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Voorwoord Marc Hendrikse

Voor een land als Nederland, gelegen aan de zee en de delta van twee grote rivieren, is 
het niet meer dan logisch dat handel en transport belangrijke pijlers van de economie 
zijn. Beelden van die economie laten steevast de havens van Rotterdam en Amsterdam 
en de luchthaven Schiphol zien. En als het over de historie gaat, komt altijd weer onze 
VOC om de hoek kijken die een centrale rol heeft gespeeld in de Gouden Eeuw, een 
economisch en cultureel hoogtepunt. 

De meerderheid van de bevolking denkt dat we deze Gouden Eeuw te danken hebben 
aan onze handelsgeest. Weinigen weten echter dat juist een technische uitvinding 
aan de basis heeft gelegen van deze periode van voorspoed. Rond het jaar 1600 vond 
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest de krukas uit waarmee hij een windmolen in een 
zaagmolen kon omzetten. Daarmee konden we in Nederland dertig keer sneller boten 
bouwen dan de landen die dit nog met de hand deden en hadden we rond 1670 de 
grootste vloot ter wereld.

Een ander voorbeeld uit diezelfde tijd is de microscoop die Antoni van Leeuwenhoek 
in de 17de eeuw ontwikkelde. Deze had een vergrotingsfactor van 270, wat 9 keer 
zoveel was als de toen bestaande microscopen. Overigens worden vandaag de dag in 
Eindhoven nog steeds de meest nauwkeurige microscopen ter wereld gebouwd. Drie 
wetenschappers die hiermee onderzoek doen, kregen eind 2017 zelfs de Nobelprijs 
voor scheikunde. 

De top van de wereld

Nederland behoort op een groot aantal industriële gebieden tot de top van de wereld.  
Vaak zijn dit industrieën die niet rechtstreeks aan consumenten leveren en dus minder 
bekend zijn. Maar Nederlandse bedrijven zijn wereldkampioen in het bouwen van 
machines voor de productie van computerchips, in medisch-diagnostische apparatuur, 
in machines voor het sorteren van eieren, in vrachtwagenmotoren, in melk- en 
mestrobots, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Veel volumeproductie mag dan 
verdwenen zijn, op het gebied van nicheproductie is de Nederlandse industrie alleen 
maar verder gegroeid en speelt die een zeer belangrijke rol op het wereldtoneel. Er zijn 
bovendien meer dan een half miljoen mensen werkzaam in de Nederlandse industrie.
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Verticale en horizontale antihiërarchie

Wat maakt nu dat gespecialiseerde niche-industrieën in een best relatief duur 
productieland als Nederland toch kunnen bloeien? Hier speelt onze eeuwenoude cultuur 
van gelijkheid en pragmatisme een belangrijke rol. Wij zijn een van de weinige culturen 
waar het normaal is dat iemand op de werkvloer zich rechtstreeks tot een hoogopgeleide 
ontwerper richt. En niet alleen dat: met zijn mening wordt ook echt iets gedaan. Ik noem 
dat altijd verticale antihiërarchie. 

We kennen in Nederland echter ook horizontale antihiërarchie. Het kan hier voorkomen 
dat bijvoorbeeld een mechanicus meent dat hij het probleem van de elektronicus veel 
beter kan oplossen dan die elektronicus zelf. Of dat van de chemicus. Dat geldt echter vice 
versa net zo goed en daaruit ontstaan open discussies over het ontwerp van een machine 
waarbij de meest optimale specificatie bereikt kan worden. Het gevolg is dat niemand 
dominant is en in samenwerking wordt uitgezocht hoe alle technologieën zodanig met 
elkaar kunnen functioneren dat daar de beste machine uit voortvloeit. Dat noemen we 
systeemintegratie. En door in een vroegtijdig stadium ook te spreken met de mensen 
die de machine moeten maken, kan deze ook slim en tegen een goede prijs worden 
geproduceerd.

