
Breder is (niet) beter 
 

Inleiding 

 

“Dit zijn toch wel erg universele uitspraken voor een onderzoekspopulatie die slechts 

instaat voor een fractie van de tewerkstelling” zo bekritiseerde Lutz (1988: 199) de 

beperkte empirische basis waarop Kern & Schumann hun ‘einde van de 

arbeidsdeling’ baseerden. Een opmerking die tot op vandaag verstrekkende gevolgen 

heeft voor het arbeidssociologisch onderzoek aan de K.U.Leuven. In opeenvolgende 

onderzoeksprojecten werd immers steeds opnieuw getracht een bredere empirische 

basis te bieden aan het onderzoek naar nieuwe productieconcepten, van multiple case 

studies over sectorstudies tot economiebrede surveys en zelfs internationaal 

vergelijkbare organisatiesurveys.  

Het is een verhaal waarbij ook Fred vanaf het begin betrokken was. In de 

periode 1989 – 1991 participeerde hij in de methodologische en onderzoekstechnische 

voorbereiding van een onderzoeksinstrumentarium dat in lijn lag van wat het Duitse 

SOFI-team van Michael Schumann eerder uitgedokterd had. Uiteindelijk kon de 

vakgroep Bedrijfskunde aan de K.U.Nijmegen de vereiste externe financiering niet 

verwerven, maar in Vlaanderen werd in 1991 de Trendstudie boven de doopvont 

gehouden. Het was het startschot voor een onderzoekstraditie van inmiddels bijna 

twee decennia die we in deze bijdrage kritisch beschouwen. 

  

De founding fathers: Horst Kern & Michael Schumann 

 

Op basis van een follow-up studie in de machinebouw, de chemische nijverheid en de 

automobielindustrie wezen Kern en Schumann (1984) in de jaren tachtig op een 

paradigmatische ommekeer in de wijze waarop het management met de factor arbeid 

omging. De kern van deze ommekeer lag in de arbeidspolitieke visie die het 

management hanteert naar aanleiding van de inzet van nieuwe technologieën en die 

zich vertaalt in een herprofessionalisering rondom deze technologieën.  

Ook al verkeerden de door hen geobserveerde ontwikkelingen nog in een 

embryonale fase, de trends waren voldoende duidelijk om te spreken van ‘nieuwe 

productieconcepten’. Ze werden als volgt omschreven:  

 

“a. autonomisierung des Produktionsprozesses gegenüber lebendiger 

Arbeit durch Technisierung ist kein Wert an sich. Die weitestgehende 

Komprimierung lebendiger Arbeit bringt nicht per se das wirtschaftliche 

Optimum; b. der restringierend Zugriff auf Arbeitskraft verschenkt 

wichtige Produktivitätspotentiale. Im ganzheitlicheren Aufgabenzuschnitt 

liegen keine Gefahren, sondern Chancen; Qualifikationen und fachliche 

Souveräniteit auch der Arbeiter sind Produktivkräfte, die es verstärkt zu 

nutzen gilt” (Kern & Schumann, 1984: 19). 
 

Het is een thema waarmee Fred bijzonder vertrouwd is. Getuige daarvan de ronkende 

titel van een paper voor de Annual Labour Process Conference van 2000 ‘The legacy 

of Kern & Schumann’ (Bekker et al., 2000).  



De stelling van Kern & Schumann kreeg veel weerklank, maar ook veel 

kritiek. Zoals uit het inleidend commentaar van Lutz mag blijken, had een belangrijk 

deel van die kritiek betrekking op de beperkte empirische basis van hun onderzoek. 

Omdat de conclusies gebaseerd waren op een aantal diepgaande case-studies, werd de 

nood aan meer representatieve data algemeen onderkend. Het strekt de SOFI-equipe 

tot eer dat ze deze kritiek erkenden en er ook gevolg aan gaven. Onder de noemer 

Trendreport Rationalisierung werd een methodologie ontwikkeld die toeliet op 

geregelde tijdstippen representatieve data te verzamelen over de in bedrijven gangbare 

productieconcepten. 

Ook in de lage landen werd de uitdaging aangegaan. In de opbouw van een 

meetinstrumentarium met het oog op intersectoriële en internationale vergelijking 

hadden we in de jaren 1989-1991 naast Fred ook regelmatig bijeenkomsten met de 

Nederlandse onderzoekers Alfred Brouwers, Jac Christis, Willem de Nijs, Hans 

Doorewaard, Marc Peeters, Frank Pot en Steven Dhondt. Dit leidde uiteindelijk tot het 

opzetten van een Trendstudie in Vlaanderen met een gelijkaardige methodologische 

en inhoudelijke ambitie als deze van de SOFI-equipe.  

