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7 7 
Conclusiess en toekomstperspectief 

7.11 Inleiding 

Inn de twee voorafgaande hoofdstukken zijn de resultaten van het onderzoek, dat aan 
ditt boek ten grondslag ligt, besproken en geanalyseerd. Nu kom ik terug op de vragen 
diee ik in de probleemstelling (paragraaf 1.6) en de daaraan ontleende onderzoeksvra-
genn (paragraaf 4.5) heb opgeworpen. Hoe deze vragen kunnen worden beantwoord 
komtt aan de orde in paragraaf 7.2. 

Nadatt de conclusies getrokken zijn, zal ik in paragraaf 7.3 en 7.4 de actuele verande-
ringenn die in de uitvoeringsorganisatie van de arbeidsvoorziening en de sociale ze-
kerheidd plaatsvinden bespreken en een poging doen op basis van mijn onderzoek aan 
tee geven welke rol samenwerking hierin te vervullen heeft. 

7.22 Conclusie 

Hiervoorr zijn in hoofdstuk 5 en (vooral) in hoofdstuk 6 reeds talrijke conclusies ge-
trokkenn ten aanzien van deelonderwerpen van de bestudeerde samenwerking. Daar-
bijj  ging ik echter niet uit van de geformuleerde onderzoeksvragen, maar van de beïn-
vloedingsfactorenn die bij de uitvoering van het onderzoek gebruikt zijn. In deze para-
graaff  geef ik de algemene conclusies weer, om aldus de vragen die voortvloeien uit de 
probleemstellingg te beantwoorden. Conform de tweedeling die in de probleemstelling 
gehanteerdd is, worden conclusies onderscheiden die de vormgeving van de samen-
werkingg betreffen en die het verloop ervan betreffen. 

7.2.11 Conclusies ten aanzien van de vormgeving van samenwerking 

Hett eerste deel van de vraagstelling van het onderzoek behelsde de beschrijving van 
dee wijze waarop is samengewerkt tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en be-
drijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen.. Het belang van deze vraag is gelegen in de 
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relatiee met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In dat kader is het interessant om 
vastt te stellen wat de aard is van de pogingen tot samenwerking die tot dusver onder-
nomenn zijn. Deze vraag is feitelijk met de in hoofdstuk 5 gegeven beschrijving van de 
onderzochtee projecten reeds beantwoord. De drie vormen van samenwerking die voor 
hett onderzoek geselecteerd zijn, vormen een goede afspiegeling van de ontwikkeling 
diee de samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen 
sindss het begin van de jaren tachtig heeft doorgemaakt.201 

Dee bedoelde beschrijving leidt tot twee generale conclusies ten aanzien van de ont-
wikkelingwikkeling die de samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfs-
verenigingenn heeft doorgemaakt. Ten eerste blijkt dat een steeds groter wordend deel 
vann de betreffende organisaties bij de samenwerking betrokken wordt. Aanvankelijk 
blijf tt het beperkt tot het hoogste niveau; inmiddels ligt de nadruk juist op het uitvoe-
rendd niveau. De tweede conclusie luidt dat de thema's waarop wordt samengewerkt, 
veranderen.. Het bereik verschuift van afstemming op beleidsniveau naar organisato-
rischee integratie. 

ConclusieConclusie 1A: De geformuleerde doelstelling van samenwerkingsprojecten is zich in 
dede loop der tijd in toenemende mate gaan richten op integratie van de 
uitvoering.uitvoering. Ten gevolge daarvan zijn in toenemende mate (ook) uit-
voerendevoerende medewerkers bij samenwerkingsprojecten betrokken. 

Naa verloop van tijd verschuift het perspectief enigszins van de directie naar het uit-
voerendd niveau. Daarvoor zijn allerlei redenen denkbaar, maar de ontwikkeling vloeit 
voorall  voort uit het voortschrijdend inzicht dat samenwerking zonder participatie van 
uitvoerendee medewerkers minder harmonieus verloopt. Directieleden en managers 
gevenn zich meer rekenschap van de waarde van bepaalde ideologieën die in hun or-
ganisatiee gehuldigd worden dan zij die werkzaam zijn in de uitvoering, en wegen dit 
puntt dan ook zwaarder mee. Uitvoerende medewerkers redeneren merendeels vanuit 
concretee ervaringen die zij in de praktijk hebben opgedaan. Zij ondervinden de af-
stemmingsproblemenn in de dagelijkse praktijk, op grond waarvan zij, ondanks tal van 
bedenkingen,, een positieve houding aannemen ten aanzien van samenwerking met 
anderen.. De eigen autonomie en identiteit van de organisatie is voor uitvoerende me-
dewerkerss veel minder van belang dan voor de leden van de directies. Opmerkelijk is 
daarbijj  dat directeuren juist vaak te kennen geven dat zij veronderstellen dat de me-
dewerkerss juist van hen verwachten dat zij de organisatie beschermen tegen externe 
bedreigingen.. Bovendien creëert een boffom-upbenadering een groter draagvlak bin-
nenn de organisatie. 