Een enorme kans

Feitelijk past onze Nederlandse stijl van antihiërarchisch samenwerken perfect in de 
Monozukuri-filosofie. Er is respect voor ieders vakmanschap, op welk niveau dan ook, 
en er wordt samen gekeken naar de beste oplossing, gebruikmakend van alle mogelijke 
technologieën. De vierde industriële revolutie, waarin de digitalisering in zijn volledige 
omvang in het productieproces zal doordringen, biedt Nederland dan ook een enorme 
kans. Hoe meer technologieën gecombineerd moeten worden, hoe sterker wij zijn 
in de oplossingen. De vierde industriële revolutie gaat daarnaast de voordelen van 
volumeproductie in lagelonenlanden ondermijnen en zal een kleinschaligere productie in 
een stedelijke omgeving mogelijk maken. We kunnen dus productie terughalen die eerder 
uit ons land is verdwenen.

Nederland gaat in de komende jaren de effecten van de vergrijzing merken. De 
verhouding tussen het aantal werkende en niet-werkende personen zal in het nadeel 
van de eersten veranderen. Met een bloeiende, efficiënte en hoogwaardige industrie 
op Monozukuri-leest geschoeid, zullen wij in staat zijn om dit met z’n allen financieel 
te dragen. Van onze aardgasinkomsten moeten we het niet meer hebben en de 
dienstverlening heeft een te kleine toegevoegde waarde. Net zoals technologische 
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uitvindingen en de daaropvolgende industrie ons de Gouden Eeuw hebben gebracht, kan 
de vierde industriële revolutie ons verzekeren van welvaart in deze 21ste eeuw.

Marc Hendrikse 
CEO NTS-Group 
Boegbeeld Topsector Hightech Systemen en Materialen
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Proloog

In mijn jeugd was ik gefascineerd door radiobesturing van vliegtuigmodellen. In die 
tijd was dat nog niet zo eenvoudig. Er bestond nauwelijks apparatuur en je moest dus 
alles zelf maken: het vliegtuig, de zender, de ontvanger en de stuurmotoren. Ik was 
de eerste in Nederland die een digitale besturing maakte en werd daar op 17-jarige 
leeftijd Nederlands kampioen mee. Zonder mijn mentor Dr. Roldanus was dat zeker niet 
gelukt. Hij liet mij mijn gang gaan, bemoeide zich niet met de manier waarop ik dingen 
deed, maar stimuleerde mij wel door zijn grote belangstelling en enthousiasme. Ik gun 
iedereen een dergelijke mentor. Dat geeft je een goede start als je jong bent!

Mijn belangstelling voor techniek was dus al vroeg aanwezig en na mijn studie 
werktuigbouw aan de Hogere Technische School in Groningen begon ik een eigen 
ingenieursbureau, waar ik apparatuur ontwikkelde voor de voedingsmiddelenindustrie, 
tabaksindustrie en medische apparatenindustrie. Ik werkte veel samen met mijn 
oud-leraar ir. Droogleever Fortuyn. Deze elektrotechnisch ingenieur heeft de 
gelijkstroomvoorziening voor de breedbandwalserij van Hoogovens ontwikkeld en ook 
de eerste volautomatische telefooncentrale gebouwd. Ik was erg onder indruk van 
de inventiviteit, kundigheid en intelligentie van deze ingenieur. Iedere paar maanden 
stuurde hij weer een nieuwe uitvinding op naar het octrooibureau, tot wanhoop van 
de octrooigemachtigden, die moeite hadden om zijn differentiaalvergelijkingen om 
te zetten in leesbare octrooigeschriften. Mijn taak was zijn ideeën om te zetten in 
werkbare modellen. Wij hebben veel samen ontwikkeld maar ook veel gefilosofeerd 
over de toekomst van de industrie. Hij heeft mij gestimuleerd om verder te studeren.

