
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Aparte coordinatie. Samenwerking tussen arbeidsbureaus en
uitkeringsinstanties

van Gerven, J.H.A.M.

Publication date
2001
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Gerven, J. H. A. M. (2001). Aparte coordinatie. Samenwerking tussen arbeidsbureaus en
uitkeringsinstanties. [, Universiteit van Amsterdam]. Thela Thesis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/aparte-coordinatie-samenwerking-tussen-arbeidsbureaus-en-uitkeringsinstanties(c95b98f1-f230-4ddc-8cc6-215c871fd901).html


J.H.A.M.. van Gerven 

APARTEE COÖRDINATIE 

Samenwerking Samenwerking 

tussen tussen 

arbeidsbureaus arbeidsbureaus 

en en 

uitkeringsinstanties uitkeringsinstanties 



Apartee coördinatie 





Apartee coördinatie 

Samenwerkingg tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag 
vann de Rector Magnificus prof. dr. J.J.M. Franse ten overstaan van een door het 

Collegee voor Promoties ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in de 
Aulaa der Universiteit op donderdag 19 april 2001 te 12.00 uur 

door r 

Johann Hendrik Arnold Maria van Gerven 

geborenn te Tilburg 



Promotor:: prof. dr. A.J. Hoekema 
Co-promotores:: dr. R. Knegt 

dr.. A. Korver 

Commissieleden:: prof. mr. P.F. van der Heijden 
dr.. E.P. de Jong 
raw.raw. dr. E. Sol 
prof.. dr. R.J. van der Veen 

Faculteit:: Rechtsgeleerdheid 



Voorwoord d 

Nadatt ik was afgestudeerd heb ik korte tijd een bijstandsuitkering mogen genieten. 
Gewapendd met mijn paspoort, sofi-nummer en de bewijsstukken van mijn beschei-
denn vermogenspositiee meldde ik mij daartoe bij de balie van de gemeentelijke sociale 
dienst.. Drie minuten later stond ik echter onverrichter zake weer buiten: zonder een 
bewijss van inschrijving van het arbeidsbureau beweegt bij de sociale dienst niets. 
Tweemaall  een kwartier fietsen, een half uur wachten en een intakegesprek van twin-
tigg minuten bij het arbeidsbureau later, stond ik opnieuw voor de balie van de sociale 
dienst.. Vervolgens maakte ik een afspraak om over drie weken de gegevens die ik zo-
juistt aan het arbeidsbureau had verstrekt, ook nog eens door een gemeente-
ambtenaarr te laten vastleggen. 

Hierr klopt iets niet, dacht ik. En toen niet veel later mijn oog viel op een personeels-
advertentiee van de Universiteit van Amsterdam voor een aio-plaats op een onderzoek 
naarr coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid was mijn interesse snel 
gewekt. . 

Nuu kan ik slechts hopen dat mijn werk een bescheiden bijdrage kan leveren aan een 
beteree uitvoeringsorganisatie. Hoe het ook zij verwezenlijk ik met het voltooien van 
dee tweede fase van mijn wetenschappelijke opleiding een belangrijke levensdoelstel-
ling. . 

Eenn welgemeend woord van dank aan allen die mij daar op wat voor manier dan ook 
-- en interpreteer dit alstublieft zeer ruim - bij geholpen hebben, is daarbij op zijn 
plaats,, hoe plichtmatig het ook moge klinken. Een aantal mensen wil ik met name 
noemen. . 

Allereerstt mijn promotor, André Hoekema, die zich steeds rekenschap gegeven heeft 
vann zijn eindverantwoordelijkheid voor het project; met zijn ruime ervaring als pro-
motorr heb ik mijn voordeel kunnen doen. Robert Knegt komt niet slechts dank toe 
voorr de goede begeleiding die hij mij gegeven heeft, maar ook voor de vele uren die 
hijj  besteed heeft aan de formaliteiten en bureaucratische rompslomp die het ver-
richtenrichten van een onderzoek aan de universiteit met zich meebrengt. Een speciale ver-
meldingg verdient Ton Korver, die bereid was om geheel belangeloos als begeleider in 
tee springen toen ik hem daar om verzocht. Last but not least bedank ik Els Sol en 
Roell  Willems, die het concept van waardevol commentaar hebben voorzien. 

Tenn slotte moet mij van het hart dat ik tijdens de sollicitatiefase niet juist ben inge-
lichtt over de werkomstandigheden bij het Hugo Sinzheimer Instituut. Met nadruk 
werdd ik erop gewezen dat ik als aio een eenzaam bestaan zou gaan leiden en dat het 
well  eens saai zou kunnen zijn, zo lang aan een onderzoek werken. Niets is minder 
waar,, zo weet ik nu. Te midden van het bijzondere gezelschap dat de 'Hugonoten' 
vormen,, is het vrijwel onmogelijk zich eenzaam te voelen en de jaren zijn voorbij ge-
vlogen.. Bedankt voor de gezelligheid en alles wat ik van julli e geleerd heb! 

Dee tekst is afgesloten op 1 november 2000. 

Jeroenn van Gerven 
Amsterdam,, 1 maart 2001 
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Ziezo,Ziezo, de opzet is gelukt. Wij zijn onder elkaar. De onreine meelezers zijn hals over kop 
gevluchtgevlucht voor al die spookachtige letters. 'Dit lijkt naar niets!' hoorde ik ze roepen. Jij zei 
hetzelfde,hetzelfde, maar anders: 'Dit is onvergelijkelijk.' Alleen jij  bent er nu nog. Ik zie je niet en ik 
weetweet niet hoe je heet, het is alsof ik een willekeurig telefoonnummer heb gedraaid, zoals 
eenzameeenzame gekken dat plegen te doen. 
(Harryy Mulisch, De procedure, p.16.) 
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1 1 
Coördinatiee van arbeidsvoorziening 
enn sociale zekerheid 

1.11 Inleidin g 

Arbeidsvoorzieningg en sociale zekerheid: twee beleidsterreinen die in de voorbije 
eeuww vrijwel voortdurend onderwerp van maatschappelijk debat waren. Wat ooit be-
gonn opp basis van particuliere initiatieven, vaak in het kader van liefdadigheid, is uit-
gegroeidd tot een gecompliceerd stelsel, waarmee een groot deel van de Nederlandse 
burgerss vroeg of laat te maken krijgt. Een van de meest boeiende aspecten van het 
Nederlandsee stelsel van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid is de organisatori-
schee vormgeving ervan. Met andere woorden: hoe kan de breed gedragen sociale wet-
gevingg adequaat worden uitgevoerd? Deze vraag blijkt niet eenvoudig en eenduidig te 
beantwoordenn te zijn. Decennialang staat de uitvoeringsorganisatie nu al onder kri-
tiekk en het einde lijk t nog niet in zicht. Bovendien staat de intensiteit van deze kritiek 
niett in verhouding tot hetgeen daadwerkelijk wordt ondernomen ter verbetering. In-
grijpendee wijzigingen ten aanzien van de wijze van uitvoering komen slechts spora-
dischh voor. 

Hett meest in het oog springende kenmerk van het Nederlandse sociale stelsel is de 
institutionelee scheiding tussen arbeidsvoorziening en sociale zekerheid.1 Ook organi-
satorischh is deze scheiding tot uitdrukking gebracht. Om in Nederland als werkzoe-
kendee überhaupt een uitkering te kunnen krijgen, moeten al minimaal twee instellin-
genn in actie komen: een uitkeringsinstantie en een arbeidsbureau. (Inschrijving bij 
eenn arbeidsbureau is een voorwaarde voor een werkloosheidsuitkering.) Gedurende 
hett gehele uitkeringstraject zullen deze organisaties een rol blijven spelen. Ook ko-
men,, ondanks de scheiding, meerdere gezamenlijke verantwoordelijkheden voor. 
Wanneer,, bijvoorbeeld, het arbeidsbureau voor een bepaalde werkzoekende een 
scholingstrajectt noodzakelijk acht, heeft dit gevolgen voor de uitkeringspositie van de 



betrokkene.. De uitkeringsinstantie zal immers in beginsel verlangen dat een werk-
zoekendee beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.2 Menig uitkeringsgerechtigde kan dan 
ookk boeiende en verbazingwekkende verhalen vertellen over zijn of haars tocht langs 
diversee loketten van het arbeidsbureau, de sociale dienst, een uitvoeringsinstelling en 
eventueell  nog meer instellingen om uiteindelijk de rechtmatige uitkering te ontvan-
genn en de benodigde ondersteuning te krijgen bij het vinden van een (nieuwe) baan. 
Dezee verhalen kunnen pijnlij k zijn, wanneer het gaat om mensen die in het woud van 
lokettenn en formulieren het vertrouwen in een goede afloop al snel verliezen; zij kun-
nenn echter ook vermakelijke kanten hebben wanneer mensen behendig de ene orga-
nisatiee tegen de andere weten uit te spelen en aldus tussen de regels door weten te 
laveren. . 

Velenn zullen er echter zelden tot nooit bij hebben stilgestaan dat de gang naar het ar-
beidsbureauu en de gang naar de sociale dienst of de uitvoeringsinstelling niet los van 
elkaarr gezien kunnen worden en dat de scheiding tussen deze circuits derhalve op het 
eerstee gezicht onlogisch is. Naast het feit dat niet alle verantwoordelijkheden van el-
kaarr gescheiden kunnen worden - ik gaf er zojuist al een voorbeeld van -, heeft men 
elkaarr hard nodig om uiteindelijk te bereiken wat in brede kring wordt nagestreefd: 
zoo veel mogelijk mensen aan het werk en zo weinig mogelijk met een uitkering. Uitke-
ringg en reïntegratie in het arbeidsproces hangen sterk met elkaar samen: zonder re-
integratiee zal de uitkering niet eindigen. Het actief afstemmen van beleid en uitvoe-
ringg inzake arbeidsvoorziening en sociale zekerheid is in Nederland echter nog altijd 
geenn vanzelfsprekendheid. 

Dee institutionele scheiding tussen sociale zekerheid̂ en arbeidsvoorziening, zowel 
watt het beleid als de uitvoering betreft, komt tot uiting in een strikte scheiding van 
taken.. De taken in het kader van de sociale zekerheid (het vaststellen van het recht op 
enn het administreren en verstrekken van uitkeringen) worden uitgevoerd door uitvoe-
ringsinstellingenn (voor de werknemersverzekeringen) en gemeentelijke sociale dien-
stenn (voor de bijstand). De arbeidsvoorzieningstaken (toeleiding en bemiddeling naar 
dee arbeidsmarkt) worden uitgevoerd door de arbeidsbureaus, die ressorteren onder 
dee (publieke) Arbeidsvoorzieningsorganisaties. Het feit dat werknemersverzekeringen 
enn bijstand apart geregeld en georganiseerd zijn, zorgt overigens voor nóg een schei-
dingg in beleid en uitvoering, namelijk binnen de sociale zekerheid. 

11 Op de historische achtergronden van de Nederlandse arbeidsvoorziening en sociale zekerheid wordt 
ingegaann in hoofdstuk 2. 
22 Zie over de problematiek van het volgen van scholing met behoud van uitkering Marseille 1993. 
33 Daar waar in het vervolg zowel een mannelijk als een vrouwelijk voornaamwoord zou behoren te 
wordenn vermeld, zal steeds alleen het mannelijke gebruikt worden. 
44 Onder sociale zekerheid wordt door mij hier slechts de loondervingregelingen begrepen. Gezegd zij 
echterr dat sociale zekerheid in brede zin veel meer omvat, bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. 
55 Hierna zal daar waar de (publieke) Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt bedoeld, kortweg worden 
gesprokenn van 'Arbeidsvoorziening'. 
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Internationaall  is dit een tamelijk uitzonderlijke situatie. Gebruikelijker is, indien er in 
eenn land überhaupt uitgebreide publieke sociale voorzieningen bestaan, dat de uit-
voeringvoering geïntegreerd plaatsvindt, dat wil zeggen binnen de muren en onder verant-
woordelijkheidd van één organisatie. Daarbij merk ik op dat, ook internationaal, 
scheidingenn in het stelsel wél vaker voorkomen. Een dergelijke situatie kan overigens 
gemakkelijkk leiden tot een tamelijk strikte scheiding tussen afdelingen binnen een 
geïntegreerdee organisatie.6 

Inn toenemende mate wordt de gescheiden uitvoering in Nederland als een onbevredi-
gendee situatie beschouwd. Vooral voor de 'cliënten' - zoals de personen die voor een 
uitkeringg en/of bemiddeling op de betreffende instanties zijn aangewezen, enigszins 
misleidend,, vaak betiteld worden - van de uitvoerende organisaties is het weinig be-
moedigendd om meerdere keren hun verhaal te moeten doen, zonder het idee te krij -
genn dat er zaken worden afgestemd. Maar ook voor de instanties zélf en hun mede-
werkerss zal het, zo kan men vermoeden, vaak frustrerend zijn om de verantwoorde-
lijkheidd voor de casus van een bepaalde werkzoekende steeds met een andere instan-
tiee te moeten delen. 

Sindss enkele jaren kent Nederland een aantal Centra voor Werk en Inkomen. Met 
enigee regelmaat wordt dit fenomeen betiteld als 'de nieuwe naam voor het arbeidsbu-
reau'.. Deze vlag dekt de lading echter niet geheel. Wie verder kijkt, zal snel tot de 
ontdekkingg komen dat er meer achter de nieuwe naam schuilgaat dan slechts een fa-
ce-lifi,ce-lifi, hoewel moet worden afgewacht hoe de centra anno 2002 uiteindelijk zullen 
wordenn ingericht en hoeveel het er uiteindelijk zullen worden?. Werk en inkomen 
staann respectievelijk voor arbeidsbemiddeling en uitkering. In de betreffende centra 
kann eenieder terecht die van het een, het ander of beiden tegelijkertijd gebruik wenst 
tee maken, op zijn minst voor een eerste aanmelding en inschrijving. De Centra voor 
Werkk en Inkomen (CWI's) zijn dan ook te beschouwen als een concrete uitwerking 
vann coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. Deze coördinatie wordt 
inn de praktijk vormgegeven door samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale dien-
stenn en uitvoeringsinstellingen - voorheen bedrijfsverenigingen geheten. De CWI-
samenwerkingsamenwerking is vooral gericht op de loketfunctie: voor de klant moet het één orga-
nisatiee lijken. De instellingen werken samen binnen de CWI's, maar zij leven tevens 
voortt als zelfstandige organisaties. 

66 De Duitse Bundesanstaltfür Arbeit heeft wat dat betreft een slechte reputatie (vergelijk Van Gerven 
66 Van Velzen 1999, p. 343). 
77 Ten aanzien van het aantal CWI's dat in 2002 - wanneer naar verwachting de nieuwe Wet structuur 
uitvoeringsorganisatieuitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking zal treden - operationeel zal zijn, moet worden 
opgemerktt dat het beoogde aantal voortdurend afneemt. Waar in 1996 nog gedacht werd aan minimaal 
éénn CWI per gemeente en in grotere gemeenten meerdere, valt nadien een concentratietendens waar te 
nemen.. Naar het zich laat aanzien zullen er slechts 25 a 30 volwaardige CWI's worden ingericht met 
dependancess op lokaal niveau. 
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Ditt soort samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsvereni-
gingen/uitvoeringsinstellingenn vormt het thema van deze dissertatie. Juist nu de re-
latiee tussen deze organisaties onder de naam structuur uitvoeringsorganisatie werk 
enen inkomen (suwi) onderwerp is van een wetgevingsproces,8 is het van belang om 
meerr inzicht te verkrijgen in wat in casu van samenwerking mag worden verwacht en 
meerr kennis te genereren van het sociale proces dat zich binnen samenwerkingsver-
bandenn afspeelt. Vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief wil ik een bijdrage leve-
renn aan het formuleren van een antwoord op de vraag of samenwerking een oplossing 
vermagg te vormen voor de afstemmingsproblemen die zich in de praktijk voordoen. 
Off  moet de conclusie luiden dat andere, verdergaande, methoden noodzakelijk zijn? 
Mett andere woorden: werkt samenwerking? Dergelijke vragen zijn niet louter nor-
matieff  van aard en het antwoord zal gefundeerd moeten zijn op empirisch onderzoek 
naarr de aard van het bedoelde samenwerkingsproces. 

Weliswaarr heeft de samenwerking tussen Arbeidsvoorziening en uitkeringsinstanties 
pass recent geleid tot het verhangen van naambordjes; in de praktijk wordt reeds lan-
gerr op enigerlei wijze samengewerkt. Zoals gezegd is de kritiek op de uitvoeringsor-
ganisatiee niet van vandaag of gisteren. Reeds vanaf het begin van de jaren tachtig zijn 
initiatievenn genomen om het werk van arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfs-
verenigingenn meer op elkaar af te stemmen. Bovendien waren op grond van wettelijke 
takenn bepaalde contacten altijd al min of meer vastgelegd. Men kent elkaar dus rede-
lij kk goed en er is reedss enige ervaring opgedaan met onderlinge samenwerking. Van 
ditt gegeven wordt in dit boek gebruik gemaakt door het verschijnsel samenwerking 
tussentussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingengen/uitvoeringsinstellingen te bestuderen aan de hand van deze concrete ervaringen. 

Hett ontstaan en het handhaven van de institutionele scheiding binnen de sociale ze-
kerheidd en tussen de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid is een belangrijk ge-
gevenn voor dit boek. Samenwerking tussen de betreffende uitvoeringsorganisaties 
wordtt alom gezien als het meest probate middel - of wellicht het meest haalbare -
omm de kloof te overbruggen. De vraag die vooralsnog echter niet beantwoord is, is of 
dezee kloof door middel van samenwerking inderdaad voldoende gedicht is of dat het 
eerderr een lapmiddel betreft dat de ware problemen verhult. 

Enkelee vermoedens ten aanzien van de aard van een samenwerkingsproces tussen 
arbeidsbureauss en uitkeringsinstanties zijn op voorhand te formuleren. Ten eerste 
roeptt het feit dat met het tot stand brengen van samenwerking de institutionele 
scheidingg niet ter discussie wordt gesteld, twijfels op. Weliswaar is primair van be-
langg dat de klant op een geïntegreerde wijze geholpen wordt, maar de vraag is in hoe-
verree de zaken die achter de schermen plaatsvinden, verborgen gehouden kunnen 

88 De parlementaire behandeling is te vinden onder Kamerstukken II, 26 448 (kabinetsstandpunt en 
parlementairee discussie) en 27 588 (behandeling wetsvoorstel). 
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worden.. Is het, met andere woorden, mogelijk om de cliënten met de instelling van 
eenn gezamenlijk loket werkelijk de indruk te geven dat ook de totale aanpak geïnte-
greerdd plaatsvindt? Een ander punt is, zo is van fusieprocessen bekend, dat zelfs ge-
heell  vrijwillig e fusies tussen branchegenoten vaak een botsing van bedrijfsculturen 
opleveren.. De rol die cultuurverschillen tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en 
bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingenn bij samenwerking spelen, verdient dan 
ookk bijzondere aandacht in deze studie, evenals de vraag of eventuele problemen van 
dezee aard na verloop van tijd afnemen. Op het eerste gezicht houden deze organisa-
tiess zich ongeveer met dezelfde doelgroepen bezig (het niet-werkende deel van de be-
roepsbevolking)) en lijken zij veel op elkaar. De benadering van bepaalde casus en het 
daarachterr liggende mensbeeld zouden echter aanzienlijk kunnen verschillen. Dan 
kann samenwerking ertoe leiden dat juist verschillen worden blootgelegd. 

Daarnaastt vormt het feit dat op grond van ervaringen uit het verleden bekend is dat 
initiatievenn om tot samenwerking te komen tot dusver niet van blijvende aard zijn 
gebleken,, voldoende grond om te veronderstellen dat samenwerking voor de betrok-
kenn partijen zélf minder vanzelfsprekend is dan voor (relatieve) buitenstaanders. 
Heeftt dit te maken met inhoudelijke redenen of zijn er triviale zaken als macht en 
geldd in het spel? 

Tenn slotte staat het hier bedoelde samenwerkingsproces onder invloed van zijn eigen 
context.. De organisaties die het hier betreft zijn niet in alle opzichten te vergelijken 
mett 'normale' organisaties. Uiteraard zijn ook arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties 
organisatiess die een bepaalde doelstelling nastreven en dat trachten te doen op de 
voorr hen meest profijtelijke manier. Echter, het betreft organisaties die - weliswaar 
opp verschillende wijze - een overheidstaak uitvoeren. Een concurrentieprikkel erva-
renn zij nauwelijks en ook zijn de organisaties te groot en te complex om door de (lan-
delijkee of (in het geval van de sociale dienst) gemeentelijke) overheid op het rechte 
padd gehouden te worden. Een prikkel om in termen van effectiviteit en (vooral) effici-
ëntiee optimaal te presteren ontbreekt zowel bij arbeidsbureaus, sociale diensten als 
dee voormalige bedrijfsverenigingen. Met andere woorden: ook zonder samen te wer-
kenn zullen deze organisaties overleven. Daarbij moet tevens in ogenschouw worden 
genomenn dat de context hier de Nederlandse samenleving is. Een aantal zaken met 
betrekkingg tot arbeidsvoorziening en sociale zekerheid is als typisch Nederlands te 
kenschetsen.. Eventuele opmerkingen dat bepaalde dingen die, bijvoorbeeld, in 
Duitslandd wel mogelijk zijn, dan ook hier moeten kunnen, snijden dan waarschijnlijk 
ookk weinig hout. 
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1.22 Achtergronden 

Dee ontwikkeling die we kunnen waarnemen - en die mede de basis vormt voor dit 
boekk - , neigt, kortom, naar een meer geïntegreerd systeem van arbeidsbemiddeling 
enn uitkeringsverstrekking. Deze ontwikkeling kent een aantal achtergronden. 

Niett voor niets is de discussie juist in de jaren tachtig in een stroomversnelling ge-
raakt;; de werkloosheid was toen bijzonder hoog, hetgeen voor de overheid onge-
wenstee financiële lasten (met name met betrekking tot de bijstand) en macro-
economischee consequenties met zich meebracht. In eerste instantie wordt bij het 
zoekenn naar oplossingen voor dit probleem naar het stelsel van sociale zekerheid 
gekeken:: bij de stelselherziening in 1987 en de WAO-ingreep in 1991 worden uitke-
ringsrechtenn aanmerkelijk ingeperkt. Het werkloosheidsprobleem had echter ook 
tott gevolg dat men steeds kritischer naar de doelmatigheid van de uitvoering van 
dee sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening ging kijken. Achteraf valt het te be-
treurenn dat oplossingen in deze zin niet de prioriteit hebben gekregen. De kern van 
dee economische problemen in de jaren tachtig en begin-negentig van de voorbije 
eeuww werd immers gevormd door de hardnekkigheid van de langdurige werkloos-
heid.. Juist voor langdurig werklozen - die er ook heden ten dage, ondanks de hui-
digee krapte op de arbeidsmarkt, nog in tamelijk groten getale zijn - geldt dat enkel 
uitt de duur van hun werkloosheid al blijk t dat zij ondersteuning nodig hebben om 
reïntegratiee op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Daartoe is een goed functione-
rendee uitvoeringsorganisatie een geschikter middel dan aanpassing van de hoogte 
enn duur van de uitkeringen. Algemeen wordt ook aangenomen dat samenwerking 
tussenn sociale diensten en/of uitvoeringsinstellingen enerzijds en Arbeidsvoorzie-
ningg anderzijds de efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering zal doen toenemen. 
Inn dat licht moet de ruime aandacht die aan dit thema, in de publiciteit in het al-
gemeenn en in dit boek in het bijzonder, wordt geschonken dan ook worden bezien. 

Opp het eerste gezicht heeft enige mate van samenwerking de charme van de een-
voudd en de logica. De betrokken organisaties hebben immers een groot deel van 
hunn klantenkring gemeenschappelijk of hevelen uitkeringsgerechtigden op enig 
momentt aan elkaar overs. Een (meer) gezamenlijke aanpak ligt op deze gronden in 
dee rede. Ook uit het oogpunt van klantvriendelijkheid ligt samenwerking, in ieder 
gevall  voor wat de contacten met cliënten betreft, voor de hand. Het vertrouwen van 
werkzoekendenn in de organisaties, waar zij in zekere zin van afhankelijk zijn om 
(re)integratiee op de arbeidsmarkt te realiseren, wordt op de proef gesteld door een 
dubbelee intake en een niet eenduidige benadering van de probleemsituatie. De uit-

99 Dit doet zich voor wanneer een WW-uitkering afloopt en de betreffende persoon in de bijstand te-
rechtkomt.. Hij is dan niet langer cliënt bij zijn uitvoeringsinstelling, maar bij de sociale dienst van zijn 
woonplaats. . 
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keringsgerechtigdee is er niet bij gebaat om geconfronteerd te worden met verschil-
lendee organisaties die er elk een eigen beleid en filosofie op nahouden. 

Tegenoverr deze pre's staan enkele mogelijke nadelen. Een goed georganiseerde 
geïntegreerdee uitvoeringsorganisatie zal een sterke positie kunnen innemen ten op-
zichtee van de cliënten en de overheid. Voor de overheid betekent dit dat zij minder 
greepp heeft op het beleid van de uitvoeringsorganisatie; voor de cliënten zal de 
ruimtee tussen de formele regels en de invulling daarvan in de praktijk wellicht 
minderr groot worden. Een ander gevaar is dat er een erg grootschalig, log en bu-
reaucratischh werkend apparaat kan ontstaan. 

Loss van te onderscheiden voor- en nadelen is de vraag intrigerend waarin de reden 
gelegenn is dat de scheidingen binnen de sociale zekerheid en tussen sociale zeker-
heidd en arbeidsvoorziening ooit ontstaan zijn en deze situatie zich, ondanks het be-
staann van voldoende vernieuwende ideeën, lange tijd heeft weten te handhaven. 
Hett ontstaan vindt zijn verklaring, in ieder geval voor een groot deel, in de kenmer-
kendee (ontstaans)geschiedenis van het Nederlandse stelsel - ik kom daar in hoofd-
stukk 2 uitgebreid op terug. Opmerkelijk is dat juist de link die er altijd geweest is 
tussenn bemiddelende en uitkerende instanties, namelijk de controlefunctie van de 
bemiddelaarr in de vorm van de verplichte inschrijving bij een arbeidsbureau als 
voorwaardee voor het verkrijgen van een uitkering, voor een spanningsrelatie tussen 
arbeidsvoorzieningg en de socialezekerheidssector heeft gezorgd.10 Met name wan-
neerr de werkloosheid hoog oploopt verzet een arbeidsvoorzieningsorganisatie zich 
ertegenn om als een instrument van de sociale zekerheid beschouwd te worden. 

Ondankss het feit dat op gezette tijden (door zowel wetenschappers, politici als 
ambtelijkee commissies) is geconstateerd dat er problemen zijn verbonden aan de 
ongecoördineerdee uitvoering, zijn ingrijpende veranderingen (verdergaand dan 
onderlingee afstemming en samenwerking) nooit aan de orde geweest. Op de verkla-
ringring van deze paradox is mijn onderzoek niet gericht geweest; wel kan ik hier enige 
beredeneerdee vermoedens ventileren. Belangrijk is om zich te realiseren dat het 
systeemm lange tijd uitstekend gefunctioneerd heeft. Er is sprake van een langjarige 
ontwikkeling,, waarbij een complex geheel van organisaties en taken is ontstaan. 
Hett is begrijpelijk dat een beslissing daar belangrijke wijzigingen in aan te brengen, 
niett lichtvaardig genomen kan worden. Het Nederlandse sociale stelsel is een pre-
cairr kaartenhuis; slechts kaarten die het huis intact laten mogen worden verplaatst. 
Datt is temeer zo omdat met de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening grote 
belangenn gemoeid zijn, die door systeemveranderingen in het gedrang kunnen ko-
men.. Daar waar aan bepaalde groepen macht is gegeven, stuitenn veranderingen op 
weerstandd wanneer deze macht gebroken wordt. Met name de sociale partners la-
tenn niet zonder slag of stoot hun bestuurlijke invloed op het sociale stelsel los. Dit 

100 Vergelijk Sol 2000, p. 3. 
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bleekk bijvoorbeeld eind 1999 nog maar eens, toen het kabinet de rol van de sociale 
partnerss bij de sociale zekerheid praktisch tot nul dreigde te reduceren. Werkge-
vers-- en werknemersorganisaties dreigden toen zelfs om het poldermodel 'op te 
blazen'. . 

Tenn slotte wil ik er op wijzen dat het, met name om politieke redenen, niet onge-
bruikelijkk is bepaalde waarborgen institutioneel vast te leggen. Sociale zekerheid en 
arbeidsmarktbeleidd zijn hoofdthema's op het politieke strijdtoneel. Het spannings-
veldd tussen rechtvaardigheid en efficiëntie speelt hierbij voortdurend een rol. Om-
will ee van de rechtvaardigheidsdoelstelling is er een scheiding van financiële stro-
menn en verantwoordelijkheden aangebracht. De beslissing, bijvoorbeeld, of iemand 
eenn uitkering krijgt toegewezen, mag niet afhankelijk zijn van de belangen van an-
deree organisaties, zoals een bemiddelende instantie. Deze situatie heeft men nooit 
willenn opofferen voor een mogelijk meer effectieve en efficiënte uitvoeringswijze. 
Dee scheiding - althans de klaarblijkelijke wenselijkheid ervan - maakt dat af-
stemmingsproblemenn ten aanzien van de uitvoering opgelost moeten worden door 
onderlingee samenwerking. Er wordt op deze manier gezocht naar een compromis 
tussenn de rechtvaardigheids- en de efficiëntiedoelstelling. De formele scheiding van 
financiëlee stromen en verantwoordelijkheden blijf t intact, terwijl in de praktijk aan 
eenn effectievere en efficiëntere organisatievorm gewerkt wordt. 

1.33 Afbakening van begrippen 

Eenn aantal malen heb ik nu reeds de termen sociale zekerheid en arbeidsvoorziening 
gebruikt.. Vanzelfsprekend zullen deze hierna nog regelmatig terugkeren. Gebruikelijk 
iss in de Nederlandse literatuur om dit als complementaire begrippen te beschouwen, 
waarbijj  onder sociale zekerheid het administreren, beheren en verstrekken van (alle) 
uitkeringenn wordt verstaan en onder arbeidsvoorziening arbeidstoeleiding- en be-
middeling.. Internationaal is het echter meer gebruikelijk om de uitkeringsfunctie als 
eenn aspect van arbeidsvoorziening(sbeleid) te beschouwen.11 Aldus kan sociale zeker-
heidd worden gezien als passieve arbeidsvoorziening en arbeidsvoorziening zoals be-
doeldd in de Nederlandse context als actieve arbeidsvoorziening. In het vervolg van 
ditt boek zal ik mij echter aanpassen aan het gebruik van de termen sociale zekerheid 
enn arbeidsvoorziening in complementaire zin. 

Ookk het gebruik van de termen bedrijfsvereniging (en) en uitvoeringsinstelling (en) 
kann verwarring wekken en verdient vooraf enige toelichting. Tot 1995 werden de 
werknemersverzekeringenn uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen. Om redenen die 
inn hoofdstuk 2 aan de orde zullen komen, is in 1995 besloten tot een ontvlechtings-
operatie.. De bedrijfsverenigingen bleven als bestuursorgaan weliswaar bestaan en 

»» Vergelijk Sol 2000, p. 4-5; zie OECD 1996, p. 13. 
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gingenn verder onder de naam sectorraad. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
kwamm echter terecht bij uitvoeringsinstellingen, die afsplitsingen zijn van de voorma-
ligee bedrijfsverenigingen. Aangezien het onderzoek gericht is op de uitvoering, hangt 
hett van de periode waarnaar onderzoek verricht is af welke term gebruikt wordt. 
Meestall  zal dat bedrijfsvereniging zijn; slechts bij een beperkt deel van het onderzoek 
gaatt het om uitvoeringsinstellingen. In enkele gevallen zal voor alle duidelijkheid be-
drijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingendrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen worden genoteerd. 

1.44 Arbeidsbureau, sociale dienst en bedrijfsvereniging 

Inn deze paragraaf worden de instellingen die bij het onderzoek dat aan dit boek ten 
grondslagg ligt, onderwerp van studie zijn geweest, geïntroduceerd en kort getypeerd. 
Ikk zal steeds aangeven hoe de betreffende dienst georganiseerd is, wat zijn hoofddoel-
stellingg is, welke wettelijke taken hij verricht en wat globaal uit de literatuur bekend 
iss over zijn aard, werkwijze en functioneren. 

1.4.11 Het arbeidsbureau 

Hett arbeidsbureau vormt de onderste laag in de hiërarchie van de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie.122 De top van de organisatie is het Centraal Bestuur voor de Ar-
beidsvoorzieningbeidsvoorziening (CBA), dat bestaat uit negen leden die benoemd worden door de 
MinisterMinister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Drie van de leden worden 
benoemdd op voordracht van de werknemersorganisaties; eveneens drie op voordracht 
vann de werkgeversorganisaties. De belangrijkste taken van het CBA zijn het bepalen 
vann het algemeen beleid, het opstellen en bewaken van de begroting en het benoemen 
vann de Algemene Directie. Deze Algemene Directie bestaat uit de hoofddirecteur en 
minimaall  één directeur en heeft tot taak het CBA te ondersteunen, de dagelijkse lei-
dingg van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie uit te oefenen, beleid te ontwikkelen en 
hett beheer van de bedrijfsvoering te verzorgen. De zogenoemde werkorganisatie van 
Arbeidsvoorzieningg bestaat naast de arbeidsbureaus uit 60 Centra Vakopleiding, 
waarr scholingen verzorgd worden, het Facilitair Bedrijf en Arbeidsvoorziening Ar-
beidsintegratie,beidsintegratie, het instituut dat zorgdraagt voor de arbeidsbemiddeling van arbeids-
gehandicapten.^^ Het hoofdkantoor (Arbeidsvoorziening Nederland) is gevestigd in 
Zoetermeer. . 

Opp regionaal niveau wordt een model gehanteerd dat vergelijkbaar is met het lande-
lijke.. De Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA's), achttien in getal, 
zijnn tripartiet samengesteld. Een RBA telt negen leden, waarvan er één als voorzitter 

122 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de opbouw van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie Af-
delingg 2 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 of internet URL: http://www.arbeidsvoorziening.nl. 
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optreedt.̂ ^ Hoofdtaak van het RB A is het vaststellen van het regionaal beleid. Naast 
hett RBA opereert op regionaal niveau de Regionaal Directeur. Hij voert de dagelijkse 
leidingg in de regio en is binnen de regio verantwoordelijk voor zaken als inrichting en 
beheerr van de (regionale) organisatie en voorbereiding van het regionaal beleidsplan 
enn de begroting. De Regionaal Directeur speelt bovendien een grote rol in het Neder-
landsee ontslagrecht; in het kader van de preventieve ontslagtoets heeft hij de be-
voegdheidd tot het verlenen van ontslagvergunningen, op aanvraag van de werkgever. 
Dee laatste tijd bestaat de tendens om een aantal kleinere RBA's onder één Regionaal 
DirecteurDirecteur Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA) te laten vallen. 

Onderr elke regio ressorteert vervolgens een aantal arbeidsbureaus, waar het contact 
mett werkzoekenden plaatsvindt en de uitvoering van de doelen en taken van Arbeids-
voorzieningg wordt vormgegeven. Ons land telt ongeveer 60 arbeidsbureaus, waarvan 
velee meerdere vestigingen hebben. Inmiddels is besloten dat de Arbeidsvoorzienings-
organisatiee in haar huidige vorm zal worden opgeheven. De onderdelen die zich be-
zighoudenn met reïntegratie zullen worden geprivatiseerd en de concurrentie aangaan 
mett andere bedrijven. De resterende taken zullen worden ondergebracht bij de 
CWI's. . 

Inn artikel 3 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 wordt het doel van de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatiee als volgt geformuleerd: 

"Dee Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft tot doel het bevorderen van de aansluiting 
tussenn vraag naar en aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, in het bijzon-
derr door dienstverlening aan moeilijk plaatsbaren." 

Terr verwezenlijking van haar doel is Arbeidsvoorziening een aantal wettelijke taken 
toebedeeld,155 waarvan de belangrijkste zijn: het ten behoeve van werkzoekende en 
werkgeverr instandhouden van de organisatie voor openbare arbeidsbemiddeling, het 
registrerenn en voordragen van werkzoekenden en vacatures, het toeleiden tot de ar-
beidsmarktt van moeilijk bemiddelbaren en het leveren van diensten ter vervulling 
vann moeilijk vervulbare vacatures. Al haar taken verricht Arbeidsvoorziening koste-
loos.166 Arbeidsvoorziening heeft de mogelijkheid om buiten de wettelijke taken om 
tevenss bepaalde diensten aan andere partijen te leveren; zij doet dit bijvoorbeeld in 
dee vorm van diensten aan bedrijven in het kader van personeelsvoorziening. Deze 
dienstverleningg hoeft niet kosteloos verricht te worden. 

'33 Tot 1 januari 1998 viel de verantwoordelijkheid voor de arbeidsbemiddeling van arbeidsgehandi-
captenn onder het GAK. 
!44 Indien het bestuur dit wenselijk acht, biedt de wet de mogelijkheid om de voorzitter niet uit het mid-
denn van de RBA-leden te kiezen, maar een externe voorzitter aan de negen leden toe te voegen. 
*ss Zie artikel 4 lid 1 Arbeidsvoorzieningswet 1996. 
166 Artikel 4 lid 2 Arbeidsvoorzieningswet 1996. 
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Omm de uitvoering van haar wettelijke taken te kunnen financieren ontvangt Arbeids-
voorzieningg een rijksbijdrage, die gedeeltelijk als basisbijdrage en gedeeltelijk als 
prestatiebijdragee ter beschikking gesteld wordt. De rijksbijdrage komt ten laste van 
dee begroting van de Minister van SZW. Aan de prestatiebijdrage wordt een resul-
taatsverplichtingg gekoppeld. Het toezicht op Arbeidsvoorziening wordt eveneens uit-
geoefendd door de Minister van SZW. 

Hett functioneren van Arbeidsvoorziening - in het bijzonder de arbeidsbureaus - is 
voorall  onderwerp geweest van historisch of retrospectief getinte studies. De meest 
uitvoerigee analyse is - althans voor de periode tot aan 1945 - verricht door Van Bek-
kum.1?? Op de geschiedenis kom ik, mede aan de hand van Van Bekkum en andere 
auteurs,, terug in hoofdstuk 3. Verder geniet de Arbeidsvoorzieningsorganisatie veel 
belangstellingg vanuit sociaal-wetenschappelijke en bestuurskundige hoek. Het be-
stuursmodell  van de Nederlandse arbeidsvoorziening is na de Tweede Wereldoorlog 
voortdurendd in ontwikkeling geweest - ook daar kom ik later op terug - en de ver-
antwoordelijkheidsverdelingg tussen overheid en sociale partners was en is steeds in 
beweging.. Belangrijke auteurs in dit verband zijn Sol, Glebbeek en Van Gestel.18 

Dee wijze waarop de arbeidsbureaus uitvoering geven aan hun taken, staat vrijwel 
voortdurendd bloot aan kritiek. Tal van publicaties, zoals opiniërende artikelen in dag-
enn weekbladen, onderzoeksrapporten en managementconsulten eindigen met de con-
clusiee dat de arbeidsbureaus er niet in slagen om de match tussen vraag en aanbod 
voldoendee tot stand te brengen. Ook de evaluatie van de Arbeidsvoorzieningswet 
1991,, door de Commissie-Van Dijk1?, was zeer kritisch. De indruk bestaat dat (mede-
werkerss van) de arbeidsbureaus maar zeer beperkt op de hoogte zijn van de kwalifi-
caties,, wensen en persoonlijke situatie van hun clientèle. Bovendien heeft het ar-
beidsbureauu met name onder werkgevers het imago vooral minder geschikt personeel 
aann te bieden. 

1.4.22 De gemeentel i jke sociale dienst 

Formeell  berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Algemene bij-
standswetstandswet (Abw) bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. 
Voorr de meeste besluiten die de gemeente ten aanzien van de Abw neemt is zij ge-
bondenn aan door de rijksoverheid gestelde regels. In de overgrote meerderheid van 
dee Nederlandse gemeenten functioneert echter een gemeentelijke sociale dienst 
(GSD)) om uitvoering te geven aan de Abw. In grotere gemeenten is de sociale dienst 
doorgaanss gevestigd in een eigen gebouw; in kleinere plaatsen moet men er zich niet 
meerr bij voorstellen dan een balie op het gemeentehuis. De verreweg belangrijkste 

'?? Van Bekkum 1996. 
188 Sol, Glebbeek et al. 1998; Sol 2000 en Van Gestel 1994. 
'99 Commissie-Van Dijk 1995. 
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functiee van een sociale dienst is het administreren en verstrekken van bijstandsuitke-
ringen.. De medewerkers van een sociale dienst zijn gemeenteambtenaren aan wie het 
gemeentebestuur,, met goedkeuring van de gemeenteraad, mandaat kan verlenen om 
besluitenn te nemen over uitkeringen in het kader van de Abw.20 

Opp grond van het expliciet in de wet geformuleerde doel om de zelfstandige bestaans-
voorzieningg te bevorderen21 heeft de gemeente, naast de administratie van uitkerin-
gen,, ook een aantal taken dat de uitstroom uit de uitkering beoogt te bevorderen. 
Daarbijj  valt te denken aan het jaarlijkse beleidsplan, de voorlichtings- en bemidde-
lingstaakk bij voorzieningen ter bevordering van de reïntegratie van bijstandsgerech-
tigdenn in het arbeidsproces en de mogelijkheid om bonussen te verstrekken aan cli-
ëntenn wanneer zij bijvoorbeeld een scholing afronden of nieuw werk vinden. 

Dee Minister van SZW houdt toezicht op de uitvoering van de Abw door gemeenten. 
Dee financiering van de bijstandsuitkeringen wordt per 1 januari 2001 geregeld in het 
FondsFonds Werk en Inkomen (FWI). Daarin is bepaald dat gemeenten voortaan 25% van 
hett budget voor de bijstand zelf dragen; voorheen was dit 10%. Dit betekent dat ge-
meentenn voortaan een sterkere prikkel hebben om het aantal bijstandsuitkeringen te 
beperken.. De kosten in het kader van de Abw bedroegen in 2000 ongeveer 10 miljard 
gulden.22 2 

Wetenschappelijkee literatuur ten aanzien van het functioneren van sociale diensten 
richtt zich vooral op de wijze waarop de ambtenaren omgaan met soms lastige beslis-
singenn in het kader van de bijstandsverlening. Uit onderzoek wordt duidelijk dat de 
regelss van de bijstandswet door de ambtenaren van de sociale diensten niet altijd 
striktt worden uitgevoerd. Zo heeft Knegt23 laten zien dat bijstandsmaatschappelijk 
werkerss naast de gestelde regels ook de redelijkheid van hun beslissingen meewegen. 
Vann der Veen2*  stelt in dit verband dat de sociale dienst zich bevindt 'in het dilemma 
vann betrokkenheid met haar cliënten en onverschilligheid voor de gevolgen van haar 
werkwijze'.. Met name de controletaak, aldus Van der Veen, wordt verwaarloosd. 
Engbersen2ss duidt op een vergelijkbare constatering door te wijzen op een 'individua-
listischee cultuur' van bijstandsverlening, waarmee hij doelt op het bestaan van infor-
melee strategieën om de relativering van sommige regels en doelen te rechtvaardigen. 
Zoo worden bepaalde groepen bevoordeeld, met name de groepen die de zwaarste fi-
nanciëlee lasten hebben en 'sociaal waardevolle' cliënten die men relatief veel per-
spectieftoedicht.. Ambtenaren hanteren dus een eigen normering en maken gebruik 
vann de discretie die de regels bieden. 

200 Zie art. 120 Abw. 
211 Art. u i , lid 1 Abw; zie Noordam 1998a, p. 314. 
222 Zie Kamerstukken II1999/2000, 26 802 (Sociale Nota 2000), p. 177 
233 Knegt 1986. 
244 Van der Veen 1990, p. 70. 
2ss Engbersen 1990. 
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1.4.33 De bedrijfsvereniging/uitvoeringsinstell ing 

Opp dit moment zijn er vijf uitvoeringsinstellingen (uvi's) in Nederland, te weten Gak 
Nederlandd bv, Cadans Uitvoeringsinstelling B.V., SFB Groep, GUO Uitvoeringsinstel-
lingg BV en USZO. Deze instellingen komen voort uit de voormalige bedrijfsverenigin-
genn die in 1995 zijn opgeheven. Er heeft een ontvlechtingsoperatie plaatsgevonden 
diee met name een overgang van sectorale uitvoering naar regionale uitvoering en een 
uiteenrafelingg van bestuurlijke, uitvoerende en controlerende taken inhield. Voor-
heenn hadden de meeste grote bedrijfstakken een eigen bedrijfsvereniging of waren 
eenn aantal kleine bedrijfstakken gebundeld. Een aantal bedrijfsverenigingen had een 
eigenn administratiekantoor; veel bedrijfsverenigingen kozen er echter voor de admi-
nistratiee over te laten aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK). De 
bedrijfsverenigingenn werden bestuurd door werkgevers en werknemers. De namen 
vann de huidige uvi's doen ondanks een aantal fusiebewegingen, die na de ontvlechting 
hebbenn plaatsgevonden, nog sterk denken aan de bedrijfsverenigin-
gen/administratiekantoren.. De bedrijfsverenigingen leven nog voort als sectorraden, 
maarr de uitvoerende taken zijn afgesplitst en terechtgekomen bij de uvi's die zelf-
standigee organen zijn en privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid bezitten. De meeste 
uvi'ss zijn Besloten Vennootschappen, waarvan de aandelen in handen zijn van de 
overheid.. Inmiddels is besloten om de vijf huidige uvi's om te vormen tot één uvi on-
derr verantwoordelijkheid van de overheid. Dit orgaan zal de naam Uitvoeringinsti-
tuuttuut Werknemersverzekeringen (UWV) krijgen. 

Dee uvi's voeren de werknemersverzekeringen26 uit. Zij verzorgen de afhandeling van 
dee uitkeringsaanvraag, beoordelen de rechtmatigheid van de aanvraag - in het geval 
vann arbeidsongeschiktheid door middel van een medische keuring -, verzorgen de 
administratiee en zijn, ten slotte, verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verstrek-
kingg van de uitkering. Formeel is overigens het Landelijk instituut sociale verzeke-
ringenringen (Lisv) de eindverantwoordelijke uitvoeringsinstantie; zij is echter verplicht 
haarr uitvoeringstaken uit te besteden aan een van de vijf uvi's en hen mandaat te 
verlenenn om beslissingen te nemen.2? Daarbij worden tot dusver de opdrachten 
steedss verdeeld volgens de oude sectorale lijnen. De verzekering van werknemers van 
bouwbedrijvenn die vroeger werd uitgevoerd door (het administratiekantoor van) de 
bedrijfsverenigingbedrijfsvereniging SFB (Sociaal Fonds Bouwnijverheid), wordt derhalve nu steeds 
toegewezenn aan de uvi SFB. 

Dee uitkeringen krachtens de werknemersverzekeringen worden gefinancierd uit de 
socialee fondsen. In deze fondsen worden premies gestort door werkgevers en werk-

266 De belangrijkste werknemersverzekeringen zijn geregeld in de Werkloosheidswet, de Wet op de ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringg en de Ziektewet. 
277 Art . 41 li d 1 Osv 1997. 
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nemers.. Momenteel worden deze fondsen beheerd door het Lisv; voorheen door de 
werkgeverss en werknemers zélf. Na de oprichting van het UWV zullen de sociale 
fondsenn door deze instelling worden beheerd. Ook de uitvoeringskosten worden door 
middell  van de premies gefinancierd. De kosten voor de werkloosheids- en arbeids-
ongeschiktheidsregelingenn beliepen in 1999 ruim 17 miljard euro.28 

Inn de literatuur wordt over het functioneren van bedrijfsverenigingen en uitvoe-
ringsinstellingenn weinig aangetroffen. Verwezen kan worden naar Van der Veen2^, die 
dee uitvoeringspraktijk van sociale diensten, de toenmalige Gemeenschappelijke Me-
dischedische Dienst (GMD) en het GAK met elkaar vergeleken heeft. Hij typeert het GAK als 
eenn bureaucratische organisatie , waar een strikte functiescheiding wordt gehanteerd 
enn de beslissingsvrijheid van de uitvoerende medewerkers gering is.30 Uit het onder-
zoekk blijk t dat het (bureaucratische) GAK moeite heeft met de uitvoering van de WW, 
eenn wet die juist tegemoet tracht te komen aan de maatschappelijke differentiatie. 
Tenn aanzien van het functioneren van de GMD, c.q. een belangrijk deel van de uitvoe-
ringg van de WAO - namelijk het medisch oordeel - , stelt Van der Veen dat er zich een 
spanningg voordoet tussen 'een contextuele wijze van beslissen [waarbij rekening ge-
houdenn wordt met de situatie van de cliënt, JvG] en een formeel-legalistische wijze 
vann beslissen [waarbij de regels het uitgangspunt vormen, JvG]'^1 Op de gecompli-
ceerdee rol van professionals, zoals medici, binnen de uitvoeringsorganisatie van de 
socialee zekerheid hebben ook Muddes2 en Van Ecl<33 gewezen, maar dan met betrek-
kingg tot verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs in het kader van de Ziektewet. 

1.55 Beperkingen van het onderzoek 

Hett thema 'samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties' bestudeer 
ikk in dit boek vanuit een 'uitvoeringsperspectief. Dat wil zeggen dat ik geïnteresseerd 
benn in het sociale proces dat zich tussen de samenwerkingspartners afspeelt. De sa-
menwerkingg moet worden gezien in het kader van de 'uitvoering van beleid'; het gaat 
immerss om samenwerking tussen uifuoeringsorganisaties. Het begrip 'uitvoering van 
beleid'' is onder andere omschreven door Maarse34. Hij kiest voor een ruime definitie 
vann het begrip: de toepassing van de middelen van beleid. De vraag of de toepassing 
vann de middelen van beleid ook leidt tot het beoogde doel van het beleid is binnen 
dezee definitie minder relevant. (Met het oog op een aantal latere studies naar de rol 
vann 'uitvoerders' binnen een beleidsproces is het terecht om zulke brede definitie te 

288 Zie Kamerstukken II1999/2000, 26 802 (Sociale Nota 2000), p.172. 
299 Van der Veen 1990. 
3°° Idem, p. 123. 
311 Idem, p. 108. 
322 Mudde 1995. 
333 Van Eek 1990. 
344 Maarse 1983. 
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hanteren.)) Hoe dan ook mondt de uitvoering uit in beleidsprestaties en beleidseffec-
ten.. Om deze relaties tussen beleid, uitvoering en uitkomsten gaat het in dit boek 
echterr niet. Het moge duidelijk zijn dat het beleid een grote invloed heeft op de uit-
voeringg en dus ook op de onderlinge samenwerking. Op de aard van deze invloed zal 
wéll  worden ingegaan; niet primair op 'samenwerking in de uitvoering' of 'coördinatie 
vann arbeidsvoorziening en sociale zekerheid' in het algemeen als beleidsthema. 

Maarsesss verstaat onder 'de uitvoerende organisatie': het geheel van uitvoerende ac-
torenn dat bij de uitvoering van een beleid is betrokken. Een uitvoerende actor wordt 
vervolgenss omschreven als: een actor aan wie in het kader van de beleidsuitvoering 
éénn of meer uitvoerende taken zijn toebedeeld. Binnen het kader van dit boek zijn de 
uitvoerendee actoren derhalve de arbeidsbureaus, de sociale diensten en de bedrijfs-
verenigingen/uitvoeringsinstellingen,, die gezamenlijk de uitvoerende organisatie van 
hett beleid inzake arbeidsvoorziening en sociale zekerheid vormen. Het gedrag van de 
actorenn binnen de uitvoerende organisatie is hier onderwerp van studie. 

1.66 De probleemstelling 

Hett doel van het onderzoek was enerzijds beschrijvend, anderzijds analyserend. 
Hett beschrijvende deel van het onderzoek was erop gericht in kaart te brengen in 
welkee vormen binnen de onderzochte periode bij de uitvoering van het arbeids-
voorzienings-- en socialezekerheidsbeleid is samengewerkt tussen (een onderdeel 
van)) de publieke arbeidsvoorzieningsorganisaties6 en een of meerdere instanties 
diee uitkeringen in geval van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid verschaffen. 
All ee praktijken waarbij een organisatievorm wordt opgericht waarbij vertegen-
woordigerss van minimaal één onderdeel van de arbeidsvoorzieningsorganisatie en 
éénn uitkeringsinstantie gezamenlijk werken aan het bereiken van een bepaalde (ge-
zamenlijke)) doelstelling kunnen worden beschouwd als een concrete uitwerking 
vann coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. Deze doelstelling kan 
eenn inhoudelijke zijn, maar ook een procedurele, bijvoorbeeld de samenwerking op 
zichzelf. . 
Dee hoofdvraag ten aanzien van de analyse is welke factoren van invloed zijn (ge-
weest)) op het wel of niet slagen van een bepaalde samenwerkingsvorm tussen een 
arbeidsbureauu en een of meerdere uitkeringsinstanties. Dergelijke samenwerking is 
enerzijdss te beschouwen als een sociaal proces tussen de betrokken organisaties; 

355 Idem. 
366 Van Bekkum (1996) introduceert het begrip 'Publ iek Orgaan voor de Arbeidsal locatie' en definieert 
ditt als volgt: collectief beheerde, en aan publ ieke belangen dienstbaar gemaakte instell ing, d ie s tur ing 
beoogtt te geven aan het verloop van de arbeidsal locatie door middel van intervent ies op het mic ro-
niveauu van de arbeidsmarkt, waar individuele vragers en aanbieders met elkaar arbe idscont racten 
aangaann en verbreken. 
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anderzijdss spelen ook de persoonlijke verhoudingen een rol in de vorm van het 
noodzakelijkee contact tussen de medewerkers van deze organisaties.37 

Alduss luidt de tweeledige probleemstelling van het onderzoek als volgt: 

i)i)  Op welke wijze heeft in het verleden samenwerking in de uitvoering plaats-
gevondengevonden tussen de publieke arbeidsvoorzieningsorganisatie en uitvoe-
ringsinstantiesringsinstanties van de sociale zekerheid? 

2)2) Welke f actoren zijn op welke wijze van invloed op het functioneren van sa-
menwerkingsvormenmenwerkingsvormen in de praktijk? 

Alterr & Hage38 definiëren 'samenwerking' (co-operation) als volgt: 

"thee quality of the relationship between human actors in a system consisting of mu-
tuall  understanding, shared goals and values, and an ability to work together on a 
commonn task." 

Medee op basis van deze definitie hanteer ik hier bij het bepalen ofwel of niet van 
samenwerkingg gesproken kan worden, de volgende criteria. Ten eerste of er een ge-
zamenlijkk verband is ingesteld ten bewijze van een expliciete bereidheid tot sa-
menn werken?39 Kent het verband een eigen doelstelling die, hoewel daarvan niet los 
tee zien, de doelstellingen van de separate instellingen overstijgt en uitdrukkelijk ge-
zamenlijkk wordt nagestreefd? Beide vragen moeten bevestigend kunnen worden 
beantwoord. . 

1.77 De opbouw van het boek 

Allereerstt zal ik, na deze inleiding, in hoofdstuk 2 een beschrijving geven van de his-
torischee achtergrond van het onderzoeksthema. Naast de geschiedenis van de be-
leidsterreinenn arbeidsvoorziening en sociale zekerheid zal ook de coördinatie daar-
tussenn besproken worden. 

Hoofdstukk 3 omvat een bespreking van benaderingen van coördinatie uit de weten-
schappelijkee literatuur die voor het onderzoek relevant zijn. Ik zal aandacht schenken 
aann interorganisationele relaties, netwerken van organisatie, bestuurskundige en be-

377 De verantwoording wat de opzet en methode van het onderzoek betreft is opgenomen in hoofdstuk 
4--
388 Alter & Hage 1993, p. 86. 
399 Bij het hanteren van dit cr i ter ium - dat niet direct voortvloeit uit de definitie van Alter & Hage -
speeltt ook de onderzoekbaarheid een rol. Het bestaan van een verband vereenvoudigt aanzienlijk de 
selectiee van respondenten die in een vormvan samenwerking geparticipeerd hebben. 
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leidswetenschappelijkee theorieën, de transactiekostenbenadering van Williamson, de 
institutionelee theorie van North en de arbeidsmarkttheorie van Van Voorden. 

Inn hoofdstuk 4 zal ik, vervolgens, een beschrijving geven van de opzet en de methode 
vann het onderzoek en de onderzoeksvragen formuleren. 

Hoofdstukk 5 en 6 staan in het teken van de resultaten van het onderzoek. In hoofd-
stukk 5 presenteer ik de resultaten. In hoofdstuk 6 worden deze vervolgens aan een 
analysee onderworpen, resulterend in een aantal succes- en faalfactoren ten aanzien 
vann samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten, bedrijfsverenigingen. 

Inn hoofdstuk 7 geef ik de conclusies die ik aan de resultaten verbind. Ten slotte plaats 
ikk mijn conclusies in het licht van de actuele discussie rondom de uitvoeringsorgani-
satiee van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid. 
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2 2 
Arbeidsvoorzieningg en sociale ze-
kerheidd in retrospectief 

2.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk ga ik in op de ontstaansgeschiedenis van de uitvoeringsorganisatie 
inzakee arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. Hoewel er reeds veel eerder sprake 
wass van bepaalde vormen van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid zal ik mij be-
perkenn tot de ontwikkeling gedurende de twintigste eeuw. De wortels van de organi-
satiess die heden ten dage zorg dragen voor de uitvoering (de ar-
beidsvoorzieningorganisatie,, de gemeentelijke sociale diensten en de bedrijfsvereni-
gingen/uitvoeringsinstellingen)) liggen grotendeels in de twintigste eeuw. De belang-
rijkstee reden daarvoor is het feit dat de rol van de overheid kort na de vorige eeuw-
wisselingg sterk toeneemt. 

Inn paragraaf 1 en 2 zal de geschiedenis van achtereenvolgens de arbeidsvoorziening-
organisatiee en de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid worden behandeld. 
Inn paragraaf 3 zal worden stilgestaan bij de mate van institutionele scheiding danwei 
coördinatiee tussen deze twee beleidsterreinen in de loop der jaren. 

2.22 Beknopte geschiedenis van de arbeidsvoorziening 

Dee ontwikkeling van de arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt beschreven in vier pe-
riodes.. De eerste scheidslijn is 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog, waarin 
dee arbeidsbureaus een niet onbelangrijke rol speelden. Een volgende cesuur kan wor-
denn gelegd in 1967, wanneer het (actief) arbeidsmarktbeleid in zwang raakt. Vanaf 
1980,, ten slotte, treden belangrijke structuurveranderingen op met betrekking tot de 
arbeidsvoorzieningsorganistie. . 
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2.2.11 Tot 1940: opbouw van de openbare arbeidsbemiddeling 

Nederlandd kent sinds 1902 een openbare arbeidsbemiddeling, wanneer in Schiedam 
dee eerste gemeentelijke arbeidsbeurs geopend wordt en diverse gemeenten actiever 
wordenn op het terrein van de werkloosheidsproblematiek, bijvoorbeeld door het sub-
sidiërenn van vakbondskassen. Van Bekkum wijst op de stimulerende werking in de-
zenn van een brief van minister Kuyper aan de gemeenten, met het verzoek onderzoek 
tee doen naar de omvang en de aard van de werkloosheid.4° De voorafgaande periode 
wordtt door Bevaart & Veen**1 in twee fasen verdeeld. De eerste fase loopt tot 1885 en 
wordtt gekenmerkt door ongecontroleerde particuliere arbeidsbemiddeling door pla-
ceurs,ceurs, een soort koppelbazen die voor werkgevers arbeiders 'ronselden'. Dit ging in 
hogee mate gepaard met particulier winstbejag en sociale misstanden. In reactie op die 
misstandenn gaat na 1885 een tweede fase in, waarin verenigingen op ideële grondslag 
eenn hoofdrol spelen bij de uitvoering van de arbeidsbemiddeling. In 1886 opent in 
Amsterdamm de eerste particuliere arbeidsbeurs haar deuren, in navolging van verge-
lijkbaree initiatieven in andere grote Europese steden. In de jaren negentig volgen an-
deree steden dit voorbeeld. Deze beurzen kunnen getypeerd worden als filantropische 
instellingen.422 Valide arbeiders werden doorgaans geweigerd. De bemiddeling was in 
dezee tijd neutraal te noemen; niet eenzijdig op het werknemers- of werkgeversbelang 
gericht.. Desalniettemin lieten de werkgevers de arbeidsbeurs links liggen toen bleek 
datt deze geen intermediair kon vormen tussen geschoolde arbeiders en patroons. En 
ookk de vakbeweging haakte al snel af, omdat de beurs niet paritair bestuurd werd en 
dee werkloosheid bleef bestaan. Door de hoge werkloosheid zagen de eerste arbeids-
beurzenn in de grote steden zich er al snel toe gedwongen af te stappen van het beleid 
omm zich alleen te richten op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 

Tijdenss de derde fase die Bevaart &Veen43 onderscheiden, die loopt van 1902 tot 
1940,, ontstaat de openbare gemeentelijke arbeidsbemiddeling. Kort na de eeuwwis-
selingg nemen de gemeenten het initiatief om bij de arbeidsbemiddeling een eind te 
makenn aan de misstanden die plaatsvinden in de vorm van het uitbuiten van hun po-
sitiee door de placeurs. Tussen 1902 en 1908 worden meerdere gemeentelijke ar-
beidsbeurzenn opgericht, waarna in 1908 de Vereniging van Nederlandse Arbeids-
beurzenbeurzen (VNA) wordt opgericht. De beurzen zijn nog beperkt van omvang en hebben 
meestall  slechts enkele personeelsleden. In Amsterdam wordt in 1908 de Gemeente-
Arbeidsbeurss geopend, of beter gezegd: werd van de bestaande Centrale Arbeidsbeurs 
eenn gemeentelijke instelling gemaakt. (De Centrale Arbeidsbeurs werd opgericht op 
gezagg van de gemeente en was een samenvoeging van meerdere beurzen die sinds 
18855 door werkgevers of werknemers opgericht waren.44 In de praktijk was de Cen-

400 Van Bekkum 1996. 
4'' Bevaart & Veen 1986. 
422 Aldus ook Van Doorn 1992. 
433 Bevaart & Veen, 1986. 
444 Zie De Rooy 1979. 
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tralee Arbeidsbeurs niet meer dan een registratie-instituut en zij kende grote financiële 
problemen.)) Het beheer van de Gemeente-Arbeidsbeurs kwam in handen van een 
CommissieCommissie van Bestuur, die bestond uit drie werkgeversleden, drie werknemersleden 
enn een onpartijdige voorzitter. De bemiddeling was voor beide partijen kosteloos. In 
dezee periode wordt het sociale karakter (het belang van de werklozen) sterk bena-
drukt.. Als gevolg van economische crises ontwikkelen de beurzen zich echter tot 
werkloosheidsregistratieorganenn en instrumenten van werklozenzorg en werkloos-
heidsbestrijding. . 

Ookk de Gemeente-Arbeidsbeurs kan in Amsterdam niet aan de verwachtingen vol-
doenn en er wordt besloten om de Commissie van Bestuur te vervangen door een Alge-
meenmeen Directeur met vergaande bevoegdheden. In 1913 wordt W.F. Detiger tot Alge-
meenn Directeur van de Gemeente-Arbeidsbeurs van Amsterdam benoemd. Hij streeft 
er,, evenalss veel andere arbeidsbeurzen, naar om van de openbare arbeidsbemiddeling 
eenn economische institutie te maken, die naar een monopolie streeft. Werkzoekenden 
diee in aanmerking kwamen voor bemiddeling werden dan ook geselecteerd op grond 
vann geschiktheid. In deze tijd vindt enige samenwerking plaats met de plaatsingsbu-
reauss van de vakbeweging. Volgens Bevaart & Veen45 hadden de vakbonden interesse 
inn arbeidsbemiddeling om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken en de werk-
loosheidd te bestrijden. 

Inn 1914 bepleit de in 1909 ingestelde Staatscommissie over de werkloosheid in haar 
rapportt een grotere invloed van de overheid op het sociaal-economisch stelsel. Het 
rapportt van de commissie zal grote invloed hebben op het sociaal beleid in Nederland 
tijdenss en na de Eerste Wereldoorlog. De leden van de commissie dragen daar actief 
aann bij. Voorzitter Treub wordt minister en secretaris De Vooys wordt voorzitter van 
dee VNA. De staatscommissie onderscheidde drie manieren om de werkloosheid te 
bestrijden:: arbeidsbemiddeling, werkloosheidsverzekering en werkverschaffing.46 In 
ditt kader moet de onstuimige groei die de openbare arbeidsbemiddeling doormaakt, 
wordenn gezien. Op landelijk niveau verschijnt de Centrale Rijksarbeidsbeurs ten to-
nele,, alsmede de Nederlandse Werkloosheidsraad, die een federatie is van de (in-
middelss talrijke) verenigingen die bij het werkloosheidsvraagstuk betrokken zijn, 
waaronderr de VNA. In 1916 gaat de Centrale Arbeidsbeurs samen met het Centrale 
Werkloosheidsverzekeringsfondss op in de Rijksdienst voor de Werkloosheidsverze-
keringkering en de Arbeidsbemiddeling (RWA). Deze rijksdienst valt onder de directe ver-
antwoordelijkheidd van het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid en krijgt tot 
taakk de arbeidsbemiddeling te bevorderen, leiding te geven aan de intercommunale 
dienstt en een wettelijke regeling voor te bereiden. Bevoegdheden kreeg het orgaan 
echterr niet.47 Gemeenten kunnen in deze periode vrijwilli g een arbeidsbemid-

4ss Bevaart & Veen 1986. 
466 Staatscommiss ie over de werkloosheid 1914. 
477 Aldus ook Sol 1995. 
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delingsorgaann oprichten, hetgeen zij bijna allemaal doen. Aldus komt een regionaal 
werkendd netwerk van arbeidsbeurzen tot stand. Overigens verschuift de verantwoor-
delijkheidd voor de arbeidsbemiddeling met de oprichting van de Rijksdienst steeds 
meerr van de gemeenten naar de Rijksoverheid. 

Opp grond van het Werkloosheidsbesluit 1917 zijn werklozen voortaan verplicht zich in 
tee laten schrijven bij een orgaan voor arbeidsbemiddeling om in aanmerking te kun-
nenn komen voor een uitkering. Rond 1920 bleek dat de inschrijvingsplicht weliswaar 
dee Arbeidsbeurs ook met andere dan ongeschoolde arbeiders in contact gebracht had, 
maarr tevens dat deze plicht ertoe had geleid dat de beurs een werklozenbeurs was 
geworden,, die vooral functioneerde als registratie- en controleorgaan.48 Overigens 
blijvenn in deze periode tevens particuliere plaatsingsbureaus actief; wettelijke verbo-
denn daartoe blijven uit. Desalniettemin maakt 
hett aantal gemeentelijke arbeidsbeurzen in de loop der jaren twintig een gestage groei 
door;; de regionale indeling blijkt goed te werken en krijgt duidelijk vorm. Het aantal 
regio'ss neemt toe en in kleine gemeenten worden tal van zogenaamde correspondent-
schappenschappen geopend. Van Bekkum49 beschouwt de opbouw van de openbare arbeids-
bemiddelingg dan ook als een van de belangrijke dimensies van het institutionalise-
ringsproces,, dat na de Eerste Wereldoorlog ten aanzien van de arbeidsmarkt plaats-
vindt.. Nog altijd maken werkgevers overigens slechts in beperkte mate gebruik van de 
dienstenn van de arbeidsbeurzen. 

Kortt na haar oprichting, in 1919, adviseert de International Labour Organisation 
(ILO)(ILO) om te komen tot een verplichte instelling van een kosteloze en voor iedereen 
toegankelijkee landelijke arbeidsvoorzieningsorganisatie met een wettelijk bemid-
delingsmonopolie.. De Nederlandse regering neemt dit advies over en beslist bij Ko-
ninklij kk Besluit te gaan werken aan een wettelijke regeling. In een groot aantal landen 
gebeurtt dit inderdaad spoedig, maar in Nederland ontstaat een uitgebreid debat. Het 
wettelijkk monopolie, waarvoor ook de staatscommissie uitdrukkelijk had gepleit, on-
dervindtt veel weerstand. Vanzelfsprekend onder particuliere marktpartijen, maar, 
belangrijker,, ook onder gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties. Hoe-
well  de voorstanders van een bipartiete verantwoordelijkheid voor de arbeidsbemid-
delingg in de loop van de jaren twintig de overhand krijgen5° worden de plannen niet 
tenn uitvoer gebracht. Een duidelijke reden is daarvoor niet aan te wijzen. Uiteindelijk 
treedtt op 1 januari 1932 een wettelijke regeling voor de arbeidsbemiddeling in wer-
king,, die in de lij n ligt van de adviezen van de staatscommissie en de ILO, maar in-
houdelijkk zeker niet vernieuwend genoemd mag worden. In hoofdzaak wordt wette-
lij kk verankerd wat in de voorgaande jaren tot ontwikkeling was gekomen.s1 De wet re-
geltt een bemiddelingsmonopolie voor de openbare arbeidsbemiddeling. All e ge-

488 Zie Bevaart & Veen 1986. 
499 Van Bekkum 1996, p.286. 
s°° Voor een uitgebreide weergave van deze discussie verwijs ik naar Sol 2000, p. 60 e.v. 
s11 Aldus ook Van Bekkum 1996, p. 356. 
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meentenn zijn verplicht een bemiddelingsorgaan op te richten, maar zij hebben enige 
vrijheidd in de vormgeving ervan. Bepaald wordt dat de arbeidsbemiddeling kosteloos 
zall  plaatsvinden. De financiering wordt verdeeld over Rijk en gemeenten, terwijl de 
organisatiee wordt overgelaten aan de gemeenten. De grootste criticasters van de wet 
zijnn in die tijd de juristen Goedhart en Roeterink.52 zij zijn van mening dat de defini-
tiee van arbeidsbemiddeling niet scherp genoeg is, openbare arbeidsbemiddeling meer 
bevorderdd moet worden en de positie van het Rijk sterker dient te worden. S0I53 wijst 
opp een aantal onduidelijkheden in de nieuwe wet, bijvoorbeeld omtrent de doelen van 
dee openbare arbeidsbemiddeling, de functie van arbeidsbemiddeling en de inhoud 
vann het begrip arbeidsbemiddeling. Een belangrijk probleem is dat de overheid de 
arbeidsbemiddelingg vooral een sociale taak toekent: het bemiddelen van werklozen. 
Dee bemiddelaars zijn echter niet onverdeeld gelukkig met een imago waarbij zij al-
leenn met werklozen geassocieerd worden. Bevaart & Veen54 zien deze strijdvraag of de 
openbaree arbeidsbemiddeling een economische institutie diende te worden (die de 
arbeidsmarktt op basis van de wetten van vraag en aanbod efficiënter zou doen functi-
oneren)) of dat zij een instrument van werkloosheidsbestrijding diende te zijn, als ro-
dee draad in de vooroorlogse periode. Voor arbeidsbemiddeling als instrument van 
werkloosheidsbestrijdingg maakte vooral de overheid zich sterk. Daarnaast blijf t men 
worstelenn met de vraag of bij arbeidsbemiddeling selectie mag plaatsvinden, in de zin 
datt een arbeidsbeurs vrij is om te bepalen welke werkzoekende voor een bepaalde 
vacaturee in aanmerking komt. Enerzijds wordt het gelijkheidsbeginsel op grond van 
rechtvaardigheidd van belang geacht; iedereen met de juiste papieren zou op een rele-
vantee vacature moeten worden gewezen. Anderzijds wordt men geconfronteerd met 
dee vraag van de markt naar selectie op voldoende vakbekwaamheid. Eventuele re-
strictiess aan de openbare arbeidsbemiddeling kunnen inmiddels makkelijker gesteld 
worden,, daar een restrictief vergunningenstelsel van kracht geworden is voor parti-
culieree bemiddeling met winstmotief. Verboden is het nog altijd niet. 

Inn de periode tussen de twee wereldoorlogen is er bijna voortdurend sprake van een 
economischee crisis. Alleen in de tweede helft van de jaren twintig is er een opleving. 
Menn wordt dan ook voortdurend geconfronteerd met een aanbodoverschot op de ar-
beidsmarkt.. Met name in Amsterdam valt waar te nemen dat men de ruimte die er is 
voorr eigen beleid in deze situatie tracht te benutten. Vanaf de jaren twintig is de Ge-
meente-Arbeidsbeurss (van Amsterdam) betrokken bij verschillende vormen van 
werkverschaffingg en werkverruiming. Directeur Detiger ziet dit aanvankelijk niet als 
taakk voor de openbare arbeidsbemiddeling, maar stemt er toch in toe. De achtergrond 
hiervann is dat het in die tijd als een serieus probleem gezien wordt dat een (sterk 
groeiende)) groep werklozen het arbeidsritme zou kunnen ontwennen. Een gevolg 
daarvann zou - in de ogen van Detiger - kunnen zijn dat de Arbeidsbeurs te zeer een 

s22 Zie Goedhart & Roeterink 1929. 
533 Sol 1995. 
544 Bevaart & Veen 1986. 
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instituutt voor langdurige kansarme werklozen wordt. Voor Detiger is de Arbeidsbeurs 
eenn commerciële instelling en geen filantropisch instituut of sociale instelling. In de 
jarenn dertig houdt de economische crisis aan en neemt de werkverschaffing zelfs in 
omvangg toe, met name in Amsterdam in de diamantindustrie en in de vorm van de 
aanlegg van het Amsterdamse Bos. 

Tott aan 1940 wordt nog veel gediscussieerd over de vormgeving van de openbare ar-
beidsbemiddeling.. Hoewel sommigen een omvorming tot een rijksdienst wenselijk 
achten,, behouden de voorstanders van een zekere mate van gemeentelijke autonomie 
vooralsnogg de overhand. Een argument voor decentralisatie is vooral het feit dat men 
opp lokaal niveau beter kan bepalen welke maatregelen en middelen noodzakelijk zijn. 
Dee situatie op de arbeidsmarkt kan immers lokaal en regionaal verschillen. Voor 
centralisatiee wordt onder meer gepleit om beter rekening te kunnen houden met de 
behoeftenn van bedrijfstakken en bedrijfsdeelmarkten. Volgens Kraaijesteinss over-
heerstee binnen het Ministerie van Sociale Zaken de voorkeur voor arbeidsbemidde-
lingg als rijkstaak. Het Ministerie was van mening dat de arbeidsbemiddeling niet naar 
behorenn functioneerde en men was niet in staat om de gemeenten in de hand te hou-
den. . 

2.2.22 Van 1940 tot 1967: centralisering van de arbeidsbemiddeling 

Inn 1940 wordt de Nederlandse arbeidsbemiddeling door de Duitse bezetter omge-
vormdd naar Duits model: het wordteen rijkstaak. Bovendien ontstaat er nu in hoge 
matee eenheid van leiding, dat wil zeggen dat bevoegdheden vooral bij de rijksover-
heidd komen te liggen en de positie van marktpartijen, het georganiseerde bedrijfsle-
venn en de gemeenten in belangrijke mate wordt teruggedrongen. Een belangrijke re-
denn voor het invoeren van dit model was vermoedelijk om een efficiënte bijdrage te 
kunnenn leveren aan de Arbeitseinsatz, op grond waarvan vele Nederlanders, niet 
zeldenn gedwongen, in Duitsland tewerk werden gesteld. De RWA wordt vervangen 
doorr het Rijksarbeidsbureau en op regionaal niveau worden Gewestelijke Arbeidsbu-
reausreaus (GAB's) ingesteld, s6 In 1943 wordt op mesoniveau de zogenaamde Coördina-
tiediensttiedienst ingesteld, die in elk district functioneert tussen het Rijksarbeidsbureau en 
dee GAB's. Na de oorlog ontwikkelen deze diensten zich tot provinciale districtsbu-
reaus,, geleid door een Hoofdinspecteur-Directeur. 

Naa de Tweede Wereldoorlog blijf t de gecentraliseerde organisatiestructuur van de 
arbeidsvoorzieningorganisatiee gehandhaafd. Hieruit mag voorzichtig worden gecon-
cludeerdd dat dergelijke ideeën reeds vóór 1940 leefden, maar toen niet konden wor-
denn doorgevoerd. Van Bekkum57 stelt dat betekenis van de bezettingsjaren voor het 

555 Kraaijestein 1995. 
s66 Besluit betreffende de arbeidsbemiddeling (SO805), 5 oktober 1940. 
577 Van Bekkum 1996, p. 399 e.v. 
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arbeidsmarktbeleidd groter geacht moet worden dan, om begrijpelijke reden, vaak 
wordtt erkend, ook in de literatuur. 

Anderss dan ten aanzien van de sociale zekerheid - waar ik in de volgende paragraaf 
opp terugkom - staat de discussie over de rolverdeling tussen de overheid en de soci-
alee partners op een laag pitje. De overheid houdt de touwtjes van het arbeidsvoorzie-
ningsbeleidd strak in handen. Ook arbeidsbemiddeling met winstmotief wordt nu re-
soluutt de kop ingedrukt. 