2011 Vóór de jaren tachtig was er geen sprake van samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten 
enn bedrijfsverenigingen of voorlopers van deze instellingen, in die zin dat er een orgaan werd opgericht 
waarinn medewerkers van de betreffende instellingen waren afgevaardigd. Wel was er sprake van af-
stemmingg ad hoc ten aanzien van bepaalde kwesties. 
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Eenn tweede aspect - in het verlengde liggend van het eerste - van de trend die ik met 
dezee conclusies wil aangeven, betreft de bij samenwerking betrokken personen. De 
personelee samenstelling van samenwerkingsprojecten is niet steeds gelijk. Ten eerste 
zijnzijn er niet steeds alle drie partijen bij betrokken - de bedrijfsverenigingen partici-
peerdenn bijvoorbeeld niet in de HOG-projecten -, maar belangrijker is het feit dat 
niett steeds wordt gekozen voor hetzelfde type medewerker als 'afgevaardigde' in een 
samenwerkingsproject.. De drie onderzochte vormen van samenwerking - RCC's, 
HOG-projectenn en SWI-projecten, zoals omschreven in hoofdstuk 5 - kenden een 
verschillendee personele samenstelling, in die zin dat de vertegenwoordigers van ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen in de betreffende samenwer-
kingsverbandenn geen gelijksoortige functionarissen waren. 

Dee RCC's bestonden uit directeuren en hoger kader, bij de HOG-projecten waren 
voorall  functionarissen op managementniveau, aangevuld met een aantal uitvoerende 
medewerkerss en de SWI-projecten werd juist primair vormgegeven door uitvoerende 
medewerkers.. Een bijzonderheid van de HOG-projecten was overigens dat daarbij 
eenn aantal (uitvoerende) medewerkers betrokken was dat niet afkomstig was van de 
socialee dienst of het arbeidsbureau. Zij werden beschouwd als 'eigen personeel' van 
dee projectorganisatie. 

ConclusieConclusie 1B: Het bereik van samenwerking is geëvolueerd van afstemming op een 
ofof enkele beleidspunten tot partiële organisatorische integratie over 
dede hele linie. 

Hett feit dat de vormgeving van samenwerking zich in de loop der tijd meer concen-
treertt op het uitvoerend niveau, ligt in het verlengde van het steeds toegenomen be-
reikk dat wordt nagestreefd. In het begin van de jaren tachtig houdt de samenwerking 
niett meer in dan het afstemmen van bepaalde beleidskwesties. Dit gebeurt op hoog 
niveau.. Pas wanneer de directieleden het op een bepaald punt eens zijn, wordt de rest 
vann de organisaties geïnformeerd. 

Mett Samenwerking Werk en Inkomen (SWI) verandert deze situatie echter. Men is 
tott het inzicht gekomen dat in eerste instantie het 'gezicht' van de organisaties geïnte-
greerdd dient te worden, met andere woorden: er moet voor de klant één loket voor 
uitkeringsverstrekkingg en arbeidsbemiddeling komen. Er wordt bewust gekozen voor 
eenn boftom-upbenadering. Op lokaal niveau bestaat de vrijheid om samenwerkings-
initiatievenn te ontplooien. Bovendien is men inmiddels tot de conclusie gekomen dat 
err grenzen zitten aan wat op het hoogste niveau kan worden afgestemd, waarmee het 
perspectieff  verschuift naar de concrete uitvoering. Dat was in zekere zin al het geval 
bijj  de uitvoering van de heroriënteringsgesprekken, die door 
lokalee arbeidsbureaus en sociale diensten werden uitgevoerd. De samenwerking bleef 
echterr nog beperkt tot dit enkele thema. De kern van SWI is juist een gecoördineerde 
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uitvoeringg van alle front-officetaken, terwijl de back offices hun zelfstandigheid be-

houden. . 

7.2.22 Conclusies ten aanzien van het verloop van samenwerking 

Uitt het voorgaande trek ik vier conclusies met betrekking tot de beantwoording van 
dee vraag waar een succesvolle samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten 
enn bedrijfsverenigingen van afhangt, of in ieder geval sterk mee samenhangt. Ten 
eerstee kom ik tot de conclusie dat beter gekozen kan worden voor de meest vérgaande 
samenwerking,, dat wil zeggen dat de samenwerkende organisaties volledig opgaan in 
éénn nieuwe organisatie. De tweede conclusie luidt dat het proces van toenemende 
samenwerkingg zeer zorgvuldig begeleid en geregisseerd moet worden door personen 
enn instanties die een bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Op de derde plaats 
blijk tt dat samenwerking belemmerd wordt door de onduidelijke situatie die bestaat 
opp grond van de bestuurlijke en wettelijke scheiding tussen arbeidsvoorziening, de 
bijstandd en de werknemersverzekeringen. Ten slotte bestaat er eveneens onvoldoende 
duidelijkheidd over de financieringsstructuur. 

ConclusieConclusie 2 A: Om de samenwerking volledig tot bloei te laten komen, dient zij niet 
beperktbeperkt te blijven tot de integratie van slechts bepaalde delen van de 
betrokkenbetrokken oi-ganisaties, maar kan juist beter een volledige integratie 
wordenworden nagestreefd. 

