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Productie door de massa gaat
succesvol de concurrentie
aan met massaproductie door
grote aanbieders

Van massaproductie naar
productie door de massa
Jurgen van der Heijden, senior consultant AT Osborne, onderzoeker UvA

Duurzaam Soesterkwartier is de naam van het buurt
energiebedrijf dat bewoners van deze Amersfoortse
wijk hebben opgericht eind 2009. In Nederland
zijn enkele tientallen locale duurzame energiebe
drijven hen voor gegaan, enkele tientallen staan op
het punt van oprichting, en enkele honderden zijn
in voorbereiding. In plaats van het kopen en verko
pen van fossiele energie gaan dergelijke bedrijven
zelf duurzaam produceren op basis van wind, zon,
water, bodem en biomassa. Gebruik van deze duur
zame bronnen kan het best lokaal. Opvallend is een
vergelijkbare trend bij het leveren van een geheel
ander product, zorg.
Overeenkomst tussen energie en zorg is dat zij
tot op de dag van vandaag overwegend massa
producten zijn. Heel grote organisaties leveren
vanuit centrale punten producten die zijn ge
maakt om in grote hoeveelheden geschikt te zijn
voor heel grote groepen klanten. Met hun locale
energiebedrijven nemen klanten de productie

over. Dat doen zij ook door binnen hun gemeen
schappen de productie van zorg over te nemen.
Groter nog dan in de energiesector is het aantal
locale aanbieders van zorg. Productie door de
massa gaat succesvol de concurrentie aan met
massaproductie door grote aanbieders.
Energie en zorg zijn twee sterk uiteenlopende
en zeer omvangrijke maatschappelijke secto
ren. Als zich daar een omkering voltrekt in de
maatschappelijke productie, gebeurt dat dan
ook in andere sectoren, en wat zegt dat over
maatschappelijke sturing? Antwoord hier is dat
de concurrentie tussen locale producenten en
de oude, grote aanbieders ook in andere secto
ren zichtbaar is, en dat dit nu al de sturing van
de samenleving verandert. Antwoord is ook dat
dit veel denken over de samenleving op z’n kop
zal zetten.
Dit essay begint met de feiten. Wat is nu al in
beeld aan voorbeelden van nieuwe, locale ma
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nieren van productie? Deze feiten dwingen tot
een theorie die verklaart welke ontwikkeling zich
voltrekt in maatschappelijke productie. Naast
verklaring is ook beoordeling nodig, is het wel
goed wat zich voltrekt? Is het duurzaam, de
mocratisch? Al deze gedachten vormen de ba
sis voor nieuw denkwerk over de samenleving
in de 21ste eeuw en van de sturing die daarbij
hoort. Dit zet veel gangbaar denkwerk op z’n
kop, waaronder in de wetenschap.

Massaproductie onder druk
Om te overleven zijn bedrijven gedwongen zich
te richten op de meest winstgevende activitei
ten, omdat zij anders de concurrentie verliezen
en verdwijnen. De economische realiteit sinds
de industriële revolutie is geweest dat een be
drijf het wint met massaproductie. Maar dat
nu is aan het veranderen. Massaproductie be
tekent het zo snel en zoveel mogelijk omzetten
van grondstoffen in producten. Dat volhouden
betekent steeds meer efficiëntie halen uit op
schaling; hoe groter het bedrijf, hoe groter de
voordelen uit massaproductie. De grondstoffen
dreigen echter op te raken en massaproductie
is onduurzaam.
Grondstoffen raken misschien nooit helemaal
op, maar hun prijzen stijgen als ze schaarser
worden. De toenemende vraag uit landen die
zeer snel industrialiseren draagt daaraan bij.
Kort voordat de kredietcrisis uitbrak in 2008
was te merken hoe in een oververhitte econo
mie de prijzen voor grondstoffen stegen tot een
niveau dat zelfs sommige bedrijven zich nauwe
lijks konden veroorloven. Keren we vroeg of laat
terug tot dat punt, en gaan we verder, dan zal
het productieproces veranderen zoals we dat we
hebben gekend van de industriële revolutie tot
en met de globalisering.
De meest voor de hand liggende verandering is
nu al goed zichtbaar. In maatschappelijke sec
toren waarin de schaarste al lang voelbaar is,
zorg, en waar alternatieven voorhanden zijn,
energie, is zichtbaar hoe alternatieve productie
eruit ziet. In plaats van massaproductie is er
een trend zichtbaar waarbij men zo goed mo
gelijk gebruikmaakt van wat er voorhanden is.