Hett Rijksarbeidsbureau ressorteert onder het Directoraat-Generaal Arbeidsvoorzie-
ningg van het Ministerie van Sociale Zaken en heeft, naast de directe bemiddeling, te-
venss tot taak 'de zorg voor de openbare voorlichting bij beroepskeuze en de bemidde-
lingg voor het verkrijgen van een gelegenheid om vakkennis op te doen'.s» Ook worden 
diversee scholingstaken aan het takenpakket van het Rijksarbeidsbureau toegevoegd. 
Later,, in 1965, wordt het directoraat-generaal gereorganiseerd en ontstaan er drie 
directies:: voor algemeen arbeidsvoorzieningsbeleid, voor specialistisch arbeidsvoor-
zieningsbeleidd en voor aanvullende werkgelegenheid en vakopleiding. Tevens wordt 
mett de reorganisatie een ontwikkeling naar gedifferentieerder beleid voor verschil-
lendee aanbodgroepen in gang gezet. 

Dee arbeidsbureaus krijgen bij de uitvoering van de Werkloosheidswet, de Rijks-
groepsregelingg Werkloze Werknemers - een bijstandsregeling - en de Wet Werk-
loosheidsvoorzieningg een controlerende taak; geen bevoegdheden. Verder krijgt de 
arbeidsvoorzieningsorganisatie,, naast de primaire bemiddelingstaak nog de volgende 
takenn toebedeeld: scholing, beroepskeuzevoorlichting en de preventieve ontslagtoets. 
Aangezienn de Nederlandse economie na de succesvolle wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlogg sterk is en mede daardoor de werkloosheid erg laag wordt, verkeert ook 
dee arbeidsvoorzieningsorganisatie in de jaren vijfti g en zestig in rustig vaarwater. Er 
iss weinig reden tot ingrijpende veranderingen. 

Eindjarenn vijftig , wanneer uitzendwerk zijn intrede doet, gaat de overheid zich be-
moeienn met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. S0I59 onderscheidt twee 
redenenn voor deze ontwikkeling: de bestrijding van fraude met sociale premies en 
belastingenn alsmede de verstoring van de concurrentieverhoudingen die daarvan uit-
ging.. Uiteindelijk wordt in 1965 de Wet Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten 
aangenomen,, waarmee de overheid de verantwoordelijkheid voor de regulering van 
dee markt naar zich toetrekt. In 1970 wordt een vergunningenstelsel voor uitzendbu-
reauss ingesteld. Men is er in die tijd beducht voor dat de commerciële praktijken 
waarmeee de opkomst van uitzendarbeid gepaard gaat, de goede verhoudingen op de 
arbeidsmarktt bedreigt. 

sss Zie besluit SO800, art. 1, lid 4. 
599 Sol 1995 
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Vanaff  1965 is waarneembaar dat maatschappelijke organisaties - met name het be-
drijfslevenn - via overleg invloed wensen op het arbeidsmarktbeleid.60 In 1969 krijgt 
ditt vorm door de instelling van de Raad voor de Arbeidsmarkt. De raad is tripartiet 
samengesteldd en functioneert als een commissie van de Sociaal-Economische Raad 
(SER). . 

2.2.33 Van 1967 tot 1980: activerend arbeidsmarktbeleid 

Inn 1967 brengt de Organisation for Economie Co-operation and Development 
(OECD),, als vervolg op een rapport over actief arbeidsvoorzieningsbeleid uit 1964, 
eenn landenstudie uit over Nederland.61 Een belangrijk kritiekpunt op het Nederlandse 
arbeidsvoorzieningsbeleidd dat daarin verwoord wordt, is dat coördinatie tussen ar-
beidsmarktbeleidd en andere domeinen van het sociaal-economisch beleid ontbreekt. 
Dee OECD is van mening dat de organisatie van de arbeidsvoorziening verbeterd moet 
worden,, vooral met het oog op de belangrijke rol die de arbeidsvoorzieningorganisa-
tiee speelt bij de vormgeving van het actief arbeidsmarktbeleid. Aan de kritiek van de 
OECDD wordt echter minder aandacht besteed dan aan de positieve punten die het 
rapportt belicht - vooral het overleg tussen overheid en sociale partners wordt positief 
gewaardeerd.. Er verandert aanvankelijk dan ook weinig.62 

Belangrijkee ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsvoorziening zijn in de jaren 
zestigg en zeventig de sterke groei van uitzendwerk (waarmee weer particuliere be-
middelingsinstitutiess tot ontwikkeling komen) en het langzaam maar zeker groeiende 
werkloosheidsprobleem.. Door structurele wijzigingen op de arbeidsmarkt ontstaan 
aanbodoverschotten.. Dit gaat tevens gepaard met een groot aantal onvervulbare va-
caturess en veel 'uitstoot' in de WAO - waarover later meer. De rol van de publieke 
arbeidsvoorzieningg wordt door deze laatste ontwikkelingen groter. Er wordt veel ver-
wachtt van arbeidsvoorzieningsmaatregelen. Het imago van de GAB's is echter nega-
tief,, zowel bij werkgevers als werkzoekenden. De arbeidsvoorziening wordt hiermee 
gedwongenn tot een heroriëntatie. 

Inn 1971 wordt in een SER-advies het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS) gepresen-
teerd.. Het arbeidsbureau moet minder bureaucratisch en meer dienstverlenend wor-
den.. Het arbeidsbureau zou moeten veranderen in een 'arbeidsmarkt-
informatiecentrum',, zonder nevenactiviteiten zoals de inschrijvingsplicht voor uitke-
ringsgerechtigdenn en het verlenen van ontslagvergunningen. Tevens wordt meer aan-
dachtt voor de gebruikers aan de aanbodzijde, de minder kansrijke werkzoekenden in 
hett bijzonder, als doelstelling geformuleerd. In de blauwdruk van het Ministerie voor 

600 Zie Van Voorden 1975. 
6»» OECD 1967. 
622 Aldus ook Burger, Van der Veen & Hemerijck 1995, p. 392. 
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dee ANS-organisatie uit 1971 wordt veel nadruk gelegd op vergroting van de dienst-
verlening,, een versterkte autonome positie van de arbeidsvoorzieningorganisatie en 
eenn versterkte eigen verantwoordelijkheid van zowel cliënten als medewerkers, een 
meerr actieve en professionelere werkwijze en tegelijkertijd zowel een verruiming van 
hett takenpakket als het afstoten van oneigenlijke taken. In 1985 is de ANS-aanpak 
overall  ingevoerd. 

Inn 1975 stapt het kabinet-Den Uyl over op een ander sociaal-economisch beleid. Het 
keynesiaanss model wordt geleidelijk aan verlaten. Dat wil zeggen dat de overheidsuit-
gavenn beter in de hand gehouden moeten worden. Waar voorheen, ook ten aanzien 
vann het arbeidsmarktbeleid, bij economische tegenwind snel gekozen werd voor het 
stimulerenn van de vraag, zal voortaan een macro-economisch structuurbeleid de eer-
stee keuze zijn, gericht op matiging van de groei van de collectieve sector en van de 
arbeidskosten.. Burger, Van der Veen & Hemerijck63 wijzen op de gevolgen van deze 
omslagg voor de arbeidsvoorziening(sorganisatie). Conjuncturele instrumenten wor-
denn vervangen door een beleid gericht op het bestrijden van structurele werkloosheid. 

Dee sterke groei van de werkloosheid in de tweede helft van de jaren zeventig had ook 
gevolgenn voor het arbeidsmarktbeleid. Dit was niet langer enkel gericht op een betere 
afstemmingg van vraag en aanbod, maar bijvoorbeeld ook op herverdeling van arbeid 
enn verruiming van werkgelegenheid. Volgens Sol64 is het regeringsbeleid na 1975 
echterr tweeslachtig: enerzijds wordt een vraaggerichte benadering verwacht; ander-
zijdss moet een doelgroepenbeleid ontwikkeld worden en ontstaan er mogelijkheden 
voorr werk met behoud van uitkering. 

2.2.44 Van 1980 tot 2000: via tripartiserin g naar  privatiserin g 

Vanaff  1980 streeft de toenmalige Minister van Sociale Zaken (Albeda) naar een 
structuurveranderingg van de arbeidsvoorziening. De arbeidsvoorzieningsorganisatie 
gaatt zich vanaf 1980 steeds meer richten op de wensen van de werkgevers; er wordt 
meerr aandacht besteed aan de marktpositie van de arbeidsbureaus. Arbeidsvoorzie-
ningg ziet zich hiertoe genoodzaakt door de sterk stijgende werkloosheid. De overheid 
enn de sociale partners uiten ongenoegen over de geringe rol die Arbeidsvoorziening 
tott dan speelt in de werkloosheidsbestrijding. 

Inn het tweede kabinet-Van Agt ontstaat spanning tussen de wens de arbeidsvoorzie-
ningg enerzijds territoriaal te decentraliseren en anderzijds - zoals Albeda wilde - te 
tripartiseren.. Minister De Koning65 staat in de eerste helft van de jaren tachtig achter 
dee tripartiseringsgedachte. Er is echter nog geen draagvlak voor de gedachte - die 

«*»» Idem, p. 395. 
6""  Sol 1995 
6ss J. de Koning was Minister van SZW in het kabinet-Lubbers I (1982-1986) 
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ookk door staatssecretaris De Graaf wordt geventileerd - om ook de organisatie van de 
socialee zekerheid op dezelfde wijze aan te passen.66 Sol6? wijst erop dat ook binnen 
hett Ministerie van SZW verdeeldheid heerst. Het Directoraat-Generaal Arbeidsvoor-
zieningg wil zowel beleidsvorming als uitvoering onder tripartiet bestuur brengen, 
terwijll  het Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid van mening is dat de overheid het 
primaatt moet behouden bij de beleidsbepaling betreffende de sociale zekerheid. De 
Koningg slaagt erin de eisen van tripartisering en regionale decentralisatie van de ar-
beidsvoorzieningg met elkaar te verenigen door de eis te laten vallen dat de organisatie 
vann de arbeidsvoorziening onder zijn ministerie moet vallen.68 

Inn 1985 adviseert de SER om voor de arbeidsvoorziening een tripartiete bestuurs-
structuurr op centraal en regionaal niveau te realiseren.6^ De sociale partners, met 
namee de werkgevers, achten tripartisering wenselijk met het oog op de invloed van 
hett arbeidsvoorzieningsbeleid op het personeelsvoorzieningsbeleid van bedrijven en 
hett cao-overleg. Tevens wordt verwacht dat door de invloed van werkgevers en werk-
nemerss een goede aansluiting op de wensen van de klanten beter gerealiseerd kan 
worden.. Bovendien voorziet tripartisering in de maatschappelijke behoefte aan uit-
breidingg van bevoegdheden op mesoniveau, ofwel het zogenaamde 'maatschappelijk 
middenveld'.. De behandeling van het wetsvoorstel in deze richting verloopt echter 
stroef.. Veel parlementsleden zijn van mening dat zij te veel bevoegdheden tot con-
trolee kwijtraken en dat het algemeen belang in het kan vergroten. Veel belangenor-
ganisatiess zijn argwanend en willen het doelgroepenbeleid beter verankerd zien in 
landelijkee wetgeving of richtlijnen. De Minister en de sociale partners houden echter 
standd en op 1 januari 1991 treedt de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet in werking. 

Inn de tussentijd is de werkloosheid sterk gestegen en zijn de arbeidsbureaus in grote 
problemenn geraakt: minder middelen per werkloze, een slecht imago, lage kwaliteit 
vann het personeel, overbelasting van het personeel, te weinig sectorspecifiek beleid, te 
weinigg informatie, inadequate intake, etc. In de tweede helft van de jaren tachtig 
daaltt de werkloosheid weliswaar enigszins, maar er resteren nog veel nijpende pro-
blemen,, zoals de langdurige werkloosheid en het hoge aantal WAO'ers.?0 

Inn drie opzichten wordt in 1991, met de inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzie-
ningswet,, een nieuwe weg ingeslagen. Ten eerste vindt er tripartisering plaats in de 
vormm van de oprichting van een zelfstandig publiekrechtelijk lichaam onder tripartiet 
bestuur.. De Arbeidsvoorzieningswet 1991 is daarmee gebaseerd op het principe van 

666 Vergelijk Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (verhoren), Kamerstuk-
kenken II1992/93, 22 730, nr.9, verhoor J. de Koning, p. 600. 
b?? Sol 1995. 
688 Vergelijk Burger, Van der Veen & Hemerijck 1995, p. 399. 
*99 SER 1985. 
7°° Zie WRR, 1987. 
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onderhandelendonderhandelend bestuur^. Daarnaast is er sprake van decentralisatie naar het regio-
nalee niveau. In de nieuwe situatie komt er één Centraal Bestuur voor de Arbeids-
voorzieningvoorziening (CBA) en 28 regionale besturen (RBA). Gezamenlijk zijn zij verantwoor-
delijkk voor een doelmatige en rechtvaardige arbeidsbemiddeling. De Minister van 
SZWW houdt toezicht op het CBA. De tripartiete samenstelling geldt zowel voor het 
CBAA als voor de RBA's. En het derde element van de nieuw ingeslagen weg betreft 
'demonopolisering'' ofwel de opheffing van het overheidsmonopolie op arbeidsbemid-
deling;; werkgevers en werknemers hebben voortaan immers ook invloed. 

Inmiddelss is de algemene opinie ten aanzien van uitzendwerk gekeerd. Steeds meer 
wordtt uitzendwerk positief gewaardeerd als smeermiddel voor de stroef draaiende 
arbeidsmarkt.. De Wet Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (TBA) wordt op-
genomenn in de Arbeidsvoorzieningswet en is minder dan voorheen gericht op de be-
strijdingg van excessen, maar meer op een verbetering van de verhoudingen op de ar-
beidsmarkt.. De vergunningsplicht voor uitzendorganisaties blijf t wel van kracht. 
Omdatt bovendien de vrees voor misstanden als gevolg van bemiddeling door derden 
niett groot meer wordt geacht, worden de geesten - vooral binnen de SER - in toene-
mendee mate rijp voor het toestaan van commerciële vormen van arbeidsbemiddeling. 

Inn de Arbeidsvoorzieningswet 1991 wordt de werkingssfeer van de arbeidsvoorziening 
verruimd,, het arbeidsbemiddelingsbegrip geherdefinieerd, het bemidde-
lingsmonopoliee van de arbeidsvoorzieningsorganisatie opgegeven, de regiefunctie 
voorr de arbeidsvoorzieningsorganisatie op de arbeidsmarkt geïntroduceerd en het 
vergunningenbeleidd inzake de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten gedele-
geerdd aan Arbeidsvoorziening. Belangrijk voor deze keuzes is het feit dat inmiddels 
tall  van organisaties invloed uitoefenen op de arbeidsallocatie. Het taakgebied moet 
(volgenss de SER) dan ook dit hele gebied omvatten. Het risico op misstanden wordt 
zeerr klein geacht en om zelfs dat te voorkomen komt er een vergunningsplicht voor 
bemiddelingg door derden. 

Dee nieuwe organisatie van de arbeidsvoorziening krijgt echter veel kritiek. De doel-
stellingenn worden niet gehaald, met name niet voor de kansarme langdurig werklo-
zen.. In 1994 komen de vergunningenstelsels ter discussie te staan. Een deel van de 
SERR (met name de werkgevers) willen deze afschaffen. Ook de overheid neigt steeds 
meerr naar marktwerking en deregulering. In de Nota strategische verkenningen van 
hett Ministerie van SZW72 wordt de verantwoordelijkheid van de overheid beperkt tot 
basisbeschermingg en ordening. Ook de mogelijkheid om werkzoekenden een vergoe-
dingg te vragen voor bemiddeling wordt steeds serieuzer genomen. 

?]] De betekenis van onderhandelend bestuur bespreek ik in hoofdstuk 3. 
?22 Ministerie van SZW 1994. 
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Inn het kader van de hernieuwde aandacht voor de bemiddeling van doelgroepen 
wordtt een nieuwe werkmethode geïntroduceerd, gebaseerd op het vierfasenmodel, 
datt berust op een categorisering van werkzoekenden. De vierde fase bestaat uit de 
werklozenn waarvoor het instrumentarium van Arbeidsvoorziening tekortschiet. Hier-
uitt wordt snel de conclusie getrokken dat Arbeidsvoorziening deze groep laat vallen. 
Daaropp komt erg veel kritiek. Eind 1994 bevindt Arbeidsvoorziening zich in buiten-
gewoonn onrustig vaarwater, mede door de financiële situatie (er moet bezuinigd wor-
denn en er is sprake van vermeend financieel wanbeheer). Overleg tussen de verant-
woordelijkee partijen volgt; rigoureuze veranderingen vloeien daaruit echter niet 
voort. . 

Dee doelmatigheidstaak uit de Arbeidsvoorzieningswet 1991 wordt geconcretiseerd in 
eenn aantal plaatsingen, waarvan 75% uit werklozen dient te bestaan en 25% uit werk-
zoekendee werkenden. De rechtvaardigheidstaak wordt vertaald naar een evenredig-
heidstaakstelling:: de omvang van de specifieke groepen moet weerspiegeld worden in 
eenn vergelijkbaar aantal plaatsingen. De resultaten van de Arbeidsvoorzieningswet 
19911 vallen echter tegen. Met name het evaluatierapport van de Commissie-Van Dijk 
uitt 1995 is kritisch. Het beleid en de organisatievorm dragen wel bij aan de recht-
vaardigheidsdoelstelling,, maar zeker niet aan de doelmatigheidsdoelstelling. De kri-
tiekk richt zich vooral op het gebrek aan slagvaardigheid bij het CBA en de onhandige 
wijzee waarop de overheid c.q. de Minister omgaat met de grote rol die hij in het ge-
heell  speelt. (De wetgever treedt namelijk tevens op als financier en toezichthouder.) 
Volgenss 'Van Dijk' ontwikkelt de Minister te veel eigen beleid, stelt hij zich te weinig 
terughoudendd op als financier en is hij juist té terughoudend geweest als toezicht-
houder.. Door het feit dat de Minister een dubbelrol heeft als wetgever en financier 
komtt de tripartiete gelijkwaardigheid in het geding en raken de sociale partners het 
vertrouwenn in hun medebestuurder kwijt . Bovendien zou er te veel worden gekort op 
budgettenn en is er weinig druk op het CBA om slagvaardiger te opereren. De commis-
siee is positiever over de verzelfstandiging. Er is minder regelzucht en de doelstelling 
vann een meer op de lokale markt gerichte aanpak komt goed uit de verf. Het functio-
nerenn van de RBA's wordt ook met een voldoende gewaardeerd. De evaluatiecommis-
siee beveelt aan om de bestuursleden zitting te laten nemen als deskundigen zonder 
lastt en ruggenspraak. 

Inn 1996 komt er, met het oog op de negatieve evaluatie van de vorige wet, een nieuwe 
Arbeidsvoorzieningswett tot stand, die in 1997 in werking treedt. In het aanvankelijke 
wetsvoorstell  lijk t minister Melkerts van SZW ernaar te streven dat Arbeidsvoorzie-
ningg zich gaat toeleggen op het bemiddelen en begeleiden van moeilijk bemiddelbare 
werkzoekenden.. Bovendien heeft de Minister voor zichzelf een veel sterker sturende 
roll  in gedachten dan voorheen het geval was. Arbeidsvoorziening, en met name de 
werkgevers-- en werknemersvertegenwoordiging in het CBA, verzet zich echter tegen 

""  A.P.W. Melkert is tussen 1994 en 1998 minister van SZW in het kabinet-Kok I. 
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dee voorstellen van de Minister. Men ziet zijn toekomst ernstig bedreigd wanneer de 
bemiddelingg van alle goed plaatsbare werkzoekenden aan andere marktpartijen moet 
wordenn overgelaten. De sociale partners dreigen zelfs uit het bestuur van de arbeids-
voorzieningsorganisatiee te stappen. 

Wanneerr ook de Tweede Kamer onderdelen van deze kritiek blijkt te delen moet het 
kabinett haar wetsvoorstel aanpassen. Arbeidsvoorziening mag blijven werken volgens 
dee draaggolfgedachte74, maar moet zich in het bijzonder richten op dienstverlening 
aann moeilijk plaatsbare werkzoekenden. Via een inkoopmodel moet Arbeidsvoorzie-
ningg langzaam maar zeker de concurrentie met andere bemiddelaars aangaan. Aan-
vankelijkk is nog sprake van gedwongen winkelnering voor sociale diensten en uitvoe-
ringsinstellingen,ringsinstellingen, maar aan deze situatie zal een eind komen. Inmiddels is besloten 
datt Arbeidsvoorziening zal worden opgesplitst in een publiek deel en een privaat deel. 
Hett private deel bevat de bemiddelingsfunctie; op dat terrein moet Arbeidsvoorzie-
ningg de concurrentie aangaan met particuliere bemiddelaars.75 Verder verdwijnt de 
overheidd uit het bestuur van Arbeidsvoorziening. Het CBA bestaat voortaan naast de 
zess vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers (elk drie) uit drie kroonleden, 
waaronderr de voorzitter. De Minister behoudt wél de bevoegdheid het budget vast te 
stellenn en daarmee de nodige invloed op het beleid. 

Inn de tussentijd heeft de opkomst van uitzendwerk een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt.. De uitzendbranche gaat in de loop van de jaren negentig een belangrij-
kee rol spelen bij de personeelsvoorziening. Bovendien is de maatschappelijke waarde-
ringg voor uitzendorganisaties in positieve zin veranderd. Uitzendwerk wordt steeds 
meerr beschouwd als een smeermiddel voor een goed functionerende arbeidsmarkt. 
Ditt wordt bekrachtigd in het akkoord Flexibiliteit en zekerheid in de Stichting van de 
Arbeidd in 1996. Daarin wordt overeengekomen dat de vergunningsplicht voor uit-
zendbureauss kan vervallen. Daar staat tegenover dat de uitzendbureaus hun werk-
nemerss meer rechten moeten verlenen. 

2.33 Beknopte geschiedenis van de sociale zekerheid 

Inn deze paragraaf bespreek ik de geschiedenis van het Nederlandse stelsel van sociale 
zekerheid.. Ook hier onderscheid ik een viertal tijdvakken. De eerste overgang zie ik in 
1945>> wanneer de overheidsbemoeienis met de sociale zekerheid vorm krijgt. Vervol-
genss wordt tot aan 1967 gewerkt aan de opbouw daarvan. Onmiddellijk na de vol-

744 Bij het arbeidsvoorzieningsbeleid wordt vaak gebruik gemaakt van de beeldspraak draaggolf (ook 
well  slipstream) om aan te duiden dat een beleid gericht op de vraagzijde van de arbeidsmarkt (dat wil 
zeggenn dat ook goed bemiddelbare werkzoekenden in aanmerking komen voor bemiddeling) een 
noodzakelijkee voorwaarde is om een succesvol beleid voor de aanbodkant (dat wil zeggen dat ook 
moeilijkk bemiddelbaren succesvol bemiddeld worden) tot stand te brengen. 
755 In het laatste deel van hoofdstuk 7 zal ik expliciet ingaan op de actuele stand van zaken hieromtrent. 
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tooiingg van het stelsel slaat de twijfel toe omtrent de vraag of het wel uitvoerbaar en 
betaalbaarr is. Tot 1982 duurt de discussie hieromtrent voort, maar pas na het aantre-
denn van het eerste kabinet-Lubbers wordt er ingegrepen. De herstructurering van het 
socialezekerheidsstelsell  duurt voort tot de dag van vandaag. 

2.3.11 Tot 1945: de eerste verschijningsvormen van sociale zekerheid 

Evenalss op het terrein van de arbeidsvoorziening is de overheidsbemoeienis met de 
socialee zekerheid tot het begin van de twintigste eeuw gering. Gedurende de ige eeuw 
wordtt duidelijk dat staatstusschenkomst in de sociale politiek onvermijdelijk is?6. In 
18544 treedt de Armenwet in werking. Ook hierin is de rol van de overheid beperkt; de 
armenzorgg wordt grotendeels in goede handen geacht bij de Kerk. Ook ten aanzien 
vann de Wet op de Kinderarbeid van 1874 en de Arbeidswet uit 1889 is de rol van de 
overheidd bescheiden. De vakbeweging toont meer initiatief: reeds vóór 1870 richten 
vakverenigingenn de eerste werkloosheidsverzekeringen op. 

Naa 1900 neemt de politieke en maatschappelijke discussie over de rol van de overheid 
tenn aanzien van armoedebestrijding allengs toe, hetgeen snel leidt tot initiatieven en 
wetgeving.. Gemeenten beginnen langzaam maar zeker de werkloosheidsuitkeringen 
vann de vakbonden aan te vullen. 

Inn de ontwikkeling van de verzorgingsstaat zijn vier fasen te onderscheiden^. De eer-
stee fase loopt tot ongeveer 1914. In 1901 is de Ongevallenwet de eerste verplichte so-
cialee verzekering in Nederland, waarin bepaalde categorieën van werkgevers verplicht 
wordenn hun werknemers bij de Rijksverzekeringsbank tegen de gevolgen van be-
drijfsongevallenn te verzekeren of het risico zelf te dragen. Nieuw in deze periode is het 
minn of meer verplichte karakter van de regelingen, de bemoeienis van de Staat en de 
tendenss naar meer collectieve verzekeringen en regelingen. De dekking blijf t echter 
nogg beperkt tot bepaalde risico's (arbeidsongeschiktheid) en bepaalde groepen 
(werknemers).. Tot omstreeks 1905 zijn deze verzekeringen echter nog beperkt van 
omvang.?88 Daarna groeien de werkloosheidskassen - evenals de vakbonden zelf -
snel.. Tevens worden er dan in veel steden gemeentefondsen opgericht die subsidies 
verstrekkenn aan bedrijfstakken, waar de kosten van werkloosheidsverzekering te 
hoogg zijn. 

Dee tweede fase beslaat de periode tussen de twee wereldoorlogen. Hierin staat de idee 
vann het rechtvaardig arbeidsloon centraal: een werknemer dient ook van loon voor-
zienn te zijn in tijden waarin hij door ziekte, werkloosheid of ouderdom (tijdelijk) niet 
inn staat is om arbeid te verrichten. Zo wordt het stelsel in 1919 uitgebreid met de In-
validiteitswetvaliditeitswet en de Ouderdomswet. In beide gevallen betreft het verplichte werkne-

?66 Aldus ook Roebroek & Hertogh, 1998, deel 1. 
f?f? Hemerijck & Van der Veen 1995, p. 293. 
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mersverzekeringen.. Niet-werkenden kunnen zich vrijwilli g tegen de financiële gevol-
genn van ouderdom verzekeren. Ook de werkloosheidsverzekering wordt, naarmate zij 
complexerr en omvangrijker wordt, door de rijksoverheid steeds meer uit handen van 
werkgevers,, werknemers en gemeenten genomen. 

Inn de jaren twintig wordt uitvoerig gediscussieerd over de uitvoering van de Ziekte-
wetwet die al in 1913 in het Staatsblad was verschenen. Het oorspronkelijke voorstel was 
om,, zoals bij de Ongevallenwet, de uitvoering in handen te leggen van regionale Ra-
denden van Arbeid, samengesteld uit werkgevers, werknemers en een onafhankelijke 
voorzitter.. In 1929 wordt uiteindelijk echter een wet aangenomen die regelt dat de 
Ziektewett naar keuze van de werkgever wordt uitgevoerd door een Raad van Arbeid 
off  een van de sectorale bedrijfsvei'enigingen, die in de meeste gevallen bestuurd wor-
denn door werkgevers en werknemers uit de betreffende bedrijfstak. In de praktijk 
wordt,, bij de inwerkingtreding van de Ziektewet in 1930, massaal gekozen voor de 
bedrijfsverenigingen.. Tegelijkertijd wordt de Federatie van bedrijfsverenigingen 
(FBV)(FBV) voor ziekengeldverzekeringen opgericht om de coördinatie van de Ziektewet te 
bevorderen. . 

Dee ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering blijf t enigszins achter bij de rege-
lingenn voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. De uitvoering van de werkloosheidsver-
zekeringg is namelijk (nog altijd) in handen van de vakverenigingen, zij het onder 
controlee van de overheid. Het bereik van deze verzekeringen is erg laag. 79 De organi-
satiegraadd van de werkenden is namelijk niet hoog: in 1929 ongeveer 20%. Van de 
georganiseerdenn voldoet bovendien niet iedereen aan de voorwaarden voor deelna-
me. . 

Tijdenss de crisisperioden van de eerste helft van de jaren twintig en van de jaren der-
tig,, wordt door de overheid sterk getwijfeld aan de effectiviteit van het ontwikkelde 
stelsell  en uiteindelijk gaat men een meer activerend beleid voorstaan. Er is sprake 
vann hoge werkloosheid in deze jaren en het beleid waarmee verschillende regeringen 
daaropp reageren is voornamelijk gebaseerd op het liberale gedachtegoed. Niettemin 
wordtt door de hoge werkloosheid de bestaande steunregeling niet meer toereikend 
geacht.. Men wil niet dat de valide, werkwillige werklozen onder de armenzorg zouden 
moetenn vallen. Zo ontstaat er, met de nodige tegenzin van de kant van de regering, 
eenn speciale steunregeling voor 'uitgetrokken' werklozen (werklozen die niet langer 
rechtt hadden op een uitkering krachtens de werkloosheidsverzekering). De steun-
trekkerr is verplicht werk te aanvaarden en staat onder strenge controle. Tweemaal 
perr dag moet men zich melden tijdens werktijd: het zogenaamde 'stempelen'. De 
Rooy8°° noemt het typerend dat deze regeling niet werd uitgevoerd door de Dienst Ar-
beidsbemiddelingbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering (Departement van Arbeid), maar 

788 Aldus ook Schrage & Nijhof 1992. 
799 Zie De Rooy 1979 
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doorr de afdeling Armenzorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Steun is 
eenn gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar het Rijk houdt via een subsidierege-
lingg invloed op de beleidsvorming. De steunregeling is voortdurend aan wijzigingen 
onderhevig.. Enerzijds is fraude steeds een groot probleem; anderzijds dreigt, bij een 
verderee inperking of afschaffing van de regeling 'inzinking', dat wil zeggen een zoda-
nigee deplorabele toestand van bepaalde gezinnen dat men te gedemoraliseerd raakt 
omm nog toe te kunnen treden tot de arbeidsmarkt. De steunregeling moet er in feite 
voorr zorgen dat de overgang naar de armenzorg voor valide werkzoekenden kan wor-
denn uitgesteld. 

Inn de jaren twintig maakt de armenzorg zich, minstens voor een groot gedeelte, los 
vann burgerlijke en charitatieve initiatieven. De gemeenten gaan hierin dan een be-
langrijkee rol spelen. Wanneer na 1930 de economische crisis snel in hevigheid toe-
neemt,, komt onder andere de steunregeling sterk onder druk te staan. De regering-
Ruyss de Beerenbrouck maakte echter geen krachtdadige indruk en nam een afwach-
tendee houding aan. De Steun bleef daardoor op het oude niveau. 
Inn 1933 komt er een nieuwe regering, onder leiding van Colijn, die wél overgaat tot 
bezuinigingg op de steunverlening. Bovendien worden de gemeenten in toenemende 
matee door Den Haag in een houdgreep genomen. De regering wil tegengaan dat ge-
meentenn afwijken van de landelijke normen, hetgeen met name de grote gemeenten 
voordienn wel deden, en men dwingt de lokale bestuurders tot bezuinigingen op uitke-
ringenn en ambtenarensalarissen. Tussen 1934 en 1937 groeit de economische crisis 
ookk Colijn boven het hoofd. Met name de uitgetrokken werklozen kwamen in een si-
tuatiee van armoede te verkeren. Het werd steeds moeilijker om in aanmerking te ko-
menn voor steun, het uitkeringsniveau ging omlaag en ook voor aanvullende maatre-
gelenn - de huurtoeslag bijvoorbeeld - was nauwelijks meer ruimte. 

Inn 1941 wordt het stelsel van sociale zekerheid nog uitgebreid met de Kinderbijslag-
wetwet en de Ziekenfondswet. Vervolgens belemmert de Tweede Wereldoorlog de uit-
voeringg van verdere plannen. Anders dan ten aanzien van de arbeidsvoorziening oe-
fentt de Duitse bezetter weinig invloed uit op het beleid wat de sociale zekerheid be-
treft. . 

2.3.22 Van 1945 tot 1967: uitbouw van het socialezekerheidsstelsel 

Naa 1945 begint de derde fase - nog steeds volgens de indeling van Hemerijck en Van 
derr Veen - , die gekenmerkt wordt door een sterke uitbreiding van de reikwijdte van 
hett stelsel van sociale zekerheid. Daarbij neemt de invloed van de sociale partners 
allengss toe. In 1945 rapporteert de Commissie-Van Rhijn, geïnspireerd door de Britse 
Commissie-Beveridge,Commissie-Beveridge, over de grondslagen en de toekomstige ontwikkeling van de 
socialee verzekeringen en sociale voorzieningen. De commissie adviseert een sluitend 

800 Idem. 
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enn de gehele bevolking omvattend stelsel, op basis van verzekeringen en voorzienin-
gen,, onder verantwoordelijkheid van de overheid. De uitvoering zou in sterke mate 
publiekk moeten zijn (door Sociale Raden) en territoriaal gedecentraliseerd. Boven-
dienn zou er een minimumloon ingesteld dienen te worden. De Stichting van de Ar-
beid811 maakt echter in een aantal nota's duidelijk dat zij volksverzekeringen afwijst 
(dee rechtsgrond moet arbeid zijn) en de rol van de Staat wil beperken, ten gunste van 
dee invloed van de sociale partners. Hieraan ligt een principiële, op levensbeschou-
wingg gebaseerde, discussie ten grondslag, die ook al speelde bij de totstandkoming 
vann de Ziektewet. Er kunnen drie standpunten onderscheiden worden, die elk binnen 
éénn van de maatschappelijke zuilen dominant zijn en leiden tot een andere visie op de 
uitvoeringsorganisatiee van de sociale zekerheid:82 

 het principe van 'soevereiniteit in eigen kring', dat in protestants-christelijke 
kringg gehuldigd wordt en zou leiden tot uitsluitend invloed in de uitvoerings-
organisatiee voor belanghebbenden (werkgevers en verzekerden); 

 het 'subsidiariteitsbeginsel', aangehangen door 4e katholieken, staat een pri-
mairee verantwoordelijkheid van belanghebbenden voor en een secundaire voor 
dee overheid; 

 'functionele decentralisatie' wordt vooral bepleit door socialisten en komt neer 
opp een gedeelde bevoegdheid voor belanghebbenden, de overheid en deskun-
digenn in de uitvoerende instanties. 

Hoee dicht deze drie beginselen ook bij elkaar lijken te liggen, toch hebben zij geleid 
tott drie belangrijke strijdvragen met betrekking tot de Organisatiewet sociale verze-
keringenn (Osv): 

 overheidsorganen of particuliere organen; 

 centralisatie of decentralisatie; 

 territoriale of bedrijfstaksgewijze indeling. 

Dee confessionele politieke partijen zijn het op basis van soevereiniteit in eigen kring 
enn het subsidiariteitsbeginsel eens met de kritiek van de Stichting van de Arbeid en 
wordenn gesteund door de liberalen. Binnen de Stichting van de Arbeid vormen de 
werkgeverss een meerderheid met de christelijke werknemers. De Partij van de Arbeid 
(PvdA)) steunt, evenals de niet-christelijke vakbeweging, in grote lijnen de aanbe-
velingenn van Van Rhijn. 

811 De Stichting van de Arbeid werd in 1945 opgericht en is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
werknemers-- en werkgeversorganisaties. De Stichting van de Arbeid heeft als taak de regering te advi-
serenn over maatregelen op sociaal terrein. 
822 Zie Rieken 1985. 
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Vervolgenss wordt de gemengde commissie-Van Rhijn ingesteld, die is aangevuld met 
ledenn van de Stichting van de Arbeid. Deze commissie volgt, in haar rapportage in 
19488 dan ook de lij n van de Stichting van de Arbeid: de kring der verzekerden wordt 
slechtss uitgebreid met zelfstandigen. De uitvoering wordt grotendeels bij de bedrijfs-
verenigingenn gelegd, waarmee de rol van de overheid drastisch wordt beperkt. De 
FBVV raakt haar achtervoegsel 'voor ziekengeldverzekeringen' kwijt en gaat, intern en 
extern,, leiding geven aan de bedrijfsverenigingen. De administratie van de bedrijfs-
verenigingenn (het verstrekken van uitkeringen) wordt ondergebracht bij het Centraal 
Administratiekantoor,Administratiekantoor, dat districtsgeAvijs vertakt is. Desgewenst kan een bedrijfsver-
enigingg de administratie zelf voeren. Het voorstel voor de districtsgewijze vertakking 
wordt,, na het parlementair debat, in de uiteindelijke Osv (1952) gewijzigd: er komt 
eenn sectoraal vertakt Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK). De overige 
adviezenn van de gemengde Commissie-Van Rhijn worden overgenomen. Het is de 
bedoelingg dat op termijn alle sociale verzekeringen onder de Osv zullen vallen. 

Inn de vierde fase, vanaf midden-jaren vijfti g tot en met de jaren zestig, ontstaan 
volksverzekeringen,, gebaseerd op de idee van 'nationale solidariteit' van Beveridge. 
Inn Nederland zijn deze ideeën geïntroduceerd via de rapporten van de Commissies-
Vann Rhijn. 

Opp 1 juli 1952 treedt de Werkloosheidswet (WW) in werking, waarin de overheid een 
regelingg biedt voor de werkloze werknemer die noch op de wachtgeldregeling noch op 
dee werkloosheidsverzekering aanspraak kan maken. Minister Drees maakte, in lij n 
mett het advies van de commissie-Van Rhijn, van de WW een werknemersverzekering, 
omm praktische redenen, en een verplichte verzekering, om redenen van solidariteit. In 
19644 wordt de WW verruimd, door het afschaffen van de loongrens en het verlengen 
vann de duur, en treedt de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) in werking, een 
verlengstukk van de WW voor langdurig werklozen, uitgevoerd door de gemeenten. 

Inn 1957 treedt, op basis van een advies van de SER8s uit 1954, de Algemene Ouder-
domswetdomswet (AOW) in werking, een verplichte volksverzekering tegen ouderdom. De 
steunn voor de wet in de Tweede Kamer en onder maatschappelijke organisaties is bij-
zonderr groot. Omdat de AOW een volksverzekering is kan zij niet door de bedrijfsver-
enigingenn worden uitgevoerd. Daarom wordt de Sociale Verzekeringsbank opgericht, 
alss opvolger van de Rijksverzekeringsbank. Toezicht wordt uitgeoefend door de Soci-
aleale Verzekeringsraad (SVr). In 1959 is de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(AWW)(AWW) de tweede volksverzekering die tot stand komt. 

Inn 1961 treedt G.M.J. Veldkamp aan als Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid.. Hij zal van grote invloed zijn op de uitbreiding van de sociale zekerheid. In 1963 

833 De SER is een adviesorgaan van de regering op sociaal-economisch terrein. De SER kent een tripar-
tietee samenstelling. 
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wordtt de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) van kracht. In tegenstelling tot de vroe-
geree Kinderbijslagwet is de AKW een volksverzekering, uitgevoerd door de Sociale 
Verzekeringsbankk en de Raden van Arbeid. In 1965 worden de AOW- en AWW-uitke-
ringring opgetrokken tot het sociaal minimum en volgt als sluitstuk van de sociale zeker-
heidd de Algemene Bijstandswet (Abw), die evenals de eerder besproken WWV wordt 
uitgevoerdd door de gemeentelijke sociale diensten. De Abw is het resultaat van de 
ontwikkelingg dat de armenwet van 1912, die berustte op de Kerk en particuliere in-
stellingen,, na de Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker is vervangen door tal 
vann publieke steunregelingen. De Staatscommissie Vervanging Armenwet stelt in 
19544 dat het subsidiariteitsbeginsel zijn gelding verliest op het moment dat sociale 
hulpverleningg niet meer wordt gezien als een vorm van barmhartigheid, maar als een 
recht.. De zorg gaat dan, aldus de commissie, meer tot de taken en verantwoordelijk-
hedenn van de overheid behoren. De politiek handhaaft echter tot 1961 de Armenwet 
diee geen enkel recht verleent. Op dat moment maken de KVP-ministers Klompé en 
Veldkampp duidelijk dat zij van mening zijn dat het verlenen van bijstand een over-
heidstaakk is, dat de bijstand juridisch afdwingbaar moet zijn en financieel van aard. 
Hoewell  de Kerk en particuliere initiatieven een rol blijf t toegedicht, beoogt de Abw 
eenn inkomensvoorziening op het niveau van een vastgesteld sociaal minimum te zijn. 
Zoveell  mogelijk op basis van groepsregelingen; indien nodig op individuele basis. In 
dee wet worden activiteiten omschreven om reïntegratie in het arbeidsproces te bevor-
derenn (onder andere scholing) en de bijstandsgerechtigde is verplicht passende ar-
beidd te aanvaarden. 

Aann de Wet op deArbeidongeschiktheidsverzekering (WAO), in werking getreden in 
1967,, gaat een langee voorgeschiedenis vooraf. Al sinds het begin van de jaren vijfti g 
levenn er ideeën over een samenvoeging van de Invaliditeitswet en de Ongevallenwet. 
Dee regering vraagt uitgebreid advies aan diverse instanties, hetgeen uiteindelijk re-
sulteertt in de WAO. Het principe van 'risque professionel' wordt daarbij ingewisseld 
voorr 'risque social'. Dat wil zeggen dat de verzekering niet meer alleen geldt voor risi-
co'ss die samenhangen met de uitvoering van het werk, maar ook voor gezondheidsri-
sico'ss buiten werktijd. De WAO geldt voor langdurige arbeidsongeschiktheid (meer 
dann één jaar); tijdens het eerste jaar van ziekte is de Ziektewet van toepassing. Voor 
dee uitvoering van de WAO wordt de oprichting van een Gemeenschappelijke Medi-
schee Dienst (GMD) noodzakelijk geacht. In de eerste plaats omdat revalidatie en in-
validiteitsschattingg een hoge mate van deskundigheid vragen. De medische dienst 
dientt gemeenschappelijk te zijn om tot een uniforme beoordeling van invaliditeits-
schattingenn te komen, hetgeen nodig is om de normen vast te stellen. Hier wordt het 
(confessionele)) principe van 'zelf doen' losgelaten. 

Naarr aanleiding van de invoering van de WAO wordt de Osv gewijzigd. De admini-
stratiee van de GMD wordt in handen gelegd van het GAK. De SVr wordt belast met 
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hett toezicht op de GMD. Het bestuur van de GMD bestaat uit werkgevers- en werk-
nemersvertegenwoordigers. . 

2«3*33 Van 1967 tot 1982: betaalbaarheid van de sociale zekerheid onder 
dru k k 

Aann het eind van de jaren zestig wordt de houding van met name de regering ten aan-
zienn van het functioneren van de uitvoeringsorganisaties kritischer. In 1972 presen-
teertt de SER het alternatievenrapport^, dat geschreven is door twee adviesbureaus. 
Hierinn wordt voorgesteld de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering bij één 
publiekrechtelijkk orgaan te leggen, met vertegenwoordigers van de Kroon, ver-
zekerdenn en werkgevers, en de uitvoeringsorganisatie volledig geïntegreerd op te 
zetten,, met regionale en lokale kantoren. Het Christelijk Nationaal Vakverbond 
(CNV)(CNV) heeft kritiek op het totaal verdwijnen in deze opzet van de bedrijfsverenigin-
gen.. Wel wil men het aantal terugbrengen en de administratie samenvoegen in regio-
nalee kantoren. Ook de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen (FNV) wenst 
minderr bedrijfsverenigingen, maar wil nog niet af van de zelfstandigheid van de be-
drijfsverenigingen.. De werkgevers willen vasthouden aan een bedrijfstaksgewijze uit-
voeringg en duidelijkere wettelijke vastlegging van de bevoegdheden van de SVr en de 
Federatiee van Bedrijfsverenigingen (daarin ziet men de oorzaak van de kosten-
problemen).. Tot een SER-advies en eventuele wetswijzigingen komt het echter niet. 

Onderr het kabinet-Den Uyl, vanaf 1973, wordt het beleid restrictiever en worden de 
overheidsuitgavenn veel scherper dan voorheen in bedwang gehouden. Het stelsel van 
socialee zekerheid, dat nu eigenlijk juist voltooid is, wordt vanaf 1975 serieus bedreigd. 
Inn 1976 treedt echter nog wel de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in werking. 
Dezee wet draagt, net als de AOW en de AWW het karakter van een basisvoorziening 
mett uitkeringen op het niveau van het sociaal minimum. Reeds in 1962 had minister 
Veldkampp bij zijn adviesaanvrage aan de SER aangegeven dat hij de tijd rijp achtte 
voorr een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid. 

Inn 1979 verschijnen twee rapporten. Eén van een ambtelijke projectgroep onder lei-
dingg van Lamers (het interimrapport8^) en het eindrapport van de twee adviesbu-
reauss (Berenschot en Bosboom & Hegener)86 die eerder het alternatievenrapport 
schreven.. De projectgroep-Lamers kreeg de opdracht te zoeken naar de mogelijkhe-
denn van een reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie in directe samenhang met de 
instellingg van een beheersingsorgaan voor die uitvoeringsorganisatie. Kostenbeheer-
singg stond hierbij centraal. 

«44 SER 1972 
8ss Projectgroep-Lamers 1979. 
866 SER 1979. 
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Dee projectgroep acht de positie van de SVr een probleem. Deze raad heeft een toe-
zichthoudendee taak, terwijl tegelijkertijd de autonomie van de uitvoeringsorganen 
wordtt benadrukt. Het nieuwe beheersingsorgaan zou een onafhankelijk orgaan moe-
tenn worden en opereren tussen beheersing op beleidsvormingsniveau en beheersing 
opp het niveau van de uitvoering in. De belangrijkste taken zouden worden: het geven 
vann adviezen, aanwijzingen en informatie, het beslissen in geschillen en ook nog 
steedss toezicht houden. In het algemeen moet er meer aandacht komen voor een op 
hett individu gerichte benadering en volumebeleid. Geadviseerd wordt om regionale 
organenn in te stellen die zich bezighouden met gevalsbehandeling. 

Dee adviesbureaus hadden de opdracht te onderzoeken aan welke eisen uitvoeringsor-
ganenn in administratieve en bestuurlijke zin dienen te voldoen. Daarbij moest reke-
ningg worden gehouden met de positie van de sociale partners. Het advies luidt om 
eenn tripartiet samengesteld Gemeenschappelijk Bestuursorgaan (GBO) op te richten, 
alss 'schakelpunt' tussen landelijke beleidsorganen en regionale uitvoeringsorganen. 
Dee taken van het GBO behelzen vooral advisering, coördinatie, wetgeving, fondsbe-
heerr en beleidsontwikkeling. De regionale organen zouden volledig onder het beheer 
vann het GBO moeten vallen. Het toezicht dient volgens de bureaus uitgeoefend te 
wordenn door een onafhankelijk orgaan. 

Inn 1980 doet staatssecretaris de Graaf twee adviesaanvragen aan de SER over een 
wetsontwerp,, waarin hij aansluit bij de conclusies van het interimrapport. Daarnaast 
wordtt door de regering een volumebeleid uitgezet en wordt gedacht over een hero-
verwegingg van het stelsel van sociale zekerheid. Echter, ook deze plannen zullen 
stranden.. De sociale partners verzetten zich; zij willen juist méér invloed. Volgens een 
rapportt van de FNV uit 1980 dient het georganiseerde bedrijfsleven het primaat te 
houdenn bij de uitvoering, de functionele decentralisatie gehandhaafd te blijven en het 
regionalee aspect van de uitvoering versterkt te worden. De formele verantwoordelijk-
heidd blijf t bij de besturen van de bedrijfsverenigingen. Het GAK laat in 1981 weten 
voorstanderr te zijn van een tripartiet coördinerend bestuursorgaan, uitvoering door 
regionalee kantoren en toezicht door een onafhankelijk orgaan. De werkgeversvereni-
gingenn en het CNV sluiten zich hierbij aan. 

Hett advies van de SER, die verdeeld is, in 1984 staat lijnrecht tegenover de teneur 
vann de adviesaanvrage. De SER kiest voor een tripartiete samenstelling van de SVr, 
omdatt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat voor de sociale zekerheid, en 
zekerr voor de uitvoering daarvan. De SVr dient een autonoom, functioneel gede-
centraliseerdd orgaan te zijn, onafhankelijk ten opzichte van de overheid en de uitvoe-
ringsorganen.. Ook de toezichthoudende taak blijf t liggen bij de SVr. De patstelling 
blijf tt hiermee gehandhaafd. 
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2.3*44 Van 1982 tot 2000: hervormin g van de sociale zekerheid 

Inn 1982 treedt het kabinet-Lubbers I aan, dat al snel besluit om het mes te zetten in 
dee overheidsuitgaven aan sociale zekerheid. De basis vormt de nota Herziening van 
hethet stelsel van sociale zekerheid van minister De Graaf en een SER-advies uit 1984. 
Voorgesteldd en in 1986 aangenomen wordt het volgende: 

 een nieuwe WW ter vervanging van WW en WWV; 

 Toeslagenwet ter vervanging van bestaande minimumdagloonregelingen; 
 het bij wet onmogelijk maken van de verdiscontering voor werkloosheid in de 

WAOO en AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet);8? 

 wijziging Abw en AOW ter formalisering van de gelijke behandeling van huwe-
lijksee en daarmee gelijkgestelde leefvormen en de invoering van een Inko-
mensvoorzieningmensvoorziening Oudere Werkloze Werknemers. 

Mett name de toegang tot de WW wordt in de nieuwe situatie bemoeilijkt. De referte-
eiss wordt strenger en de duur van de uitkering wordt gekoppeld aan de duur van het 
werkverband. . 

Rondd 1985 begint een langdurige discussie over de rol van bedrijfsverenigingen en de 
GMDD bij de gevalsbehandeling in de Ziektewet en de WAO. De GMD heeft een eigen 
verantwoordelijkheidd ten aanzien van de medische keuring en de bemiddeling van 
arbeidsgehandicapten.. Deze eigenstandigheid vormt een knelpunt in de contacten 
mett de bedrijfsverenigingen en de arbeidsbureaus; het leidt tot inefficiëntie. De over-
heersendee opinie is dat er een geïntegreerde gevalsbehandeling moet komen, waar-
doorr de GMD zal ophouden te bestaan en de cesuur tussen de Ziektewet-periode en 
AAW/WAO-periodee kan vervallen. Uiteindelijk wordt in het begin van de jaren ne-
gentig,, ondanks veel kritiek, inderdaad besloten om de GMD in de bedrijfsverenigin-
genn te integreren. De bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten wordt voortaan 
doorr de arbeidsbureaus verzorgd. 

Inn de jaren negentig zetten de ontwikkelingen die op het terrein van de sociale zeker-
heidd in de jaren tachtig zijn ingezet zich door. Mede in het licht van de toenemende 
problemenn met het stijgende arbeidsongeschiktheidsvolume en het ziekteverzuim 
komtt de discussie omtrent de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uit-
voeringsorganisatiee - een discussie die al sinds eindjaren zestig plaatsvindt zonder 
ooitt geleid te hebben tot actie - in een beslissende fase met de parlementaire enquête 
naarr de organen belast met de uitvoering van de werknemersverzekeringen, in 

8?? De verdiscontering werd sinds 1973 toegepast, op basis van de interpretatie van de wet door de Cen-
tralee Raad van Beroep. Aangenomen wordt veelal dat dit heeft geleid tot een stijging van het beroep op 
dee WAO. 
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1992.888 De enquêtecommissie is van mening dat noodzakelijke wijzigingen te lang 
zijnn uitgebleven. Zowel op het punt van beheersing van het volume, de grondslagen 
alss de uitvoeringsorganisatie. Naar de mening van de commissie is dit veroorzaakt 
doorr de opstelling van opeenvolgende kabinetten, Kamer en sociale partners en de 
wijzee waarop deze partijen elkaar in een verlammende greep hebben gehouden. Het 
process van besluitvorming en overleg was voor de sociale zekerheid weinig adequaat, 
waardoorr initiatieven tot verandering werden gesmoord. In haar aanbevelingen kiest 
dee commissie voor het verleggen van het ziekterisico naar de werkgever door de 
Ziektewett (voor een groot deel) af te schaffen, een onafhankelijke organisatie voor de 
beoordelingg bij de WAO op te richten, verantwoordelijkheid voor de WW bij de RBA's 
tee leggen, een nieuwe Arbeidsongeschiktheidsregeling in te voeren die alle oude rege-
lingenn vervangt en veel minder ruimhartig is, de WW aan te scherpen en de Toesla-
genwett af te schaffen, waardoor de aanvulling tot het sociale minimum wordt over-
genomenn door de Abw. 

Kortt na de rapportage van de enquêtecommissie worden maatregelen genomen. In 
19933 en 1994 treden respectievelijk de Wet Terugdringing Beroep op Arbeidsonge-
schiktheidsregelingenschiktheidsregelingen (TBA), die een wijziging van het arbeidsongeschiktheidscrite-
riumm en beperking van de hoogte en de duur van de WAO-uitkering inhoudt, alsmede 
dee Wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ), welke regelt dat de werkgever gehouden 
iss twee of zes weken (afhankelijk van de omvang van het bedrijf) loon door te betalen, 
inn werking. In 1996 wordt de Wet uitbreiding loondoorbetalingspicht bij ziekte 
(Wulbz)(Wulbz) ingevoerd, waarin bepaald wordt dat de werkgever gedurende één jaar 70% 
vann het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. De Wulbz stelt bepaalde 
bepalingenn van de Ziektewet voor bepaalde groepen buiten werking, zodanig dat voor 
circaa 70% van de werknemers de Ziektewet geen betekenis meer heeft.89 

Opp 1 januari 1998 treedt de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeids-
ongeschiktheidsregelingenongeschiktheidsregelingen (Pemba) in werking. Hierin wordt vastgelegd dat de pre-
miee gedifferentieerd wordt naar bedrijfstak of soms naar werkgever. Tevens krijgen 
werkgeverss meer keuzevrijheid. Gedurende de eerste vijfjaar van arbeidsongeschikt-
heidd hebben zij het recht om het arbeidsongeschiktheidsrisico zelf te dragen of zich 
particulierr tégen dit risico te verzekeren. Met de invoering van de Wulbz en de Wet 
Pembaa verdwijnt solidariteit als grondslag van het socialezekerheidsstelsel enigszins 
naarr de achtergrond. 

Naastt de arbeidsongeschiktheidsregelingen ondergaat ook de WW enige wijzigingen, 
zijj  het minder ingrijpend. Met name in het geval van kortdurende werkloosheid in 
combinatiee met een laag aantal gewerkte jaren worden de rechten op een uitkering 

888 Kamerstukken II1992/93, 22 730. 
899 Een uitzondering op deze stelling vormt de situatie van zwangerschap; dan kan in alle gevallen nog 
wéll  een beroep op de Ziektewet worden gedaan. 
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ingeperkt.. En ook de Abw wordt in de loop der tijd aangepast, naar aanleiding van het 
toenemendee gebruik van de regelingen. Het resulteert in een systeem met landelijke 
basisnormenn en gemeentelijke toeslagen, waarmee de invloed op gemeentelijk niveau 
toeneemt. . 

Inn 1994 wordt een nieuwe Osv aangenomen door het parlement. Deze wet heeft dui-
delijkk een tijdelijk karakter en is erop gericht een proces in gang te zetten in de rich-
tingg van een meer regionale uitvoering en geïntegreerde gevalsbehandeling. Dit pro-
cess staat onder leiding van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming 
(Tica),(Tica), waarvan J.F. Buurmeijer - die de parlementaire enquêtecommissie had geleid 
- ,, de onafhankelijke voorzitter wordt. Het Tica neemt tevens de taken van de FBV 
over.. Dit houdt een lichte verzwakking van de positie van de sociale partners in, aan-
gezienn de FBV volledig bestuurd werd door werkgevers en werknemers. In 1997 wordt 
hett Tica in de definitieve Osv van een nieuwe naam voorzien: Landelijk instituut so-
cialeciale verzekeringen (Lisv). De bedrijfsverenigingen worden ontvlochten; dat wil zeg-
genn dat er regionaal zelfstandige uitvoeringsinstellingen ontstaan. De bedrijfsvereni-
gingenn kunnen 'eigen' uitvoeringsinstellingen in voor hen interessante regio's op-
richten,, maar op termijn zou het ook mogelijk moeten worden dat er particuliere uit-
voeringsinstellingenn ontstaan, waardoor de bedrijfsverenigingen c.q. de uitvoerings-
instellingenn (uvi's) met concurrentie geconfronteerd kunnen worden. Ook deze ope-
ratie,, waarmee na vele mislukte pogingen enige regionalisering teweeggebracht is, 
heeftt tot gevolg dat de sociale partners iets van hun machtige positie bij de uitvoering 
vann de sociale verzekeringen inleveren. 

Dee SVr, waarop de enquêtecommissie vernietigende kritiek had, wordt in de nieuwe 
Osvv vervangen door het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv). De be-
stuursledenn van het Ctsv zijn onafhankelijk. Reeds in 1996 raakt het bestuur ernstig 
inn conflict met een aantal personeelsleden en de Ondernemingsraad en de bestuurs-
ledenn moeten aftreden. 

Inn 1999 worden de voorstellen om tot een hervorming van de uitvoeringsorganisatie 
tee komen ingediend onder de naam structuur uitvoering werk en inkomen (suwi) 
parlementairr in behandeling genomen. In de Tweede Kamer moeten de bewindslie-
denn echter reeds snel bakzeil halen. De kritische factor inzake suwi is de claimbeoor-
delingg ofwel de inhoudelijke toetsing van een uitkeringsaanvraag, in het bijzonder de 
WAO-keuring.. Wanneer de uvi's onderlinge concurrentie aangaan wordt alom ge-
vreesdd dat de objectiviteit van de claimbeoordeling in het gedrang komt. Het kabi-
netsvoorstell  om de uvi's te privatiseren, doch de claimbeoordeling in het publieke 
domeinn te houden, wordt als niet werkbaar van de hand gewezen. In tweede instantie 
steltt het kabinet voor om de privatiseringsplannen te herroepen en de vijf uvi's te in-
tegrerenn in één publieke uitvoeringsinstelling, onder de naam Uitvoeringsinstituut 
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Werknemersverzekeringenn (UWV). Dit voorstel krijgt de goedkeuring van het parle-
ment. . 

Vann der Veen^0 beschouwt de ontwikkelingen in de jaren negentig als een paradig-
mawisseling:: van een collectivistisch paradigma naar een individualistisch ofwel van 
'beschermen'' naar 'stimuleren en activeren'. 

2.44 Beknopte geschiedenis van de coördinatie vann arbeids-
voorzieningg en sociale zekerheid 

Tott slot van dit hoofdstuk geef ik een retrospectieve beschrijving van de coördinatie 
vann beleid en uitvoering inzake arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. Uit de twee 
voorgaandee paragrafen is al gebleken dat de geschiedenis van beide beleidsterreinen 
opp wezenlijke punten uiteenloopt. Allereerst zal ik dan ook aangeven welke factoren 
daarbijj  een rol hebben gespeeld. Rond 1967 ligt ook wat de coördinatie betreft een 
omslagpunt.. Met de intrede van het activerend arbeidsmarktbeleid worden arbeids-
voorzieningg en sociale zekerheid meer op elkaar betrokken. Vervolgens ontstaat een 
moeizaamm proces dat beoogt te leiden tot meer integratie. 

2.4.11 Tot 1967: scheiding tussen verzekering en zorg 

Inn het begin van de twintigste eeuw, vóór de oprichting van de eerste arbeidsbeurzen, 
wass arbeidsbemiddeling nog een onderdeel van de armenzorg. Zoals gezegd in para-
graaff  2 ontwikkelen de arbeidsbeurzen zich uit de armenzorg om de armenkassen 
minderr te belasten en de werklozen beter te kunnen controleren op werkwilligheid. 
Vanaff  1906 gaan Nederlandse gemeenten, in navolging van Europese ontwikkelingen, 
overr tot het verlenen van subsidie aan de werkloosheidsverzekeringen die door vak-
bondenn georganiseerd worden. Voor niet-werknemers is er steunverlening om valide 
arbeiderss niet onder de (als vernederend ervaren) armenzorg en de particuliere lief-
dadigheidd te hoeven laten vallen. Hoewel de gemeenten dus een centrale rol spelen, 
leidenn de arbeidsbeurzen vooralsnog een zelfstandig bestaan, los van de werklozen-
zorg,, de werkloosheidsverzekering en de Steun. Men achtte deze scheiding effectiever 
omm de jaren van economische crisis tijdens en na de oorlog te doorstaan, omdat de 
arbeidsbeurzenn zo gevrijwaard bleven van het slechte imago van de werklozenzorg en 
dee steun. Ook de staatscommissie over de werkloosheid (1914) is voorstander van 
dezee situatie, omdat, zo stelt men, de arbeidsbemiddeling belemmerd wordt als spe-
cialee aandacht aan werklozen besteed moet worden. Men bemiddelt immers ook niet-
werklozee werkzoekenden. 

9°° Van der Veen 1995, p. 388. 
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Geleidelijkk gaan de werkzaamheden in het kader van de werkloosheidsverzekering, de 
steunverleningg en de arbeidsbemiddeling echter meer met elkaar samenhangen.?1 

Omm de werkwilligheid te toetsen doen de steuncomités hun best werk te vinden voor 
mensenn die een uitkering ontvangen. Daarbij stuiten de comités op het probleem dat 
zijj  geen enkele kennis van lokale arbeidsmarkten hebben. Om die reden sturen de 
steuncomitéss aan op samenwerking met de arbeidsbeurzen. In hun streven de con-
trolee op de werkwilligheid via de arbeidsbeurzen te laten verlopen, vinden de comités 
inn principe de gemeenten en de rijksoverheid aan hun zijde. Die hebben daar alle be-
langg bij, gezien de grote bedragen die zij aan de steun en de werkloosheidsverzekering 
uitgeven. . 

Eenn lang leven zijn de goede verhoudingen echter niet beschoren. Wellicht illustratief 
voorr de ontwikkelingen is de situatie in Amsterdam in deze periode. In 1915 ontstaat 
eenn conflict tussen het Amsterdamsen Steuncomité (ASC) en de Gemeente-
Arbeidsbeurss van Detiger. Het steuncomité wilde mensen die steun kregen verplich-
tenn zich in te schrijven bij de beurs en verlangde tevens dat de beurs hen bij voorrang 
zouu bemiddelen op vacatures. Dit ging echter lijnrecht in tegen het nieuwe beleid van 
dee Arbeidsbeurs dat erop gericht was af te komen van het imago van instituut voor 
ongeschooldenn en minder geschikten. Een poging van het steuncomité om zelfde ar-
beidsbemiddelingg ter hand te nemen liep op niets uit omdat werkgevers nauwelijks 
bereidd bleken mensen die steun ontvingen in dienst te nemen. In 1916 vindt dan ook 
alweerr een toenadering plaats en wordt onder druk van de gemeente overeengeko-
menn dat de beurs volgens eigen regels zou proberen om steunontvangers zoveel mo-
gelijkk te plaatsen. Verder werd de beurs betrokken bij een betere controle op werk-
willigheidd door het registreren van het weigeren van passend werk en het niet ver-
schijnenn op een oproep. Mede onder invloed van het Werkloosheidsbesluit 1917 
kwamm er een plicht voor werkzoekenden om zich in te schrijven bij de Arbeidsbeurs 
enn passend werk te accepteren. Rond 1920 ontstaat, door de gescheiden wetgeving 
tussenn sociale zekerheid en arbeidsvoorziening, onduidelijkheid over de vraag wie 
bevoegdd is tot controle en sanctionering bij niet-aanvaarding van passend werk. Deze 
bevoegdheidd om te beoordelen wat passend werk is komt formeel het kasbestuur toe; 
dee arbeidsbeurs dient een weigering te melden.92 Detiger keerde zich in deze tijd fel 
tegenn de druk van gemeente en vakbonden om arbeidsbemiddeling in te zetten als 
middell  van werkloosheidsbestrijding. De Arbeidsbeurs moest niet geassocieerd wor-
denn met ongeschoolden en ongeschikten; het doel was slechts: de juiste man op de 
juistee plaats. Deze opstelling was niet bevorderlijk voor een goede afstemming met de 
steun-- en werkloosheidsregelingen. 

All  met al is rond 1920, mede door de toenemende werkloosheid, wel duidelijk dat 
arbeidsbemiddeling,, werkloosheidsverzekering, steunverlening en armenzorg niet 

vv Zie Bevaart & Veen 1986. 
22 Zie Goedhart & Roeterink 1929. 
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geheell  op zichzelf staan. Men komt tot het inzicht dat het verstrekken van uitkeringen 
geenn oplossing voor het werkloosheidsprobleem vormt. De vrees voor 'lediggang', 
zoalss men dat in die tijd noemt, demoralisatie en arbeidsschuwheid is groot. Velen, 
onderr wie vakverenigingen, de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij en de Neder-
landschee Werkloosheidsraad (NWR) zijn sterk voorstander van werkverschaffing en 
werkverruiming.. Opeenvolgende regeringen zien er echter weinig in. Zij zien de 
werkloosheidd als een conjunctureel (economisch) probleem en achten het niet zinvol 
pogingenn te doen het tij op een kunstmatige manier te keren. Werkverschaffing komt 
inn de jaren twintig dan ook weinig voor. De Rooy93 wijst erop dat de werkverschaffing 
eenn impuls kreeg toen men het ging zien als selectiemiddel binnen de steunregeling, 
namelijkk om vast te stellen wie van de steunontvangers als volwaardige arbeiders 
aangemerktt konden worden. 

Inn de jaren dertig neemt het aantal werkverschaffingsprojecten, bij gebrek aan betere 
middelenn om de werkloosheid te bestrijden, sterk toe - de diamantindustrie en de 
aanlegg van het Amsterdamse Bos zijn bekende voorbeelden. Tevens wordt hiermee 
hett aandeel van de werkloosheidsbestrijding in de werkzaamheden van de arbeids-
beurss groter. Vanaf 1937 gaan de arbeidsbeurzen een belangrijke rol spelen bij de 
werkloosheidsbestrijding.. Zij krijgen dan namelijk de verantwoordelijkheid om ge-
schiktee kandidaten te selecteren om in Duitsland te gaan werken. Ook neemt, bij het 
almaarr groter wordende aantal werklozen, de maatschappelijke behoefte aan be-
trouwbaree statistieken toe. De arbeidsbeurzen worden geacht een aantal duidelijke 
schiftingenn in het werklozenbestand aan te kunnen brengen, waardoor de beschikba-
ree werkzoekenden beter over de beschikbare arbeidsplaatsen verdeeld zouden kun-
nenn worden. De Rooy94 stelt dat de arbeidsbemiddeling hiermee, eind 1939, haar 
meestt centrale rol in de werkloosheidsbestrijding lijk t te bereiken. In deze tijd wor-
denn tevens veel arbeidsbeurzen uit bezuinigingsoverwegingen weer samengevoegd 
mett de steunverlening en de armenzorg.95 

Vlakk na de oorlog wil de regering de arbeidsbemiddeling en de afhandeling van uitke-
ringenn in één arbeidsvoorzieningorganisatie onderbrengen, met de bedoeling op deze 
wijzee een institutioneel congruent beleid te kunnen voeren. De werkgevers- en werk-
nemersorganisatiess steken hier echter een stokje voor. Zij bereiden in de Stichting 
vann de Arbeid een eigen regeling voor die als grondslag voor de sociale zekerheid zou 
moetenn dienen. Op deze grondslag is ook de WW 1949 gebaseerd (zie paragraaf 
2.3.2).. Krachtens de WWV 1964 krijgen de arbeidsbureaus (opnieuw) een controle-
rendee taak, maar geen bevoegdheden om werklozen te activeren. Ook de financiering 
vann de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening blijf t op deze manier nadrukkelijk 
gescheiden. . 

933 De Rooy 1979. 
<>44 Idem. 
955 Zie Bevaart & Veen 1986. 
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2.4*22 Van 1967 tot 2 0 0 0: gezamenlijk activeringsbeleid 

Inn paragraaf 2.2.3 is al besproken dat de OECD reeds in 1967 heeft aangegeven dat de 
coördinatiee tussen het arbeidsvoorzieningsbeleid en andere domeinen van het soci-
aal-economischee beleid in Nederland te wensen over liet. Veel wordt er aanvankelijk 
mett deze kritiek niet gedaan. Alleen in de vorm van de operatie Arbeidsbureau 
NieuweNieuwe Stijl (ANS) wordt er enigszins aan tegemoetgekomen. De veranderingen blij -
venn echter beperkt tot de organisatiestructuur. Aansluiting met de doelstellingen van 
hett arbeidsmarktbeleid is er nauwelijks en de relatie met de sociale zekerheid blijf t 
gebrekkig.. Al tijdens een aantal ANS-experimenten blijkt de relatie tussen arbeidsbu-
reauss en uitvoeringsorganisaties niet optimaal te zijn; de verkokering is gebleven. 
Ondankss deze kritiek is de ANS-aanpak tussen 1979 en 1985 toch bij alle arbeidsbu-
reauss doorgevoerd. 

Burger,, Van der Veen en Hemerijck̂  wijzen er op dat de pijler 'arbeidsmarktbeleid' 
inn het Nederlandse sociaal-economische beleid eigenlijk altijd ondergeschikt is ge-
weestt aan de pijlers 'loonpolitiek' en 'sociale zekerheid'. De lonen werden steeds ge-
matigd,, hetgeen gecompenseerd werd door een relatief genereuze sociale zekerheid. 
Hierbijj  speelt mee dat er tussen 1950 en 1973 geen arbeidsmarktprobleem was. Ech-
ter,, ook later in de jaren zeventig, wanneer zich toch nadrukkelijk een economische 
crisiss aandient, beperken ingrepen zich tot enkele ad-hocmaatregelen. Gedurende de 
gehelee economische crisis kan in Nederland niet worden gesproken van een structu-
rele,, activerende aanpak van kwalitatieve problemen op de arbeidsmarkt. 

Ookk het alternatievenrapport besteedt in 1972 weinig aandacht aan coördinatie van 
arbeidsvoorzieningg en sociale zekerheid. Wél pleit men ervoor de begeleidende func-
tiee in de sociale zekerheid door regionale en lokale vestigingen te laten uitvoeren, op-
dat,, zo wordt gesteld, beter kan worden samengewerkt tussen uitvoeringsorganen 
onderlingg en met organen buiten de sociale zekerheid, zoals GAB's. Samenwerking 
mett GAB's zou dan op lokaal niveau moeten plaatsvinden. 

Naa 1980 groeien de cliëntenbestanden van Arbeidsvoorziening in hoog tempo. Bo-
vendienn treedt er 'vervuiling' van de bestanden op, dat wil zeggen dat er veel perso-
nenn staan ingeschreven die feitelijk niet werkzoekend zijn. Voor de politiek is dit re-
denn de arbeidsbureaus opdracht te geven samenwerking te zoeken met socialezeker-
heidsorganisaties,, bijvoorbeeld op het terrein van sancties. Desalniettemin stelt Rie-
ken^^ dat aan de relatie met de sociale zekerheid nog maar weinig aandacht wordt 
besteed,, terwijl deze relatie, zeker met het oog op de toenemende nadruk op de 
vraagzijde,, toch steeds duidelijker wordt. 

66 Burger, Van der Veen en Hemerijck 1995., p. 404/5 
977 Rieken 1985. 
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Inn de jaren negentig van de vorige eeuw wordt samenwerking tussen de sociale ze-
kerheidd en de arbeidsvoorziening op uitvoeringsniveau als een van de oplossingen 
beschouwdd voor de problemen van de sinds 1991 getripartiseerde en verzelfstandigde 
arbeidsvoorzieningsorganisatie.. In het rapport-Van Dijk (1995) wordt gesteld dat 
voorall  samenwerking gezocht moet worden op regionaal niveau. De regering denkt 
daarnaastt aan een inkoopmodel. Dat houdt in dat sociale diensten en bedrijfsvereni-
gingenn Arbeidsvoorziening betalen voor de bemiddeling van hun klanten. 

Inn 1995 formuleren de voorzitters van het Tica, het CBA en de Vereniging van Ne-
derlandsee Gemeenten (VNG) op verzoek van de bewindslieden van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidd een gezamenlijke veranderingsopdracht. De doelstelling daarvan 
wass om door middel van procesgerichte samenwerking volumebeheersing, efficiency-
verbeteringg en een betere bediening van de cliënt te realiseren. Eerder waren al lokale 
samenwerkingsverbandenn van diverse aard tot stand gekomen, meestal onder de 
naamm 'banencentrum'. In 1996 wordt gestart met het initiatief Samenwerking Werk 
enen Inkomen (SWI), waarvan de voorzitters van het Tica, het CBA en de VNG de regie-
groepp vormen. De aanpak van SWI wordt vooral gekenmerkt door een bottom-
upbenadering.. Deze leidt ertoe dat lokaal samenwerkingsverbanden tot stand komen, 
somss ook met deelname van een uitzendbureau. De samenstellingen van de lokale 
initiatievenn verschilt overigens behoorlijk. In de meeste gemeenten wordt gewerkt 
volgenss de 'één-loket'- of'één-lokatiegedachte'. Daarbij worden met name de contac-
tenn met de klanten van de participerende organisaties in meer of mindere mate ge-
zamenlijkk uitgevoerd. 

Beginn 1997 komt de regiegroep met een advies aan het kabinet om voor 2000 in to-
taall  400 Centra voor Werk en Inkomen (CWI) te realiseren. Het advies doet echter 
weinigg recht aan de grote verscheidenheid in de lokale initiatieven en wordt dan ook 
uitt verschillende hoeken bekritiseerd. De regiegroep moet het advies dan ook aanpas-
senn in die zin dat meer lokale vrijheid geboden wordt. 

Meerr recent, vanaf 1998, wordt SWI meegenomen in de discussie over suwi - waar-
overr ik al schreef met betrekking tot de sociale zekerheid. Dat heeft tot gevolg dat de 
CWI'ss - waarvan het nagestreefde aantal geleidelijk daalt tot minder dan 100 -
steedss minder het karakter krijgen van een samenwerkingsvorm, maar worden gezien 
alss zelfstandige organisaties met een afgebakend taakgebied en eigen verantwoorde-
lijkheid.. Deze komen in hoofdzaak neer op de taken van Arbeidsvoorziening die niet 
geprivatiseerdd worden en een bundeling van de intake van cliënten. Aan het einde 
vann dit boek kom ik terug op de actuele ontwikkelingen. 
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3 3 
Sociaalwetenschappelijkee benade-
ringenn van coördinatie 

3.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk worden enkele wetenschappelijke benaderingen besproken, meest in 
dee vorm van theoretische noties die betrekking hebben op het thema van dit boek, te 
wetenn 'coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in de Nederlandse 
context'.. De doelstelling van dit hoofdstuk is het centrale thema in algemene, ab-
stractee termen te bestuderen om vervolgens, in het volgende hoofdstuk, de onder-
zoeksvragenn te kunnen presenteren. Na de bespreking van de resultaten van het on-
derzoekk in hoofdstuk 5 zal ik in hoofdstuk 6 (paragraaf 5) de resultaten in het licht 
vann de sociaalwetenschappelijke benaderingen plaatsen. 

Dee bestudering van coördinatie in dit hoofdstuk is gericht op verklaringen voor de 
wijzee waarop coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in Nederland 
verloopt.. Hierbij dienen zich twee beperkingen aan. 

Tenn eerste het feit dat het gaat om een specifiek type organisaties, namelijk organisa-
tiess met een publiekrechtelijke taak.98 Zowel arbeidsbureaus, sociale diensten als be-
drijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingenn hebben (tot dusver) als bijzonder kenmerk 
datt zij noch naar winst streven in competitie met anderen, noch een duidelijke doel-
stellingg hebben in termen van efficiëntie - maatschappelijk worden zij ook afgere-
kendd op hun sociale prestaties. Door Du Gay99 wordt dit type organisatie betiteld als 

988 Het feit dat het h ier organisat ies betreft met een publiekrechteli jke taak wil niet zonder meer zeggen 
datt de organisat ies zélf ook een publiekrechtel i jk karakter hebben. De sociale d iensten zijn wel iswaar 
gemeentel i jkee instel l ingen, maar de bedri j fsverenigingen waren volledig part icul iere organisat ies. De 
arbeidsvoorzieningsorganisat iee is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en daarmee formeel een pu-
bliekrechteli jkee organisat ie - waarbij het publiekrechtel i jke aspect de verantwoordel i jkheid van de 
Ministerr is. De huidige uitvoeringsinstel l ingen ver tonen ook veel kenmerken van een ZBO; ook het 
toekomst igee UWV zal vermoedeli jk het karakter van een ZBO krijgen. 
999 Du Gay 1996. 
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'publicc sector bureaucracy'. Dit type zet hij aftegen 'entrepreneurial governance'; een 
situatiee waarin de publieke taken op een bedrijfsmatige wijze worden uitgevoerd. Er 
zijn,, ook in Nederland, tal van voorbeelden te bedenken van situaties waarin een (min 
off  meer) publieke taak wordt uitgevoerd door een (min of meer) private organisatie. 
Tenn aanzien van het terrein dat door arbeidsvoorziening en sociale zekerheid bestre-
kenn wordt, is het vooralsnog echter niet zover. 10° 

Eenn tweede beperking is gelegen in het feit dat onderzoek gedaan is binnen de Ne-
derlandsee context. De typische wijze waarop de uitvoeringsorganisatie ten aanzien 
vann arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in Nederland is vormgegeven101 maakt 
hett doen van algemene uitspraken lastiger. Met name de institutionele scheiding tus-
senn arbeidsbemiddeling en uitkeringsverstrekking en de corporatistische uitvoering 
vann de sociale verzekeringen zijn internationaal tamelijk uitzonderlijk. Gebruikelijker 
iss dat arbeidsbemiddeling en het verstrekken van uitkeringen door dezelfde organi-
satiee wordt uitgevoerd. Bestuur en beleid inzake de sociale zekerheid is in de meeste 
landenn een overheidsaangelegenheid. Het moge duidelijk zijn dat ten aanzien van 
coördinatiee van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in de internationale litera-
tuurr niet altijd rekening wordt gehouden met de specifieke nationale omstandighe-
denn in Nederland. 

