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6 6 
Analysee van de resultaten 

6.11 Inleidin g 

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

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

6.22 Samenwerking langs een tijda s 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 22 2 



Hoog g 

Invloed d 

Laag g 

11 Politiek en wetgevin 

Hoog g 

Invloed d 

Laag g 

22 Organisatorische ontwikkeling en financiering 

Tiid d -> > 

33 Professionalisering van werkmethoden 

Hoog g 

Invloed d 

Laag g 

Tiid d 

123 3 



44 Autonomie en identiteit 
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77 Omgeving en omstandigheden 

Hoog g 

Invloed d 

Laag g 

6.33 Spanningen binnen het samenwerkingsproces 

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

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

6.3.11 De spanning tussen verschil lende professionele benaderingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ditt verschil van inzicht - waarop tevens de uiteenlopende werkwijzen gebaseerd zijn 
-- heeft een negatieve invloed op samenwerking. Medewerkers zijn vaak jarenlang 
gewendd aan een bepaalde manier van werken en zijn geneigd deze te verdedigen. 
Binnenn een samenwerkingsproject wordt men echter geconfronteerd met een andere 
werkwijze.. Deze acht men weliswaar voor de betreffende doelgroep niet per definitie 
ongeschikt,, maar het verlaten van de eigen visie is over het algemeen te veel ge-
vraagd.. Doorgaans laat men de samenwerking an sich prevaleren. Binnen het kader 
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vann een samenwerkingsverband zijn de uiteenlopende benaderingen op bepaalde 
momentenn echter nog duidelijk te onderscheiden. Eenieder poogt om de eigen bena-
deringg de overhand te laten krijgen. De arbeidsbureaus zijn hierbij meestal het meest 
succesvol.. Hun positie is relatief sterk, omdat voor de uitkeringsinstanties - vooral de 
socialee diensten - samenwerking weinig nut zou hebben zonder de bemiddelingsacti-
viteitenn en arbeidsmarktkennis van Arbeidsvoorziening. 

6.3.22 De spanning tussen dru k en vrijwillighei d 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.55 De spanning tussen fron t office en back office 

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

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

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

6.3.66 Gegroeide tegenstell ingen, cultuur  en vooroordelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.77 Persoonlijke tegenstell ingen 

Doorr de respondenten in het onderzoek wordt sterk de nadruk gelegd op de invloed 
vann personen op het samenwerkingsproces. Op het eerste gezicht kan uit de inter-
viewss de conclusie getrokken worden dat bijvoorbeeld het enthousiasme van een lei-
dinggevendee persoon de samenwerking, los van alle andere factoren, uiteindelijk 
maaktt of breekt. Of de conclusie dat veel afhangt van de vraag of het 'klikt ' tussen be-
paaldee groepen en individuen. Slechts ten dele mag deze conclusie, naar mijn me-
ning,, inderdaad getrokken worden. 

141 1 



Uiteraardd doet het ter zake hoe de persoonlijke verhoudingen zijn en welke uitstraling 
dee leiding aan een project kan geven. Zeker als er sprake is van bewuste tegenwerking 
doorr bepaalde personen die bij het project betrokken zijn, is de belemmering van de 
samenwerkingg op grond van persoonlijke factoren aanzienlijk. Bovendien is het evi-
dentt dat er bij tal van eerder besproken beïnvloedingsfactoren en tegenstellingen 
binnenn het samenwerkingsproces persoonlijke factoren meespelen. De politieke in-
vloedd hangt af van de betrokkenheid van bewindspersonen bij het onderwerp, een 
organisatiee zal haar visie minder makkelijk verlaten naarmate zij meer overeenstemt 
mett de persoonlijke visie van de directeur, een organisatie zal minder makkelijk haar 
specialismee willen delen naarmate de medewerkers daar eensgezinder aan werken en 
dee geconstateerde tegenstelling tussen de geïntegreerde front offices en de gescheiden 
backk offices was eveneens gestoeld op persoonlijke voorkeuren. 

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

6.44 Succes- en faalfactoren 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.33 Cultuurverschille n en vooroordelen 

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

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

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

6.4.44 Coördinati e en integrati e van werkmethoden en visies 

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

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

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

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

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

6.4.55 Achterban 

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

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

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

6.4.66 Belangentegenstell ingen 

Enerzijdss berusten belangentegenstellingen op het onderscheid tussen een vraagge-
richterichte organisatie en een aanbodgerichte organisatie. Sociale diensten hebben bij-
voorbeeldd relatief veel belang bij samenwerking, omdat zij willen dat het arbeidsbu-
reauss zich (extra) inspannen voor hun cliënten. Een bedrijfsvereniging heeft feitelijk 
nauwelijkss belang bij samenwerking; hun klanten zijn doorgaans gemakkelijk bemid-
delbaar.. Arbeidsbureaus en sociale diensten kunnen wat dat betreft slechts weinig 
voorr een bedrijfsvereniging/uitvoeringsinstelling betekenen. Vaak zien vooral de so-
cialee diensten zich genoodzaakt om samenwerking te zoeken, omdat zij de nodige 
kenniss van de arbeidsmarkt missen. Ook de onderlinge afhankelijkheid tussen sociale 
dienstenn en bedrijfsverenigingen is zeer zwak; zij hebben slechts met elkaar te maken 
bijj  een eventuele overdracht van cliënten die niet langer een uitkering krachtens een 
werknemersverzekeringg kunnen claimen. Geconcludeerd moet worden dat de prikkel 
omm tot samenwerking te komen niet bij alle drie de partners in gelijke en voldoende 
matee aanwezig is. 
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Anderzijdss speelt een aantal niet-inhoudelijke belangen een rol. Ook de mogelijkheid 
omm via een samenwerkingsrelatie meer of juist minder zeggenschap en invloed te ver-
krijgen,, wordt meegewogen bij de beslissing over het al dan niet aangaan van een sa-
menwerkingsrelatie.. Voor het welslagen van samenwerking kan dit des te meer een 
probleemm vormen, daar een dergelijke situatie kan uitmonden in gevoelens van ach-
terdochtt jegens eikaars bedoelingen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.55 Terugkoppeling naar  de theorie 

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

6.5.11 Organisatiesociologische theorieën 

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

merendd is. 

InterorganisationeleInterorganisationele coördinatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5.22 Bestuurskundige en beleidswetenschappeli jke theorieën 

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

Beleidsnetwerken Beleidsnetwerken 

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

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

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

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

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

OnderhandelendOnderhandelend bestuur 

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

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

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

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

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

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

6.5.33 Transactiekosten en institutie s 

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

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

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

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

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

1999 North 1990. 
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HetHet institutionele model van Van Voorden200 

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

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

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

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

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