Door mijn fascinatie voor elektrotechniek wilde ik in die richting verder studeren. Toen 
ik door de TH Eindhoven werd afgewezen – in die tijd moesten afgestudeerden van het 
Hoger Beroepsonderwijs nog toelatingsexamen doen voor de TH – heb ik na het volgen 
van de avond-hbs besloten om een universitaire studie werktuigbouwkunde te gaan 
volgen in Delft. In de afstudeerfase kwam ik terecht bij de afdeling bedrijfsmechanisatie 
waar prof. dr. ing. B. Rankers de scepter zwaaide. Hier kregen zowel mijn elektronische 
als mijn werktuigbouwkundige belangstelling alle kansen. Prof. Rankers was lange 
tijd directeur geweest van een Duits bedrijf dat verpakkingsmachines maakte. Hij 
zag dat ik praktisch was en heeft mij als afstudeeropdracht de basiselementen van 
een verpakkingsmachine laten onderzoeken volgens de ontwerpmethode van K. 
Roth en de Zwitserse geleerde Fritz Zwicky. Ik heb toen een verpakkingsmachine 
gebouwd die als het meest optimale ontwerp van mijn studiejaar uit de bus rolde. 
Later hebben hele horden ingenieurs dit ontwerp gebruikt als onderwerp voor hun 
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afstudeerwerk. Het klinkt simpel, maar er is erg veel te zeggen over het basisontwerp 
van verpakkingsmachines. 

Na mijn afstuderen werd ik bij een organisatie voor productietechniek voorzitter van de 
contactgroep bedrijfsmechanisatie. Dat woord dekte de lading echter niet (meer) en 
uiteindelijk hebben we de woorden elektronica en mechanisatie gecombineerd in een 
nieuwe naam: mechatronica. We konden niet vermoeden dat dit woord na verloop van 
tijd overal in de industrie zou gebruikt worden.

Omdat ik graag wilde leren hoe een goed georganiseerd bedrijf functioneert, ben ik als 
verpakkingsmachine-engineer begonnen bij Mars Chocoladefabrieken. Daarna kreeg ik 
de functie van chief engineer bij Johnson & Johnson, en van daaruit klom ik verder tot 
de functie van eerste production manager van Fuji Photo Film in Tilburg (in 1984).

Bij de Mars Chocoladefabrieken pasten wij al Programmable Logic Controllers (PLC) toe. 
Deze apparaten waren echter te traag om producten die met een snelheid van twintig 
stuks per seconde langskwamen, te volgen. Philips heeft toen voor ons een snellere 
PLC ontwikkeld. 

Het heeft mij altijd verbaasd dat het nog zo lang heeft geduurd voordat Industrie 4.0 
op gang kwam. Zoals uit het voorgaande wel blijkt, zijn mijn eerste gedachten in die 
richting al zeker vier, vijf decennia oud. In zekere zin heb ik er altijd op zitten wachten. 
Maar dit soort ontwikkelingen gaat kennelijk langzamer dan je zou verwachten. Pas 
na de ontwikkeling van de personal computer (PC) en snelle chips is de integratie van 
mechanisering en elektronica in een stroomversnelling geraakt.

Industrie 4.0 houdt in dat productieprocessen door automatisering en robotisering 
zodanig worden gestroomlijnd dat er steeds betere, goedkopere producten kunnen 
worden gemaakt, toegesneden op de individuele wens van de klant, en ‘just in time’ 
geleverd. Sommigen denken/vrezen dat de mens daarbij geen belangrijke rol meer zal 
spelen, omdat alles toch automatisch gaat en er geen handwerk meer nodig is. Dit is 
echter een misvatting! Juist om deze processen in te richten, is veel mankracht nodig. 
Elon Musk, de grondlegger van de vergaand geautomatiseerde Tesla-fabrieken, heeft 
intussen – tegen veel kosten – ontdekt dat automatisering zonder mensen niet werkt. 
Niets is flexibeler dan een mens om in moeilijke omstandigheden een weg te zoeken en 
oplossingen te bedenken.
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Naar mijn verwachting zal door Industrie 4.0 vooral veel saai, geestdodend werk 
wegvallen, en zullen er nieuwe, interessantere banen bijkomen. Dat zal dus een 
verbetering zijn, want een mens is een te bijzonder instrument om geestdodend werk 
te doen. Ik denk bovendien dat de factor mens een steeds belangrijker element zal 
worden in de ontwikkeling van Industrie 4.0. In Japan heeft men dit al eerder ontdekt 
en de filosofie van Monozukuri omarmd. Deze is gebaseerd op oude waarden en hecht 
grote waarde aan vakmanschap en kwaliteit.