92

Het is de verwachting dat de massaproductie
zich geheel kan omkeren naar productie door
de massa. Met betrekking tot energie is dat de
verwachting, omdat fossiele energie eenvoudig
te duur wordt voor de massa, en omdat de tech
nologie steeds goedkoper wordt om duurzame
bronnen te exploiteren. Dan kan de massa dat
zelf betalen en bovendien bevinden deze bron
nen zich daar waar zij zelf wonen en werken.
Zorgverlening zoals die nu wordt geleverd als
massaproduct is straks onmogelijk. Daarvoor
zijn 500.000 extra mensen nodig en die zijn
noch te krijgen, noch te betalen. Voor het geld
dat nu al rondgaat in de zorg kan het voor men
sen in de directe omgeving van zorgcliënten aan
trekkelijk zijn om zorg te leveren. In feite is die
beweging al gaande en redelijk grootschalig. De
organisatie ‘Buurtzorg’ heeft binnen twee jaar
1500 gediplomeerde zorgverleners verzameld
die alle zelfstandig werken, maar wel volgens de
methode van Buurtzorg. Buiten die organisatie
is nog een veelvoud aan zelfstandige zorgverle
ners werkzaam. Productie door de massa is in
de zorg een geduchte concurrent van massapro
ductie. Deze trend zet zich voort richting andere
sectoren, bijvoorbeeld voedselproductie. Als
denkbaar is voor energie en zorg dat de massa
productie zich op enig moment geheel omkeert,
kan dat dan ook in de voedselproductie? Het is
niet bewezen, maar wordt door sommigen be
weerd, door anderen ontkend.

Meer waarde door delen
Spannender nog dan het produceren van voed
sel is de vraag of de consument bijvoorbeeld
een auto, of een ledlamp zelf kan produceren.
Hoewel van auto’s beweerd wordt dat dit kan,
is interessanter om aan te nemen dat voor be
paalde producten massaproductie steeds het
beste alternatief zal blijven. Dan ontstaat een
gemengd beeld dat mogelijk dichter bij de waar
heid blijft dan een totale decentralisatie van pro
ductie. In dit beeld passen nog twee zaken: om
te beginnen dat producten meer dan voorheen
hun waarde ontlenen aan gebruik voor uiteen
lopende doeleinden door verschillende gebrui
kers. Denk aan het voorbeeld van een busje in
dienst van een zorginstelling voor het rondrijden

van cliënten. Het onderhoud vindt plaats door
studenten van een ROC in het kader van hun
opleiding. In ruil mogen zij het in het weekend
gebruiken voor hun sportclub.
In de Indische buurt in Amsterdam zijn veel
bewoners actief met buurtcatering. Enkele win
keliers stellen daarvoor ruimte en apparatuur
beschikbaar buiten de uren dat zij daarvan zelf
gebruikmaken. Andere voorbeelden zijn de vele
kringloopwinkels en mensen die samen spul
len gebruiken, zoals ladders, grasmaaiers en
auto’s. Roerende en onroerende goederen
krijgen een ander gebruik en dat is van
invloed op de productie en op de
mate waarin massaproductie nog
voor de hand ligt. In dit gemeng
de beeld van massaproductie
en een zo goed mogelijk ge
bruik past in de tweede plaats
dat dit geldt voor zowel private
als publieke goederen. Auto’s,
voedsel, zorg, groen, het maakt
niet uit of deze nu privaat of pu
bliek zijn, al deze goederen kun
nen object zijn van massaproduc
tie, of van productie door de massa.