Tott op heden heeft coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid nooit 
meerr behelsd dan samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en be-
drijfsverenigingen.. Deze organisaties zijn altijd ook zelfstandig blijven bestaan. Wel 
wordtt de omvang van de samenwerking in de loop der tijd steeds groter. De conclusie 
moett uiteindelijk luiden dat juist het feit dat er steeds een nieuwe organisatie wordt 
opgerichtt naast de reeds bestaande organisaties, de samenwerking sterk onder druk 
zett en tot mislukken gedoemd maakt. De afhankelijkheid van elkaar blijf t zo beperkt 
tott een gezamenlijke 'behandeling' van cliënten. In een klimaat waar de samenwer-
kendee instanties voor hun eindresultaten niet of nauwelijks van elkaar afhankelijk 
zijnn kunnen belangentegenstellingen beter worden uitgespeeld. 

Veelall  wordt ervan uitgegaan dat samenwerking tussen een arbeidsbureau en uitke-
ringsinstantiess zich beter kan beperken tot de zogenaamde frontofflce-taken. Deze 
behelzenn de taken waarbij contact met de cliënten plaatsheeft en worden onderschei-
denn van de backoffice-taken, die betrekking hebben op het beheer van de kerntaken. 
Dee voorkeur voor samenwerking op frontoffice-taken is verklaarbaar uit het feit dat 
dee behoefte aan samenwerking doorgaans meer voortkomt uit de noodzaak om klant-
vriendelijkerr te opereren dan uit de idee dat men de eigen kerntaak alleen niet goed 
zouu kunnen uitvoeren. De samenwerking was er steeds primair op gericht om de in-
stitutionelee scheiding voor de klant minder zichtbaar en merkbaar te maken. 
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Concreett betekent dit dat er naast de (twee of) drie bestaande instellingen een nieuwe 
organisatiee wordt opgericht. Een neveneffect dat hierbij optreedt, is dat bepaald moet 
wordenn welke medewerkers overgaan naar deze nieuwe organisatie. De keuze hierbij 
valtt vrijwel altijd op personen die positief staan tegenover samenwerking, terwijl de 
tegenstanderss binnen de eigen organisatie blijven. Dit verscherpt de tegenstelling 
tussenn het samenwerkingsverband en de 'moederorganisaties'. Op deze grond zijn de 
overlevingskansenn van een samenwerkingsproject groter wanneer de participanten 
niett tegelijkertijd ook zelfstandig voortbestaan. Iedereen maakt dan deel uit van de 
nieuwee organisatie en alle taken en alle bevoegdheden liggen bij deze organisatie; dit 
smoortt tal van mogelijke strijdpunten in de kiem. De in hoofdstuk 6 omschreven te-
genstellingen,, zoals verschillende visies, culturen en belangen en het streven naar 
autonomie,, tussen de samenwerkende organisaties zijn in de loop der jaren niet klei-
nerr geworden. Waarschijnlijk zullen zij slechts verdwijnen na een volledige integratie 
vann de organisaties. Belangrijke belemmeringen voor samenwerking tussen arbeids-
bureauss en uitkeringsinstanties zouden op deze manier kunnen worden weggeno-
men. . 

Hett is bovendien niet uitgesloten dat een apart functionerend samenwerkingsver-
bandd een eigen leven gaat leiden, min of meer los van de 'moederorganisaties'. In 
plaatss van het tot elkaar komen van de samenwerkende instanties ontstaat er dan een 
extraa partij, die op haar beurt een eigen cultuur, identiteit, etcetera ontwikkelt. Er 
dringtt zich aldus een keuze op tussen alles of niets: óf de organisaties kiezen als ge-
heell  voor samenwerking óf men gaat niet verder dan samenwerking op basis van za-
kenn die zich ad hoc aandienen. Het mengen van voor- en tegenstanders in de afvaar-
digingg naar een samenwerkingsproces kan een 'tussenoplossing' zijn, maar doet het 
structurelee probleem niet verdwijnen. 

Eenn ander gevolg van het laten voortbestaan van de gescheiden back offices is dat een 
juistee verdeling van taken binnen het samenwerkingsverband veel aandacht vraagt. 
Steedss weer blijk t het moeilijk te zijn om iedereen tevreden te stellen; niemand wil er 
opp achteruitgaan en iedereen wenst voor de eigen organisatie een toegevoegde waar-
dee aan de samenwerking te ontlenen. Met andere woorden: het belang van de eigen 
organisatiee staat nadrukkelijk voorop; men is bereid samen te werken als men er zelf 
ookk beter van wordt. Deze eigenbelangen kunnen triviaal zijn, het behouden van de 
zeggenschapp over budgetten bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er inhoudelijke geschillen 
overr sociaal beleid en de werkmethode. 

Problemenn van dergelijke aard zijn eveneens te voorkomen door integratie van de 
gehelee organisaties. Het voortbestaan van de samenwerkende organisaties als zelf-
standigee eenheden leidt tot de wens hun identiteit, autonomie en herkenbaarheid te 
willenn behouden en met het oog daarop tevens tot de wens hun stempel op het sa-
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menwerkingsverbandd te willen drukken. Belangentegenstellingen en tegenstrijdige 
doeleindenn worden dan eerder benadrukt dan gebagatelliseerd. Bovendien zullen ook 
problemenn die gerelateerd zijn aan de heersende cultuurverschillen tussen de ver-
schillendee organisaties langer en intensiever kunnen voortduren wanneer de organi-
saties,, en daarmee hun cultuur, behouden blijven. Hoewel er veel voor te zeggen valt 
datt in zo'n nieuwe organisatie oude tegenstellingen naar boven zullen komen die te 
herleidenn zijn tot de oude organisaties, zullen na een volledige integratie de 'oude' 
culturenn sneller verdwijnen en kan na verloop van tijd een nieuwe, gezamenlijke cul-
tuurr ontstaan. 