Monozukuri betekent: dingen maken met aandacht. In principe kunnen machines en 
robots ook dingen maken, maar men kan niet zonder de inventiviteit, het geduld, het 
observatievermogen en het vakmanschap van de mens om de gewenste topresultaten 
te realiseren. Dit kan slechts als we een supergemotiveerde workforce weten te 
creëren. Hoe? Daar gaat dit boek over.

Steven Blom 
Aarle-Rixtel, september 2018
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1 De oude recepten raken uitgewerkt

De eerste industriële revolutie ontstond door de uitvinding van de stoommachine. 
Ze begon in Engeland en verspreidde zich in de loop van de negentiende eeuw naar 
Europa en de Verenigde Staten. De productiviteit steeg met een factor honderd. 

De tweede industriële revolutie was de stap naar massaproductie en massa-marketing. 
Ze begon eind negentiende eeuw. De productiviteit steeg met een factor tien. 

Omstreeks 1970 deed automatisering met behulp van de computer zijn intrede. De 
derde industriële revolutie begon en de productiviteit steeg nog eens met een factor 
twee.

Alles bij elkaar is dat een indrukwekkende verbetering geweest – maar ook een 
verbetering met een afnemende snelheid….

Van Amerika naar Japan…

Om de groeiende productiviteit te handhaven, zijn in de afgelopen halve eeuw talloze 
managementmethoden en -technieken ontwikkeld. Tot de bekendste behoren 
methoden als Lean, World Class Manufacturing, Kaizen en 6 Sigma.

Al deze verbetertechnieken zijn uit dezelfde bron ontstaan: Amerika. Dit land was 
vrijwel onvoorbereid in de Tweede Wereldoorlog verzeild geraakt en moest in 1941 
binnen twee jaar de vredeseconomie naar een oorlogseconomie omschakelen. Doordat 
alle Amerikanen achter deze beweging stonden, kwam er een enorme hoeveelheid 
energie vrij en lukte die omschakeling ook. 

Na de Tweede Wereldoorlog schakelden de Amerikanen net zo snel weer terug naar 
een vredeseconomie. Bovendien besloten ze om Japan, dat zij eerst verslagen hadden, 
ook te helpen met zo’n omschakeling. Dat leek hen de beste manier om de vrede te 
waarborgen. De motor achter die omschakeling was generaal Douglas MacArthur die 
door de Verenigde Staten was benoemd tot gouverneur van Japan. Begin jaren 50 
leidde MacArthur de Amerikaanse troepen in het naburige Korea, waar de noordelijke 
communisten het zuiden hadden proberen te bezetten. Hij gebruikte veel Japanse 
voertuigen, machines en vrachtwagens en was gefrustreerd over de slechte kwaliteit 
daarvan. Hij nodigde William Edwards Deming uit om naar Japan te komen. Deze 
statisticus had in Amerika bewezen dat zijn kwaliteitsfilosofie enorme resultaten 
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opleverde. Ook de Amerikaanse managementgoeroe Joseph Juran, die hele heldere 
ideeën had over effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, werd uitgenodigd.