Eenn belangrijke vraag is op welke gronden organisaties een beslissing tot samenwer-
kingg nemen. Waarom willen ze samenwerken of wraarom willen ze het juist niet? Ver-
volgenss rijst de vraag welke effecten optreden als gevolg van een wederzijdse beslis-
singg tot samenwerking. Kunnen we ervan uitgaan dat dit een probleemloos proces is 
off  moet er rekening worden gehouden met valkuilen? En indien het laatste het geval 
is:: zijn er succes- en faalfactoren aan te wijzen bij het streven om deze valkuilen te 
vermijden?? Het antwoord op deze vragen zal ik zoeken bij organisatiesociologische 
theorieënn betreffende 'interorganisationele coördinatie' en 'netwerken van organisa-
ties'. . 

Daarnaastt kan men zich bij de bestudering van samenwerking in de sfeer van ar-
beidsvoorzieningg en sociale zekerheid een aantal bestuurlijke vragen stellen. De inzet 
iss immers steeds een belangrijk deelgebied van het overheidsbeleid - een deelgebied 
datt bijzonder groot van omvang is. Het is voor de overheid dus zaak om goed na te 
denkenn op welke wijze zij haar beleidsdoelen op dit terrein zo goed mogelijk kan be-
reiken.. Het idee dat dit door middel van centrale aansturing bereikt kan worden is 
inmiddelss achterhaald. De vraag is dus van welke alternatieven gebruik gemaakt zou 
kunnenn worden. In dit kader zal ik een aantal bestuurskundige en beleidsweten-
schappelijkee inzichten en concepten de revue laten passeren. 

1000 Aan de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoeringsorganisatie van de arbeidsvoorziening 
enn de sociale zekerheid in Nederland zal ik in het laatste hoofdstuk aandacht besteden. 
1011 Zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving van de historische ontwikkelingvan het arbeidsvoorzienings-
enn socialezekerheidsbeleid in Nederland. 
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Tenn slotte resteert nog een aantal fundamentele vragen op institutioneel niveau. Hoe 
ligtt in economische zin de relatie tussen markt en instituties? Welke instituties zijn 
vann toepassing en wat gebeurt er als daar verandering in optreedt? Naast de eerder 
genoemdee theorieën zal ik daarom tevens aandacht besteden aan transactiekosten, 
institutionelee verandering en institutionele arbeidsmarkttheorie. 

3.22 Organisatiesociologische theorieën 

Vann oudsher wordt binnen de sociale wetenschappen veel aandacht besteed aan het 
internee en externe functioneren van organisaties. Met het complexer worden van de 
samenleving,, immers, neemt zowel het aantal organisaties als het belang van de rol 
diee zij spelen in het kader van structurering en bureaucratisering toe. Wat precies de 
oorzaakk van het complexer worden van de samenleving is, kan hier buiten beschou-
wingg blijven; belangrijk is te constateren dat de maatschappij dermate onoverzichte-
lij kk geworden is dat het noodzakelijk is om tal van zaken betreffende welvaart en wel-
zijnn in apart van elkaar functionerende deelterreinen op te delen. Deze deelterreinen 
zijnn op hun beurt weer zo gecompliceerd dat ook hier een taakverdeling tussen ver-
schillendee organisaties noodzakelijk is. De organisaties binnen een bepaald deelter-
reinn hebben doorgaans veel met elkaar te maken. 

Opp grond van deze ontwikkelingen alsmede het voortschrijden van organisatiekundi-
gee inzichten is met name in organisatiesociologische literatuur, vooral na i960, de 
aandachtt steeds meer uitgegaan naar de relaties tussen organisaties. In de jaren 
tachtigg doet de netwerkbenadering haar intrede, waarin expliciet de aard van de sa-
menhangg tussen organisaties en hun onderlinge afhankelijkheid bestudeerd wordt. 

3.2.11 Interorganisationele coördinatie 

Ikk bespreek theorieën op het terrein van interorganisationele coördinatie hier met 
eenn aantal doelen. Ten eerste het verwerven van inzicht in de beweegredenen van 
organisatiess om samen te werken alsmede de effecten die deze beslissing heeft op de 
betreffendee organisaties. Waarom kiest een organisatie er op een bepaald moment 
well  of niet voor om haar doelstelling niet langer op eigen kracht, maar met behulp 
vann anderen te realiseren? Daarbij speelt ook de vraag een rol hoe men de gewenste 
coördinatiee tot stand kan brengen. Bovendien kunnen dit soort theorieën de praktijk 
inzichtelijkerr maken door te verduidelijken wat bijvoorbeeld criteria zijn om van co-
ördinatiee te mogen spreken of met welke barrières rekening gehouden moet worden. 
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RogersRogers en Whetten: Theorie en onderzoek van inter org anisationele coördinatie 

Eenn van de belangrijkste werken op dit terrein is de verzamelbundel Interorganizati-
onalonal Coordination uit 1982, onder redactie van D.L. Rogers & D.A. Whetten.102 Ook 
dee auteurs van dit boek gaan ervan uit dat coördinatie niet in eerste instantie een 
vrijwillig ee keuze is, maar eerder een noodzaak die voortvloeit uit, zoals Halpert103 het 
noemt,, een 'quest for survival' waarin organisaties zich voortdurend bevinden. Dit 
vormtt de primair motiverende factor voor interorganisationele coördinatie. 

Mett name in de publieke sector is coördinatie een belangrijke factor; in de particulie-
ree sector is eerder - maar bepaald niet noodzakelijkerwijze - sprake van concurrentie 
tussenn organisaties als zij een overlappend domein hebben. 104 De veelheid aan over-
heidsprogramma'ss op verschillende terreinen heeft geleid tot specialisatie, en daar-
meee fragmentatie, van uitvoeringsorganisaties. Ondanks het feit dat de taken van be-
paaldee overheidsdiensten in eikaars verlengde liggen, worden deze diensten toch ver-
gaandd van elkaar gescheiden. Publieke arbeidsbemiddeling en het verstrekken van 
uitkeringenn vormen het meest sprekende voorbeeld van zo'n situatie. Het belangrijk-
stee probleem dat zich in een dergelijke situatie voordoet is dat de scheiding voor cli-
ëntenn vaak onbegrijpelijk en inefficiënt is. Zij kunnen hun vertrouwen in de ade-
quaatheidd van de dienstverlening verliezen. Verder zou voor de overheid coördinatie 
aantrekkelijkk kunnen zijn in verband met kostenreductie. Te vermoeden valt immers 
datt veel dubbel werk verricht wordt. Ook de uitvoerders zelf uiten vaak klachten over 
dee gescheiden situatie. Zij hebben niet het gevoel dat zij het werk efficiënt verrichten 
enn worden daarop kritisch aangesproken. 

Mulfordd & Rogers1Cp5 definiëren 'interorganizational coordination' als volgt: 

"thee process by which two or more organizations create and/or use existing decision 
rules,, that have been established to deal collectively with their shared task environ-
ment." " 

Hett moet, deze definitie volgend, dus gaan om een proces, waarbij naast concrete ge-
zamenlijkee acties ook beleidszaken worden afgestemd. Coördinatie kan dan ook 
plaatsvindenn ten behoeve van planning, actie of evaluatie van actie. 

Coördinatiee is echter niet hetzelfde als samenwerking. Aan de hand van de volgende 
vij ff  criteria wordt het onderscheid beargumenteerd: 

1022 Rogers & Whetten 1982. 
'°33 Halpert 1982. 
1044 Aldus ook Whetten 1982. 
1Qss Mulford & Rogers 1982, p. 12. 
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1.. formaliteit van regels; 
2.. wijze van nastreven van doelen en activiteiten; 
3.. implicaties voor horizontale en verticale verstrengeling; 
4.. betrokkenheid van personele middelen en 
5.. bedreiging van autonomie. 

Vann coördinatie kan worden gesproken wanneer aan deze criteria als volgt is voldaan: 
err is een relatief groot aantal formele regels, er worden gezamenlijke doelen nage-
streefd,, er treedt verticale en horizontale verstrengeling op, er is sprake van een rela-
tieff  groot aantal betrokken personeelsleden - waarbij het bovendien vaker de hogere 
functionarissenn betreft - en de dreiging van autonomieverlies is relatief groot. Ver-
ondersteldd wordt dat door coördinatie doelen gesteld en gerealiseerd worden die an-
derss niet gesteld en gerealiseerd zouden worden. Organisaties passen daarbij hun 
imago's,, doelstellingen en werkmethoden aan. Samenwerking kenmerkt zich juist 
doorr informele regels, het nastreven van individuele doelen en activiteiten, geen ver-
strengelingg met andere organisaties - de domeinen worden afgebakend -, weinig 
betrokkenn personeelsleden en slechts een geringe bedreiging van de autonomie. 

Ervann uitgaande dat een aantal organisaties de wens tot coördinatie ten uitvoer wil 
brengen,, zal men moeten bepalen in welke vorm dat gebeurt. Mulford & Rogers106 

onderscheidenn drie strategieën om vorm te geven aan (gestuurde) coördinatie: de 
'mutuall  adjustment strategy', de 'alliance strategy' en de 'corporate strategy'. De eer-
stee vorm is het minst vergaand: de coördinatie is gericht op specifieke gevallen, er zijn 
weinigg regels, macht is gedecentraliseerd, normen zijn informeel en de nadruk wordt 
gelegdd op individuele doelen. De derde vorm verwijst naar vergaande coördinatie: de 
matee van formaliteit is hoog, er zijn ook uitvoerende medewerkers bij betrokken, de 
machtt concentreert zich op centraal niveau en de nadruk ligt op collectieve belangen 
enn doelen. De alliance strategie neemt op vrijwel alle punten een tussenpositie in. Al-
leenn wat de machtsverdeling betreft, dient een keuze gemaakt te worden tussen cen-
traall  en decentraal. Beiden zijn mogelijk. 

Daarnaastt worden vier elementen genoemd die zich lenen voor een gecoördineerde 
uitvoering:: programma's en programmaontwikkeling (ofwel beleidszaken), aanwen-
dingg van bronnen, de omgang met cliënten en informatie-uitwisseling. Het kan dus 
hett geval zijn dat men ervoor kiest om slechts op onderdelen afstemming te zoeken. 
Voorr elk van deze elementen geldt dat het om deze coördinatie ook daadwerkelijk te 
kunnenn realiseren vereist is dat de coördinatie op een bepaald niveau geschiedt. Zo 
kunnenn beleidszaken het best gecoördineerd worden door de beslissingsbevoegde 
vertegenwoordigerss van de betreffende organisaties en zijn instituties en organisaties 
diee bepaalde belangen van de gemeenschap vertegenwoordigen het eerst aangewezen 
omm de verdeling van bronnen en middelen voor de dienstverlening te coördineren. De 

1066 Mulford en Rogers 1982. 
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omgangg met cliënten dient bij voorkeur afgestemd te worden door de 'agency line 
staff10?? terwijl, ten slotte, de informatievoorziening op alle niveaus gecoördineerd zou 
moetenn worden. 

Bovendienn zijn er bepaalde verbindingsmechanismen ('integrating linkages') werk-
zaam,, die er voor zorgen dat de coördinatie stand houdt door de organisaties aan el-
kaarr te verbinden. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen 'direct service lin-
kages',, gezamenlijke activiteiten die voortvloeien uit een overlap in de kerndiensten, 
zoalss intake, doorverwijzing enfollow-up, en 'administrative linkages', waarmee ma-
nagementfunctiess aan elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld via fiscale constructies, 
personeelszaken,, planning en administratieve ondersteuning. Evenals dat bij de ver-
schillendee niveaus het geval is, kunnen ook verschillende typen van verbindingsme-
chanismenn worden gekoppeld aan de genoemde coördinatie-elementen. Coördinatie 
vann het programma, bronnen en informatie verloopt via een administratieve link; 
coördinatiee van cliënten via een directeservicelink. 

Inn Tabel 1 wordt het bovenstaande als volgt samengevat: 

TabelTabel i: Coördinatie- elementen, - niveaus en -mechanismen 
Elementenn Niveau Mechanisme 
Programmaa Organisatie Planning/programmering 
Bronnenn Institutioneel Fiscaal/personeel 
Cliëntenn Stafuitvoe- Kerndiensten 

ring ring 
Informatiee Alle niveaus Administratie 

Bron:Bron: Mulford en Rogers, 1982.">H 

Vervolgenss kom ik op de vraag of er belemmeringen zijn voor interorganisationele 
coördinatie.. Het is denkbaar dat er drempels opgeworpen zijn op grond waarvan, on-
dankss de wil van de organisaties zelf en de beschikbaarheid van een adequate strate-
gie,, de coördinatie niet kan worden gerealiseerd. 

Zoo wijzen Mulford & Rogers,OC) erop dat vier institutionele barrières voor coördinatie 
kunnenn worden onderscheiden: de neiging van organisaties om de eigen autonomie 
tee maximaliseren, de ideologische overtuiging van professionals, de variërende inte-
ressess van cliëntenvertegenwoordigers en de tegenstrijdige belangen van de beheer-
derss van hulpbronnen. 

Daarnaastt zijn er factoren te benoemen waarvan de aanwezigheid bij aanvang, coör-
dinatiee gemakkelijker maakt, of juist moeilijker wanneer de factoren niet in voldoen-

1077 Vermoedelijk duidt deze term op het decentrale vestigingsmanagementniveau. 
1088 Mulford & Rogers 1982, p. 29. 
loc>> Mulford & Rogers 1982. 
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dee mate aanwezig zijn.110 Er wordt een aantal 'verklarende factoren' en een aantal 
'contextuelee factoren' onderscheiden; beide kunnen coördinatie stimuleren of rem-
men.. Met verklarende factoren worden de houding, waarden en percepties van de bij 
coördinatiee betrokken actoren bedoeld; met contextuele factoren intern structurele-
enn omgevingskenmerken. 

Onderr stimulerende verklarende factoren worden onder meer zaken begrepen als: 
eenn door partijen gevoelde behoefte aan coördinatie, een gunstige kosten/baten-ver-
houding,, de mogelijkheid de identiteit te behouden, gedeelde bronnen, doelen en be-
hoeftenn en een gemeenschappelijk(e) commitment, ideologie, belang en gepercipi-
eerdee (gedeeltelijke) interdependentie. 

Onderr de stimulerende contextuele factoren scharen de auteurs: het bestaan van vol-
doendee schaarse bronnen, een voldoende mate van decentralisatie, een voldoende 
bredee range van geleverde diensten, voldoende leidinggevende kwaliteiten, het be-
staann van informele contacten, geografische nabijheid en voldoende gelijkheid wat 
dee structuren, eigenschappen behoeften en diensten van de organisaties betreft. 

Bijj  remmende verklarende factoren moet men denken aan: veel gevestigde belangen 
enn belangentegenstellingen tussen organisaties, een gevoel van bedreiging binnen 
(eenn van) de organisaties, een gevoel van verlies van prestige, autoriteit, identiteit of 
strategischee positie, botsende leiderschapsstijlen, verschillende prioriteiten, ideolo-
gieënn of doelstellingen en een negatieve beeldvorming van andere organisaties. 

Onderr remmende contextuele factoren verstaat Halpert onder meer: een ongunstige 
verhoudingg tussen kosten en baten, een hoge mate van bureaucratie en centralisatie, 
professionalisering,, een inadequate communicatie en het bestaan van verschillen in 
prioriteiten,, bronnen, functies, doelen of taken. 

Naastt de direct betrokken organisaties spelen bij coördinatie vaak ook andere partij-
enn een rol, die eveneens zowel in stimulerende als belemmerende zin invloed hebben 
opp het proces van coördinatie. Er kunnen vier typen belangengroepen ten aanzien 
vann dienstverlenende organisaties worden onderscheiden.111 Ten eerste 'Support 
groups'' die bestaan uit wetgevers en bestuurders. Hun belangen liggen vooral bij een 
degelijkee de financiële structuur - zij dragen de financiële verantwoordelijkheid - en 
hett beheer van fondsen. In de tweede plaats 'Coordinating groups' bestaande uit be-
stuurderss en professionals. Dit zijn feitelijk de bij concrete vormen van coördinatie 
betrokkenn partijen, waartussen - zoals we hierboven al zagen - ook belangentegen-
stellingenn kunnen bestaan. De aandacht van een coordinating group gaat uit naar de 
efficiencyy van de uitvoering en zij kunnen aangesproken worden op de orde in het 

Ziee Halpert 1982. 
Ziee Rogers & Mulford 1982. 
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systeem.. Daarnaast zijn er 'Administrative groups' die bestuurders en managers om-
vatten.. Zij zijn gericht op de overleving en groei van de organisatie. 'Demand groups', 
tenn slotte, bestaan uit klanten en het algemene publiek. Hun belang is verbetering 
vann de geleverde dienst en invloed op de besluitvorming. De belangen van deze be-
langengroepenn spelen een rol naast de belangen van de bij de coördinatie betrokken 
partijenn en de eventuele tegenstelling daartussen. 

Inn Tabel 2 wordt weergegeven in welke mate de belangen van de vier groepen tot hun 
rechtt komen in de drie modellen van coördinatiestrategieën die hiervoor beschreven 
zijn.. Uit de gegevens blijkt dat de 'corporate strategy' - de meest vergaande vorm van 
coördinatiee - het beste scoort, in die zin dat de meeste belangen van de belangen-
groepenn in hoge mate tot hun recht komen. De score op belangrijke punten als prio-
riteitenstellingg en autonomie is echter 'laag'. 

Lammers:Lammers: inter-organisationele studies 

Lammers,, Mij s en Van Noort112 bespreken een aantal belangrijke interorganisationele 
studies.. Onder andere het ruil model van Levine en White.1 '3 In dit model wordt ervan 
uitgegaann dat organisaties via ruilrelaties zullen proberen hun mogelijkheden om 
doelenn te bereiken te verbeteren. In zekere zin is bij coördinatie of samenwerking ook 
sprakee van een ruilrelatie, waarbij men iets inlevert - de eigen verantwoordelijkheid 
opp een afgebakend terrein bijvoorbeeld -, maar daarvoor voldoende waardevolle za-
kenn verwacht terug te ontvangen. 

Viaa ruil kunnen belangrijke schaarse elementen - zoals bijvoorbeeld klanten, mede-
werkerss en materiële hulpbronnen - worden binnengehaald. Organisaties zullen 
minderr van onderlinge uitwisselingssystemen afhankelijk zijn, naarmate zij meer 
toegangg hebben tot belangrijke elementen voor het bereiken van hun doelstellingen, 
zijj  voor hun functioneren minder behoefte hebben aan elementen die van andere or-
ganisatiess betrokken moeten worden en naarmate het domein dat organisaties willen 
bereikenn meer gelijk is. Het organisatiedomein blijkt vaak een bron van conflict te 
zijn.. Juist binnen een afgebakend terrein hebben organisaties de neiging zich op be-
paaldee delen van het terrein - een klantengroep bijvoorbeeld - of op de aard van de 
dienstverleningg te profileren. u4 

1122 Lammers, Mijs & Van Noort 1997. 
"33 Zie Levine & White 1961. 
"44 De theorieën van Levine & White zijn veelal gebaseerd op onderzoek in de gezondheidszorg. In deze 
sectorr kan men zich een aantal voorbeelden voorstellen. Juist in de gezondheidszorg zijn specialisaties 
sterkk afgebakend en bestaat vaak strijd over de vraag wat de beste behandelwijze is. 
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TabelTabel 2: Consequenties van coördinatiestrategieën 

Belangen--
groep p 

Support t 
group p 

Coordina--
tingg Group 

Admini--
strative e 
Group p 

Demand d 
group p 

Belangen Belangen 

-Toegankelijk--Toegankelijk-
heid heid 
-Continuïteit -Continuïteit 
-Efficiëntie -Efficiëntie 

-Conflict--Conflict-
oplossing oplossing 
-Prioriteiten--Prioriteiten-
stelling stelling 
-Overeenstem--Overeenstem-
mingming systeem 
-Benutten-Benutten van 
bronnen bronnen 
-Systeem--Systeem-
oriëntatie oriëntatie 
-Beheersing -Beheersing 
door door 
centralecentrale unit 

-Autonomie -Autonomie 
van van 
dede organisatie 
-Publieke -Publieke 
ondersteuning ondersteuning 
-Investering -Investering 
inin bronnen 

-Invloed-Invloed cliën-
ten ten 

Corporate e 
strategy y 

Hoog g 

Hoog g 
Matig g 

Hoog g 

Laag g 

Hoog g 

Hoog g 

Matig-laag g 

Hoog g 

Laag g 

Alliance e 
strategy y 

Laag g 

Matig-hoog g 
Matig g 

Matig g 

Matig-hoog g 

Matig-laag g 

Matig-laag g 

Matig-laag g 

Matig g 

Matig-hoog g 

Matig-hoogg Hoog 

Hoog g 

Matig g 

Matig-laag g 

Matig g 

Mutuall  adjust-
mentt strategy 

Geenn effect 

Matig g 
Laag Laag 

Laag Laag 

Hoog g 

Geenn data 

Matig-laag g 

Laag g 

Geenn data 

Hoog g 

Geenn data 

Laag g 

Geenn data 

Bron:Bron: Rogers & Mulford 1982, p. 76.""' 

Laterr hebben deze auteurs gepubliceerd over de vraag waarom wedijver en conflict 

samenwerkingg vaak overschaduwen. Zij komen tot de conclusie dat interorganisatio-

nelee contacten vaak ingegeven zijn door een streven naar erkenning en legitimatie, 

maarr ook door een vage hoop dat enige vorm van contact bevorderlijk zal zijn voor 

hett voortbestaan van de eigen organisatie. Verder wordt geconcludeerd dat in be-

paaldee sectoren zodanige waarden gelden dat er een morele verplichting is om aan 

coördinatiepogingenn mee te doen. 

"55 Idem. 
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Verscheidenee auteurs hebben vervolgens hypotheses geformuleerd omtrent het door 
Levinee en White geïntroduceerde begrip 'organisatiedomein'. Interessant is, bijvoor-
beeld,, de veronderstelling van Aiken & Hage116 dat complexe en flexibele organisaties 
meerr dan sterk gecentraliseerde en geformaliseerde organisaties bereid zullen zijn 
eenn gedeelte van hun autonomie prijs te geven in ruil voor de mogelijkheid meer toe-
gangg te verkrijgen tot schaarse hulpbronnen. Op basis van Litwak11? stellen Lammers, 
Mij ss en Van Noort dat interorganisationele samenwerkingsvormen kunnen dienen 
voorr het reguleren van onderlinge strijd, maar ook voor het vergroten van het geza-
menlijkk machtsbereik. In wisselende verhoudingen zal in elke relatie van beide ele-
mentenn sprake zijn. Litwak heeft dit benoemd als accommodatievormen. Dat wil zeg-
genn duurzame relaties waarin de partners elkaar enerzijds nodig hebben en elkaar 
anderzijdss als concurrenten beschouwen. Dit wordt ook wel 'antagonistische samen-
werking'' genoemd. 

Inn 1987 heeft Mijs118 een model ontwikkeld waarin de dynamiek van interorganisati-
onelee betrekkingen wordt weergegeven aan de hand van de ontwikkeling van de Re-
gionalegionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) in Amster-
dam.. Deze studie is hier interessant in verband met de overeenkomsten met het 
werkterreinn van arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen. In beide 
sectorenn wordt immers een overheidstaak in de welzijnssector uitgevoerd. Daarnaast 
iss het van belang dat de RIAGG's ontstaan zijn uit een fusieproces, onder druk van de 
overheid,, van een aantal instellingen die voorheen zelfstandig functioneerden en een 
deelterreinn voor hun rekening namen. Het werd als een publiek belang beschouwd 
datt de expertise die op de deelterreinen aanwezig was, meer op elkaar betrokken kon 
worden,, zodat de cliënten/patiënten effectiever en efficiënter geholpen konden wor-
den. . 

Mij ss plaatst de RIAGG-vorming in een theoretisch model voor het ontstaan en de 
ontwikkelingg van interorganisationele verbanden. Het eerste uitgangspunt van het 
modell  is dat het ontstaan van een interorganisationeel verband moet worden be-
schouwdd als een proces van sociale integratie tussen de betreffende organisaties. Dit 
institutionaliseringsprocess kent twee deelprocessen, namelijk de intensivering, uit-
breidingg en organisatie van interacties en communicaties tussen de leden van de be-
trokkenn organisaties, en het proces van de gemeenschappelijke cultuurvorming. Dit 
process wordt door Mij s gekenmerkt als een combinatie van samenwerking en perma-
nentt conflict. Ruimte voor meningsverschillen en belangentegenstellingen wordt zelfs 
essentieell  genoemd. Wanneer verschillen niet als legitiem worden ervaren loopt de 
spanningg al snel te hoog op. 

1166 Aiken & Hage 1968. 
n?? Zie Litwak 1961. 
1188 Mij s 1987. 
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Hett tweede uitgangspunt is dat een interorganisationeel verband een vrij lange voor-
geschiedeniss zal hebben. Deze voorgeschiedenis verloopt in vier fasen, op de volgende 
wijze.. n9 

Eerstee fase: informele coördinatie door personen binnen een klein deelnetwerk van 
betrekkelijkk gelijksoortige organisaties; 

Tweedee fase: informele coördinatie door de leidinggevende bestuurders en functiona-
rissenn van de verschillende organisaties, die regelmatig bijeenkomen; 

derdee fase: mobilisatie van het interorganisationele netwerk als geheel door het 
inmiddelss hecht geïntegreerde deelnetwerk ten behoeve van bepaalde 
gemeenschappelijkee doelstellingen; 

Vierdee fase: vorming van een interorganisationeel verband door de betrokken orga-
nisaties. . 

Omm dit ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen zijn twee voorwaarden cruciaal: er 
moett sprake zijn van vertrouwensvorming tussen de betrokken organisaties en het 
interdependentiebewustzijnn binnen en tussen de organisaties dient zich gedurende 
hett proces te ontwikkelen. 

Tenn slotte zijn exogene factoren, zoals financierende instellingen en de overheid, van 
belang.. Het tot stand brengen van een verban vereist een wisselwerking tussen endo-
genee en exogene factoren. Enerzijds is druk van de overheid vaak een noodzakelijke 
voorwaardee voor de levensvatbaarheid van een interorganisationeel verband; ander-
zijdss is het geen voldoende voorwaarde. Als men zich slechts onder dwang, en zonder 
betrokkenheid,, bij een verband aansluit zal het interdependentiebewustzijn niet groot 
genoegg zijn. Het draagvlak voor samenwerking zal dan te gering zijn. 

3.2.22 Netwerken van organisaties 

Interorganisationelee coördinatie zal doorgaans plaatsvinden tussen organisaties die 
voorr elkaar enige betekenis hebben en op grond daarvan op een of andere wijze met 
elkaarr in verband staan. Evenals dat het geval is bij individuele mensen, geldt ook 
voorr organisaties dat er tussen sommigen structureel contact bestaat, tussen anderen 
slechtss ad hoc en tussen de meesten niet of nauwelijks. De eerste categorie vormen 
gezamenlijkk een netwerk van organisaties. Samenwerking en coördinatie tussen or-

n '' Mijs heeft zich op dit punt laten inspireren door E. Litwak & J. Rothman, 'Towards the theory and 
practicee of coordination between formal organizations', in: W.R. Rosengren and M. Lefton (eds.), Or-
ganizationsganizations and clients. Essays in the sociology of services, Columbus, Ohio: Charles Merrill Pub-
lishingg 1970. 
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ganisatiess zal slechts plaatsvinden tussen organisaties die alle deel uitmaken van een 
netwerk.. Ik inventariseer hier de literatuur waarin de relaties tussen organisaties 
binnenn een netwerk bestudeerd worden. 

Interorganisationelee relaties kunnen ook gezien worden als een wisselwerking tussen 
hett handelen van actoren en de conditionering door sociale systemen. Godfroij120 

heeftt zo'n model gehanteerd. Toegepast op interorganisationele relaties betekent dit 
datt het handelen van organisaties geconditioneerd wordt door netwerken van organi-
saties,, dat organisaties strategisch proberen in te spelen op interdependenties om de 
eigenn doelen beter te kunnen bereiken en dat zij hiertoe tevens de netwerkstructuur 
inn hun eigen voordeel trachten te beïnvloeden. 

Algemeenn wordt aangenomen dat een netwerk meer is dan slechts een organisatie 
vann organisaties. Een netwerk bezit andere kenmerken dan een organisatie. En het 
geheel,, in casu het netwerk, is meer dan de som der delen. Van Gils121 stelt dat net-
werkenn gekenmerkt worden door een bepaalde samenwerkings- en besluitvormings-
structuur,, die mede bepaald wordt door de opstelling van de individuele organisaties. 

Ookk wordt echter wel de stelling verdedigd dat een organisatie op haar beurt weer 
gezienn kan worden als een netwerk van organisaties, in de vorm van afdelingen of 
groepen.. Dit is in de eerste plaats een definitiekwestie, waarbij het hier niet bezwaar-
lij kk is ervan uit te gaan dat arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen 
inn de Nederlandse context als organisaties zijn te beschouwen die gezamenlijk een 
netwerkk van organisaties vormen. Godfroij constateert dat er een probleem schuilt in 
hett feit dat de begrippen 'organisatie' en 'interorganisationeel netwerk' een dubbel-
zinnigee betekenis hebben. Beide begrippen kunnen zowel 'groepen' als 'actiesyste-
men'' aanduiden. 

Dee reden van bestaan van relaties tussen organisaties is gelegen in het feit dat organi-
satiess bij het bereiken van hun doelen afhankelijk zijn van andere organisaties. Orga-
nisatiess die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn - ofwel interdependent - vormen 
gezamenlijkk een netwerk. De beïnvloeding kan op verschillende manieren plaatsvin-
den.. In de literatuur worden doorgaans twee typen interdependentie onderscheiden: 

 Symbiotische interdependentie: organisaties vullen elkaar aan door ongelijksoor-
tigheidd of functionele differentiatie. Een organisatie bereikt haar doelen het best 
alss andere organisaties haar doelen ook bereiken - dit wordt ook wel 'facilitative 
interdependence'' genoemd. 

1200 Godfroij 1981. 
1211 Van Gils 1978. 
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 Competitieve interdependentie: gelijksoortige organisaties beconcurreren elkaar 
doordatt zij dezelfde producten of diensten aanbieden. 

Dezee dichotomie maakt het belang van interdependentie duidelijk als verklarings-
grondd voor relaties tussen organisaties. Uiteraard is de werkelijkheid gecompliceer-
derr dan deze tweedeling suggereert. Er zijn tal van tussenvormen denkbaar en doel-
stellingenn en strategieën van organisaties kunnen variëren in de tijd. De waarde van 
dee dichotomie is vooral gelegen in het verduidelijken van de verschillende wijzen 
waaropp organisaties van elkaar afhankelijk kunnen zijn. 

Wederzijdsee afhankelijkheid veronderstelt echter ook een zekere mate van onafhan-
kelijkheid.. Het heeft geen zin om over mte/'organisationele relaties te spreken als 
geenn sprake zou zijn van relatieve onafhankelijkheid.122 Onafhankelijkheid is voor 
organisatiess functioneel om de autonomie te bevorderen. Autonomie is van belang 
wanneerr er sprake is van een waardenconflict, maar de waarden tegelijkertijd beiden 
gewenstt zijn.12^ Vereniging van beiden in één organisatie is dan moeilijk voorstelbaar. 
Juistt ten aanzien van het onderwerp van dit boek - arbeidsvoorziening en sociale ze-
kerheidd - is dit een interessante stelling. Arbeidsbemiddeling en het verstrekken van 
uitkeringenn zijn te beschouwen als waarden die tegelijkertijd gewenst zijn, maar ook 
mett elkaar in conflict (kunnen) zijn. Immers, wanneer de bemiddelingsinspanning 
geenn resultaat oplevert, draagt de uitkeringsverstrekker de schade. Bovendien kan de 
uitkeringsfunctiee op gespannen voet staan met de activeringsfunctie. De vraag of bei-
denn in één organisatie ondergebracht kunnen worden, zal hierna dan ook nog uitvoe-
rigg aan de orde komen. 

Daarnaastt kunnen waarden die theoretisch met elkaar verenigbaar zijn een concur-
rentieverhoudingg vormen doordat de middelen schaars zijn. Specialismen komen, 
ookk wanneer zij op dezelfde taak betrekking hebben, door schaarste van middelen 
onderlingg in een concurrentieverhouding. 124 Een audio-installatie en een TV-toestel 
vullenn elkaar, bijvoorbeeld, goed aan, maar wanneer de consument over onvoldoende 
geldd beschikt zal hij slechts één van beide kiezen. Naast conflicten kan ook een groei-
endee behoefte aan bepaalde diensten een oorzaak zijn van ongecoördineerd opereren. 
Bovendienn kan er bewust worden gekozen voor competitie boven coördinatie. Belan-
genn en belangentegenstellingen kunnen op deze gronden veranderlijk van aard blij -
kenn te zijn. 

OokOok wordt er door Litwak & Hylton op gewezen dat partieel conflict een realistische 
mogelijkheidd is. Er is dan sprake van een aantal niet-conflicterende elementen die 

l «« Vergelijk Godfroij 1981. 
1J3Ziee Litwak & Hylton 1962. 
1244 Idem. 
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eenn behoefte aan coördinatie (kunnen) oproepen. De auteurs voorspellen dat in zo'n 
gevall  een 'coordinating agency' zal ontstaan. Dit mechanisme kan ontstaan en voort-
bestaann als aan drie voorwaarden is voldaan: gedeeltelijke interdependentie, bewust-
zijnn van de interdependentie bij de organisaties en de mogelijkheid om de interde-
pendentiee te vertalen in vast te leggen gezamenlijke activiteiten. 

Laterr hebben Litwak en Rothman12s de bovenstaande gedachten nader uitgewerkt 
doorr hypothesen te formuleren over de relatie tussen de vorm van interorganisatio-
nelee coördinatie en de effectiviteit daarvan onder gegeven omstandigheden. Godfro-
iji266 v at dit als volgt kort samen. Formele verbindingen zijn effectiever dan informele 
verbindingenn bij relatief groot interdependentiebewustzijn, in het bijzonder bij sym-
metrischh interdependentiebewustzijn, uniformiteit en standaardisatie van de te coör-
dinerenn elementen en bij een relatief groot aantal betrokken organisaties of interac-
ties.. Bij competitieve interdependentie zijn verbindingen met beslissingnemende be-
voegdhedenn effectiever; bij facilitative interdependentie zijn verbindingen van com-
municatievee aard effectiever. Autonomie van de verbindingen ten opzichte van de 
gecoördineerdee organisaties is effectiever bij groot interdependentiebewustzijn, bij 
ontbrekenn van polarisatie en van een gevoel van bedreiging, bij een hoge graad van 
onpartijdigee deskundigheid van de coördinerende instantie, bij hoge standaardisatie 
enn bij grote aantallen organisaties respectievelijk interacties. Eigenschappen van sub-
systemenn - organisaties - worden, kortom, in verband gebracht met de structuur van 
eenn systeem - het netwerk. 

Desalnietteminn is het totstandkomen en het functioneren van een netwerk geen 
automatisme.. Van Gils12? onderscheidt drie factoren die de regulering van netwer-
kenn beïnvloeden. 

 De gezagsstructuur. Het ontbreekt bij een netwerk vaak aan een duidelijke eigen 
gezagsstructuur. . 

 Afhankelijkheid en identiteit. Organisaties zijn geneigd om hun afhankelijkheid 
vann externe factoren te beperken en de eigen identiteit te waarborgen. 

 Domeinen van de organisaties. Organisaties streven naar behoud of uitbreiding 
vann hun domein. 

3.2.33 Conclusie 

Aann de verkenning van relevante organisatiesociologische literatuur valt een aantal 
conclusiess te verbinden. Een eerste inzicht dat van belang is, is dat organisaties door-
nss Litwak & Rothman 1970. 
1266 Godfroij 1981. 
I2?Vann Gils 1978. 
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gaanss meerdere verbindingen hebben met andere organisaties. Veel organisaties zijn 
voorr het bereiken van hun doelstellingen c.q. hun voortbestaan afhankelijk van ande-
ree organisaties. Voordat concrete coördinatie of samenwerking in beeld komen, dient 
echterr wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Daarnaast hanteren organi-
satiess strategieën bij hun coördinerende bewegingen; afhankelijk van wat men wil 
coördinerenn en welke belangengroepen een rol spelen, wordt een bepaald niveau ge-
kozen.. Door sommige theoretici wordt een samen werkingssituatie gezien als een ruil-
relatie.. Afhankelijk van de mate waarin het domein dat een organisatie wil bereiken 
enn de elementen die daarbij behulpzaam kunnen zijn, haar ontbreken, zal zij naar 
uitwisselingg streven. 

Hett uitgangspunt van de netwerkbenadering is dat bepaalde organisaties zoveel con-
tactenn met elkaar onderhouden dat zij onvermijdelijk een netwerk vormen. Deze 
contactenn zijn gebaseerd op verschillende soorten interdependenties. Het type ver-
bindingg dat men binnen een netwerk eventueel met elkaar aangaat, hangt onder meer 
aff  van het interdependentiebewustzijn, de aard van de coördineren elementen en het 
aantall  betrokken organisaties. 

3.33 Bestuurskundige en beleidswetenschappelijke theorieën 

Socialee zekerheid en arbeidsvoorziening zijn belangrijke beleidsterreinen op alle ni-
veauss van het openbaar bestuur. Om het gewenste beleid naar behoren te kunnen 
uitvoerenn is een relatief grootschalig uitvoeringsapparaat noodzakelijk. In de be-
stuurskundee wordt veel aandacht besteed aan zogenaamde beleidsnetwerken. Bestu-
deerdd wordt in dat kader met name de relatie tussen de overheid en de organisaties 
diee geacht worden haar beleid uit te voeren. Daarbij speelt steeds de vraag een rol hoe 
verr de overheid kan gaan in het 'uitbesteden' van de uitvoering van beleid, mede in 
hett licht van het creëren van draagvlak daarvoor. In dit licht bespreek ik ook de be-
stuursvormm onderhandelend bestuur'. 

Verderr besteed ik in deze paragraaf nog aandacht aan de relatie tussen de vorm van 
coördinatiee en de integratie van het handelen van uitvoerders, met andere woorden: 
dee vraag aan welke condities coördinatie dient te voldoen om te kunnen verwachten 
datt degenen die het moeten uitvoeren dat op geïntegreerde wijze zullen willen doen. 

3.3.11 Beleidsnetwerken 

Inn de voorgaande paragraaf heb ik stilgestaan bij 'netwerken van organisaties'. Som-
migee van dit soort netwerken kunnen geïdentificeerd worden met een bepaald terrein 
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vann het overheidsbeleid. In de bestuurskundige literatuur spreekt men dan ook liever 
overr 'beleidsnetwerken'. Inzicht in het functioneren van zo'n netwerk is in het licht 
vann de vraagstelling van dit boek van belang met het oog op de vraag hoe de overheid 
dee uitvoering van het arbeidsvoorzienings- en socialezekerheidsbeleid in haar greep 
kann houden. Interessante vragen zijn welke actoren van elkaar afhankelijk zijn en op 
welkee gronden zij dat zijn. 

Inn de bestuurskunde wordt veel aandacht besteed aan beleidsnetwerken. Hanf128 

verwijstt ernaar dat "policy making involves a large number and wide variety of public 
andd private actors from the different levels and functional areas of government and 
society""  en dat van een netwerk sprake is "where the reference is to deliberately 
soughtt interactions among individual organizations for purposes of effective policy 
coordination".. Volgens Van Tatenhove en LeroyI2(> worden beleidsnetwerken in de 
Nederlandsee literatuur gedefinieerd als sociale systemen waarbinnen wederzijds van 
elkaarr afhankelijke actoren min of meer duurzame interacties aangaan, gericht op 
beleidsproblemenn en beleidsprogramma's. Een actor is afhankelijk als hij het door 
hemm in gang gezette beleidsproces niet bevredigend kan afronden, zonder dat ande-
renn een bijdrage leveren.^0 De aard van de interacties binnen beleidsnetwerken 
wordtt beïnvloed door strategische belangen en voluntaristische motieven van actoren 
inn het netwerk en door reeds bestaande interdependenties die aan de patronen van 
interactiess ten grondslag liggen. Deze vorgeprdgte interdependenties verwijzen naar 
maatschappelijkee en politieke ontwikkelingen buiten het netwerk. 

Hett denken in termen van beleidsnetwerken is ontstaan uit de kritiek op de meer 
klassiekee benadering, waarin ervan wordt uitgegaan dat de overheid maatschappelij-
kee processen relatief eenvoudig kan beheersen en sturen door middel van hiërarchi-
schee structuren. Hufen en Ringeling1^1 wijzen op de maatschappelijke context waar-
binnenn beleidsprestaties worden gerealiseerd. Zij maken duidelijk dat er dwarsver-
bandenn bestaan in de vorm van het maatschappelijk middenveld, die een rechttoe, 
rechtaann aanpak van de overheid ineffectief en feitelijk onmogelijk maken. Ook Hoe-
kemaa en Van Manen^2 duiden op dit gegeven door te wijzen op het toegenomen be-
langg van coöperatieve legaliteit op grond van de steeds veranderende publieke mo-
raal. . 

Inn de jaren tachtig en negentig worden beleidsnetwerken in toenemende mate ook als 
eenn oplossingsmodel voor het doorvoeren van beleidsbeslissingen gezien. De reden 
hiervoorr is het feit dat de overheid grote maatschappelijke problemen niet meer kan 

1288 Hanf 1978. 
1299 Van Tatenhove & Leroy 1995. 
'3°° Klij n & Teisman 1992. 
'3'' Hufen & Ringeling 1990. 

22 Hoekema & Van Manen 1994. 
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oplossenn zonder coalities met private actoren aan te gaan. Consensus en continuïteit 
wordenn in dit kader door onder andere Van Tatenhove & Leroy'33 kernbegrippen ge-
noemd.. Consensus moet bestaan tussen overheid en belangengroepen. Dit kan gerea-
liseerdd worden door een beleidscontract of door het creëren van 'win/win-situaties' 
enn het afsluiten van package-deals1^. Met continuïteit wordt hier bedoeld het blij -
vendd betrekken van actoren bij het beleidsproces. Dit zou bereikt kunnen worden 
doorr actoren aan het begin van het proces los te weken uit bestaande denk- en werk-
kaderss of door een zodanige inrichting van het onderhandelingsproces dat tot pro-
bleemoplossingg gekomen kan worden. Daarbij moeten voor alle partijen win-situaties 
mogelijkk zijn. In de volgende paragraaf - over onderhandelend bestuur - wordt de 
relatiee tussen beleidsprocessen en het creëren van draagvlak uitgediept. Daar zal ik 
ookk concrete voorbeelden geven van situaties waar de overheid via een netwerk 
draagvlakk creëert voor haar beleid. 

Doorr Klijn , Koppenjan & Termeer1 w is uiteengezet hoe consensus en continuïteit be-
reiktt kunnen worden door middel van netwerkmanagement. Zij onderscheiden twee 
typen:: spelmanagement en netwerkconstituering. Spel management bevordert de 
voorwaardenn voor gemeenschappelijk handelen of het creëren van gemeenschappe-
lijk ee producten door strategisch in te spelen op relaties tussen actoren, hulpbronnen 
enn percepties met inachtneming van geldende interactieregels en bronnenverdeling. 

Mett netwerkconstituering wordt beoogd veranderingen in het netwerk aan te bren-
gen,, gericht op verbetering van de condities waaronder interactieprocessen zich vol-
trekken.. Netwerkmanagement is succesvol als de samenwerking tussen actoren be-
vorderdd wordt en blokkades die de samenwerking in de weg staan worden voorko-
men,, omzeild of weggenomen. 

Inn de bestuurskundige literatuur wordt de overheid reeds lang niet meer als de cen-
tralee actor gezien. De overheid is hoogstens één van de actoren in het beleidsproces. 
Inn oudere beleidswetenschap wordt uitgegaan van het 'rationele model' dat veronder-
steltt dat een centrale actor in staat is de complexe werkelijkheid te overzien en door 
instrumenteell  handelen autonoom te beslissen en de regie te voeren. De netwerkbe-
naderingg trekt dit in twijfel en benadrukt dat actoren in een beleidsnetwerk van el-
kaarr afhankelijk zijn, dat zij zich een zekere beleidsvrijheid creëren en dat het beleid 
hett resultaat is van een interactiespel tussen strategisch handelende actoren.̂  Er 
bestaatt in deze visie geen bovengeschikte actor. Door het strategisch handelen te be-
nadrukkenn wordt duidelijk gemaakt dat het gedrag van actoren afhangt van de 'spel-

'333 Van Tatenhove & Leroy 1995. 
'344 Zie Van der Veen & Glasbergen 1992 en Ten Heuvelhof & Termeer 1991. 
l355 Klijn, Koppenjan & Termeer 1993. 
'366 Wassenberg 1980. 
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situatie'' waarin zij zich bevinden. Het handelen wordt dan geanalyseerd in termen 
vann specifieke interacties, waaraan de actor deelneemt en niet zozeer in termen van 
vooraff  gepostuleerde doelen. 

Volgenss het netwerkmodel worden de strategische keuzes in hoge mate bepaald door 
perceptiess ten aanzien van de afhan kei ijkheid van andere actoren, de eigen ambities 
enn die van anderen en het beleidsveld en de problemen die daar spelen. Klij n & Teis-
manx377 wijzen erop dat het verzoenen van verschillende percepties een zeer belangrij-
kee voorwaarde is om tot bevredigende uitkomsten te komen. Het beleidsproces zou 
niett langer te analyseren zijn vanuit één visie, maar slechts vanuit verschillende per-
cepties. . 

Meerderee au teur ŝ  hebben erop gewezen dat in de netwerkbenadering beleid ge-
analyseerdd wordt als iets dat tot stand komt door spel of een reeks van spelen. Be-
leidsontwikkelingg wordt dus opgevat als een interactieproces waarbij de actoren voor 
henn bevredigende resultaten proberen te behalen. Voor een individuele actor is vaak 
niett te voorzien welk beleidsresultaat hij samen met anderen tot stand brengt. Om op 
dezee wijze kwalitatief hoogwaardig beleid te realiseren is verzoening van doelen 
noodzakelijk.. J39 Een partij die bepaalde ambities wil bereiken en daarvoor (ook) de 
middelenn van andere partijen nodig heeft zal ook zijn ambities moeten verweven met 
dee ambities van de anderen. 

Hufenn & Ringeling1^ gaan in op de relatie tussen de begrippen 'beleid' en 'organisa-
tie'.. Allereerst wijzen zij erop dat het - ten onrechte - lange tijd zo geweest is dat de 
inrichtingg van het uitvoeringsproces en de organisatie van de uitvoering als een van 
dee laatst te nemen stappen beschouwd werd. De auteurs zien in organisatiekenmer-
kenn juist een belangrijke verklaring voor het verloop van beleidsprocessen. 

3.3.22 Onderhandelend bestuur 

Hett beleid op de terreinen van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid is door middel 
vann centrale aansturing niet meer uit te voeren. Het beleidsterrein kent vele aspecten, 
deelterreinenn en verschillende, soms tegenstrijdige, belangen. Dit vereist enerzijds 
eenn omvangrijk uitvoeringsapparaat en anderzijds alternatieve vormen van bestuur. 
Omm die reden is het interessant om hier aandacht te besteden aan een dergelijk alter-
natief,, om later te bezien of dit bij samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale dien-
stenn en bedrijfsverenigingen een rol speelt. Het concept onderhandelend bestuur is 

»377 Klij n &Teisman 1992. 
'388 Zie onder andere Wassenberg 1980 en Godfroij 1981. 
™™ Klij n & Teisman 1992. 
1400 Hufen & Ringeling 1990. 
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dee meest concrete (en tevens de meest uitgewerkte) invulling van een alternatief voor 
centralee aansturing. Hoekema^1 typeert onderhandelend bestuur als volgt. 

"Hett overheidsbeleid en/of de wijze van uitvoering van dat beleid wordt bepaald in 
eenn proces van overleg en onderhandeling binnen een min of meer duurzaam netwerk 
vann relaties tussen openbare bestuursorganen respectievelijk hun ambtelijke staf en 
particulieree organisaties en groepen waarvan de activiteiten het belangencomplex in 
kwestiee raken; in dit proces van overleg en onderhandelen streven partijen ernaar om 
specifiekee doelen op een bepaald terrein van overheidszorg te bereiken door op basis 
vann communicatie hun relevante handelingen op elkaar af te stemmen en zichzelf aan 
hett bereikte akkoord te binden." 

Hett belangrijkste kenmerk van onderhandelend bestuur is dat de overheid het door 
haarr wenselijk geachte beleid niet eenzijdig oplegt, maar juist door middel van een 
tweezijdigg proces van overleg en onderhandeling tracht te realiseren. De noodzaak 
hiertoee is gelegen in de complexiteit van de omgeving waarin het beleid tot stand 
moett komen. Het grote voordeel van deze werkwijze is het feit dat er een stevig 
draagvlakk wordt gecreëerd. Onderhandelend bestuur is te beschouwen als een be-
stuursvormm tussen 'markt' en 'staat'.'42 

Primairr lijken de meeste auteurs te denken aan vormen van publiek/private samen-
werking.. Het fraaiste voorbeeld daarvan is het beleid ten aanzien van de luchthaven 
Schiphol.. De overheid ziet geen kans de ogen te sluiten voor de economische belan-
genn die gediend zijn met een groei van het vliegveld, maar moet tegelijkertijd onder 
ogenn zien dat de eisen van de milieubeweging eveneens redelijk zijn en op draagvlak 
inn de samenleving kunnen rekenen. Om deze situatie te kunnen hanteren kiest de 
overheidd ervoor om het beleid tot stand te laten komen in een platform waarin alle 
belanghebbendenn vertegenwoordigd zijn. Een ander sprekend voorbeeld van onder-
handelendd bestuur wordt gevormd door Arbeidsvoorziening. De arbeidsvoorzie-
ningsorganisatiee wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de overheid, werkge-
verss en werknemers.!43 Er zijn binnen de typering van Hoekema echter tal van ande-
re,, wellicht minder duidelijke, vormen denkbaar waarbij de overheid niet direct 
stuurt,, maar de beleidsvorming overlaat aan het resultaat van overleg en onderhan-
delingg door betrokkenen. Bij een "min of meer duurzaam netwerk van relaties tussen 
openbaree bestuursorganen respectievelijk hun ambtelijke staf en groepen waarvan de 
activiteitenn het belangencomplex in kwestie raken" kan men zich veel bestuurlijke 
constellatiess voorstellen. In de meest vergaande vorm van onderhandelend bestuur 
makenn belangenorganisaties deel uit van het bestuur en bij een eenzijdig besluit van 
dee overheid is er niet of nauwelijks sprake van invloed. Daartussen zit veel ruimte. 

'411 Zie Hoekema 1994. 
1422 Vergelijk De Vroom 1994. 
'433 Zie Sol, Glebbeek e.a. 1998. 
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Eenn belangrijk punt is het onderscheid tussen overleg en onderhandeling. De essentie 
vann dit onderscheid is de mogelijkheid van belangengroepen om machtsmiddelen in 
tee zetten. In een situatie waarin alleen overleg plaatsvindt kunnen belanghebbenden 
hoogstenss hun eisen op tafel leggen. Wanneer er sprake is van onderhandeling heb-
benn de belangengroepen middelen in handen die voor het bestuur aantrekkelijk 
zijn.144 4 

3.3.33 Interorganisationele betrekkingen en het handelen van uitvoerders 
i nn een uitvoeringsproces 

Bijj  de vraag of organisaties er in zullen slagen om hun onderlinge taakverdeling te 
coördinerenn is het van belang hoe de onderlinge taakverdeling op voorhand is vorm-
gegeven.. Los van de vraag of er barrières zijn en of de organisaties wel voldoende met 
elkaarr in verband staan is ook de vorm van de taakverdeling bepalend voor de 
(on)mogelijkhedenn van coördinatie. 

Arentsenn wijdt in zijn dissertatie1^ in het hoofdstuk 'Naar een theoretisch model van 
beleidsuitvoering'' een paragraaf aan interorganisationele betrekkingen en het han-
delenn van uitvoerders in een uitvoeringsproces. De belangrijkste kenmerken hiervan 
zijnn taakverdeling en coördinatie. Taakverdeling kan onderscheiden worden naar drie 
vormen:: parallellie, opeenvolging en reciprociteit. Deze drie vormen kennen een op-
klimmendee mate van afhankelijkheid. Bij toename van de afhankelijkheid, zo wordt 
verondersteld,, zal de noodzaak tot coördinatie toenemen om de integratie van het 
handelenn te bevorderen. Coördinatie kan volgens Arentsen de vorm aannemen van 
productcoördinatiee of procescoördinatie. Productcoördinatie verwijst naar afstem-
mingg over de aard van een (eind)product; bij procescoördinatie is sprake van af-
stemmingg met betrekking tot de wijze waarop het product tot stand komt. 

Vervolgenss wordt de mate van waarschijnlijkheid van integratie van het handelen van 
uitvoerderss voorspeld voor verschillende combinaties van taakverdeling en coördina-
tie.. Bij een parallelle taakverdeling zijn de uitvoerders onafhankelijk van elkaar, 
waardoorr het uitvoeringsproces zelf niet voldoende mogelijkheden biedt tot afstem-
ming.. Daarom is productcoördinatie tenminste vereist om integratie te bewerkstelli-
gen.. Dit dient dan vooraf vastgelegd te worden. In het geval van een opeenvolgende 
vormm van taakverdeling is juist tenminste procescoördinatie vereist. De verrichtingen 
vann de uitvoerders zijn namelijk eenzijdig van elkaar afhankelijk. Dit maakt inzicht in 
hett proces en functie en plaats van de uitvoerders noodzakelijk. 

'444 Zie Van der Heijden 1998. 
'«Arentsenn 1991. 
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Indienn de taakverdeling tussen uitvoerende organisaties wordt gekenmerkt door reci-
prociteitt is zowel product- als procescoördinatie vereist om tot integratie van het 
handelenn te komen. Omdat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid zal in de uit-
voeringg teruggegrepen worden op eerdere fasen in het proces. Dit maakt het noodza-
kelijkk dat zowel duidelijk is wat er geproduceerd moet worden als op welke wijze het 
geproduceerdd moet worden.1"* 6 

Alduss komt Arentsen tot het volgende schema: 

TabelTabel 3: De waarschijnlijkheid van integratie van het handelen van uitvoerders 

Vormm van de 

Taakverdeling g 

Parallelliteit t 

Opeenvolging g 

Reciprociteit t 

Vormm van 

Product--
coördinatie e 

ja a 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

nee e 

dee coördinatie 

Proces--
coördinatie e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Integratiee van het handelen 
vann uitvoerders 

zeerzeer waarschijnlijk 

waarschijnlijk waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

zeerzeer waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

waarschijnlijk waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

zeerzeer waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

zeerzeer onwaarschijnlijk 

Bron:Bron: Arentsen, 1991 

3.3.44 Conclusies 

Dee in deze paragraaf besproken bestuurskundige en beleidswetenschappelijke theo-
rieënn en de organisatiesociologische theorieën uit de vorige paragraaf liggen dicht bij 
elkaar.. Een belangrijk onderscheid is echter dat in de bestuurskunde en de beleids-
wetenschapp het overheidsbeleid steeds het uitgangspunt is. Een verband tussen orga-

'466 Bij alles wat hier gezegd wordt over de taakverdeling tussen organisaties kan opgemerkt worden dat 
ditt ook geldt voor de taakverdeling bmnen een organisatie. 
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nisatiess die uitvoering geven aan een bepaald beleidsterrein heet aldus een beleids-
netwerk. . 

Eenn belangrijk punt in de hedendaagse bestuurskunde is de vraag hoe de overheid 
draagvlakk in de samenleving voor haar beleid weet te verwerven. De overheid is niet 
meerr altijd de centrale actor. Het concept 'onderhandelend bestuur' is wat dat betreft 
hett meest veelbelovend. De mate waarin uitvoerders van beleid hun handelen inte-
grerenn hangt af van de wijze waarop de taalverdeling is vormgegeven en van het type 
coördinatie. . 

3.44 Transactiekosten en instituties 

Dee totstandkoming van het samenwerkingsproces tussen arbeidsbureaus, sociale 
dienstenn en bedrijfsverenigingen is theoretisch te beschouwen als een institutionali-
seringsproces,, waarbij regels, normen, cultuur, gewoontes en conventies ter discussie 
gesteldd worden en aan verandering onderhevig zijn. Binnen het veld van de uitvoe-
ringg van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid veranderen als het ware de 
spelregels. . 

Inn deze paragraaf zal ik met name aandacht schenken aan de institutionele theorie 
vann D.C. North. Vervolgens bespreek ik het institutionaliseringsmodel dat (in 1975) 
doorr W. van Voorden is ontwikkeld ten aanzien van de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Allereerstt wordt echter de transactiekostenbenaderingg van O.E. Williamson uiteenge-
zet.. Deze theorie verduidelijkt een aantal economische basisprincipes die bij coördi-
natiee en institutionalisering een rol spelen. 

3.4.11 De transactiekostenbenadering van Wil l iamson 1^ 

Eenn principiële vraag die men bij het bestuderen van het vaak complexe handelen van 
organisatiess altijd kan stellen, is waarom zij eigenlijk nodig zijn. Wanneer Williamson 
spreektt van transactiekosten doelt hij op de kosten die zijn verbonden aan "running 
thee economie system". Niet bedoeld worden de productiekosten op zichzelf. De theo-
riee gaat ervan uit dat een economische organisatie gestoeld is op contractuele ver-
houdingen.. Transactiekosten zijn derhalve de kosten die verbonden zijn aan het af-
sluitenn en instandhouden van de contractuele voorwaarden. 

1477 Williamson 1985. 
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Err kunnen ex ante en ex post transactiekosten worden onderscheiden. In het eerste 
gevall  gaat het bijvoorbeeld om het opstellen, uitonderhandelen en handhaven van 
eenn contract. Ex post transactiekosten verwijzen naar diverse kosten die optreden 
wanneerr in werkelijkheid de zaken anders lopen dan in het contract was afgesproken. 
Err moet dan zodanig gecorrigeerd worden dat men weer op het juiste pad terecht 
komt,, bijvoorbeeld door middel van een bestuurs- en beheersingssysteem (governan-
cee system). 

Hett bestaan van transactiekosten is gerelateerd aan een aantal cognitieve assumpties. 
Hiermeee worden bepaalde menselijke eigenschappen bedoeld, op basis waarvan 
transactiekostenn optreden. Zonder de aanwezigheid van deze eigenschappen zouden 
dee totale transactiekosten altijd nul bedragen en zouden alle transacties probleemloos 
viaa de markt kunnen verlopen; zij vormen dus de basis van de transactiekostenbena-
dering.. De belangrijkste cognitieve assumpties zijn bounded rationality en opportu-
nism.nism. Met bounded rationality wordt bedoeld dat economische actoren weliswaar 
handelenn vanuit rationele intenties, maar in de praktijk slechts beperkt in staat zijn 
tott werkelijk rationeel handelen. Er wordt dus weliswaar uitgegaan van (economi-
sche)) rationaliteit, maar erkend wordt dat er restricties zijn. Door Williamson wordt 
beperktee cognitieve competentie met name als voorbeeld genoemd. Onder opportu-
nismm wordt - door Williamson - verstaan het nastreven van eigenbelang, eventueel 
mett gebruikmaking van middelen van bedrog. Hierbij spelen verzekeringstechnische 
begrippenn als adverse selection en moral hazard een rol. Adverse selection is een ex 
antee effect en houdt in dat het voor een verzekeraar niet mogelijk is op voorhand het 
risicoo vast te stellen; men weet niet zeker of verzekerden betrouwbare informatie ver-
schaffenn over hun werkelijke risico. Moral hazard treedt ex post op en verwijst naar 
dee mogelijkheid dat verzekerden zich na het afsluiten van een verzekering kunnen 
overgevenn aan onverantwoordelijk gedrag. Opportuniteit kan zich manifesteren op 
grondd van incomplete en gebrekkige informatie. 

Vervolgenss constateert Williamson, de transactiekostenbenadering verder uitwer-
kend,, dat er rationele economische redenen bestaan om transacties op verschillende 
wijzee vorm te geven. Ter verklaring daarvan wordt een onderscheid gemaakt in de 
volgendee drie dimensies ten aanzien van: asset specificity, uncertainty en frequency. 
Dezee dimensies zijn rationeel-economisch omdat zij gebaseerd zijn op de hoogte van 
dee transactiekosten. De hoogte van de transactiekosten is namelijk gerelateerd aan de 
matee waarin de bedoelde dimensies een rol spelen. 

Assett specificity is het verschijnsel dat bepaalde kennis en vaardigheden zodanig 
uniekk zijn voor en ingebed in een specifieke omgeving, dat deze niet of nauwelijks op 
eenn geschikte manier kunnen worden vervangen. Zo kan een bepaalde organisatie 
voorr haar functioneren in hoge mate afhankelijk zijn van de specifieke kennis en de in 
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dee organisatie opgedane ervaring van enkele personen. Binnen de transactiekosten-
benaderingg wordt asset specificity beschouwd als de primaire bestaansreden van ar-
beidsrelatiess en ondernemingen. Wanneer elke combinatie van kennis en ervaring in 
elkee willekeurige persoon kan worden gevonden, zou er geen reden zijn om mensen 
doorr middel van arbeidscontracten langdurig aan organisaties, en binnen een organi-
satieverbandd aan elkaar, te binden. Transacties betreffende investeringen in duurza-
me,, transactiespecifieke goederen zouden, de theorie volgend, via verticale integratie 
moetenn plaatsvinden; niet via een vrije markt met meerdere bieders. Waar op de vrije 
marktt partijen 'zonder gezicht' elkaar kortstondig ontmoeten om standaardgoederen 
uitt te wisselen tegen een evenwichtsprijs kenmerken transactiespecifieke investerin-
genn zich juist door het feit dat de handelende partijen voor elkaar wél een gezicht 
hebbenn en dat het contact juist langdurig van aard is. Asset specificity is de belang-
rijkstee van de drie dimensies, vooral met het oog op het feit dat asset specificity in 
theoriee ook volledig afwezig kan zijn. Onzekerheid en frequentie zijn in zekere mate 
altijdd aanwezig en derhalve minder onderscheidend. 

Onzekerheidd kan tal van gronden hebben, bijvoorbeeld het gedrag van personen en 
exogenee verstoringen. Met name in verband met beperkte rationaliteit en opportu-
nismee vormt onzekerheid een belemmering voor de marktpartijen. Naarmate de on-
zekerheidd toeneemt zal er meer in contractuele voorwaarden worden vastgelegd, het-
geenn leidt tot hogere transactiekosten. 

Frequentie,, ten slotte, is de derde dimensie die een verklaring geeft voor de uiteenlo-
pendee vormen en kosten van transacties. De veronderstelling, geformuleerd door 
Williamson,, is dat de kosten die zijn verbonden aan een gespecialiseerd bestuurssys-
teemm relatief hoger zijn wanneer de frequentie van een bepaald type transactie laag is. 
Wanneerr de frequentie laag is, maar er toch behoefte is aan een genuanceerde regie 
vann de markt, wordt gesuggereerd om gelijksoortige transacties te coördineren. Be-
paaldee kosten kunnen dan gedeeld worden. 

Dee transactiekostenbenadering maakt duidelijk dat de uitkomst van transacties en 
contractenn niet eenvoudig te voorspellen is of althans veel minder eenvoudig dan 
binnenn klassiek economische modellen; er spelen sterke economische invloeden een 
rol,, veelal gebaseerd op primaire menselijke gevoelens en zwakheden. 
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3-4'22 De institutionele theorie van Nor th s 

Dee institutionele theorie gaat over de vraag hoe en waarom organisaties tot een coör-
dinatiebeslissingg komen. Met de transactiekostentheorie in het achterhoofd valt te 
verwachtenn dat aan zulke beslissingen - die te beschouwen zijn als transacties - fun-
damentelee overwegingen ten grondslag liggen. En wat betekent het feit dat enkele 
organisatiess die gezamenlijk deel uitmaken van een systeem hun werkzaamheden 
afstemmenn voor het systeem als geheel? 

Northh begint hoofdstuk 1 van zijn boek met de volgende omschrijving van het begrip 
'institutie': : 

"Institutionss are the rules of the game in a society or, more formally, are the hu-
manlyy devised constraints that shape human interactions. In consequence they 
structuree incentives in human exchange, whether political, social, or economic." 

Dee functie van een institutie is inefficiënties van een vrije markt te verijdelen. Zo 
zijnn sociale zekerheid en arbeidsvoorziening twee belangrijke instituties op de ar-
beidsmarkt.. Omdat op een volledig vrije arbeidsmarkt vraag en aanbod slechts zeer 
sporadischh in evenwicht zouden zijn, zijn instituties noodzakelijk die enerzijds de 
afstemmingg tussen vraag en aanbod regelen en anderzijds ervoor zorgdragen dat er 
eenn inkomensvoorziening beschikbaar is voor degenen die, al dan niet tijdelijk, 
geenn deel (kunnen) uitmaken van het arbeidsaanbod. Deze inkomensvoorziening is 
naastt het overduidelijke sociale doel dat zij dient, ook voor de marktefficiëntie van 
belang.. Zij houdt immers het niet ingeschakelde arbeidsaanbod gereed om weer in 
tee stromen op de arbeidsmarkt. 

Vervolgenss maakt North onderscheid tussen formele instituties (zoals regels) en 
informelee instituties (conventies en gedragscodes). Coördinatie tussen (groepen) 
mensenn valt volgens North, zich baserend op de speltheorie, te verwachten onder 
driee condities: het moet een 'spel' betreffen dat zich steeds herhaalt, er moet vol-
doendee informatie beschikbaar zijn over de andere 'spelers' en het aantal moet 
kleinn zijn. Het fundamentele theoretische probleem is dat een individu dat zijn ge-
dragg wil afstemmen door middel van coördinatie, daartoe niet alleen informatie ten 
aanzienn van de preferenties van de anderen behoeft, maar tevens moet inschatten 
hoee groot de kennis bij de anderen is omtrent zijn eigen strategieën. J49 

1488 North 1990. 
'499 Men bedenke zich dat North uitgaat van de rationelekeuze-theorie. Binnen deze stroming in de or-
ganisatiesociologiee wordt ervan uitgegaan dat het gedrag van groepen van mensen bepaald wordt door 
hett (op rationele keuzes gebaseerde) gedrag van de individuen waaruit de groep bestaat. 
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Bijj  zijn beschrijving van het proces van institutionele verandering gaat North uit 
vann een theoretische evenwichtsituatie waarin er tussen een aantal partijen een 
'contract'' bestaat waarin men bepaalde zaken overeengekomen is, op basis van een 
bepaaldee 'prijs','5° die tot stand gekomen is op basis van de onderhandelingskracht 
vann de partijen. Voor geen der partijen is het in zo'n situatie aantrekkelijk om ver-
anderingenn na te streven; voor iedereen is de prijs juist. Wanneer er echter een ver-
anderingg optreedt in het niveau van de prijs of endogene factoren wijzigen, veran-
dertt de evenwichtsituatie; voor een of meerdere partijen wordt het dan interessant 
omm te streven naar een wijziging van het contract. 

Ditt proces wordt gecompliceerd door het feit dat de contracten zijn ingebed in ho-
geree regels en gedragsnormen. North voorspelt dat veranderingen in prijs en voor-
keurr er op den duur toe zullen leiden dat normen vervagen en eventueel vervangen 
wordenn door andere; regels kunnen eveneens gewijzigd worden of niet langer er-
kendd en gehandhaafd. Wanneer er een verandering optreedt in de formele regels, 
wordtt het informele evenwicht hersteld door nieuwe normen en conventies. Orga-
nisatiess maken in een dergelijke situatie een kosten/baten-afweging. Is het interes-
santt om zich te gaan richten op andere winstgevende mogelijkheden of kan men 
beterr investeren in een verandering van de regels? De beslissing hangt af van de ge-
schattee waarschijnlijkheid van succes en de mate van risico waaraan de middelen 
vann de organisatie worden blootgesteld. 

Vervolgenss gaat North in op "the path of institutional change". Hij onderscheidt twee 
krachtenn die het pad vormgeven: toenemende opbrengsten en imperfecte markten als 
gevolgg van transactiekosten. In een situatie waarin een nieuwe institutie ontstaat tre-
denn achtereenvolgens een aantal effecten op. Eerst zijn er hoge aanloopkosten, ver-
volgenss treden leereffecten op, hetgeen organisaties in staat stelt om gegeven hun 
mogelijkhedenn hun voordeel te doen binnen het institutionele raamwerk. Ten slotte 
kunnenn dan coördinerende bewegingen worden verwacht en zullen formele regels 
resulterenn in informele beperkingen die de formele regels een nieuwe vorm geven en 
hunn reikwijdte bepalen. De onzekerheid ten aanzien van de houdbaarheid van regels 
wordtt op deze wijze gereduceerd. Dit is wat North bedoelt met toenemende opbreng-
sten;; wanneer de aanloopkosten zijn terugverdiend wordt de institutie profijtelijk 
voorr de partijen binnen het raamwerk. Dit geeft de institutie overlevingskracht, om-
datt het voor geen der partijen aantrekkelijk is om de institutie 'terug te draaien'. 

Doorr het bestaan van toenemende opbrengsten zijn instituties van belang en geven zij 
hett langetermijn-pad vorm. Zolang markten perfect functioneren en de transactie-

ww Naar ik aanneem handelt het bij de door North bedoelde contracten, conform zijn definitie van het 
begripp 'institutie', om "human exchanges" en moet derhalve het begrip 'prijs' in abstracte zin opgevat 
wordenn c.q. als de voor alle partijen geldende en geaccepteerde waarde van hetgeen contractueel is 
vastgelegd. . 
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kostenn vrijwel gelijk aan nul zijn, blijven de institutie en het pad ongewijzigd en effi-
ciëntt functioneren; noch afwijkende paden noch achterblijvende prestaties zullen de 
overhandd kunnen krijgen. Maar wanneer de marktwerking incompleet is, de infor-
matiee gebrekkig is en de transactiekosten aanzienlijk zijn, zal de richting van het pad 
medee bepaald worden door subjectieve beelden van actoren die onder invloed staan 
vann imperfecte feedback en ideologie. Dan kan wél verwacht worden dat afwijkende 
padenn en achterblijvende prestaties de overhand krijgen en dat de historisch bepaal-
dee percepties van de actoren de keuzes die zij maken bepalen. Deze historische be-
paaldheidd wordt padafhankelijkheid genoemd. We kunnen de keuzes van vandaag 
niett begrijpen zonder de voortschrijdende evolutie van instituties na te gaan. 

Institutionelee verandering is dus een continu proces van marginale aanpassingen, 
uitzonderlijke,, revolutionaire, situaties daargelaten. Dit proces vindt plaats binnen de 
grenzenn van een samenleving. In twee samenlevingen die exact dezelfde formele re-
gelss kennen, zouden desalniettemin de instituties sterk kunnen verschillen, alsmede 
hett pad dat zij volgen. Bovendien is een kenmerk van padafhankelijkheid dat institu-
tiess een hardnekkig verschijnsel vormen. Zij blijven de richting van het pad volgen en 
kunnenn niet plotseling een omgekeerde richting inslaan. 

3.4.33 Institutionaliserin g en arbeidsmarktbeleid1^ 

Aann het einde van dit theoretische hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan het proef-
schriftt van Van Voorden, omdat daarin de institutionele theorie wordt verbonden met 
hett arbeidsmarktbeleid in Nederland. Op basis van een literatuurstudie van de insti-
tutionelee theorie van de arbeidsmarkt heeft Van Voorden een analysemodel voor de 
institutionaliseringg van de arbeidsmarkt ontwikkeld. Hij gaat uit van de volgende de-
finitiefinitie  van institutionalisering: 

"Dee bewuste poging tot of het onbewuste proces van verduurzaming van nor-
men,, waarden of doelstellingen, die in de meest vergaande vorm hun weerslag 
vindenn in een structuur." 

Bewustee institutionaliseringsprocessen komen op gang wanneer de doelstellingen van 
dee marktdeelnemers of de overheid te sterk afwijken van de uitkomsten van de (ar-
beidsmarkt.. De werking van de marktkrachten moet dan worden ingeperkt of zelfs 
vervangen.. Dit kan door middel van formele regels. Van Voorden onderscheidt drie 
strategieënn in het institutionaliseringsproces. Ten eerste het volledig uitsluiten van de 
markt.. Ten tweede wijziging van de externe marktgegevens. En ten slotte het uitoefe-
nenn van invloed op de principes van marktgedrag. Daarnaast wordt een aantal vor-
menn van onbewuste institutionalisering onderscheiden. Hierbij valt te denken aan de 
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plaatsenn waar de marktpartijen elkaar ontmoeten; veel hangt ervan af hoe de zaken 
daarr geregeld zijn. Een tweede voorbeeld is de vorming van relatieve deelmarkten. 

Naastt het onderscheid tussen bewuste en onbewuste institutionalisering moet vol-
genss Van Voordens model tevens onderscheid worden gemaakt tussen institutionali-
seringsvormm en institutionaliseringsgraad. De twee vormen zijn interne en externe 
institutionalisering.. Met interne institutionalisering bedoelt Van Voorden een proces 
datt door de betreffende partijen zelf wordt vormgegeven; met externe institutionali-
seringg dat het proces primair door een boven de partijen staande actor - de overheid 
bijvoorbeeldd - wordt bepaald. Het proces waarbij een bepaalde institutionaliserings-
graadd wordt bereikt, valt uiteen in een normatieve en structurele fase, waarbij de 
normatievee fase altijd aan de structurele voorafgaat. Het normatieve stadium behelst 
eenn proces van gezamenlijke cultuurvorming; de institutionalisering is dan nog on-
volledig.. Van structurele institutionalisering kan pas sprake zijn wanneer zaken zijn 
vastgelegdd in een expliciet geformaliseerde structuur, omgeven met zware en expli-
cietee sancties.^2 

Tenn slotte formuleert Van Voorden voorwaarden voor de initiatie en afwikkeling van 
eenn institutionaliseringsproces. Allereerst moet het mogelijk zijn om een urgent pro-
bleemm te formuleren, op grond waarvan één of meerdere partijen hun belangen be-
dreigdd zien. Daarnaast dient de uitgangssituatie niet te veel belemmeringen aan de 
institutionaliseringg op te leggen; er dient maatschappelijke steun voor te zijn. Daartoe 
zijnn vereist een eenvoudige doelstelling en een betrekkelijk homogene culturele ach-
tergrond.. Vervolgens vormt mobilisatie van de achterban een vereiste. Betrokkenen 
enn belanghebbenden moeten achter het proces staan. Ten slotte spelen 'institutional 
entrepreneurs'' een rol. Hieronder worden bijvoorbeeld beschikbare leidersfiguren 
verstaan,, maar ook de mogelijkheden tot communicatie en de coördinatiemogelijk-
hedenn van interactie. 

Verklaringenn voor intstitutionele ontwikkelingen ten aanzien van de arbeidsmarkt en 
dee vormgeving van het arbeidsmarktbeleid biedt Van Voorden echter niet. Dat geldt 
niett voor de veel recentere - het werk van Voorden dateert van 1975 - studie van 
Sol1^,, die als leidende onderzoeksvraag heeft hoe het gebrekkig functioneren van het 
Nederlandsee arbeidsvoorzieningsbeleid kan worden verklaard. Zij gaat met name in 
opp het ontstaan van de institutionele scheiding tussen arbeidsvoorzieningsbeleid 
(overheid)) en de sociale zekerheid (sociale partners). Als verklaringsgrond wordt de 
typischh Nederlandse verzuiling aangevoerd. Zowel de confessionele zuilen als de libe-
ralee zuil bepleitten een sterk terughoudende rol van de overheid. De socialistische zuil 

11 Van Voorden 1975. 
's22 Van Voorden neemt hier een tamelijk afwijkend standpunt in. De meeste andere auteurs, zoals Van 
Doornn & Lammers en ook Mijs (1987) benadrukken juist de twee-eenheid van cultuurvorming en 
structurering.. Beide processen vinden dan, in een zekere mate van wisselwerking tegelijkertijd plaats. 
'533 Sol 2000. 
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daarentegenn wilde de overheid wel degelijk een belangrijke rol toedichten, ook op het 
terreinn van de arbeidsmarkt. >54 Het 'gebrekkig functioneren van het arbeidsvoorzie-
ningsbeleid'' is volgens Sol te wijten aan het feit dat het beleid in handen van de over-
heidd weinig aansluiting blijkt te vinden bij de partijen op de arbeidsmarkt, waardoor 
err van een integratie van werklozen in het arbeidsproces weinig terechtkomt. 

3.4.44 Conclusies 

Transactiekostenn vormen ten opzichte van de eerder besproken theorieën een inter-
mediërendee factor, in die zin dat zowel de theorieën van Williamson als North be-
lichtenn dat bij het tot stand komen van coördinatie de condities een rol spelen. De 
transactiekostenbenaderingg benadrukt de beperktheid van het menselijk handelen, 
hetgeenn het tot stand komen van contracten en prijs (in abstracte zin) beïnvloedt. De 
institutionelee theorie maakt duidelijk dat regels en conventies hun stempel drukken 
opp het verloop der dingen. Institutionalisering kan worden geïnitieerd 'van bovenaf, 
maarr ook door betreken partijen zelf. 