 

Trendstudie 

 

Behoort de Tayloristische arbeidsdeling tot het verleden? Welke alternatieven dienen 

zich aan? Gaan verschuivingen in de arbeidsdeling gepaard met een ander type 

personeelsbeleid? Moeten de traditionele arbeidsverhoudingen dan de baan ruimen? 

Het zijn alle vragen waarop de Trendstudie een antwoord kon formuleren. Bovendien 

moest de methodologie op sectorniveau veralgemeenbare antwoorden garanderen. 

Om dat te kunnen realiseren werden intensieve case-studies gecombineerd met 

breedte-onderzoek.  

In een eerste fase werd een conceptueel kader opgebouwd dat aangeeft welke 

informatie verzameld moet worden en wat men met de verzamelde data aanmoet. Uit 

dit kader werd vervolgens een generiek onderzoeksinstrument afgeleid dat uiteindelijk 

in de drie onderzochte kernsectoren chemie, automobiel en machinebouw een 

sectorspecifieke vertaalslag kreeg. Dit liet toe de nieuwe productieconcepten met 

gestandaardiseerde vragenlijsten toch gericht te bevragen. Maar omdat elke 

sectorspecifieke vragenlijst geruggensteund werd door dezelfde gemeenschappelijke 

taal van het conceptueel kader werd maximale vergelijkbaarheid van de data 

gegarandeerd. 

Die combinatie van diepgaande case-studies gevolgd door een 

gestandaardiseerde vragenlijst in de betrokken sector, bleek erg vruchtbaar. De case-

studies stelden de onderzoeker in staat inzicht en voeling te verkrijgen met de 

concrete problematiek inzake nieuwe productieconcepten in de bedrijven. Zonder de 

case studies zou het overigens onmogelijk geweest zijn om de generieke concepten 

naar sectorspecifieke vragenlijsten te vertalen. Precies omdat deze vertaalslag steunde 

op heel wat sectorspecifieke informatie uit de case studies sloten de vragenlijsten 

goed aan bij de bedrijfspraktijk. Dit kwam de respons zeker ten goede. En vooral, de 

inzichten verworven tijdens het veldwerk in de case-studies stelden de onderzoeker in 

staat de resultaten van de bevragingen te interpreteren. De antwoorden op de 

vragenlijsten leverden niet zomaar een dataset op, rijp voor statistisch gegoochel. 

Dankzij de voeling van de onderzoeker met het onderzoeksveld werden de data 

inzichtelijk gemaakt tot verhalen. De case studies waren zodoende veel meer dan 

alleen maar een voorbereiding op het echte werk van de sectorbevraging. Net zo goed 



lieten de sectorsurveys toe om de inzichten uit de case studies te toetsen op hun 

algemene geldigheid. Kortom, de Trendstudie steunde op een doordacht design dat 

kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingstechnieken combineerde. 

 

 

Economiebreed & internationaal 

 

In de Trendstudie werd aangetoond dat het onderzoek van de ‘nieuwe 

productieconcepten’ zich niet hoeft te beperken tot case studies maar de volledige 

sectorpopulatie kan omvatten. Maar het onderzoek bleef vooralsnog beperkt tot 

enkele industriële sectoren, terwijl de economie vooral en steeds meer een 

diensteneconomie is geworden. Hebben die nieuwe productieconcepten ook enige 

relevantie in een bank, ziekenhuis of warenhuis?  

 Uit de Trendstudie was gebleken dat de transformaties die zich afspelen in 

organisaties een grote weerslag hebben op de vraag naar arbeid. Denken we aan de 

impact van reorganisaties op de in- en uitstroom van personeel of de gevolgen van 

product- en procesinnovaties voor de vereiste en gevraagde kwalificaties. Gegevens 

over hoe organisaties interageren met de voor hen relevante omgeving, de interne 

arbeidsorganisatie hierop afstemmen en omgaan met hun personeel,… het zijn alle 

evoluties die zich binnen de bedrijfsmuren afspelen maar direct verbonden zijn met 

actuele problemen op de arbeidsmarkt. 

 Met een verbreding van het onderzoeksveld tot de ganse economie – inclusief 

tertiaire en quartaire sector – zou het mogelijk zijn het beleid te voorzien van 

essentiële informatie over de dagelijkse realiteit in bedrijven als achterliggende 

oorzaak van evoluties aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Deze overwegingen 

leidden tot de opzet van een grootschalige longitudinale panelstudie PASO (Panel 

Survey of Organisations; www.paso.be) met drie opeenvolgende golven in 2002, 

2003 en 2004. Met behulp van een websurvey werd de huidige stand van zaken en de 

evoluties aangaande het product-, technologie-, organisatie- en personeelsbeleid 

bevraagd in Vlaamse vestigingen. 