Meer democratie en duurzaamheid?

Foto: Tup Wanders

Uit deze laatste constatering, dat zowel het
private als het publieke domein betrokken is,
volgt dat de gehele maatschappelijke productie
onderwerp is van een verschuiving van massa
productie naar productie door de massa. Be
drijven moeten hier dus rekening mee houden,
evenals overheden en maatschappelijke orga
nisaties, en meest van allen het individu, dat
in het publieke domein de burger is. De maat
schappelijke productie is nu in handen van or
ganisaties die in staat zijn tot massaproductie,
grote bedrijven en grote (semi-)overheden. Grote
maatschappelijke organisaties, zoals verenigin
gen van werkgevers en werknemers en natuur en
milieuclubs, houden hen in de gaten. Het indi
vidu, de burger, heeft relatief weinig in te bren
gen. Dit alles komt op z’n kop te staan als hij of
zij de productie overneemt.

Ontstaat er meer democratie na een overname
van de productie door het individu, de burger?
Of dat nu wel of niet het geval is, het opent in
elk geval de deur naar een stevige mogelijkheid
om te kunnen beoordelen of wat er gebeurt
goed is of slecht. Stel dat een minderheid aan
burgers de productie overneemt en een meer
derheid buiten spel zet, dan biedt de democra
tie een kader om daarover te kunnen oordelen.
Een dergelijk kader volgt ook uit het begrip
duurzaamheid. Massaproductie is onduurzaam
en productie door de massa oogt een stuk duur
zamer, maar is dat wel zo? Ook dat moet
beoordeeld worden en duurzaamheid,
en de vele kennis daarover, biedt een
goede aanvulling op democratie om
samen een normatief kader van
maatschappelijke productie en
sturing te vormen.

Tot slot
Wie de feiten laat spreken, kan
constateren dat massaproductie
en productie door de massa met el
kaar in concurrentie komen. Als deze
laatste democratischer en duurzamer
is dan massaproductie, zijn er redenen om
daarop te sturen. Maar hoe doe je dat, als de
economische krachten nog overweldigend zijn
om in massa te produceren? Kun je een econo
misch voordeel krijgen door nu aan te sluiten bij
productie door de massa, of is dat ongrijpbaar?
Deze en andere, betere vragen komen op en vra
gen om exploratie. Dat klinkt als wetenschap en
kan wetenschappelijk aangepakt worden, echter
de wetenschap staat niet los van massaproduc
tie en productie door de massa.
De wetenschap staat zelf sterk in het teken van
massaproductie. De meeste kennis wordt gele
verd om massaproductie te ondersteunen, on
derzoek wordt beoordeeld naar maatstaven van
massaproductie en onderwijs is een vorm van
massaproductie. Gevolg is dat veel gangbare
theorie in het teken staat van massaproductie
en de laatste jaren van het redden van massa
productie. Hoe bruikbaar zijn deze theorieën en
zijn zij te vervangen binnen het huidige systeem
van wetenschapsbeoefening, of moet dat zelf
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eerst op de helling? Dat maakt de exploratie van
alle vragen over de toekomst van maatschappe
lijke productie en maatschappelijke sturing al
leen maar spannender.

Over de auteur
Jurgen van der Heijden heeft in het Soesterkwar
tier en op meer dan tien andere plaatsen in Ne
derland hulp geboden bij het opzetten van een
buurtenergiebedrijf. Hij is coauteur van de serie
‘Help een burgerinitiatief’ van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, is verbonden aan de Univer
siteit van Amsterdam en werkt als consultant voor
AT Osborne.
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Dit Essay maakt deel uit van het boek
‘Verkenning Nieuw Nederland’.
Kijk voor meer essays en inspirerende
ideeën om je heen en op:
www.verkenningnieuwnederland.nl
(Daar is het ook mogelijk een fysieke
versie van het boek te bestellen)
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