JS44 Voor de historische achtergronden van deze tegenstellingen verwijs ik naar hoofdstuk 2. 
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4 4 
Opzet,, methode en onderzoeksvra-
gen n 

4.11 Inleidin g 

Nuu het onderwerp van onderzoek in de voorgaande hoofdstukken is ingeleid, in retro-
spectieff  perspectief is geplaatst en een aantal relevante wetenschappelijke benaderin-
genn is besproken, worden in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen geformuleerd, 
waarmeee ik een verbinding leg tussen het voorafgaande en de bespreking en analyse 
vann de resultaten. In de inleiding is al uiteengezet dat het thema van dit boek de sa-
menwerkingg tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingenn is. De insteek van het uitgevoerde onderzoek is inzichte-
lij kk te maken hoe een dergelijk samenwerkingsproces werkt en welke factoren er in-
vloedd op hebben. 

Alvorenss aan het einde van dit hoofdstuk tot het formuleren van onderzoeksvragen te 
komen,, zal ik eerst aangeven hoe bij de uitvoering van het onderzoek precies te werk 
iss gegaan en gemaakte keuzes verantwoorden. In paragraaf 2 wordt een aantal voor-
onderstellingenn ten aanzien van samenwerking in zijn algemeenheid, dat in het ver-
volgg van dit boek van belang is, besproken. In het bijzonder zal worden verduidelijkt 
waaraann kan worden afgemeten of samenwerking succesvol c.q. geslaagd genoemd 
kann worden. Daarnaast komt in dit hoofdstuk nog de maatschappelijke en weten-
schappelijkee relevantie van de vraagstelling van het onderzoek aan de orde. Ten slotte 
vertaall  ik de onderzoeksvragen in beïnvloedingsfactoren, die in het volgende hoofd-
stukk verder uitgewerkt worden. 

4.22 Vooronderstellingen 

Aann de wijze waarop het onderzoek is opgezet, ligt een aantal vooronderstellingen 
tenn grondslag. Allereerst ga ik ervan uit dat het coördineren van arbeidsvoorziening 
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enn sociale zekerheid in beginsel nastrevenswaardig is (geweest). Aan de juistheid 
vann dit uitgangspunt kan vanzelfsprekend getwijfeld worden, maar ik sluit op deze 
manierr aan bij de overheersende opinie onder beleidsmakers; zij huldigen dit 
standpuntt immers reeds jarenlang. Doorgaans wordt aangenomen dat afstemming 
vann beleid inzake arbeidsvoorziening en sociale zekerheid een positieve rol speelt in 
hett kader van het activerend arbeidsmarktbeleid. Op grond van dit uitgangspunt 
zijnn er in het verleden initiatieven tot samenwerking genomen. Wanneer ik zou uit-
gaann van de idee dat arbeidsvoorziening en sociale zekerheid juist beter zoveel mo-
gelijkk van elkaar gescheiden kunnen worden, zou de vraag of samenwerking daar-
toee een adequaat middel is feitelijk niet meer relevant zijn. 

Eenn volgende vraag is welk criterium kan worden gehanteerd om te bepalen of een 
samenwerkingsprojectt succesvol is (geweest). Het meest voor de hand liggende ant-
woordd op deze vraag luidt: aan de hand van de resultaten. De doelstelling van sa-
menwerkingg is in principe het activeren van werkzoekenden, in het bijzonder langdu-
rigg werklozen. Aldus zou het succes van een samenwerkingsproject aan de werkloos-
heidscijferss af te lezen moeten zijn. Deze succesfactor is echter niet of nauwelijks 
meetbaar.. De hoogte van de werkloosheid wordt door meerdere (vooral economische) 
factorenn beïnvloed. Binnen het kader van dit boek zal ik het al dan niet slagen van een 
bepaaldee vorm van samenwerking dan ook vaststellen aan de hand van het proces 
vann samenwerking. Het gaat daarbij in eerste instantie om de vraag of partijen erin 
slagenn om naar tevredenheid samen te werken. Naar tevredenheid van de betrokken 
partijenn zélf, maar ook naar tevredenheid van hen die geïnteresseerd zijn in het alge-
meenn belang en zij die het object zijn: de cliënten. Als indicator daarvoor hanteer ik of 
dee samenwerking langdurig wordt gecontinueerd en de tijdelijkheid van bepaalde 
onderwerpenn weet te overstijgen. Daarbij ga ik ervan uit dat partijen de samenwer-
kingg zouden beëindigen wanneer zij daaraan voor de toekomst geen toegevoegde 
waardee verwachten te ontlenen. 'Langdurig' is echter een rekbaar begrip. Wat ik wil 
benadrukkenn is dat het niet dient te gaan om een tijdelijk project omtrent een be-
paaldd onderwerp, waarbij de samenwerking eindigt wanneer het doel bereikt is. Niet 
dee precieze onderwerpen waarop men samenwerkt, maar de samenwerking an sich 
dientt centraal te staan. Hierbij speelt tevens de harmonie tussen de samenwerkings-
partnerss een rol. De betreffende partijen zijn strikt zakelijk geredeneerd niet tot el-
kaarr veroordeeld; bij beslissingen omtrent het opstarten of het voortzetten van sa-
menwerkingg zouden derhalve niet-zakelijke argumenten de boventoon moeten voe-
ren.. Samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties kan geslaagd ge-
noemdd worden wanneer het algemeen belang ermee gediend is. De drijfveer om 
daaraann een bijdrage te willen leveren, dient dan ook in de communicatie tussen de 
samenwerkendee organisaties door te klinken. In dit boek ben ik op zoek naar de fac-
torenn die dit proces beïnvloeden. In de volgende paragraaf zal ik aangeven hoe ik 
daarbijj  tewerk ben gegaan. 
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4-33 De opzet, uitvoering en methode van het onderzoek 

Zoalss ik in de inleiding reeds aangaf, wordt het thema 'samenwerking tussen ar-
beidsbureauss en uitkeringsinstanties' in dit boek benaderd aan de hand van erva-
ringenringen uit het verleden. In eerste instantie is een voorstudie verricht om te bepalen 
vanaff  welk moment er sprake was van concrete vormen van samenwerking om zo te 
bepalenn welk tijdvak interessant zou zijn om te bestuderen. Deze voorstudie be-
helsdee de inzage van archieven bij een gemeentearchief en een gemeentelijke soci-
alee dienst, waarbij met name gebruik gemaakt werd van notulen, vergaderstukken 
enn beleidsnota's. Uit deze voorstudie kwam naar voren dat het eerste interessante 
tijdstipp voor dit onderzoek rond 1982 ligt. Vanaf dat moment kon voor het eerst ge-
sprokenn worden van een dusdanig concrete vorm van samenwerking tussen ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen dat bestudering ervan inte-
ressantee gegevens ter beantwoording van de onderzoeksvragen zou kunnen opleve-
ren.. In de bedoelde voorstudie is nagegaan of het zinvol zou zijn om een groter 
tijdvakk te bestuderen. Een gebrek aan aanwijzingen dat vóór de jaren tachtig reeds 
opp voldoende grote schaal in projectvorm werd samengewerkt, heeft doen besluiten 
tott een inperking tot de periode 1982 tot 1997 - het jaar waarin met de uitvoering 
vann het onderzoek begonnen werd. 

Dee volgende stap binnen het onderzoek was het raadplegen van bronnen met als 
doell  vast te stellen welke factoren inhoudelijk vorm geven aan het onderwerp van 
onderzoek,, met andere woorden: wat is het soort gegevens dat het onderzoek zou 
moetenn opleveren? Daartoe zijn in de eerste plaats zes oriënterende interviews ge-
houdenn met een aantal personen dat als deskundig op het terrein beschouwd kan 
worden.. Hun deskundigheid stoelt op ervaring als beleidsambtenaar, directeur, 
uitvoerendd medewerker, stafmedewerker of wetenschapper op het terrein van de 
uitvoeringg van sociale zekerheid en arbeidsvoorziening; sommigen beschikken te-
venss over specifieke historische kennis op dit terrein. Op deze manier is een vol-
doendee breed beeld verkregen van factoren die omtrent samenwerking tussen ar-
beidsbureauss en uitkeringsinstanties van bijzondere betekenis zijn (geweest), als-
medee welke personen bij de concrete vormen van samenwerking een sleutelrol 
hebbenn vervuld en op grond daarvan betrokken zouden kunnen worden bij de da-
taverzamelingg ten behoeve van het onderzoek. Ten slotte heeft bij het bepalen wat 
inn meer algemene zin bij samenwerking belangrijke factoren zijn het bestuderen 
vann de in het vorige hoofdstuk besproken wetenschappelijke benaderingen een rol 
gespeeld. . 

Dee praktische uitvoering van het onderzoek is begonnen met het, op basis van de 
zojuistt besproken bronnen, opstellen van de themalijst ten behoeve van diepte-

81 1 



interviewss met betrokkenen.'« Er is onderzoek gedaan in twee steden in Neder-
land;; in beide gemeenten zijn op drie momenten in het verleden gelijksoortige en 
gelijktijdigee samenwerkingsvormen geselecteerd.^6 In totaal dus zes projecten. Bij 
22 daarvan waren alleen het arbeidsbureau en de sociale dienst betrokken. Bij het 
bepalenn van de te interviewen sleutelpersonen is een verdeling in acht genomen 
naarr organisatie (arbeidsbureau, sociale dienst of bedrijfsvereni-
ging/uitvoeringsinstelling)) en naar functie in de organisatie (directielid, manager 
off  uitvoerende medewerker). Op een maximale populatie van 48 is vervolgens een 
intervieww afgenomen bij 29 betrokkenen, zorgvuldig verdeeld naar regio, organisa-
tiee en type functionaris. ^ 

Eenn interview nam gemiddeld ongeveer twee uur in beslag. De respondenten is zo 
veell  mogelijk vrijheid geboden om naar eigen inzicht over het thema te spreken; er 
wass geen vaste volgorde waarin de thema's behandeld werden. Pas wanneer be-
paaldee onderwerpen van de themalijst niet spontaan aan de orde kwamen, zijn zij 
expliciett aan de orde gesteld. Per thema zijn de respondenten uitgenodigd om het 
samenwerkingsprojectt waarin zij zelf geparticipeerd hadden, te evalueren en te 
verduidelijkenn op welke wijze het samenwerkingsproces door de betreffende factor 
werdd beïnvloed. Hoewel ook de oriënterende interviews als zodanig beschouwd 
zijn,, vormen de gegevens die de diepte-interviews hebben opgeleverd verreweg het 
belangrijkstee onderzoeksmateriaal. 

Dee aard van de empirische gegevens waarnaar door middel van het uitgevoerde on-
derzoekk gezocht is, is kwalitatief. Dat wil zeggen dat het onderzoek gericht is op de 
bestuderingg van de aard van het (sociale) verschijnsel 'samenwerking tussen ar-
beidsbureauss en uitkeringsinstanties'. Bijgevolg is bij het onderzoek een kwalitatie-
vee methode van onderzoek gehanteerd. Ware het doel van het onderzoek geweest 
omm de mate van optreden van het verschijnsel in kaart te brengen dan had een 
kwantitatievee methode meer in de rede gelegen. ]s8 Een andere reden voor de keuze 
voorr een kwalitatieve of, zoals sommigen het noemen, een intensieve onderzoek-
methodee J59 is het feit dat voor het onderzoek niet kon worden uitgegaan van een 
bepaaldd model of concept. Over de aard van de specifieke samenwerkingsrelatie 
waaraann dit boek gewijd is, is weinig geordend materiaal voorhanden. Dat houdt 
onderr meer in dat de vorming van begrippen niet anders dan tijdens het onderzoek 
kann plaats vinden. Miles en Huberman160 merken hieromtrent het volgende op: 

^sOpp de themalijst kom ik in het volgende hoofdstuk terug. 
1566 Voor de verantwoording van de keuze van de regio's en de samenwerkingsvormen verwijs ik naar 
hoofdstukk 5. 
'577 Zie ook Bijlage II . 
1588 Vergelijk Maso 1987, p. 11. 
'599 Zie Schuyt 1986, p.105. 
1600 Miles & Huberman 1984. 
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"Suchh a process is actually no more complex, conceptually speaking, than the analy-
siss modes used by quantitative researchers. They, too, must be preoccupied with 
dataa reduction (computing means, standard deviations, indexes), with display (cor-
relationn tables, regression printouts), and with conclusion drawing/verification (sig-
nificancee levels, experimental/control differences). The point is that these activities 
aree carried out through well-defined, familiar methods, have canons guiding them, 
andd are usual more sequential than iterative or cyclical. Qualitative researchers, on 
thee other hand, are in a more fluid - and a more pioneering - position." 

4.44 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Dee uitvoeringsorganisatie van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid is 
reedss decennialang onderwerp van debat. Ook de afgelopen jaren zijn in dezen -
mett name naar aanleiding van de resultaten van de parlementaire enquête naar de 
uitvoeringg van de sociale verzekeringen, in 1992 - veel zaken ter discussie gesteld 
enn hebben ook daadwerkelijk belangrijke veranderingen plaatsgevonden of zijn de-
zee in gang gezet. Na 1995 is de 'samenwerkingsgedachte' een steeds groter worden-
dee rol gaan spelen binnen deze discussie. Een belangrijk gegeven voor (de relevan-
tiee van) dit boek is dat de huidigee samenwerkingsvormen - meestal in de vorm van 
eenn CWI - niet de eerste poging vormen om samenwerking tussen arbeidsbureaus 
enn uitkeringsinstanties tot stand te brengen. De meeste initiatieven, die eerder ge-
nomenn waren, zijn destijds weliswaar aan een evaluatie onderworpen, maar een 
onderzoekk naar de vraag welke structurele factoren een rol spelen, heeft nooit 
plaatsgevonden.. Het primaire maatschappelijk belang van het onderzoek moet dan 
ookk worden gezocht in een zeker lerend effect dat historische gegevens kunnen 
hebbenn voor de actuele discussie. Ten aanzien van samenwerking tussen arbeids-
bureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen is bijvoorbeeld door Esser, Dek-
kerss en Vissers161 geconstateerd dat een lerend netwerk ontbreekt, dat wil zeggen 
datt er onvoldoende mogelijkheden zijn om van ervaringen te leren en hieruit con-
clusiess te trekken. Dit boek beoogt op basis van ervaringen uit het verleden inzicht 
tee verschaffen in de aard van het sociale proces dat samenwerking tussen arbeids-
bureauss en uitkeringsinstanties inhoudt en kan er aldus aan bijdragen dat van er-
varingenn uit het verleden iets geleerd kan worden. 

Vann het type samenwerking dat in dit boek centraal staat, wordt de komende jaren 
veell  verwacht ten aanzien van een betere inrichting van de uitvoeringsorganisa-
tie.1622 Beleidsmakers tonen interesse voor verbeteringen in termen van effectiviteit, 
efficiëntiee en klantvriendelijkheid. Met name in de op te richten - en deels reeds 
opgerichtee - CWI's dienen arbeidsvoorzienings- en socialezekerheidstaken gecoör-

1611 Esser, Dekkers & Vissers 1994, p. 106. 
1622 Zie voor de parlementaire behandeling van de toekomstige 'Structuur uitvoering werk en inkomen' 
KamerstukkenKamerstukken II1999/2000, 26 448. 
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dineerdd te worden om deze verbeteringen te realiseren. Het resultaat van de studie 
diee ik verricht heb, kan een basis vormen voor de discussie over de vraag of deze 
(hooggespannen)) verwachtingen bewaarheid kunnen worden. 

Zoalss ik al stelde in paragraaf 3 is er geen theoretisch concept voorhanden van-
waaruitt het thema 'samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en be-
drijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen'' onderzocht kan worden. Dit onderzoek 
beoogtt mede een aanzet te geven tot de specificatie van een model. Dit zou een mo-
dell  moeten zijn dat van toepassing is op coöperatieve relaties tussen organisaties 
binnenn de publieke sfeer - dat wil zeggen dat zij een publieke taak uitvoeren -
waarvann het domein gedeeltelijk overlappend is. Voor de verdere ontwikkeling van 
bedoeldd model en toetsing daarvan, zowel kwantitatief als kwalitatief, is meer on-
derzoekk nodig. Het onderwerp leent zich voor zowel sociologisch, economisch, psy-
chologischh als bestuurswetenschappelijk onderzoek. Bovendien kunnen er juridi-
schee consequenties worden onderscheiden. Hoewel ik het onderwerp primair van-
uitt een (organisatie)sociologische invalshoek benaderd heb, zullen ook de andere 
discipliness in dit boek doorklinken. 

Doorr het gebrek aan een toetsbaar theoretisch model op dit terrein is het onderzoek 
niett hypothesetoetsend van aard geweest. De onderzoeksvragen zullen dan ook niet 
directt te herleiden zijn tot de in hoofdstuk 3 behandelde benaderingen en theoreti-
schee noties. Zij vormen echter wél de voedingsbodem voor de onderzoeksvragen, 
naastt de praktische inzichten, opgedaan door middel van oriënterende interviews. 

4.55 De onderzoeksvragen 

Doorr middel van het formuleren van de onderzoeksvragen leg ik in deze paragraaf 
eenn verbinding tussen de hoofdstukken 1,2 en 3, die een algemeen karakter hebben, 
enn de hoofdstukken 5 en 6, waarin de resultaten van mijn onderzoek centraal staan. 
Dee onderzoeksvragen, aan de hand waarvan de probleemstelling beantwoord moet 
worden,, vloeien voort uit het voorgaande (de retrospectieve inzichten uit hoofdstuk 
22 en de benaderingen en theoretische noties die ik in hoofdstuk 3 de revue liet pas-
seren). . 

a)a) Welke vormgevingen worden in het verleden aangetroffen bij concrete sa-
menwerkingsprojecten? menwerkingsprojecten? 

b)b) Welke typen functionarissen van de samenwerkende organisaties zijn bij de 
concreteconcrete samenwerking betrokken? 

c)c) Op welke onderdelen van het beleid concentreert de samenwerking zich? 
VindtVindt hieromtrent een ontivikkeling in de tijd plaats? 
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d)d) Welke mate van integratie is met het oog op de heersende wederzijdse af-
hankelijkheidenhankelijkheiden belangentegenstellingen gewenst bij samenwerking? 

e)e) In hoeverre zijn procesbegeleiding en regie nodig om voor het beleidsdoel 
'samenwerking''samenwerking' draagvlak te vinden en het proces in goede banen te leiden? 

f)f) Schept het wettelijk kader waarbinnen de praktische integratie van het ar-
beidsvoorzieningbeidsvoorziening s- en socialezekerheidsbeleid plaatsvindt, een voldoende 
voorwaardevoorwaarde om tot vruchtbare samenwerking te komen? 

g)g) Wat zijn de financiële gevolgen van samenwerking tussen arbeidsbureaus 
enen uitkeringsinstanties en in welke richting oefenen zij invloed uit op het 
verloopverloop en de uitwerking van samenwerking? 

Dee antwoorden op deze onderzoeksvragen komen terug in de conclusies in hoofd-
stukk 7. De vragen a), b) en c) hebben betrekking op deel 1) van de probleemstelling 
(dee beschrijving van samenwerkingsvormen); d) tot en met g) verwijzen naar het 
tweedee deel (de analyse van beïnvloedende factoren). 

4.66 De vertaling naar  beïnvloedingsfactoren 

Omm de hierboven opgestelde onderzoeksvragen door middel van diepte-interviews 
tee kunnen beantwoorden, dienden zij te worden vertaald in interviewthema's. De 
thema'ss waarop respondenten geïnterviewd zijn, vervullen een brugfunctie tussen 
dee onderzoeksvragen en de onderzoeksresultaten op basis waarvan conclusies kun-
nenn worden getrokken. De thema's zijn te beschouwen als beïnvloedingsfactoren, 
datt wil zeggen: zaken die op de vormgeving of uitwerking van samenwerkingsvor-
menn tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties vermoedelijk een richtingge-
vendee invloed hebben en, zoals gezegd, voortvloeien uit de geschiedenis, theoreti-
schee noties en een oriëntatie onder deskundigen.De respondenten is derhalve een 
aantall  thema's voorgelegd, als zij deze al niet zélf aan de orde stelden - daarvoor 
haddenn zij immers de ruimte -, aan de hand waarvan zij uitspraken konden doen 
overr de verschillende aspecten van de onderzoeksvragen. Hier zal ik de 7 thema's 
introducerenn en aangeven naar welke elementen van de onderzoeksvragen zij ver-
wijzen.. Een nadere uitwerking van de thema's volgt bij de bespreking van de resul-
tatenn in het volgende hoofdstuk. 

Hett eerste thema is 'politiek en wetgeving'. Dit sluit direct aan bij de onderzoeksvra-
genn naar de behoefte aan procesbegeleiding en regie om draagvlak te creëren en de 
vraagg of het wettelijk kader een voldoende voorwaarde vormt voor vruchtbare sa-
menwerkingg (e en f). Antwoorden op de vragen naar afhankelijkheden en belangen, 
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hett wettelijk kader en de rol van financiën (d, f en g) worden besproken onder de 
noemerr 'organisatorische ontwikkeling en financiering'. Onder het thema 'professio-
naliseringg van de werkmethoden' valt de onderzoeksvraag omtrent afhankelijkheden 
enn de mate van organisatorische integratie en de rol van belangen (d). Dezelfde twee 
onderzoeksvragenn zijn onderzocht met behulp van het thema 'autonomie en identi-
teit'.. Het vijfde thema is 'vertrouwen en overeenstemming van visies'. Ook dit is een 
uitwerkingg van de vraag naar de gewenste mate van integratie en naar afhankelijkhe-
denn en belangen (d), alsmede van de vraag naar de benodigde procesbegeleiding en 
regiee (f). 'Cultuurverschillen' is een factor die moeilijk aan enkele vragen te koppelen 
iss en feitelijk over de hele linie een rol speelt. Voor 'omgeving en omstandigheden' 
geldtt hetzelfde. 

Dee onderzoeksvragen a), b) en c), die verwijzen naar het 'beschrijvende' deel van de 
probleemstelling,, zijn tijdens de interviews niet in de vorm van the-
ma's/beïnvloedingsfactorenn aan de orde geweest. Uiteraard is de respondenten wél 
gevraagdd naar een beschrijving van het project waarin zij participeerden. Dat be-
treftt zaken als de vormgeving van samenwerkingsprojecten (a), de betrokken func-
tionarissenn (b) en onderdelen van het beleid waarop de samenwerking zich con-
centreerdee (c). 
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5 5 
Resultatenn van het onderzoek 

5.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk zijn de resultaten van de dataverzameling aan de orde. Zoals ik in het 
voorgaandee hoofdstuk 4 beschreven heb, berust de dataverzameling op oriënterende 
interviewss met deskundigen, archiefstudie ten aanzien van een aantal concrete pro-
jectenn in geselecteerde gemeenten en diepte-interviews met sleutelpersonen die bij 
dezee samenwerkingsprojecten betrokken waren. Het onderzoek is, in deze volgorde, 
uitgevoerdd tussen 1996 en 1998. De gegeven antwoorden tijdens de diepte-interviews 
vormenn de kern van de onderzoeksgegevens. De waarde van de oriënterende inter-
viewss en de archiefstudie was voor de samenstelling van de themalijst beperkt, doch 
niett nihil. Zijdelings zal er in dit hoofdstuk dan ook naar verwezen worden. 

Inn de volgende paragraaf geef ik eerst een beschrijving van de samenwerkingsvormen 
diee in dit onderzoek als casus hebben gediend. Daarbij zal duidelijk worden gemaakt 
inn welk kader werd samengewerkt, wat de formele vorm en doelstelling was en hoe 
hett proces globaal verliep. De onderzoeksvragen a), b) en c) staan hier centraal. 

Inn paragraaf 3 zal een weergave van de verzamelde onderzoeksgegevens worden ge-
presenteerdd die in verband staan met het analyserende deel van de probleemstelling 
enn verwijzen naar de onderzoeksvragen d) tot en met h). Hierbij wordt de structuur 
vann de zeven interviewthema's gevolgd. Per thema zal ik weergeven welke antwoor-
denn gegeven zijn, hoe de verschillende antwoorden zich tot elkaar verhouden en of er 
opvallendee verschillen zijn waar te nemen tussen categorieën respondenten. 

87 7 



5.22 De onderzochte projecten1^ 

Inn totaal zijn zes projecten bij het onderzoek betrokken, verdeeld over twee gemeen-
ten.. Het betreft een grote stad in de Randstad (hierna: gemeente A) en een middel-
grotee provinciestad (hierna: gemeente B).,<34 In beide gemeenten zijn gelijksoortige 
projectenn geselecteerd die ook ongeveer op hetzelfde moment plaatshadden. Achter-
eenvolgenss gaat het - in beide gemeenten dus - om de Regionale Coördinatie Com-
missiemissie (hierna: RCC), de gezamenlijke uitvoering van de heroriënteringsgesprekken 
(hierna:: HOG-project) en een één-loketproject waarmee is gestart in de periode voor-
afgaandd aan de meer gestructureerde samenwerking, vanaf 1996. onder de vlag van 
dee projectorganisatie Samenwerking Werk en Inkomen (hierna - feitelijk dus niet 
helemaall  correct - : SWI-project). 

5.2.11 DeRCC's 

Dee RCC was een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken. In 1980 werd het be-
sluitt genomen om met experimenten te beginnen onder leiding van het Overlegor-
gaangaan Werkloosheids- en Arbeidsvoorziening (OWA). Het initiatief was een experi-
mentt om te bezien of de gedachte om tot een gecoördineerd regionaal uitvoeringsor-
gaann te komen - hetgeen in die tijd onder meer door de commissie-Lamers was be-
pleitt - een realistische zou kunnen zijn. Er werd een drieledige doelstelling aan het 
RCC-projectt verbonden: 

1)) verbeteren van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid; 
2)) beperken van het volume van de sociale zekerheid; 
3)) oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. 

Tussenn juni 1982 en januari 1984 gingen in 8 regio's experimentele RCC's van start, 
waaronderr de beide gemeenten die in dit onderzoek betrokken zijn. Bij de RCC's 
speeldenn de volgende partijen een rol: diverse bedrijfsverenigingen, het Gemeen-
schappelijkk Administratiekantoor (GAK), de Gemeenschappelijke Medische Dienst 
(GMD),, de gemeenten en het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB). Een RCC behelst 
(niett meer dan) een overlegplatform waarin één of meer vertegenwoordigers van de 
genoemdee organisaties zitting hebben. De leden zijn vrijwel steeds directeuren, ma-
nagerss en bestuurders. 

Tijdenss de experimentele fase is een longitudinaal opgezet evaluatieonderzoek - met 
eenn begin- en een eindmeting - uitgevoerd door het IVA (Instituut voor Sociaal-

,633 Een aantal feiten dat in deze paragraaf gepresenteerd wordt, is gebaseerd op informatie die is ver-
worvenn tijdens de uitvoering van het onderzoek c.q. de interviews. 
1644 De keuze is op (grotere) steden gevallen omdat hier in vergelijking met kleine(re) gemeenten door-
gaanss eerder, verdergaand en op grotere schaal werd samengewerkt. 
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wetenschappelijkk Onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant).l65 De conclusie 
vann het onderzoek luidt dat aan de gestelde doelstellingen niet of nauwelijks is vol-
daan.. Afgezien daarvan wordt echter geconcludeerd dat er wel sprake is van enige 
verbeteringg van de contacten, met name tussen bedrijfsverenigingen en gemeentelij-
kee sociale diensten. Overige successen moeten worden gezocht in het oplossen van 
eenn aantal wetstechnische problemen ten aanzien van de WW- en RWW (Rijks-
groepsregelingg Werkloze Werknemers)-regeling en het op zichzelf redelijk goed func-
tionerenn van de meerderheid van de RCC's, in die zin dat binnen de meeste commis-
siess de contacten goed waren, er voldoende activiteiten ontplooid werden en de 
commissiess instandgehouden werden.166 De doorwerking naar de 'basis' en de 'top' 
vann de uitvoeringsorganisaties zou echter niet tot stand gekomen zijn. Met andere 
woorden:: voor zover de RCC's op zichzelf redelijk functioneerden, deden zij dat sterk 
geïsoleerdd en lieten zij zich te weinig gelegen liggen aan de vooraf geformuleerde 
doelstellingen. . 

Dee meeste RCC's zijn na de experimentele fase nog blijven bestaan - ondanks de te-
leurstellendee conclusies van de evaluatie -, maar na verloop van tijd - meestal een 
paarr jaar - toch van het toneel verdwenen. 

Dee RCC in gemeente A was een initiatief van de directeur van de sociale dienst, die tot 
zijnn pensioen, in 1988, ook de voorzitter was. Er was, in tegenstelling tot de andere 
RCC'ss een secretaris die voor deze taak volledig vrijgesteld was. Deze secretaris was 
eveneenss afkomstig van de sociale dienst. In de RCC zijn naast de GSD en het GAB 
vertegenwoordigd:: de BVG, de DETAM, het SFB, de GMD, het GAK, de Raad van Ar-
beidd en het Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid. 

Dee insteek van deze RCC was om concrete knelpunten die zich voordeden op te los-
sen.. Meestal ging het daarbij om concrete situaties betreffende een bepaald geval, 
maarr af en toe werd er ook gediscussieerd over algemene beleidsaangelegenheden. Er 
warenn echter geen bevoegdheden gedelegeerd naar de RCC. 

Naa 1988 werd de RCC in gemeente A beëindigd. Naast een afnemende motivatie on-
derr de leden als gevolg van een aantal wisselingen bleek na verloop van tijd een aantal 
knelpuntenn definitief opgelost te zijn. Ook waren er bepaalde knelpunten die, on-
dankss tal van pogingen daartoe, juist onoplosbaar bleken te zijn. 

Dee samenstelling van de RCC in gemeente B komt grotendeels overeen met gemeente 
A,, met dien verstande dat de Raad van Arbeid hier niet is vertegenwoordigd. Het 
aantall  leden is echter kleiner: ongeveer tien, terwijl de RCC in gemeente A ongeveer 

l6ss Rieken & Ter Huurne 1987. 
1666 Dit zijn ogenschijnlijk triviale, betrekkelijk onbeduidende zaken. Men moet echter niet vergeten dat 
hett simpele feit dat vertegenwoordigers van arbeidsvoorziening en uitkeringsinstanties op gezette tij -
denn gezamenlijk rond de tafel zaten in die tijd een gegeven van belang was. 
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155 leden kende. De RCC in gemeente B was iets minder professioneel van opzet. Er 
wass bijvoorbeeld geen vast secretariaat en evenmin een vast voorzitterschap. Men 
vergaderdee slechts één keer per twee a drie maanden; weinig vergeleken met andere 
RCC's.. Bovendien was er nauwelijks sprake van een helder geformuleerde doelstel-
ling.. De deelnemers die in het kader van het onderzoek geïnterviewd zijn, geven aan 
datt men er op uit was om elkaar beter te leren kennen en de muren die tussen hun 
organisatiess waren opgetrokken, te slechten. De initiatiefnemer in deze regio was de 
Rijksconsulentt Sociale Zekerheid. 

Dezee RCC werd in het najaar van 1983 opgericht en hield, zonder duidelijk aanwijs-
baree reden in 1987 op te bestaan. Dat was kort na de evaluatie door het IVA, waarbij 
dezee RCC niet als uitzonderlijk slecht functionerend uit de bus kwam. 

5.2.22 De HOG-projecten 

Dee kiem voor de heroriënteringsgesprekken is gelegd door de ambtelijke Werkgroep 
informatie-uitwisselinginformatie-uitwisseling GAB's/GSD'en (WIGG) van het Ministerie van SZW. Deze 
commissiee adviseerde eind 1987 om de samenwerking tussen arbeidsbureaus en soci-
alee diensten te intensiveren door partijen te houden aan het sluiten van samenwer-
kingsovereenkomsten.. De toenmalige Minister (J. de Koning) legde vervolgens veel 
nadrukk op de heroriëntering van langdurig werklozen. Hij zag de samenwerkings-
overeenkomstenn als een goede basis voor het voeren van heroriënteringsgesprekken. 

Bepaaldd werd dat iedereen die langer dan driejaar werkloos of werkzoekend was in 
aanmerkingg moest komen voor een gesprek. Dat betrof destijds ongeveer 170.000 
personenn in totaal en 45.000 gesprekken per jaar. Het doel van de operatie was de 
(her)inschakelingg in het arbeidsproces van werklozen met de grootste afstand tot de 
arbeidsmarktt door middel van een bundeling van inspanningen en instrumenten 
doorr arbeidsbureaus en sociale diensten - overige uitkeringsinstanties waren er niet 
bijj  betrokken. Het resultaat van een concreet gesprek zou moeten zijn dat een advies 
uitgebrachtt kon worden over de vervolgactiviteiten die ondernomen moesten worden 
omm de doorstroming van de betreffende persoon te bevorderen. 

Hett Ministerie stelde, via de GAB's, extra geld en mankracht ter beschikking. De ver-
antwoordingg voor het project berustte bij GAB en gemeente gezamenlijk. Essentieel 
wass dat relevante gegevens van de sociale dienst en het arbeidsbureau op gecoördi-
neerdee wijze werden ingezet. De wijze waarop de heroriënteringsgesprekken uitein-
delijkk zijn uitgevoerd verschilt per regio - hetgeen door het Ministerie werd toege-
staan.. In sommige gemeenten was reeds eerder een gezamenlijke projectorganisatie 
opgericht;; deze voerde in dat geval ook de heroriënteringsgesprekken uit. In andere 
gemeentenn werd juist ter gelegenheid van het feit dat men verplicht was dit soort ge-
sprekkenn te gaan voeren een gezamenlijke organisatie opgericht. En ten slotte waren 
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err ook gemeenten waar men weliswaar samenwerkte ten behoeve van de gesprekken, 
maarr daartoe geen nieuwe organisatie oprichtte. 

Inn gemeente A werd een organisatie opgericht bij de start van de heroriënteringsge-
sprekken,, formeel was dat vanaf 1988, maar de eerste contacten vonden al in 1987 
plaats.. De projectorganisatie kwam onder leiding te staan van de toenmalige secreta-
riss van de gemeentelijke sociale dienst. De GSD-directeur was de initiatiefnemer van 
dee projectorganisatie, op grond van zijn visie dat werkloosheidsbestrijding in de toe-
komstt eén belangrijkere rol zou gaan spelen naast de uitkeringsverstrekking. De di-
rectiee van het GAB zag de noodzaak van een nieuwe organisatie niet direct in, maar 
desalnietteminn ging men ermee akkoord. Er was een stuurgroep waar naast de direc-
teurr van de projectorganisatie alsmede de GAB- en GSD-directeur zitting in hadden. 
Ookk de Wethouder van Sociale Zaken maakte deel uit van de stuurgroep, maar in de 
praktijkk was hij zelden tot nooit aanwezig. Meestal stuurde hij een vertegenwoordi-
ger. . 

Dee uitvoering van de heroriënteringsgesprekken liep, zeker aanvankelijk, niet goed. 
Eenn belangrijke reden daarvoor was dat het project organisatorisch onvoldoende op 
ordee was. Men is enige tijd bezig geweest om de juiste mensen en geschikte huisves-
tingg te vinden. Na een jaar is nog besloten om een plaatsvervangend directeur van 
GAB-huizee te benoemen. De achterliggende reden hiervoor was dat er binnen het ar-
beidsbureauu wrevel bestond over de voortvarendheid van de directeur van het HOG-
projectt en over het feit dat de GSD meer 'won' met het project - het waren immers 
hunn 'lastige klanten' die centraal stonden - terwijl het GAB voor het merendeel van 
dee kosten opdraaide. 

Dee doelstelling was breder geformuleerd dan alleen het voeren van heroriënterings-
gesprekken.. De projectorganisatie had zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk lang-
durigg werklozen aan het werk te helpen. 

Inn gemeente B was geen sprake van een speciaal ten behoeve van de heroriënterings-
gesprekkenn opgerichte organisatie. In de praktijk was er nauwelijks sprake van sa-
menwerking,, eerder van afstemming. '6? De sociale dienst selecteerde de klanten die 
voorr een gesprek in aanmerking kwamen; het arbeidsbureau voerde de gesprekken. 
Daartoee werd weliswaar door het arbeidsbureau een aantal mensen speciaal in dienst 
genomenn dat bekend was met de omgang met bijstandscliënten. In totaal waren er 
zess medewerkers bij betrokken. De fysieke afstand tussen het arbeidsbureau en de 
socialee dienst was echter zeer klein, waardoor men ook buiten de gesprekken om 
contactt met elkaar had; dit gegeven intensiveerde de samenwerking enigszins. De 
aansturingg vond plaats vanuit de directies van het arbeidsbureau en de sociale dienst. 

Ziee voor het theoretische onderscheid tussen samenwerking en afstemming ook hoofdstuk 3. 
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Dee doelstelling was gelijk aan hetgeen door het Ministerie werd opgelegd, in casu het 
voerenn van een vastgesteld aantal gesprekken per jaar. Door de beperkte samenwer-
kingg in bredere zin kon men echter niet meer voor de klanten betekenen dan het aan-
biedenn van een gesprek. Een baan of een traject daar naartoe bleek vaak niet moge-
lijk . . 

5.2.33 De SWI-projecten 

Ondankss het feit dat de gezamenlijke heroriënteringsoperatie geen succes was ge-
worden,, is de samenwerkingsgedachte nadien niet van het toneel verdwenen. Con-
tactenn en sommige samenwerkingsverbanden bleven bestaan. Met name het feit dat 
naa 1990 duidelijk werd dat langdurige werkloosheid een hardnekkig maatschappelijk 
probleemm geworden was, intensiveerde de samenwerking en afstemming tussen ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en in zekere mate ook weer de bedrijfsverenigingen -
diee bij de heroriënteringsgesprekken immers niet betrokken waren. De verscherpte 
aandachtt voor de problematiek van de langdurige werkloosheid heeft geleid tot cate-
goriseringg van werkzoekenden, hetgeen inhoudt dat werkzoekenden in vier fasen 
wordenn ingedeeld op grond van de mate van bemiddelbaarheid. Om dit goed te kun-
nenn doen is zowel informatie nodig van het arbeidsbureau als van de uitkeringsin-
stanties.. Bovendien leverde de parlementaire enquête naar de uitvoering van de soci-
alee verzekeringen, in 1993, de concrete aanbeveling op om samenwerking te bevorde-
ren. . 

Zoo ontstonden in de loop van de jaren negentig her en der concrete initiatieven tot 
samenwerking.. Vaak onder de naam 'banencentrum' werd lokaal de dienstverlening 
aann de klant door arbeidsbureau, sociale dienst en bedrijfsverenigingen gebundeld. 
Vanaff  1996 wordt deze ontwikkeling centraal aangestuurd onder de noemer Samen-
werkingwerking Werk en Inkomen (SWI). De lopende en nieuw opgestarte samenwerkings-
projectenn kregen de naam Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).168 

Inn gemeente B is vanaf begin 1994 geleidelijk een banencentrum tot ontwikkeling ge-
komen.. Tot 1996 was het experimenteel, daarna werd het een structurele status gege-
ven.. Vanaf 1995 kan het banencentrum volwaardig genoemd worden; toen traden de 
eerstee twee uitvoeringsinstellingen toe en werd een gezamenlijk pand betrokken. 
Daarvoorr werd de samenwerking slechts vormgegeven door het arbeidsbureau en de 
socialee dienst; een aantal medewerkers was daartoe ingetrokken bij de afdeling 'tra-
jectbegeleiding'' van het arbeidsbureau. De activiteiten van het banencentrum moch-
tenn enkel en alleen gericht zijn op de goed bemiddelbare werkzoekenden. Tot 1996 
wass het banencentrum gestructureerd volgens het één-lokatiemodel - zonder geza-

1688 Zie ook hoofdstuk 2 en 7. 
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menlijkee verantwoordelijkheid voor de intake en de diagnose -; daarna in het kader 
vann SWI volgens het één-loketmodel.,69 

Hett zogenoemde pilotproject één loket in een bepaalde wijk van gemeente A ging 
medioo 1995 van start. Kort daarvoor was elders in de stad al ervaring opgedaan met 
samenwerkingg in de vorm van een categoriseringsproject. In de betreffende wijk 
stemdenn het arbeidsbureau en de sociale dienst ook al circa twee jaar lang bepaalde 
zakenn op elkaar af. Men had ook reeds een gezamenlijk pand betrokken. In 1996 is de 
pilott geëvalueerd en heeft het project een vaste status gekregen. Uit de evaluatie bleek 
datt er weliswaar 'gewenningsproblemen' waren, maar tevens dat er genoeg reden was 
omm de samenwerking voort te zetten. Inmiddels draagt het de naam CWI. 

Dee doelstelling van het project was drieledig: verlagen van het aantal uitkeringen, 
verbeterenn van de efficiency en bevorderen van klantvriendelijkheid en dienstverle-
ning.. De organisatiestructuur is tamelijk complex. Er was een projectgroep, bestaan-
dee uit managers, en een projectmanager - afkomstig van het arbeidsbureau. De ope-
rationelee leiding binnen het project berustte bij de projectmanager, maar de hiërar-
chischee leiding bleef bij de moederorganisaties en hun lijnchefs. Daarnaast functio-
neerdee er een stuurgroep, waarin namens de betrokken partijen bestuurders, direc-
tieledenn en/of beleidsmedewerkers zitting hadden. 

5.33 De resultaten van het onderzoek 

Dee tijdens de interviews gehanteerde thema's en de gegeven antwoorden zullen hier 
inn een bewust bepaalde volgorde worden besproken. Beginnend met 'politiek en wet-
geving'' en eindigend met de bij het thema 'cultuurverschillen' gegeven antwoorden, 
wordtt min of meer een tijdas doorlopen langs factoren die gedurende het samenwer-
kingsprocess in een bepaalde volgorde dominant worden. In het volgende hoofdstuk 
(dee analyse van de resultaten) zal ik deze tijdas presenteren. Daar waar het van be-
langg is worden tevens gegevens uit de oriënterende interviews en de archiefstudie 
tussengevoegd.. Ter verduidelijking wordt hier en daar gebruik gemaakt van citaten 
uitt de interviews. Ten slotte geef ik nog weer wat respondenten te berde brachten in 
dee ruimte voor opmerkingen die hen tijdens de interviews werd geboden. 

Inn totaal zijn 29 diepte-interviews afgenomen. In de aankomende paragrafen be-
schrijff  ik de onderzoeksresultaten per thema. Daarbij zal ik steeds eerst aangeven wat 
hett verband is tussen de betreffende beïnvloedingsfactor en samenwerking tussen 
arbeidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen in het algemeen. Vervolgens 
geeff  ik globaal de tijdens de interviews gegeven antwoorden weer bij het betreffende 
thema.. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de waargenomen verschillen tussen catego-

lflf")")  Op de verschillende SWI-modellen kom ik in hoofdstuk 7 nog terug. 

93 3 



rieënn respondenten, die verschillen naar herkomst wat organisatie betreft - sociale 
dienst,, bedrijfsvereniging of arbeidsbureau - en het niveau waarop zij werken - di-
rectie,, management- of uitvoerend niveau. 

Zoalss eerder aangegeven is onderzoek gedaan in twee Nederlandse gemeenten. Wat 
dee resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd betreft, zal echter geen scheiding 
tussenn de twee gemeenten worden aangebracht. Het belangrijkste argument voor de-
zee keuze is het feit dat er in de antwoorden van de respondenten geen structurele ver-
schillenn geconstateerd kunnen worden die samenhangen met het feit dat zij uit ver-
schillendee gemeenten afkomstig zijn. Wanneer er op onderdelen verschillen zijn 
waargenomen,, zullen deze worden vermeld. 

5.3.11 Thema 1: polit iek en wetgeving 

Langss verschillende wegen is er sprake van invloed van de kant van de overheid op 
dee uitvoeringsorganisatie. Ten eerste moet de Wethouder van Sociale Zaken ge-
noemdd worden. Hij staat qualitate qua aan het hoofd van de sociale dienst van zijn 
gemeente.. De GSD is een gemeentelijke instelling die het gemeentelijk beleid inza-
kee bijstandsverlening uitvoert. De gemeente is daarbij op haar beurt gebonden aan 
landelijkk geldende (bijstands)wetgeving. 

Dee landelijke politiek oefent het meest nadrukkelijk invloed uit op het veld via de 
arbeidsvoorzieningsorganisatie.. Deze organisatie valt immers onder de verant-
woordelijkheidd van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Vóór de 
tripartisering,, in 1991, was de politieke invloed van de Minister veel groter dan he-
denn ten dage. De invloed van de Wethouder op het arbeidsbureau is daarentegen 
sindsdienn toegenomen. De gemeenten hebben een bestuurszetel in het RBA; vóór 
19911 hadden zij slechts een adviserende rol. 

Dee directe invloed van de overheid op de bedrijfsverenigingen is gering. Indirect 
kann zij invloed uitoefenen via de wetten die uitgevoerd dienen te worden. De be-
drijfsverenigingenn werden bipartiet bestuurd, door de werkgevers en werknemers. 
Inmiddelss hebben de bedrijfsverenigingen een ontvlechtingsoperatie ondergaan en 
zijnn zij omgevormd tot uitvoeringsinstellingen, die desgewenst ook commerciële 
activiteitenn mogen verrichten. De uitvoeringsinstellingen werken meer regionaal 
dann de voormalige bedrijfsverenigingen. 

Dee respondenten achten de politiek een factor met een sterke invloed op samenwer-
kingg tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen. Als bewijs voor 
dezee stelling wordt het gegeven aangedragen dat het voor de betrokkenen merkbaar is 
alss er op een gegeven moment een nieuwe verantwoordelijke minister of wethouder 
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aantreedt.. Dit heeft op bepaalde momenten tot nieuw initiatieven geleid of bestaande 
projectenn doen doodbloeden. 

Gedurendee de onderzochte periode - globaal van 1982 tot en met 1997 - is samen-
werkingg tussen de organisaties die de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid uit-
voerenn steeds een politieke wenselijkheid. Dit gegeven vormt in alle onderzochte ge-
vallenn een belangrijke reden voor het opstarten van een zekere vorm van samenwer-
king.. Wanneer de uitvoerende instanties de indruk krijgen dat iets een nieuwe trend 
aann het worden is, ontstaat al snel de neiging om erop in te springen. Het verschijnen 
vann rapporten van bijvoorbeeld de SER, de Wetenschappelijk Raad voor het Rege-
ringsbeleidringsbeleid (WRR) of een belangrijke commissie zijn in dit kader belangrijk, zo is de 
ervaringg van veel respondenten. 

Somss leidt een eerste positieve reactie van de kant van de uitvoerders echter tot het 
effectt dat de politiek te voortvarend wordt en de uitvoeringsorganisaties overvraagt. 
Datt kan ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Bij de heroriënte-
ringsgesprekkenringsgesprekken was dit het geval. In eerste instantie zagen arbeidsbureaus en sociale 
dienstenn daar het nut wel van in, maar vervolgens moest een dermate groot aantal 
gesprekkenn per jaar gevoerd worden dat de uitvoerende organisaties zich genood-
zaaktt zagen zich te beperkten tot het halen van de kwantitatieve score; de inhoudelij-
kee kant van de gesprekken werd verwaarloosd, getuige de volgende citaten van res-
pondenten,, die betrokken waren bij het HOG-project in gemeente A: 

"Dee doelstelling was gelijk aan de formele doelstelling die door de minister gegeven 
was,, namelijk een x-aantal gesprekken voeren. Hier zat tevens de bottleneck van het 
helee project: men voerde wel gesprekken, maar de banen waren er niet. Mensen wer-
denn achter de geraniums vandaan geplukt, er werd een gesprek mee gevoerd en de 
mensenn verdwenen weer achter de geraniums." 

"Dee contracten waren ons opgelegd vanuit politieke issues, met name de heroriënte-
ringsgesprekken.. Daar zaten we bij Arbeidsvoorziening nogal mee in onze maag. Van-
daarr dat we, zeker in het begin, wel eens het idee hadden dat het HOG-project maar 
beterr kon struikelen. Maar dat konden we toch niet maken." 

"Mij nn eerste kennismaking met de projectorganisatie was negatief. De medewerkers 
hieldenn zich strikt aan hun formele taak: gesprekken voeren. Aan de follow-up deden 
zijj  helemaal niets; over die relatie werd aanvankelijk helemaal niet nagedacht. Later 
wel.. Toen werd de zaak gestructureerder aangepakt en werd de heroriëntering gekop-
peldd aan de intake." 

Doorr de uitvoerders wordt dan ook verschillend tegen de politieke belangstelling 
aangekeken.. Enerzijds, zo geeft een aantal respondenten aan, brengt het politieke 
belangg van het onderwerp enige druk met zich mee, in die zin dat men zich gehouden 
voeltt om aan de wensen van de politieke autoriteiten gehoor te geven; anderzijds, zo 
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vindenn anderen, is het een prettige omstandigheid omdat een gevolg van politieke 
interessee is dat er dan ook ruimere budgetten beschikbaar gesteld worden. Een enke-
lingg laat een cynisch geluid horen, als zouden politici bij voorkeur voor een dubbeltje 
opp de eerste rang willen zitten en van de praktijk geen kaas gegeten hebben. 

Dee stimulerende rol van de politiek is zeer duidelijk bij de experimenten met RCC's; 
dezee waren een initiatief van de toenmalige staatssecretaris, I. Dales. Geen enkele 
respondentt is van mening dat de instellingen in die tijd op eigen initiatief samenwer-
kingg zouden hebben gezocht die verder ging dan de contacten die langs formele weg 
diendenn plaats te vinden.1?0 

Ookk bij de HOG-projecten overheerst deze inschatting, hoewel veel respondenten wel 
aangevenn dat zij toen - rond 1987 - wel inzagen dat meer afstemming waarschijnlijk 
noodzakelijkk was om het steeds groter wordende probleem van de (langdurige) 
werkloosheidd aan te pakken. 

Dee toenmalige GSD-directeur in gemeente A stelt: "Zonder het, voor beide partijen, 
verplichtendee karakter van de heroriënteringsgesprekken zou er op dat moment zeer 
waarschijnlijkk geen projectorganisatie gekomen zijn. Op een later tijdstip vrijwel zeker 
tochh wel. Met name voor de GSD en het GAB werd het evident dat men erg dicht bij 
eikaarss terrein kwam." 

Niett iedereen zag echter de noodzaak in van een organisatorisch samenwerkingsver-
band.. Met name de GAB-respondenten zeggen dat zij weinig keus hadden; de Minis-
terr wilde dat er heroriënteringsgesprekken gevoerd zouden worden, dus men voerde 
datt uit. De meeste respondenten draaien er niet om heen dat zij persoonlijk de hero-
riënteringsoperatiee feitelijk zinloos vonden, met het oog op de deplorabele toestand 
vann de arbeidsmarkt. 

Inn het geval van de onderzochte SWI-projecten speelt de politieke wenselijkheid van 
ditt soort samenwerking meer op de achtergrond een rol. Uit de gegeven antwoorden 
komtt naar voren dat ook binnen de uitvoerende instanties het besef aanwezig was dat 
hett verstandig was om naar een meer gecoördineerde uitvoering te streven. In dit ge-
vall  is het eerder het geval dat de politiek dit soort signalen uit de praktijk heeft opge-
pikt.. Men sluit het in het algemeen dan ook niet uit dat soms lokaal of regionaal ook 
buitenn de politiek om initiatieven tot meer samenwerking of afstemming genomen 
zoudenn zijn. 

Steedss blijk t dat er binnen de gemeentelijke politiek weinig belangstelling voor de 
afstemmingg van het sociale zekerheids- en arbeidsvoorzieningsbeleid bestond, on-

1700 Enige mate van contact tussen met name arbeidsbureau en sociale dienst ligt wettelijk vast. Het 
arbeidsbureauu dient, bijvoorbeeld, informatie te verschaffen over de sollicitatieactiviteiten van de cli-
ëntenn van de sociale dienst. 
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dankss het feit dat de wethouder van Sociale Zaken formeel een grote rol in het geheel 
speelt.. Hij staat aan het hoofd van de sociale dienst en had vaak ook invloed bij het 
arbeidsbureau.. Meerdere respondenten, met name in gemeente B, verwijten de ge-
meentee machtsdenken. Vaak wordt gesuggereerd dat het vertrouwen in het functio-
nerenn van Arbeidsvoorziening erg laag was en men er door middel van een samen-
werkingsprojectt naar streefde om meer bij het arbeidsbureau te zeggen te krijgen. De 
gemeentee verwijt Arbeidsvoorziening steevast te weinig oog te hebben voor de moei-
lij kk bemiddelbare cliënten - waarover later meer. Bij het HOG-project in gemeente A 
uitenn een paar betrokkenen het vermoeden dat de gemeente zeggenschap wilde ver-
krijgenn over het (ruime) budget dat het arbeidsbureau voor het project ter beschik-
kingg stond. Als 'bewijs' voor deze stelling wordt aangevoerd dat het project kort na de 
tripartiseringg van Arbeidsvoorziening - waarmee de gemeente een bestuurszetel in 
hett RBA kreeg - beëindigd werd. 

Uitt de interviews komt niet de indruk naar voren dat op verschillende politieke ni-
veauss de bereidheid bestond vergaande maatregelen te treffen. Eén respondent die 
betrokkenn was bij de RCC en HOG in gemeente B zegt: 

"Dee politiek had wel de uitstraling meer afstemming te willen en er werden ook wel 
initiatievenn genomen, maar als puntje bij paaltje kwam trok men zich vaak terug. Zo-
draa iets bestaande wet- en regelgeving raakte, hield alles op." 

Tussenn de medewerkers van de verschillende organisaties kan enig verschil waar-
genomenn worden in de rol die aan de politiek wordt toegedicht. Uitvoerende me-
dewerkerss schatten de invloed van de politiek wat lager in; de meesten geven aan 
nauwelijkss tot geen contacten met politici te hebben. De directeuren daarentegen 
hebbenn die contacten wél - sommigen zijn ook zelf politiek actief (geweest) - en 
schattenn de invloed van de politiek op het samenwerkingsproject waarbij zij be-
trokkenn zijn dan ook hoger in. 

Overr de vraag of de politiek, ervan uitgaande dat zij meer samenwerking wenst, er 
verstandigg aan doet om dit door middel van dwingende regelgeving te realiseren 
wordtt verschillend gedacht. Slechts een paar respondenten stelt ronduit dat eendui-
digee en dwingende wetgeving noodzakelijk is om het doel tee bereiken. Dat kan ook op 
indirectee wijze bereikt worden. Een manager van een bedrijfsvereniging die in ge-
meentee B lid was de RCC doet een suggestie: 

"Viaa de financiering zou men het zo moeten regelen dat er geen andere keuze is. Dan 
gaann de organisaties vanzelf om. Andere wegen moeten afgesloten worden, anders zal 
menn altijd die weg kiezen waarbij men zelf het stuur in handen houdt. En deze weg is 
voorr iedereen anders." 
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Dee meerderheid meent daarentegen dat een samenwerkingsproces niet opgelegd kan 
worden.. Er wordt vaak op het ontbreken van draagvlak in dat geval gewezen. Echter, 
naa enig doorvragen nuanceren veel respondenten hun mening enigszins. Alles over-
ziendd is de dominante visie dat in eerste aanleg door de wetgever een impuls gegeven 
moett worden, om een start te maken. Vervolgens dient dan de nodige vrijheid voor de 
betrokkenn organisaties te bestaan om naar eigen inzicht te kunnen handelen. De po-
litic ii  lijken er zelf ook zo over te denken, getuige de volgende uitspraak van een di-
recteur: : 

"Hett enthousiasme van 'Den Haag' is niet meer dan een startvoorwaarde, daarna 
merkenn we er niet veel meer van." 

Hett is belangrijk dat degenen die een project moeten uitvoeren het ook grotendeels 
zelfbedachtt hebben; samenwerking krijgt dan gemakkelijker draagvlak. Als vervol-
genss op grote schaal de goede weg is ingeslagen is het wenselijk dat er structuur en 
eenn basis wordt aangebracht door randvoorwaarden vast te leggen die voor iedereen 
gelden.. Zo kan voorkomen worden dat men in elke regio een eigen, andere weg in-
slaat.. Bij het vaststellen van zulke randvoorwaarden dient rekening gehouden te wor-
denn met de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan. Er blijf t in dezen echter spra-
kee van een dilemma tussen dwang en vrijwillighei d dat geïllustreerd kan worden aan 
dee hand van de volgende zinsneden: 

"Hett valt te betwijfelen of je samenwerking tot stand brengt door dwang. Als men het 
eigenlijkk gewoon niet wil (...) is samenwerken uiteindelijk onmogelijk." ' 

"Hett ontbreken van regels is naar mijn stellige overtuiging de belangrijkste reden voor 
hett ter ziele gaan van de RCC. Als men het toen van bovenaf had opgelegd (...) zouden 
wee nu veel verder geweest zijn in het proces. Als er geen andere keuze is gaan de orga-
nisatiess vanzelf om." 

Tenn slotte moet nog opgemerkt worden dat er een aantal keren op gewezen wordt 
datt het betrekkelijk eenvoudig blijkt te zijn met gestelde regels creatief om te gaan. 
Dee (politieke) controle op het handelen van de directies is in de praktijk beperkt. 
Directeurenn steken over het algemeen hun persoonlijke mening en opvattingen niet 
onderr stoelen of banken. In menig interview maken zij duidelijk dat zij steeds we-
genn weten te vinden om naar eigen inzicht te handelen, ook als dit tegen de formele 
beleidslijnn ingaat. Overigens is niet duidelijk geworden hoe men dit doet. 

Verderr wordt door uitvoerende medewerkers, die de contacten met de cliënten ver-
zorgen,, regelmatig aangegeven dat zij daar veel vrijheid in hebben. Het is voor een 
directiee op haar beurt weer ondoenlijk elke individuele medewerker op de naleving 
vann interne voorschriften te controleren. Dit alles geldt sterker voor sociale dien-
stenn en arbeidsbureaus dan voor bedrijfsverenigingen en het GAK. Bedrijfsvereni-
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gingenn en GAK kunnen een bureaucratische werkwijze hanteren, omdat zij minder 
geconfronteerdd worden met uitzonderingen op de regel. Bij zo'n werkwijze krijgen 
medewerkerss voor vrijwel elke situatie instructies; de invloed van personen op de 
uitkomstt zijn dan klein. 

5.3.22 Thema 2: Organisatorische ontwikkelin g en financierin g 

Zoalss eerder beschreven, hebben de organisaties die in Nederland uitvoering geven 
aann de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid elk een eigen historische ontwik-
kelingg doorgemaakt. Mede ten gevolge daarvan zijn zij uit elkaar gegroeid en ten tijde 
vann de onderzochte projecten waren de organisatiestructuur en de verantwoordings-
lijnenn van de drie betrokken instanties dan ook sterk verschillend wat betreft hun 
structuurr en financieringswijze. Ten eerste qua territorium: Arbeidsvoorziening 
functioneertt regionaal (met lokale arbeidsbureaus), de sociale diensten zijn gemeen-
telijkee instellingen en bedrijfsverenigingen zijn sectoraal gestructureerd, w Daarnaast 
iss de bestuurlijke verantwoordelijkheid steeds verschillend. De arbeidsvoorzienings-
organisatiee maakte tot 1991 deel uit van het Ministerie van SZW. Ingevolge de Ar-
beidsvoorzieningswett 1990 is Arbeidsvoorziening sinds 1991 een tripartiet bestuurde 
organisatie.. Voor een gemeentelijke sociale dienst is de wethouder van Sociale Zaken 
bestuurlijkk verantwoordelijk. En de bedrijfsverenigingen werden, ondanks het feit dat 
zijj  een publieke taak hadden, volledig particulier bestuurd. De besturen werden ge-
vormdd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers uit de betreffende be-
drijfstak. . 

Dee verschillen in organisatiestructuur en bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben 
ookk gevolgen voor de financiering. Arbeidsvoorziening valt onder de begroting van de 
Ministerr van SZW; de sociale diensten krijgen een budget van de gemeente - die het 
merendeell  van deze lasten bij het Rijk kan declareren - en de bedrijfsverenigingen 
financierenn de uitkeringslasten uit de geïnde premies voor de werknemersverzekerin-
gen. . 

Eenn aantal respondenten geeft duidelijk aan dat de uiteenlopende ontwikkeling die de 
samenwerkendee organisaties hebben doorgemaakt een belangrijk knelpunt is voor 
onderlingee afstemming; het blijkt moeilijk te zijn om te ontdekken wie bij de andere 
partij(en)) waar verantwoordelijk voor is. Dit blijkt onder meer uit brieven en rappor-
ten,, die in het kader van de archiefstudie bestudeerd zijn. Informatie-uitwisseling 
overr individuele cliënten komt moeizaam van de grond; meestal is de reden hiervoor 
eenn communicatiestoornis die ergens in het proces - dat er op_neerkomt dat bepaalde 
formulierenn een aantal keren heen en weer gestuurd dienen te worden - optreedt. Dit 
kann samenwerking - zeker in de beginfase - danig frustreren. 

'711 Met de ontvlechtingsoperatie die vanaf 1995 plaatsvond, zijn uitvoeringsinstellingen opgericht. 
Hiermeee is tevens een regionaliseringsproces in gang gezet (zie ook hoofdstuk 2 en 7). 
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Bovendienn wordt men soms geconfronteerd met het feit dat de geografische gebieden 
waarvoorr men verantwoordelijkheid draagt verschillen. Onder een RBA/GAB-regio 
vallenn bijvoorbeeld meerdere gemeentelijke sociale diensten. Anderen bagatelliseren 
dee negatieve invloed van dit punt echter. Het komt regelmatig voor dat de kantoren 
zichh zeer dicht bij elkaar bevinden. Dan is het vaak het geval dat er ook zonder een 
formelee samenwerkingsrelatie al veel contacten zijn; het is dan ook eenvoudiger de 
juistee contactpersoon te vinden. Zeker in situaties waarin men een gezamenlijk ge-
bouww betrokken heeft, zo geven de betrokkenen aan, is van een probleem geen sprake 
meer. . 

Uitt veel antwoorden blijkt dat de bedrijfsverenigingen de meest afwijkende positie 
binnenn het geheel van een samenwerkingsverband innemen. Zij zijn beduidend for-
melerr en bureaucratischer gestructureerd dan arbeidsbureaus en sociale diensten. 
Veell  respondenten beklagen zich daarover, omdat het samenwerking moeilijk maakt. 
Enkelee keren wordt er op gewezen dat er ook nog aanzienlijke verschillen bestaan 
tussenn de bedrijfsverenigingen onderling. Maar vergeleken met een arbeidsbureau en 
eenn sociale dienst zijn alle bedrijfsverenigingen en eveneens het GAK centralistisch 
ingesteld.. Vooral bij de RCC's leverde dit een mandaatsprobleem op. De vertegen-
woordigerss konden weinig zelf beslissen en moesten steeds in overleg treden met de 
landelijkee directie. 

Eenn RCC-deelnemer zegt: "Het was vaak moeilijk om afspraken te maken, vooral om-
datt de bedrijfsverenigingen voor bijna alles moesten overleggen met de directie, en 
bovendienn nauwelijks bereid waren om iets buiten de regels om te doen." 

Eénn respondent - een directeur van het GAB - wijst in dit verband op de opmerke-
lijk ee positie die (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers innemen in 
dee bestuurlijke constellatie. Hij merkt op dat zij zowel vertegenwoordigd waren in 
dee besturen van de bedrijfsverenigingen als in de Commissie van Advies van de 
GAB'ss - en later in de RBA's - en daar regelmatig uiteenlopende visies ventileer-
den.. Zo pleitten de werknemersvertegenwoordigers binnen Arbeidsvoorziening 
doorgaanss voor speciale aandacht voor de noden van moeilijk bemiddelbare werk-
zoekenden,, terwijl de werknemersvertegenwoordigers in de besturen van de be-
drijfsverenigingenn met het oog op hun verantwoordelijkheid voor de kassen van de 
socialee fondsen - waaruit een deel van de WW-uitkeringen betaald wordt - ook ge-
baatt zijn bij een groot aantal bemiddelingen. 

Eenn aantal malen geven respondenten uiting aan hun gevoel dat een groot aantal 
zakenn eenvoudiger te coördineren zou zijn geweest als de uitvoering meer gestoeld 
zouu zijn op meer gecoördineerde wetgeving. Nu was (en is) het zo dat de taken en 
bevoegdhedenn die aan arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen 
wordenn toebedeeld, steeds zijn vastgelegd in de wet waarin de regels voor het be-
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treffendee beleidsterrein zijn vastgelegd, w In de praktijk wordt men geconfronteerd 
mett het feit dat deze wetten niet op alle fronten op elkaar zijn afgestemd. Gecon-
stateerdd wordt dat iedereen zich beperkt tot de taken die voortvloeien uit de wetge-
vingg die voor de betreffende organisatie relevant is. Sommigen opperen om het ge-
helee terrein van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid zoveel mogelijk in één wet 
opp te nemen. 

Inn het verlengde van het geconstateerde organisatorische onderscheid treden ver-
schillenn in financieringswijze op. Om de eenvoudige reden dat aan een samenwer-
kingsprojectt (extra) kosten verbonden zijn, die door de partners gedeeld moeten 
worden,, en de financiering van de samenwerkende partijen afzonderlijk langs ver-
schillendee lijnen geschiedt, vormt de financiële kant van de zaak een thema op het 
momentt dat samenwerking vorm krijgt. Het is allereerst namelijk noodzakelijk dat 
menn het eens is over de wijze van financieren - simpel gesteld het antwoord op de 
vraag:: 'Wie betaalt wat?'. Vervolgens wordt de kwestie van belang of aan de financie-
ringsvraagg een machtsvraag verbonden wordt. 

Dee respondenten bevestigen dat los van de verschillende wijzen van financiering op 
hett moment dat met een project van start gegaan wordt altijd de vraag speelt wie in 
welkee mate de kosten ervan voor zijn rekening neemt. De wijze waaróp de betreffende 
samenwerkingsprojectenn precies gefinancierd worden kan door veel respondenten 
echterr niet goed worden aangeven en blijf t dus enigszins onduidelijk. Vaak spreekt 
menn elkaar tegen. 

Dee RCC's waren dermate kleinschalig dat er slechts geringe financiële consequenties 
aann verbonden waren. Dat leverde dan ook relatief weinig problemen op. Voor de 
HOG-projectenn werd een budget ter beschikking gesteld door het ministerie. De fi-
nancieringg van de onderzochte SWI-projecten verschilt. In gemeente A draait iedere 
participantt op voor een gelijk deel van de kosten en wordt per geleverd product gede-
clareerd;; in gemeente B betaalt de GSD per werkplek die zij bezetten terwijl het ar-
beidsbureauu eigenaar is van het betrokken pand. Ook komt het voor dat diensten die 
menn elkaar verleent tegen elkaar worden weggestreept. 

Doorr de direct betrokkenen wordt de financiering over het algemeen niet gezien als 
eenn belangrijke belemmering voor samenwerking. Concrete problemen hebben de 
meestee geïnterviewden niet ervaren. Sommigen voorzien dat wel in de nabije toe-
komst,, als de samenwerking grootschaliger en minder informeel wordt; er zullen dan 
contractenn moeten worden afgesloten. 

'T22 Voor de arbeidsbureaus is dit de Arbeidsvoorzieningswet; voor de sociale diensten de Algemene 
bijstandswett en voor de bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen de Organisatiewet sociale verze-
keringen. . 
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Uitt de archiefstudie moeten daarentegen andere conclusies getrokken worden. Er 
wordtt relatief veel gecorrespondeerd over de vraag wie bepaalde concrete kosten 
dientt te betalen. Vooral uit briefwisselingen blijkt dat men het hierover vaak niet ge-
makkelijkk eens wordt. Uit notulen van interne vergaderingen wordt duidelijk dat men 
scherpp in de gaten houdt of een samenwerkingspartner wel een evenredig deel van de 
kostenn draagt. Men administreert veel en is voorzichtig met het geven van voor-
schotten. . 

Mett name door de deskundigen waarmee oriënterende interviews zijn gehouden, 
wordtt de financiering als een belangrijke factor gezien. Door één van hen wordt dit 
zelfss het fundamentele obstakel voor samenwerking genoemd. Dat heeft vooral te 
makenn met de rol die de sociale partners bij beheer en uitvoering van de sociale ze-
kerheidd spelen. Werkgevers en werknemers beheren gezamenlijk een aantal sociale 
fondsen.. De zeggenschap daarover geven zij niet lichtvaardig uit handen. Bovendien 
wordtt de sociale zekerheid gedeeltelijk gefinancierd uit de loonsom; de premies voor 
dee sociale verzekeringen worden deels door de werkgever betaald en deels op het 
brutoo loon van de werknemer ingehouden. Een gevolg daarvan is dat er onderhande-
lingsruimtee voor werkgevers en werknemers over bestaat. Dit geeft hun macht en 
vormtt eveneens een reden de zaak in eigen hand te willen houden. Een volledig gefu-
seerdee en tripartiet bestuurde uitvoeringsorganisatie moet evenmin realistisch geacht 
worden,, omdat in dat geval de gemeente haar zeggenschap over de bijstandsgelden 
zouu verliezen. Hier dreigt dus een patstelling. 

Geblekenn is dat er momenten geweest zijn dat het verschil in beschikbare middelen 
tussenn de organisaties groot was. Dan ontstaan er regelmatig problemen over de fi-
nancieringg van een samenwerkingsproject. Aangegeven wordt dat in zo'n situatie 
verschillendee dingen kunnen gebeuren. Het ruime budget van een bepaalde partner 
iss aan de ene kant voor de 'armere' partners juist een reden om samenwerking te 
zoeken;; zij willen meeprofiteren van het budget. Dit terwijl de 'rijke' partner zich op 
datt moment veel kan permitteren en er dus eveneens niet afwijzend tegenover 
staat.. Een belemmerend effect dat echter snel blijkt op te treden is dat de partij die 
hett meeste geld in het project steekt ook de meeste invloed opeist. Daarmee krijgt 
hett project snel een bepaalde 'kleur', waar niet iedereen achter kan staan. Enkele 
treffendee citaten uit interviews: 

Eenn GAB-directeur tijdens het HOG-project: "Arbeidsvoorziening beschikte over heel 
veell  geld in deze periode, hett kwam met emmers binnen. Met name voor zaken als 
scholing.. Het geld was wel gelabeld, maar een handige ambtenaar weet daar wel een 
uitwegg voor. De GSD en met name de gemeente waren zeer geïnteresseerd in dit geld. 
Hett bood de GSD uitzicht op een kleiner cliëntenbestand en de gemeente had als stel-
regel:: al het geld dat vanuit Den Haag, op wat voor manier dan ook, binnenkomt, 
komtt per definitie goed terecht. Het aantal bijstandsuitkeringen liep in de tienduizen-
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den,, daar waren enorme bedragen geld mee gemoeid. Dus het probleem voor de ge-
meentee was in de eerste plaats een financieel probleem." 

Dee vertegenwoordiger van de GSD in de stuurgroep van het SWI-project in gemeente 
A:: "De financiering was een drama. Het RBA en de GSD betalen het meest, terwijl het 
GAKK waarschijnlijk over het meeste geld beschikt. Dat maakt dat het GAK wel eens 
beschouwdd wordt als een zware, hinderlijke aanhanger. Tussen GSD en RBA is dan 
ookk de afspraak gemaakt om samen door te gaan als de last van het GAK te zwaar 
wordt. . 
Dee sociale dienst komt eigenlijk geld te kort om in dit soort projecten te steken. Ik heb 
dann ook vaak het gevoel dat ik in mijn eigen organisatie te biecht moet; het bestuur 
will  liever niet te veel betalen. Het RBA heeft bovendien het voordeel dat zij makkelij-
kerr substitutie kunnen plegen, dat wil zeggen dat het geld niet altijd gebruikt hoeft te 
wordenn waarvoor het bedoeld was. 
Maarr ondanks het feit dat het RBA tweemaal zoveel geld in het project heeft gestoken 
alss de GSD heeft dit er niet toe geleid dat het RBA ook de meeste zeggenschap heeft." 

Déé vertegenwoordiger van het arbeidsbureau in dezelfde stuurgroep stelt daarente-
gen:: "De 'rijkdom' van de organisaties speelde formeel geen rol, maar in de praktijk 
deedd het RBA wel eens wat extra als, bijvoorbeeld, de sociale dienst moest bezuinigen. 
Samenwerkenn is toch een kwestie van geven en nemen. Er werd nooit achteraf nog 
verrekend.. Het feit dat het RBA wat meer financiële middelen inbracht leverde wel 
weerr wat extra invloed op. Zo hebben wij in feite afgekocht dat de vestigingsmanager 
vann Arbeidsvoorziening kwam, door zijn salaris voor onze rekening te nemen." 

Eenn heikel punt bij de financiële relatie tussen Arbeidsvoorziening en uitkeringsin-
stanties,, dat enkele keren wordt aangeroerd, is de situatie van scholing met behoud 
vann uitkering. Wanneer deze situatie zich voordoet, dient formeel de uitkering te 
wordenn doorbetaald, ondanks het feit dat de ontvanger van de uitkering tijdelijk 
niett naar werk zoekt - hetgeen normaal gesproken een voorwaarde is om het recht 
opp een uitkering te doen gelden. Uitkeringsinstanties hebben daar moeite mee; zij 
financierenn op dat moment immers de scholing, zonder zeggenschap te hebben 
overr de noodzaak daarvan. Arbeidsvoorziening-medewerkers repliceren doorgaans 
datt de uitkeringsperiode door scholing veelal bekort kan worden en dus juist voor 
dee uitkeringsverstrekkers voordeel oplevert. 

Uitt de interviews ontstaat overigens niet de indruk dat er streng toezicht op wordt 
gehoudenn of het beschikbare geld ingezet wordt waar de verstrekker ervan het voor 
bedoeldd had. Eén respondent stelt met betrekking tot Arbeidsvoorziening expliciet 
datt niemand, inclusief het ministerie, wist waar het geld precies bleef. 

Eenn opvallend verschil tussen categorieën respondenten is aangetroffen wat betreft 
dee financiering. Het valt op dat directieleden en hogere managers hier relatief vaak 
eenn punt in zien dat voor samenwerking belastend is. Medewerkers die voornamelijk 
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mett de uitvoering bezig zijn - en op de financiën weinig zicht hebben - geven steeds 
aann dat men daar altijd wel uitkomt. 

5«3*33 Thema 3: Professionalisering van de werkmethoden 

Binnenn het gehele veld van de uitvoering van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid 
iss tussen de betrokken instanties een taakverdeling gegroeid. Dit hangt sterk samen 
mett de hiervoor beschreven gescheiden historische ontwikkeling van de beleidster-
reinenn en de organisaties. 

Dee arbeidsbemiddelingstaak is vrijwel exclusief voorbehouden aan de arbeidsbu-
reaus.. Weliswaar is er inmiddels een behoorlijke concurrentie ontstaan met in de ja-
renn negentig sterk opgekomen uitzendbureaus, juridisch is uitzenden echter geen 
bemiddeling,, maar terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Uitkeringsinstanties 
mogenn echter niets aan arbeidsbemiddeling doen. 3̂ Met name bedrijfsverenigingen, 
zoo blijk t ook uit het onderzoek, hadden dit graag anders gezien. 

Bovendienn vertolken de arbeidsbureaus een rol door de controle op de inspannings-
verplichtingg van werkloze, werkplichtige uitkeringsgerechtigden uit te voeren. In-
schrijvingg bij het arbeidsbureau is een voorwaarde voor het verkrijgen van een bij-
standsuitkering.. Als een werkzoekende zich niet houdt aan de sollicitatieplicht dient 
hett arbeidsbureau dit te melden aan de uitkeringsinstantie. 

Dee bedrijfsverenigingen hebben als kerntaak de uitvoering van de werknemersverze-
keringen.. Zij administreren de premieheffing en de uitkeringsverstrekking. Hun spe-
cifiekee deskundigheid behelst een effectieve en efficiënte beheersing van de uitke-
ringsstroom.. Tevens wordt men geacht de reïntegratie te bevorderen, maar met name 
watt betreft werkloosheid is deze taak altijd weinig uitgewerkt gebleven. De reden 
daarvoorr is dat WW-gerechtigden een recent opgebouwd arbeidsverleden hebben en 
opp grond daarvan doorgaans, afhankelijk van de economische conjunctuur uiteraard, 
relatieff  eenvoudig naar een nieuwe arbeidsplaats bemiddeld kunnen worden; het is 
voorr een bedrijfsvereniging/uitvoeringsinstelling zakelijk dan ook weinig aantrekke-
lij kk om te investeren in ondersteuning van de cliënten bij hun reïntegratie. De hou-
dingg van bedrijfsverenigingen en het GAK ten aanzien van de cliënt is dan ook for-
meel,, bureaucratisch en gebaseerd op wederzijdse rechten en plichten. 

Dee sociale diensten, ten slotte, hebben de meest gecompliceerde taak. Zij worden in 
eerstee instantie geacht de administratie van bijstandsuitkeringen goed te laten verlo-
pen.. In tegenstelling tot de bedrijfsverenigingen hebben de sociale diensten echter 

'733 Hierbij moet worden opgemerkt dat de vroegere Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) die 
namenss de bedrijfsverenigingen keuringen verrichtte, wel een bemiddelingstaak had, namelijk voor de 
doelgroepp 'gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkzoekenden'. 
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vaakk te maken met werkzoekenden die moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbaar zijn. 
Omm deze mensen toch op gepaste wijze van dienst te zijn moet een zware inspanning 
geleverdd worden, waarbij aandacht geschonken moet worden aan activering en soci-
aal-maatschappelijkee begeleiding. Tevens hebben burgemeester en wethouders de 
wettelijkee taak de bijstand aan te passen aan de persoonlijke omstandigheden van de 
cliënt.. ̂  Het beeld dat van de sociale diensten geschetst wordt - ook door de respon-
dentenn in dit onderzoek - is dan ook dubbelzinnig. Aan de ene kant valt regelmatig 
dee kwalificatie 'uitkeringsfabriek'; aan de andere kant wordt de sociale dienst vaak 
gekenmerktt als een organisatie die bij haar beslissingen de sociale aspecten zwaar 
laatt meewegen, soms uitdrukkelijk op instigatie van de gemeente - die bijvoorbeeld 
inn gemeente A in de jaren tachtig de sociale dienst aanzette tot het voeren van een 
soepell  fraudebeleid. 

