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EMERITUS HOOGLERAAR ALFRED KLEINKNECHT: 

‘ MANAGEMENT IS  
GEKRISTALLISEERD  
WANTROUWEN’
Er zijn te veel managers in Nederland. Dat jaagt de overheadkosten op 
en zet de rem op de creativiteit en het werkplezier van mensen. Een 
vraaggesprek met emeritus hoogleraar Alfred Kleinknecht. ‘Autonomie 
en erkenning zijn betere prikkels dan bonussen of ontslag.’
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE, PHIL NIJHUIS
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 H
et gaat te ver om 
hem naïef te 
noemen, maar een 
positief mens-
beeld heeft Alfred 

Kleinknecht zeker. “Ik ben ervan 
overtuigd dat de meeste mensen 
liever hun best doen dan dat ze er de 
kantjes vanaf lopen.” Kleinknecht is 
lid van GroenLinks, emeritus hoog-
leraar economie van innovatie aan 
de TU Delft en tegenwoordig deeltijd 
fellow bij het Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliches Institut Düssel-
dorf, een denktank van de Duitse 
vakbeweging. Landelijke bekendheid 
verwierf hij door bij zijn oratie in 
1994 een pleidooi te houden tegen 
loonmatiging, in een tijd dat dit door 
de volledige Nederlandse polder als 
hét recept voor economische groei 
werd gezien. Het is een standpunt 
dat hij nog steeds huldigt. “De vak-
beweging heeft haar huidige malaise 
aan zichzelf te danken: wie wil er nu 
lid worden van een vakbond die niet 
zijn best doet voor een hoger loon?” 
Het fenomeen manager is een ander 
onderwerp waarover Kleinknecht 
graag gepeperde uitspraken doet. 
“Managers kosten veel geld, terwijl 
ze weinig bijdragen aan het primaire 
product en zich vooral bezighouden 
met elkaar en bestuurlijke spelletjes. 
Daarnaast verlammen zij de creati- 
viteit op de werkvloer. Niemand kan 
meer zelf snel beslissen vanwege de 
vergadercultuur en complexe besluit- 
vormingsprocedures die managers 
met zich meebrengen.” 

Wat is voor u een manager?
“Er circuleren verschillende 
definities. Internationale arbeids-
organisatie ILO hanteert de meest 
restrictieve: een manager is iemand 

die hoofdzakelijk leiding geeft en 
geen direct, maar indirect werk 
doet. In de enquêtes van het Sociaal 
Cultureel Planbureau worden echter 
ook meewerkende voormannen – 
mensen die gedeeltelijk bijdragen 
aan het primaire proces – tot de 
managers gerekend. Als je uitgaat 
van de breedst mogelijke definitie, is 
12 tot 14 procent van de Nederlandse 
beroepsbevolking manager, wat erg 
veel is. Slechts 86 tot 88 procent 
doet écht primair werk.”

Is dit internationaal gezien veel?
“In Europees verband zit Nederland 
aan de hoge kant, maar vergeleken 
met de Angelsaksische landen, met 
hun gedereguleerde arbeidsmark-
ten, hebben wij weinig managers. 
Volgens cijfers van de ILO – die 
dringend moeten worden geüpdatet, 
maar dat terzijde – was in Europa in 
de jaren tachtig en negentig tussen 
de 2 en 5 procent van de werknemers 
manager, in Nederland 6 procent en 
in Engeland, Amerika, Australië en 
Nieuw-Zeeland tussen de 11,5 en 13,5 
procent. Ruim het dubbele dus.”