Het succes van Total Productive Maintenance

De Japanse natie bestond tienduizend jaar en was nog nooit op eigen grondgebied 
verslagen. De Japanners waren dus zeer onder de indruk van de Amerikanen 
en stonden zeer open voor de Amerikaanse managementideeën. Tot de meest 
enthousiaste aanhangers behoorde de familie Toyoda, de eigenaren van Toyota. 
Zij stelden twee industriële engineers aan, Taiichi Ohno en Shigeo Shingo, met de 
opdracht alles in te voeren wat volgens hen zinvol was. Deze twee hebben vanaf de 
jaren 50 de basis gelegd voor het beroemde Toyota Production System. De eigenlijke 
Japanse naam daarvan is te vertalen als ‘zoals wij dingen doen bij Toyota’. Later gaf het 
Ministerie van Handel en Industrie (MITI) opdracht aan het Japanese Institute of Plant 
Maintenance (JIPM) om deze technieken te perfectioneren en uit te dragen. Seiichi 
Nakajima, die bij dit instituut werkte, schreef hier toen boeken en artikelen over, onder 
de titel Total Productive Maintenance (TPM). 

Veel grote bedrijven in Japan voerden TPM in, en toen hun producten vanaf eind jaren 
60 de wereld veroverden, kwam de westerse wereld vol ongeloof kijken. Het begon 
met de elektronicafabrikanten, die zich verbaasden over de goedkope Japanse radio’s 
en televisietoestellen. Daarna kwamen de autofabrikanten, die wilden weten hoe de 
Japanners hun auto’s op de westerse markt konden brengen tegen de helft van hun 
prijzen. De Japanners waren zo dankbaar voor de lessen die ze van het westen hadden 
geleerd dat zij alles lieten zien en iedereen vertelden wat zij deden. In 1986 legde de 
Amerikaanse onderzoeker Richard Schonberger de Japanse methoden vast in zijn boek 
World Class Manufacturing, dat een enorm verkoopsucces werd. 

Datzelfde jaar publiceerde Masaaki Imai, die als adviseur verbonden was aan het 
Japanese Productivity Center, het boek Kaizen: Japanese spirit of improvement. Kaizen 
betekent eigenlijk ‘verbeteren naar het beste’. Later, in 1997, schreef hij een tweede 
boek, Gemba Kaizen, waarin hij de praktische toepassing op de werkplek (gemba) 
uitwerkte. Een van zijn uitgangspunten was dat voor kwaliteitsverbetering ook de 
menselijke factor van belang is.1

1  Wikipedia (Nederlands) Masaaki_Imai, geraadpleegd op 25 maart 2018.
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De verwestersing van de Japanse productiviteitsfilosofie

In 1986 kreeg het befaamde onderzoeksinstituut Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) opdracht een wereldwijde studie te doen naar de efficiency van de 
automobielindustrie. Vijf jaar later publiceerden de onderzoekers James Womack, 
Daniel Jones en Daniel Roos hun bevindingen in het boek The Machine That Changed The 
World. Ook dit boek werd een enorme bestseller: het is vertaald in 11 talen en er zijn wel 
600.000 exemplaren van verkocht.2 De auteurs hadden het Toyota Productie Systeem 
bestudeerd en introduceerden daarvoor de term lean production. In feite omvatte deze 
term echter niet het complete Toyota-gedachtegoed, maar kwam de nadruk te liggen 
op efficiency en kosten. Niet toevallig is lean later in de Verenigde Staten uitgebreid 
tot lean and mean, wat eerder een Amerikaanse dan een Japanse manier van denken 
weerspiegelt. 

Zo begon de verwestersing van de Japanse productiviteitsfilosofie die ertoe heeft 
geleid dat de Japanse methoden in het westen vooral als losse managementtechnieken 
worden toegepast, zonder enige diepere samenhang. Mede daardoor is hun 
effectiviteit vaak beperkt. Een managementtechniek heeft immers alleen zin als die 
door iedereen ook echt wordt begrepen en doorleefd.