 Daarmee werd aangesloten bij een internationale trend met een toenemend 

aantal economiebrede organisatiesurveys. Van meet af aan werd bij de ontwikkeling 

van PASO aansluiting gezocht bij brede organisatiesurveys in andere Europese 

landen, zoals het Nederlands OSA-vraagzijdepanel of het Duitse IAB-Betriebspanel. 

Dit resulteerde in een reeks gemeenschappelijke analyses op de drie databestanden 

van deze surveys. 

 Al snel werd echter duidelijk dat het verkrijgen van internationaal 

vergelijkbare informatie over de arbeidsorganisatie in bedrijven op grote problemen 

stuit. De concepten, definities en indicatoren die in deze verschillende surveys 

gehanteerd worden zijn sterk verschillend. Ook methodologisch bleek de diversiteit te 

groot. Willen we een Europees beeld verkrijgen van veranderingen in de 

arbeidsorganisatie dan moet er gewerkt worden aan een harmonisatie in methodologie 

en inhoud van de diverse bestaande organisatiesurveys of een nieuwe 

geharmoniseerde organisatiebevraging plaatsvinden op Europese schaal.  

Daarom werd in een aantal Europese onderzoeksprojecten aansluiting gezocht 

bij de onderzoeksinstellingen die schuil gaan achter de voornaamste Europese 

organisatiesurveys. Zo werd in WORKS (www.worksproject.be) een digitale toolkit 

ontwikkeld met een interactieve database die informatie bevat over de voornaamste 

organisatiesurveys in Europa samen met een thematische groepering van alle vragen 



die in hun vragenlijsten aan bod komen. Het Europese onderzoeksproject MEADOW 

(http://www.meadow-project.eu/) gaat nog een stap verder en heeft als doel te komen 

tot geharmoniseerde vragenlijstmodules die in surveys op Europese schaal kunnen 

worden uitgezet. 

  

Steeds breder, steeds beter? 

 

Daarmee heeft de ‘verbredingsoperatie’ zowat zijn eindpunt bereikt. Tijd voor een pas 

op de plaats en na te gaan of de bredere empirische basis de verhoopte inzichten heeft 

opgeleverd of een brug te ver zijn gebleken. In ruil voor een grotere 

veralgemeenbaarheid van de onderzoeksresultaten moeten immers ook heel wat 

toegevingen worden gedaan. 

Een belangrijk voordeel van sectorstudies is dat onderzoeksvariabelen 

sectorspecifiek kunnen uitgewerkt worden wat toelaat gerichte en gedetailleerde 

vragen te stellen. In een gestandaardiseerde vragenlijst die zowel moet dienen voor 

grote industriële bedrijven als kleine dienstverlenende bedrijven kan je echter geen 

gerichte en gedetailleerde vragen stellen. Thema’s als het personeelsbeleid of de in- 

en uitstroom van werknemers hebben nog een algemeen karakter, maar vragen over 

het productieconcept die voor alle organisaties toepasselijk zijn, blijven 

noodzakelijkerwijze algemeen. Dat maakt het ook heel wat lastiger om nadien de 

resultaten duidelijk te interpreteren. 

Bij een sectorstudie kan een populatiebevraging overwogen worden, zodat het 

probleem van de veralgemeenbaarheid zich niet eens aandient. Tevens kunnen meer 

intensieve dataverzamelingsmethoden ingezet worden. Zo werden in de Trendstudie 

alle respondenten in de bedrijven persoonlijk bezocht en de vragenlijst ter invulling 

afgegeven en zo nodig ook weer persoonlijk opgehaald met een bevredigende respons 

tot resultaat. In de PASO-survey werd overgeschakeld op een websurvey met een veel 

lagere respons tot gevolg. Met behulp van weging en non-respons analyses kan 

getracht worden vertekeningen onder controle te houden, maar niet alle variabelen die 

een impact hebben op de resultaten kunnen in rekening worden gebracht. Dit zorgt 

voor bijkomende ‘ruis’ op de resultaten die een duidelijke interpretatie opnieuw 

bemoeilijkt. 

