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4 4 
Opzet,, methode en onderzoeksvra-
gen n 

4.11 Inleidin g 

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

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

4.22 Vooronderstellingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.44 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

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

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

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

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

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

4.55 De onderzoeksvragen 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.66 De vertaling naar  beïnvloedingsfactoren 

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

Hett eerste thema is 'politiek en wetgeving'. Dit sluit direct aan bij de onderzoeksvra-
genn naar de behoefte aan procesbegeleiding en regie om draagvlak te creëren en de 
vraagg of het wettelijk kader een voldoende voorwaarde vormt voor vruchtbare sa-
menwerkingg (e en f). Antwoorden op de vragen naar afhankelijkheden en belangen, 

85 5 



hett wettelijk kader en de rol van financiën (d, f en g) worden besproken onder de 
noemerr 'organisatorische ontwikkeling en financiering'. Onder het thema 'professio-
naliseringg van de werkmethoden' valt de onderzoeksvraag omtrent afhankelijkheden 
enn de mate van organisatorische integratie en de rol van belangen (d). Dezelfde twee 
onderzoeksvragenn zijn onderzocht met behulp van het thema 'autonomie en identi-
teit'.. Het vijfde thema is 'vertrouwen en overeenstemming van visies'. Ook dit is een 
uitwerkingg van de vraag naar de gewenste mate van integratie en naar afhankelijkhe-
denn en belangen (d), alsmede van de vraag naar de benodigde procesbegeleiding en 
regiee (f). 'Cultuurverschillen' is een factor die moeilijk aan enkele vragen te koppelen 
iss en feitelijk over de hele linie een rol speelt. Voor 'omgeving en omstandigheden' 
geldtt hetzelfde. 

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