Neem bijvoorbeeld Total Productive Maintenance (TPM). Het woord maintenance 
in deze term is verwant aan ‘je maintiendrai’ in het Nederlandse wapen: ‘ik 
zal handhaven’. TPM is een methode die zich richt op het op peil houden – 
handhaven – van de productiviteit. Goede samenwerking van productiemensen en 
onderhoudsmensen is daarbij een vereiste. In westerse bedrijven wordt TPM vaak 
uitgelegd als: de productieafdelingen moeten nu zelf het onderhoud van de machines 
gaan doen, de onderhoudsafdeling kan grotendeels worden opgeheven. Dat lijkt 
een prachtige kostenreductie maar als het ondoordacht wordt ingevoerd, kan het 
rampzalige gevolgen hebben…

Iets dergelijks is gebeurd met een methode die nog door J. Edwards Deming naar 
Japan is gebracht: Statistical Process Control (SPC). Deming had dit overgenomen van 
zijn mentor Walter Shewhart, die de Shewhart Control Chart had ontwikkeld. Het ging in 
beide gevallen om het gebruik van statistische methoden om de kwaliteit te meten en 
te verbeteren. SPC had zijn naam tegen bij de ingenieurs in veel industriële bedrijven. 
Ingenieurs houden niet van statistiek, omdat zij niet van waarschijnlijkheid houden. 

2 Wikipedia (Engels) The_Machine_That_Changed_the_World_(boek), geraadpleegd op 25 maart 2018.
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Zij willen het zeker weten! En het woord control viel niet zo goed op de werkvloer: 
niemand wil gecontroleerd worden! 

SPC drong dus aanvankelijk niet door in westerse bedrijven. Maar toen chipsfabrikant 
Motorola in de jaren 80 kwaliteitsproblemen had, verdiepte het bedrijf zich toch 
nog eens in de methoden van Deming. Op grond daarvan ontwikkelde het een 
managementmodel dat Six Sigma werd genoemd – een term die verwijst naar de 
statistische standaarddeviatie in een normaalverdeling. Six Sigma gebruikt statistische 
methoden en andere technieken om de kwaliteit en productiviteit te verbeteren. 
De directeur van General Electric, Jack Welsh, was zo zeer onder de indruk van wat 
hiermee bij Motorola was bereikt, dat hij Six Sigma overal in zijn fabrieken liet invoeren. 

Toch werkt Six Sigma lang niet altijd naar tevredenheid. In dit systeem worden 
de verbeterprojecten uitgevoerd door teams van specialisten, die met een soort 
judotermen Green Belts en Black Belts worden genoemd. Het gevaar is dat de werkvloer 
zich niet verantwoordelijk voelt voor kwaliteitsverbetering en dat graag aan de 
specialisten overlaat – onder het motto: het zal mijn tijd wel duren.

Na Lean en Six Sigma volgden met de regelmaat van de klok nieuwe verbetermethoden 
en -modellen, die niet zelden oude wijn in nieuwe zakken deden. Termen als World 
Class Manufacturing en World Class Management hebben eigenlijk betrekking op 
combinaties van verschillende verbetermethodes die worden afgestemd op een 
organisatie en haar doelstellingen. De nieuwste loot aan de stam is Quick Response 
Manufacturing – een term die veel belooft: dat wil iedereen wel! QRM werd ontwikkeld 
door Rajan Suri, emeritus-hoogleraar aan de universiteit van Wisconsin te Madison. 
Deze methode is vooral geschikt voor bedrijven die klantspecifieke producten maken 
of assembleren. Daarbij draait het om het verkorten van de doorlooptijd in het 
traject van bestellen tot afleveren bij de klant. QRM is vooral bekend van het Polka-
planningssysteem en komt er uiteindelijk op neer dat de verschillende afdelingen 
binnen een bedrijf weer met elkaar gaan praten. 