ConclusieConclusie 2 B: Samenwerking vereist een zoi^gvuldige procesbegeleiding en regie. 

Samenwerkingg tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen ont-
staatt zelden spontaan. Vrijwel altijd wordt op een meer centraal niveau een initiatief 
genomen.. Meestal is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de plaats 
waarr dit gebeurt. Daarbij dient wel bedacht te worden dat op het Ministerie een aan-
tall  lokale signalen bij de overwegingen wordt meegenomen. Zo kan een idee van lo-
kalee bestuurders of een ad hoc genomen initiatief worden overgenomen. Zoals ik in 
dee voorgaande hoofdstukken al heb aangestipt, is daarbij een bijzondere rol wegge-
legdd voor de politiek, maar ook van de kant van de directies van de samenwerkende 
organisatiess is een regiefunctie vereist. De initiële veranderingsbereidheid van de uit-
voerendenn zélf is zeer gering. Ook wat betreft samenwerking tussen arbeidsbureaus, 
socialee diensten en bedrijfsverenigingen, zo constateerde ik reeds eerder, zou er wei-
nigg zijn gebeurd zonder bepaalde initiatieven daartoe van de kant van verschillende 
overhedenn en bepaalde directeuren of managers die de politieke signalen snel oppik-
ten. . 

Inn het vorige hoofdstuk heb ik precies aangegeven wat de politieke regie op gezette 
tijdenn zou moeten inhouden. (Op bepaalde momenten, met name in de begin- en 
eindfasee van het proces, is een actieve regie nodig; in de tussenfase geniet een rol 'op 
afstand'' de voorkeur.) De behoefte aan een zorgvuldige regie hangt samen met een 
aantall  factoren. 

Tenn eerste met het feit dat, zoals ook tijdens het onderzoek is gebleken, een aantas-
tingg van de autonomie - soms van individuele medewerkers, maar meer nog van or-
ganisatiess als geheel - bij velen een gevoelige snaar raakt. Er zijn mechanismen 
werkzaamm die ertoe leiden dat organisaties zich in dezen risicomijdend opstellen. Zij 
offerenn hun autonomie - en hun identiteit - niet op voordat er zekerheden gegeven 
kunnenn worden omtrent de nieuwe situatie. Om dit soort zekerheden te kunnen krij -
gen,, zijn afspraken nodig, alsmede het vertrouwen dat alles ook volgens afspraak zal 
verlopen.. Daarbij speelt een overtuigende centrale regie een rol. Dat geldt tevens voor 
dee directies. Aan hen is de taak de mensen in hun eigen organisatie voldoende te en-
thousiasmeren.. Directeuren hebben vaak de indruk dat hun medewerkers van hen 
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verwachtenn dat zij de autonomie van de organisatie bewaken. Dat kan een reden zijn 
omm samenwerking af te wijzen. Echter, zolang uitvoerenden een duidelijk beeld heb-
benn van de veranderingen en overtuigd kunnen worden van de praktische uitvoer-
baarheidd zullen zij de directie in haar plannen volgen; sterker: ik constateerde onder 
conclusiee 1 al dat zij door hun concrete ervaring met problemen een meer pragmati-
schee houding ten toon spreiden. Om te voorkomen dat emotionele motieven de bo-
ventoonn voeren over het maken van een rationele afweging, blijkt de rol van onder-
steuningg door 'regisseurs' belangrijk te zijn. Goed leiderschap kan de emoties sturen. 
Echter,, ook goede regisseurs kunnen geen ijzer met handen breken. Het negeren van 
emotionelee motieven door te snel grote stappen te willen zetten is weinig zinvol. 
Wanneerr er eenmaal een negatief sentiment heerst ten aanzien van samenwerking, is 
hett moeilijk om dit weer ongedaan te maken. De weg der geleidelijkheid - zonder de 
vaartt te verliezen - is het meest effectief; hoogdravende initiatieven, zoals de HOG-
projecten,, blijken niet in één keer haalbaar te zijn op grond van weerstanden onder 
degenenn die er in de praktijk uitvoering aan moeten geven. De SWI-projecten, die 
berustenn op een proces van enkele jaren, reiken uiteindelijk verder. 

Eenn tweede pijler onder de conclusie dat een actieve regie bevorderlijk is voor sa-
menwerkingg is de noodzaak van het beïnvloeden van ideologieën en visies die binnen 
dee samenwerkende organisaties heersen. Het blijkt dat ideologieën en (maatschap-
pij)visiess tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingenn uiteenlopen. Men doet geen concessies aan de eigen filo-
sofiee uitsluitend omwille van de samenwerking. In het meest gunstige geval ontstaan 
err na verloop van tijd nieuwe inzichten. Of deze nieuwe inzichten eensluidend zijn 
valtt vervolgens te bezien. Hier zal wederom een sterke regie nodig zijn om iedereen 
opp een lij n te krijgen. Iedereen zal zich moeten kunnen herkennen in de gezamenlijke 
filosofie,filosofie, dus deze zal met de nodige (overtuigings)kracht aan de man moeten worden 
gebracht.. Goede argumentatie is daarbij een vereiste. Compromissen zijn daarbij lang 
niett altijd een geschikte optie. Het maken van een duidelijke keuze blijkt meer ge-
waardeerdd te worden. Met name politici dienen zich ervan bewust te zijn dat zij door 
uitvoerendenn gemakkelijk beschouwd worden als de spreekwoordelijke beste stuurlui 
aann wal. Tot op zekere hoogte zijn de uitvoerendenn echter trouw aan het bevoegd ge-
zagg en zullen zij zich schikken in het gevoerde beleid. 

