze wordt een fabricagemanager teruggeworpen op zichzelf. Op 
zijn of haar eigen visie op mens, arbeid en organisatie; op zijn of haar eigen 
waarden en normen. En dan komen er – ik formuleer deze vragen bewust per-
soonlijk – kritische vragen naar boven. Zie ik het als mijn eerste roeping om mijn 
kennis, gaven, vaardigheden en macht te gebruiken voor de ander? Voor de 
waardigheid en de roeping van mijn medewerkers? Voor de wensen van mijn 
klanten? Voor de bescherming van het milieu? Of ben ik een verlichte manager die 
zijn organisatie vormt naar eigen doelstellingen? Een postmoderne manager die 
gedreven wordt door de neiging om zichzelf steeds weer opnieuw vorm te geven in 
een continue veranderende organisatie?  
 In dit kader wil ik wijzen op de Bergrede. In deze rede keert Christus zich op 
indrukwekkende wijze tegen de bestaande maatschappelijke orde. Zijn zalig-
sprekingen richten zich niet op koningen en keizers, maar op ‘de armen die op God 
hopen’, ‘die verdriet hebben’, ‘die nederig zijn’ en ‘die ernaar hongeren en dorsten 
dat God recht doet’. Zijn zaligsprekingen richten zich niet op de machtigen van 
deze wereld, maar op mensen ‘die met anderen medelijden hebben’, ‘die een zuiver 
hart hebben’, ‘die zich inzetten voor de vrede’ en ‘die vervolgd worden omdat ze 
recht doen’. Deze zaligsprekingen zijn nog steeds actueel. Ze doen een beroep op 
de ‘groten van de industriële wereld’ om de idee van winst als hoogste go(e)d te 
laten varen, om definitief te breken met de gedachte van hiërarchische beheersing 
van mens en organisatie, en zich actief in te zetten voor een rechtvaardige en 
duurzame samenleving. Naar mijn diepste overtuiging kan deze nieuwe orde – 
paradoxaal genoeg – alleen werkelijkheid worden in de weg van de overgave aan 
Hem die heeft laten zien dat niet in macht maar in dienstbaarheid het geheim van 
het menszijn is gelegen. 
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