Een probleem dat al vroeg bij de invoering van verbetertechnieken opdook, is dat het 
initiatief veelal van ingenieurs komt en dat het in de praktijk niet gemakkelijk is om 
het overige personeel mee te krijgen. Al in de jaren 50 is daartoe in Japan het idee 
ontwikkeld om de werkvloer nauw bij verbeteringen te betrekken via Small Group 
Activity en Daily Management. Dit is in het Westen uitgemond in zelfsturende teams, 
die eigenlijk een uitvloeisel zijn van de idealen van de hippiebeweging, die zei: ‘Wij 
hebben geen leiding nodig, wij kunnen het zelf wel onder elkaar regelen!’ Dit is echter 
een misverstand. In zelfsturende teams treedt vaak degene met de grootste mond 
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op de voorgrond en ontstaat niet zelden ongewenste groepsvorming. Daarbij kan het 
doel van het team – het bedrijf beter laten functioneren – uit het oog verloren raken. 
Teams kunnen wel zelfsturend zijn maar hebben ook een leider nodig. Dat hoeft niet 
per definitie de hiërarchische baas te zijn, maar iemand die de doelstelling van de groep 
in de gaten houdt en de onderlinge samenwerking bevordert. Ik noem deze teams 
liever autonome of procesgerichte teams. Deze functioneren goed als ze een beperkte 
opdracht krijgen die helder gedefinieerd is.

Kortetermijndenken en stagnatie

Alle bovengenoemde verbetertechnieken zijn op zichzelf nuttig. Maar men heeft 
in het Westen de fout gemaakt om ze vooral, en vaak uitsluitend, in te zetten voor 
het terugdringen van kosten en een snelle verhoging van de winst. Het Japanse 
productiviteitsdenken richt zich veel meer op de kwaliteit van het product, op de 
kwaliteit van de organisatie en op de groei en ontwikkeling van de werknemers. 
De westerse focus op snelle kostenverlaging en winst leidt tot opportunistische 
medewerkers die denken ‘What’s in it for me?’ en tot leidinggevenden die vooral uit zijn 
op hoge bonussen. 

Om de kosten nog verder te verlagen, hebben we de kaasschaafmethode toegepast, 
bezuinigd op medewerkers, zijn we met steeds meer goedkope zzp’ers gaan werken 
en zijn we in arme, lagelonenlanden gaan produceren. Bovendien proberen we de 
overheadkosten te verminderen door grote fusies aan te gaan. 

Zoals onderstaand plaatje (productivity decline) laat zien, heeft dit alles de vertraging 
van de productiviteitsgroei niet kunnen tegenhouden. Die vertraging begon in de jaren 
70 van de vorige eeuw. De wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog was toen 
voltooid. Veel technologische oplossingen die in de oorlog bedacht waren, hadden 
toepassing gevonden in de modernisering van alle mogelijke industrieën, zoals de 
vliegtuigbouw, de automobielindustrie, de voedselproductie, et cetera. Maar iedereen 
had op een gegeven moment wel een koelkast, een broodrooster, een televisietoestel 
en een auto. 
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Bron: Olivier Scalabre, Boston Consulting Group

De productiviteitsgroei van de industrie neemt al jaren af… 
De ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit per werkende in Nederland

 

  Bron: CBS, Conference Board, Rabobank
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Door de gestegen productiviteit konden we wel meer producten tegen lagere kosten 
maken. En door de gestegen welvaart konden we ook meer kopen. Voedsel is een mooi 
voorbeeld. Vóór de Tweede Wereldoorlog besteedden veel mensen wel de helft van 
hun budget aan voedsel. Nu is dat rond tien procent. Deze constatering geldt voor veel 
producten.

Door de verzadigde vraag en het hogere inkomen nam het aandeel van de industrie in 
de wereldeconomie af. De mensen kochten geleidelijk aan meer diensten en minder 
producten. De totale omzet van de industrie steeg nog wel maar de andere sectoren 
stegen harder. We gingen samen steeds meer zorg, pensioenen, verzekeringen, 
vakanties, diensten van advocaten en notarissen, et cetera, afnemen.

Nieuwe groei kan alleen van de industrie komen

Het gevolg is een economie die zwaar leunt op de dienstensector, met een productie- 
en distributiesysteem waarin we onze producten de hele wereld over sturen; een 
economie bovendien die een enorme druk op het milieu en de CO2-uitstoot uitoefent, 
en die niet meer in staat is om fundamentele groei van de productiviteit te realiseren.