ConclusieConclusie 2 C Uniformiteit van relevante wetgeving is een voorwaarde voor sa-
menwerking. menwerking. 

Mett de twee voorgaande conclusies is het verhaal nog niet rond. Om een goede regie 
tee kunnen voeren en een pleidooi voor volledige integratie van de organisaties reëel te 
kunnenn achten, is een heldere (begin)situatie gevraagd. Geconstateerd moet worden 
datt deze helderheid in de praktijk ontbreekt. Dit valt voor een groot deel te wijten aan 
hett ontbreken van uniformiiteit van relevante wetgeving. Daar waar bij samenwer-
kingg tussen arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen problemen 
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wordenn ervaren die terug te voeren zijn op het feit dat de structuur van de samenwer-
kendee partners uiteenloopt, bedenke men zich dat de achterliggende oorzaak van de-
zee uiteenlopende structuren gelegen is in het feit dat de wetgeving voor arbeidsvoor-
ziening,, werkloosheidsverzekering en bijstandsverlening inhoudelijk gescheiden is. 
Mett name bestuurlijk zijn de verschillen erg groot. Omdat elke wet zijn eigen uitvoe-
ringsorganisatiee kent, heeft men jarenlang langs elkaar heen gewerkt. Ieder heeft 
striktt eigen bevoegdheden en slechts waar er onvermijdelijke raakvlakken zijn, wordt 
dee uitvoering gecoördineerd. 

Opp basis van het onderzoek kom ik tot de conclusie dat hiermee feitelijk aan een van 
dee belangrijkste randvoorwaarden om tot een gecoördineerde uitvoering te komen 
niett is voldaan. Een aantal respondenten houdt dan ook een pleidooi voor een verre-
gaandee integratie van de Arbeidsvoorzieningswet, de sociale verzekeringswetgeving 
(ZW,, WAO, WAO en Osv) en de Algemene bijstandswet. Het wordt dan logischer om 
ookk de uitvoering in handen van één organisatie te leggen. 

ConclusieConclusie 2 D Een te complexe en niet-eenduidige financieringsstructuur van het 
stelselstelsel van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid belemmert sa-
menwerkingmenwerking bij de uitvoering. 

Naastt het gebrek aan helderheid op grond van verschillen in bestuurs- en organisatie-
structuurr vormt de financiering van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid 
eenn bron van onduidelijkheid. De basis voor deze onduidelijkheid is enerzijds gelegen 
inn de complexiteit van de financiering. Lang niet altijd is bij alle betrokken bekend 
hoee groot bepaalde budgetten zijn en waar zij vandaan komen. De financiële stromen 
vann en naar uitvoerende organisaties zijn talrijk. Anderzijds is de financiering niet 
eenduidig.. De arbeidsvoorzieningsorganisatie valt via het ministerie van SZW recht-
streekss onder de rijksbegroting; de financiële verantwoordelijkheid voor de bijstand 
ligtt bij de gemeenten, die de kosten echter voor een groot deel kunnen declareren bij 
hett Rijk. De werknemersverzekeringen berusten op het verzekeringsprincipe en wer-
kenn derhalve met een premiestelsel. Bij de beslissing om al dan niet te gaan samen-
werken,, speelt vaak de vraag een rol of deze complexiteit voor de op te richten organi-
satiee wel te hanteren is. 

Bovendienn leidt onduidelijkheid op dit punt niet zelden tot achterdocht omtrent de 
bedoelingenn van de samenwerkingspartner(s). Er bestaat dan te veel ruimte om 
slechtee bedoelingen te kunnen vermoeden, bijvoorbeeld dat een beslissing om te wil-
lenn samenwerken niet gestoeld is op een positieve houding ten aanzien van samen-
werkingg an sich, maar meer wordt gezien als een manier om meer financiële midde-
len,, en daarmee macht, in eigen beheer te krijgen. Contractueel vastleggen wat ieders 
bijdragee is en wat de wederzijdse financiële rechten en plichten zijn, gebeurt over het 
algemeenn niet. 
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7-33 Samenwerking en de uitvoeringsorganisatie 

Ditt boek handelt over de procesmatige samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale 
dienstenn en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen. Aangezien dit de organisa-
tiess zijn die de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening uitvoeren, heeft dit thema 
impliciett ook te maken met de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en de 
arbeidsvoorziening,, (tegenwoordig) ook wel genoemd de structuur uitvoering werk 
enen inkomen (suwi). Met het oog op het feit dat de uitvoeringsorganisatie ook anno 
20011 aan herstructurering onderhevig is en dit de komende jaren vermoedelijk zal 
blijven,, alsmede het feit dat de onderlinge samenwerking daarin een belangrijke rol 
speelt,, sta ik hier bij de ontwikkelingen op dit terrein stil. 