Hoe verklaart u de toename in 
Nederland? 
“In tijden van hoogconjunctuur zit 
Nederland rond de 14 procent; in 
mindere economische tijden zakt 
dit met 1 of 2 procentpunt. Dat is 
het beeld van de laatste vijftien jaar. 
De groei van de managementlagen 
sinds de jaren tachtig en negentig 
hangt direct samen met de flexibili-
sering van de arbeidsverhoudingen. 
Organisaties met veel flexwerkers 
hebben een slecht collectief geheu-
gen, weinig routines en weinig geac-
cumuleerde ervaringskennis. Alleen 
al daarom is er veel meer toezicht 

en sturing nodig. Bovendien creëren 
kortdurende, flexibele arbeidsre-
laties minder loyaliteit en meer 
ruimte voor opportunistisch gedrag: 
mensen werken minder hard, stelen 
wellicht eens een computer of lek-
ken kennis. En dan zijn er managers 
nodig om de teugels aan te trekken.”

Allemaal gekristalliseerd 
wantrouwen tegenover de 
mensen op de werkvloer, zegt u.
“De dikte van de managementlaag 
hangt samen met een gebrek aan so-
ciaal kapitaal: gedeelde waarden en 
normen die leiden tot vertrouwen. 
Controle en sturing zijn veel minder 
nodig als er vertrouwen is. Het is 
een algemeen economisch begin-
sel dat een gebrek aan vertrouwen 
leidt tot hogere transactiekosten: als 
ik een deal maak met iemand die 
ik vertrouw, kan het mondeling en 
hoef ik geen vuistdik contract op te 
maken.”

Hoe houdt een organisatie 
zonder managers zicht op wat 
mensen daadwerkelijk uitvoeren?
“Natuurlijk is een bepaald minimum 
aan managers nodig. Ik ben com-
missaris bij een Eindhovens high-
techbedrijf dat slechts twee manage-
mentlagen kent: de eigenaren en de 
hoofden van onder meer financiën, 
inkoop en verkoop. Bij alle projecten 
krijgt een andere ingenieur de lei-
ding en is dan verantwoordelijk voor 
de begroting, urenlimiet en techni-
sche specificaties. Dit is uitdrukke-
lijk geen promotie; de projectleider 
krijgt ook geen extra salaris. Dit sys-
teem werkt goed: ons bedrijf schrijft 
bij aanbestedingen aanzienlijk lager 
in dan de concurrenten en maakt 
meer winst. Hoe dat kan? Minder 

Alfred Kleinknecht 
De van origine Duitse Alfred Kleinknecht (1951) studeerde in 1977 af in de economie 
aan de Vrije Universiteit Berlijn en was daarna enige tijd verbonden aan het Wissen-
schaftszentrum Berlijn. In 1984 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Sindsdien is hij verbonden geweest aan de Universiteit van Maastricht, de Universiteit 
van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en van 1997 tot 2013 aan de TU Delft. 
Kleinknecht woont in Den Haag en heeft twee zoons. 
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managers, dus meer creativiteit en 
minder overheadkosten.”

Managers controleren niet 
alleen, maar hebben ook een 
coachende rol. 
“Zeker. Een goede manager haalt 
het beste uit zijn medewerkers. 
Maar daarvoor zijn geen dikke 
managementlagen nodig. Een goede 
manager probeert zichzelf namelijk 
ook overbodig te maken.”

Is de externe druk van managers 
niet nodig om mensen te 
bewegen tot verandering? Denk 
aan de sociale diensten, waar de 
inhoud van het werk de laatste 
jaren fundamenteel is veranderd. 
“Het is niet goed als managers een 
bonus moeten voorhouden of moeten 
dreigen met ontslag om mensen te 
laten leren en veranderen. Aan de ene 
kant begrijp ik dat socialedienstme-
dewerkers cynisch worden als ze met 
de zoveelste van bovenaf opgelegde 
verandering worden geconfronteerd, 
aan de andere kant wil ieder mens 
zijn werk toch goed doen? Ik kan 
me niet voorstellen dat mensen zo 
onverschillig worden dat ze hun tijd 
uitzitten. Dat gaat toch knagen? Ze-
ker omdat mensen die bij de sociale 
dienst werken, ergens diep van bin-
nen de intrinsieke motivatie hebben 
om de publieke zaak te dienen en iets 
te betekenen voor hun medemens. 
Tegen de managers daar zeg ik: maak 
gebruik van die motivatie, geef men-
sen een opdracht en een budget en 
laat hen zelf bepalen hoe ze het doen.”