 De internationalisering van het onderzoeksveld is al evenmin een evidente 

zaak. Er mogen dan al heel wat brede organisatiesurveys bestaan in de verschillende 

Europese landen, ze worden vaak door economen aangestuurd en geanalyseerd, die 

lang niet altijd wakker liggen van thema’s in verband met arbeidsorganisatie en 

productietechnologie. En zo dit toch lukt, dreigt de discussie al snel in een 

babylonische spraakverwarring te verzanden. Hoe leg je een Franse onderzoeker uit 

hoe een sociotechnicus naar organisaties kijkt? Wie wil, mag het eens proberen. Maar 

in de praktijk dreigt dergelijk overleg al snel af te dalen tot een laagste gemene deler 

waarbij enkel nog vage en algemene vragen een consensus bereiken. 

Belangrijker nog dan deze methodologische tekortkomingen is de positie van 

de onderzoeker zelf. In een Trendstudie aanpak is de onderzoeker genoodzaakt zelf 

eerst grondige case-studies uit te voeren waarin vertrouwdheid met het 

onderzoeksveld wordt opgebouwd. Dit ontbreekt bij de onderzoeker in 

economiebrede organisatiesurveys. Er gaat veel tijd en energie naar het opzoeken van 

geschikte populatiebestanden, steekproeftrekking, verzenden en verzamelen van 

gegevens, coderen en statistische analyse. Doorgaans rest geen tijd meer om de 



organisaties zelf te bekijken. Alle mogelijke organisaties in de economie kunnen 

respondenten zijn, zodat men zich ook geen beeld kan vormen van wie de vragen 

beantwoordt of hoe de respondenten de vragen begrijpen. Met als gevolg dat 

databestanden gereduceerd zijn tot een hoop cijfers die zelfs met de meest 

geavanceerde statistische methoden geen verhaal meer opleveren. De bedoeling van 

de brede organisatiesurvey was het beleid een blik te geven van wat zich achter de 

muren van fabrieken en kantoren afspeelt. Maar de onderzoekers zelf zijn uit die 

fabrieken en kantoren verdwenen.  

Het risico op empiricistische onderzoeksstrategieën - zoals Christis (1998) 

deze met betrekking tot het stressonderzoek aan de kaak stelde – dreigt dan al snel. Er 

worden een heleboel factoren berekend, maar factoren ontlenen hun causale bijdrage 

aan de structuur van het systeem waarvan ze deel uitmaken. Niet de factoren hebben 

verklarende kracht, wel de structuren van de systemen waartoe ze behoren. Zicht 

krijgen op deze structuren vereist echter veldwerk. Bij gebrek daaraan kunnen 

onderzoekers vanuit hun bureau deze structuren niet meer zien en dus ook niet de 

verklaring voor de onderzoeksresultaten. Dit leidt tot onderzoeksrapporten met steeds 

meer cijfers, maar steeds minder interpretatie, duiding, verklaring of ‘verhaal’. 

Dat verhaal achter de cijfers is echter wat de job als onderzoeker boeiend 

maakt. Tijdens de case studies kan je als onderzoeker betrokken raken met je 

onderzoeksveld. De confrontatie dat ‘nieuwe productieconcepten’ geen abstract 

sociologisch construct zijn, maar een problematiek die wel degelijk leeft in de 

bedrijven is een openbaring. Dan wordt onderzoek doen geen ‘nine to five’ job meer, 

maar een passie. Het is wellicht geen toeval dat de drie auteurs van de oorspronkelijke 

Trendstudie nadien elk op hun beurt een doctoraat hebben afgeleverd (Sels: 1996; 

Van Hootegem: 2000; Huys: 2001).  

 Om al die redenen verdienen case studies een opwaardering. Maar we moeten 

ze wel blijven combineren met kwantitatieve onderzoeksmethoden. Een techniek als 

Qualitative Comparative Analysis (QCA) stelt de onderzoeker in staat de analytische 

procedures die in comparatief onderzoek worden aangewend uit te breiden naar een 

groter aantal cases. Het gebruik van een dergelijke techniek dwingt de onderzoeker 

tegelijk tot formalisering en explicitering, wat de case studies ten goede komt. Ook 

een bredere toetsing van de bevindingen uit de case studies door middel van een 

sectorspecifieke vragenlijst verdient aanbeveling. En om te voorkomen dat 

onderzoekers, die zich specialiseren in een specifiek type van organisaties, ook 

verschillende theorieën ontwikkelen over verschillende soorten organisaties, is een 

onderzoek in verschillende sectoren aangewezen. Zolang deze sectorstudies 

geruggensteund worden door eenzelfde conceptueel kader blijft een onderlinge 

vergelijking mogelijk. Na alle verbredingoperaties, blijkt uiteindelijk de methodische 

aanpak van de Trendstudie de meest adequate te zijn geweest om productieconcepten 

van bedrijven in kaart te brengen. 
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