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1 1 
Coördinatiee van arbeidsvoorziening 
enn sociale zekerheid 

1.11 Inleiding 

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 gemeentelijke 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/uitvoeringsinstelling 

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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