Allereerstt zal ik een schets geven van recente ontwikkelingen, waarbij ik verder ga 
waarr ik bij de retrospectieve beschrijving in hoofdstuk 3 ben gestopt. Ik zal aandacht 
bestedenn aan twee tendensen in het huidige beleid: samenwerking en marktwerking. 
Aann het eind van dit hoofdstuk zal ik mijn conclusies met deze ontwikkelingen trach-
tenn te verbinden om uiteindelijk tot een oordeel te komen over de vraag wat samen-
werkingg vermag bij te dragen aan de eisen die aan de uitvoeringsorganisatie (moeten) 
wordenn gesteld. 

Inn deze paragraaf beschrijf ik hierna de recente ontwikkelingen en wat in de nabije 
toekomstt verwacht kan worden. Dit zal gebeuren langs twee lijnen: Samenwerking 
WerkWerk en Inkomen en de introductie van marktwerking, privatisering en concurrentie 
inn de uitvoering. 2°2 

7.3.11 Samenwerking Werk en Inkomen 

Inn hoofdstuk 2 beschreef ik reeds dat Samenwerking Werk en Inkomen (SWI) wordt 
geïntroduceerdd in 1996. De basis wordt gelegd in 1995 met een veranderingsop-
dracht,, geformuleerd door het CBA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG)(VNG) en het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) op verzoek 
vann het Ministerie van SZW. De opdracht is procesgerichte samenwerking te realise-
renn tussen uvi's, Arbeidsvoorziening en gemeenten. Het geformuleerde doel van deze 
operatiee is enerzijds volumebeheersing door preventie en reïntegratie op basis van 
eenn efficiënte inzet van middelen en diensten en anderzijds een betere bediening van 
dee werkzoekende cliënt en efficiencyverbetering bij de uitvoeringsorganisatie door 
hett creëren van 'één loket'. Er wordt in principe uitgegaan van de 'één-loketgedachte', 
mett geïntegreerde/ronr offices voor het directe contact met de klant en gescheiden 
backback offices die de administratieve afhandeling verzorgen en de beleidsmatige taken 
uitvoeren.. Dit alles gebeurt echter bewust met als uitgangspunt dat er lokale vrijheid 

2022 De inhoud van deze paragraaf is mede gebaseerd op Van Gerven & Van Velzen 1999. 
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moett zijn om initiatieven te nemen. In het zogenaamde startdocument SWI wordt dit 
uitgangspuntt omschreven als de "laat-iooo-bloemen-bloeien-methode".2°3 In het 
kaderr van SWI wordt een projectorganisatie in het leven geroepen die belast wordt 
mett de uitvoering en er wordt een aantal wijzigingen aangebracht in de wetgeving; in 
dee Osv, de Arbeidsvoorzieningswet en de Abw is samenwerking verplicht gesteld.204 

Binnenn het SWI-model dat in 1996 gepresenteerd wordt, worden drie typen van sa-
menwerkingg onderscheiden: één dossier, één locatie en één loket - de laatste vorm 
uitgesplitstt naar één of meerdere meldpunten. Bij het één-dossiermodel worden 
slechtss de cliëntgegevens gezamenlijk beheerd; kenmerkend is dat de gegevens door 
éénn persoon verzameld worden en ter beschikking gesteld worden aan de relevante 
organisaties.. Het één-locatiemodel houdt in dat elke organisatie weliswaar nog haar 
eigenn loket heeft, maar dat alle organisaties gevestigd zijn op een gedeelde locatie; de 
klantt zal zich in de meeste gevallen bij meer dan één loket moeten melden en moet 
eventueell  per loket steeds dezelfde gegevens verstrekken. Het één-loketprincipe gaat 
uitt van één aanspreekpunt voor de klant als het gaat om werk en/of inkomen. SWI 
richtt zich met name op de frontoffice-activiteiten; de backoffice-activiteiten blijven 
buitenn beschouwing. In de gemeenten waar inmiddels een CWI is opgericht wordt in 
verrewegg de meeste gevallen gekozen voor een één-loketmodel.2°5 

Beginn 1997 presenteert de regiegroep een advies aan de regering. Zij adviseert aan-
vankelijkk om in totaal ongeveer 400 CWI's te realiseren in 2001. In het advies wordt 
tevenss duidelijk dat de regiegroep toch een aantal wensen heeft wat de structuur be-
treftt waaraan alle CWI's zouden moeten voldoen. Eén van de eisen luidt dat er één 
lokalee vestiging komt (hetgeen inhoudt dat kleine (rayon)kantoren van sociale dien-
stenn zouden moeten verdwijnen) en dat minimaal een arbeidsbureau, een sociale 
dienstt en de vijf uvi's participeren. Dit roept verzet op onder betrokkenen en de re-
giegroepp moet haar advies aanpassen. Uiteindelijk wordt in het advies meer ruimte 
gegevenn aan lokale vrijheid en wordt het streefgetal voor het aantal CWI's terugge-
brachtt tot beneden de 200. Vervolgens wordt, terwijl steeds meer CWI's hun deuren 
openen,, van SWI niet veel meer vernomen. Het fenomeen 'CWI' speelt nog wel een 
roll  binnen de suwi-discussie die met name in 1999 gevoerd wordt. Opmerkelijk is dat 
dee CWI's vanaf dat moment niet meer gepresenteerd worden als een vorm van sa-
menwerking,, maar eerder als het resultaat van een herschikking van taken en be-
voegdhedenn (zie hierna). Bovendien wordt het beoogde aantal CWI's steeds verder 
teruggeschroefd,, uiteindelijk zelfs tot minder dan honderd - waarbij mogelijk wel 
bijkantorenn worden opgericht. De veranderde positie van de CWI's c.q. samenwer-
kingg binnen de discussie over de uitvoeringsorganisatie kent als vermoedelijke ach-
terliggendee oorzaak het feit dat het initiatief vanaf 1998 werd ingehaald door een toe-