Opp deze manier heeft ieder zich een afgebakend gedeelte van de totale 'markt' toege-
ëigendd en zich daarbinnen gespecialiseerd en geprofessionaliseerd. Ten aanzien van 
dee mogelijkheden tot samenwerking is dit een belangrijk gegeven. In plaats van te 
denkenn dat men een gezamenlijke doelstelling nastreeft in de vorm van adequate op-
vangg en ondersteuning voor werklozen en arbeidsongeschikten beschouwt men el-
kaarr eerder als een soort concurrenten, in die zin dat men wil voorkomen dat anderen 
dezelfdee deskundigheid verwerven. Uit tal van antwoorden tijdens de diepte-
interviewss blijk t dat men de taken die men heeft wil behouden, een uitbreiding van 
hett eigen taakgebied niet vreemd zou vinden en een verschuiving van taken of be-
voegdhedenn hoe dan ook wenst te voorkomen. Elke organisatie houdt vast aan de ze-
kerheidd dat men zich op basis van deskundigheid een afgeschermde marktpositie 
verworvenn heeft. Deze zekerheid wenst men niet in de waagschaal te stellen voor een 
mett onzekerheid gepaard gaand samenwerkingsavontuur. 

Opp één uitzondering na geldt voor alle onderzochte projecten dat de medewerkers 
formeell  in dienst blijven van de organisatie waar ze vandaan kwamen en binnen het 
samenwerkingsverbandd toch hoofdzakelijk met hun 'oude' taken bezig zijn, bijvoor-
beeldd de GSD'ers met bijstandszaken. Organisaties leggen claims op hun kerncom-
petenties;; men heeft er weinig vertrouwen in dat die bij anderen in goede handen 
zullenn zijn. 

"Hett waren sterk in zichzelf gekeerde clubs. Dat zie je wel vaker bij gemeentelijke of 
rijksdiensten,, misschien omdat zij bureaucratisch geleid worden. Je ziet vaak dat men 
langss elkaar heen praat, omdat iedereen vanuit zijn eigen deskundigheid denkt en 
meentt dat er verder niets bestaat. Dat is zowel in organisatorisch als methodisch ver-
bandd een probleem, en ook bij het aansturen daarvan. Ook bij de uitvoering van de 
heroriënteringsgesprekkenn zag je dat men zich helemaal niet afvroeg wat de klant er 
beterr van moest worden." 

1744 Zie artikel 13 lid 1 en lid 2 van de geldende Algemene bijstandswet. 

105 5 



"Wee informeerden elkaar in de RCC vrij uitvoerig over de werkwijze en methode die 
wee hanteerden. Ik had echter steeds de indruk dat het verkrijgen van informatie van 
anderenn als een soort veredelde bedrijfsspionage beschouwd werd. Bovendien zocht 
menn bij het aanhoren van de anderen vooral naar een bevestiging van het feit dat men 
hett zelf het beste deed." 

Ookk uit de archiefstudie komt naar voren dat men zich bezighoudt met het zoeken 
naarr zekerheid ten aanzien van de uit te voeren taken. Veel moet in contracten wor-
denn vastgelegd. De claims op kerncompetenties komen niet enkel voort uit een gebrek 
aann vertrouwen in de partners of een eigenbelang; soms worden ook inhoudelijke 
argumentenn aangedragen. Zo blijkt de permanente weigering van Arbeidsvoorziening 
omm toe te staan dat ook afzonderlijke bedrijfsverenigingen zouden mogen bemiddelen 
ookk als grond te hebben dat men verdeeldheid in de uitvoering van de sociale zeker-
heidd vreesde, waardoor een compartimentering van de arbeidsmarktt naar sector zou 
kunnenn ontstaan. Binnen Arbeidsvoorziening wil men de vrijheid hebben om de ar-
beidsmarktt als een geheel te beschouwen, zodat werkzoekenden ook in andere secto-
renn dan die waar zij vandaan komen geplaatst kunnen worden. 

Dee meeste respondenten noemen de verschillen in specifieke deskundigheid ook als 
eenn factor die het uitvoeren van gezamenlijke taken in de praktijk moeilijk maakt. 
Mensenn die jarenlang een bepaalde, vaak gespecialiseerde, taak vervuld hebben kun-
nenn er moeite mee hebben dat zij nu plotseling breder inzetbaar moeten zijn. Ono-
verkoombaarr is dit echter niet. Een uitvoerende medewerker, afkomstig van de soci-
alee dienst zegt erover: 

"Hett was wel een hele overgang. Ik moest nu veel meer van alles wat kunnen. Maar 
hett waren wel taken waar ik indirect toch al vrij veel mee te maken had. Puur tech-
nischh waren ook vreemde taken, zoals bemiddelen bijvoorbeeld, helemaal niet zo 
moeilijk.. Langzaam maar zeker zijn we er dan ook in geslaagd dat iedereen in het ba-
nencentrumm alle taken kan uitvoeren. De mensen zijn nu ook enthousiast om met an-
deredere methodes te werken. (...). Er is respect voor eikaars werk gegroeid, nadat aan-
vankelijkk iedereen vanuit zijn eigen normen en filosofie werkte. Erg belangrijk is dat 
err succes geboekt wordt." 

Uitt een aantal antwoorden blijkt dat men worstelt met een dilemma: aan de ene 
kantt worden van de afzonderlijke instanties bepaalde specifieke dingen verwacht 
opp grond van de (gesplitste) taakstellingen - medewerkers van de sociale diensten 
vrezenn bijvoorbeeld dat wanneer zij zich niet hard maken voor de moeilijk bemid-
delbaren,, niemand het doet - maar aan de andere kant acht bijna iedereen samen-
werkingg wenselijk en constateert men ook zelf - vooral bij de sociale diensten - dat 
menn niet op de oude voet verder kan. 

Bijj  sommige respondenten komt naar voren dat de vraag of een bepaald project 
niett (te) sterk het karakter van de methode van één der partijen draagt, de gemoe-
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derenn kan bezighouden. Enkelen trekken een project naar zich toe door te claimen 
datt het idee van hen afkomstig was en de anderen 'omgingen'. Het komt voor dat 
hetzelfdee project op deze manier door respondenten met een verschillende achter-
grondd ook op verschillende manieren beschouwd wordt. 

Omm een samenwerkingsproject van de grond te krijgen is het belangrijk dat in brede 
kringg wordt ingezien dat bepaalde dingen alleen door middel van samenwerking goed 
gedaann kunnen worden. Dan blijkt men het ook op te kunnen brengen om de eigen 
vertrouwdee werkwijze en prioriteiten te verlaten. Uit de interviews wordt duidelijk 
datt deze stap voor de directies het moeilijkst te zetten is. Hun bereidwillige medewer-
kingg is een voorwaarde. Mensen die enige tijd concreet met andere partijen samen-
werkenn laten hun reserves redelijk snel los. 

Mett name bij de SWI-projecten wordt gestreefd naar de ideale situatie waarin één 
persoonn alle taken zou moeten kunnen beheersen. Bij de eerdere projecten was dit 
minderr het geval - bij de RCC's zelfs uitdrukkelijk niet. Tegelijkertijd realiseren velen 
zichh echter ook dat het niet realistisch is dit van de medewerkers te verwachten. Een 
aantall  keren wordt er nadrukkelijk op gewezen dat arbeidsbemiddeling, uitkeringen 
verstrekkenn en de sociale begeleiding wezenlijk verschillende eigenschappen en vaar-
dighedenn van de medewerkers vergen. De samenwerking is er ook niet per definitie 
meee gebaat als alle schoenmakers hun leest verlaten. Enige mate van taakverdeling is 
inn elke organisatie gebruikelijk en pluriformiteit kan ook erg belangrijk zijn; te veel 
verschillendee taken samenbrengen in één organisatie creëert op zijn beurt weer een 
internn probleem, zo wordt uit de gegeven antwoorden duidelijk. Zo'n organisatie 
wordtt ook snel een moloch. 

Dee selectie van medewerkers die voor een samenwerkingsproject worden ingezet 
wordtt over het algemeen zorgvuldig aangepakt. Mensen gaan uit vrije wil en men se-
lecteertt vooral op enthousiasme ten aanzien van de samenwerkingsgedachte. Veel 
respondentenn die op uitvoerend niveau werken verklaren blij te zijn (geweest) om 
eenss ander, minder eenzijdig werk te kunnen doen Deze nadruk op vrijwillighei d be-
tekent,, zo blijkt , echter wel dat de 'traditionelen', die juist extra in verzet komen tegen 
veranderingen,, achterblijven. Dan ontstaat de situatie dat het gezamenlijke front offi-
cee - het contact met de klanten - een gespannen relatie ontwikkelt met de afzonder-
lijk ee back offices - de administratieve uitvoering -, die op hun beurt ook nog onder-
lingee tegenstellingen kennen. 

Somss worden ook bewust nieuwe mensen aangetrokken. In één geval - te weten het 
HOG-projectt in Gemeente A - verliep de personeelsvoorziening niet soepel. De di-
recteurr van het project uit het vermoeden dat door de GSD het personeel wordt door-
geschoven,, waar men zelf geen behoefte meer aan had. Zelf stond hij er juist op dat 
hijj  zelf zijn eigen personeel mocht aantrekken. 
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Eenn enkeling heeft de indruk dat door de instanties de verantwoordelijkheid voor een 
bepaaldee deelgroep wordt 'opgeëist' om via een zeker gesteld marktaandeel het eigen 
bestaansrechtt te waarborgen of niet met overcapaciteit geconfronteerd te worden. 
Voorr een bedrijfsvereniging, bijvoorbeeld, betekent een afname van het aantal uitke-
ringenn al snel dat er interne problemen ontstaan door een personeelsoverschot. De 
meestee respondenten herkennen zich echter niet in deze indruk. In de betreffende 
periodee was het, zo menen zij, eerder het geval dat men veel meer klanten had dan 
menn aankon. Anderen vinden het beter te zeggen dat men het soms opneemt voor een 
bepaaldee groep. 

Mett name van de kant van Arbeidsvoorziening wordt samenwerking wel eens gezien 
alss een aantasting van hun professionaliteit op het terrein van arbeidsbemiddeling. 
Doorgaanss is een gevolg van samenwerking met de sociale dienst dat men meer aan-
dachtt moet gaan besteden aan de moeilijk bemiddelbare categorieën en dat maakt het 
moeilijkk om 'concurrerend' te zijn. De directeur van het HOG-project in gemeente A 
geeftt het kernachtig weer: 

"Doorr het afbakenen van segmenten was er zakelijk geen reden voor samenwerking. 
Dee samenwerking is feitelijk alleen ontstaan door druk van de politiek en de bereid-
heidd van een paar mensen om de zaak te trekken. Het niet willen was veel belangrij-
kerr dan het niet kunnen. De beleidsintenties van het GAB waren zo weinig gericht op 
hethet onderste segment van de arbeidsmarkt dat het, achteraf gezien, zinloos was om 
zo'nn partner te betrekken in een project wat er juist wel op gericht was om de pro-
blemenn in het onderste segment aan te pakken. Het GAB weigerde eenvoudig uit te 
voerenn wat het ministerie wilde." 

Bijj  de (meer recente) SWI-projecten wordt op tamelijk politieke wijze omgegaan 
mett de verdeling van bevoegdheden tussen de projectorganisatie en de moederor-
ganisaties.. In beide gemeentes worden de makkelijk bemiddelbare categorieën 
doorr het banencentrum/CWI in behandeling genomen en de moeilijke gevallen 
overgelatenn aan de GSD. Zo belast men de samenwerking niet met te voorziene 
problemenn ten aanzien van deze groep. Voor de sociale dienst levert de samenwer-
kingg op die manier echter weinig op. 

5.3.44 Thema 4: Autonomie en identitei t 

Samenwerkenn houdt vaak in dat de eigen organisatie opgaat in een groter geheel en 
dee eigen doelstelling minstens nevengeschikt gemaakt moet worden aan de doelstel-
lingg van het samenwerkingsverband waarin geparticipeerd wordt. Dit kan conse-
quentiess hebben voor de rol die de 'moederorganisatie' vervolgens in het geheel nog 
tee vervullen heeft. In theorie blijven alle taken en bevoegdheden intact, er vinden 
slechtss verschuivingen plaats, met andere woorden: men moet voortaan een deel van 
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dee eigen taken en bevoegdheden delen met anderen, maar men krijgt er invloed op de 
takenn en bevoegdheden van de partners voor terug. Toch, zo blijkt ook uit het onder-
zoek,, ontstaat er snel onzekerheid. Medewerkers voelen zich doorgaans thuis in de 
organisatiee waarvoor zij werken, geven die mede vorm en weten niet zeker of de 
nieuwee situatie hen ook zal bevallen. Er bestaat een duidelijk gevoel van verbonden-
heidd met de eigen organisatie. Voor de directies is dit een belangrijk gegeven. Zij 
wordenn door hun personeel over het algemeen geacht de belangen van hun organisa-
tiee goed te behartigen en zijn dus niet gemakkelijk bereid om hun organisatie te be-
trekkenn in een samenwerkingsverband. Sommigen schetsen een tamelijk desperaat 
beeldd van de situatie. 

Eenn directielid van een GSD, betrokken bij een SWI-project: "Binnen het CWI vindt 
menn de samenwerking wel leuk, maar onder de gestaalde kaders in de back offices telt 
voorall  hun persoonlijke macht. Zij zijn erg bang dat hun kunstje te transparant wordt 
enn voelen zich snel in hun deskundigheid aangetast. Ze proberen zich belangrijk te 
makenn door dingen achter te houden. (...). De directie maakt het niet veel uit of er sa-
mengewerktt wordt, het management wil zo veel mogelijk zelf houden en voor het 
middenmanagementt levert het vooral veel extra werk op - hoge werkdruk maakt 
mensenn vaak minder geïnteresseerd in andere activiteiten. De mensen op uitvoerend 
niveauu blijven in eerste instantie bij voorkeur in het eigen huis; dat ligt erg gevoelig." 

Uitvoerendee medewerkers bij hetzelfde project: "Steeds blijkt dat samenwerking 
moeilijkk wordt op het moment dat een directeur zijn organisatie moet ontmantelen. 
Opp de werkvloer is men meestal echter al verder gevorderd." En: "Op uitvoerend ni-
veauu kan men het na enige tijd wel opbrengen om te zeggen: "nou en?" Als het maar in 
hett belang is van de klant. Men denkt op dit niveau meer vanuit de klant dan vanuit 
hett eigenbelang van de organisatie. Op hogere niveaus ligt dat anders. Zo is het nog 
steedss ondenkbaar dat het CWI ook de bemiddeling en de vacatures doet, hoewel dat 
volgenss mij en mijn collega's veel beter zou zijn." 

Hett is duidelijk dat iedereen zich - juist in een onzekerheid met zich meebrengend 
process als samenwerking - in eerste instantie vasthoudt aan bepaalde zekerheden. 
Menn wil de mogelijkheid behouden om altijd weer op de oude situatie terug te kun-
nenn vallen. Daartoe worden ook ogenschijnlijke details van belang geacht. Hierbij kan 
bijvoorbeeldd gedacht worden aan het maken van nieuw briefpapier. Iedereen wil dat 
inn ieder geval de eigen naam en het eigen logo daarop duidelijk herkenbaar aanwezig 
zijn. . 

Meerr fundamentele kwesties zijn de verantwoordelijkheidsverdeling, die doorgaans 
gedetailleerdd geregeld wordt, en de vraag onder wiens leiding een project moet staan. 

"Iedereenn wilde wel samenwerken, maar tegelijkertijd ook zelf voor op de bok zitten. 
Iedereenn wil er beter van worden. Daarom werkt samenwerking ook alleen maar on-
derr de voorwaarde dat iedereen er beter van wordt, bij voorkeur in gelijke mate." 
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Mett name bij een aantal respondenten uit gemeente B klinkt achterdocht door ten 
aanzienn van de gemeente. Die zou uit zijn op macht en het arbeidsbureau willen 'bin-
nenhalen'.. Arbeidsvoorziening en in mindere mate ook de bedrijfsverenigingen zijn 
hierr op tegen. Zij willen geen gemeenteregie, omdat de arbeidsmarkt regionaal werkt. 
Enn bij het HOG-project in gemeente A waren de (al eerder gememoreerde) proble-
menn rondom de personeelsvoorziening zeer kenmerkend voor de levende behoefte 
aann autonomie. Aanvankelijk had de opgerichte organisatie één directeur, afkomstig 
vann de GSD. Uit archiefstukken blijkt dat hij zich verzette tegen de wens van de GAB-
directiee om een onderdirecteur af te vaardigen. Daarnaast probeerde met name de 
socialee dienst om voor een zo groot mogelijk deel met eigen mensen in het personeel 
voorr de projectorganisatie te voorzien. Dit riep bij de directeur en het GAB weer ver-
zett op, mede omdat hij vreesde dat de GSD haar minder geschikte personeel op deze 
wijzee liet afvloeien. 

Meerr algemeen kan uit een aantal gegeven antwoorden geconcludeerd worden dat er 
achterdochtt bij de anderen ontstaat wanneer één partner duidelijk maakt graag een 
samenwerkingsrelatiee aan te gaan. 

Ookk spelen eventuele gevolgen voor individuen in de organisaties een rol. Sommigen 
bewerenn ervaren te hebben dat er individuen zijn die de indruk wekken bang te zijn 
datt de eigen baan verloren zal gaan. Medewerkers van uitkeringsinstanties blijken 
well  eens de dreiging te zien dat hun specifieke deskundigheid in de toekomst minder 
vann belang zal zijn en in verminderde mate centraal zal staan in de organisatie. 
Ambtenarenn zouden het belang van hun functie afmeten aan de omvang van de bud-
gettenn waarover zij zeggenschap hebben. 

Err wordt als het ware een kosten/baten-analyse gemaakt. Soms komt men tot de con-
clusiee dat er met samenwerking iets gewonnen kan worden, maar vaak overheerst de 
angstt om iets te verliezen. Met name in de oriënterende interviews is - ook in meer 
algemenee zin - wel eens opgemerkt dat de sociale dienst doorgaans wel winst uit sa-
menwerkingg meent te kunnen halen, terwijl arbeidsbureaus eerder de indruk wekken 
terreinn te moeten verdedigen. De indruk ontstaat dan ook dat Arbeidsvoorziening 
minderr in samenwerking geïnteresseerd is, hetgeen zich uit in een minder coöpera-
tievee opstelling binnen een samenwerkingsproject. 

Dee directeur van het HOG-project in gemeente A stelt ter verdediging van zijn stelling 
datdat korte termijn eigenbelangen van zowel de organisatie als geheel als de individuele 
medewerkerss een belangrijke rol spelen: "Dat dit eigenbelang niet altijd samenvalt 
mett het 'sociale belang' komt doordat ook een sociale dienst alle kenmerken van een 
organisatiee heeft en die zijn vaak laag bij de grond en hebben weinig van doen met het 
socialee belang dat een sociale dienst behoort te dienen. Ambtenaren meten het belang 
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vann hun werkzaamheden af aan de hoogte van het budget waarover zij kunnen be-
schikkenn en een directeur ziet zijn organisatie altijd liever groeien dan afkalven." 

Doorr één respondent wordt erop gewezen dat met name sociale diensten en arbeids-
bureauss in eikaars verlengde liggen. Sociale diensten trachten werklozen een opstapje 
tee geven en Arbeidsvoorziening moet vervolgens een traject naar bemiddeling uitzet-
ten.. Juist op zo'n grensvlak zou er strijd zijn over de vraag wie een bepaalde dienst-
verleningg in huis mag hebben. Een ander wijst er daarentegen op dat de invloed van 
dee organisaties zelf betrekkelijk gering is. Er is met name veel macht gegeven aan de 
socialee partners. Tegen samenwerking verzetten juist zij zich fel, omdat hun machts-
positiee daaronder zou lijden. 

5.3.55 Thema 5: Vertrouwen en overeenstemming van visies 

Uitvoeringsinstellingenn zoals sociale diensten, bedrijfsverenigingen en arbeidsbu-
reauss ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat er een dominante maatschappelijke 
behoeftee bestaat aan sociale zekerheid en arbeidsvoorziening. Om aan deze behoefte 
tee kunnen voldoen, is een institutionele omgeving noodzakelijk en een organisatori-
schee vormgeving om het complexe geheel in goede banen te leiden. De genoemde or-
ganisatiess hebben dan ook de specifieke taak om door middel van uitkeringen in in-
komenn te voorzien en reïntegratie te bewerkstelligen.5̂ Over de wijze waarop aan 
dezee taken invulling wordt gegeven en waar de prioriteiten worden gelegd, zijn ver-
schillendee visies denkbaar. 

Tenn eerste is de vraag hoe de verhouding tussen het verstrekken van uitkeringen en 
reïntegratiee behoort te zijn, van belang. Moet een correcte verstrekking van de uitke-
ringg voorop staan of moet in eerste instantie alle energie in bemiddelingspogingen 
wordenn gestoken? En mogen de uitkering en de bemiddeling van elkaar afhankelijk 
gemaaktt worden? Hoe groot moet de aandacht voor aanbodversterking - bijvoor-
beeldd in de vorm van scholing - zijn? Mag daarvoor uitkeringsgeld worden ingezet? 

Verderr kunnen over de prioriteiten ten aanzien van de bemiddeling verschillen van 
inzichtt bestaan. Dit spitst zich toe op de vraag of het verantwoord is dat een over-
heidsinstantiee inspanningen levert ten behoeve van werkzoekenden die kansrijk zijn 
opp de arbeidsmarkt. De kern van het werkloosheidsprobleem is immers vooral gele-
genn in de categorie langdurig werklozen. 

Voorr samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten, en bedrijfsverenigingen 
iss het belangrijk dat de visies tussen de organisaties niet te veel uiteenlopen. En voor 
zoverr de visies wel verschillen moet er van het nodige vertrouwen in andere visies 

'755 Voor reïntegratie vanuit een situatie van arbeidsongeschiktheid bestaan specifieke regelingen. Deze 
wordenn hier echter buiten beschouwing gelaten; in het onderzoek is alleen reïntegratie vanuit werk-
loosheidd betrokken. 
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sprakee zijn. Daartoe zal frame reflection nodig zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het 
tott stand brengen van een synthese tussen verschillende kaders een coöperatieve in-
spanningg vereist tussen mensen die in volle vrijheid eikaars frame trachten te begrij-
penn en te respecteren, en op basis daarvan zoeken naar nieuwe en gemeenschappelijk 
aanvaardee begrippen en metaforen.1?6 

Omtrentt alle hiervoor genoemde mogelijke geschilpunten zijn tijdens de interviews 
standpuntenn ingenomen. Meestal ligt de visie die men uit, enigszins voor de hand en 
valtt deze te verklaren aan de hand van het organisatiebelang. Zeer veel respondenten 
snijdenn echter de uiteenlopende visies op de bemiddeling van moeilijk bemiddelbare 
groepenn werkzoekenden aan. Met name tussen Arbeidsvoorziening en sociale dien-
stenn bestaat er een tegenstelling over de te leveren inspanningen ten behoeve van 
moeilijkk bemiddelbaren. Bij Arbeidsvoorziening gaat men steeds uit van de 'draag-
golfgedachte'.. Deze houdt in dat men een goede relatie probeert te ontwikkelen met 
werkgeverss door in eerste instantie de betere kandidaten voor vacatures voor te dra-
genn om vervolgens op grond van de gegroeide relatie met een werkgever ook moeilijk 
bemiddelbaree kandidaten voor plaatsing in aanmerking te laten komen. Veel verder 
will  men bij Arbeidsvoorziening echter niet gaan. Hoe de prioriteiten liggen is enigs-
zinss afhankelijk van het beleid van het ministerie in een bepaalde periode, maar in 
principee gingen de arbeidsbureaus er steeds van uit dat zij zoveel mogelijk cliënten op 
vacaturess moeten plaatsen. Het totale aantal is belangrijker dan de resultaten per 
specifiekee categorie. Een GAB-directeur die betrokken was bij een HOG-project legt 
hett als volgt uit: 

"Voorr Arbeidsvoorziening is het belangrijk om een indeling in categorieën te maken. 
Opp een gegeven moment is besloten om de zwakste categorie te laten liggen. Want als 
daarr alle energie in gestopt wordt dan zouden we aan de rest niet toekomen. De over-
heidd wil echter met name geld ter beschikking stellen aan zwakke groepen. De politiek 
kann het niet verkopen om categorieën af te schrijven. Maar Arbeidsvoorziening kan bij 
werkgeverss onmogelijk aankomen met alleen maar kneuzen. Je moet eerst een repu-
tatiee en een relatie met een werkgever hebben voordat je met hem kunt praten over 
hett minder geschikte aanbod. Dit is dee draaggolfgedachte. Het stadsbestuur ging er 
altijdd erg gemakkelijk van uit dat de werkgevers zichzelf wel redden en zelf zijn pro-
blemenn maar moet oplossen. Maar men moet zich goed realiseren dat werkgevers in 
Nederlandd erg selectief te werk gaan. Zelfs als er schaarste is zijn werkgevers zeer te-
rughoudendd om mensen aan te nemen die in hun ogen de kwalificaties missen. Ook 
hett strenge ontslagrecht speelt een rol. 

Dee visie van Arbeidsvoorziening was dat eerst de sociale dienst met mensen aan de 
slagg moest om ze vervolgens, wanneer ze rijp waren voor de arbeidsmarkt af te leveren 
bijj  het arbeidsbureau. Maar de GSD wilde in een eerder stadium al betrokkenheid van 
Arbeidsvoorzieningg om de diagnose beter te kunnen stellen." 

1766 Zie Hoekema et al. 1997. 
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Dee sociale diensten blijken echter veel moeite met deze opstelling te hebben. Onder 
respondentenn met een GSD-achtergrond wordt veelal de opvatting gehuldigd dat de 
arbeidsbureauss te weinig oog hebben voor de noden van de sociale dienst. Zij zien 
zichh namelijk geconfronteerd met een in de jaren tachtig en het begin van de jaren 
negentigg voortdurend groeiende groep moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden. 
Bovendienn vonden de sociale diensten het welzijn van de klant ook een belangrijke 
factor;; zij waren in die zin minder zakelijk dan Arbeidsvoorziening en wogen de per-
soonlijkee omstandigheden zo veel mogelijk mee bij een beslissing inzake een bij-
standsuitkering.. De sociale taak die de sociale diensten hebben, valt bij de samen-
werkingspartnerss dan ook niet altijd in goede aarde, zij vinden het eigenlijk overbo-
dig.. Eén respondent die namens het GAK in een RCC gezeten heeft, zag zelfs principi-
ëlee bezwaren. 

"Bijj  het GAK vonden we dat de mensen netjes behandeld moesten worden, maar we 
warenn er niet voor het sociaal werk. De GSD besteedde daar veel te veel aandacht aan. 
Datt was niet goed. Er werd rechtsongelijkheid door gecreëerd, omdat persoonlijke 
factorenn gaan meewegen bij het bepalen of iemand zielig is." 

Err wordt druk uitgeoefend op de sociale diensten om juist de moeilijkste categorie te 
helpen,, maar men is daarvoor afhankelijk van Arbeidsvoorziening. De sociale dien-
stenn probeerden dus op alle mogelijke manieren de arbeidsbureaus te bewegen tot 
extraa inspanning voor juist hun specifieke klantengroep. 

Bijj  het GAK en de bedrijfsverenigingen laat men zich minder uit over de bemiddeling 
vann doelgroepen. De doelgroepen zijn doorgaans hun klanten niet. Men lijk t overwe-
gendd van mening te zijn dat Arbeidsvoorziening zich zou moeten toeleggen op de 
moeilijkk bemiddelbaren. De achterliggende reden voor deze opvatting is echter vooral 
datt men de bemiddeling van de eigen klanten eigenlijk liever in eigen hand wil heb-
ben. . 

Uitt het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn dat door de drie betrokken orga-
nisatiess verschillend geredeneerd werd - en nog steeds wordt door de geïnterviewde 
betrokkenen.. De arbeidsbureaus werken vraaggericht, dat wil zeggen dat zij de be-
schikbaarheidd van een vacature als uitgangspunt nemen. De werkzoekende zoekt men 
err op basis van objectieve criteria bij; slechts aan werkzoekenden die al langere tijd 
niett voor vacatures in aanmerking komen, wordt inhoudelijk aandacht besteed. Voor 
bedrijfsverenigingenn en het GAK geldt in hoge mate hetzelfde. Zij streven steeds naar 
eenn zo spoedig mogelijke uitstroom uit de uitkering en gaan ervan uit dat dat zal luk-
ken.. De sociale diensten wijken hiervan af. Zij zijn juist uitermate aanbodgericht. De 
uitkeringsgerechtigdee wordt nadrukkelijk als uitgangspunt genomen. All e aandacht is 
opp zijn persoon gericht en pas op het moment dat een concrete passende vacature in 
beeldd komt wordt er aandacht aan de vraagzijde besteed. 
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Sommigee respondenten zoeken naar de achterliggende oorzaken van het verschil in 
visie,, bijvoorbeeld een medewerker van Arbeidsvoorziening, die betrokken was bij het 
SWI-projectt in gemeente A. 

"Dee visies hangen sterk samen met de taken en doelstellingen. Een bedrijfsvereniging 
heeftt als taak het aantal WW-ers te verminderen. Zij zijn dus geneigd om vooral die 
mensenn voor bemiddeling in aanmerking te laten komen die snel bemiddelbaar zijn. 
Duss mensen die wat moeilijker lagen liet men lopen, want die kwamen uiteindelijk 
vanzelff  bij de sociale dienst terecht. Zoiets is een punt van wrijving in de samenwer-
king.. Arbeidsvoorziening heeft een maatschappelijke opdracht, namelijk de bemidde-
lingg van doelgroepen. Zij konden dus moeilijk mee met het beleid van de bedrijfsvere-
nigingen.. De sociale dienst pushte Arbeidsvoorziening juist weer sterk om nog meer 
aandachtt aan de moeilijk bemiddelbaren te schenken. Zo waren er geschillen over en 
weer. . 

Nietteminn was er een groep die Arbeidsvoorziening niet kón bemiddelen. Daar deden 
wee dan ook niets mee. De sociale dienst was hier niet erg gelukkig mee, hoewel we wel 
gezamenlijkk de categorisering deden - zonder veel problemen overigens. De bedoe-
lingg was een aansluitende dienstverlening: eerst extra ondersteuning - bijvoorbeeld 
omm van drugsverslaving af te komen - van de sociale dienst en vervolgens bemidde-
lingg door het arbeidsbureau." 

Uitt de opmerkingen die men maakt over elkaar, en zo nu en dan ook over de eigen 
organisatie,, komt voor alle betrokken organisaties een beeld naar voren van bu-
reaucratisch,, log, inefficiënt en weinig bedrijfsmatig opererende instanties. Regel-
matigg verwijt men elkaar over en weer dan ook dat men zijn werk niet goed doet. 

Somss wordt echter ook expliciet begrip voor de situatie van de anderen uitgesproken. 
Zoo ziet men bijvoorbeeld wel in dat de arbeidsbureaus afhankelijk zijn van de bereid-
willigheidd van werkgevers en ten aanzien van moeilijk plaatsbaren geen ijzer met 
handenn kunnen breken. Ook is er begrip voor het feit dat de sociale dienst te maken 
heeftt met een zodanig lastig te hanteren cliëntenbestand dat de situatie op sommige 
momentenn uitzichtloos was. 

Zeerr opvallend is het verschil tussen het directieniveau en het uitvoerend niveau in de 
wijzee waarop de eigen visie in de overwegingen een rol speelt. De directeuren wekken 
veelall  - maar zeker niet altijd - de indruk dat zij het onderling redelijk eens waren, 
maarr zich zorgen maakten over het draagvlak lager in de organisaties. Uitvoerende 
medewerkerss zelf geven echter aan dat zij de discussie over visie en beleid vooral za-
genn als iets dat speelde op een hoger niveau, maar waar men in de praktijk relatief 
gemakkelijkk overheen stapte. Bovendien hebben directies wel eens de neiging de 
kwaliteitenn van de eigen organisatie te overschatten, terwijl men op uitvoerend ni-
veauu de eigen beperkingen en tekortkomingen juist terdege onderkent. 
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Eenn vergelijking van de drie onderzochte momenten van samenwerking levert enig 
onderscheidd op. De tegenstellingen op het onderhavige punt waren het grootst tijdens 
dee RCC-periode. Aan dit project was geen concrete taakstelling verbonden, het was 
eenn platform om acute problemen op te lossen. Juist in zo'n platform blijken inhou-
delijkee tegenstellingen het meest pregnant naar voren te komen. De HOG-projecten 
haddenn wél een omschreven doel - namelijk een vastgesteld aantal gesprekken voe-
ren.. Deze projecten waren specifiek gericht op moeilijk bemiddelbare werkzoeken-
den,, dus toen het project eenmaal liep, lag het minder voor de hand dat er verschil 
vann mening ontstond over de vraag of deze groep speciale aandacht zou behoeven. De 
SWI-projectenn van na 1994, die bij het onderzoek betrokken zijn, omzeilen het pro-
bleemm door aanvankelijk de samenwerking te beperken tot de makkelijk bemiddelba-
ree groepen. 

Dee verschillen in visie, die ik hier op basis van het onderzoek constateer, hebben ge-
volgenn voor het benodigde vertrouwen in elkaar. Omdat men doorgaans wel weet wat 
voorr vlees men in de kuip heeft, vormen de verschillen in visie niet direct een obstakel 
voorr de totstandkoming van samenwerking. Het leidt echter wel tot aanzienlijke re-
servess ten aanzien van de voortvarendheid die wordt nagestreefd. Vele respondenten 
kunnenn niet of nauwelijks verhullen dat zij over bepaalde zaken wezenlijk anders 
denkenn dan vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners. Soms worden be-
paaldee praktijken zelfs als verwerpelijk van de hand gewezen. Tevens wordt duidelijk 
datt de meeste respondenten het niet wenselijk vinden dat een 'afwijkende' visie de 
overhandd zal krijgen. 

5.3.66 Thema 6: Cultuurverschille n 

Doorr het lange tijd gescheiden functioneren van arbeidsbureaus, sociale diensten en 
bedrijfsverenigingenn hebben ook de organisatieculturen een eigen ontwikkeling 
doorgemaakt.. Door de verdeling van taken over verschillende instanties heeft ieder 
behoeftee aan een ander type medewerkers. De verschillen tussen de hier van toepas-
singg zijnde organisatieculturen komen, afgaande op de gegeven antwoorden tijdens 
dee interviews, tot uiting in kleding, arbeidsmoraal, maatschappijvisie en werkwijze. ^ 
Voorr succesvolle samenwerking zullen de cultuurverschillen tussen de betrokken or-
ganisatiess in ieder geval op termijn overbrugbaar dienen te zijn. 

Vrijwell  alle respondenten zijn van mening dat het bestaan van cultuurverschillen het 
totstandkomenn en het functioneren van samenwerkingsvormen sterk beïnvloedt. De 
meestenn denken dat het bestaan van verschillen tussen culturen samenwerking niet 
bevordert.. Enkele respondenten willen de omvang van de cultuurverschillen relative-

mm Er is bij de interviews geen specifieke, wetenschappelijke definitie van het begrip 'organisatiecul-
tuur'' gehanteerd. Het was namelijk juist de bedoeling om de respondent aan te laten geven welke ver-
schillenn in hun perceptie mogelijk een rol speelden. 
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renn en merken op dat dit meer schijn dan werkelijkheid is. Maar in evaluatierappor-
tenn wordt er steevast melding van gemaakt dat de noodzakelijke cultuuromslag nog 
gemaaktt moet worden. Met name voor de GSD-medewerkers blijkt het moeilijk te 
zijnn om 'uitstroomgericht' te denken. 

Menn is het in opvallend hoge mate eens over de belangrijkste kenmerken van de cul-
turenn binnen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen. Men weet 
vaakk ook de cultuur van de eigen organisatie treffend weer te geven. De sociale dienst 
wordtt gekenschetst als een bureaucratisch werkende, aanbodgerichte organisatie, die 
echterr - ondanks de neiging tot bureaucratie - is ingesteld op de problemen en no-
denn van de klant. De GSD-medewerker wordt doorgaans 'soft', geëngageerd, onver-
zorgdd qua uiterlijk ('geitenwollen sokken') en eigenzinnig gevonden. Binnen een soci-
alee dienst wordt bij de uitvoering van het beleid nadrukkelijk rekening gehouden met 
dee ontwikkelingen in de samenleving. De klant ziet men als iemand die in eerste in-
stantiee een zorgbehoefte heeft. Sommigen beschouwen dit echter als een te negatieve 
kij kk op de mogelijkheden van de klanten. Enkele opmerkingen worden gemaakt over 
dee arbeidsmoraal. De GSD'ers zouden in het algemeen weinig geneigd zijn om meer 
tee doen dan zij formeel behoren te doen. In samenwerking met anderen heeft dit 
spanningenn opgeroepen. 

Alss het belangrijkste kenmerk van de cultuur van het arbeidsbureau wordt steeds de 
markt-- of vraaggerichtheid genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat men de werkge-
vers,, waar uiteindelijk een werkzoekende geplaatst moet worden, als klant ziet en het 
dezee dus naar de zin wenst te maken. Aan een medewerker van een arbeidsbureau 
wordtt toegeschreven dat hij zakelijk is, er representatief uitziet en redelijk goed de 
taall  van een werkgever spreekt. Voor de houding ten opzichte van werkzoekende 
heeftt dit tot gevolg dat het vinden van een baan de hoogste prioriteit heeft en hij (de 
klant/werkzoekende)) wordt in principe geacht zo veel mogelijk zelf te doen. 

Dee bedrijfsverenigingen en het GAK nemen min of meer een tussenpositie in. Zij 
hebbenn een aantal kleine overeenkomsten met de sociale diensten, in die zin dat men 
bureaucratischh en administratief werkt en vaak erg formeel is. Maar meestal geven de 
respondentenn aan dat de cultuur van een bedrijfsvereniging meer lijk t op die van een 
arbeidsbureau.. Dan wordt vooral gedacht aan de zakelijkheid en de gerichtheid op de 
werkgever,, waarbij de individuele noden van de werkzoekende enigszins naar de 
achtergrondd verdwijnen. Bedrijfsverenigingen beschouwen zichzelf als een (verzeke-
ringsbedrijff  dat in zekere mate onderhevig is aan concurrentie. Centraal in de uit-
voeringg staat een correcte afhandeling van een uitkeringsverzoek van een cliënt. Per-
soonlijkee factoren tellen daarbij niet mee. 

Cultuurr blijk t niet licht aan verandering onderhevig te zijn; een cultuuromslag bij één 
vann de betrokken organisaties heeft tot dusver niet plaatsgevonden. Sommige res-
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pondentenn stellen dat de sociale dienst zich wel heeft aangepast, maar men is daar 
niett unaniem over. Een klein aantal betrokkenen geeft aan dat de arbeidsbureaus 
vóórr de jaren tachtig een ander karakter hadden: meer gericht op het helpen van de 
klantt dan op het financiële belang van de overheid. 

Well  blijk t uit interviews met uitvoerende medewerkers dat zodra een groep mensen 
daadwerkelijkk veel met elkaar te maken krijgt of zelfs in één gebouw wordt geplaatst, 
dee culturen binnen zo'n samenwerkingsverband wél snel naar elkaar toe groeien. Ook 
hierr lijken de socialedienst-medewerkers zich iets meer aan te moeten passen dan de 
anderen. . 

5.3.77 Thema 7: Omgeving en omstandigheden 

Bijj  de diepte-interviews is de respondenten steeds de gelegenheid geboden om zelf 
beïnvloedingsfactorenn te noemen, die belangrijk waren voor het samenwerkingspro-
jectt waarbij men zelf betrokken was. Het gaat hierbij niet om structurele factoren -
zoalss hiervoor besproken -, maar om factoren die specifiek waren voor het betreffen-
dee samenwerkingsverband. Deze factoren hangen samen met de lokale omgeving en 
omstandigheden. . 

Vrijwell  alle respondenten wijzen op een sterke invloed van persoonlijke verhoudin-
gen.. De onderzochte projecten waren kleinschalig van opzet, waardoor de verenig-
baarheidd van karakters enigszins van het toeval afhankelijk was. Zeker onder de lei-
dinggevendenn van een project moet van goede onderlinge contacten sprake zijn om 
tott geslaagde samenwerking te komen. De resultaten zijn wat dat betreft wisselend. 
Somss wordt gesproken van goede verhoudingen en een positieve sfeer, soms worden 
slechtee verhoudingen op het hoogste niveau expliciet aangevoerd als de belangrijkste 
redenn voor het mislukken van een project. Er gaat een positieve invloed van uit wan-
neerr men elkaar al langer kent. Op directieniveau is dat meestal het geval. 

Alss er sprake is van goede verhoudingen op alle niveaus blijkt bovendien nog van 
groott belang te zijn dat een project met enthousiasme en overtuiging geleid wordt. 
Regelmatigg geven uitvoerende medewerkers aan dat zij de indruk hadden dat met 
namee het management van het samenwerkingsproject zelf weinig in de samenwer-
kingg zag. Dit vinden zij doorgaans zeer demotiverend. 

Eenn tweede punt dat vermeld moet worden is de invloed die uitgaat van de plaatselij-
kee situatie. Elke gemeente heeft een eigen achtergrond en geschiedenis. Een belang-
rijkee factor is bijvoorbeeld hoe men voorafgaand aan de samenwerking gehuisvest is; 
dichtt bij elkaar of juist ver van elkaar verwijderd. Wanneer men zich fysiek al langer 
dichtt bij elkaar bevindt is de stap tot samenwerking minder groot, ook omdat men in 
datt geval toch al bij elkaar over de vloer kwam voor afstemmingskwesties. Verder 
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blijk tt samenwerking een impuls te krijgen op het moment dat men daadwerkelijk een 
ruimtee gaat delen. 

Ookk wordt echter gemeld dat een gezamenlijke locatie minder voordelig kan uitpak-
ken.. Voordat in gemeente A met het SWI-project begonnen werd, deelden het ar-
beidsbureauu en de sociale dienst al een pand - zonder overigens formeel samen te 
werken.. Dit leidde er toe dat medewerkers van het arbeidsbureau werden geconfron-
teerdd met de specifieke problemen van de sociale dienst, zoals agressieve klanten. Dit 
maaktee hen in eerste instantie afkerig van samenwerking. 

Eenn ander meent dat de RCC in gemeente A (een grote stad) langer bestaan heeft en 
ietss beter gefunctioneerd heeft dan in andere regio's omdat men zich met grotere en 
belangwekkenderee problemen kon bezig houden. Een nadeel van een grote stad is 
daarentegenn dat het meer aandacht trekt van het publiek, de politiek en de pers. Men 
kann zich dan nauwelijks misstappen permitteren. 

Respondentenn in gemeente B verklaren soms dat het in de aard van bewoners van de 
regioo ligt om redelijk volgzaam te zijn. Zo gaat men ook zonder veel tegenstribbelen 
inn op de wens van de politiek om meer samen te werken. Uiteindelijk gaat dit 
'plichtsbeseff  voor eventuele onderlinge twisten. 
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6 6 
Analysee van de resultaten 

6.11 Inleidin g 

Inn het vorige hoofdstuk is in compacte vorm weergegeven welke gegevens het onder-
zoekk heeft opgeleverd. Met name aan de hand van weergaves en opinies van direct 
betrokkenenn is het feitelijke verloop van samenwerking tussen arbeidsbureaus, soci-
alee diensten en bedrijfsverenigingen gereconstrueerd. De uitvoering van het onder-
zoekk was er, in lij n met de probleemstelling, op gericht om duidelijk te maken door 
welkee factoren en op welke wijze een concreet samenwerkingsproject wordt beïn-
vloed.. Ter structurering heb ik daarbij gewerkt aan de hand van zeven beïnvloe-
dingsfactoren:: politiek en wetgeving, organisatorische ontwikkeling en financiering, 
professionaliseringg van de werkmethoden, autonomie en identiteit, vertrouwen en 
overeenstemmingg van visies, cultuurverschillen en omgeving en omstandigheden. 

Inn dit hoofdstuk worden de resultaten aan een diagnostische analyse onderworpen. 
Allereerstt zal ik een denkbeeldige tijdas ontwikkelen, door aan te geven op welke 
momentenn de beïnvloedingsfactoren in welke mate hun invloed uitoefenen. Vervol-
genss wordt een aantal spanningen binnen het proces van samenwerking tussen ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen geïnventariseerd voortvloei-
endd uit de resultaten. Aan de hand daarvan wordt verduidelijkt hoe de verbanden 
tussenn de beïnvloedingsfactoren liggen en in welke richting zij het proces beïnvloe-
den.. In de vierde paragraaf formuleer ik een antwoord op de vraag of er van bepaalde 
succes-- en faalfactoren gesproken kan worden; met andere woorden: wat zijn de con-
ditiess om succesvolle samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en be-
drijfsverenigingenn te realiseren? Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk is gewijd aan 
eenn terugkoppeling naar de theorie die in hoofdstuk 4 besproken is. Nagegaan zal 
wordenn in hoeverre na analyse van de onderzoeksresultaten bepaalde theorieën aan-
knopingspuntenn kunnen bieden bij de beantwoording van de probleemstelling en in 
welkee mate de theorie en de praktijk overeenstemmen. 
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Dee relatie tussen dit hoofdstuk en het vorige is als volgt. In het vorige hoofdstuk is 
weergegevenn wat gezegd is door geïnterviewde respondenten - of in enkele gevallen 
inn schriftelijk materiaal is vastgelegd - ; de analyserende passages daarin betreffen de 
analysess van de respondenten. De inhoud van het onderhavige hoofdstuk betreft de 
analysee van de onderzoeker, op basis van de in hoofdstuk 5 gepresenteerde gegevens. 

6.22 Samenwerking langs een tijda s 

Inn de fase die aan een samenwerkingsproject voorafgaat, spelen nog niet meer dan 
tweee beïnvloedingsfactoren een doorslaggevende rol. In eerste instantie is er de in-
vloedd van de historisch gegroeide gescheiden organisatorische ontwikkeling en finan-
cieringswijzee die ervoor zorgt dat de eerste stap naar samenwerking niet door de be-
treffendee organisaties zélf gezet wordt. De beleidsterreinen sociale zekerheid en ar-
beidsvoorzieningg kennen elk zoveel waarden waaraan zelden of nooit wordt getornd, 
datt geen der uitvoerende organisaties zich zorgen hoeft te maken over haar maat-
schappelijkee functie en bestaansrecht. Om desalniettemin tot enige vorm van samen-
werkingg te komen is er dus een sterke stimulerende factor nodig. Deze rol blijkt weg-
gelegdd te zijn voor de politiek, die in zekere mate gebruik maakt van wet- en regelge-
vingg om haar doel - het realiseren van een activerend arbeidsmarktbeleid door mid-
dell  van samenwerking - te bereiken. Op het moment dat een samenwerkingsproject 
tott stand komt, is deze beïnvloedingsfactor de meest dominante. Dit wil niet zeggen 
datt de factor 'organisatorische ontwikkeling en financiering' van het toneel verdwijnt. 
Hijj  blijft , zij het in verminderde mate, een rol spelen en zal dat gedurende het hele 
process blijven doen. Het kan gebeuren dat de belemmerende invloed van deze factor 
zoo groot en blijvend van aard is dat samenwerking verder nauwelijks van de grond 
komt.. Bij de RCC's was dit het geval; verdere initiatieven werden gefrustreerd door 
hett feit dat de vertegenwoordigers van de bedrijfsverenigingen, die een hiërarchische 
bureaucratischee structuur kenden, in de RCC te weinig beslissingsbevoegdheid had-
den.. Daartoe hadden zij onvoldoende mandaat. Later vormen de van oudsher ge-
groeidee organisatiestructurele verschillen niet langer een factor die een bijzonder 
grotee invloed heeft op de samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en 
bedrijfsverenigingen,, mits de meest scherpe kanten van deze belemmering snel en 
actieff  uit de weg worden geruimd. 

Dee invloed die de financiën op een project uitoefenen, kan echter langer aanhouden 
off  herhaaldelijk terugkeren. Aanvankelijk vormt de financiering meestal niet de kern 
vann het probleem; men probeert het in de eerste fase vaak simpel te houden. Maar 
laterr in het proces, wanneer de samenwerking zich verder ontwikkeld heeft en er 
meerr details uitgewerkt moeten worden, kan onenigheid over de financieringswijze 
samenwerkingg beïnvloeden. De invloed van deze factor is echter nooit dermate sterk 
datt hij doorslaggevend is voor het verloop van een project. 
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Wanneerr een project eenmaal loopt, trekt de politiek zich enigszins terug. Enerzijds 
hebbenn de uitvoerders van de samenwerking dan niet veel behoefte meer aan be-
moeieniss en anderzijds daalt het thema in politieke actualiteitswaarde. Op dat mo-
mentt wordt de factor 'professionalisering van de werkmethoden' dominant. De in-
vloedd van professionalisering verdwijnt niet meer van het toneel wanneer de samen-
werkingg eenmaal op gang is gekomen. Dan komt regelmatig aan de oppervlakte dat 
competentiess en interesses uiteenlopen tussen verschillende geledingen binnen een 
samenwerkingsproject.. Als een dergelijke situatie zich voordoet wordt samenwerken 
inn ieder geval moeilijker, met name in die gevallen waarin er een projectorganisatie 
wordtt opgezet. Wanneer men namelijk daadwerkelijk gezamenlijk bepaalde taken 
gaatt uitvoeren, blijkt steeds dat men de zaken op een verschillende manier benadert 
enn aanpakt. Het hangt af van de verhoudingen of dit een groot en langdurig probleem 
vormt.. Doorgaans groeit men redelijk snel naar elkaar toe, althans binnen het sa-
menwerkingsverband;; daar ontstaat in de praktijk een nieuwe, eigen werkmethode. 
Tegelijkertijdd wordt binnen de moederorganisaties vastgehouden aan de oude werk-
methode. . 

Hett valt op dat de invloed van de factor 'autonomie en identiteit', die van het begin af 
aann al in beperkte mate aanwezig is, juist niet in sterkte afneemt; wellicht zelfs be-
langrijkerr wordt, naarmate men het binnen een samenwerkingsverband meer eens 
wordtt over de te hanteren methode. Naarmate een lopend samenwerkingsproject 
succesvollerr begint te worden, neemt tegelijkertijd de druk binnen de moederorgani-
satiess toe om de eigen autonomie en identiteit niet (nog verder) te verliezen. Op het 
momentt dat besloten wordt aan een project een bepaalde formele status te verlenen, 
kann de angst om te veel autonomie te verliezen er dan ook toe leiden dat er een on-
derhandelingsprocess ontstaat, dat meestal wordt afgesloten met een samenwerkings-
contract.. Hoewel het op zichzelf niet onverstandig is om zaken contractueel vast te 
leggen,, duidt dit tevens op enig gebrek aan vertrouwen in de goede bedoelingen van 
dee samenwerkingspartner(s). 

Dee invloed van de factoren 'overeenstemming van visies' en 'onderling vertrouwen' is 
vergelijkbaarr met de invloed van 'autonomie en identiteit'. Aanvankelijk is men be-
reidd tot geven en nemen, maar wanneer de samenwerking een formele vorm dreigt te 
gaann aannemen, valt men vaak weer terug op de eigen visie; deze mag met de samen-
werkingg niet geheel verloren gaan. De belemmerende invloed van deze beïnvloe-
dingsfactorr weegt extra zwaar doordat de meeste medewerkers de visie van hun orga-
nisatiee geïnternaliseerd hebben. Bovendien zijn zij in het verleden ook mede op basis 
vann hun visie - die soms ook op een politieke voorkeur gestoeld is - geselecteerd. 

Dee beïnvloedingsfactor 'cultuurverschillen' blijf t min of meer constant in de loop der 
tijd.. De invloed van deze factor is op zichzelf niet erg groot; door het enkele feit dat er 
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vann samenwerking sprake is treden vrij snel ook veranderingen in de culturen op. 
Echter,, de onderliggende cultuurverschillen beïnvloeden op hun beurt weer een aan-
tall  andere beïnvloedingsfactoren - ik kom hier later in dit hoofdstuk op terug. Dit 
doett de invloed van de factor 'cultuurverschillen' weer toenemen en uiteindelijk toch 
eenn factor met een relatief sterke invloed zijn. 

Dee invloed van de omgeving en de omstandigheden op samenwerking komt over het 
algemeenn pas gedurende het proces voor het voetlicht. Bij aanvang wordt de samen-
werkingg met de nodige voortvarendheid aangepakt; Invloeden vanuit de omgeving en 
(interne)) omstandigheden doen er dan minder toe. Het is na verloop van tijd, waarin 
dee omstandigheden - zoals de invulling van bepaalde functies of ontwikkelingen bin-
nenn de regio - wel eens kunnen veranderen, dat zij een stempel op het verloop van 
eenn project gaan drukken. Uiteindelijk betreft het hier wel een zwaarwegende factor. 
Uitt het onderzoek volgt dat in het bijzonder het leiderschap een omstandigheid is die 
eenn samenwerkingsproject kan maken of breken. Een enthousiaste directeur kan snel 
veell  bereiken, maar er zijn ook voorbeelden genoemd waar de leidinggevende feitelijk 
zelff  geen heil zag in samenwerking. In het laatste geval is een project gedoemd te 
mislukken. . 

Terr afsluiting van deze paragraaf wil ik de tijdas van samenwerking tussen arbeidsbu-
reaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen ook in grafi-
schee vorm presenteren. Ten aanzien van elk van de zeven beïnvloedingsfactoren 
wordtt hierna in een grafiek weergegeven hoe groot de invloed van de betreffende 
factorr is op samenwerking in de loop van de tijd. Met tijdstip t wordt steeds het mo-
mentt aangegeven waarop de feitelijke samenwerking tot stand komt. Het tijdvak van 
dee oorsprong van de grafiek tot aan tijdstip t, alsmede het tijdvak van t tot het einde 
vann de x-as kan in absolute termen per samenwerkingsproject verschillen. Het gaat 
eromm duidelijk te maken hoe de beïnvloeding varieert van het moment waarop de 
samenwerkingg zich aankondigt tot aan het moment waarop zij eindigt - voor zover de 
onderzochtee projecten 

reedss beëindigd zijn. De variaties in de mate van beïnvloeding, zoals weergegeven op 
dee y-as, mogen slechts globaal met elkaar worden vergeleken. De exacte mate van 
invloedd is op basis van dit onderzoek niet aan te geven, wél een indicatie van het ant-
woordd op de vraag welke factor meer en welke minder invloed uitoefent. 
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6.33 Spanningen binnen het samenwerkingsproces 

Inn deze paragraaf beoog ik een aantal dwarsverbanden te leggen tussen de zeven be-
invloedingsfactorenn waarvan ik gebruik heb gemaakt om het vorige hoofdstuk en de 
voorgaandee paragraaf te structureren. Deze dwarsverbanden kunnen gelegd worden 
aann de hand van een aantal spanningen, vaak in de vorm van structurele tegenstellin-
genn tussen de samenwerkende partijen, maar ook op basis van tegenstellingen die 
ontstaann op grond van bepaalde inhoudelijke aspecten van de samenwerking. 

Inn de vorige paragraaf ging het er slechts om duidelijk te maken in welke mare de 
beïnvloedingsfactorenn invloed uitoefenen. Nu zal tevens, daar waar dat mogelijk en 
zinvoll  is, worden aangegeven in welke richting de invloed wordt uitgeoefend en op 
welkee wijze dat gebeurd. Waar ik hiervóór bijvoorbeeld stelde dat 'politiek en wetge-
ving'' een factor is die aanvankelijk sterk in beïnvloedingskracht toeneemt om vervol-
genss zijn invloed geleidelijk weer in belang te zien afnemen, zal ik nu aangeven of de-
zee invloed samenwerking bevordert of belemmert en waarom dat zo is. 

6.3.11 De spanning tussen verschil lende professionele benaderingen 

Dee wijze waarop de diensten omgaan met hun klanten blijkt fundamenteel te ver-
schillen.. Primair loopt dit verschil langs de verdeling van de arbeidsmarkt in een 
aanbodzijdee (de werkzoekenden) en een vraagzijde (de werkgevers). De sociale dien-
stenn zijn er professioneel op ingericht om de aanbodzijde te bedienen. Zij nemen de 
werkzoekendee uitkeringsgerechtigde als uitgangspunt. In eerste instantie door de uit-
keringsaanvragenn correct af te handelen en vervolgens, daar waar nodig, sociale be-
geleidingg te geven. Contacten tussen sociale diensten en werkgevers zijn er nauwe-
lijks. . 

Arbeidsbureauss en bedrijfsverenigingen zijn organisaties die naast de nodige aan-
dachtt voor de aanbodzijde - respectievelijk in de vorm van dienstverlening aan werk-
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zoekendenn en verstrekken van uitkeringen - ook oog hebben voor de vraagzijde. De 
nadrukk op de vraagzijde komt tot uiting in een relatief geringe mate van interesse in 
dee persoonlijke situatie van de werkzoekende/uitkeringsgerechtigde. Bedrijfsvereni-
gingenn richten zich in eerste instantie op een formeel juiste afhandeling van taken, in 
casuu de correcte toewijzing en administratie van uitkeringen. Ten aanzien van de ar-
beidsbureauss wordt de gerichtheid op de vraagzijde duidelijk door de nadruk die -
ookk door bepaalde respondenten in dit onderzoek - gelegd wordt op het beheer van 
dee relaties met werkgevers. Medewerkers van de arbeidsbureaus zijn in die zin zake-
lij kk dat zij tamelijk eenzijdig gericht zijn op het realiseren van bemiddelingen. 

Dee typerende professionele benaderingen zijn, vanzelfsprekend, in overeenstemming 
mett de wettelijke taak van de organisaties en het wettelijke programma waaronder zij 
vallen.. Het feit dat de Abw veel discretionaire ruimte biedt en de WW weinig, ver-
klaartt waarom sociale diensten en bedrijfsverenigingen op dit punt zo uit elkaar zijn 
gegroeid.. De arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft zowel werkzoekenden als werkge-
verss als klantengroep, dus zij kunnen niet anders dan oog hebben voor beider belan-
gen. . 

Hett interessant het weberiaanse onderscheid tussen formele rationaliteit en materiële 
rationaliteitt te betrekken op de werkwijze van (medewerkers van) de arbeidsbureaus, 
socialee diensten en bedrijfsverenigingen. Oorspronkelijk zijn deze begrippen bedoeld 
alss typering van een rechtsorde. In een form eel-rationele rechtsorde vormt het 
rechtsstelsell  een logisch zuiver, consistent en sluitend geheel van regels, zodanig dat 
elkee juridische beslissing logisch uit het stelsel is af te leiden, met als consequentie 
datt wanneer een problematisch feitencomplex niet daaronder te brengen is, de be-
treffendee vraag naar een rechtsoplossing buiten het recht valt. Materieel-rationeel is, 
daarentegen,, een rechtsorde waarin andere normen dan slechts logische generalise-
ringenn uit abstraherende begripsconstructies op de beslissing bij rechtsproblemen 
invloedd hebben, zoals normen van moraal, utilitaire overwegingen of ander doelma-
tigheidsregels,, dan wel politieke overwegingen.1?8 Deze typologie kan echter ook op 
anderee terreinen worden toegepast. Zo is zij bijvoorbeeld door Knegt1^ toegepast om 
dee ambtelijke omgang met regels bij gemeentelijke sociale diensten in kaart tee bren-
gen.. Ambtenaren kunnen de regels waaraan zij uitvoeringg geven, conform de formele 
rationaliteit,, strikt naar de letter van de wet en zonder aanziens des persoons uitvoe-
ren,, maar zij hebben ook de mogelijkheid om meer materieel-rationeel te handelen 
doorr de discretionaire ruimte die de regelgeving biedt, te benutten en tal van eigen 
normenn en overwegingen in hun beslissingen te laten meewegen. 

Hett is zinvol om de werkwijze van arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsvereni-
gingenn te bezien in het licht van de door Weber onderscheiden typen van rationaliteit. 

»?88 Zie Weber 1967, par. 1. 
99 Zie Knegt 1986. 
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Allereerstt kan geconstateerd worden dat de bedrijfsverenigingen een goed voorbeeld 
vormenn van een instantie waar bij de toepassing van regels wordt gehandeld volgens 
dee formele rationaliteit. Elk geval dat men dient te hanteren past binnen de regels en 
dezee regels worden te allen tijde strikt toegepast. Gelijke behandeling van gelijke ge-
vallenn staat voorop. Elke uitkeringsaanvraag leidt zonder aansziens des persoons op 
systematischee wijze tot een beantwoording. 

Eenn sociale dienst is daarentegen typisch een organisatie die op materieel-rationele 
wijzee functioneert. Zoals de Algemene bijstandwet hun opdraagt, trachten de ambte-
narenn zo veel mogelijk de situatie van de individuele klant bij hun beslissingen te be-
trekken.. Dit kan ertoe leiden dat gevallen die formeel gelijk zijn niet geheel gelijk be-
handeldd worden. Het verschil met bedrijfsverenigingen komt tot uiting in de sociale 
functiee die een sociale dienst is toebedeeld. 

Hett handelen van de arbeidsbureaus is minder eenvoudig te typeren volgens de we-
beriaansee begrippen. De arbeidsvoorzieningsorganisatie past immers niet direct re-
gelss toe. Haar formele opdracht is namelijk het zo goed mogelijk afstemmen van 
vraagg en aanbod op de arbeidsmarkt; hoewel zij daarbij werkt onder het regiem van 
dee formele gelijkheid is recht hierbij niet aan de orde. Niettemin vervullen arbeidsbu-
reauss langs deze weg ook een controlerende taak in het kader van de sociale zeker-
heid.. Deze taak bevat onvermijdelijk oordelen over individuele cliënten, die voor hen 
well  degelijk juridische consequenties kunnen hebben. Er kan, los van Weber, dus wel 
ietss worden gezegd over de mate waarin 'met aanziens des persoons' gehandeld 
wordt.. In principe streeft Arbeidsvoorziening ernaar om haar taak op objectieve wijze 
uitt te voeren en hanteert zij dus objectieve criteria bij het matchen van vraag en aan-
bod.. Bij de afweging of een vacature past bij een bepaalde werkzoekende kan men 
zichh echter niet volledig verlaten op 'harde' gegevens. Tal van morele en utilitaire 
normen,, die vaak niet goed te formaliseren zijn, spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld 
tenn aanzien van de motivatie en representativiteit van de werkzoekende; de consu-
lentenn hebben de mogelijkheid dit soort overwegingen in hun handelen en beslissin-
genn te verwerken. Bovendien hebben de arbeidsbureaus rekening te houden met po-
litiekee overwegingen - werkloosheid is immers een politiek belangrijk thema. De mi-
nisterr kan Arbeidsvoorziening bijvoorbeeld opdragen zich extra in te spannen voor 
langdurigg werklozen. In de praktijk hebben de arbeidsbureaus derhalve een behoor-
lijk ee sociale functie, ondanks het feit dat zij er zélf de voorkeur aan geven om zakelijk 
enn volgens bedrijfseconomische principes te werken. 

Uitt de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd is naar voren gekomen dat er 
eenn spanning bestaat tussen medewerkers van de betrokken organisaties, in die zin 
datt men niet gelijk gestemd is over de vraag in hoeverre de persoonlijke situatie van 
cliëntenn bij beslissingen over een uitkering of een bemiddeling meegewogen dient te 
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worden.. Bij bedrijfsverenigingen is dit uit den boze. Hun werkwijze is uiterst formeel; 
dee toekenning van een uitkering geschiedt puur op basis van wettelijke criteria. 

Dee werkwijze van de sociale diensten vormt het andere uiterste. Hier spelen persoon-
lijk ee omstandigheden wél een rol. In eerste instantie niet bij de toekenning van een 
bijstandsuitkering;; ook hieromtrent zijn immers wettelijke criteria vastgelegd. De 
situatiee is echter gecompliceerder door het bestaan van de middelentoets en de bij-
zonderee bijstand. Dit geeft de ambtenaren van een sociale dienst enige ruimte om 
eventueell  een soepele houding aan te nemen. Daarnaast komt de sociale betrokken-
heidd tot uiting in bepaalde vormen van begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe 
baan. . 

Dee medewerkers van het arbeidsbureau verdiepen zich uit de aard van hun werk-
zaamhedenn in de persoonlijke kenmerken en omstandigheden van hun cliënten. Het 
moett immers bekend zijn voor welke vacatures een werkzoekende in aanmerking zou 
kunnenn komen. Wanneer de kans op bemiddeling te klein wordt geacht, wordt een 
inspanningg geleverd om de werkzoekende door middel van scholing en training de 
benodigdee kwalificaties te verschaffen; dit wordt aanbodversterking genoemd. On-
dankss het feit dat beslissingen in dezen zo veel mogelijk geobjectiveerd zijn, speelt de 
inschattingg van een consulent ook een rol. Als primaire klant beschouwt Arbeidsvoor-
zieningg echter de werkgevers, die bereid moeten worden gevonden om vacatures in te 
vullenn met behulp van een arbeidsbureau. 

Dee tegenstelling komt het meest pregnant tot uiting ten aanzien van de bemiddeling 
vann moeilijk bemiddelbare werkzoekenden. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb be-
schreven,, doet zich hieromtrent een belangrijk verschil van mening voor tussen soci-
alee diensten en arbeidsbureaus. De door Arbeidsvoorziening bepleitte draaggolfbena-
deringg is een uitstekende illustratie van hun primair economische benadering. Men 
gaatt uit van de vraagzijde van de markt: de werkgevers. De relaties met hen dienen 
goedd te zijn; zij zijn de klanten. De gemeenten en hun sociale diensten kiezen een an-
deree lijn. Zij achten het noodzakelijk dat moeilijk bemiddelbaren ondersteund wor-
denn en een voorkeursbehandeling krijgen bij de bemiddeling. Velen bepleiten dat de 
arbeidsbureauss zich enkel en alleen - in ieder geval in eerste instantie - richten op 
moeilijkk bemiddelbare werkzoekenden. 

Ditt verschil van inzicht - waarop tevens de uiteenlopende werkwijzen gebaseerd zijn 
-- heeft een negatieve invloed op samenwerking. Medewerkers zijn vaak jarenlang 
gewendd aan een bepaalde manier van werken en zijn geneigd deze te verdedigen. 
Binnenn een samenwerkingsproject wordt men echter geconfronteerd met een andere 
werkwijze.. Deze acht men weliswaar voor de betreffende doelgroep niet per definitie 
ongeschikt,, maar het verlaten van de eigen visie is over het algemeen te veel ge-
vraagd.. Doorgaans laat men de samenwerking an sich prevaleren. Binnen het kader 

128 8 



vann een samenwerkingsverband zijn de uiteenlopende benaderingen op bepaalde 
momentenn echter nog duidelijk te onderscheiden. Eenieder poogt om de eigen bena-
deringg de overhand te laten krijgen. De arbeidsbureaus zijn hierbij meestal het meest 
succesvol.. Hun positie is relatief sterk, omdat voor de uitkeringsinstanties - vooral de 
socialee diensten - samenwerking weinig nut zou hebben zonder de bemiddelingsacti-
viteitenn en arbeidsmarktkennis van Arbeidsvoorziening. 

6.3.22 De spanning tussen dru k en vrijwillighei d 

Dee politieke invloed op samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en 
bedrijfsverenigingenn is in het onderzoek in twee gedaantes aangetroffen. Ten eerste 
inn een strikt formele vorm - door wet- en regelgeving. Als de bestuurlijke overheid 
bepaaldee zaken wenselijk acht kan men dat door middel van wetgeving in die richting 
afdwingen.. Daarnaast kan ook langs informele weg enige druk worden uitgeoefend op 
beleidsuitvoerders.. Enkel de wetenschap dat een politieke meerderheid uitspreekt 
voorstanderr van meer samenwerking te zijn, is al voldoende om degenen die er in de 
praktijkk mee bezig zijn aan het denken te zetten. Door langs informele weg het proces 
tee sturen worden de betrokken partijen meer op het spoor gezet van het zetten van 
bepaaldee stappen op basis van vrijwilligheid. 

Voorr de onderzochte projecten blijkt de politieke wenselijkheid van samenwerking 
eenn belangrijke positieve factor geweest te zijn. Gesteld kan worden dat zonder poli-
tiekee druk geen vergaande samenwerking tot stand gebracht zou zijn. Uit eigen bewe-
gingg zouden de organisaties niet op grote schaal samenwerking hebben nagestreefd. 
Slechtss op onderdelen, waarbij alle partijen er voordeel van hebben, is dit voorgeko-
men.. Een fundamentele afstemming van het beleid inzake de (re)integratie van werk-
zoekendenn is nooit door een der organisaties bepleit. 

Watt arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen betreft, blijken de in-
formelee methoden om samenwerking te stimuleren minstens zo belangrijk te zijn ge-
weestt als de formele weg van wetgeving. Het is niet altijd zinvol om zaken met wet- en 
regelgevingg af te dwingen. Met name het op gang brengen van een samenwerkings-
process vereist draagvlak onder de direct betrokkenen. Dit draagvlak wordt gecreëerd 
doorr juist niet alles dwingend op te leggen, maar ook een discussie met 'het veld' aan 
tee gaan waarin afgetast wordt of de politieke wensen in goede aarde vallen en waarin 
ookk ruimte geboden wordt aan eventuele tegenargumenten. Wanneer draagvlak 
scheppendee vrijheid na verloop van tijd te zeer ontbreekt krijgt de invloed van de 
factorr 'politiek en wetgeving' op het samenwerkingsproces een negatieve uitwerking. 

Dee verhouding tussen de mate van (formele dan wel informele) politieke druk en 
vrijwillighei dd vormt echter een wankel evenwicht. In het vorige hoofdstuk gaf ik reeds 
aann dat voor de uiteindelijke totstandkoming van samenwerking aanvankelijk rich-
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tinggevendee wetgeving vereist is, vervolgens vrijheid voor de uitvoerders om zelf 
vormm te kunnen geven aan hun samenwerking en ten slotte weer regels die enige 
uniformiteitt aanbrengen. Dit gegeven kan tevens worden bezien in het licht van de 
overlegeconomie.. Een aantal kenmerken van het Nederlandse 'poldermodel' is ook 
hierr van toepassing, voornamelijk in de hoedanigheid van een door de overheid nage-
streefdee consensus met het beleidsveld. Op bepaalde momenten wordt er bewust voor 
gekozenn om geen veranderingen van bovenaf op te leggen; op andere moment ge-
beurtt dat juist wel. Visser en Hemerijck180 hebben het poldermodel ontleed in een 
aantall  typen van corporatisme - het woord 'poldermodel' gebruiken zij voor het eerst 
opp de voorlaatste pagina van hun boek. Zij komen tot de conclusie dat er geen sprake 
iss van een constante typisch Nederlandse consensuscultuur. Op basis van een recon-
structiee van het Nederlandse sociaal-economisch beleid stellen zij, meer algemeen, 
dat,, afgezien van de talrijke zegeningen die de overlegeconomie en de resultaten 
daarvann hebben, op gezette tijden een sterke overheid gewenst is om verandering tot 
standd te brengen. De auteurs spreken van een 'slow learning process'. Visser en He-
merijckk wijzen erop dat met name op het terrein van de sociale zekerheid in de afge-
lopenn vijftien jaar, de regering zich meerdere malen genoodzaakt heeft gezien om in 
tee grijpen in het stelsel van sociale zekerheid, omdat zij onvoldoende greep had op de 
uitvoeringsorganisatie.. Deze zienswijze kan ik op basis van de gegevens die mijn on-
derzoekk op dit punt heeft opgeleverd ondersteunen. 

Verplichtee structurele procesgerichte samenwerking is in de onderzochte periode op 
tweee momenten voorgekomen. Voor de uitvoering van de heroriënteringsgesprekken 
wass samenwerking verplicht en recent is de oprichting van 200 Centra voor Werk en 
Inkomenn van bovenaf opgelegd; aanvankelijk geschiedde samenwerking in het kader 
vann 'Samenwerking Werk en Inkomen' op vrijwillig e basis. De verwikkelingen rond 
dee heroriënteringsgesprekken in de twee gemeenten die bij het onderzoek betrokken 
waren,, laten zien dat de invloed van politiek en wetgeving negatief is wanneer te een-
zijdigg en onvoorbereid een vorm van samenwerking aan mensen in de praktijk wordt 
opgelegd;; in dit geval door middel van een richtlijn van de minister van Sociale Zaken 
enn Werkgelegenheid. Het gevolg hiervan was dat degenen die de heroriënteringge-
sprekkenn moesten uitvoeren er zelf het nut niet van inzagen, het vastgestelde aantal 
tee voeren gesprekken niet steunden en niet achter het verplichte samenwerkingsele-
mentt tussen het arbeidsbureau en de sociale dienst stonden. 

Bijj  de RCC-projecten - die experimenteel van karakter waren - en de SWI-projecten 
-- waar, zoals gezegd, aanvankelijk ruimte was voor lokaal initiatief - trad de overheid 
opp als initiator zonder dwingende middelen te gebruiken. De organisaties kregen van 
politicii  signalen dat men er voorstander van zou zijn als er initiatieven tot samenwer-
kingg zouden worden genomen. Dan blijkt steeds dat de kans groot is dat er bepaalde 
krachtenn in werking treden waardoor aan deze signalen gehoor wordt gegeven. Deze 

1800 Visser & Hemerijck 1997. 
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signalenn zijn een steun in de rug van degenen die al langer wilden samenwerken, zij 
voelenn zich dan sterk genoeg om door te zetten. Verder heeft men, ondanks het feit 
datt de houding ten opzichte van politici bij de uitvoerende organisaties in principe 
sceptischh is, het gevoel dat men moeilijk om signalen van de politiek heen kan. Daar-
bijj  kunnen ook persoonlijke factoren een rol spelen; op bestuurlijk- en directieniveau 
kentt men elkaar redelijk goed. Ook de lijnen naar de politiek zijn soms kort. Zo was 
staatssecretariss Dales - die het initiatief voor de RCC's nam - voorheen directeur van 
eenn gemeentelijke sociale dienst geweest; zij kende dus de andere directeuren vrij 
goed.. Dit feit maakte het met name voor de GSD-directeuren moeilijk om het initia-
tieff  niet te steunen. Tegelijkertijd speelt een rol dat de politieke belangstelling desal-
nietteminn op prijs wordt gesteld en wordt beschouwd als een blijk van erkenning. Bo-
vendienn weet men dat aan belangstelling en erkenning van de politiek doorgaans ex-
traa geld verbonden is. 

Opp grond van dit soort overwegingen en motieven was er zowel in de jaren tachtig 
voldoendee animo voor een RCC als in de jaren negentig voor het starten met een 
SWI-project.. Zo blijkt dus dat samenwerking niet eenvoudigweg van bovenaf opge-
legdd kan worden. De betrokken organisaties moeten minstens het gevoel hebben dat 
hunn vrije wil bij de vormgeving een rol speelt. 

All ee antwoorden afwegend ontstaat het beeld dat het initiatief tot samenwerking door 
dee politiek genomen moet worden. De uitvoerende organisaties zullen geneigd zijn 
daarr positief op te reageren. Vervolgens is het, vanuit het gezichtspunt van de politiek 
geredeneerd,, succesvoller zich te beperken tot een stimulerende rol. Aanvankelijk 
doorr ruimte te bieden aan lokale initiatieven. Wanneer op die manier in voldoende 
matee draagvlak gecreëerd is zal men meer gedetailleerde regelgeving verwachten, dus 
opp dat moment zal van de politiek weer een meer sturende rol verwacht worden. De 
politiekk moet op cruciale momenten precies voldoende aanwezig zijn. Schat men dit 
verkeerdd in, dan komt geen samenwerking van de grond of het wordt snel gefrus-
treerd.. Ik gaf echter al aan dat vooraf moeilijk te bepalen is welke momenten precies 
dee meest cruciale zijn en waar de overgangen liggen. 

6.3.33 De spanning tussen belangentegenstell ingen en wederzijdse afhan-
kelijkhei d d 

Onmiskenbaarr duiden de onderzoeksresultaten erop dat de samenwerkendee organi-
saties,, ondanks het feit dat zij een publieke zaak dienen, vrij scherp hun belangen in 
hett oog houden. De vraag die hier rijst, maar door de respondenten minder duidelijk 
beantwoordd kon worden, is welke deze belangen precies zijn. In de kern betreft het 
existentiëlee belangen; de organisaties hebben een sterke drang tot zelfbehoud. Dui-
delijkk moge zijn dat de belangen niet eenduidig zijn. Ten eerste zijn zij dat niet binnen 
eenn organisatie; er is verschil tussen verschillende groepen en de belangen kunnen in 
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dee loop der tijd geherformuleerd worden. Bovendien, en vooral dat heeft een negatie-
vee invloed op de onderlinge samenwerking, is er sprake van belangentegenstellingen 
tussentussen de organisaties. 