Gaat u niet al te gemakkelijk uit 
van gemotiveerde medewerkers? 
“Organisaties die te maken hebben 
met luie, vastgeroeste medewerkers 

hebben geen professioneel en con-
sciëntieus personeelsbeleid gevoerd. 
De HR-afdeling moet ingrijpen 
vóórdat mensen vastroesten. Het 
personeelsbeleid biedt allerlei tools 
om mensen te motiveren en uit hun 
comfortzone te halen. Bij de TU 
Delft voerde ik jaarlijks met al mijn 
medewerkers een individueel func-
tioneringsgesprek van anderhalf, 
twee uur. Dan bespraken we welke 
acties iemand had ondernomen om 
de doelen van vorig jaar te halen en 
wat de resterende verbeterpunten 
en nieuwe doelen waren. Als je dat 
zorgvuldig doet, voelen mensen zich 
een stuk serieuzer genomen.”

Sommige mensen voelen zich 
oncomfortabel bij veel vrijheid.
“Ja, sommige mensen meer inkade-
ring nodig. Maar de meeste redelijk 
intelligente, middelbaar en hoger 
opgeleide professionals waarderen 
autonomie. Uit alle arbeidspsycho-
logische onderzoeken blijkt dat 
werkplezier rechtstreeks voortvloeit 
uit professionele autonomie. En uit 
een beetje erkenning natuurlijk.”

Kunt u uw beweringen 
wetenschappelijk onderbouwen?
“Ik baseer mij op de enquêtes van 
het SCP. Een van de uitkomsten 
daarvan is dat in de publieke secto-
ren de managementlagen signifi cant 
kleiner zijn dan in het bedrijfsleven: 
8 tot 9 procent tegenover 12 tot 14 
procent. Ook opmerkelijk is dat 
kleine organisaties relatief dikkere 
managementlagen hebben dan gro-
te. Andere indicatoren zijn conjunc-
tuurgevoeligheid en grote concur-
rentiedruk. Volgens deze metingen 
zitten sociale diensten dus eerder 
aan de lage dan aan de hoge kant. 

Het meest vermanaged zijn jachtige, 
commerciële organisaties die onder 
grote concurrentiedruk staan.”

Kunnen managers schade 
aanrichten?
“Absoluut, zowel aan de organisatie 
als geheel als aan individuele mede-
werkers. Die schade varieert van per-
manente stress onder medewerkers 
tot het vertrek van goede mensen 
vanwege een slechte baas. Het is ook 
heel slecht als een manager zich niet 
interesseert voor de inhoud van het 
werk, maar wel heel dirigistisch in-
grijpt. Of een grote – dure –hofhou-
ding aanlegt voor de taken die hij of 
zij eigenlijk zelf moet doen.”

Is er nog een weg terug voor 
overgemanagede organisaties? 
“Dat is een kwestie van vertrouwen 
en loslaten: durf je te delegeren, 
durf je mensen de ruimte te geven? 
Ik ken een voorbeeld uit de verze-
keringsbranche waar de werkdruk 
tijdens de zorgstelselhervormingen 
van oud-minister Hoogervorst 
immens was. Aanvankelijk ving men 
dit op met vele uitzendkrachten, 
maar dat was geen succes: zij kwa-
men vaak niet opdagen en maakten 
dure fouten. Uiteindelijk is besloten 
om alle goede uitzendkrachten een 
vaste baan aan te bieden, zodat de 
zorgverzekeraar in kwestie weer een 
lerende organisatie werd met een 
geheugen en waar de medewerkers 
de spelregels en routines kenden. Er 
voltrok zich een earning by doing-pro-
ces. Twee jaar later hadden de nieu-
we vaste krachten zo veel geleerd, 
dat er niet meer voortdurend een 
manager bovenop hoefde te zitten en 
het aantal managementlagen omlaag 
kon.” *

Autonomie + een beetje 
erkenning = werkplezier