2033 s wi 1996. 
2t"**  Artikell  45 lid 1 Osv 1997; artikel 6 lid 1 Arbeidsvoorzieningswet 1996; artikel 111 lid 2 Abw. 
2°ss Aldus ook KPMG/BEA 1997-
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genomenn aandacht voor marktwerking, privatisering en concurrentie bij de uitvoe-
ringring van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid. Daarover handelt de volgende 
paragraaf,, maar belangrijk om hier te vermelden is dat in grote lijnen de onderdelen 
vann de uitvoering die niet geprivatiseerd kunnen worden, bij de CWI's zullen belan-
den. . 

Dee CWI's worden aldus globaal de volgende taken toebedeeld. Primair verzorgen zij 
dee inbehandelingname van aanvragen voor een uitkering (in het jargon doorgaans 
kortwegg 'intake' genoemd). Eenieder die een uitkering aanvraagt en/of zich als werk-
zoekendee laat inschrijven wordt geregistreerd door het lokale CWI. Het CWI beslist 
overr de toekenning van een WW- of WAO-uitkering;206 de gemeente behoudt echter 
dee beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de toekenning van bijstandsuitkeringen. 
Tevenss worden de CWI's volgens de plannen verantwoordelijk voor de categorisering 
vann werkzoekenden, waarbij werkzoekenden in vier fasen worden ingedeeld naar 
matee van bemiddelbaarheid. Goed bemiddelbare werkzoekenden (fase 1) worden 
doorr het CWI bemiddeld; zij die in fase 2,3 of 4 worden ingedeeld worden voor tra-
jectbegeleidingg en bemiddeling doorverwezen naar sociale dienst of uvi. 

Bijj  implementatie van deze voornemens zal er veel veranderen in de structuur van de 
CWI's,, die nu, naar de richtlijnen van SWI, nog bestaan uit minimaal een sociale 
dienst,, een arbeidsbureau en de betrokken uvi's. De arbeidsbureaus verdwijnen in de 
kabinetsplannenn in hun huidige hoedanigheid feitelijk van het toneel; de publieke 
takenn gaan op in het CWI en wat betreft de resterende integratietaken zullen de ar-
beidsbureauss (geleidelijk) de concurrentie aan moeten gaan met andere reïntegratie-
bedrijven.. De uvi's verdwijnen geheel uit de CWI's en zullen opgaan in één publiek 
orgaan,, waarover later meer. De sociale diensten, ten slotte, zullen eveneens een zelf-
standigee positie innemen, zij het dat te verwachten valt dat zij in hetzelfde gebouw als 
hett CWI gevestigd zullen zijn. Van een samenwerkingsverband kan in deze situatie 
niett meer worden gesproken. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat 
hett SWI-initiatief inmiddels als een gepasseerd station moet worden beschouwd. 

7.3.22 Marktwerking, privatisering en concurrentie in de uitvoering 

Inn 1999 maakt het kabinet onomwonden duidelijk dat het bepaalde marktwerkings-
principess toepasbaar acht op de uitvoeringsorganisatie. Als uitgangspunt voor de 
parlementairee behandeling, die beoogt te leiden tot een nieuwe Osv, verschijnt het 
kabinetsstandpuntt 'Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (su-
wi)'.2°77 Daarin wordt geschetst welke veranderingen in de uitvoeringsorganisatie van 

206Inn paragraaf 7.4.3 kom ik terug op de zogenaamde claimbeoordeling bij de werknemersverzekerin-
gen.. Dit is namelijk een belangrijk punt in de relatie tussen een publiek CWI en een private uvi. 
^Kamerstukken^Kamerstukken II, 1998/99, 26 448, nr. 1. 
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dee sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening wenselijk worden geacht. In het eerste 
notaoverlegg in de Tweede Kamer blijkt het standpunt echter niet goed te vallen.208 

Inn het kabinetsstandpunt spelen de CWI's weliswaar een belangrijke rol, maar opval-
lendd is, zoals gezegd, dat de CWI's niet langer beschouwd worden als een samenwer-
kingsverband,, maar als een zelfstandige organisatie. De regering kiest er op dat mo-
mentt voor een duidelijke scheiding te maken tussen het publieke en het private do-
mein.. All e taken die volgens het kabinet geen private uitvoering verdragen20^ worden 
ondergebrachtt bij de CWI's, die centraal aangestuurd zouden w-orden door het (nieuw 
opp te richten) Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen (LIWI), bestaande uit ver-
tegenwoordigerss van werknemers, werkgevers en gemeenten, een aantal onafhanke-
lijk ee leden en een onafhankelijke voorzitter. De overige taken mogen op commerciële 
basiss worden uitgevoerd. 