Dee inhoudelijke kant van deze uiteenlopende belangen hangt samen met het eerder 
(inn paragraaf 6.3.1) besproken onderscheid tussen de benaderingen die de verschil-
lendee organisaties kiezen. We hebben gezien dat bedrijfsverenigingen en (in mindere 
mate)) arbeidsbureaus meer vraaggericht te werk gaan, terwijl sociale diensten in eer-
stee instantie aanbodgericht zijn. De eigen wijze van benaderen van de cliënt wenst 
menn overeind te houden, dat is een belang voor elke organisatie. Ten aanzien van 
eventuelee betrokkenheid bij enige vorm van samenwerking, heeft elke organisatie er 
dann ook belang bij dat de benadering waar zij zich mee identificeert binnen het sa-
menwerkingsverbandd niet naar de achtergrond verdwijnt en bij voorkeur de over-
handd krijgt. Daarbij moet opgemerkt worden dat de sociale dienst steeds de meeste 
moeitee heeft om dit streven te realiseren. Doorgaans delft men in de discussie het 
onderspitt en moeten de medewerkers van de sociale diensten hun benadering aan-
passen,, in die zin dat zij meer arbeidsmarktaspecten bij hun handelen moeten be-
trekken.. Op basis van het inzicht dat hun cliënten zonder het oog ook op de vraagzij-
dee (de werkgevers) te richten moeilijk gereïntegreerd zullen kunnen worden, gaat 
menn met deze voorwaarde over het algemeen schoorvoetend akkoord. Het sprekend 
voorbeeldd is de slogan 'werk boven inkomen' die doorgaans aan een SWI-project 
wordtt verbonden. Medewerkers van de sociale diensten geven vaak te kennen het ei-
genlijkk ongepast te vinden om uitkeringsgerechtigden te zeer onder druk te zetten om 
hoee dan ook werk te aanvaarden. Tegelijkertijd geven zij te kennen dat een dergelijke 
houdingg heden ten dage niet meer realistisch is. 

Wanneerr zich een samenwerkingsproject aandient, wordt door de betrokkenen, be-
wustt of onbewust, een analyse gemaakt van de kansen en bedreigingen die samen-
werkingg biedt, mede in het licht van de eigen sterktes en zwaktes.181 Samenwerking 
wordtt in eerste instantie eerder als een bedreiging dan een kans gezien. Voortdurend 
blijk tt dat men uiterst terughoudend is met het 'weggeven' van taken, bevoegdheden 
enn verantwoordelijkheden; de bedreigingen zijn dus groot. Uitbreiding van het ta-
kenpakkett van de eigen organisatie is daarentegen een kans. Zo zouden bedrijfsvere-
nigingenn het in eigen huis uitvoeren van arbeidsbemiddeling ten behoeve van hun 
eigenn klanten waarschijnlijk prefereren boven samenwerking met Arbeidsvoorzie-
ning. . 
Ditt soort belangen, soms tegengestelde belangen, vloeit voort uit het gegeven dat ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen niet 
onafhankelijkk van elkaar zijn. Men werkt nadrukkelijk in hetzelfde domein. Er is 
weliswaarr een logische verdeling van taken ontstaan, maar men kan elkaar gemakke-

'8ll In de literatuur wordt dit type analyse aangeduid als SWOT-analyse. SWOT staat voor 'Strengths 
Weaknessess Opportunities Threats'. 
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lij kk op de vingers kijken. Iedereen binnen het veld kan zich een oordeel vormen over 
hett werk van anderen. Het kan zelfs werk zijn dat men zelf ook zou kunnen doen. Uit 
eenn uitwerking van de sterkte/zwakte-analyse wordt duidelijk waar zich de knelpun-
tenn bevinden. 

Dee sterkte/ zwakte-analyse valt voor de drie betrokken organisaties tamelijk verschil-
lendd uit. Sociale diensten hebben veel zwaktes en weinig sterktes. Vooral het feit dat 
medewerkerss en directieleden van sociale diensten meestal de kennis van de ar-
beidsmarktt missen, speelt hen parten. Een kans om als organisatie succesvoller te 
zijn,, zou het zelf bemiddelen van de eigen klanten zijn. Zonder voldoende kennis van 
hett functioneren van de arbeidsmarkt is dat echter niet realistisch. Het verwervenn van 
dezee kennis is voor veel sociale diensten dan ook een belangrijke reden om samen-
werkingg met (met name) arbeidsbureaus te zoeken. Binnen het kader van een sa-
menwerkingsverbandd blijkt de geringe bekendheid en feeling met de vraagzijde van 
dee arbeidsmarkt een zwak punt te zijn, temeer daar integratie op de arbeidsmarkt de 
primairee doelstelling vormt van vrijwel alle samenwerkingsprojecten. Daar staat te-
genoverr dat representanten van de aanbodbenadering zouden kunnen tegenwerpen 
datt zij over de sterkte beschikken om een goede inschatting te maken van de ar-
beidsmarktkansenn van een individuele cliënt. Dit mag beschouwd worden als een 
voorwaardee voor een succesvol vraaggericht beleid, maar uiteindelijk is dat niet vol-
doendee om op eigen kracht de integratie van in het bijzonder moeilijk bemiddelbare 
bijstandsgerechtigdenn te bewerkstelligen. 

Bijj  de arbeidsbureaus is men zich terdege bewust van het feit dat hun kennis en vaar-
dighedenn voor de uitkeringsinstanties belangrijk zijn; goede bemiddelingsresultaten 
leidenn immers tot minder uitkeringen. Deze sterkte van de arbeidsvoorzieningsorga-
nisatiee is derhalve een kans om haar positie door middel van samenwerking te ver-
sterken.. Soms kan deze positie namelijk worden uitgebuit door een samenwerkings-
projectt naar eigen hand te zetten. Het is, bijvoorbeeld, opvallend dat samenwerkings-
projectenn - met uitzondering van de meeste RCC's overigens - vaak onder leiding 
staann van iemand met een Arbeidsvoorzieningsachtergrond. Het feit dat arbeids-
marktexpertise,, althans in de publieke sfeer, verder weinig voorhanden is, geeft Ar-
beidsvoorzieningg echter ook tal van andere kansen. Het is op voorhand weinig lucra-
tieff  om deze expertise in de vorm van samenwerking met uitkeringsinstanties te de-
len. . 

Dee bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen hebben in ieder geval één duidelijke 
sterkte,, op grond waarvan men zich nooit afhankelijk van samenwerking hoeft te 
voelen,, te weten het feit dat hun klanten over het algemeen goed bemiddelbaar zijn. 
Dee meeste uitkeringen die aan personen met een werkplicht worden verschaft zijn 
kortdurend.. Op grond daarvan kan men zich ten aanzien van samenwerking een ta-
melijkk onverschillige houding veroorloven. Binnen een samenwerkingsverband blijk t 
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datt bedrijfsverenigingen sterk zijn door hun in hoge mate gespecialiseerde, geauto-
matiseerdee administratie. Een zwak punt was zeker in het verleden de vergaande bu-
reaucratiseringg van de organisatie(s). 

Bijj  het verschijnsel dat er enige huiver bestaat bij het uitleveren van de eigen organi-
satiee aan een bepaalde vorm van structurele samenwerking speelt de onzekerheid 
omtrentt de gevolgen voor individuele posities een rol. Mensen die langere tijd ver-
bondenn zijn aan een organisatie en daar een vaste positie bemachtigd hebben, die hen 
voldoeningg en zekerheid biedt, blijken niet gediend te zijn van ontwikkelingen waar-
bijj  zij deze verworvenheden in de waagschaal moeten stellen. Op zich is deze houding 
minderr gebruikelijk onder degenen die eindverantwoordelijk zijn voor een beslissing 
omm al dan niet te gaan samenwerken, maar het gegeven dat een groot deel van de me-
dewerkerss samenwerking als een bedreiging ervaart, noodzaakt degenen die de be-
slissingg nemen om hiermee rekening te houden. Er is een zekere mate van draagvlak 
onderr het personeel vereist om samenwerking niet een te riskante operatie te laten 
zijn. . 

Echter,, ook op bestuurlijk- en directieniveau spelen belangenafwegingen van betrek-
kelijkk triviale aard een rol. Met name ten aanzien van financieringskwesties is dit ge-
bleken.. Sociale diensten en arbeidsbureaus werken met budgetten die door de over-
heidd ter beschikking gesteld worden. Aan de hand van de toe- of afname van het bud-
gett bepalen de directies in welke mate hun organisaties worden gewaardeerd en wat 
hunn status is. Men wil over een zo groot mogelijk budget kunnen beschikken en dit zo 
veell  mogelijk naar eigen inzicht kunnen besteden. Het budget wordt gehanteerd als 
criteriumm voor het belang van de organisatie in de ogen van derden. Het gevolg hier-
vann is dat een hoge mate van enthousiasme voor samenwerking van de kant van de 
een,, onmiddellijk leidt tot wantrouwen bij de ander. Meestal impliciet, maar soms 
ookk expliciet, vreest men dat de andere partij uit is op het binnenhalen van geld en, 
daaraann gekoppelde, invloed. De houding van bedrijfsverenigingen - of tegenwoor-
dig:: uitvoeringsinstellingen - past in dit beeld. Deze houding komt er op neer dat 
samenwerkingg voor hen weinig meerwaarde heeft, maar dat men het proces ook niet 
will  frustreren en dus doorgaans wel bereid is om zich aan te sluiten. Deze onverschil-
ligee houding is overeenkomstig het feit dat voor de bedrijfsverenigingen de financiële 
zakenn niet via de overheid verlopen, maar volgens het verzekeringsprincipe van de 
werknemersverzekeringen.. Kortom, of de bedrijfsverenigingen meer of minder be-
langrijkee organisaties worden, hangt niet af van de vraag of men wel of niet partici-
peertt in een samenwerkingsproject. 

Opp directieniveau kan zich een complicatie voordoen op grond van het feit dat daar 
ookk strategische overwegingen een rol spelen; bij de beslissing om te participeren in 
eenn samenwerkingsproject spelen veel meer zaken een rol dan alleen de vraag of sa-
menwerkingg een maatschappelijk zinvol doel is. Uit het onderzoek wordt duidelijk 
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datt directies terughoudend zijn ten aanzien van het 'weggeven' van zaken die tot de 
eigenn organisatie behoren. Specifieke deskundigheid wordt beschouwd als een ga-
rantiee voor een belangrijke rol van de organisatie in het geheel. Samenwerking zou de 
organisatiee misbaar en de specifieke taak die de organisatie altijd had ondergeschikt 
aann andere taken kunnen maken. Het op deze manier vasthouden aan vaste waarden 
bevredigtt de behoefte aan zekerheid in de organisatie. Daar komt nog bij dat de pro-
fessionaliseringg van werkmethoden - zoals in het vorige hoofdstuk (paragraaf 5.3.3) 
beschrevenn is - een factor is die belemmerend werkt op samenwerking. Inmenging 
vann 'buitenstaanders' bij de uitvoering van specialistisch werk, waar men zelf jaren-
langee ervaring in heeft, wordt over het algemeen niet op prijs gesteld. 

Alss op deze wijze wordt doorgeredeneerd, kunnen arbeidsbureaus, sociale diensten 
enn bedrijfsverenigingen elkaar zelfs als concurrenten gaan beschouwen - terwijl er 
voldoendee gemeenschappelijke doelstellingen zijn. Het bestaansrecht van de een 
hangtt immers in hoge mate af van het domein van de anderen. Zowel de arbeidsbu-
reauss als de sociale diensten worden door de overheid gefinancierd; meer geld voor 
dee een kan betekenen minder geld voor de ander. 

Uitt het bovenstaande vloeit voort dat er een verband bestaat tussen de behoefte aan 
autonomiee en identiteit enerzijds en de rol van belangen(tegenstellingen) anderzijds. 
Handhavingg van de eigen onafhankelijkheid lijk t het belangrijkste criterium bij een 
beslissingg over het al dan niet wenselijk zijn van samenwerking. In beginsel belem-
mertt de behoefte aan het instandhouden van het eigene de samenwerking. Op basis 
vann het onderzoek kan echter worden vastgesteld dat de negatieve invloed op dit punt 
niett sterk genoeg is om de totstandkoming van samenwerking tegen te houden. Met 
namee van de zijde van de sociale diensten zijn er bovendien ook duidelijke eigenbe-
langenn bij samenwerking met Arbeidsvoorziening geconstateerd. Bij alle samenwer-
kingsprojectenn die tot op heden hebben plaatsgevonden blijven de 'moederorganisa-
ties'' overigens bestaan; opheffing daarvan is nooit aan de orde geweest. Het is de 
vraagg of de negatieve krachten niet te groot zouden zijn, wanneer dit wel aan de orde 
was. . 

6.3.4.. De spanning tussen het doel van samenwerking en de doelstel-
l ingenn van de organisaties 

Mett zekere regelmaat blijkt dat de organisaties die in een samenwerkingsproject par-
ticiperenn er moeite mee hebben om de samenwerkingsdoelstelling - die overigens 
vaakk nauwelijks concreet omschreven is en zich doorgaans richt op de reïntegratie 
vann een bepaalde doelgroep of soms zelfs enkel op de samenwerking an sich - boven 
dee eigen 'bedrijfsdoelstelling' te stellen. Dit zou een zware beslissing zijn, die dan ook 
niett genomen wordt. Er kan niet van worden uitgegaan dat men een dergelijke stap 
doett enkel uit goede wil of voor de goede zaak. Er moet zekerheid geboden kunnen 
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wordenn dat men er uiteindelijk beter van wordt. Dit heeft te maken met de lastige 
afwegingg tussen belangentegenstellingen en wederzijdse afhankelijkheid, die ik in de 
vorigee paragraaf besprak. Hier is het de bedoeling om de houding van de organisaties 
naderr uit te werken vanuit hun doelstellingen. 

Uitt de resultaten blijkt dat het vrijwel steeds de sociale dienst is die op samenwerking 
aanstuurt.. Daar zijn twee verklaringen voor. Ten eerste - zoals ook in de vorige para-
graaff  vermeld - omdat men er belang bij heeft dat er meer aan de bemiddeling van de 
klantenn van de sociale dienst wordt gedaan; daarvoor ontbeert men de kennis van de 
arbeidsmarkt.. Samenwerking is een uitstekende gelegenheid om de kans op bemid-
delingg van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden te realiseren of minstens dichterbij 
tee brengen. Daarnaast zien de sociale diensten zich in toenemende mate genoodzaakt 
omm zich jegens hun klanten harder op te stellen door eerder reïntegratie naar de ar-
beidsmarktt in de overwegingen te betrekken. In de huidige tijdgeest wordt het niet 
langerr geaccepteerd dat de nadruk (te) eenzijdig op het verstrekken van een uitkering 
wordtt gelegd. Via een samenwerkingsrelatie haalt men deze hardere aanpak als het 
waree binnen, zonder er zelf direct verantwoordelijk voor te zijn. 

Voorr Arbeidsvoorziening zijn daarentegen binnen de organisatiedoelstelling nauwe-
lijk ss redenen te vinden om met uitkeringsinstanties samen te werken. Men geeft dan 
ookk veelal praktische redenen op om deelname aan samenwerking te motiveren, zoals 
eenn efficiëntere en meer klantvriendelijke werkwijze. Daarnaast is men tot op zekere 
hoogtee bereid om op deze manier een bijdrage te leveren aan de bestrijding van lang-
durigee werkloosheid. 

Ookk de houding van de bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen, die tamelijk 
onverschilligg is, is verklaarbaar vanuit hun doelstelling. De enige doelstelling die zij 
gemeenn hebben met het doel van samenwerking is een soepeler overdracht van cli-
ëntenn die overgaan van een uitkering in het kader van een werknemersverzekering 
naarr een bijstandsuitkering. Wanneer deze overgang niet soepel verloopt, zien de be-
drijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingenn zich genoodzaakt om de uitkering door te 
betalenn tot het moment dat de aanvraag voor een bijstandsuitkering rond is. Later 
moett dit dan weer met de betreffende sociale dienst afgewikkeld worden. 

Dee samenwerkingsdoelstelling is meestal zodanig geformuleerd dat zij vanuit het 
oogpuntt van een betrokken organisatie hetzij tenminste enige bijdrage levert aan de 
organisatiedoelstellingg - te denken valt aan de reïntegratiedoelstelling van een soci-
alee dienst - hetzij aan de organisatiedoelstelling geen wezenlijke schade toebrengt. 
Hett is duidelijk dat hier tamelijk omzichtig gehandeld wordt. Dit is tekenend voor de 
gereserveerdee houding ten aanzien van samenwerking. De indruk dat er in het meest 
gunstigee geval 'met frisse tegenzin' wordt samengewerkt, kan zelden worden wegge-
nomen.. Dat samenwerking niettemin een veel voorkomend verschijnsel is, vindt zijn 
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verklaringg vooral in het feit dat er ontevredenheid heerst over de resultaten die de 
uitvoeringg van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid als geheel weet te bereiken. 
Mett name de hoge werkloosheid wekken veel beroering in de maatschappij en de po-
litiek.. De uitvoerende organisaties voelen zich dan gedwongen om iets te onderne-
men. . 

Zolangg de partijen elkaar op deze wijze door een zakelijke en pragmatische instelling 
inn evenwicht houden, zouden er weinig problemen hoeven te ontstaan. Gebleken is 
echterr dat men snel achterdochtig is over de motieven van de partners. Het gezegde 
'Zoo de waard is vertrouwt hij zijn gasten' doet hier opgeld. Steeds wordt ervan uitge-
gaann dat de partners waarmee wordt samengewerkt in eerste instantie participeren 
omm de eigen doelstelling beter en gemakkelijker te kunnen realiseren. Zelfs al zou dit 
uitgangspuntt niet terecht zijn dan is zo'n houding desalniettemin weinig bevorderlijk 
voorr de samenwerking. 

6.3.55 De spanning tussen fron t office en back office 

Inn alle onderzochte gevallen was de samenwerking gericht op zogenaamde^ronf-
officetaken,officetaken, dat wil zeggen taken die betrekking hebben op direct contact met klan-
ten.. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is een gebrek aan samenwerking 
juistt op deze taakgebieden het meest knellend, omdat het nadelige gevolgen voor de 
klantenn heeft; het is klantvriendelijker om voor de klant één aanspreekpunt te heb-
ben.. De redenering is blijkbaar dat het samenwerkingsproces het beste een aanvang 
kann nemen bij die onderdelen die voor het publiek het gezicht van de organisatie be-
palen.. Ten tweede zijn er binnen de individuele gevalsbehandeling toch al een aantal 
momentenn waarop contacten tussen verschillende uitvoerende organisaties verplicht 
is,, zoals de controletaak van het arbeidsbureau bij de sollicitatieplicht. De betreffende 
medewerkerss kennen elkaar dus vaak al; dit verlaagt de drempel tot samenwerking 
enigszins.. En ten derde speelt een belangrijke rol dat men samenwerking op back-
oj^ïcetakenn tot dusver een brug te ver vindt. Gezien het feit dat coördinatie van de 
backofficetakenn al snel zou leiden tot een vergaande samenvoeging van de organisa-
tiess spelen hierbij ook de overwegingen een rol die ik beschreven heb onder het kopje 
'belangentegenstellingen'.. In deze zin zorgt de scheiding die gehanteerd wordt tussen 
frontt office en back office ervoor dat een aantal factoren, zoals 'autonomie en identi-
teit',, 'professionalisering van werkmethoden' en 'overeenstemming van visies' in 
minderee mate een belemmering voor samenwerking hoeven te vormen. Door de sa-
menwerkingg tot frontoffice-taken te beperken, worden mogelijke risico's beperkt. 

Veell  respondenten beargumenteren hun voorkeur om samenwerking te beperken tot 
frontoffice-activiteitenn met de stelling dat de aard van de werkzaamheden in de back 
officess te zeer van elkaar verschillen om gecoördineerd uitgevoerd te kunnen worden. 
Loss van het feit dat deze redenering tekortschiet - in mijn conclusie zal ik hier verder 
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opp in gaan - , is het van belang te constateren welk een groot effect zij op het samen-
werkingsprocess uitoefent. 

Hett onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de oprichting van een samenwerkings-
verbandd dat zich tot front-offïceactiviteiten beperkt, de verhoudingen tussen de back 
officess - de 'moederorganisaties' - niet ten goede komt. Wanneer namelijk bepaald 
moett worden welke medewerkers aan het samenwerkingsproject gaan deelnemen, 
kiestt men steevast voor de medewerkers die positief staan tegenover samenwerking 
off  er worden nieuwe medewerkers geworven. Op het eerste gezicht is dit een logische 
keuze,, maar het gevolg is dat de sceptici, of ronduit tegenstanders, achterblijven op 
hunn oude werkplek. De tegenstellingen tussen de moederorganisaties nemen op deze 
manierr toe, hetgeen het samenwerkingsproces gemakkelijk kan frustreren. Het aantal 
contactenn tussen de back offices wordt dan niet zelden gereduceerd tot vrijwel nul. 
Vervolgenss kan het dan zelfs gebeuren dat de verhoudingen tussen het geïntegreerde 
frontt office en de gescheiden back offices onder druk komen te staan. De samenwer-
kingg ontaardt dan in een afsplitsingsproces; in plaats van een gedeeltelijke integratie 
vann de drie kolommen wordt er een vierde kolom gecreëerd. Per saldo vergroot de 
afbakeningg tussen front office en back office de mate van negatieve beïnvloeding der-
halve. . 

6.3.66 Gegroeide tegenstell ingen, cultuur  en vooroordelen 

Feitelijkk is de uiteenlopende organisatorische en bestuurlijke vormgeving van de uit-
voeringg van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid, die in het onderzoek geconsta-
teerdd is, juist een gevolg van de bewuste keuze in het begin van deze eeuw om ver-
antwoordelijkhedenn ten aanzien van sociale zekerheid en arbeidsvoorziening te 
scheiden.. Daardoor heeft elk van deze beleidsterreinen een eigen ontwikkeling kun-
nenn doormaken.182 Een achterliggende oorzaak is tevens dat de wetgeving waarin de 
organisatie-- en financieringsvorm zijn vastgelegdl83 eveneens weinig op elkaar zijn 
afgestemdd en min of meer onafhankelijk van elkaar tot ontwikkeling zijn gekomen. 
Hett is dan ook belangrijk zich te realiseren dat samenwerking tussen arbeidsbureaus, 
socialee diensten en bedrijfsverenigingen een stap is die tegen de historische ontwik-
kelingg in gaat. 

Ditt neemt echter niet weg dat de gegroeide structuren en financieringswijzen in het 
meerr recente verleden de herleefde gedachte dat arbeidsvoorziening en sociale zeker-
heidd wellicht beter gecoördineerd kunnen worden uitgevoerd, in de weg gestaan heb-
ben.. De belangrijkste reden daarvoor is een tamelijk voor de hand liggende, namelijk 
datt twee - of meer - organisaties moeizamer samensmelten, naarmate zij qua struc-

l8aa Zie hoofdstuk 2. 
l833 Voor arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen zijn dit respectievelijk de Arbeids-
voorzieningswet,, de Algemene bijstandswet en de Organisatiewet sociale verzekeringen. 
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tuurr meer van elkaar verschillen. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat men er 
vaakk op stuit dat bij de partners de zaken anders geregeld zijn. Dit heeft tot gevolg dat 
contactenn dood kunnen lopen, omdat men binnen de andere organisaties de weg on-
voldoendee kent. Daarnaast kan het er toe leiden dat één van de organisaties de bott-
leneckk in het proces gaat vormen, hetgeen bij de anderen irritatie oproept. Bij de 
RCC'ss was dit heel duidelijk het geval; de vertegenwoordigers van de bedrijfsvereni-
gingenn moesten steeds ruggespraak houden met hun directies. Maar ook later blijk t 
datt het verloop van een samenwerkingsproject samenhangt met de fysieke omstan-
digheden,, met andere woorden: waar zijn de samenwerkende instellingen gevestigd. 
Afstemmingg verloopt soepeler als men beter op de hoogte is van de structuur van an-
deree organisaties. Een dicht bij elkaar gelegen vestigingsplaats - idealiter zelfs vesti-
gingg in hetzelfde gebouw - heeft een sterk bevorderende invloed. 

Hett kernpunt ten aanzien van de factor 'professionalisering van werkmethoden' is dat 
verschillendee taken binnen het terrein van de arbeidsvoorziening en de sociale zeker-
heidd verschillende kennis en vaardigheden van het personeel vereisen; met name de 
takenn 'bemiddeling' en 'uitkeringsverstrekking' kunnen tegenover elkaar gesteld wor-
den.. Door het institutioneel scheiden van de taken zijn specialisaties ontstaan. Be-
drijfsverenigingenn zijn gespecialiseerd in administratie van sociale verzekeringen; 
socialee diensten in administratie van bijstandsuitkeringen en de begeleiding van de 
ontvangerss en arbeidsbureaus in arbeidsbemiddeling over de hele linie. Het betreft 
hierr echter verwante terreinen en men heeft ook een redelijk goed inzicht in eikaars 
werk.. Voor de uitvoerende medewerkers hoeft het bij voldoende motivatie geen pro-
bleemm te zijn om enige verandering van taken te ondergaan. 

Vertrouwenn is hierbij tevens een belangrijke factor. Wanneer het vertouwen in een 
partnerr te klein is zal men niet gemakkelijk over gaan tot samenwerking. Er is door-
gaanss voldoende vertrouwen aanwezig om in ieder geval de eerste stappen in het sa-
menwerkingsprocess te zetten. Wanneer het tot samenwerking komt, moet het ver-
trouwenn vervolgens niet worden geschonden en bij voorkeur verder worden uitge-
bouwd.. Dit blijkt echter niet eenvoudig te zijn. Er komen regelmatig fundamentele 
tegenstellingenn aan het licht wat visie en werkwijze betreft, met name omtrent de 
dienstverleningg aan moeilijk bemiddelbare werkzoekenden. Op individueel niveau 
kunnenn deze overwonnen worden. Sommige individuen zijn het niet helemaal eens 
mett de visie van hun eigen organisatie of zij veranderen enigszins van mening na in 
contactt gekomen te zijn met andersdenkenden. Op organisatieniveau is het echter 
eenn zeer serieus te nemen probleem. De opvattingen en visies die de organisaties uit-
dragen,, zijn gebaseerd op een jarenlange ontwikkeling en hangen grotendeels samen 
mett een bepaalde maatschappijvisie. Bovendien zal elke partij wensen dat haar visie 
binnenn het samenwerkingsverband de overhand heeft; dat doet de organisatie in be-
langg en waardering toenemen. Ook uit de antwoorden die de respondenten in het on-
derzoekk hebben gegeven, spreekt dat zij zich geroepen voelen de visie van de organi-
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satiee waartoe zij behoren, uit te dragen. Eveneens draaien zij er niet omheen dat zij 
bepaaldee elementen van andere visies verwerpen en binnen een samenwerkingsver-
bandd zullen trachten de zaken naar hun eigen hand te zetten. 

Dee diepere grond van het geringe vertrouwen in elkaar is dus gelegen in het feit dat 
relevantee opvattingen en visies onderling sterk verschillen. Uit het onderzoek is ge-
blekenn dat de verschillen tot dusver nauwelijks afnemen. Het is dan ook vooral de 
hardnekkigheidd die de invloed van deze factor (vertrouwen in elkaar op grond van de 
visiee die men uitdraagt) negatief doet uitvallen. Ter nuancering moet daar tegenover-
gesteldd worden dat de partners in die zin wel betrouwbaar zijn dat men steeds weet 
waarr men aan toe is, aangezien de visies die de organisaties uitdragen nauwelijks ver-
andert.. Op die basis kan er onderhandeld worden. Dit kan vergeleken worden met de 
roll  die vertrouwen in overleg- of onderhandelingssituaties speelt binnen, bijvoor-
beeld,, een concept als onderhandelend bestuur.l84 

Naastt structuurverschillen op grond van de gescheiden ontwikkeling zijn in het on-
derzoekk ook cultuurverschillen tussen de samenwerkende organisaties geconstateerd 
-- waarbij gezegd zij dat het een niet los staat van het ander. Cultuurverschil blijkt een 
dominantee beïnvloedingsfactor te zijn. Een reden voor deze dominantie is tevens ge-
legenn in de doorwerking op andere factoren. Soms blijkt cultuurverschil een achter-
liggendee oorzaak te zijn van een ander probleem. De geconstateerde vrees voor het 
verlorenn gaan van de eigen identiteit en de gerapporteerde verschillen van inzicht en 
hett geringe vertrouwen in elkaar zijn daar voorbeelden van. Wanneer de heersende 
culturenn in de organisaties minder uiteenlopend zouden zijn, was ook de overstap 
naarr een samenwerkingsverband minder groot geweest. Er zou dan minder sprake 
zijnzijn van een verlies aan identiteit en autonomie. 

Bovendienn valt te verwachten dat met een bepaalde cultuur ook een bepaalde visie op 
dee werkloosheidsproblematiek samenhangt. Er is duidelijk een onderscheid tussen de 
meerr op de vraagzijde (van de arbeidsmarkt) gerichte houding van de arbeidsbureaus 
enn het GAK/de bedrijfsverenigingen enerzijds en de sociale diensten, die hun klanten 
eerderr aanbodgericht benaderen anderzijds. Op deze manier valt ook te verklaren hoe 
dee professionele taakverdeling, waarvan veel respondenten gewag gemaakt hebben, 
ontstaann is. Elke organisatie werd geacht zich te concentreren op een deelactiviteit: 
dee bedrijfsverenigingen op de organisatie van de werknemersverzekeringen - waarbij 
dee administratie vaak werd overgelaten aan het GAK -, de sociale diensten op het 
verlenenn van bijstand en de arbeidsbureaus op de arbeidsbemiddeling. Op grond 
daarvann verschillen de kenmerken van het personeelsbestand vrij sterk, hetgeen de 
organisatieculturenn in verschillende richtingen drijft . 

l844 Zie hoofdstuk 3 en paragraaf 5 van het onderhavige hoofdstuk. 
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Omgekeerdd wordt het gewicht dat de factor 'cultuurverschillen' in de schaal legt ook 
weerr beïnvloed door andere factoren. Het is zeer aannemelijk dat de betreffende cul-
tuurverschillenn ontstaan zijn door het feit dat de huidige organisaties een geheel ei-
genn geschiedenis kennen en in het verleden bewust van elkaar gescheiden gehouden 
zijn.. Men benadrukte reeds in het begin van deze eeuw het verschil tussen de klan-
tengroepen,, hetgeen men ook in de institutionalisering tot uiting wenste te brengen. 
Rondomm elke klantengroep is vervolgens een institutionele omgeving ontstaan. In 
elkee omgeving vertoont de cultuur een relatie met de clientèle van de betreffende 
dienst,, en daarmee tevens met zijn formele taak. Helemaal duidelijk is deze relatie 
niet.. Enerzijds valt te vermoeden dat de taakomschrijving gevolgen heeft voor de 
houdingg ten opzichte van de klant. Typerend is in dit kader anderzijds dat sociale 
diensten,, met klanten die met tal van sociale problemen worden geconfronteerd, een 
'softe'' cultuur wordt toegemeten, terwijl de als 'hard' bekend staande bedrijfsvereni-
gingenn over het algemeen klanten heeft die weerbaarder zijn (dan de klanten van een 
socialee dienst). 

Cultuurverschillenn hebben een negatieve invloed op samenwerking. Men dicht elkaar 
tall  van kwalificaties toe, die gemakkelijk een eigen leven gaan leiden en de basis vor-
menn voor een negatieve grondhouding jegens samenwerkingspartners. Uit het onder-
zoekk ontstaat de indruk dat men de cultuurverschillen voornamelijk zelf extra accen-
tueert.. Ook de schijn van het bestaan van vooroordelen kan niet worden weggeno-
men. . 

Vooroordelen,, zo blijk t uit het onderzoek, worden niet gemakkelijk losgelaten. Men 
komtt na verloop van tijd wel tot nuanceringen, maar aan stereotypen, vooral wat be-
treftt uiterlijke kenmerken van eikaars medewerkers en kantoren, wordt steeds vast-
gehouden.. Het is overbodig te stellen dat dit samenwerking niet bevordert. Het is een 
oorzaakk van onbegrip en onenigheid. Het is echter niet ondenkbaar dat vooroordelen 
plaatsmakenn voor oordelen die op feitelijke waarneming gebaseerd zijn. Ten aanzien 
vann de onderzochte SWI-projecten is daar melding van gemaakt. Meestal blijken de 
vooroordelenn te negatief te zijn. 

6.3.77 Persoonlijke tegenstell ingen 

Doorr de respondenten in het onderzoek wordt sterk de nadruk gelegd op de invloed 
vann personen op het samenwerkingsproces. Op het eerste gezicht kan uit de inter-
viewss de conclusie getrokken worden dat bijvoorbeeld het enthousiasme van een lei-
dinggevendee persoon de samenwerking, los van alle andere factoren, uiteindelijk 
maaktt of breekt. Of de conclusie dat veel afhangt van de vraag of het 'klikt ' tussen be-
paaldee groepen en individuen. Slechts ten dele mag deze conclusie, naar mijn me-
ning,, inderdaad getrokken worden. 
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Uiteraardd doet het ter zake hoe de persoonlijke verhoudingen zijn en welke uitstraling 
dee leiding aan een project kan geven. Zeker als er sprake is van bewuste tegenwerking 
doorr bepaalde personen die bij het project betrokken zijn, is de belemmering van de 
samenwerkingg op grond van persoonlijke factoren aanzienlijk. Bovendien is het evi-
dentt dat er bij tal van eerder besproken beïnvloedingsfactoren en tegenstellingen 
binnenn het samenwerkingsproces persoonlijke factoren meespelen. De politieke in-
vloedd hangt af van de betrokkenheid van bewindspersonen bij het onderwerp, een 
organisatiee zal haar visie minder makkelijk verlaten naarmate zij meer overeenstemt 
mett de persoonlijke visie van de directeur, een organisatie zal minder makkelijk haar 
specialismee willen delen naarmate de medewerkers daar eensgezinder aan werken en 
dee geconstateerde tegenstelling tussen de geïntegreerde front offices en de gescheiden 
backk offices was eveneens gestoeld op persoonlijke voorkeuren. 

Verderr dan het bijstellen van de overige factoren in een bepaalde richting reikt de 
invloedd echter niet. Als alle overige factoren positief op samenwerking inwerken zal 
hett niet op situationele factoren mislopen en omgekeerd is het ondenkbaar dat per-
soonlijkee invloeden structurele negatief beïnvloedende factoren geheel teniet kunnen 
doen.. Wel zal het proces op deze manier vertraging kunnen oplopen; soms is het 
wachtenn op het verdwijnen van bepaalde personen of hun invloed. 

6.44 Succes- en faalfactoren 

Inn deze paragraaf wil ik het voorgaande samenvatten in de vorm van een aantal suc-
ces-- en faalfactoren ten aanzien van samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale 
dienstenn en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen. Met andere woorden: wat 
zijnn de voorwaarden voor een succesvol verloop van een samenwerkingsproject. On-
derr succesvol volsta ik in dit kader niet meer dan dat een samenwerkingsproject niet 
hoeftt te worden beëindigd op grond van de conclusie dat samenwerking tussen ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen niet 
zinvoll  danwei onmogelijk is. De succes- en faalfactoren worden niet in geheel onwil-
lekeurigee volgorde behandeld; ik start met meer externe factoren en eindig met de 
meerr interne. Er wordt geen gewicht aan de factoren toegekend. 

Aann elke succes- en faalfactor verbind ik aan het eind van elke paragraaf een bondige 
conclusie.. Deze conclusies moeten worden beschouwd als 'tussenconclusies' op het 
deelterreinn dat de betreffende factor bestrijkt. De algemene conclusies komen in het 
volgendee hoofdstuk aan de orde. 
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6.4.11 Speelruimte 

Dee invloed van de politiek als centrale actor komt tot uiting in regelgeving en, op 
minderr formele wijze, door het uitoefenen van druk op de uitvoerders om het beleid 
eenn bepaalde richting te geven. Vaak wordt om draagvlak voor een nieuwe gedachte 
tee creëren de weg van wet- en regelgeving gemeden. Het onderzoek heeft aangetoond 
datt betrokkenen in de praktijk er grote waarde aan hechten dat zij uit vrije wil tot sa-
menwerkingg komen. Tegelijkertijd worden regelmatig verwijten gemaakt aan politiek 
verantwoordelijken,, omdat zij de samenwerking op bepaalde momenten te veel aan 
haarr lot zouden overlaten. 

Zowell  in dit als het vorige hoofdstuk is enkele malen geconstateerd dat de mate van 
politiekee druk gedurende het samenwerkingsproces dient te variëren. Initiatieven 
vanuitt de organisaties zelf vallen niet of nauwelijks te verwachten, hetgeen een aan-
vankelijkee voortrekkersrol van de politiek noodzakelijk maakt. De overheid kan het 
zichh niet permitteren om het totale proces vanaf de zijlij n gade te slaan. Integendeel: 
zekerr de eerste aanzet moet van bovenaf worden gegeven; vrijwel alle bekende sa-
menwerkingsprojectenn berusten op een bepaald directief van - in de meeste gevallen 
-- het Ministerie van SZW. 

Wanneerr er in voldoende mate een eerste aanzet tot concrete samenwerking gegeven 
is,, wordt een nadrukkelijke bemoeienis van de overheid minder wenselijk. De betrok-
kenn partijen verlangen dan voldoende speelruimte om een samenwerkingsproject 
naarr eigen inzicht te kunnen invullen. Wanneer men het gevoel heeft slechts bezig te 
zijnn met iets dat anderen wenselijk achten, neemt de motivatie snel af. Er moet te-
venss de nodige ruimte zijn om zich aan te passen aan de lokale omstandigheden. Om 
voldoendee draagvlak te creëren, doet de politiek er verstandig aan om aan dit soort 
wensenn tegemoet te komen. 

Wanneerr op deze wijze in meerdere regio's of gemeenten de beoogde samenwerking 
enigee vorm gekregen heeft, wordt, tenslotte, weer een actievere rol van de overheid 
verlangd.. Zij wordt geacht dan aan te geven binnen welke grenzen de lokale samen-
werkingg zich dient af te spelen. In het algemeen is het niet wenselijk dat lokale initia-
tievenn te sterk uiteenlopen, in verband met de uniformiteit van het beleid. Bovendien 
vervaagtt in de praktijk in deze fase vaak de binding met een bepaald collectief. Op dat 
momentt - dat, zoals ook eerder gezegd, lastig exact te bepalen is - zou de politiek 
haarr greep op het proces weer moeten verstevigen. 

ConclusieConclusie 1 Tijdens de opeenvolgende stadia binnen een samenwerkingsproces dient de 
matemate van politieke invloed en sturing te variëren. Aanvankelijk moet de 
overheidoverheid sterk initiërend te zijn, vervolgens past een terughoudende rol om 
lokalelokale initiatieven een kans te geven en uiteindelijk wordt weer meer stu-
ringring verwacht om het beleid op nationaal niveau af te kunnen stemmen. 
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6.4*22 Doelstell ing 

Naastt directe beïnvloeding op korte termijn kan van de zijde van de politiek ook een 
langetermijntrajectt worden uitgezet om obstakels voor samenwerking weg te nemen. 
Hett eerste middel dat hiertoe ter beschikking staat is aanpassing van de betreffende 
wet-- en regelgeving. Integratie van relevante wetgeving, bestuurlijke verantwoorde-
lijkheidd en financieringswijze zou samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale dien-
stenn en bedrijfsverenigingen tot een veel eenvoudiger proces maken - en gemaakt 
hebben,, aangezien de doelstellingen van de betreffende organisaties dan meer ge-
meenschappelijkk hebben. 

Maarr ook de organisaties met samenwerkingsplannen zélf moeten aan de juiste rand-
voorwaardenn werken. Het is verstandig om voordat men überhaupt aan samenwer-
kingg begint de organisatiestructuren in ieder geval goed in kaart gebracht te hebben, 
zodatt de situatie voor iedereen duidelijk is. Over de financiële consequenties moeten 
goedee afspraken gemaakt worden, op grond waarvan geen der partijen te veel 'wint' 
off  'verliest' en er later geen onduidelijkheid over kan ontstaan. 

Ditt alles dient uit te monden in een doelstelling van de samenwerking die duidelijk-
heidd schept voor de medewerkers. Onduidelijkheid hieromtrent leidt er toe dat er 
meerderee doelstellingen tegelijkertijd nagestreefd kunnen worden. Er zou een geza-
menlijkee doelstelling moeten zijn die door alle deelnemers wordt onderschreven en 
uitgedragen.. (Hetgeen zal moeten neerkomen op een integratie van de individuele 
doelstellingenn van de participanten.) 

Elkee organisatie die bij een samenwerkingsproject betrokken is, wenst dat de samen-
werkingg bijdraagt aan de doelstelling van de eigen organisatie. Dit geldt in theorie 
voorr élke strategische beslissing die een organisatie neemt. Deze situatie resulteert 
doorgaanss in het formuleren van doelstellingen, waar elke partner een voordeel in 
kann zien en die tenminste niet direct strijdig zijn met een eigen doelstelling. 

Vanuitt het oogpunt van een partij die op samenwerking aanstuurt doet zich hier een 
dilemmaa voor. Aan de ene kant moeten de doelstellingen die aan de samenwerking 
verbondenn worden, bescheiden zijn; anders zullen niet alle organisaties meedoen. 
Aann de andere kant houden bescheiden doelstellingen tegelijkertijd in dat de samen-
werkingg weinig uitdagingen biedt. Niet zelden komt het voor dat individuele mede-
werkerss binnen een samenwerkingsverband meer in de geest van hun eigen organi-
satiee blijven werken dan dat zij meegaan in de nieuwe, gezamenlijke missie. Feitelijk 
blijf tt een aantal mensen op deze manier voor een groot deel hetzelfde doen als voor-
heen,, maar nu onder een andere vlag. Een dergelijke situatie houdt een samenwer-
kingsprojectt in een verlammende greep. 
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ConclusieConclusie 2 Gezamenlijk geformuleerde doelstellingen van een samenwerkingsproject 
wordenworden niet of slechts moeizaam gerealiseerd als de randvoorwaarden 
nietniet aanwezig zijn of zij strijdig zijn met bepaalde doelstellingen van een of 
meermeer van de participerende organisaties. 

6.4.33 Cultuurverschille n en vooroordelen 

Dee scheidingen die in het stelsel van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid worden 
aangetroffen,, zijn het gevolg van keuzes die in het verleden gemaakt zijn. In het ver-
lengdee van deze constatering moet nu worden geconstateerd dat de betreffende uit-
voerendee organisaties eveneens een eigen leven geleid hebben. Zij hebben een eigen 
organisatiestructuur,, cultuur en identiteit ontwikkeld. Samenwerking tussen organi-
satiess die wezenlijk verschillend zijn wat hun structuur en cultuur betreft, is niet een-
voudigg te realiseren; er ontstaat snel onduidelijkheid en zelfs onbegrip over eikaars 
functioneren.. Doordat men feitelijk tamelijk weinig kennis en informatie over elkaar 
heeft,, is het vertrouwen in elkaar niet groot. Er bestaan tal van vooroordelen jegens 
elkaar,, die een eigen leven gaan leiden en de basis vormen voor een negatieve grond-
houdingg jegens een samenwerkingspartner. Bovendien is er door de langdurige 
handhavingg van deze situatie stilzwijgend een zekere taakverdeling gegroeid. Gezien 
dee roep om samenwerking voldoet deze verdeling blijkbaar niet geheel, maar even-
eenss is duidelijk dat het bereikte evenwicht door samenwerkingsinitiatieven aan het 
wankelenn wordt gebracht. 

Omm een te sterk belemmerende invloed van cultuurverschillen en daarmee samen-
hangendee vooroordelen te voorkomen is het nodig om deze actief te bestrijden. Af-
wachtenn tot de verschillen vanzelf verdwenen zijn, neemt te veel tijd in beslag. Bo-
vendienn kan in de tussentijd veel schade worden aangericht. Uit het onderzoek blijk t 
datt cultuurverschillen en vooroordelen afnemen naarmate men elkaar beter heeft 
lerenn kennen; meestal zijn de tegenstellingen dan minder groot dan men zelf had ge-
dacht.. Dit proces zou op eenvoudige wijze versneld kunnen worden door de direct bij 
dee samenwerking betrokken personen op een of andere manier grondig met elkaar 
kenniss te laten maken. Binnen de werksituatie verloopt dit proces langzaam, omdat 
samenwerkingg niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat er veel contacten tussen mede-
werkerss plaatsvinden. 

ConclusieConclusie 3 Samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsvereni-
gingengingen wordt belemmerd door uiteenlopende culturen op grond van histo-
rischrisch gegroeide tegenstellingen. 

6.4.44 Coördinati e en integrati e van werkmethoden en visies 

Inn de loop der jaren, waarin de instellingen een eigen leven leidden, zijn zij uit elkaar 
gegroeidd wat de filosofie achter de werkwijze en hun visie op het beleidsterrein be-
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treft.. Arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen hanteren verschillen-
dee werkmethoden en benaderingen van de klant. Tevens huldigen zij uiteenlopende 
visiess op arbeidsmarktbeleid. Mede door de invloed die deze zaken hebben op de 
cultuurr die binnen de organisaties heerst, is de eenwording op deze punten een zeer 
moeizaamm en traag proces. Er kan een strijd ontstaan waarbij elke partij de eigen be-
naderingg tracht door te drukken. Het behoeft geen betoog dat samenwerking onder 
dezee condities weinig zinvol en niet kansrijk is. 

Belangrijkee onderscheiden tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsvereni-
gingenn berusten op spanningen tussen verschillende professionele benaderingen. Ar-
beidsbureauss en (vooral) bedrijfsverenigingen zijn meer vraaggericht - op een zo 
spoedigg mogelijke uitstroom, terwijl sociale diensten, wier klantenbestand slechts in 
geringee mate direct bemiddelbaar is, meer aandacht dienen te besteden aan de aan-
bodzijdee van de arbeidsmarkt. Bedrijfsverenigingen onderscheiden zich door een 
werkwijzee die (in weberiaanse termen) als formeel rationeel te typeren is. Medewer-
kerss van arbeidsbureaus en bijstandsambtenaren van de sociale diensten wegen bij 
hett nemen van beslissingen meer de persoonlijke situatie van de individuele klant 
mee.. Deze factoren hangen samen met een bepaald mensbeeld en visie op de maat-
schappij. . 

Inn alle onderzochte gevallen moet de conclusie luiden dat de verschillen van mening 
tee groot zijn. Op een bepaald niveau is overeenstemming vereist over de manier 
waaropp in het samenwerkingsverband te werk gegaan wordt en op basis van welke 
visiee dit gebeurt. Een moeizaam onderhandelingsproces hierover is te verkiezen bo-
venn het opstarten van een project zonder voor deze kwesties een gelegitimeerd com-
promiss bereikt te hebben. 

Voorkomenn moet worden dat samenwerking erop neerkomt dat iedereen in hoge 
matee hetzelfde blijf t doen als voorheen, met als enig verschil dat het voortaan in een 
anderee fysieke omgeving gebeurt in directe nabijheid van anderen die ook groten-
deelss hun gewone taken uitvoeren. Deze situatie roept onder de betrokkenen vooral 
scepsiss op. Dit zal minder het geval zijn wanneer ook concrete taken geïntegreerd 
wordenn uitgevoerd; dat wil zeggen dat iedere medewerker alle taken moet kunnen 
uitvoeren,, ongeacht zijn herkomst. 

ConclusieConclusie 4 Samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties vereist over-
eenstemmingeenstemming over en integratie van werkmethoden en visies tussen de be-
trokkentrokken organisaties. 

6.4.55 Achterban 

Vrijwell  alle samenwerkingsprojecten die we tot dusver kennen, zijn een bundeling 
vann een aantal frontoffïce-taken, taken die te maken hebben met het directe contact 
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mett de klanten. De 'moederorganisaties' blijven bestaan en concentreren zich verder 
opp de back-officetaken - het beleidsmatige en administratieve werk achter de scher-
men.. Verdergaande samenwerking is tot dusver nooit aan de orde geweest. Men is 
bereidd om zich naar buiten toe te presenteren als een gezamenlijke organisatie, maar 
will  tegelijkertijd de eigenheid behouden. 

Hett probleem dat hierbij optreedt, is dat de medewerkers die namens hun organisatie 
wordenn afgevaardigd naar het samenwerkingsproject, vrijwel zonder uitzondering 
degenenn zijn die positief gestemd zijn over het samenwerkingsidee. Het neveneffect 
daarvann is dat er relatief veel tegenstanders van samenwerking achterblijven. De on-
derlingee verhoudingen tussen de back offices wordt er dan ook niet beter op. In een 
enkell  geval resulteert deze situatie zelfs in het minimaliseren van de contacten tussen 
hett samenwerkingsverband en (een van de) back offices. Eensgezindheid over het nut 
enn de wenselijkheid van samenwerking mag dus niet beperkt blijven tot degenen die 
zichh bezighouden met front-officetaken. Een begin van een oplossing ligt dan ook in 
dee optie de hierboven beschreven strategie, die op het eerste gezicht voor de hand 
ligt,, te verlaten. Ik acht het verstandig om in ieder geval een substantieel deel van de 
voorstanderss van samenwerking binnen het back office van de eigen organisatie te 
houdenn en mogelijk zelfs een aantal verklaarde tegenstanders aan de samenwerking 
inn de praktijk te laten deelnemen. Daarnaast is het zaak dat de leiding, na een princi-
pebesluitt tot samenwerking, haar beslissing binnen de eigen organisatie 'verkoopt'. 
Enerzijdss door vooraf de voordelen of de noodzaak duidelijk te maken en anderzijds, 
gedurendee het proces, eenieder van de resultaten op de hoogte te houden. 

ConclusieConclusie 5 Ten gevolge van het beperken van samenwerking tot de frontoffice-taken 
verscherpenverscherpen de spanningen tussen de back offices. 

6.4.66 Belangentegenstell ingen 

Enerzijdss berusten belangentegenstellingen op het onderscheid tussen een vraagge-
richterichte organisatie en een aanbodgerichte organisatie. Sociale diensten hebben bij-
voorbeeldd relatief veel belang bij samenwerking, omdat zij willen dat het arbeidsbu-
reauss zich (extra) inspannen voor hun cliënten. Een bedrijfsvereniging heeft feitelijk 
nauwelijkss belang bij samenwerking; hun klanten zijn doorgaans gemakkelijk bemid-
delbaar.. Arbeidsbureaus en sociale diensten kunnen wat dat betreft slechts weinig 
voorr een bedrijfsvereniging/uitvoeringsinstelling betekenen. Vaak zien vooral de so-
cialee diensten zich genoodzaakt om samenwerking te zoeken, omdat zij de nodige 
kenniss van de arbeidsmarkt missen. Ook de onderlinge afhankelijkheid tussen sociale 
dienstenn en bedrijfsverenigingen is zeer zwak; zij hebben slechts met elkaar te maken 
bijj  een eventuele overdracht van cliënten die niet langer een uitkering krachtens een 
werknemersverzekeringg kunnen claimen. Geconcludeerd moet worden dat de prikkel 
omm tot samenwerking te komen niet bij alle drie de partners in gelijke en voldoende 
matee aanwezig is. 

147 7 



Anderzijdss speelt een aantal niet-inhoudelijke belangen een rol. Ook de mogelijkheid 
omm via een samenwerkingsrelatie meer of juist minder zeggenschap en invloed te ver-
krijgen,, wordt meegewogen bij de beslissing over het al dan niet aangaan van een sa-
menwerkingsrelatie.. Voor het welslagen van samenwerking kan dit des te meer een 
probleemm vormen, daar een dergelijke situatie kan uitmonden in gevoelens van ach-
terdochtt jegens eikaars bedoelingen. 

Tenn slotte is de invloed van de behoefte aan autonomie en een eigen identiteit van de 
organisatiee een factor die samenwerking in negatieve zin beïnvloedt. Zeker op direc-
tieniveauu wordt aan deze zaken veel waarde gehecht; men voelt het als een plicht om 
dee organisatie tegen deze invloeden te beschermen. Voor zowel de autonomie als de 
identiteitt is samenwerking in principe bedreigend. Het waarborgen van een goede 
verhoudingg tussen geven en nemen vormt dan ook een belangrijke voorwaarde voor 
kansrijkee samenwerking. 

Opp zichzelf is de in het onderzoek geconstateerde behoefte aan autonomie en een ei-
genn identiteit van de samenwerkende organisaties een verschijnsel met gevolgen 
waarvoorr niet direct een oplossing te bedenken is, in de zin dat het samenwerking 
minderr zou belemmeren. Het is echter wel mogelijk om in te spelen op het feit dat 
dergelijkee gevoelens aanwezig zijn. 

Tenn eerste kunnen waarborgen ten aanzien van individuele posities verschaft worden. 
Dee geventileerde behoefte aan autonomie en identiteit van de organisatie heeft vaak 
tee maken met het feit dat individuen zich in die organisatie thuis voelen en er op 
kunnenn vertrouwen dat zij daar een rol te vervullen hebben. 

Daarnaastt moet worden voorkomen dat een van de partners in te hoge mate het ge-
zichtt van een samenwerkingsproject bepaalt. De verdeling van belangrijke posities en 
zakenn als een gezamenlijk logo en de vestigingsplaats dienen zorgvuldig te worden 
afgewogen,, zodat eenieder zich daar voldoende in herkent en niemand het gevoel 
heeftt dat zijn organisatie door anderen wordt overgenomen. 

Tenn slotte kunnen de wederzijdse afhankelijkheden zwaarder worden aangezet. Het is 
immerss vooral deze factor die de partijen bijeen brengt, ondanks tegengestelde be-
langenn en het streven naar autonomie en een eigen identiteit. Te denken valt aan 
taakstellingenn die de inzet van meerdere partijen vereisen en het sterker benadrukken 
vann de collectieve verantwoordelijkheid voor dossiers. 

ConclusieConclusie 6 Samenwerking wordt belemmerd door belangentegenstellingen tussen de 
participerendeparticiperende organisaties, die uitmonden in een sterke behoefte aan auto-
nomienomie en een eigen identiteit. Wederzijdse afhankelijkheid kan dit effect 
minderminder sterk maken. 
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6.4*77 De leidinggevende 

Eenn samenwerkingsproces staat onder invloed van de rol die bepaalde personen die 
err vorm aan geven, spelen. De belangrijkste persoonlijke factor die bij het onderzoek 
naarr voren is gekomen, is de persoonlijkheid van de leidinggevende van een samen-
werkingsverband.. Deze persoon - niet zelden draait het om één persoon - vervult 
eenn centrale rol. Hij geeft leiding aan de medewerkers binnen het samenwerkingsver-
bandd en onderhoudt de contacten met de 'moederorganisaties'. Het is dan ook zaak 
datt de leidinggevende in staat is om zowel zijn ondergeschikten als de directies waar-
aann hij verantwoording aflegt in voldoende mate (blijvend) te enthousiasmeren voor 
samenwerking.. In ieder geval is een voorwaarde daarvoor dat hij de samenwerkings-
gedachtee en de doelstelling ervan ondersteunt. Men kan zich echter voorstellen dat 
hett niet eenvoudig is om te voorspellen of een bepaalde persoon daartoe in staat is en 
daartoee langere tijd in staat zal blijven, mede omdat hij afhankelijk is van de mede-
werkingg die hij krijgt. 

Belangrijkk is daarnaast dat gebleken is dat op bepaalde momenten deze invloed der-
matee sterk is dat het de kracht van bepaalde overige beïnvloedingsfactoren substanti-
eell  kan beïnvloeden. Wanneer een leidinggevende persoon de samenwerking stimu-
leertt en zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid toont, blijken belemmeringen 
weliswaarr niet altijd te kunnen worden weggenomen, maar wel makkelijker doorbro-
kenn te kunnen worden. Omgekeerd is een project dat geen stimulerend leiderschap 
ondervindt,, tot mislukken gedoemd. De geringste belemmering is dan al snel fataal. 

Conclusiee 7 (Met name) leidinggevende personen alsmede het type leiderschap dat zij uit-
oefenenn heeft invloed op samenwerking; de beïnvloeding wordt versterkt door 
dee invloed op een aantal van de overige beïnvloedingsfactoren. 

6.55 Terugkoppeling naar  de theorie 

Inn deze paragraaf kom ik terug op de theorieën die ik in hoofdstuk 3 behandelde. 
Hiernaa zal ik de theoretische noties in verband brengen met de resultaten van het 
onderzoek.. De indeling van hoofdstuk 3 wordt ook hier gevolgd. 

6.5.11 Organisatiesociologische theorieën 

Evenalss in hoofdstuk 3 komen hier achtereenvolgens theorieën aan de orde van in-
terorganisationelee coördinatie en netwerken van organisaties. Zoals in algemene ter-
menn beschreven in hoofdstuk 3 draait het bij de bedoelde theorieën steeds om orga-
nisatiess die in enige mate een gezamenlijk domein kennen en een gezamenlijk doel 
nastreven.. Daarbij treedt een aantal factoren op die de aard van de coördinatie beïn-
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vloeden.. Soms kan daarbij aangegeven worden of die invloed stimulerend of belem-

merendd is. 

InterorganisationeleInterorganisationele coördinatie 

Dee eerste kwestie vormt de vraag of een 'quest for survival' (Halpertl8s) de primaire 
motivatiee vormt voor samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en be-
drijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen.. Deze stelling gaat niet op. Integendeel, 
eenn belangrijk resultaat van het onderzoek is dat de onderzochte organisaties het be-
dreigendd vinden om op te gaan in een groter geheel. Een overlevingsstrijd leeft bin-
nenn publieke organisaties slechts in beperkte mate, omdat zij weten dat de publieke 
taakk niet gemist kan worden en zij derhalve van voldoende werk verzekerd zijn. 
Slechtss uitbesteding van de publieke taak aan private organisaties zou aan deze situ-
atiee een eind kunnen maken. De taak zou verder nog aan een andere publieke organi-
satiee overgedragen kunnen worden, mogelijk aan een van de beoogde samenwer-
kingspartners.. De autonomie ten opzichte van elkaar vormt dan ook een thema bij 
samenwerkingg en coördinatie. De constatering van Mulford & Rogers186 dat dit een 
belangrijkee belemmering is voor het tot stand brengen van coördinatie wordt dan ook 
doorr de onderzoeksresultaten bevestigd. Dat geldt tevens voor een andere factor die 
genoemdee auteurs noemen, namelijk de ideologieën van professionals in de organi-
saties.. Uit het onderzoek is immers gebleken dat met name de visies ten aanzien van 
dee aanpak van de werkloosheid tussen vertegenwoordigers van de verschillende or-
ganisatiess sterk verschillen en dat dat gegeven de samenwerking belemmert. 

Alss we de kenmerken en criteria van Mulford & Rogers volgen, kan overigens ten 
aanzienn van de onderzochte gevallen nauwelijks van coördinatie gesproken worden, 
maarr moet worden vastgesteld dat men zich tot samenwerking beperkt. De onder-
scheidendee kenmerken zoals formele regels, gezamenlijke doelen, verticale en hori-
zontalee verstrengeling, een groter aantal betrokken personeelsleden en autonomie-
verliess zijn alleen - en dan slechts in beperkte mate - aangetroffen bij de (meer re-
cente)) SWI-projecten. De nadruk bij de onderzochte samenwerkingsprojecten ligt op 
dee individuele doelstellingen; niet of nauwelijks op gezamenlijke beslissingen of ac-
ties.. Ook een aanpassing van imago's, doelstellingen en werkmethoden door de be-
trokkenn organisaties - volgens Mulford & Rogers een vereiste om van coördinatie te 
kunnenn spreken - is niet van toepassing op arbeidsbureaus, sociale diensten en be-
drijfsverenigingenn in de onderzochte periode. 

Opp basis van het onderzoeksmateriaal kan gesteld worden dat de contacten tussen 
arbeidsvoorzienings-- en socialezekerheidsorganisaties in de loop der tijd in toene-
mendee mate kenmerken van coördinatie - zoals bedoeld door Mulford & Rogers -

l8ss Halpert 1982. 
1866 Mulford & Rogers 1982. 
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zijnn gaan vertonen. De RCC's waren nog eenduidig gericht op individuele doelen van 
dee deelnemers. Iedereen nam deel om eigen knelpunten te kunnen oplossen. De 
HOG-projectenn waren al verstrekkender. Deze richtten zich op een gezamenlijke 
doelgroep,, waarbij sprake was van enige mate van verstrengeling en formele regels, in 
dee vorm van een vastgesteld aantal te voeren gesprekken. Van aanpassing van imago, 
doelstellingenn en werkmethoden was daarentegen nog geen sprake. De twee onder-
zochtee SWI-projecten, tenslotte, voldoen in zekere mate aan de definitie van coördi-
natie.. Hier worden organisaties opgezet die gedeeltelijk los staan van de 'moederor-
ganisatie';; er is een samenwerkingsdoelstelling geformuleerd en er wordt tenminste 
naarr gestreefd om binnen de projectorganisatie naar elkaar toe te groeien en culturele 
verschillenn te overbruggen. 

Vervolgenss ga ik in op de strategieën om vorm te geven aan coördinatie - eveneens 
beschrevenn door Mulford en Rogers. Op basis van het onderzoek moet worden gecon-
stateerdd dat de meest vergaande strategie - de corporate strategy, gekenmerkt door 
eenn hoge mate van formaliteit, gecentraliseerde macht en collectieve belangen en 
doelenn - tot dusver binnen het onderzochte veld niet voorkomt. Met name van ge-
centraliseerdee macht is nooit sprake geweest. Integendeel, zelfs bij de meest vergaan-
dee vorm van samenwerking - de CWI's - blijf t de macht geconcentreerd bij (de top 
van)) de participerende organisaties. Zij kunnen desgewenst de samenwerking beper-
ken.. De alliance strategy (de 'tussenvorm' tussen corporate en de weinig vergaande 
mutuall  adjustment strategy) is wél aan de orde. De meeste samenwerkingsverbanden 
diee ik onderzocht heb, hadden een formele status - het waren geen 'toevallige' lokale 
initiatieven,, er waren, met uitzondering van de RCC's, uitvoerende medewerkers bij 
betrokkenn en er was sprake van nadruk op meer collectieve belangen en doelen (te 
wetenn in eerste instantie om meer arbeidsmarktintegratie te realiseren). 

Nemenn we het schema van dezelfde auteurs, waarin zij vier coördinatie-elementen 
(programma,, bronnen, cliënten en informatie) verbinden aan niveaus (organisatie, 
institutioneel,, staf uitvoering en alle niveaus) en mechanismen (plan-
ning/programmering,, fiscaal/personeel, kerndiensten/case coordination en admini-
stratie),, dan moeten we vaststellen dat van coördinatie van programma en bronnen 
geenn sprake is. Coördinatie van informatie en vooral cliënten, die zich inderdaad 
hoofdzakelijkk afspeelt op uitvoerend niveau en als mechanisme case coordination 
kent,, is bij alle onderzochte vormen van samenwerking duidelijk terug te vinden. De 
samenwerkingg tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties richt zich immers met 
namee op het afstemmen van de behandeling van de casus van gezamenlijke klanten. 

Mulfordd & Rogers scharen wetgevers en bestuurders onder een van de belangengroe-
penn bij coördinatie; zij vormen namelijk de zogenaamde 'support group'. Uit tabel 
2l877 blijk t dat de belangen van deze groep (toegankelijkheid, continuïteit en efficien-

l8?? Zie pagina 57 (hoofdstuk 3). 
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cy)) het best bereikt kunnen worden door middel van de corporate strategy - de meest 
vergaandee coördinatiestrategie die onderscheiden wordt. Dit strookt met het feit dat 
dee Nederlandse overheid gedurende de onderzochte periode samenwerking tussen 
arbeidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen steeds gestimuleerd heeft. 
Hett onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat meerdere bestuurders, zowel op 
landelijkk als gemeentelijk niveau, de meest vergaande vorm van coördinatie wensten, 
maarr deze wens niet vertaalden in beleidsplannen, wetende dat implementatie in de 
praktijkk niet haalbaar zou zijn. 

Hett ruilmodel van Levine & White188 is interessant ten aanzien van de financiële ge-
volgenn van een samenwerkingsproject. Eerder heb ik beschreven dat in bepaalde si-
tuatiess bij de beslissing al dan niet aan een samenwerkingsproject deel te nemen ook 
dee financiële positie van de partners een rol speelt. 'Arme' organisaties neigen eerder 
tott samenwerking dan 'rijke' organisaties. Verder vindt het model ondersteuning in 
dee onderzoeksresultaten wat de rol van het organisatiedomein betreft als mogelijke 
bronn van conflict bij interorganisationele coördinatie. Juist organisaties binnen een 
bepaaldd terrein zouden de neiging hebbenn een claim te leggen op de verantwoorde-
lijkheidd voor een deelterrein daarbinnen. Lammers, Mij s en Van Noort spreken van 
eenn tweeledig doel bij interorganisationele coördinatie: onderlinge strijd reguleren -
waaruitt blijk t dat men elkaar als concurrenten beschouwt - en het gezamenlijk 
machtsbereikk vergroten - waaruit juist spreekt dat men van elkaar afhankelijk is. 
Beidee kwalificaties zijn met betrekking tot de resultaten te zwaar. Wél is er sprake van 
antagonistischee samenwerking. Ik heb laten zien dat men enerzijds uiteenlopende 
belangenn heeft, maar uiteindelijk toch voor samenwerking kiest, omdat partijen op 
onderdelenn van elkaar afhankelijk zijn. 

Begrippenn als 'wederzijdse afhankelijkheid' en 'interdependentiebewustzijn', die door 
diversee theoretici op het terrein van interorganisationele coördinatie en netwerken 
vann organisaties gebezigd worden, kunnen worden gebruikt om de onderzoeksresul-
tatenn te interpreteren. Van onderlinge afhankelijkheid - of interdependentie - tussen 
arbeidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen is 
tott op zekere hoogte sprake. Zowel formeel als informeel is er een wederzijdse infor-
matiebehoefte.. Bovendien heeft men invloed op eikaars doelstellingen. Als, bijvoor-
beeld,, een arbeidsbureau niet actief bemiddelt, moet de uitkeringsinstantie de uitke-
ringg doorbetalen. In de literatuur wordt dit 'facilitative interdependence' genoemd. 
Hett bewustzijn daarvan is echter beperkt. Uit de interviews met betrokkenen komt 
namelijkk ook het beeld naar voren dat vele betrokkenen van mening zijn dat men uit-
stekendd zonder de anderen zou kunnen. 

Hett theoretisch model van Mijsl89 voor de ontwikkeling van de RIAGG's biedt inte-

1888 Zie Lammers, Mij s & Van Noort 1997. 
,899 Mij s 1987. 
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ressantt vergelijkingsmateriaal voor de resultaten van dit onderzoek. Zijn uitgangs-
puntt dat een interorganisationeel verband moet worden beschouwd als een proces 
vann sociale integratie tussen de betreffende organisaties kan ik slechts ten dele be-
vestigen.. De intensivering, uitbreiding en organisatie van interactie en communica-
tiess tussen de leden van de betrokken organisaties is een proces dat ook heeft plaats-
gevondenn ten aanzien van arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen. 
Hett onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat sprake is van een jarenlang proces, waar-
bijj  in een wisselwerking zowel de mate van onderlinge contacten als de mate van ge-
formaliseerdee samenwerking toenemen. De gevolgtrekking, die Mij s impliciet maakt, 
datt tegelijkertijd ook een proces van gemeenschappelijke cultuurvorming optreedt, 
kann ik voor de onderhavige organisaties echter niet bevestigen. Ik heb juist geconsta-
teerdd dat de culturen die binnen de afzonderlijke organisaties heersen hun invloed 
pass beginnen te verliezen op het moment dat er daadwerkelijk fysiek samengewerkt 
wordt. . 

Hett tweede uitgangspunt van Mijs was dat er een ontwikkelingsproces in vier fasen 
plaatsvindt,, resulterend in een interorganisationeel verband. Gesteld kan worden dat 
tenn aanzien van samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfs-
verenigingenn de RCC's de fasen 1 en 2 van Mij s vormen, aangezien er sprake was van 
'informelee coördinatie door personen binnen een klein deelnetwerk van betrekkelijk 
gelijksoortigee organisaties' - het kenmerk van de eerste fase - en tevens van 'infor-
melee coördinatie door de leidinggevende bestuurders en functionarissen van de ver-
schillendee organisaties, die regelmatig bijeenkomen' - het kenmerk van de tweede 
fase.. In de derde fase dient volgens Mij s sprake te zijn van 'mobilisatie van het inter-
organisationelee netwerk als geheel door het inmiddels hecht geïntegreerde deelnet-
werkk ten behoeve van bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen'. In het bijzonder 
dee bepaalde gemeenschappelijke doelstelling is bij de HOG-projecten duidelijk aan-
wezigg geweest, in de vorm van een bepaald aantal heroriënteringsgesprekken. Wat 
betreftt de vierde fase - waarin 'de betrokken organisaties een interorganisationeel 
verbandd vormen' - mag geconcludeerd worden dat de onderzochte SWI-projecten 
zodanigg concreet geworden zijn dat van een interorganisationeel verband gesproken 
kann worden. 

Tenn slotte komt de door Mij s geformuleerde conditie voor het ontwikkelingsproces 
datt druk van de overheid enerzijds als een noodzakelijke voorwaarde voor de levens-
vatbaarheidd van een interorganisationeel verband aanwezig moet zijn, maar ander-
zijdss geen voldoende voorwaarde vormt, exact overeen met mijn analyse in paragraaf 
6.2.. Daar constateerde ik dat de houding jegens initiatieven van de overheid welis-
waarr omschreven kan worden als 'als het moet, dan moet het maar', maar dat sa-
menwerkingg zonder een dergelijk initiatief vermoedelijk niet van de grond komt. 
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NetwerkenNetwerken van organisaties 

Binnenn het kader van de besproken theorie van 'netwerken van organisaties' wil ik 
ingaann op het functioneren van het netwerk dat arbeidsbureaus, sociale diensten en 
bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingenn gezamenlijk vormen. Hoe gedragen deze 
organisatiess zich binnen hun netwerk? In het model van Godfroij1^ wordt gesugge-
reerdd dat organisaties het netwerk waarvan zij deel uitmaken primair aanwenden om 
strategischh in te spelen op eigen doelen. Op grond van de onderzoeksresultaten on-
dervindtt het model op dit punt ondersteuning. Meerdere malen is gebleken dat bij 
eenn beslissing om te participeren in een samenwerkingsverband de vraag of het reali-
serenn van de eigen doelstelling erbij gebaat is expliciet wordt gesteld. 

Naastt het willen realiseren van de doelstellingen speelt het streven naar autonomie 
eenn rol. Eerder in dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat dit in het geval van arbeidsbu-
reauss en uitkeringsinstanties een belangrijke rol betreft. Dat men gezamenlijk een 
netwerkk vormt, is een voldongen feit, maar voor de notie van Litwak & Hylton1?1, die 
stellenn dat onafhankelijkheid voor organisaties functioneel is om de autonomie te 
bevorderen,, worden ook sterke aanwijzingen aangetroffen. Dit vormt een deel van de 
verklaringg voor de weinig vriendschappelijke relaties tussen arbeidsbureaus en uitke-
ringsinstanties.. Litwak & Hylton leggen verder een relatie tussen het streven naar 
autonomiee en de schaarste van middelen, in die zin dat autonomie van belang is 
wanneerr er een waardenconflict is, maar de waarden tegelijkertijd beiden gewenst 
zijn;; bij schaarsheid van middelen kan er zelfs een concurrentieverhouding ontstaan, 
terwijll  de waarden theoretisch verenigbaar zijn. Van deze theoretische verenigbaar-
heidd van waarden is in hoge mate sprake in het geval van de bij het onderzoek be-
trokkenn organisaties. (Zij streven, zij het ieder op hun eigen wijze, uiteindelijk alle-
maall  naar integratie op de arbeidsmarkt van hun (gezamenlijke) klanten.) Inderdaad 
iss een bepaalde concurrentieverhouding geconstateerd. 

Interessantt is de voorspelling van Litwak & Hylton dat een "coordinating agency" zal 
ontstaann wanneer een aantal niet-conflicterende elementen een behoefte aan coördi-
natiee oproepen, onder de voorwaarde dat er sprake is van gedeeltelijke interdepen-
dentie,, de organisaties zich bewust zijn van de interdependentie en er een mogelijk-
heidd is om de interdependentie te vertalen in gestandaardiseerde activiteiten. Dit 
strooktt in zekere mate met de resultaten van het onderzoek. De CWI's (of banencen-
tra)) kunnen worden beschouwd als een coordinating agency. Aan de voorwaarden 
wordtt bovendien voldaan. Er zijn niet-conflicterende elementen die een behoefte aan 
coördinatiee oproepen: iedereen streeft naar een effectieve en efficiënte dienstverle-
ningg inzake werk en inkomen. Blijkbaar is dit voldoende om een aantal elementen die 
well  conflicterend zijn te overstemmen. Het interdependentiebewustzijn is - dat 

11,00 Godfroij 1981. 
'9'' Litwak & Hylton 1962. 
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merktee ik al op - aan de lage kant, doch niet geheel afwezig. Gezamenlijke gestan-
daardiseerdee activiteiten zijn er nog niet veel - elke partner blijf t min of meer ver-
antwoordelijkk voor de eigen 'oude' taken - , maar de mogelijkheid daartoe is uiteraard 
aanwezig. . 

6.5.22 Bestuurskundige en beleidswetenschappeli jke theorieën 

Arbeidsvoorzieningg en sociale zekerheid zijn beleidsterreinen, waarop de overheid 
eenn grote invloed wenst uit te oefenen. Het is voor haar dus zaak het gewenste beleid 
adequaatt te implementeren. Dat was ook de reden om in hoofdstuk 3 aandacht te 
schenkenn aan beleidsnetwerken en de relatie tussen interorganisationele betrekkin-
genn en het handelen van uitvoerders. Hierna zullen de resultaten naar de betreffende 
passagess in hoofdstuk 3 worden teruggekoppeld. 

Beleidsnetwerken Beleidsnetwerken 

Dee moderne bestuurskundige inzichten die verwijzen naar publiek/private samen-
werking,, een consensus zoekende overheid en een onderhandelende overheid die 
door'' win/win-situaties' en 'package-deals' draagvlak tracht te creëren, zijn ook ten 
aanzienn van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid herkenbaar en van toepassing. 
Immers,, we hebben gezien dat de overheid zeer bewust op bepaalde momenten wél 
enn op bepaalde momenten juist niet het proces moet sturen om haar doel - samen-
werkingg - te bereiken. Vanuit bestuurskundig oogpunt opereert de overheid op het 
terreinn van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid nog tamelijk ouderwets: politici 
bepalenn de beleidslijn, de organisaties - die op de bedrijfsverenigingen na publieke 
organisatiess zijn en allen een publieke taak hebben - voeren deze uit. 

Inn dat licht kan worden gesteld dat arbeidsvoorziening en sociale zekerheid beleids-
terreinenn zijn waarvoor geldt dat de maatschappelijke context een grote rol speelt. Er 
zijnn tal van partijen en belangen waarmee de beleidsmakers rekening dienen te hou-
den.. De stellingen van zowel Hufen & Ringeling1^ (dat klassieke hiërarchische 
structurenn uit de tijd zijn) als Hoekema & Van Manen1^ (dat de hedendaagse publie-
kee moraal het coöperatieve type van legaliteit dominantie verleent) snijden hier der-
halvee hout. 

Eenn vervolgvraag is hoe groot het belang van consensus tussen overheid en belangen-
groepenn is om continuïteit te waarborgen. Van Tatenhove & Leroy'94 achten dit be-
langg groot. Het zoeken van consensus gebeurt ten aanzien van arbeidsmarkt- en soci-
alezekerheidsbeleidd slechts in beperkte mate; op bestuurlijk niveau is er invloed voor 

ICIC>> 22 Hufen & Ringeling 1990. 
'933 Hoekema & Van Manen 1994. 
1944 Van Tatenhove & Leroy 1995. 
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dee sociale partners (op centraal niveau bij de arbeidsbureaus, voorheen bij de be-
drijfsverenigingenn en heden ten dage via het tripartiete Lisv). Op de uitvoerende or-
ganisatiess heeft de overheid echter een vrij sterke invloed. Zij kan uitvoeringsregels 
enn richtlijnen stellen in de richting van het gewenste beleid. De uitvoerende organi-
satiess worden ook bij het beleidsproces betrokken. De stelling van Klij n en Teisman ŝ 
datt de overheid geen centrale actor meer is, kan voor dit veld dan ook niet opgaan. 
Althanss niet wat de uitvoering betreft; bij de beleidsbepaling is de invloed van met 
namee de sociale partners juist groot. Wel tracht de overheid samenwerking voor de 
betrokkenenn tot een win/win-situatie te maken. Dit gebeurt door de beleidsterreinen 
onderr de noemer 'activerend arbeidsmarktbeleid' aan elkaar te koppelen. 

Dee idee van het netwerkmodel dat strategische keuzes van actoren vooral worden be-
paaldd op grond van percepties ten aanzien van de afhankelijkheid van andere actoren, 
dee eigen ambities en die van anderen binnen het beleidsveld en de problemen die 
daarr spelen vindt daarentegen wél ondersteuning in de resultaten van dit onderzoek. 
Uitt de resultaten komt immers naar voren dat de primaire reactie van de betrokken 
organisatiess op onderlinge samenwerking is om het eigen belang daarbij te bepalen. 
Wanneerr men tot het inzicht komt dat men bepaalde ambities beter kan bereiken sa-
menn met anderen, is men ook bereid de eigen doelstelling ter discussie te stellen. 

OnderhandelendOnderhandelend bestuur 

Watt is de zeggingskracht van het concept 'onderhandelend bestuur' bij de bestude-
ringg van samenwerkingsverbanden tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties? 
Omm deze vraag te kunnen beantwoorden, moet worden vastgesteld in hoeverre de 
diversee elementen van de typering van Hoekema, die ik in hoofdstuk 4 geciteerd heb 
vann toepassing zijn. Het ging daarbij om een proces van overleg en onderhandeling 
binnenn een duurzaam netwerk tussen openbare bestuursorganen, particuliere organi-
satiess en belangengroepen. Deze partijen zijn, hoewel wat meer in elkaar vervlochten 
dann bij meer bekende voorbeelden van onderhandelend bestuur, bij het beleid inzake 
arbeidsvoorzieningg en sociale zekerheid vertegenwoordigd. Tezamen vormen zij een 
duurzaamm netwerk waarin overleg en (soms) onderhandeling voorkomen. 

