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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Aparte coordinatie. Samenwerking tussen arbeidsbureaus en
uitkeringsinstanties

van Gerven, J.H.A.M.

Publication date
2001

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


5 5 
Resultatenn van het onderzoek 

5.11 Inleidin g 

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

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

Inn paragraaf 3 zal een weergave van de verzamelde onderzoeksgegevens worden ge-
presenteerdd die in verband staan met het analyserende deel van de probleemstelling 
enn verwijzen naar de onderzoeksvragen d) tot en met h). Hierbij wordt de structuur 
vann de zeven interviewthema's gevolgd. Per thema zal ik weergeven welke antwoor-
denn gegeven zijn, hoe de verschillende antwoorden zich tot elkaar verhouden en of er 
opvallendee verschillen zijn waar te nemen tussen categorieën respondenten. 
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5.22 De onderzochte projecten1^ 

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

5.2.11 DeRCC's 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.22 De HOG-projecten 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.33 De SWI-projecten 

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

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

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

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

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

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

5.33 De resultaten van het onderzoek 

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

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

lflf")")  Op de verschillende SWI-modellen kom ik in hoofdstuk 7 nog terug. 
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rieënn respondenten, die verschillen naar herkomst wat organisatie betreft - sociale 
dienst,, bedrijfsvereniging of arbeidsbureau - en het niveau waarop zij werken - di-
rectie,, management- of uitvoerend niveau. 

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

5.3.11 Thema 1: polit iek en wetgeving 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.22 Thema 2: Organisatorische ontwikkelin g en financierin g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'733 Hierbij moet worden opgemerkt dat de vroegere Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) die 
namenss de bedrijfsverenigingen keuringen verrichtte, wel een bemiddelingstaak had, namelijk voor de 
doelgroepp 'gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkzoekenden'. 

104 4 



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

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

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

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

1744 Zie artikel 13 lid 1 en lid 2 van de geldende Algemene bijstandswet. 
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"Wee informeerden elkaar in de RCC vrij uitvoerig over de werkwijze en methode die 
wee hanteerden. Ik had echter steeds de indruk dat het verkrijgen van informatie van 
anderenn als een soort veredelde bedrijfsspionage beschouwd werd. Bovendien zocht 
menn bij het aanhoren van de anderen vooral naar een bevestiging van het feit dat men 
hett zelf het beste deed." 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.44 Thema 4: Autonomie en identitei t 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.55 Thema 5: Vertrouwen en overeenstemming van visies 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.66 Thema 6: Cultuurverschille n 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.77 Thema 7: Omgeving en omstandigheden 

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

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

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

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

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

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

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