Op langere termijn kan de groei in diensten de economie echter niet blijven aanjagen.  
Het geld om aan diensten te besteden, moet eerst worden verdiend, en dat gebeurt 
in de reële productie. Daar wordt de waarde gecreëerd die in de dienstensector 
wordt geconsumeerd. We kunnen niet structureel economisch blijven groeien door 
alleen diensten of bestaande producten te consumeren. Werkelijke nieuwe groei 
ontstaat door de toepassing van nieuwe innovaties, die leiden tot nieuwe producten, 
die bestaande producten vervangen of geheel vernieuwend zijn en in totaal nieuwe 
behoeften voorzien. Daarvoor is een vierde industriële revolutie nodig…

Hieraan zit wel een belangrijke sociale consequentie die we nader moeten doordenken 
en uitwerken. Innovaties kunnen leiden tot nieuwe banen, als het geheel nieuwe 
producten betreft die nog nooit eerder gemaakt zijn. Maar ze kunnen door een 
verhoging van de productiviteit ook leiden tot verlies van banen. Het risico bestaat 
dan dat mensen afhaken uit het arbeidsproces omdat ze de omslag naar de nieuwe 
innovaties niet kunnen maken. Daar moeten we actief mee aan de slag, om ervoor te 
zorgen dat we niet te veel mensen in dit proces gaan verliezen voor de economie en 
daarmee ook voor de samenleving. Daarover later meer.
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Voor een kort overzicht over het verloop van de eerste naar de vierde revolutie, zie dit 
filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ktcRXyE8SaY

Industry 4.0: Exploring the world of connected enterprices | Deloitte Insights

Grafiek: toename van de productiviteit van de eerste t/m de vierde industriële revolutie
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2 De technologie van de vierde industriële revolutie

Er komt een nieuwe tijd aan. Sterker nog: die is al begonnen. De consument neemt 
steeds minder genoegen met de problemen van de fabrikant. Hij wil extreem 
hoge kwaliteit en zeer korte levertijden. Hij eist dat het product aan zijn specifieke 
persoonlijke wensen voldoet en is niet meer tevreden met een massaproduct. Een 
goed voorbeeld is de auto. Wanneer iemand een auto bestelt, zegt hij niet alleen welke 
kleur, maar ook wat voor motor, welke velgen en banden, wat voor soort bekleding en 
welk navigatiesysteem hij in deze auto verwacht en ook dat hij hem binnen twee weken 
af fabriek heeft. Het komt erop neer dat deze auto speciaal voor hem wordt gebouwd 
en in Japan staat deze auto dan ook binnen twee weken gepoetst voor zijn deur.

1e industriele revolutie: 
introductie van water en 
stoomkracht en 1e mechanische 
weefgetouw, 1784 mechanische 
productiemachines.

2e industriele revolutie: 
introductie van electromotoren 
voor massaproductie.
1e productielijn in slachthuizen, 
1870
mechanische productiemachines.

3e industriele revolutie: 
introductie van 
electronica en 
PLC’s voor verdere 
automatisering 
productie
1e PLC, 1969

4e industriele 
revolutie: 
introductie van 
computergestuurde 
productiesystemen.

Om die klantspecifieke productie aan te sturen, is software nodig. De Japanse 
firma Fujitsu bijvoorbeeld stuurt daartoe een chip mee door de productielijn. Die 
chip communiceert met de machines en zorgt dat elk product uiteindelijk wordt 
geconfigureerd zoals bedoeld. Behalve het omzetten van de klantwens naar de 
chip komt hier geen menselijk handelen meer aan te pas. Om dit te bewerkstelligen, 
moet de industriële productie door een nieuwe fase van innovatie. Als dat lukt, is een 
productiviteitsgroei van meer dan een derde mogelijk.