Bovendienn komt de veronderstelde effectiviteit van onderhandelend bestuur niet al-
leenn tot uiting in het zoeken van draagvlak door de overheid in 'het veld'. Hoekema et 
al.1?66 besteden ook aandacht aan onderhandelend bestuur als effectief organisationeel 
verbandd vanuit het contingentieperspectiefw. Bepaalde typen organisatie(regime)s 
vertonenn veel overeenkomsten met de typering van onderhandelend bestuur. Daarbij 
denkee men aan situaties waarin coördinatie gekenmerkt wordt door ongedwongen-

'955 Klij n & Teisman 1992. 
'966 A.J. Hoekema et al. 1997, pp. 88-95. 
]977 In het contingentieperspectief staat de relatie tussen de organisatie en haar omgeving centraal. 
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heidd (weinig hiërarchie), veel gemeenschappelijke waarden en doelstellingen, (be-
reidheidd tot) interactie en identificatie met het totale verband. Als een dergelijk inter-
organisationeell  verband kunnen ook diverse vormen van samenwerking tussen ar-
beidsbureauss en uitkeringsinstanties worden beschouwd. 

InterorganisationeleInterorganisationele betrekkingen en het handelen van uitvoerders in een uitvoe-
ringsproces ringsproces 

Arentsenn tracht door middel van een schema1?8 te voorspellen of integratie van het 
handelenn van uitvoerders waarschijnlijk is. Om dit voor de samenwerking die ik on-
derzochtt heb, te toetsen, moet allereerst de vorm van taakverdeling vastgesteld. Een 
opeenvolgendee vorm van taakverdeling is hier het meest van toepassing op de relatie 
tussenn een sociale dienst en de bedrijfsverenigingen; een parallelle vorm, met af en 
toee enige kenmerken van reciprociteit, voldoet het best voor de samenwerking tussen 
eenn van de twee uitkeringsinstanties en een arbeidsbureau. Daarnaast is enkel sprake 
vann procescoördinatie; niet van productcoördinatie - met betrekking tot het product 
wordtt niets geïntegreerd, er blijven drie producten. De voorspelling luidt dan dat in-
tegratiee tussen sociale dienst en bedrijfsverenigingen 'waarschijnlijk' is, maar niet 
'zeerr waarschijnlijk' - omdat niet ook van productcoördinatie sprake is. Integratie 
tussenn arbeidsbureau en uitkeringsinstanties zou zonder productcoördinatie 'onwaar-
schijnlijk'' zijn. 

Dee 'toets' van deze voorspelling valt ondanks de complicatie dat het meestal samen-
werkingg tussen drie partijen betreft, niet onverdeeld positief uit. In de praktijk zijn 
hett immers meestal de bedrijfsverenigingen die de bottleneck vormen; samenwerking 
zonderr participatie van het arbeidsbureau is zeer zeldzaam. Het is echter wel aanne-
melijkk dat de geconstateerde belemmeringen minder problematisch zouden zijn ge-
weestt wanneer er wel van enige productcoördinatie sprake zou zijn geweest. 

6.5.33 Transactiekosten en institutie s 

Dee centrale vraag in deze paragraaf is in hoeverre het coördineren van arbeidsvoor-
zieningg en sociale zekerheid een typische vorm van institutionalisering is. Hoe komt 
samenwerkingg als institutie tot stand? Welke transactiekosten spelen een rol? In wel-
kee fase van het institutionaliseringsproces bevindt de samenwerking zich. Aan de 
handd van de algemene opmerkingen over institutionalisering van North en Van 
Voordenn zullen deze vragen worden bezien. De transactiekostenbenadering zal hier 
niett meer expliciet aan de orde komen, maar slechts in verband worden gebracht met 
dee institutionele theorieën. 

1988 Zie tabel 3, hoofdstuk 3 p. 74. 
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DeDe institutionele theorie van Norths 

Hett type coördinatie dat in dit onderzoek centraal staat, voldoet aan de speltheoreti-
schee condities, zoals North die geformuleerd heeft. Het betreft immers een 'spel' dat 
zichh herhaalt (arbeidsbemiddeling en uitkeringsverstrekking zijn altijd in zekere mate 
noodzakelijk),, men heeft voldoende informatie over elkaar en het aantal 'spelers' is 
kleinn (een arbeidsbureau, een sociale dienst en een aantal bedrijfsverenigingen). Dat 
dee coördinatie echter niet zonder slag of stoot verloopt, is verklaarbaar aan de hand 
vann inzichten uit de transactiekostenbenadering. Zo is er sprake van onzekerheid in 
dee vorm van 'bounded rationality': het is soms moeilijk te overzien of een organisatie 
haarr diensten op een betere manier kan verlenen in samenwerking met anderen. Ook 
'opportunism'' kan worden geconstateerd: los van het maatschappelijk belang spelen 
allerleii  eigenbelangen van de organisaties mee. 

Err is ten aanzien van (de uitvoering van) arbeidsvoorziening en sociale zekerheid een 
institutionelee verandering opgetreden in de vorm van een overgang van een instituti-
oneell  gescheiden uitvoering van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid naar een 
meerr gecoördineerd model. Tot aan de jaren tachtig was de 'prijs' van het 'contract' 
voorr alle partijen de juiste. Dit veranderde met de introductie van de idee van active-
rendd arbeidsmarktbeleid. Voor de sociale diensten werd het daarmee interessant om 
eenn wijziging van het contract na te streven. De prijs van de institutionele scheiding 
werdd te hoog, omdat de sociale diensten de kennis van en de toegang tot de arbeids-
marktt ontbeerden om het activerend beleid te kunnen uitvoeren. Vervolgens, zo blijkt 
ookk uit het onderzoek, komt een moeizaam veranderingsproces op gang, dat welis-
waarr langzaam maar zeker tot coördinatie leidt, maar waarbij door partijen tal van 
belangenafwegingenn gemaakt worden. Zowel regels als conventies worden bij dit pro-
cess gewijzigd. Dit is in lij n met hetgeen volgens North te verwachten zou zijn. 

Ookk de padafhankelijkheid van het proces van institutionele verandering is hier 
waarneembaar.. Het is immers duidelijk gewerden dat de samenwerking tussen ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen vanuit deze organisaties be-
zienn aanloopkosten met zich meebrengt, zowel in financiële als in niet-financiële zin. 
Opp basis van het onderzoek kan echter nog niet gesteld worden dat het 'point of no 
return',, waarop het voor geen der partijen aantrekkelijk is om de nieuwe institutie 
'terugg te draaien' wat betreft coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid 
all  bereikt is. 

1999 North 1990. 
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HetHet institutionele model van Van Voorden200 

Inn de terminologie van Van Voorden handelt het bij het samenwerkingsproces tussen 
arbeidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen om een bewust institutiona-
liseringsproces.. Het proces is, zo blijkt uit het onderzoek, primair ingegeven door de 
werkloosheidsproblematiek,, die in de jaren tachtig steeds moeilijker beheersbaar 
werd.. De strategie die hierbij, wederom in Van Voordens termen, gehanteerd werd, 
wass het uitoefenen van invloed op de principes van marktgedrag. 

Off  het bij de coördinatievormen tussen arbeidsvoorziening en sociale zekerheid gaat 
omm interne dan wel externe institutionalisering kan niet goed worden vastgesteld. 
Mett de eerder in zowel het vorige als het onderhavige hoofdstuk gemaakte opmerkin-
genn omtrent de rol van de bestuurlijke overheid in het achterhoofd, stel ik vast dat het 
primairr een extern institutionaliseringsproces betreft (door een boven de partijen 
staandee actor (de overheid) bepaald), maar dat gedurende het grootste deel van het 
process zélf eerder gesproken moet worden van een intern institutionaliseringsproces 
-- waarin de betrokken partijen zelf het initiatief hebben. 

Wanneerr de criteria van Van Voorden worden gehanteerd om ten aanzien van het in 
ditt onderzoek centraal staande samenwerkingsproces de institutionaliseringsgraad 
vastt te stellen, ontstaat een somber beeld. Noch aan de eis van gezamenlijke cultuur-
vormingg (de normatieve fase) noch aan de eis van het vastleggen van zaken in een 
geformaliseerdee structuur (de structurele fase) is voldaan. Ik stel overigens vast dat 
aann de tweede eis in hogere mate wordt voldaan dan aan de eerste. Dit is in tegen-
spraakk met het analysemodel van Van Voorden, waarin hij stelt dat de normatieve 
fasee aan de structurele voorafgaat. 

Tenn slotte bespreek ik de voorwaarden voor de initiatie en afwikkeling van een insti-
tutionaliseringsprocess die Van Voorden heeft geformuleerd. De mogelijkheid om een 
urgentt probleem te formuleren - de eerste voorwaarde - was inderdaad aanwezig, in 
dee vorm van een aanzienlijk en moeilijk beheersbaar werkloosheidscijfer, hetgeen 
voorr iedereen, maar vooral voor de sociale diensten - die het aantal cliënten sterk 
zagenn stijgen - een probleem was. De voorwaarde dat de uitgangssituatie geen be-
lemmeringenn mag opleggen vormt een probleem. Alleen al het feit dat er op grond 
vann de jarenlange gescheiden uitvoering specialisatie ontstaan is - zoals ik eerder liet 
zienn - , vormt een aanzienlijke belemmering. Ook de steun van achterban, betrokke-
nenn en belanghebbenden voor het proces is twijfelachtig. De resultaten suggereren 
datt er niet louter voorstanders van samenwerking zijn. De beschikbaarheid van 'in-
stitutionall  entrepreneurs' in de vorm van leidersfiguren, ten slotte, hangt sterk af van 
dee lokale omstandigheden. 

2000 van Voorden 1975. 
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Samenvattendd kan worden vastgesteld dat samenwerking tussen arbeidsbureaus en 
uitkeringsinstantiess de kenmerken vertoont van een proces van institutionalisering. 
Wanneerr de voortgang van dit proces nader wordt bekeken, blijkt het proces echter 
nogg in een beginfase te verkeren. 
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7 7 
Conclusiess en toekomstperspectief 

7.11 Inleidin g 

Inn de twee voorafgaande hoofdstukken zijn de resultaten van het onderzoek, dat aan 
ditt boek ten grondslag ligt, besproken en geanalyseerd. Nu kom ik terug op de vragen 
diee ik in de probleemstelling (paragraaf 1.6) en de daaraan ontleende onderzoeksvra-
genn (paragraaf 4.5) heb opgeworpen. Hoe deze vragen kunnen worden beantwoord 
komtt aan de orde in paragraaf 7.2. 

Nadatt de conclusies getrokken zijn, zal ik in paragraaf 7.3 en 7.4 de actuele verande-
ringenn die in de uitvoeringsorganisatie van de arbeidsvoorziening en de sociale ze-
kerheidd plaatsvinden bespreken en een poging doen op basis van mijn onderzoek aan 
tee geven welke rol samenwerking hierin te vervullen heeft. 

7.22 Conclusie 

Hiervoorr zijn in hoofdstuk 5 en (vooral) in hoofdstuk 6 reeds talrijke conclusies ge-
trokkenn ten aanzien van deelonderwerpen van de bestudeerde samenwerking. Daar-
bijj  ging ik echter niet uit van de geformuleerde onderzoeksvragen, maar van de beïn-
vloedingsfactorenn die bij de uitvoering van het onderzoek gebruikt zijn. In deze para-
graaff  geef ik de algemene conclusies weer, om aldus de vragen die voortvloeien uit de 
probleemstellingg te beantwoorden. Conform de tweedeling die in de probleemstelling 
gehanteerdd is, worden conclusies onderscheiden die de vormgeving van de samen-
werkingg betreffen en die het verloop ervan betreffen. 

7.2.11 Conclusies ten aanzien van de vormgeving van samenwerking 

Hett eerste deel van de vraagstelling van het onderzoek behelsde de beschrijving van 
dee wijze waarop is samengewerkt tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en be-
drijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen.. Het belang van deze vraag is gelegen in de 
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relatiee met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In dat kader is het interessant om 
vastt te stellen wat de aard is van de pogingen tot samenwerking die tot dusver onder-
nomenn zijn. Deze vraag is feitelijk met de in hoofdstuk 5 gegeven beschrijving van de 
onderzochtee projecten reeds beantwoord. De drie vormen van samenwerking die voor 
hett onderzoek geselecteerd zijn, vormen een goede afspiegeling van de ontwikkeling 
diee de samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen 
sindss het begin van de jaren tachtig heeft doorgemaakt.201 

Dee bedoelde beschrijving leidt tot twee generale conclusies ten aanzien van de ont-
wikkelingwikkeling die de samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfs-
verenigingenn heeft doorgemaakt. Ten eerste blijkt dat een steeds groter wordend deel 
vann de betreffende organisaties bij de samenwerking betrokken wordt. Aanvankelijk 
blijf tt het beperkt tot het hoogste niveau; inmiddels ligt de nadruk juist op het uitvoe-
rendd niveau. De tweede conclusie luidt dat de thema's waarop wordt samengewerkt, 
veranderen.. Het bereik verschuift van afstemming op beleidsniveau naar organisato-
rischee integratie. 

ConclusieConclusie 1A: De geformuleerde doelstelling van samenwerkingsprojecten is zich in 
dede loop der tijd in toenemende mate gaan richten op integratie van de 
uitvoering.uitvoering. Ten gevolge daarvan zijn in toenemende mate (ook) uit-
voerendevoerende medewerkers bij samenwerkingsprojecten betrokken. 

Naa verloop van tijd verschuift het perspectief enigszins van de directie naar het uit-
voerendd niveau. Daarvoor zijn allerlei redenen denkbaar, maar de ontwikkeling vloeit 
voorall  voort uit het voortschrijdend inzicht dat samenwerking zonder participatie van 
uitvoerendee medewerkers minder harmonieus verloopt. Directieleden en managers 
gevenn zich meer rekenschap van de waarde van bepaalde ideologieën die in hun or-
ganisatiee gehuldigd worden dan zij die werkzaam zijn in de uitvoering, en wegen dit 
puntt dan ook zwaarder mee. Uitvoerende medewerkers redeneren merendeels vanuit 
concretee ervaringen die zij in de praktijk hebben opgedaan. Zij ondervinden de af-
stemmingsproblemenn in de dagelijkse praktijk, op grond waarvan zij, ondanks tal van 
bedenkingen,, een positieve houding aannemen ten aanzien van samenwerking met 
anderen.. De eigen autonomie en identiteit van de organisatie is voor uitvoerende me-
dewerkerss veel minder van belang dan voor de leden van de directies. Opmerkelijk is 
daarbijj  dat directeuren juist vaak te kennen geven dat zij veronderstellen dat de me-
dewerkerss juist van hen verwachten dat zij de organisatie beschermen tegen externe 
bedreigingen.. Bovendien creëert een boffom-upbenadering een groter draagvlak bin-
nenn de organisatie. 

2011 Vóór de jaren tachtig was er geen sprake van samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten 
enn bedrijfsverenigingen of voorlopers van deze instellingen, in die zin dat er een orgaan werd opgericht 
waarinn medewerkers van de betreffende instellingen waren afgevaardigd. Wel was er sprake van af-
stemmingg ad hoc ten aanzien van bepaalde kwesties. 
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Eenn tweede aspect - in het verlengde liggend van het eerste - van de trend die ik met 
dezee conclusies wil aangeven, betreft de bij samenwerking betrokken personen. De 
personelee samenstelling van samenwerkingsprojecten is niet steeds gelijk. Ten eerste 
zijnzijn er niet steeds alle drie partijen bij betrokken - de bedrijfsverenigingen partici-
peerdenn bijvoorbeeld niet in de HOG-projecten -, maar belangrijker is het feit dat 
niett steeds wordt gekozen voor hetzelfde type medewerker als 'afgevaardigde' in een 
samenwerkingsproject.. De drie onderzochte vormen van samenwerking - RCC's, 
HOG-projectenn en SWI-projecten, zoals omschreven in hoofdstuk 5 - kenden een 
verschillendee personele samenstelling, in die zin dat de vertegenwoordigers van ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen in de betreffende samenwer-
kingsverbandenn geen gelijksoortige functionarissen waren. 

Dee RCC's bestonden uit directeuren en hoger kader, bij de HOG-projecten waren 
voorall  functionarissen op managementniveau, aangevuld met een aantal uitvoerende 
medewerkerss en de SWI-projecten werd juist primair vormgegeven door uitvoerende 
medewerkers.. Een bijzonderheid van de HOG-projecten was overigens dat daarbij 
eenn aantal (uitvoerende) medewerkers betrokken was dat niet afkomstig was van de 
socialee dienst of het arbeidsbureau. Zij werden beschouwd als 'eigen personeel' van 
dee projectorganisatie. 

ConclusieConclusie 1B: Het bereik van samenwerking is geëvolueerd van afstemming op een 
ofof enkele beleidspunten tot partiële organisatorische integratie over 
dede hele linie. 

Hett feit dat de vormgeving van samenwerking zich in de loop der tijd meer concen-
treertt op het uitvoerend niveau, ligt in het verlengde van het steeds toegenomen be-
reikk dat wordt nagestreefd. In het begin van de jaren tachtig houdt de samenwerking 
niett meer in dan het afstemmen van bepaalde beleidskwesties. Dit gebeurt op hoog 
niveau.. Pas wanneer de directieleden het op een bepaald punt eens zijn, wordt de rest 
vann de organisaties geïnformeerd. 

Mett Samenwerking Werk en Inkomen (SWI) verandert deze situatie echter. Men is 
tott het inzicht gekomen dat in eerste instantie het 'gezicht' van de organisaties geïnte-
greerdd dient te worden, met andere woorden: er moet voor de klant één loket voor 
uitkeringsverstrekkingg en arbeidsbemiddeling komen. Er wordt bewust gekozen voor 
eenn boftom-upbenadering. Op lokaal niveau bestaat de vrijheid om samenwerkings-
initiatievenn te ontplooien. Bovendien is men inmiddels tot de conclusie gekomen dat 
err grenzen zitten aan wat op het hoogste niveau kan worden afgestemd, waarmee het 
perspectieff  verschuift naar de concrete uitvoering. Dat was in zekere zin al het geval 
bijj  de uitvoering van de heroriënteringsgesprekken, die door 
lokalee arbeidsbureaus en sociale diensten werden uitgevoerd. De samenwerking bleef 
echterr nog beperkt tot dit enkele thema. De kern van SWI is juist een gecoördineerde 
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uitvoeringg van alle front-officetaken, terwijl de back offices hun zelfstandigheid be-

houden. . 

7.2.22 Conclusies ten aanzien van het ver loop van samenwerking 

Uitt het voorgaande trek ik vier conclusies met betrekking tot de beantwoording van 
dee vraag waar een succesvolle samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten 
enn bedrijfsverenigingen van afhangt, of in ieder geval sterk mee samenhangt. Ten 
eerstee kom ik tot de conclusie dat beter gekozen kan worden voor de meest vérgaande 
samenwerking,, dat wil zeggen dat de samenwerkende organisaties volledig opgaan in 
éénn nieuwe organisatie. De tweede conclusie luidt dat het proces van toenemende 
samenwerkingg zeer zorgvuldig begeleid en geregisseerd moet worden door personen 
enn instanties die een bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Op de derde plaats 
blijk tt dat samenwerking belemmerd wordt door de onduidelijke situatie die bestaat 
opp grond van de bestuurlijke en wettelijke scheiding tussen arbeidsvoorziening, de 
bijstandd en de werknemersverzekeringen. Ten slotte bestaat er eveneens onvoldoende 
duidelijkheidd over de financieringsstructuur. 

ConclusieConclusie 2 A: Om de samenwerking volledig tot bloei te laten komen, dient zij niet 
beperktbeperkt te blijven tot de integratie van slechts bepaalde delen van de 
betrokkenbetrokken oi-ganisaties, maar kan juist beter een volledige integratie 
wordenworden nagestreefd. 

Tott op heden heeft coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid nooit 
meerr behelsd dan samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en be-
drijfsverenigingen.. Deze organisaties zijn altijd ook zelfstandig blijven bestaan. Wel 
wordtt de omvang van de samenwerking in de loop der tijd steeds groter. De conclusie 
moett uiteindelijk luiden dat juist het feit dat er steeds een nieuwe organisatie wordt 
opgerichtt naast de reeds bestaande organisaties, de samenwerking sterk onder druk 
zett en tot mislukken gedoemd maakt. De afhankelijkheid van elkaar blijf t zo beperkt 
tott een gezamenlijke 'behandeling' van cliënten. In een klimaat waar de samenwer-
kendee instanties voor hun eindresultaten niet of nauwelijks van elkaar afhankelijk 
zijnn kunnen belangentegenstellingen beter worden uitgespeeld. 

Veelall  wordt ervan uitgegaan dat samenwerking tussen een arbeidsbureau en uitke-
ringsinstantiess zich beter kan beperken tot de zogenaamde frontofflce-taken. Deze 
behelzenn de taken waarbij contact met de cliënten plaatsheeft en worden onderschei-
denn van de backoffice-taken, die betrekking hebben op het beheer van de kerntaken. 
Dee voorkeur voor samenwerking op frontoffice-taken is verklaarbaar uit het feit dat 
dee behoefte aan samenwerking doorgaans meer voortkomt uit de noodzaak om klant-
vriendelijkerr te opereren dan uit de idee dat men de eigen kerntaak alleen niet goed 
zouu kunnen uitvoeren. De samenwerking was er steeds primair op gericht om de in-
stitutionelee scheiding voor de klant minder zichtbaar en merkbaar te maken. 
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Concreett betekent dit dat er naast de (twee of) drie bestaande instellingen een nieuwe 
organisatiee wordt opgericht. Een neveneffect dat hierbij optreedt, is dat bepaald moet 
wordenn welke medewerkers overgaan naar deze nieuwe organisatie. De keuze hierbij 
valtt vrijwel altijd op personen die positief staan tegenover samenwerking, terwijl de 
tegenstanderss binnen de eigen organisatie blijven. Dit verscherpt de tegenstelling 
tussenn het samenwerkingsverband en de 'moederorganisaties'. Op deze grond zijn de 
overlevingskansenn van een samenwerkingsproject groter wanneer de participanten 
niett tegelijkertijd ook zelfstandig voortbestaan. Iedereen maakt dan deel uit van de 
nieuwee organisatie en alle taken en alle bevoegdheden liggen bij deze organisatie; dit 
smoortt tal van mogelijke strijdpunten in de kiem. De in hoofdstuk 6 omschreven te-
genstellingen,, zoals verschillende visies, culturen en belangen en het streven naar 
autonomie,, tussen de samenwerkende organisaties zijn in de loop der jaren niet klei-
nerr geworden. Waarschijnlijk zullen zij slechts verdwijnen na een volledige integratie 
vann de organisaties. Belangrijke belemmeringen voor samenwerking tussen arbeids-
bureauss en uitkeringsinstanties zouden op deze manier kunnen worden weggeno-
men. . 

Hett is bovendien niet uitgesloten dat een apart functionerend samenwerkingsver-
bandd een eigen leven gaat leiden, min of meer los van de 'moederorganisaties'. In 
plaatss van het tot elkaar komen van de samenwerkende instanties ontstaat er dan een 
extraa partij, die op haar beurt een eigen cultuur, identiteit, etcetera ontwikkelt. Er 
dringtt zich aldus een keuze op tussen alles of niets: óf de organisaties kiezen als ge-
heell  voor samenwerking óf men gaat niet verder dan samenwerking op basis van za-
kenn die zich ad hoc aandienen. Het mengen van voor- en tegenstanders in de afvaar-
digingg naar een samenwerkingsproces kan een 'tussenoplossing' zijn, maar doet het 
structurelee probleem niet verdwijnen. 

Eenn ander gevolg van het laten voortbestaan van de gescheiden back offices is dat een 
juistee verdeling van taken binnen het samenwerkingsverband veel aandacht vraagt. 
Steedss weer blijk t het moeilijk te zijn om iedereen tevreden te stellen; niemand wil er 
opp achteruitgaan en iedereen wenst voor de eigen organisatie een toegevoegde waar-
dee aan de samenwerking te ontlenen. Met andere woorden: het belang van de eigen 
organisatiee staat nadrukkelijk voorop; men is bereid samen te werken als men er zelf 
ookk beter van wordt. Deze eigenbelangen kunnen triviaal zijn, het behouden van de 
zeggenschapp over budgetten bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er inhoudelijke geschillen 
overr sociaal beleid en de werkmethode. 

Problemenn van dergelijke aard zijn eveneens te voorkomen door integratie van de 
gehelee organisaties. Het voortbestaan van de samenwerkende organisaties als zelf-
standigee eenheden leidt tot de wens hun identiteit, autonomie en herkenbaarheid te 
willenn behouden en met het oog daarop tevens tot de wens hun stempel op het sa-
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menwerkingsverbandd te willen drukken. Belangentegenstellingen en tegenstrijdige 
doeleindenn worden dan eerder benadrukt dan gebagatelliseerd. Bovendien zullen ook 
problemenn die gerelateerd zijn aan de heersende cultuurverschillen tussen de ver-
schillendee organisaties langer en intensiever kunnen voortduren wanneer de organi-
saties,, en daarmee hun cultuur, behouden blijven. Hoewel er veel voor te zeggen valt 
datt in zo'n nieuwe organisatie oude tegenstellingen naar boven zullen komen die te 
herleidenn zijn tot de oude organisaties, zullen na een volledige integratie de 'oude' 
culturenn sneller verdwijnen en kan na verloop van tijd een nieuwe, gezamenlijke cul-
tuurr ontstaan. 

ConclusieConclusie 2 B: Samenwerking vereist een zoi^gvuldige procesbegeleiding en regie. 

Samenwerkingg tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen ont-
staatt zelden spontaan. Vrijwel altijd wordt op een meer centraal niveau een initiatief 
genomen.. Meestal is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de plaats 
waarr dit gebeurt. Daarbij dient wel bedacht te worden dat op het Ministerie een aan-
tall  lokale signalen bij de overwegingen wordt meegenomen. Zo kan een idee van lo-
kalee bestuurders of een ad hoc genomen initiatief worden overgenomen. Zoals ik in 
dee voorgaande hoofdstukken al heb aangestipt, is daarbij een bijzondere rol wegge-
legdd voor de politiek, maar ook van de kant van de directies van de samenwerkende 
organisatiess is een regiefunctie vereist. De initiële veranderingsbereidheid van de uit-
voerendenn zélf is zeer gering. Ook wat betreft samenwerking tussen arbeidsbureaus, 
socialee diensten en bedrijfsverenigingen, zo constateerde ik reeds eerder, zou er wei-
nigg zijn gebeurd zonder bepaalde initiatieven daartoe van de kant van verschillende 
overhedenn en bepaalde directeuren of managers die de politieke signalen snel oppik-
ten. . 

Inn het vorige hoofdstuk heb ik precies aangegeven wat de politieke regie op gezette 
tijdenn zou moeten inhouden. (Op bepaalde momenten, met name in de begin- en 
eindfasee van het proces, is een actieve regie nodig; in de tussenfase geniet een rol 'op 
afstand'' de voorkeur.) De behoefte aan een zorgvuldige regie hangt samen met een 
aantall  factoren. 

Tenn eerste met het feit dat, zoals ook tijdens het onderzoek is gebleken, een aantas-
tingg van de autonomie - soms van individuele medewerkers, maar meer nog van or-
ganisatiess als geheel - bij velen een gevoelige snaar raakt. Er zijn mechanismen 
werkzaamm die ertoe leiden dat organisaties zich in dezen risicomijdend opstellen. Zij 
offerenn hun autonomie - en hun identiteit - niet op voordat er zekerheden gegeven 
kunnenn worden omtrent de nieuwe situatie. Om dit soort zekerheden te kunnen krij -
gen,, zijn afspraken nodig, alsmede het vertrouwen dat alles ook volgens afspraak zal 
verlopen.. Daarbij speelt een overtuigende centrale regie een rol. Dat geldt tevens voor 
dee directies. Aan hen is de taak de mensen in hun eigen organisatie voldoende te en-
thousiasmeren.. Directeuren hebben vaak de indruk dat hun medewerkers van hen 
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verwachtenn dat zij de autonomie van de organisatie bewaken. Dat kan een reden zijn 
omm samenwerking af te wijzen. Echter, zolang uitvoerenden een duidelijk beeld heb-
benn van de veranderingen en overtuigd kunnen worden van de praktische uitvoer-
baarheidd zullen zij de directie in haar plannen volgen; sterker: ik constateerde onder 
conclusiee 1 al dat zij door hun concrete ervaring met problemen een meer pragmati-
schee houding ten toon spreiden. Om te voorkomen dat emotionele motieven de bo-
ventoonn voeren over het maken van een rationele afweging, blijkt de rol van onder-
steuningg door 'regisseurs' belangrijk te zijn. Goed leiderschap kan de emoties sturen. 
Echter,, ook goede regisseurs kunnen geen ijzer met handen breken. Het negeren van 
emotionelee motieven door te snel grote stappen te willen zetten is weinig zinvol. 
Wanneerr er eenmaal een negatief sentiment heerst ten aanzien van samenwerking, is 
hett moeilijk om dit weer ongedaan te maken. De weg der geleidelijkheid - zonder de 
vaartt te verliezen - is het meest effectief; hoogdravende initiatieven, zoals de HOG-
projecten,, blijken niet in één keer haalbaar te zijn op grond van weerstanden onder 
degenenn die er in de praktijk uitvoering aan moeten geven. De SWI-projecten, die 
berustenn op een proces van enkele jaren, reiken uiteindelijk verder. 

Eenn tweede pijler onder de conclusie dat een actieve regie bevorderlijk is voor sa-
menwerkingg is de noodzaak van het beïnvloeden van ideologieën en visies die binnen 
dee samenwerkende organisaties heersen. Het blijkt dat ideologieën en (maatschap-
pij)visiess tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingenn uiteenlopen. Men doet geen concessies aan de eigen filo-
sofiee uitsluitend omwille van de samenwerking. In het meest gunstige geval ontstaan 
err na verloop van tijd nieuwe inzichten. Of deze nieuwe inzichten eensluidend zijn 
valtt vervolgens te bezien. Hier zal wederom een sterke regie nodig zijn om iedereen 
opp een lij n te krijgen. Iedereen zal zich moeten kunnen herkennen in de gezamenlijke 
filosofie,filosofie, dus deze zal met de nodige (overtuigings)kracht aan de man moeten worden 
gebracht.. Goede argumentatie is daarbij een vereiste. Compromissen zijn daarbij lang 
niett altijd een geschikte optie. Het maken van een duidelijke keuze blijkt meer ge-
waardeerdd te worden. Met name politici dienen zich ervan bewust te zijn dat zij door 
uitvoerendenn gemakkelijk beschouwd worden als de spreekwoordelijke beste stuurlui 
aann wal. Tot op zekere hoogte zijn de uitvoerendenn echter trouw aan het bevoegd ge-
zagg en zullen zij zich schikken in het gevoerde beleid. 

ConclusieConclusie 2 C Uniformiteit van relevante wetgeving is een voorwaarde voor sa-
menwerking. menwerking. 

Mett de twee voorgaande conclusies is het verhaal nog niet rond. Om een goede regie 
tee kunnen voeren en een pleidooi voor volledige integratie van de organisaties reëel te 
kunnenn achten, is een heldere (begin)situatie gevraagd. Geconstateerd moet worden 
datt deze helderheid in de praktijk ontbreekt. Dit valt voor een groot deel te wijten aan 
hett ontbreken van uniformiiteit van relevante wetgeving. Daar waar bij samenwer-
kingg tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen problemen 
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wordenn ervaren die terug te voeren zijn op het feit dat de structuur van de samenwer-
kendee partners uiteenloopt, bedenke men zich dat de achterliggende oorzaak van de-
zee uiteenlopende structuren gelegen is in het feit dat de wetgeving voor arbeidsvoor-
ziening,, werkloosheidsverzekering en bijstandsverlening inhoudelijk gescheiden is. 
Mett name bestuurlijk zijn de verschillen erg groot. Omdat elke wet zijn eigen uitvoe-
ringsorganisatiee kent, heeft men jarenlang langs elkaar heen gewerkt. Ieder heeft 
striktt eigen bevoegdheden en slechts waar er onvermijdelijke raakvlakken zijn, wordt 
dee uitvoering gecoördineerd. 

Opp basis van het onderzoek kom ik tot de conclusie dat hiermee feitelijk aan een van 
dee belangrijkste randvoorwaarden om tot een gecoördineerde uitvoering te komen 
niett is voldaan. Een aantal respondenten houdt dan ook een pleidooi voor een verre-
gaandee integratie van de Arbeidsvoorzieningswet, de sociale verzekeringswetgeving 
(ZW,, WAO, WAO en Osv) en de Algemene bijstandswet. Het wordt dan logischer om 
ookk de uitvoering in handen van één organisatie te leggen. 

ConclusieConclusie 2 D Een te complexe en niet-eenduidige financieringsstructuur van het 
stelselstelsel van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid belemmert sa-
menwerkingmenwerking bij de uitvoering. 

Naastt het gebrek aan helderheid op grond van verschillen in bestuurs- en organisatie-
structuurr vormt de financiering van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid 
eenn bron van onduidelijkheid. De basis voor deze onduidelijkheid is enerzijds gelegen 
inn de complexiteit van de financiering. Lang niet altijd is bij alle betrokken bekend 
hoee groot bepaalde budgetten zijn en waar zij vandaan komen. De financiële stromen 
vann en naar uitvoerende organisaties zijn talrijk. Anderzijds is de financiering niet 
eenduidig.. De arbeidsvoorzieningsorganisatie valt via het ministerie van SZW recht-
streekss onder de rijksbegroting; de financiële verantwoordelijkheid voor de bijstand 
ligtt bij de gemeenten, die de kosten echter voor een groot deel kunnen declareren bij 
hett Rijk. De werknemersverzekeringen berusten op het verzekeringsprincipe en wer-
kenn derhalve met een premiestelsel. Bij de beslissing om al dan niet te gaan samen-
werken,, speelt vaak de vraag een rol of deze complexiteit voor de op te richten organi-
satiee wel te hanteren is. 

Bovendienn leidt onduidelijkheid op dit punt niet zelden tot achterdocht omtrent de 
bedoelingenn van de samenwerkingspartner(s). Er bestaat dan te veel ruimte om 
slechtee bedoelingen te kunnen vermoeden, bijvoorbeeld dat een beslissing om te wil-
lenn samenwerken niet gestoeld is op een positieve houding ten aanzien van samen-
werkingg an sich, maar meer wordt gezien als een manier om meer financiële midde-
len,, en daarmee macht, in eigen beheer te krijgen. Contractueel vastleggen wat ieders 
bijdragee is en wat de wederzijdse financiële rechten en plichten zijn, gebeurt over het 
algemeenn niet. 
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7-33 Samenwerking en de uitvoeringsorganisatie 

Ditt boek handelt over de procesmatige samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale 
dienstenn en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen. Aangezien dit de organisa-
tiess zijn die de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening uitvoeren, heeft dit thema 
impliciett ook te maken met de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en de 
arbeidsvoorziening,, (tegenwoordig) ook wel genoemd de structuur uitvoering werk 
enen inkomen (suwi). Met het oog op het feit dat de uitvoeringsorganisatie ook anno 
20011 aan herstructurering onderhevig is en dit de komende jaren vermoedelijk zal 
blijven,, alsmede het feit dat de onderlinge samenwerking daarin een belangrijke rol 
speelt,, sta ik hier bij de ontwikkelingen op dit terrein stil. 

Allereerstt zal ik een schets geven van recente ontwikkelingen, waarbij ik verder ga 
waarr ik bij de retrospectieve beschrijving in hoofdstuk 3 ben gestopt. Ik zal aandacht 
bestedenn aan twee tendensen in het huidige beleid: samenwerking en marktwerking. 
Aann het eind van dit hoofdstuk zal ik mijn conclusies met deze ontwikkelingen trach-
tenn te verbinden om uiteindelijk tot een oordeel te komen over de vraag wat samen-
werkingg vermag bij te dragen aan de eisen die aan de uitvoeringsorganisatie (moeten) 
wordenn gesteld. 

Inn deze paragraaf beschrijf ik hierna de recente ontwikkelingen en wat in de nabije 
toekomstt verwacht kan worden. Dit zal gebeuren langs twee lijnen: Samenwerking 
WerkWerk en Inkomen en de introductie van marktwerking, privatisering en concurrentie 
inn de uitvoering. 2°2 

7.3.11 Samenwerking Werk en Inkomen 

Inn hoofdstuk 2 beschreef ik reeds dat Samenwerking Werk en Inkomen (SWI) wordt 
geïntroduceerdd in 1996. De basis wordt gelegd in 1995 met een veranderingsop-
dracht,, geformuleerd door het CBA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG)(VNG) en het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) op verzoek 
vann het Ministerie van SZW. De opdracht is procesgerichte samenwerking te realise-
renn tussen uvi's, Arbeidsvoorziening en gemeenten. Het geformuleerde doel van deze 
operatiee is enerzijds volumebeheersing door preventie en reïntegratie op basis van 
eenn efficiënte inzet van middelen en diensten en anderzijds een betere bediening van 
dee werkzoekende cliënt en efficiencyverbetering bij de uitvoeringsorganisatie door 
hett creëren van 'één loket'. Er wordt in principe uitgegaan van de 'één-loketgedachte', 
mett geïntegreerde/ronr offices voor het directe contact met de klant en gescheiden 
backback offices die de administratieve afhandeling verzorgen en de beleidsmatige taken 
uitvoeren.. Dit alles gebeurt echter bewust met als uitgangspunt dat er lokale vrijheid 

2022 De inhoud van deze paragraaf is mede gebaseerd op Van Gerven & Van Velzen 1999. 
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moett zijn om initiatieven te nemen. In het zogenaamde startdocument SWI wordt dit 
uitgangspuntt omschreven als de "laat-iooo-bloemen-bloeien-methode".2°3 In het 
kaderr van SWI wordt een projectorganisatie in het leven geroepen die belast wordt 
mett de uitvoering en er wordt een aantal wijzigingen aangebracht in de wetgeving; in 
dee Osv, de Arbeidsvoorzieningswet en de Abw is samenwerking verplicht gesteld.204 

Binnenn het SWI-model dat in 1996 gepresenteerd wordt, worden drie typen van sa-
menwerkingg onderscheiden: één dossier, één locatie en één loket - de laatste vorm 
uitgesplitstt naar één of meerdere meldpunten. Bij het één-dossiermodel worden 
slechtss de cliëntgegevens gezamenlijk beheerd; kenmerkend is dat de gegevens door 
éénn persoon verzameld worden en ter beschikking gesteld worden aan de relevante 
organisaties.. Het één-locatiemodel houdt in dat elke organisatie weliswaar nog haar 
eigenn loket heeft, maar dat alle organisaties gevestigd zijn op een gedeelde locatie; de 
klantt zal zich in de meeste gevallen bij meer dan één loket moeten melden en moet 
eventueell  per loket steeds dezelfde gegevens verstrekken. Het één-loketprincipe gaat 
uitt van één aanspreekpunt voor de klant als het gaat om werk en/of inkomen. SWI 
richtt zich met name op de frontoffice-activiteiten; de backoffice-activiteiten blijven 
buitenn beschouwing. In de gemeenten waar inmiddels een CWI is opgericht wordt in 
verrewegg de meeste gevallen gekozen voor een één-loketmodel.2°5 

Beginn 1997 presenteert de regiegroep een advies aan de regering. Zij adviseert aan-
vankelijkk om in totaal ongeveer 400 CWI's te realiseren in 2001. In het advies wordt 
tevenss duidelijk dat de regiegroep toch een aantal wensen heeft wat de structuur be-
treftt waaraan alle CWI's zouden moeten voldoen. Eén van de eisen luidt dat er één 
lokalee vestiging komt (hetgeen inhoudt dat kleine (rayon)kantoren van sociale dien-
stenn zouden moeten verdwijnen) en dat minimaal een arbeidsbureau, een sociale 
dienstt en de vijf uvi's participeren. Dit roept verzet op onder betrokkenen en de re-
giegroepp moet haar advies aanpassen. Uiteindelijk wordt in het advies meer ruimte 
gegevenn aan lokale vrijheid en wordt het streefgetal voor het aantal CWI's terugge-
brachtt tot beneden de 200. Vervolgens wordt, terwijl steeds meer CWI's hun deuren 
openen,, van SWI niet veel meer vernomen. Het fenomeen 'CWI' speelt nog wel een 
roll  binnen de suwi-discussie die met name in 1999 gevoerd wordt. Opmerkelijk is dat 
dee CWI's vanaf dat moment niet meer gepresenteerd worden als een vorm van sa-
menwerking,, maar eerder als het resultaat van een herschikking van taken en be-
voegdhedenn (zie hierna). Bovendien wordt het beoogde aantal CWI's steeds verder 
teruggeschroefd,, uiteindelijk zelfs tot minder dan honderd - waarbij mogelijk wel 
bijkantorenn worden opgericht. De veranderde positie van de CWI's c.q. samenwer-
kingg binnen de discussie over de uitvoeringsorganisatie kent als vermoedelijke ach-
terliggendee oorzaak het feit dat het initiatief vanaf 1998 werd ingehaald door een toe-

2033 s wi 1996. 
2t"**  Artikell  45 lid 1 Osv 1997; artikel 6 lid 1 Arbeidsvoorzieningswet 1996; artikel 111 lid 2 Abw. 
2°ss Aldus ook KPMG/BEA 1997-
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genomenn aandacht voor marktwerking, privatisering en concurrentie bij de uitvoe-
ringring van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid. Daarover handelt de volgende 
paragraaf,, maar belangrijk om hier te vermelden is dat in grote lijnen de onderdelen 
vann de uitvoering die niet geprivatiseerd kunnen worden, bij de CWI's zullen belan-
den. . 

Dee CWI's worden aldus globaal de volgende taken toebedeeld. Primair verzorgen zij 
dee inbehandelingname van aanvragen voor een uitkering (in het jargon doorgaans 
kortwegg 'intake' genoemd). Eenieder die een uitkering aanvraagt en/of zich als werk-
zoekendee laat inschrijven wordt geregistreerd door het lokale CWI. Het CWI beslist 
overr de toekenning van een WW- of WAO-uitkering;206 de gemeente behoudt echter 
dee beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de toekenning van bijstandsuitkeringen. 
Tevenss worden de CWI's volgens de plannen verantwoordelijk voor de categorisering 
vann werkzoekenden, waarbij werkzoekenden in vier fasen worden ingedeeld naar 
matee van bemiddelbaarheid. Goed bemiddelbare werkzoekenden (fase 1) worden 
doorr het CWI bemiddeld; zij die in fase 2,3 of 4 worden ingedeeld worden voor tra-
jectbegeleidingg en bemiddeling doorverwezen naar sociale dienst of uvi. 

Bijj  implementatie van deze voornemens zal er veel veranderen in de structuur van de 
CWI's,, die nu, naar de richtlijnen van SWI, nog bestaan uit minimaal een sociale 
dienst,, een arbeidsbureau en de betrokken uvi's. De arbeidsbureaus verdwijnen in de 
kabinetsplannenn in hun huidige hoedanigheid feitelijk van het toneel; de publieke 
takenn gaan op in het CWI en wat betreft de resterende integratietaken zullen de ar-
beidsbureauss (geleidelijk) de concurrentie aan moeten gaan met andere reïntegratie-
bedrijven.. De uvi's verdwijnen geheel uit de CWI's en zullen opgaan in één publiek 
orgaan,, waarover later meer. De sociale diensten, ten slotte, zullen eveneens een zelf-
standigee positie innemen, zij het dat te verwachten valt dat zij in hetzelfde gebouw als 
hett CWI gevestigd zullen zijn. Van een samenwerkingsverband kan in deze situatie 
niett meer worden gesproken. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat 
hett SWI-initiatief inmiddels als een gepasseerd station moet worden beschouwd. 

7.3.22 Marktwerking , privatiserin g en concurrentie in de uitvoerin g 

Inn 1999 maakt het kabinet onomwonden duidelijk dat het bepaalde marktwerkings-
principess toepasbaar acht op de uitvoeringsorganisatie. Als uitgangspunt voor de 
parlementairee behandeling, die beoogt te leiden tot een nieuwe Osv, verschijnt het 
kabinetsstandpuntt 'Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (su-
wi)'.2°77 Daarin wordt geschetst welke veranderingen in de uitvoeringsorganisatie van 

206Inn paragraaf 7.4.3 kom ik terug op de zogenaamde claimbeoordeling bij de werknemersverzekerin-
gen.. Dit is namelijk een belangrijk punt in de relatie tussen een publiek CWI en een private uvi. 
^Kamerstukken^Kamerstukken II, 1998/99, 26 448, nr. 1. 
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dee sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening wenselijk worden geacht. In het eerste 
notaoverlegg in de Tweede Kamer blijkt het standpunt echter niet goed te vallen.208 

Inn het kabinetsstandpunt spelen de CWI's weliswaar een belangrijke rol, maar opval-
lendd is, zoals gezegd, dat de CWI's niet langer beschouwd worden als een samenwer-
kingsverband,, maar als een zelfstandige organisatie. De regering kiest er op dat mo-
mentt voor een duidelijke scheiding te maken tussen het publieke en het private do-
mein.. All e taken die volgens het kabinet geen private uitvoering verdragen20^ worden 
ondergebrachtt bij de CWI's, die centraal aangestuurd zouden w-orden door het (nieuw 
opp te richten) Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen (LIWI), bestaande uit ver-
tegenwoordigerss van werknemers, werkgevers en gemeenten, een aantal onafhanke-
lijk ee leden en een onafhankelijke voorzitter. De overige taken mogen op commerciële 
basiss worden uitgevoerd. 

Zoalss gezegd hebben de originele kabinetsplannen de parlementaire toets der kritiek 
niett volledig kunnen doorstaan. Overigens was ook de maatschappelijke kritiek op de 
voornemenss groot. Op de diverse kritiekpunten kom ik hierna nog terug. Ondanks 
hett feit dat de oorspronkelijke voornemens van het kabinet dus geen (volledige) wer-
kelijkheidd zullen worden en er bij het ter perse gaan van dit boek een wetgevingspro-
cess loopt210, wil ik ze in deze paragraaf als uitgangspunt gebruiken. Op deze wijze kan 
duidelijkk worden gemaakt waar zich de knelpunten bevinden ten aanzien van een 
eventuelee privatisering van uitvoeringsinstellingen of commerciële vormen van ar-
beidsbemiddeling. . 

Hett kabinet introduceert met haar gememoreerde standpunt op verschillende manie-
renn marktwerking, privatisering en concurrentie in de uitvoering van zowel de sociale 
zekerheidd als de arbeidsvoorziening. De rest van deze subparagraaf laat ik dan ook in 
tweee delen uiteenvallen. Eerst sta ik stil bij privatisering van de uvi's en de tendens 
naarr een toenemende concurrentie tussen de uitvoerders die daarvan een gevolg is. 
Daarbijj  gaat het om de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Vervolgens be-
spreekk ik de ontwikkelingen ten aanzien van bijstandsverlening en arbeidsbemidde-
ling.. Ook hier kan een tendens naar een groter belang van 'de markt' worden gecon-
stateerd. . 

ao8Ziee Kamerstukken II, 1998/99, 26 448, nr. 5. 
2°9Hett criterium dat voor dit onderscheid wordt aangelegd, is de mate waarin er sprake is van een sub-
stantiëlee beoordelingsruimte voor het beslissingsbevoegde orgaan. Wanneer deze ruimte aanwezig is, 
zoo redeneert de regering, zou de betreffende taak publiek moeten worden uitgevoerd. In de sociale 
wetenschappenn wordt ten aanzien van dergelijke beslissingen vaak gebruik gemaakt van de transactie-
kostentheorie.. Wanneer de transactiekosten voor de overheid te hoog worden, zou zij in theorie dienen 
tee beslissen om niet over te gaan tot privatisering van de uitvoering van een publieke taak. 
-,00 Zie Kamerstukken II, 2000/01, 27 588. 
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DeDe privatisering van de uitvoeringsinstellingen 

Naa de kritische analyse van de parlementaire-enquêtecommissie-Buurmeijer zijn de 
bedrijfsverenigingenn snel van het toneel verdwenen. Door middel van een ontvlech-
tingsoperatiee ontstonden uitvoeringsinstellingen (uvi's). De uvi's vormden vervolgens 
dee zogenaamde 'A-poot' van holdings, waarin de werkzaamheden in het kader van de 
verplichtee sociale verzekeringen werden ondergebracht. De 'B-poot' van de holdings 
herbergtt commerciële activiteiten, zoals die van de arbo-diensten. In een aantal ge-
vallenn is een conglomeraat gevormd met een verzekeringsmaatschappij. De opdrach-
tenn aan de uvi's worden verstrekt door de opvolger van het Tica, het Landelijk insti-
tuutt sociale verzekeringen (Lisv). Van concurrentie tussen de uvi's op dit punt is dan 
ookk nog geen sprake. Er is, met andere woorden, een markt gecreëerd voor uitvoe-
ringsopdrachtenn uit te voeren door een van de vijf zelfstandig functionerende uvi's. 
Hett is echter voorspelbaar hoe groot ieders marktaandeel zal zijn. Het Lisv verstrekt 
eenn opdracht voor een bepaalde sector of bedrijf namelijk altijd aan de uvi die is 
voortgekomenn uit de voormalige bedrijfsvereniging voor die sector - en ook het te 
leverenn eindproduct - de uitkering - staat bij voorbaat vast. Overigens kan het Lisv 
desgewenstt van deze beleidslijn afstappen. 

Dee bedoeling is steeds geweest dat aan de rol van het Lisv als opdrachtgever voor de 
uvi'ss na het jaar 2001 een einde komt. Vanaf dat moment zou de markt voor uitvoe-
ringsinstellingenn ook opengesteld worden voor andere partijen en zouden uvi's on-
derlingg kunnen concurreren bij grote bedrijven en bij sectoren om de uitvoering van 
dee werknemersverzekeringen. Dit idee is inmiddels verlaten: er komt één publiek or-
gaann dat de werknemersverzekeringen gaat uitvoeren: het Uitvoeringsinstituut 
WerknemersverzekeringenWerknemersverzekeringen (UWV). 

Hett Lisv is semi-onafhankelijk samengesteld; het bestaat uit een onafhankelijke voor-
zitterr plus negen leden, waarvan er telkens drie op voordracht van werkgevers, werk-
nemerss en de Staat zijn benoemd. De leden functioneren echter zonder last en rugge-
spraak.. De samenstelling van het Lisv is dus niet volledig in overeenstemming met de 
aanbevelingg van de enquêtecommissie; deze had een volledig onafhankelijk orgaan 
gewild.. Ten slotte is ook een onafhankelijk toezichtorgaan opgericht: het College van 
toezichtt sociale verzekeringen (Ctsv), bestaande uit drie leden. Het onafhankelijke 
Ctsvv is de opvolger van de Sociale Verzekeringsraad, die tripartiet was samengesteld. 

PrivatePrivate arbeidsbemiddeling en alteimatieven ten aanzien van de bijstandsverlening 

Loss van de vraag hoeveel ruimte de vrijemarkt-werking bij de uitkeringsverstrekking 
doorr uvi's zal worden geboden, is duidelijk dat er alternatieven mogelijk zijn voor de 
publiekee uitvoerders van de arbeidsbemiddeling en de bijstand: de arbeidsbureaus en 
dee sociale diensten. Op grond van de politieke discussie en experimenten die in de 
praktijkk reeds gehouden worden, ligt het in de lij n der verwachtingen dat aan uvi's, 
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gemeentenn en werkgevers211 de mogelijkheid geboden zal worden om hun reïntegra-
tietakenn niet zelf uit te voeren maar deze uit te besteden aan een reïntegratiebedrijf 
naarr keuze.212 Formeel is dit al enige tijd het geval, maar pas zeer recent is er geen 
sprakee meer van gedwongen winkelnering bij Arbeidsvoorziening. Zo wordt ook hier 
duss een concurrentie-element geïntroduceerd. Bovendien kunnen gemeenten beslui-
tenn om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bijstand uit te besteden. 

Arbeidsbemiddelingg - of in bredere zin: arbeidsvoorzieningen - kent een tamelijk 
hectischee geschiedenis.213 Door het louche imago van de bemiddelaars in de eerste 
decenniaa van deze eeuw is de arbeidsbemiddeling nadrukkelijk een overheidsmono-
poliee geworden. In formele zin is het dat nog steeds, aangezien Nederland gebonden 
iss aan ILO-verdrag 88.214 De praktijk is echter anders. Door de flexibilisering van de 
economiee en, als gevolg daarvan, de gegroeide behoefte aan flexibele arbeidsrelaties, 
iss arbeidsbemiddeling al lang niet enkel meer gericht op werklozen. Daarmee is de 
marktt voor bemiddeling commercieel interessanter geworden en zijn uitzendbureaus 
inn de jaren tachtig sterk tot ontwikkeling gekomen, waarbij handig gebruik gemaakt 
werdd van de mazen in de wet. Uitzenden is in juridische zin namelijk geen arbeids-
bemiddeling,, maar terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, en bovendien biedt de 
uitzendconstructiee werkgevers de mogelijkheid om tal van bepalingen van het ont-
slagrechtt te omzeilen. Uitzendbureaus zijn in de praktijk geduchte concurrenten ge-
wordenn van de arbeidsbureaus.2^ 

Naa de evaluatie door de com missie-Van Dijk van de Arbeidsvoorzieningswet 1990 is 
gekozenn voor een andere financieringsstructuur van de dienstverlening van Arbeids-
voorziening:: een deel van de subsidie voor de arbeidsvoorziening is verschoven naar 
dee gemeenten in de vorm van zogenaamde 'inkoopgelden', zoals gezegd, tot voor kort, 
viaa gedwongen winkelnering te besteden bij Arbeidsvoorziening. 

Hett 'Wisconsin-model' 
Meerr concurrentie tussen reïntegratiebedrijven kan interessante mogelijkheden bie-
den,, zeker in relatie met een grotere vrijheid voor uitkeringsinstanties. Er worden in 
denn lande reeds diverse experimenten gehouden, waarbij bijvoorbeeld de verstrek-
kingg van uitkeringen en de scholing en bemiddeling van werkzoekenden worden uit-
besteedd aan derden, vaak private bedrijven. Een aantal daarvan is geïnspireerd op de 
wijzee waarop in de Amerikaanse stad Milwaukee in de staat Wisconsin de bijstand 

211211 Aan deze drie partijen zullen, althans volgens de plannen van het kabinet, in de toekomst de reïnte-
gratiegeldenn ter beschikking worden gesteld. 
2122 Kamerstukken II1998/99, 26 448, nr. 1, p.42. 
2 133 Zie hoofdstuk 2. 
ai44 Dit verdrag bepaalt onder meer dat er een publieke organisatie dient te zijn voor de registratie van 
werklozee werkzoekenden en dat deze organisatie de werkzoekenden bemiddelt naar arbeid. Voor 1999 
iss voorzien in een ILO-verdrag dat bemiddeling door andere partijen mogelijk maakt. 
2,ss Met de inwerkingtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) op 1 juli 
19988 is de vergunningsplicht voor uitzendbureaus komen te vervallen. 
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wordtt uitgevoerd. Daar wordt de uitvoering uitbesteed aan een commerciële organi-
satie.. Deze instelling krijgt een voorschot ter grootte van twee jaar bijstandsuitkering. 
Ditt bedrag kan aangewend worden voor de inzet van instrumenten voor de reïntegra-
tiee van bijstandscliënten. Wanneer het bedrijf uitkeringsgeld overhoudt, vormt dit 
bedragg zijn winst. Het bedrijf heeft op deze manier een eenduidig financieel zakelijk 
belangg om werkzoekenden te reïntegreren op de arbeidsmarkt. Hier wordt de lij n van 
eenn integrale aanpak en concurrentie om bemiddelingsopdrachten consequent door-
gevoerd.. Alleen de controle op de naleving van het wettelijk kader - met name de 
hoogtee en duur van de uitkering - blijf t in overheidshanden. Evaluaties in de Vere-
nigdee Staten wijzen er echter op dat de cliënten na reïntegratie voornamelijk terecht-
komenn in deeltijdbanen of slechts kortdurende contracten krijgen aangeboden. Bo-
vendienn vindt er verdringing plaats van werkenden door de voormalige bijstandscli-
enten. . 

Hett beeld dat in deze paragraaf geschetst is overziend, stel ik vast dat de uitvoe-
ringsorganisatiee van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid sterk in bewe-
gingg is. De globale richting van deze beweging is helder: meer integratie van ar-
beidsvoorzieningg en sociale zekerheid en toenemende mogelijkheden voor markt-
werking. . 

7.44 Samenwerking of marktwerking ? 

Inn deze paragraaf, die dit boek afsluit, wil ik mijn conclusies ten aanzien van de 
vormgevingg en het verloop van samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale dien-
stenn en bedrijfsverenigingen in het licht plaatsen van de (veel bredere) actuele discus-
siee omtrent de uitvoeringsorganisatie. 

Dee actuele discussie wordt gedomineerd door de vraag of privatisering en marktwer-
kingg bij de uitvoering van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid een rol kun-
nenn en mogen spelen. Het spanningsveld dat steeds weer terugkeert is dat tussen 
rechtvaardigheidd en doelmatigheid. Het Nederlandse stelsel is zodanig ingericht dat 
hett rechtvaardigheidsstreven institutioneel gewaarborgd wordt. Een van deze waar-
borgenn is het institutioneel scheiden van verantwoordelijkheden en processen. Vaak 
heeftt het waarborgen van rechtvaardigheid voor de doelmatigheid negatieve gevol-
gen.. Ook deze studie laat dat zien en aangezien daarmee de scheiding in de uitvoering 
terr discussie wordt gesteld, acht ik het van belang om in de vorm van een uitleidende 
paragraaff  enige woorden te wijden aan de toekomst van de uitvoeringsorganisatie in 
hett algemeen en de rol van 'de markt' daarbij in het bijzonder. 

Allereerstt zal ik verduidelijken welke eisen, in mijn ogen, aan de uitvoeringsorgani-
satiee gesteld dienen te worden. Daarna zal ik achtereenvolgens stilstaan bij de inte-
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gratiee van het arbeidsvoorzienings- en socialezekerheidsbeleid en de introductie van 
elementenn van marktwerking, privatisering en concurrentie en bezien in hoeverre 
dezee zaken bij de eisen aansluiten. Ten slotte ga ik in op de vraag in hoeverre de sa-
menwerkingsgedachte,, waarnaar ik onderzoek gedaan heb, aansluit bij de actuele 
ontwikkelingenn en welke rol mijn conclusies daarbij spelen. 

7.4.11 Vereisten aan de uitvoeringsorganisatie 

Dee doelstelling die de uitvoeringsorganisatie van de arbeidsvoorziening en de sociale 
zekerheidd als geheel geacht wordt te realiseren, is tweeledig. Enerzijds gaat het om 
inkomensvoorzieningg en anderzijds om integratie op de arbeidsmarkt van uitkerings-
gerechtigdenn met een werkplicht. Het moge zo zijn dat de nadruk die op het een of 
hett ander gelegd wordt van tijd tot tijd varieert; het basisprincipe van de Nederlandse 
verzorgingsstaatt is steeds geweest dat beide doelstellingen nagestreefd worden. Ook 
juridischh is de dubbele doelstelling duidelijk vastgelegd. Bij de sociale verzekeringen 
ligtt meer nadruk op de inkomensvoorziening. Ziektewet en WAO vragen nauwelijks 
reïntegratie-inspanningenn van enige uitvoeringsorganisatie.216 Genoemd kan slechts 
wordenn artikel 71 WAO, waarin de verantwoordelijkheid van het Lisv is vastgelegd 
voorr het opstellen van een reïntegratieplan door werkgever en werknemer. Daarbij 
moett men zich echter bedenken dat in de Wet op de (Reïntegratie Arbeidsgehandi-
captenn (REA) uitdrukkelijk de verantwoordelijkheidsverdeling voor reïntegratie is 
vastgelegd.. Aan het Lisv c.q. de uvi's wordt expliciet de taak opgedragen om de in-
schakelingg in het arbeidsproces van de arbeidsgehandicapte werknemer te bevorde-
ren.21?? Woorden van gelijke strekking zijn te vinden in de WW ten aanzien van werk-
nemerss met een recht op WW.218 In de Abw wordt ten aanzien van de uitvoering van 
dee bijstand door de gemeenten meer de activerende functie van de wet benadrukt. 
Getuigee art. 111 lid 1: "De bijstand is erop gericht de belanghebbende in staat te stel-
lenn zelfstandig in het bestaan te voorzien. Burgemeester en wethouders bevorderen 
datt de belanghebbende gebruik maakt van voorzieningen die bijdragen aan diens 
zelfstandigee bestaansvoorziening. Zij dragen zorg voor voorlichting en bemiddeling 
diee daartoe noodzakelijk zijn." 

Err is niet direct een afdoende verklaring te bedenken voor het feit dat de formulering 
inn de Abw sterker de activerende functie van de uitvoeringsorganisatie benadrukt dan 
datt bij de sociale verzekeringen het geval is. Wellicht acht de wetgever het minder 
legitiemm om zich te bemoeien met de wijze waarop werkgevers en werknemers deze 
wettenn zelf uitvoeren. Bovendien is het lastig om in de verzekeringsrelatie tussen 
werknemerss en het Lisv te treden. Formeel kan de overheid dat wel; het betreft pu-
bliekee verzekeringen waarvan de overheid de polisvoorwaarden bepaalt. Het Lisv is 
bovendienn een tripartiet bestuurde overheidsorganisatie. Desalniettemin is het vol-

2166 Dit zit 'verstopt' in het ziektebegrip (Ziektewet) en het arbeidsongeschiktheidsbegrip (WAO). 
2,77 Artikel 10 lid 1 Wet REA. 

176 6 



doendee duidelijk dat alle organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn een goed 
evenwichtt moeten vinden tussen inkomensvoorziening en arbeidsvoorziening. In een 
optimalee situatie dient de inkomensvoorziening, ofwel de sociale zekerheid, de ar-
beidsvoorzieningg te ondersteunen. Zolang alle inspanningen om reïntegratie te be-
werkstelligenn niet succesvol zijn, dient een uitkering als noodverband dat in principe 
tijdelij kk is. Slechts in de WAO wordt een termijn genoemd, waarvoor de uitkering 
verstrektt wordt, te weten een periode van drie jaar.2IC> 

Echter,, de situatie is niet optimaal. In de meeste gevallen wordt na het intreden van 
werkloosheidd weliswaar zonder noemenswaardige problemen reïntegratie tot stand 
gebracht,, maar dat kan niet verhullen dat vanaf de jaren zeventig sprake is van lang-
durigee en verborgen werkloosheid. De verborgen werkloosheid uit zich met name in 
eenn relatief - vergeleken met andere landen - hoog aantal arbeidsongeschikten en de 
langdurigheidd van werkloosheid kan worden afgemeten aan het aantal personen dat 
langerr dan drie jaar als werkzoekende staat ingeschreven bij een arbeidsbureau. Een 
vann de oorzaken - maar niet de enige - van deze suboptimale situatie kunnen gebre-
kenn in de uitvoeringsorganisatie zijn. Het is moeilijk om voor deze stelling harde be-
wijzenn aan te voeren, maar met het oog op de hardnekkigheid van de problematiek en 
hett feit dat het stelsel zelf al een aantal malen zonder aanzienlijke resultaten aan in-
grepenn onderhevig is geweest, ligt het in de rede dat bepaalde aanpassingen ten aan-
zienn van de uitvoeringsorganisatie een oplossing kunnen vormen. 

Dezee aanpassingen dienen mijns inziens op twee zaken gericht te zijn. Ten eerste op 
eenn meer persoonlijke benadering van de cliënt en zijn casus. Ten tweede op het tot 
standd brengen van een structuur waarin organisatorische verantwoordelijkheden hel-
derr en eenduidig verdeeld zijn. Het eerste is, althans in theorie, betrekkelijk eenvou-
digg te realiseren. Idealiter wordt een cliëntcasus in zijn geheel begeleid door één con-
sulent.. Deze consulent dient verantwoordelijk te zijn voor de communicatie met zo-
well  de werkzoekende/uitkeringsgerechtigde, de uitkeringsadministratie, instanties 
diee de arbeidsbemiddeling verzorgen als alle derden die er op wat voor manier dan 
ookk bij betrokken worden. Dit houdt in dat de consulent specialistische taken naar 
believenn kan uitbesteden, maar dat hij voor eenieder, en in het bijzonder voor de cli-
ënt,, het aanspreekpunt is. Een complicatie bij het bereiken van deze situatie is de in-
gewikkeldheidd van de uit te voeren regelingen. Specialisten op tal van terreinen, zoals 
verzekeringenn of bemiddelingstrajecten, zullen derhalve nodig zijn en aan hun speci-
alistischee kennis een zekere mate van autonomie kunnen ontlenen. Ik acht het echter 
goedd denkbaar dat het voor een consulent mogelijk is om met alle partijen op vol-
doendee hoog niveau te kunnen communiceren en een goede vertaling te maken naar 
dee casuspositie van een individuele cliënt. 

2188 Artikel 72 lid 1 WW. 
ww Artikel 34 lid 1 WAO. 
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Hett tweede punt (een eenduidige verdeling van verantwoordelijkheden) vereist in-
grijpenderr structurele veranderingen dan het vorige. Desalniettemin is het vanuit het 
oogpuntt van effectiviteit en efficiëntie van groot belang dat de verantwoordelijkheid 
voorr (delen van) de uitvoering berust bij partijen die daadwerkelijk een belang heb-
benn bij een effectieve en efficiënte wijze van uitvoering en bovendien hun verant-
woordelijkheidd niet op (een) andere partij (en) kunnen afschuiven. Dat is in het verle-
denn niet altijd het geval geweest en ook de huidige situatie vertoont in dezen nog ge-
breken.. Het zakelijk belang voor uitvoeringsorganisaties bij activering van hun clien-
tèlee is soms slechts zwak; het bestaansrecht van de organisaties is niet direct afhan-
kelijkk van hun prestaties, ook omdat er vaak mogelijkheden zijn om de (financiële) 
eindverantwoordelijkheidd af te schuiven. De gemeenten, bijvoorbeeld, kunnen een 
groott deel van het bedrag dat hun sociale diensten aan bijstandsuitkeringen verstrek-
kenn declareren bij de rijksoverheid.220 Arbeidsvoorziening betrekt haar financiële 
middelenn eveneens van de overheid, die daar slechts ten dele een prestatievereiste 
tegenoverr kan stellen. De uvi's, en de voormalige bedrijfsverenigingen, bedruipen 
zichzelf;; zij werken volgens het verzekeringsprincipe. Echter, ook hier kunnen vraag-
tekenss geplaatst worden ten aanzien van hun eigenbelang bij een lager uitkeringsvo-
lume.. Ten eerste wijs ik op de conclusie van de parlementaire-enquêtecommissie-
Buurmeijerr dat werkgevers en werknemers, die de bedrijfsverenigingen bestuurden, 
meewerktenn aan de praktijk om ontslagen werknemers te laten afvloeien via de WAO. 
Bovendienn hebben uvi's slechts een administratieve taak; de hoogte van uitkeringen 
enn premies maakt voor de bedrijfsvoering geen verschil. Het draait bij de uitvoering 
echterr niet slechts om een zo hoog mogelijke effectiviteit en efficiëntie. Waarborging 
vann rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn minstens zo belangrijk. 

Inn de navolgende paragrafen zal ik, met de hierboven omschreven vereisten voor een 
effectievee en efficiënte uitvoeringsorganisatie in het achterhoofd, aangeven hoe de 
resultatenn van mijn onderzoek verweven kunnen worden met de actuele ontwikkelin-
gen.. De vraag die in dit kader beantwoord moet worden, luidt in hoeverre de conclu-
siess dat vruchtbare samenwerking vergaande organisatorische integratie en een uit-
gebalanceerdee regie vereist een rol kunnen spelen in de actuele discussie omtrent de 
uitvoeringsorganisatie.. Wat kan van de bestudeerde samenwerkingsvormen geleerd 
wordenn ten aanzien van verbeteringen in het uitvoeringsproces? Op deze vragen kom 
ikk terug in paragraaf 7.4.4. 

Allereerstt ga ik nu in op de vraag of de actuele ontwikkelingen in de vormm van inte-
gratiee van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid (paragraaf 7.4.2) en marktwer-
king,, privatisering en concurrentie in de uitvoering (paragraaf 7.4.3) aan de zojuist 
geformuleerdee vereisten voor een verbeterde uitvoeringsorganisatie een bijdrage 
kunnenn leveren. 

2200 Thans is dit 90% van het totaal; na invoering van het Fonds werk en Inkomen - vermoedelijk per 1 
januarii  2001 - nog 75%. 
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7.4*22 Samenwerking Werk en Inkomen 

Hett kenmerkende van de SWI-operatie is het feit dat hiermee (voor het eerst) één 
gezichtt wordt gegeven aan arbeidsbureaus, sociale diensten en uitvoeringsinstellin-
gen.. Met inachtneming van de voorgeschiedenis moet dit worden beschouwd als een 
grotee stap. Eerder was men nooit verder gegaan dan een projectorganisatie, waarin 
gezamenlijkk gewerkt werd ten aanzien van een deelterrein. Op tal van plaatsen is in 
dee tweede helft van de jaren negentig een één-loketsituatie gerealiseerd. 

Langss deze weg wordt door het gezamenlijk uitvoeren van de frontoffice-taken tevens 
eenn zekere mate van integratie tussen arbeidsvoorziening en sociale zekerheid be-
werkstelligd.. Afstemming van het een op het ander komt de effectiviteit van beide 
beleidsterreinenn ten goede. Alleen al door de gecombineerde intake wordt het ge-
makkelijkerr om de uitkeringspositie van een cliënt te verbinden aan zijn positie op de 
arbeidsmarktt en zijn reïntegratie-inspanningen. Sociale zekerheid is bedoeld om tij -
delijkk te zijn, mits dit tot de mogelijkheden behoort. Uitkeringsinstanties zijn derhal-
vee gehouden zich in te spannen om een uitkeringsgerechtigde zo spoedig mogelijk 
weerr te laten participeren op de arbeidsmarkt. Daartoe dient vervolgens het arbeids-
voorzieningsbeleid.. Belangrijke aspecten in dezen zijn een betere intake, een betere 
uitwisselingg van informatie en bij gevolg meer mogelijkheden om vorm te geven aan 
hett activerend (arbeidsmarkt)beleid. 

Mett de introductie van SWI is de uitvoering verbeterd. In ieder geval komt de per-
soonlijkee benadering beter uit de verf dan voorheen. Zeker wanneer er sprake is van 
eenn één-loketsituatie wordt het eenvoudiger om in ieder geval de klant met niet meer 
dann één consulent te confronteren. Aan de eis vann een persoonlijke begeleiding wordt 
alduss voldaan. Dit garandeert echter niet dat de back offices allemaal met hetzelfde 
oogmerkk zullen handelen. Naast een goede communicatie tussen de cliënt en zijn 
consulentt is van belang dat met vereende krachten de meest geschikte oplossing 
wordtt gevonden. Het blijf t echter het geval dat elke betrokken uitvoeringsorganisatie 
haarr eigen regels heeft uit te voeren, en, mede als gevolg daarvan, eigen belangen 
heeft.. Met SWI is derhalve aan de eis van een eenduidige verantwoordelijkheidsver-
delingg nog niet voldaan. In principe zou ik dus de stelling willen verdedigen dat SWI 
eenn verbetering is ten opzichte van de situatie die eraan voorafging, zij het dat een 
beperkingg van samenwerking tot de frontoffice-taken de samenwerkende organisaties 
opp zichzelf juist van elkaar verwijdert. 

7.4.33 Marktwerking , privatiserin g en concurrentie in de uitvoerin g 

Dee discussie omtrent de uitvoeringsorganisatie die kort voor de eeuwwisseling her-
nieuwdd is losgebarsten, heeft de oorspronkelijke kabinetsplannen, zoals in de vorige 
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paragraaff  beschreven, als inzet. Feitelijk is met deze plannen het SWI-project alweer 
snell  achterhaald. Zij gaan namelijk veel verder. De CWI's worden niet langer be-
schouwdd als samenwerkingsprojecten, maar als een zelfstandige organisatie met een 
afgebakendee taak. 

Dee keuze om de mi's onafhankelijk van de CWI's te laten functioneren, is niet onlo-
gischh zolang er vanuit gegaan wordt dat er meerdere uvi's tot de markt toegelaten 
zullenn worden en onderlinge concurrentie mogelijk zal zijn. Ondanks het gegeven dat 
samenwerkingg tussen private, naar winst strevende organisaties op zichzelf geen 
vreemdd verschijnsel is221, lijk t een CWI waarin concurrerende uvi's onderling en met 
eenn aantal andere partners gezamenlijke doelen dienen na te streven niet goed denk-
baar.. Met het oog op een goed werkende markt, waarop naar behoefte diensten tegen 
eenn redelijke prijs worden geleverd, is het eerder wenselijk dat er juist géén onderlin-
gee afspraken aan de aanbodzijde gemaakt worden. Als dat wel gebeurt, dreigt, gezien 
hett in beginsel klein aantal aanbieders (lees: uvi's) al snel een situatie die sterk zal 
doenn denken aan een oligopolie of wellicht zelfs een monopolie. 

Eenn interessant gevolg van implementatie van de originele kabinetsvoornemens zou 
zijnn dat de 'één-loketgedachte' goeddeels weer verlaten wordt. Slechts een beperkte 
groepp cliënten - namelijk degenen die een uitkering krachtens een van de werkne-
mersverzekeringenn aanvragen én bij de categorisering worden ingedeeld in fase 1 -
zall  gedurende het gehele proces van aanvraag tot reïntegratie slechts met één loket 
wordenn geconfronteerd. De overigen met minimaal twee, te weten naast het CWI-
lokett ook met dat van de sociale dienst of een uvi. Op het eerste gezicht schiet deze 
situatiee dan ook tekort op het punt van de persoonlijke begeleiding. De situatie wordt 
err vanuit het oogpunt van de cliënt niet of nauwelijks duidelijker op. 

Watt de voor een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie vereiste eenduidige 
verantwoordelijkheidsverdelingg betreft, kunnen de suwi-voorstellen minder eenvou-
digg geduid worden. De essentiële vraag is of het mogelijk is door middel van de intro-
ductiee van een aantal marktwerkingsprincipes een situatie te creëren waarin ver-
schillendee organisaties een zodanig (zakelijk) belang hebben dat een optimaal functi-
onerendee uitvoeringsorganisatie ontstaat. Daarbij ga ik ervan uit dat veranderingen 
inn hoogte, duur en toekenningsgronden van uitkeringen niet wenselijk geacht wor-
den.. Elke partij die bij het proces van sociale zekerheid en arbeidsvoorziening betrok-
kenn is, dient een duidelijk belang te hebben om het maatschappelijk wenselijke te 
doen.. Hierna zal ik dit uitwerken voor de uitvoering van zowel de werknemersverze-
keringen,, de bijstand als de arbeidsbemiddeling. 

2211 In zijn transactiekostentheorie - die ook in hoofdstuk 3 van dit boek behandeld is - maakt Willi -
amsonn duidelijk onder welke voorwaarden organisaties zullen kiezen voor samenwerking. 
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DeDe werknemersverzekeringen 

Hett algemene belang dat met werknemersverzekeringen gediend wordt, is het voor-
zienn in inkomen voor werknemers. In principe is deze voorziening tijdelijk van aard. 
OmOm de tijdelijkheid van een uitkeringsperiode zo veel mogelijk te bevorderen, ver-
dientt het aanbeveling dat de uvi's zich inspannen voor de reïntegratie van hun cliën-
ten.. Het mogelijk maken van concurrentie tussen uvi's en het openen van de markt 
voorr eventuele nieuwe uvi's zou bij deze gedachte aansluiten. Om zich in de concur-
rentiestrijdd te handhaven, zo mag de veronderstelling zijn, zal de uvi zich inspannen 
omm zo weinig mogelijk kosten te maken. Een belangrijke voorwaarde voor het goed 
functionerenn van een geprivatiseerde uitvoering van de werknemersverzekeringen is 
eenn voldoende mate van concurrentie tussen uvi's en tussen verzekeringsbedrijven 
diee conglomeraten vormen met de uvi's. Voor zover concurrentie tussen uvi's met de 
oprichtingg van het toekomstige UWV op korte termijn nog een actueel thema zal, valt 
tee betwijfelen of de markt interessant genoeg is om voldoende spelers te trekken. Het 
iss zeer de vraag of de huidige uvi's - slechts vijf in getal - hun positie inmiddels niet 
zodanigg hebben kunnen verstevigen, dat de situatie weinig aantrekkelijk is voor 
nieuwee spelers op de markt. Zo is Gak Nederland bv momenteel duidelijk marktlei-
der;; Deze speler zou de markt kunnen domineren. Van de andere kant kunnen ande-
re,, eventueel nieuwe bedrijven beter maatwerk bieden voor specifieke klan-
ten(groepen)) en op die manier klanten bij de grote bedrijven weglokken. Duidelijk is 
datt de mededinging een belangrijk aandachtspunt zal moeten zijn bij de regulering 
vann de markt. 

Essentieell  is dat de uvi's een perspectief op winstgevendheid geboden kan worden. 
Datt kan slechts door hen een centrale, voldoende onafhankelijke rol in het proces te 
geven,, met de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de kosten. In de actuele dis-
cussiee sluit een tweetal punten hierbij aan. Ten eerste de vormgeving van het op-
drachtgeverschapp en ten tweede de vraag of de claimbeoordeling al dan niet deel mag 
uitmakenn van het private domein. Deze twee punten zal ik hierna kort bespreken. 

