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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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