Opdrachtgeverschap p 

Thanss verdeelt het Lisv de uitvoeringsopdrachten over de vijf uvi's. Vóór 1995, toen 
dee sociale verzekeringen nog door de bedrijfsverenigingen werden uitgevoerd, was er 
vann een verdeling van opdrachten geen sprake; bij elke sector hoorde een eigen be-
drijfsvereniging.. Overigens komen de huidige uvi's voort uit de sectorale bedrijfsver-
enigingenn en handhaaft het Lisv vooralsnog de oude verdeling van opdrachten. Wan-
neerr de uvi's waren blootgesteld aan marktwerking zou de verdeling van opdrachten 
niett langer centraal kunnen worden geregeld. Een belangrijke vraag is derhalve aan 
welkee partij (en) het opdrachtgeverschap toekomt. 

Hett ligt in eerste instantie voor de hand dat de werkgevers een belangrijke rol spelen 
bijbij  het afsluiten van de contracten met uvi's. Aangezien de werkgevers sinds de invoe-
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ringg van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (wulbz) en de Wet 
premiedifferentiatiepremiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wet 
Pemba)Pemba) de premielast voor het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico dragen222 zou 
hett vreemd zijn als zij geen doorslaggevende stem zouden hebben bij de beslissing 
mett welke uvi/verzekeraar men in zee gaat. Daarnaast kan door de financiële prikkel 
nadrukkelijkk bij de werkgever te leggen een belangrijk neveneffect optreden. De 
werkgeverr zal er - mits de wegen tot risicoselectie effectief worden afgesloten - be-
langg bij hebben om te voorkomen dat zijn werknemers ziek of arbeidsongeschikt 
worden.. Daartoe zal hij waarschijnlijk enige preventieve maatregelen treffen en de 
nodigee investeringen doen. Deze stelling gaat echter alleen op voor de verzekeringen 
diee het arbeidsongeschiktheidsrisico betreffen; de WW blijf t onveranderd een ver-
plichtee publieke verzekering. Bovendien is tot dusver nog niet aangetoond dat werk-
geverss daadwerkelijk veel investeren in preventie. Aanwijzingen dat er meer risicose-
lectiee op basis van gezondheidskenmerken plaatsvindt zijn er daarentegen - ondanks 
dee instelling van de Wet op de Medische Keuringen223 die aanstellingskeuringen 
goeddeelss verbiedt - wel degelijk.22-*  Verder zijn er weinig juridische waarborgen te-
genn risicoselectie bij aanstellingskeuringen.2^ 

Opp deze gronden zijn naast de werkgever ook de werknemers belanghebbenden. Bo-
vendienn zijn zij het verzekerd object en voor het geval dat zij in de toekomst in de po-
sitiee mochten komen dat zij een uitkering nodig hebben zullen zij geïnteresseerd zijn 
inn de kwaliteit die de uitkeringsverstrekker levert. De sociale partners zijn in het 
voorjaarr van 1998 binnen de Stichting van de Arbeid en de SER overeengekomen dat 
bijj  de opdrachtverstrekking aan uvi's een rol is weggelegd voor zowel werkgevers als 
werknemers.2266 Het kabinet heeft dit deel van het advies in haar oorspronkelijke 
standpuntt inzake Suwi overgenomen.22? Voorgesteld wordt om bipartiete opdracht-
geverss in te stellen, op te richten door CAO-partijen of andere representatieve organi-
saties.. De ondergrens voor het opdrachtgeverschap wordt gelegd bij (groepen van) 
werkgeverss met minimaal 100 werknemers.228 

2222 De Wet Pemba is in werking getreden op 1 januari 1998. De wet laat de werkgever de keuze of hij 
zijnn arbeidsongeschiktheidsrisico publiek volgens de WAO wenst af te dekken of dat hij het risico zelf 
will  dragen. In het laatste geval dient aan scherpe liquiditeitseisen te zijn voldaan. Op 1 maart 1996 was 
reedss de Wulbz ingevoerd, waarmee de Ziektewet in de meeste gevallen buiten werking is gesteld. In 
ditt geval is er geen sprake van een keuze voor de werkgever; hij is in alle gevallen (waarin geen beroep 
opp de Ziektewet kan worden gedaan) gehouden 70% van het loon door te betalen. Zowel in het geval 
vann de Wulbz als van de Wet Pemba is het werkgevers toegestaan zich particulier tegen het risico te 
(her)verzekeren. . 
2233 Wet van 5 jul i 1997, Stb.1997, 365; tot de overheid uitgebreid bij Wet van 24 december 1997, 
Stb.1997,770. . 
2244 Zie ook Andriessen, Veerman & Vijgen 1995. 
22ss Aldus ook Sparrius 1997-
2266 Stichting van de Arbeid 1998. 
^Kamerstukken^Kamerstukken II1998/99, 26 448, nr. 1, p. 32-33. 
2288 Een andere optie, die eerder ook door de SER in haar advies was opgenomen, is om de onderne-
mingsraadd medezeggenschap over het opdrachtgeverschap te geven. Met het oog op het feit dat 
krachtenss de Wet op de ondernemingsraden 1998 instelling van een ondernemingsraad verplicht is bij 
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Opp het eerste gezicht is dit een terugkeer naar de oude situatie, waarin de sociale 
partnerss onderling zaken in beider voordeel - maar ten laste van het collectief - kun-
nenn regelen. Met de bevindingen van de parlementaire enquête in het achterhoofd is 
hett zaak dit te voorkomen. De mogelijkheden voor de sociale partners zullen in een 
stelsell  met private uvi's echter beperkter zijn. Bij de voormalige bedrijfsverenigingen 
beheerdenn zij, als bestuurders, immers ook het geld. Als een particuliere uitvoerder 
optreedtt als uitkeringsverstrekker valt deze directe invloed voor de sociale partners in 
principee weg. De uvi heeft er weinig belang bij om in een deal tussen werkgever en 
werknemerss betrokken te worden. Hoogstens zal hij het overwegen vanuit de (be-
drijfseconomische)) gedachte dat elke opdracht die winst oplevert - hoe minimaal ook 
-- binnengehaald dient te worden. 

Vann belang is de opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie tussen werkge-
ver/werknemerss enerzijds en een uvi anderzijds. De uvi dient zijn opdrachtgever als 
eenn klant te zien die hij tevreden moet houden. Invloed van de werknemers is echter 
opp zijn plaats. Het risico dat er door strenge beoordelingen een wederzijds voordeel 
voorr de werkgever en de uitvoeringsinstelling ontstaat ten nadele van de werknemer 
iss zeer reëel aanwezig. Het SER-voorstel is een evenwichtige tussenweg in deze kwes-
tie. . 

Claimbeoordeling g 
Bijj  de uitvoering van de werknemersverzekeringen vormt de beoordeling van de 
rechtmatigheidd van de uitkeringsaanvraag - of kortweg: claimbeoordeling - een cru-
ciaall  onderdeel. Hier is namelijk een objectief, onafhankelijk oordeel vereist. Kabinet 
enn parlement gaan er, zo blijkt onder meer uit de Suwi-nota en de debatten daarover, 
vann uit dat dit soort onafhankelijkheid vereisende taken door een publieke instantie 
moett worden uitgevoerd. Dit zou dan, naast een aantal andere publieke diensten, een 
taakk worden voor de CWI's. 

Ditt standpunt in dezen heeft echter reeds zware kritiek ondervonden. Ctsv22^, Stich-
tingg van de Arbeid ô en SER23i adviseerden in 1998 juist om claimbeoordeling en 
uitvoeringg hoe dan ook niet te scheiden, om bureaucratie als gevolg van het schuiven 
overr en weer met de klant en het dossier te voorkomen. Een snelle en klantvriendelij-
kee afhandeling zijn hiermee inderdaad niet gediend. De één-loketgedachte kan alleen 
goedd tot bloei komen als alle instanties die achter het loket schuil gaan niet onafhan-
kelijkk zijn van elkaar. 

meerr dan 50 werknemers, zou het dan voor de hand liggen om bedrijven die aan dit getalscriterium 
voldoenn op deze wijze de opdrachtverstrekking te laten verrichten. Kleinere bedrijven zouden het dan 
aann de CAO-partijen - of een door hun ingesteld orgaan - moeten overlaten. 
«99 Ctsv 1998. 
23°° Stichting van de Arbeid 1998. 
23>> SER 1998. 
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Wanneerr ervoor gekozen wordt om, zoals SER, Stichting van de Arbeid, Ctsv en ande-
renn adviseren, de uitvoering van de werknemersverzekeringen geheel aan private uit-
voeringsinstellingenn over te laten, komt, althans op het eerste gezicht, de onafhanke-
lijkheidd van de claimbeoordeling in gevaar. Winststreven kan voor de uitvoerder een 
redenn zijn om (te) streng te zijn bij de toekenning van de uitkering. In geval van 
werkloosheidd moet worden vastgesteld of de werkloosheid verwijtbaar is en of aan de 
sollicitatieplichtt wordt voldaan. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid hangt veel af van 
dee medische keuring en de interpretatie daarvan. 

Aartss et al.232 dragen een aantal op economische theorieën gefundeerde argumenten 
aann voor het handhaven van een integraal verzekeringsproces. Zij wijzen op het ver-
bandd tussen de 'kleine geldstroom' en de 'grote geldstroom' in de sociale zekerheid. 
Dee grote geldstroom bestaat uit uitkeringsgelden en de kleine geldstroom uit kosten 
inn het kader van de monitoractiviteiten in een verzekeringsproces, zoals preventie, 
reïntegratie,, controle én claimbeoordeling. Terecht wordt opgemerkt dat de integra-
liteitt van dit proces essentieel is om optimalisatie van kosten en opbrengsten te reali-
seren.. De kleine geldstroom is voor de verzekeraar het instrument om de grote geld-
stroomm te kunnen beheersen. Door één onderdeel - in casu de claimbeoordeling - er 
uitt te lichten is er geen sprake meer van een integraal proces. De vraag rijst dan of het 
voorr verzekeringsbedrijven überhaupt nog wel aantrekkelijk genoeg is om bepaalde 
risico'ss te dekken. 

Overigenss moet hierbij worden opgemerkt dat een uvi/verzekeraar tot op heden nog 
inn slechts geringe mate invloed heeft op de grote geldstroom. De hoogte en duur van 
uitkeringenn zijn immers wettelijk vastgelegd. Wanneer een uitkering eenmaal is toe-
gekend,, ligt dit soort zaken verder vast. Daar staat tegenover dat naast de introductie 
vann meer marktwerking in de uitvoering tevens het stelsel 'verprivaatrechtelijkt'233. 
Daarmeee doel ik op de introductie van premiedifferentiatie en marktwerking, bij-
voorbeeldd in de vorm van de eerder genoemde Wulbz en Wet Pemba.234 Ook ten aan-
zienn van de WW heeft het kabinet inmiddels een standpunt ingenomen dat strekt tot 
(meer)) premiedifferentiatie.̂ Langs deze weg kan indirect de mogelijkheid ontstaan 
voorr verzekeraars om invloed uit oefenen op de uitkeringen. Zo is het bijvoorbeeld 
denkbaarr dat zij werkgevers onder druk zullen zetten om bovenwettelijke aanvullin-
genn - via cao-bepalingen of pensioenfondsen - zoveel mogelijk te beperken. Daaren-
tegenn hebben verzekeraars ook belang bij goede arbeidsomstandigheden ter beper-
kingg van de uitkeringslast. Ook langs die weg zouden zij de werkgever kunnen trach-
tenn te beïnvloeden. 

2322 Aarts et al. 1998. 
*333 Zie voor een nadere uitwerking van dit begrip Van der Heijden 1999, p. 10-14. 
2344 Zie F leuren-Van Wa lsem 1996, Hoogendijk 1998 en Riphagen 1999. 
2355 Zie Kamerstukken II2000/01, 27 227. 
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Aartss et al.236 menen verder dat het met de kwade wil van de verzekeraars wel mee zal 
vallen.. Zij constateren dat verzekeraars zichzelf uit de markt prijzen door als te streng 
tee boek te staan237 en dat zij juist graag adverteren met soepele voorwaarden. In zijn 
algemeenheidd zou ik deze stelling willen onderschrijven, maar de conclusie dat zij ook 
inn het bijzondere geval van de werknemersverzekeringen van toepassing is, acht ik te 
voorbarig.. Niet elke verzekeringsmarkt werkt op dezelfde manier. Het betreft hier een 
nieuwee en zeer bijzondere markt - werknemersverzekeringen zijn atypische verzeke-
ringsvormenn - , waarbij het om zeer grote geldbedragen gaat. Wanneer het (economi-
sche)) kostenaspect buiten beschouwing gelaten wordt, valt op de principiële redene-
ringg dat voor gescheiden processen gescheiden regimes dienen te gelden, weinig af te 
dingen.. De afweging van dit principe tegen de kosten ervan is in eerste instantie een 
politiekee keuze. 

Ookk kan hier gewezen worden op indicaties dat door de wijze waarop arbo-diensten 
opererenn sinds de privatisering van het ziekterisico, de druk vanuit de diensten op 
werknemerss om het werk te hervatten groter is geworden.^8 De arbo-diensten zien in 
dee eerste plaats de werkgever als hun klant en streven ernaar om die naar wens te 
bedienen.. Als ook bij WW en WAO de claimbeoordeling deel gaat uitmaken van het 
privatee proces moet met dergelijke effecten ook ten aanzien van het gedrag van uvi's 
rekeningg gehouden worden. Nogmaals zij echter gezegd dat de WW - en gedeeltelijk 
ookk de WAO - nog altijd een verplichte publieke verzekering is, waarbij de gevaren 
vann een niet-onafhankelijke claimbeoordeling - dat wil zeggen in handen van de or-
ganisatiee die de uitkeringslasten draagt - veel kleiner zijn. Private verzekeraars zijn 
hierbijj  immers niet betrokken. De premies, waarmee de uitkeringen worden gefinan-
cierd,, worden door werkgevers en werknemers gezamenlijk opgebracht. Voor een uvi 
iss het aantal uitkeringen en de hoogte ervan daarmee niet van belang. 

Claimbeoordelingg is overigens niet een eenvoudige taak, die naar believen van de ene 
naarr de andere organisatie verschoven kan worden. Het gaat niet enkel om het toet-
senn van de rechtmatigheid van de aanvraag op onderdelen als arbeidsverleden en 
verwijtbaarheidd van de werkloosheid, maar ook om het continu volgen van de cliënt 
bijj  de reïntegratieactiviteiten gedurende zijn werkloosheid. Van de instantie moet dus 
verwachtt worden dat steeds de inspanningen van cliënten om betaalde arbeid te vin-
den,, beoordeeldd kunnen worden. Wanneer de claimbeoordeling door een andere in-
stantiee wordt uitgevoerd valt een zeer veelvuldige uitwisseling van dossiers te voor-
z ien .̂ ^ Bovendien wordt in het kabinetsstandpunt onder de claimbeoordeling bij de 
werknemersverzekeringenn slechts begrepen de keuring (bij de WAO) of de vaststel-
lingg van verwijtbaarheid (bij de WW). Dit zijn blijkbaar de activiteiten waarbij in de 
kabinetsnotitiee 'substantiële ruimte voor een eigen oordeel' voor de uitvoerder gezien 

2366 Aarts et al. 1998. 
23?? Aldus ook De jong 1999. 
23«« Vergelijk Noordam 1998b. 
2399 Vergelijk Ctsv 1998. 
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wordt.. Dit suggereert op zijn minst dat dit niet het geval zou zijn bij overige taken, die 
aann de uvi's worden toebedeeld, zoals vaststellen of iemand aan de referte-eis van de 
WWW voldoet, wat het maximumdagloon in een concreet geval is, etc. Ook hier zullen 
dee feiten niet altijd voor zich spreken en zullen soms discutabele beslissingen geno-
menn moeten worden.24° 

Vereistt is dus dat de instantie die het recht op uitkering bepaalt - of zij nu onafhan-
kelijkk is of niet - enerzijds beschikt over adequate arbeidsmarktexpertise en ander-
zijdss voldoende inzicht heeft in de actuele situatie van de individuele werkloze werk-
zoekende.. De toetsende instantie zal daarbij sterk afhankelijk zijn van de informatie 
diee zij krijgt van andere partijen, zoals reïntegrerende organisaties, waaronder aan-
biederss van scholing en bemiddelaars. Het bestaan van een relatie opdrachtgever-
aannemerr (in casu: tussen de financier en de reïntegrerende instantie(s)) kan met 
zichh meebrengen dat cliënten onder druk worden gezet om betaalde arbeid te aan-
vaarden. . 

NYFER24!!  propageert in dit kader het 'loodsmodel'. In dit model wordt een publieke 
functionariss gedetacheerd in een private uvi. Hij moet zorgdragen voor een onafhan-
kelijkee claimbeoordeling. Dit naar analogie van de positie van een loods die in de ha-
venn het roer overneemt om er - in een verder vrije markt - zeker van te zijn dat alles 
volgenss de nationale wetgeving verloopt. Dit moge een economisch theoretisch goed 
denkbaarr model zijn en wellicht een aanvaardbaar compromis tussen een volledig 
geïntegreerdee claimbeoordeling en een apart functionerende dienst voor de claimbe-
oordeling;; of het in de praktijk zal werken valt te betwijfelen. Een functionaris die 
belastt is met de claimbeoordeling zal gevestigd zijn binnen de uvi of anderszins ban-
denn onderhouden met deze organisatie. Hij verkeert daarmee in een zeer lastige po-
sitiee en zal zeker onder druk staan van en beïnvloed worden door zijn werkomgeving. 
Dee beeldspraak met het loodswezen gaat derhalve mank. Een loods is immers niet 
verbondenn met de schippers en verlaat na gedane arbeid het schip. Het is ondenkbaar 
datt een claimbeoordelaar na zich over een uitkeringsaanvraag te hebben gebogen de 
uvii  verlaat. Een loods fungeert als een tijdelijke deskundige adviseur, die nodig is 
omdatt de schippers niet van alle lokale ingewikkelde regels en situaties op de hoogte 
kunnenn zijn. In het geval van claimbeoordeling bij de werknemersverzekeringen gaat 
hett er puur om dat het de commerciële verzekeraar niet wordt toevertrouwd; over de 
deskundigheidd beschikken zij wel degelijk. 

Bijstandsverlening Bijstandsverlening 

Hett kenmerkende onderscheid tussen een uitkering krachtens een werknemersverze-
keringg en een bijstandsuitkering is het feit dat de eerste, zoals de naam al zegt, een 

24°° Aldus ook Noordam 1999. 
2411 Zie ook NYFER, Marktwerking in de sociale zekerheid. Den Haag: Sdu, 1998. 
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verzekeringenverzekeringen is en de bijstand een sociale voorziening is. De werknemersverzekerin-
genn worden gefinancierd door werkgevers en werknemers gezamenlijk; de bijstand 
doorr de gemeenten - en indirect door de rijksoverheid. Het feit dat de bijstand ten 
lastee van de publieke middelen komt, heeft niet weggenomen dat ook hier een discus-
siee op gang gekomen is omtrent de vraag of ook de uitvoerders publieke organisaties 
dienenn te zijn. Het punt van de claimbeoordeling speelt hier niet of nauwelijks een 
rol;; de gemeente betaalt de uitkering en is de eerst aangewezen partij om de toeken-
ningsbesluitenn te nemen.2^ Een persoonlijke benadering van de cliënten is echter 
zeerr belangrijk. Bij de bijstand betreft het immers vaak personen die reeds relatief 
langee tijd werkloos zijn en als 'moeilijk bemiddelbaar' te boek staan. Het gaat hier 
derhalvee bij uitstek om mensen die een goede 'trajectbegeleiding' nodig hebben. Het 
iss in beginsel immers in ieders belang dat de werkzoekenden op korte termijn weer 
kunnenn participeren op de arbeidsmarkt. 

Ditt wil echter niet zeggen dat commerciële organisaties geen rol zouden kunnen spe-
lenn bij de bijstandsverlening. Het is denkbaar dat een gemeente de uitvoering niet zelf 
terr hand neemt, maar deze taak uitbesteedt. Wellicht slaagt een commercieel bedrijf 
erinn de administratie efficiënter aan te pakken en meer, of snellere, (her)plaatsingen 
vann uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt te realiseren. Echter, de gemeente zal 
ervoorr moeten zorgen dat zo'n commerciële uitvoerder een perspectief op winstge-
vendheidd geboden kan worden. Hier zou het eerder, in paragraaf 7.3.1.2, beschreven 
'Wisconsin-model'' interessante aanknopingspunten kunnen bieden. In dit model 
wordtt het winstperspectief geboden door een vaste hoeveelheid uitkeringsgeld be-
schikbaarr te stellen aan een commerciële uitvoerder. De winst wordt gevormd door 
hett uitkeringsgeld dat resteert na reïntegratie; het uitvoeringsbedrijf mag dit bedrag 
houden. . 

Inn dit model zijn zowel de directe koppeling van bemiddeling en uitkeringsverstrek-
kingg als de winstprikkel voor de uitvoerende onderneming ver doorgevoerd. Beide 
zijnn zeer interessante concepten. Desalniettemin valt het te betwijfelen of het model 
inn de Nederlandse cultuur in gelijke mate aan zal slaan als in de Verenigde Staten. De 
Verenigdee Staten kennen bovendien een ander - veel strenger - bijstandsregime. In 
Nederlandd is een bijstandsuitkering niet aan een termijn gebonden, dus de druk op 
dee werkzoekende om actief mee te werken is minder groot; dat maakt een opdracht 
voorr een uitvoerder minder interessant. Gezien de onbepaalde termijn van de bij-
standd in Nederland zou het ook lastig zijn om de duur van een contract vast te stellen. 
Daarnaastt is een algemeen nadeel van het 'Wisconsin-model' dat de overheid in ieder 
gevall  het geld om de uitkeringssom voor de duur van het contract te financieren kwijt 
is,, ook wanneer de bemiddeling sneller gerealiseerd wordt. Ten slotte biedt het model 
inn zijn simpele vorm geen waarborgen voor een voldoende kwaliteit van de arbeids-

24**  Terzijde merk ik op dat de 'claimbeoordeling' bij de bijstand derhalve niet op onafhankelijk wijze 
plaatsvindt. . 
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bemiddeling.. Daarmee doel ik op het effect, dat gemakkelijk zou kunnen optreden, 
datt gekozen wordt voor plaatsing op een kortdurende, weinig passende baan. Daarom 
iss het vooralsnog riskant om dit Amerikaanse model ook in Nederland te bepleiten. 
Eenn Nederlandse, meer uitgewerkte variant van de principes die aan het Wisconsin-
modell  ten grondslag liggen zou in mijn ogen echter een waardevolle bijdrage kunnen 
leverenn aan zowel een meer persoonlijke benadering van de klant als aan de effecti-
viteitt en efficiëntie van de uitvoering van de bijstand. 

Goedd voor te stellen is bijvoorbeeld de situatie dat de bemiddeling van bijstandsge-
rechtigdee werkzoekenden als groep dan wel op individuele basis door de gemeente 
wordtt uitbesteed aan de bemiddelaar die de beste offerte biedt. Een offerte kan van-
zelfsprekendd alleen interessant zijn bij een zekere mate van resultaatsgarantie. Te 
denkenn valt aan het principe no cure, no pay. Aan de andere kant dient de bemidde-
lendee instantie een duidelijk winstperspectief te hebben, anders zal zij niet offreren. 
Datt is te verantwoorden, mits er zekerheden geboden worden ten aanzien van de 
kwaliteitt van de bemiddeling, in die zin dat alleen langdurige, passende arbeid be-
treffendee bemiddelingen volledig beloond worden. 

Arbeidsbemiddeling Arbeidsbemiddeling 

Eenn opmerkelijk punt in het kabinetsstandpunt over de toekomstige structuur van de 
uitvoeringg van werk en inkomen betreft de bepleite veranderingen ten aanzien van de 
uitvoeringg van de arbeidsbemiddeling. Overwogen wordt Arbeidsvoorziening te split-
senn in een publiek deel, bestaande uit onder meer de intake, de categorisering en het 
beheerr van de vacaturebank, en een privaat deel, waarin de reïntegratie zou worden 
ondergebracht.. Het publieke deel wordt ondergebracht bij de CWI's; het private deel 
wordtt zelfstandig en zal, zeker op de lange duur, de concurrentie moeten aangaan 
mett andere reïntegratiebedrijven. Dit overgangsproces is thans gaande 
Inn de praktijk is deze stap echter minder dramatisch dan hij lijkt . Onder de noemer 
vann 'ter beschikkingstelling van personeel' - wat juridisch een andere figuur is als 
'arbeidsbemiddeling'' - zijn er feitelijk al tal van concurrenten van de arbeidsbureaus 
actief,, met name in de vorm van uitzendbureaus, die in de jaren tachtig en negentig 
vann de twintigste eeuw sterk in opkomst waren. Een groot aantal werkzoekenden 
vindtt tegenwoordig een baan met behulp van de bemiddeling van een uitzendbureau. 
Marktwerking,, privatisering en concurrentie zijn ten aanzien van de arbeidsbemid-
delingg dus niet nieuw. 

Ookk ten aanzien van arbeidsbemiddeling stel ik de vraag of marktwerking een bijdra-
gee levert aan een persoonlijke benadering van de werkzoekende en aan een effectieve 
enn efficiënte wijze van uitvoering. Het zoeken is naar een systeem waarin zij die 
daartoee in staat zijn op eigen kracht, al dan niet met behulp van een commercieel 
bemiddelings-- of uitzendbureau - maar in ieder geval zonder steun van de overheid -
hunn (re)integratie op de arbeidsmarkt realiseren. In de huidige situatie zou dit bete-
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kenenn dat Arbeidsvoorziening alleen nog kan werken ten behoeve van moeilijk be-
middelbaree werkzoekenden. In dat geval zal zij de concurrentie niet aankunnen, het-
geenn zou inhouden dat het voor de moeilijk bemiddelbaren (nog) moeilijker wordt 
omm werk te vinden - zeker op een ruime arbeidsmarkt. Voor bemiddelaars met een 
commercieell  oogmerk vormen zij in principe een minder interessante klantengroep. 

Hett is daarom zaak dat ook commerciële bemiddelaars en uitzendbureaus zodanig 
geprikkeldd worden dat zij zich ook voor moeilijk bemiddelbare klanten zullen inzet-
ten.. De meest directe manier om dit streven te realiseren is het verstrekken van pre-
miess aan de bemiddelaar die een klant daadwerkelijk weet te plaatsen. Het doelgroe-
penbeleidd kan dan vormgegeven worden door standaard extra premie toe te kennen 
opp basis van groepskenmerken. Dit soort premies dienen op maat te zijn, dat wil zeg-
genn meer premie naarmate voor de bemiddeling meer inspanning nodig is en meer 
premiee naarmate de weerstand tegen een bepaald kenmerk van een (groep) werkzoe-
kende )̂) groter is. Indien nodig moet ook het volgen van trainingen en opleidingen 
mogelijkk zijn. Aan de andere kant moet ook snelheid lonend zijn voor de bemidde-
laar.. Ten slotte dient ook de duurzaamheid van de bemiddeling in de beloning mee-
gewogenn worden. Dit is mogelijk door de premie gefaseerd uit te keren. 

Dee coördinatie van de verstrekking van de bedoelde bemiddelingspremies kan het 
bestee bij het CWI gelegd worden. Daar moet de deskundigheid aanwezig zijn om een 
inschattingg te maken van de kansen op de arbeidsmarkt voor een individu. Dit vereist 
eenn persoonlijke benadering. De 'meetlat' om de afstand tot de arbeidsmarkt te be-
palenn is al jarenlang in ontwikkeling. Echter, een volledig objectief oordeel hierom-
trentt is uiteraard een utopie. 

Mit ss op doelmatige wijze wordt voorkomen dat commerciële bedrijven tegen het 
maatschappelijkee belang in zullen handelen - door bijvoorbeeld geen inspanningen 
tee leveren ten behoeve van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden - of werkzoekende 
tee veel onder druk zullen zetten, bieden commerciële vormen van arbeidsbemiddeling 
uitzichtt op zowel een meer persoonlijke benadering als op een meer efficiënte en ef-
fectievee uitvoeringsorganisatie. 

Dee persoonlijke benadering zal op de eerste plaats bevorderd worden door het feit dat 
eenn bemiddelingsinstantie met winstoogmerk daar zelf belang bij heeft. Wil zij im-
merss haar cliënten snel en goed kunnen bemiddelen, dan zal zij over adequate infor-
matiee moeten beschikken. Bovendien heeft de organisatie er belang bij dat de cliënt 
zichh voldoende inspant, dus ook vanuit het oogpunt van controle zal men geneigd zijn 
omm de cliënt een scherpe begeleiding te geven. 

Datt de efficiëntie van de uitvoering zal verbeteren als gevolg van concurrentie tussen 
bemiddelaarss lijdt weinig twijfel. De concurrentiestrijd zal de bedrijven dwingen om 
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efficiëntt te werken. Wat betreft de effectiviteit liggen de zaken minder duidelijk. Hier 
iss het vooral van belang dat afroming voorkomen wordt, dat wil zeggen dat ook moei-
lijk ee opdrachten uitgevoerd zullen worden. De werking van het prijsmechanisme zal 
sterkk afhangen van de situatie op de arbeidsmarkt. Eerder gaf ik al aan dat gedacht 
kann worden aan het subsidiëren van de bemiddeling van moeilijk plaatsbaren door 
hett van overheidswege ter beschikking stellen van premies. Wanneer er een serieuze 
marktt ontstaat zou de effectiviteit bevorderd kunnen worden door specialisatie. 
Wanneerr er veel aanbieders komen, is het denkbaar dat bepaalde bedrijven zich gaan 
specialiserenn op bepaalde categorieën. Zo'n tendens is momenteel al zichtbaar onder 
uitzendbureaus.. Dit zou de positie van werkzoekenden die tot deze categorie behoren 
kunnenn verbeteren. 

7.55 Slotopmerkingen 

Dee uitvoeringsorganisatie staat anno 2001 op een tweesprong: zet men in op de weg 
vann geleidelijke stappen van meer samenwerking of wordt gekozen voor een radicale 
herordeningg van het gehele veld door middel van allerlei vormen van marktwerking? 
Hett standpunt dat het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid zorgvuldig ge-
scheidenn moeten blijven, wordt nog slechts sporadisch aangetroffen. Hoewel daar een 
aantall  argumenten voor is (gewezen kan worden op de verschillende kennis en ex-
pertisee die voor beide beleidsterreinen nodig is of op de kans op belangenverstrenge-
ling),, vormen de hogere effectiviteit en efficiëntie alsmede de grotere klantvriende-
lijkheidd die met een gecoördineerde wijze van uitvoering bereikt kunnen worden de 
doorslaggevendee argumenten. 

Opp basis van mijn studie heb ik echter duidelijk gemaakt dat de samenwerking tussen 
arbeidsbureauss en uitkeringsinstanties een moeizaam proces is. Er worden zeker 
vorderingenn gemaakt, maar deze zijn bescheiden wanneer ze worden afgezet tegen 
hett ideaal van een volledig geïntegreerde organisatie, die op eenduidige wijze beleid 
enn uitvoering inzake arbeidsvoorziening en sociale zekerheid vormgeeft. Dit ideaal 
verschijntt nog niet aan de horizon. 

Hett is dan ook verleidelijk om te zoeken naar snellere, en minder hobbelige wegen 
omm de gewenste bestemming te bereiken. Een aantal elementen van marktwerking, 
privatiseringg en concurrentie, die ik besproken heb, zou hiertoe als middel kunnen 
dienen.. Juist de prikkels die de organisaties langs deze wegen zullen ervaren kunnen 
henn helpen om de weerstanden tegen coördinatie te doorbreken. De dreiging die uit-
gaatt van de concurrentie staat obstructie van een effectief uitvoeringsproces niet toe; 
datt zou onmiddellijk ten koste gaan van de eigen positie. Bovendien kunnen we ons 
afvragenn of een sterk publiekrechtelijk karakter ten aanzien van arbeidsvoorziening 
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enn sociale zekerheid nog wel van deze tijd is. Riekend suggereert nadrukkelijk van 
niett door een overgang te bepleiten van de 'institutionele sociale zekerheid van de 20e' 
eeuww naar de 'liberale, zelfsturende sociale zekerheid van de 2iste eeuw'. De liberale, 
zelfsturendee sociale zekerheid komt neer op een mix van private en collectieve arran-
gementenn en elementen. Dat wil zeggen, in beginsel meer werking van de vrije markt, 
maarr structuurwetgeving en wettelijke bescherming tegen risicoselectie en onderver-
zekering,, met speciale aandacht voor het toezicht. Op grond van de argumenten die ik 
hiervoorr de revue liet passeren, acht ik dit een begaanbare weg. Ook onderschrijf ik 
niett de stelling die bijvoorbeeld door Donahue2* *  geponeerd is, dat productieve effici-
ëntiee geen doorslaggevende norm behoort te zijn bij publieke dienstverlening. Juist 
uitgavenn die ten laste van het collectief komen, dienen efficient te worden ingezet, 
medee met het oog op het draagvlak voor de regelingen onder hen die er mogelijk geen 
gebruikk van maken. 

Dee waarborgen tegen uitwassen van 'de markt' zijn, kortom, essentieel. In casu zal 
veell  afhangen van de wijze waarop de 'uitkerings- en bemiddelingsmarkt' wordt 
vormgegeven.. Het moge duidelijk zijn dat dit geen volledig vrije markt zal kunnen 
zijn,, vooral met het oog op de belangen, rechten en correcte behandeling van uitke-
ringsgerechtigden.ringsgerechtigden. Wanneer hiervoor een sluitende oplossing gevonden kan worden 
-- en sommigen menen deze te hebbenŝ - zou (meer) marktwerking wel eens de 
snelwegg richting coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid kunnen 
zijn.. Welke weg ook gekozen wordt, zolang de organisatie van de uitvoering niet aan 
dee minimale eisen voldoet - de basis voor een succesvol sociaal beleid - , hebben we 
voorall  nog een zeer lange weg te gaan. 

2433 Rieken 1999. 
2444 Donahue 1989. 
2455 Zie Van der Veen 1999, Aarts et al. 1999 en Rieken 1999. 
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Samenvatting g 

11 Inleidin g 

Hett gegeven dat arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in Nederland institutioneel 
gescheidenn zijn, ook wat de uitvoering betreft, noodzaakt de betrokken partijen tot 
coördinatie,, afstemming en samenwerking. De cliëntenkring van de betreffende in-
stantiess (arbeidsbureaus, gemeentelijke sociale diensten en bedrijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingen)) is immers voor een belangrijk deel gelijk. Heden ten da-
gee wordt op een dergelijke wijze samengewerkt in de vorm van een aantal Centra 
voorvoor werk en Inkomen (CWI's), die volgend jaar een wettelijke status krijgen. Dit is 
echterr niet de eerste poging om door middel van een initiatief tot samenwerking de 
klooff  tussen arbeidsvoorziening en sociale zekerheid te dichten. 

Dee ontwikkeling naar een meer geïntegreerd systeem van arbeidsbemiddeling en uit-
keringverstrekkingg kent een aantal achtergronden. Ten eerste is het feit van belang 
datt de ontwikkelingen plaatsvonden tegen de achtergrond van de heersende (langdu-
rige)) werkloosheid vanaf 1980. Daarnaast ligt meer samenwerking vanuit het oog-
puntt van klantvriendelijkheid tamelijk voor de hand, maar kan het anderzijds een 
loggee organisatie met een te sterke positie in het veld creëren. De scheiding laat zich 
verklarenn door de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse stelsel (zie hierna) en 
iss in zekere zin ook een politiek compromis tussen het scheiden van financiële stro-
menn (de rechtvaardigheidsdoelstelling) en het streven naar een beter functionerende 
organisatievormm (de efflciëntiedoelstelling). 

Dee arbeidsbureaus zijn de uitvoerende organisaties van de arbeidsvoorzieningsorga-
nisatie,, die verder hoofdzakelijk bestaat uit een centraal bestuur en een aantal regio-
nalee besturen. De hoofdtaak van de arbeidsbureaus is arbeidsbemiddeling. De ge-
meentelijkee sociale diensten voeren onder verantwoordelijkheid van burgemeester en 
wethouderss de Algemene Bijstandswet uit. De bedrijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingen,, ten slotte, voeren de werknemersverzekeringen uit. Dat 
houdtt in dat zij de uitkeringsaanvraag behandelen en beoordelen alsmede de afhan-
delingg van de verstrekking van de uitkering verzorgen. 

Hett onderzoek was deels gericht op het beschrijven van de samenwerkingsvormen die 
inn het verleden zijn voorgekomen, maar voornamelijk gericht op de analyse van het 
samenwerkingsproces.. De probleemstelling is tweeledig en luidt: 

1)1) Op welke wijze heeft in het verleden samenwerking in de uitvoering plaats-
gevondengevonden tussen de publieke arbeidsvoorzieningsorganisatie en uitvoerings-
instantiesinstanties van de sociale zekerheid? 
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2)2) Welke factoren zijn op welke wijze van invloed op het functioneren van sa-
menwerkingsvormenmenwerkingsvormen in de praktijk? 

22 Arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in retrospectief 

Tussenn 1902 en het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt in de meeste Neder-
landsee gemeenten een openbare arbeidsbeurs geopend; voorheen werd er slechts op 
particulieree basis bemiddeld. Bovendien wordt een aantal landelijke organisaties op 
hett terrein van het arbeidsmarktbeleid opgericht. Tijdens en na de oorlog vindt, mede 
onderr invloed van de bezetter, een centralisering plaats. De overheid houdt de ar-
beidsbemiddelingg in haar greep en het Rijksarbeidsbureau wordt opgericht, alsmede 
eenn aantal gewestelijke arbeidsbureaus. Vanaf het eind van de jaren zestig doet, on-
derr invloed van de oprukkende werkloosheid, het activerend arbeidsmarktbeleid zijn 
intredee en de arbeidsvoorzieningsorganisatie ondergaat een heroriëntatie onder de 
noemerr arbeidsbureau nieuwe stijl. In 1991 komt de arbeidsvoorziening onder tripar-
tiett bestuur. Recent werd besloten om meer mogelijkheden te bieden aan particuliere 
concurrentiee voor de arbeidsbureaus. 

Ookk bij de sociale zekerheid krijgt de rol van de overheid vorm vanaf het begin van de 
vorigee eeuw. Een reeks van wetten en uitvoerende organisaties verschijnt tussen 1901 
(Omgevallenwet)) en 1967 (WAO) ten tonele. Het ontstane socialezekerheidsstelsel 
kann worden onderverdeeld in voorzieningen, zoals de bijstand, en verzekeringen te-
genn met name werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De laatsten worden uitge-
voerdd door bedrijfsverenigingen, waarin werkgevers en werknemers een belangrijke 
roll  spelen. Door de hoog oplopende werkloosheid na 1980 raakt het stelsel onder 
drukk en ondergaat een aantal belangrijke hervormingen. 

Reedss vanaf het begin van de twintigste eeuw wordt de arbeidsbemiddeling afge-
schermdd van de werklozenzorg en de steunverlening aan armen. Het functioneren 
vann de arbeidsbeurzen mocht niet lijden onder het slechte imago van de werklozen-
zorgg en de speciale aandacht die aan werklozen besteed zou moeten worden. Echter, 
steedss is duidelijk dat de kennis van de arbeidsbeurzen, en later de arbeidsbureaus, 
nodigg is voor de moeilijk bemiddelbaren. Tijdens de economische crisis in de jaren 
tachtigg van de vorige eeuw wordt de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid, 
noodgedwongen,, meer op elkaar betrokken. Fundamentele veranderingen in de 
structuurr worden pas na de eeuwwisseling gerealiseerd. 

33 Sociaalwetenschappeli jke benaderingen van coördinatie 

Aann de verkenning van relevante organisatiesociologische literatuur valt een aantal 
conclusiess te verbinden. Een eerste inzicht dat van belang is, is dat organisaties door-
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gaanss meerdere verbindingen hebben met andere organisaties. Veel organisaties zijn 
voorr het bereiken van hun doelstellingen c.q. hun voortbestaan afhankelijk van ande-
ree organisaties. Voordat concrete coördinatie of samenwerking in beeld komen, dient 
echterr wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Daarnaast hanteren organi-
satiess strategieën bij hun coördinerende bewegingen; afhankelijk van wat men wil 
coördinerenn en welke belangengroepen een rol spelen, wordt een bepaald niveau ge-
kozen.. Door sommige theoretici wordt een samenwerkingssituatie gezien als een ruil-
relatie.. Afhankelijk van de mate waarin het domein dat een organisatie wil bereiken 
enn de elementen die daarbij behulpzaam kunnen zijn haar ontbreken, zal zij naar uit-
wisselingg streven. Het uitgangspunt van de netwerkbenadering is dat bepaalde orga-
nisatiess zoveel contacten met elkaar onderhouden dat zij onvermijdelijk een netwerk 
vormen.. Deze contacten zijn gebaseerd op verschillende soorten interdependenties. 
Hett type verbinding dat men binnen een netwerk eventueel met elkaar aangaat, hangt 
onderr meer af van het interdependentiebewustzijn, de aard van de coördineren ele-
mentenn en het aantal betrokken organisaties. 

Bestuurskundigee en beleidswetenschappelijke theorieën en de besproken organisatie-
sociologischee theorieën liggen dicht bij elkaar. Een belangrijk onderscheid is echter 
datt in de bestuurskunde en de beleidswetenschap het overheidsbeleid steeds het uit-
gangspuntt is. Een verband tussen organisaties die uitvoering geven aan een bepaald 
beleidsterreinn heet aldus een beleidsnetwerk. Een belangrijk punt in de hedendaagse 
bestuurskundee is de vraag hoe de overheid draagvlak in de samenleving voor haar 
beleidd weet te verwerven. De overheid is niet meer altijd de centrale actor. Het con-
ceptt onderhandelend bestuur is wat dat betreft het meest veelbelovend. De mate 
waarinn uitvoerders van beleid hun handelen integreren haakt af van de wijze waarop 
dee taalverdeling is vormgegeven en van het type coördinatie. 

Transactiekostenn vormen ten opzichte van de eerder besproken theorieën een inter-
mediërendee factor, in die zin dat zowel de theorieën van Williamson als North be-
lichtenn dat bij het tot stand komen van coördinatie de condities een rol spelen. De 
transactiekostenbenaderingg benadrukt de beperktheid van het menselijk handelen, 
hetgeenn het tot stand komen van contracten en prijs (in abstracte zin) beïnvloedt. De 
institutionelee theorie maakt duidelijk dat regels en conventies hun stempel drukken 
opp het verloop der dingen. Institutionalisering kan worden geïnitieerd 'van bovenaf, 
maarr ook door betroken partijen zelf. 

44 Opzet, methode en onderzoeksvragen 

Naa een eerste archiefstudie, is gekozen voor een onderzoek over de periode 1982 t/m 
1997.. Binnen deze periode is, in twee regio's, een drietal vormen van samenwerking 
geselecteerdd (zie 5). Aan de hand van bestaande theoretische inzichten en oriënteren-
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dee interviews zijn vervolgens beïnvloedende factoren bepaald op basis waarvan een 
themalijstt voor diepte-interviews is opgesteld. De kern van de dataverzameling be-
staatt uit de resultaten van 29 interviews met betrokkenen, verdeeld naar regio, orga-
nisatiee en type functionaris. 
Dee onderzoeksvragen van het onderzoek zijn gericht op de vormgeving van samen-
werking,, het type betrokken functionarissen, de betrokken beleidsonderdelen, de 
matee van integratie, de vereiste mate van begeleiding en regie, het wettelijk kader en 
dee financiële gevolgen. Ten slotte zijn de onderzoeksvragen vertaald in 7 beïnvloe-
dingsfactorenn die terugkomen in de interviewthema's: politiek en wetgeving, organi-
satorischee ontwikkeling en financiering, professionalisering van de werkmethoden, 
autonomiee en identiteit, vertrouwen en overeenstemming van visies, cultuurver-
schillenn en omgeving en omstandigheden. 

55 Resultaten van het onderzoek 

Inn totaal zijn zes projecten bij het onderzoek betrokken, verdeeld over twee gemeen-
ten.. In beide gemeenten zijn de volgende projecten in het onderzoek opgenomen: de 
regionalee coördinatie commissies (RCC) tussen 1982 en 1988, de heroriënteringsge-
sprekkenn (HOG) vanaf 1988 en de eerste experimenten in het kader van Samenwer-
king,, Werk en Inkomen (SWI) tussen 1994 en 1998. 

Dee politieke invloed is groot. Door directe invloed, maar ook indirect omdat de uit-
voerendee organisaties gevoelig zijn voor wat politiek wenselijk is. Bovendien is de 
overheidd partij in het geheel met eigen belangen. Overheidsbemoeienis wordt het 
meestt gewaardeerd om initiatieven op te starten en om het uiteindelijk met wet- en 
regelgevingg te bekrachtigen. Een andere factor, vaak negatief voor de samenwerking, 
iss de uiteenlopende organisatorische en bestuurlijke structuur van de partners. Ook 
dee financiering verloopt verschillend en de zeggenschap over budgetten vormt een 
bronn van sluimerend conflict. Een ander obstakel voor samenwerking is aangetroffen 
inn de vorm van de taakverdeling die tussen de organisaties binnen het totale veld ge-
groeidd is. Ieder heeft zijn terrein afgebakend en is daarop geprofessionaliseerd. Dit 
maaktt het nastreven van een gezamenlijke doelstelling moeilijk. Een ervaren pro-
bleemm is dat medewerkers die welwilli g staan tegenover samenwerking doorgaans 
wordenn afgevaardigd voor een samenwerkingsproject. De 'tegenstanders' blijven 
achter,, waardoor de tegenstellingen tussen de moederorganisaties juist toenemen. 
Daarmeee hangt samen de bevinding dat de samenwerkende organisaties veel waarde 
hechtenn aan hun autonomie en eigen identiteit. Ook op individueel niveau wordt af-
gewogenn of samenwerking gevolgen heeft voor de eigen positie. De vijfde beïnvloe-
dendee factor is vertrouwen en overeenstemming van visies. Gebleken is dat binnen 
arbeidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen uit-
eenlopendee visies heersen over de aanpak van het werkloosheidsprobleem c.q. de 
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omgangg met cliënten en dat men elkaar de zaak vaak niet toevertrouwd. Vooroorde-
lenn spelen hierbij een rol. Door het lange tijd gescheiden functioneren hebben ook de 
organisatieculturenn een eigen ontwikkeling doorgemaakt. De eigen cultuur wordt niet 
gemakkelijkk losgelaten, maar het aanpassingsproces verloopt sneller wanneer een 
groepp mensen bij samenwerking ook in één gebouw geplaatst wordt. Medewerkers 
vann de sociale diensten passen zich het meest aan. Ten slotte staat elk samenwer-
kingsprocess onder invloed van zijn omgeving en de omstandigheden, zoals persoon-
lijk ee verhoudingen, leidinggevende capaciteiten en de plaatselijke situatie. 

66 Analyse van de resultaten 

Dee zeven thema's aan de hand waarvan de resultaten geordend zijn oefenen hun in-
vloedd niet op elk moment van het samenwerkingsproces even sterk uit. De beïnvloe-
dendee factoren zijn op verschillende momenten in het proces dominant. 'Organisato-
rischee ontwikkeling' speelt vooral een rol nog vóór de start van een project; 'professi-
onalisering'' en omgevingsfactoren meer tijdens de samenwerking. 

Hett samenwerkingsproces tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties kent een 
aantall  spanningen: tussen verschillende professionele benaderingen, tussen druk en 
vrijwillighei dd (bij het besluit tot samenwerking), tussen belangentegenstellingen en 
wederzijdsee afhankelijkheid, tussen het doel van samenwerking en de doelstellingen 
vann de organisaties, tussen front office en back office, gegroeide tegenstellingen 
(cultuurr en vooroordelen) en persoonlijke tegenstellingen. 

Hett voorgaande kan worden samengevat in een aantal succes- en faalfactoren ten 
aanzienn van samenwerking. Ten eerste de speelruimte die de politiek op verschillende 
momentenn biedt. De speelruimte dient in eerste instantie klein te zijn, groot tijdens 
dee ontwikkelingsfase en uiteindelijk weer kleiner. Vervolgens de doelstelling; deze 
kann slechts worden gerealiseerd als voldoende randvoorwaarden aanwezig zijn en 
dezee niet strijdig is met doelstellingen van de participerende organisaties. Te grote 
cultuurverschillenn en vooroordelen, de derde factor, belemmeren samenwerking. Bo-
vendienn vereist samenwerking overeenstemming over en integratie van werkmetho-
denn en visies. Tevens speelt de achterban een belangrijke rol; ten gevolge van het be-
perkenn van samenwerking tot frontofficetaken verscherpen de spanningen tussen de 
backk offices. Belangentegenstellingen leiden tot een behoefte aan autonomie en eigen 
identiteit,, een effect dat door wederzijdse afhankelijkheid wordt verzwakt. Ten slotte 
vormtt de leidinggevende een belangrijke factor. 

Dee onderzochte projecten kunnen geplaatst worden binnen de criteria die door ver-
schillendee theoretici gesteld zijn. Over het algemeen is sprake van samenwerking, 
maarr vaak weinig vergaand. Zaken als de rol van autonomie, de overheid en het 
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draagvlakk van haar besluiten, financiële gevolgen, wederzijdse afhankelijkheid, uit-
eenlopendee doelstellingen kunnen worden teruggevonden in de besproken theorie. 
Bovendienn kan de ontwikkeling van samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitke-
ringsinstantiess gezien worden als een institutioneel ontwikkelingsproces, hoewel het 
nogg in de beginfase verkeert. 

77 Conclusies en toekomstperspectief 

Allereerstt zijn twee conclusies getrokken ten aanzien van de vormgeving van samen-
werking.. De eerste conclusie luidt dat de geformuleerde doelstelling van samenwer-
kingsprojectenn zich in de loop der tijd in toenemende mate is gaan richten op inte-
gratiee van de uitvoering. Ten gevolge daarvan zijn in toenemende mate (ook) uitvoe-
rendee medewerkers bij samenwerkingsprojecten betrokken. Ten tweede wordt gecon-
cludeerdd dat het bereik van samenwerking is geëvolueerd van afstemming op een of 
enkelee beleidspunten tot partiële integratie over de hele linie. 

Hett onderzoek ten aanzien van het verloop van samenwerking leidt tot de volgende 
vierr conclusies. In de eerste plaats dient de samenwerking niet beperkt te blijven tot 
dee integratie van slechts bepaalde delen van de betrokken organisaties, maar kan be-
terr volledige integratie worden nagestreefd. Ten tweede vereist samenwerking een 
zorgvuldigee procesbegeleiding en regie. De derde conclusie is dat uniformiteit van 
relevantee wetgeving een voorwaarde is voor samenwerking. Ten slotte wordt gecon-
cludeerdd dat een te complexe en niet-eenduidige financieringsstructuur van het stel-
sell  van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid samenwerking bij de uitvoering be-
lemmert. . 

Recentee ontwikkelingen zijn enerzijds het benoemen van samenwerking tussen ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen als 'Samenwerking Werk en 
Inkomenn (SWI) en de in dat kader opgerichte Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) 
enn anderzijds de lopende discussie over de structuur van de uitvoeringsorganisatie 
onderr de noemer 'Structuur uitvoering werk en inkomen' in welk kader meer dan 
voorheenn ruimte is ontstaan voor marktwerking en privatisering in de uitvoering. Er 
iss dus een gelijktijdige tendens naar samenwerking en marktwerking op het terrein 
vann arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. Beide ontwikkelingen grijpen ook in el-
kaar,, maar gaan tegelijkertijd moeilijk samen. 

Inn het licht van de onderzoeksresultaten moet de weg van marktwerking, mits goed 
gereguleerdd en gecontroleerd, een meer begaanbare weg worden geacht dan het sa-
menwerkingstrajj  eet. 
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Summary y 

ll  Introductio n 

Thee fact that manpower services and social security are institutionally separated in 
thee Netherlands, also as far as implementation is concerned, forces all parties to co-
ordinate,, adapt and cooperate. After all, clients of the institutions in question (em-
ploymentt agencies, municipal social services, industrial insurance boards and admi-
nistrativee offices) are equal to a significant extent. Nowadays, they work together in 
thee form of a number of Centres for Work and Income (CWIs), which will be granted 
legall  status next year. This is not, however, the first time an initiative has been laun-
chedd to bridge the gap between manpower services and social security. 

Thee development towards a more integrated system of employment mediation and 
thee payment of benefits has several backgrounds. In the first place, it is important 
too realise that these developments took place against the background of prevailing 
Gong-term)) unemployment since 1980. Furthermore, although more co-operation 
fromm the viewpoint of customer friendliness would seem obvious, it could create an 
unwieldyy organisation with too dominant a position in the field. The separation can 
bee explained by the historical development of the Dutch system (see below), which 
is,, to a certain extent, a political compromise between the separation of financial 
flowss (the fairness objective) and the aim to achieve a better functioning 
organisationn form (the efficiency objective). 

Thee employment agencies are the executive organisations of the manpower services 
organisation,, that mainly consists of a central board and a number of regional boards. 
Thee main task of the employment agencies is employment mediation. The Municipal 
Executivee is responsible for the implementation of the National Social Security As-
sistancee Act (Algemene Bijstandswet) by the municipal social services. Finally, the 
industriall  insurance boards/administrative offices implement the employed persons' 
insurancee schemes. This means that they deal with applications for benefits and 
handlee benefit payments. 

Whilee the study partly focused on describing past forms of co-operation, it was 
mainlyy geared to analysing the process of co-operation. The issue is twofold: 

1)1) In what way did the public manpower services organisation and the social 
securitysecurity administrative offices cooperate in the past? 

2)2) Which factors influenced the functioning of the forms of co-operation in 
practicepractice and in what way? 
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22 Manpower services and social security in retrospect 

AA public employment exchange was opened in most Dutch municipalities between 
19022 and the start of the Second World War. Before that time, mediation only took 
placee on a private basis. A number of national organisations were also established to 
implementt the labour market policy. During the war the occupying forces centralised 
thesee organisations - a process that continued after the war. The government re-
tainedd control of employment mediation and established the national employment 
agencyy as well as a number of regional employment agencies. In response to increas-
ingg unemployment, a pro-active labour market policy was introduced at the end of 
thee 1960s and the manpower services organisation underwent a reorientation indi-
catedd as 'employment agency new style'. In 1991, manpower services came under tri-
partitee management. It was decided recently that private competitors would be of-
feredd greater opportunities to compete with the employment agencies. 

Thee government also started playing a role in social security at the beginning of the 
lastt century. A range of laws and executive organisations appeared on the scene be-
tweenn 1901 (Ongevallenwet - Accidents Act) and 1967 (WAO - Occupational Disabil-
ityy Insurance Act). The social security system thus created can be divided into provi-
sionss such as welfare and insurance schemes for unemployment in particular and 
occupationall  disability. The latter were implemented by industrial insurance boards 
inn which employers and employees played an important part. As a result of the high 
levelss of unemployment after 1980, the system came under pressure and a number of 
importantt reforms were introduced. 

Sincee the beginning of the twentieth century, employment mediation has always 
shieldedd from care for the unemployed and support for the poor. The functioning of 
thee employment exchanges was not allowed to suffer from the poor image of care for 
thee unemployed and the special attention that should have been paid to the unem-
ployed.. It remained apparent, however, that the expertise of the employment ex-
changes,, and later the employment agencies, was needed for those persons who were 
difficul tt to place. Out of sheer necessity, manpower services and social security had to 
bee more closely coordinated during the economic crisis in the 1980s. Fundamental 
changess in the structure were only realised after the turn of the century. 

33 Socio-scientif ic approaches of coordination 

AA number of conclusions can be drawn from a survey of the relevant literature on 
organisationn sociology. An important element that should be kept in mind is that 
organisationss generally have multiple relations with other organisations. Many 
organisationss depend on other organisations for the realisation of their objectives and 
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theirr survival. A number of conditions must first be met, however, before concrete 
coordinationn or co-operation can come into effect. Organisations also apply strategies 
too their coordinating activities; depending on what must be coordinated and which 
interestt groups are involved a certain level is opted for. Some theoreticians regard a 
cooperativee situation as a bartering relationship. An organisation will pursue 
exchangee depending on the extent to which it wishes to reach a domain and lacks the 
elementss that can assist in this. The basic premise of the network approach is that 
certainn organisations have so much contact with each other that they inevitably form 
aa network. These contacts are based on different kinds of interdependences. The type 
off  connection entered into within a network depends on the awareness of the 
interdependency,, the nature of the elements to be coordinated, the number of 
organisationss involved, etc. 

Theoriess in the area of public administration and policy development and the 
aforementionedd organisational & sociological theories are closely linked. An 
importantt distinction, however, is that from the perspective of public administration 
andd policy development theories, government policy is always the basic premise. 
Thuss a relationship between organisations that implement certain areas of policy is 
calledd a policy network. An important aspect of contemporary management is the 
questionn of how much support the government is able to gain from society for its 
policy.. The government is no longer the only key player. As far as that is concerned, 
thee concept of a negotiating administration is the most promising. The extent to 
whichh policy implementers integrate their activities depends on the extent to which 
thee division of tasks is designed and the type of coordination. 

Inn terms of the previously discussed theories, the transaction costs form an interme-
diaryy factor in the sense that the theories of both Williamson and North show that the 
conditionss play a role in the creation of coordination. The transaction costs approach 
emphasisess the limitations of human actions, which influences the realisation of 
contractss and price (in an abstract sense). The institutional theory explains that rules 
andd conventions make their mark on the course of events. Institutionalisation can be 
initiatedd 'from above', but also by the parties involved. 

44 Structure, method and research questions 

Afterr the initial archive study, it was decided to confine the study to the period from 
19822 to 1997. Two regions and three forms of co-operation during this period were 
selectedd (see 5). On the basis of current theories and exploratory interviews, influ-
encingg factors were established that formed the foundation for a theme list for in-
depthh interviews. The core of the data collection consists of the results of 29 inter-
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viewss with the parties involved, classified according to region, organisation and type 
off  official. 
Thee research questions of the study focus on the structure of the co-operation, the 
policyy elements involved, the extent of integration, the required extent of support and 
direction,, the legal context and the financial consequences. Finally, the research 
questionss were translated into seven influencing factors that are incorporated in the 
intervieww themes: politics and legislation, organisation development and financing, 
makingg working methods more professional, autonomy and identity, confidence and 
concordancee of visions, cultural differences, and finally environment and circum-
stances. . 

55 Results of the study 

AA total of six projects in two municipalities were involved in the study. In both mu-
nicipalitiess the following projects were included in the study: the regional coordina-
tionn committees (RCC) between 1982 and 1988, the reorienting interviews (HOG) 
sincee 1988 and the first experiments within the framework of Co-operation, Work 
andd Income (SWI) between 1994 and 1998. 

Politicss plays a significant role both through direct and indirect influence, as the ex-
ecutivee organisations are sensitive to what is politically advisable. Moreover, the gov-
ernmentt has its own interests. Government intervention is usually appreciated most 
too start up initiatives that are then ultimately ratified by regulations and legislation. 
Anotherr factor, which often has a negative effect on society, is the diverging organ-
isationall  and administrative structure of the partners. Financing also varies and the 
authorityy over budgets also forms a source of smouldering conflict. Another obstacle 
too co-operation was found in the way the division of tasks between the organisation 
hass grown within the entire field. Each has demarcated its own area and has set its 
sightss on becoming professionals within that segment. This makes it difficult to aim 
forr a common goal. One of the problems experienced is that employees who are in 
favourr of co-operation are usually delegated to a co-operation project. The 'oppo-
nents'' remain behind whereby the contrasts between parent organisations are exac-
erbated.. In addition, it should be kept in mind that cooperating organisations attach a 
greatt deal of importance to their autonomy and own identity. Furthermore, individu-
alss also take into consideration whether co-operation will affect their position. The 
fift hh influencing factor is confidence and concordance of visions. It has become ap-
parentt that diverging views exist within employment agencies, social services and 
industriall  insurance boards/administrative offices about the way in which the unem-
ploymentt problem and dealings with clients should be handled and that people do 
nott entrust each other with these matters. Prejudice plays a role here. As a result of 
functioningg separately for a lengthy period of time, the organisations' cultures have 
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alsoo undergone their own development. This own culture is not easily abandoned, but 
thee adaptation process can be accelerated when a group people who work together 
aree accommodated in one building. Employees of the social services are the most 
adaptable.. Finally, each process of co-operation is influenced by its environment and 
conditionss such as personal relationships, management skills and the local situation. 

66 Analysis of the results 

Thee seven themes used to classify the results do not always exert an equally strong 
influencee on the co-operation process at all times. The influencing factors dominate 
att different times during the process. 'Organisational development' mainly plays a 
rolee even before a project starts, while 'professionalisation' and external factors come 
intoo play during the co-operation. 

Thee process of co-operation between employment agencies and social security ad-
ministrationn agencies is subject to some tension between the various professional 
approaches,, between forced and voluntary (when deciding to cooperate), between 
conflictss of interests and mutual dependency, between the purpose of cooperating 
andd the objectives of the organisations, between front office and back office, devel-
opedd contrasts (culture and prejudices) and personal contrasts. 

Thee aforementioned can be summarised in a number of success and failure factors 
withh regard to the co-operation. The first is the leeway offered by politics at different 
times.. Initially , this leeway should be limited, more intense during the development 
phasee and then smaller in the end. Then the objective: this can only be realised when 
sufficientt preconditions are in place and these are not in conflict with the objectives 
off  the participating organisations. If cultural differences and prejudices, the third 
factor,, are too great they will impede co-operation. Furthermore, co-operation de-
mandss agreement about and integration of working methods and visions. Colleagues 
alsoo play an important role; when co-operation is confined to front office tasks, this 
wil ll  increase the tension between the back offices. Conflicts of interests can lead to a 
needd for autonomy and an own identity, an effect that is weakened by mutual de-
pendency.. Finally, the managers are an important factor. 

Thee projects studied meet the criteria set by the various theoreticians. In general co-
operationn does take place but this is usually not far reaching. Matters such as the role 
off  autonomy, the government and the support for government decisions, financial 
consequences,, mutual dependency and diverging objectives can be found in the the-
oryy discussed. Furthermore, the development of co-operation between employment 
agenciess and social security administration agencies can be seen as an institutional 
developmentt process, even though it is still in the initial phase. 
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77 Conclusions and prospects 

Twoo conclusions were drawn with regard to the structure of co-operation. This first is 
thatt during the course of time the formulated objective of co-operation projects in-
creasinglyy becomes focused on integration of the implementation. As a result, the 
employeess responsible for implementation also become increasingly involved in the 
co-operationn projects. The second conclusion is that the scope of co-operation has 
evolvedd from alignment of one or two policy items to partial integration across the 
board. . 

Fourr conclusions were drawn with regard to the development of co-operation. In the 
firstt place, co-operation must not remain confined to the integration of only a few 
elementss of the organisations involved, but should aim for complete integration. Sec-
ondly,, co-operation requires careful process support and direction. The third conclu-
sionn is that uniform legislation is a precondition for co-operation. The final conclu-
sionn is that if the financing structure of the system of manpower services and social 
securityy is too complex and ambiguous, this hampers co-operation with respect to 
execution. . 

Recentt developments include the introduction of co-operation between employment 
agencies,, social services and industrial insurance boards such as Co-operation, Work 
andd Income (SWI) and the Centres for Work and Income (CWIs) established within 
thiss framework on the one hand and the current debate on the structure of the im-
plementingg organisation known as 'Structure implementation work and income' on 
thee other hand in which more leeway is provided for market forces and privatisation 
inn terms of implementation. Hence a simultaneous trend exists for co-operation and 
thee effects of market forces in the field of manpower services and social security. Both 
developmentss are intertwined although they are difficult to reconcile. 

Inn view of the results of this study, the way of market forces must be regarded as be-
ingg more acceptable than the way of co-operation, provided it is well regulated and 
controlled. . 
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Bijlagee I 

Checklist/ i temli jstdiepte-interviews s 

Bijj  de interviews is een onderscheid externe en interne factoren gehanteerd. Onder de 
externee factoren worden de invloeden van buitenaf verstaan die voor de samenwer-
kendee partners gegeven zijn, waar zij dus zelf niet direct invloed op hebben. De inter-
nee factoren zijn die invloeden op het samenwerkingsproces die te maken hebben met 
kenmerkenn van de organisaties zélf of met hun onderlinge verhouding. 

Dee interviews zijn steeds begonnen met een aantal algemene vragen. De responden-
tenn is gevraagd duidelijk te maken hoe hun carrière binnen de organisatie er uitziet 
enn wat precies hun rol was binnen de samenwerkingsvorm waarover het interview 
specifiekk gaat. 

Verderr moesten zij een schets geven van het betreffende project; zij konden daarbij 
ingaann op de doelstellingen en resultaten, het verloop van het project en hun eigen 
meningg over de mate van succes ervan. 

Vervolgenss is ingegaan op de onderstaande thema's, waarbij de respondenten zoveel 
mogelijkk spontaan de volgorde bepaalden. Indien nodig is specifiek ingegaan op de 
omstandighedenn van de specifieke case. 

A.A. Externe factoren 

1.. De invloed van wetgeving 

Err is een (positief) verband tussen de mate van samenwerking en afstemming en de 
matee waarin wet- en regelgeving dit impliciet of expliciet vereist. Reeds lange tijd is 
eenn klassiek voorbeeld de verplichte inschrijving bij het arbeidsbureau om in aan-
merkingg te komen voor een bijstandsuitkering (RWW). Op die basis is altijd enige 
afstemmingg vereist geweest. Maar ook het initiatief tot de RCC's en de heroriënte-
ringsgesprekkenn wordt genomen door het Ministerie. In recente wetgeving (Arbeids-
voorzieningswet,, Bijstandswet) wordt samenwerking zelfs verplicht gesteld. 

Items s 

•• Opinie over noodzaak van regels om tot samenwerking te komen/voor het sla
genn of mislukken 

•• Opinie over stimulerende regels/wetten, steun in de rug of vrijheid belemme
rend d 

•• Eigen toevoegingen omtrent dit thema 
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2.. De invloed van de politiek 

Zowell  vanuit de gemeentepolitiek als door het Ministerie van SZW wordt het proces 
vann samenwerking beïnvloed. De wethouder van Sociale Zaken is verantwoordelijk 
voorr de sociale dienst en de arbeidsvoorziening valt onder het Ministerie (na de tri-
partiseringg in 1991 weliswaar minder dan voorheen). 

Items s 
•• Preciese rol van wethouder en/of ministerie bij de betreffende samenwerking 

•• Opinie over samenhang in het beleid en de voorstellen 
•• Praktische consequenties gescheiden directoraten Sociale Zekerheid en Ar

beidsvoorziening g 
•• Invloed van de algemene politieke situatie 
•• Invloed van de wethouder (politieke kleur, betrokkenheid) 

•• Actieve steun door politiek 

•• Benoemingen 
•• Eigen toevoegingen omtrent dit thema 

3.. De Financiering 

Arbeidsvoorziening,, bedrijfsverenigingen en sociale diensten worden elk verschillend 
gefinancierd.. De arbeidsvoorzieningsorganisatie valt financieel rechtstreeks onder 
verantwoordelijkheidd van het ministerie van SZW. Het totale budget wordt jaarlijks 
doorr de minister vastgesteld en door het CBA over de regio's verdeeld. De bijstand 
wordtt weliswaar ook met overheidsgeld gefinancierd, maar de gemeenten spelen 
hierbijj een grote rol. De gemeenten hebben enige vrijheid in de wijze waarop zij met 
dezee gelden omgaan. De mate van vrijheid is in de tijd wisselend. De sociale verzeke
ringen,, ten slotte, worden door werkgevers en werknemers zelf bekostigd. 

Items s 

•• Opinie relatie financiering en samenwerking 

•• Praktische consequenties 

•• Indruk rol financiële afhandelingen (voorschieten door GSD) 

•• Wilt u zelf nog iets toevoegen omtrent dit thema? 
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4.. De invloed van de professionalisering van de organisaties 

All ee uitvoerende organisaties op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsvoorzie-
ningg hebben in de loop der tijd hun eigen methoden en werkwijzen gecreëerd. Deze 
zijnn verfijnd en geprofessionaliseerd. Tevens heeft er een ontwikkeling plaatsgevon-
denn waardoor sociale diensten, bedrijfsverenigingen en arbeidsbureaus zich steeds 
meerr richten op bepaalde groepen. 

Items s 

•• Opinie professionalisering en relatie met samenwerking 

•• Opinie in zichzelf gekeerd zijn 
•• Bereidheid om volgens andere methoden te werken/met de doelgroep van de 

ander r 

•• Opinie 'opeisen' bepaalde groepen 

•• Paradoxale houding GSD bij moeilijk plaatsbaren 

•• Belang behoud bepaalde taken/activiteiten 
•• Eigen toevoegingen omtrent dit thema 

5.. De historische ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie 

Dee sterke positie van het maatschappelijk middenveld drukt in Nederland een stem
pell op de uitvoering van de sociale zekerheid. Werkgevers en werknemers hebben er 
(mett politieke steun uiteraard) steeds voor gezorgd dat de werkloosheids- en arbeids
ongeschiktheidsverzekeringg sectoraal wordt uitgevoerd. Aangezien bijstandsverlening 
enn arbeidsvoorziening juist steeds lokaal respectievelijk regionaal gedecentraliseerd is 
ditt een complicatie voor coördinatie. 

Items s 

•• Opinie over mogelijke problemen door verschillende decentralisatie 
•• Problemen bij overdracht van bedrijfsvereniging naar GSD 
•• Eigen toevoegingen omtrent dit thema 

B.B. Interne factoren 

1.. Angst voor autonomieverlies 

Naarmatee meer taken in samenwerking met anderen worden uitgevoerd neemt het 
aantall eigen taken en bevoegdheden van een organisatie af; maar er komen ook 
nieuwee (gezamenlijke) taken bij. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde beslissingen niet 
meerr autonoom genomen kunnen worden. Dit zou individuen, maar ook de organi-
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satiee als geheel, het gevoel kunnen geven dat men minder belangrijk wordt ofte veel 
afhankelijkk van anderen. Individuen kunnen de zeggenschap over bepaalde budget-
tenn verliezen, minder ondergeschikten onder zich krijgen of zelfs vrezen dat zij over-
bodigg worden. Strategisch gedrag bij samenwerking moet dan niet worden uitgeslo-
ten. . 

Vragen n 

•• Opinie over angst voor autonomieverlies 

•• Gevolgen voor houding ten aanzien van samenwerking 

•• Opinie zakelijke versus idealistische houding 

•• Eigen toevoegingen omtrent dit thema 

2.. De invloed van wantrouwen jegens de samenwerkingspartner(s) 

Hett is denkbaar dat de uitvoeringsorganisaties er, los van het dreigende autonomie
verlies,, moeite mee hebben dat anderen betrokken worden bij hun werkzaamheden, 
tenn aanzien waarvan zij over specifieke deskundigheid en ervaring beschikken. Zo is 
menn bij Arbeidsvoorziening van mening dat bemiddeling een specialisme is dat men 
zelff veel beter beheerst dan anderen en zo vindt men bij sociale diensten het vaak 
geenn goed idee dat bemiddelaars invloed krijgen op de toekenning van uitkeringen. 
Bovendienn hebben Arbeidsvoorziening en socialezekerheidsorganisaties niet altijd 
eenn gelijkluidende visie op de (werkloosheids)problematiek. Door de arbeidsvoorzie
ningorganisatiee wordt dit doorgaans als een economisch probleem gezien; door de 
uitvoerderss an de sociale zekerheid meer als een sociaal/politiek probleem. 

Items s 

•• Omschrijving eigen visie 

•• Vertrouwen in de partners? 

•• Opinie verschil tussen contacten op directieniveau of op uitvoerend niveau 

•• Eigen toevoegingen omtrent dit thema? 

3.. De invloed van cultuurverschillen 

Aangenomenn mag worden dat de samenwerkende organisaties in de loop der jaren 
eenn eigen cultuur ontwikkeld hebben. In theorie is dat niet bevorderlijk voor een goe
dee samenwerking. 
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Items s 
•• Opinie 
•• Kenmerken van de verschillende culturen 
•• Verschillen bij samenwerking 
•• Eigen toevoegingen omtrent dit thema 

4.. De invloed van situationele factoren 

Off een bepaalde vorm van samenwerking succesvol is of niet, lijkt vaak sterk af te 
hangenn van de lokale situatie. Bijvoorbeeld of het klikt tussen bepaalde personen en 
dee kracht van de leidinggevende(n). 

Items s 
•• Opinie 
•• Voorbeelden van toevallig aanwezige factoren 
•• Banden van samenwerkenden met afzonderlijke organisaties 
•• Eigen toevoegingen omtrent dit thema 
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Bijlagee II 

Functiess van geïnterviewde personen 

Err zijn in totaal 29 diepte-interviews gehouden. Hier volgt een opsomming van de 
functiess die de respondenten bekleedden binnen de samenwerkingsvorm naar aan-
leidingg waarvan zij geïnterviewd zijn. Tussen haakjes staat de organisatie waaraan de 
respondentt destijds verbonden was. 

Lid/secretariss RCC, gemeente A (GSD) 
Lidd RCC, gemeente A (AB) 
Lidd RCC, gemeente A (SFB) 

Lidd RCC, gemeente B (DETAM) 

Alss directeur lid RCC, gemeente A (GSD) 

Alss directeur lid RCC, gemeente A (AB) 

Alss directeur lid RCC, gemeente B (AB) 

Alss directeur lid RCC, gemeente B (GAK) 

Medewerkerr HOG-project, gemeente A (AB) 

Medewerkerr HOG-project, gemeente B (AB) 
Coördinatorr HOG-project, gemeente B (AB) 

Plaatsvervangendd directeur HOG-project, gemeente A (AB) 
Directeurr HOG-project, gemeente A (GSD) 
Directeurr ten tijde van HOG-project, gemeente B (AB) 
Directeurr ten tijde van HOG-project, gemeente A (GSD) 

Medewerkerr SWI-project, gemeente A (GAK) 

Medewerkerr SWI-project, gemeente A (GSD) 
Medewerkerr SWI-project, gemeente B (GAK) 
Medewerkerr SWI-project, gemeente B (AB) 

Medewerkerr SWI-project, gemeente B (GSD) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente A (GAK) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente A (GSD) ) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente A (AB) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente B (GSD) 

Lidd stuurgroep SWI-project, gemeente B (AB) 

Directeurr ten tijde van SWI-project, gemeente A (GAK) 

Directeurr ten tijde van SWI-project, gemeente A (AB) 

Directeurr ten tijde van SWI-project, gemeente B (GSD) 

Directeurr ten tijde van SWI-project, gemeente B (AB) 
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Bijj  de selectie van respondenten is, afgezien van de bekendheid en beschikbaarheid 
vann de gewenste respondenten, met een aantal factoren rekening gehouden. Ten eer-
stee een redelijke verdeling tussen de 2 gemeenten. Vervolgens is ernaar gestreefd om 
elkk type project in voldoende mate aan bod te laten komen. De SWI-projecten ver-
diendenn echter extra aandacht met het oog op de grotere complexiteit vergeleken met 
dee RCC's en HOG-projecten. Verder is er rekening mee gehouden dat functionarissen 
vann verschillende niveaus (directie, management en uitvoering) allen voldoende in 
hett onderzoek vertegenwoordigd zijn. Ten slotte is een goede verdeling naar organi-
satiee nagestreefd. De arbeidsbureaus hebben de meeste aandacht gekregen, met het 
oogg op het feit dat de gemeentelijke sociale diensten en de bedijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingenn het gemeenschappelijke kenmerk hebben dat zij tot de 
sectorr 'sociale zekerheid' behoren. Aangezien de bedrijfsverenigingen en het GAK niet 
bijj  de HOG-projecten betrokken waren, leveren deze instellingen minder respon-
denten. . 
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Samenwerkingg tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties 

dezelfdee cliënten hebben, in grote lijnen dezelfde doelen nastreven 
enn derhalve in hoge mate van elkaar afhankelijk zijn, kenmerkt de 
structuurr van de uitvoeringsorganisatie in Nederland zich door een 
striktee scheiding tussen arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. 
All  sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werken 
dee organisaties die in Nederland de arbeidsvoorziening en de sociale 
zekerheidd uitvoeren desalniettemin in zekere mate samen. Met de 
Centraa voor Werk en Inkomen die thans in oprichting zijn, wordt 
dee samenwerking op experimentele basis een meer formele status 
verleend. . 
Ditt boek verschaft inzicht in de factoren die invloed uitoefenen op 
samenwerking.. Het boek vormt de neerslag van een onderzoek naar 
driee vormen van samenwerking in de periode 1982-1997. Daartoe 
zijnn interviews gehouden met personen die indertijd direct, en op 
verschillendee niveaus, bij een samenwerkingsproject betrokken waren. 
Dee auteur onderscheidt op basis van zijn onderzoek een zevental succes-
enn faalfactoren ten aanzien van samenwerking tussen arbeidsbureaus, 
gemeentelijkee sociale diensten en bedrijfsverenigingen/uitvoerings-
instellingen. . 
Naastt de (sociaal)wetenschappelijke bijdrage die het boek, als dissertatie, 
beoogtt te leveren, biedt het hun die in de praktijk bij samenwerking 
betrokkenn zijn de gelegenheid om van ervaringen uit het verleden te 
leren. . 

Jeroenn van Gerven (1969)[Studeerde persöhéelwetehsehappen aan de 
Faculteitt Sociale Wetenschappen van de Kamoliel^ïïdiversiteit Brabant. 
Ditt boek is het resultaat van een promotieonderzoek, dat werd uitgevoerd 
bijj  het Hugo Sinzheimer Instituut, onderzoeksinstituut voor arbeid era 

.rechtt van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van d§J|j 
Amsterdam,; ; 
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