Zoalss gezegd hebben de originele kabinetsplannen de parlementaire toets der kritiek 
niett volledig kunnen doorstaan. Overigens was ook de maatschappelijke kritiek op de 
voornemenss groot. Op de diverse kritiekpunten kom ik hierna nog terug. Ondanks 
hett feit dat de oorspronkelijke voornemens van het kabinet dus geen (volledige) wer-
kelijkheidd zullen worden en er bij het ter perse gaan van dit boek een wetgevingspro-
cess loopt210, wil ik ze in deze paragraaf als uitgangspunt gebruiken. Op deze wijze kan 
duidelijkk worden gemaakt waar zich de knelpunten bevinden ten aanzien van een 
eventuelee privatisering van uitvoeringsinstellingen of commerciële vormen van ar-
beidsbemiddeling. . 

Hett kabinet introduceert met haar gememoreerde standpunt op verschillende manie-
renn marktwerking, privatisering en concurrentie in de uitvoering van zowel de sociale 
zekerheidd als de arbeidsvoorziening. De rest van deze subparagraaf laat ik dan ook in 
tweee delen uiteenvallen. Eerst sta ik stil bij privatisering van de uvi's en de tendens 
naarr een toenemende concurrentie tussen de uitvoerders die daarvan een gevolg is. 
Daarbijj  gaat het om de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Vervolgens be-
spreekk ik de ontwikkelingen ten aanzien van bijstandsverlening en arbeidsbemidde-
ling.. Ook hier kan een tendens naar een groter belang van 'de markt' worden gecon-
stateerd. . 

ao8Ziee Kamerstukken II, 1998/99, 26 448, nr. 5. 
2°9Hett criterium dat voor dit onderscheid wordt aangelegd, is de mate waarin er sprake is van een sub-
stantiëlee beoordelingsruimte voor het beslissingsbevoegde orgaan. Wanneer deze ruimte aanwezig is, 
zoo redeneert de regering, zou de betreffende taak publiek moeten worden uitgevoerd. In de sociale 
wetenschappenn wordt ten aanzien van dergelijke beslissingen vaak gebruik gemaakt van de transactie-
kostentheorie.. Wanneer de transactiekosten voor de overheid te hoog worden, zou zij in theorie dienen 
tee beslissen om niet over te gaan tot privatisering van de uitvoering van een publieke taak. 
-,00 Zie Kamerstukken II, 2000/01, 27 588. 
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DeDe privatisering van de uitvoeringsinstellingen 

Naa de kritische analyse van de parlementaire-enquêtecommissie-Buurmeijer zijn de 
bedrijfsverenigingenn snel van het toneel verdwenen. Door middel van een ontvlech-
tingsoperatiee ontstonden uitvoeringsinstellingen (uvi's). De uvi's vormden vervolgens 
dee zogenaamde 'A-poot' van holdings, waarin de werkzaamheden in het kader van de 
verplichtee sociale verzekeringen werden ondergebracht. De 'B-poot' van de holdings 
herbergtt commerciële activiteiten, zoals die van de arbo-diensten. In een aantal ge-
vallenn is een conglomeraat gevormd met een verzekeringsmaatschappij. De opdrach-
tenn aan de uvi's worden verstrekt door de opvolger van het Tica, het Landelijk insti-
tuutt sociale verzekeringen (Lisv). Van concurrentie tussen de uvi's op dit punt is dan 
ookk nog geen sprake. Er is, met andere woorden, een markt gecreëerd voor uitvoe-
ringsopdrachtenn uit te voeren door een van de vijf zelfstandig functionerende uvi's. 
Hett is echter voorspelbaar hoe groot ieders marktaandeel zal zijn. Het Lisv verstrekt 
eenn opdracht voor een bepaalde sector of bedrijf namelijk altijd aan de uvi die is 
voortgekomenn uit de voormalige bedrijfsvereniging voor die sector - en ook het te 
leverenn eindproduct - de uitkering - staat bij voorbaat vast. Overigens kan het Lisv 
desgewenstt van deze beleidslijn afstappen. 

Dee bedoeling is steeds geweest dat aan de rol van het Lisv als opdrachtgever voor de 
uvi'ss na het jaar 2001 een einde komt. Vanaf dat moment zou de markt voor uitvoe-
ringsinstellingenn ook opengesteld worden voor andere partijen en zouden uvi's on-
derlingg kunnen concurreren bij grote bedrijven en bij sectoren om de uitvoering van 
dee werknemersverzekeringen. Dit idee is inmiddels verlaten: er komt één publiek or-
gaann dat de werknemersverzekeringen gaat uitvoeren: het Uitvoeringsinstituut 
WerknemersverzekeringenWerknemersverzekeringen (UWV). 

Hett Lisv is semi-onafhankelijk samengesteld; het bestaat uit een onafhankelijke voor-
zitterr plus negen leden, waarvan er telkens drie op voordracht van werkgevers, werk-
nemerss en de Staat zijn benoemd. De leden functioneren echter zonder last en rugge-
spraak.. De samenstelling van het Lisv is dus niet volledig in overeenstemming met de 
aanbevelingg van de enquêtecommissie; deze had een volledig onafhankelijk orgaan 
gewild.. Ten slotte is ook een onafhankelijk toezichtorgaan opgericht: het College van 
toezichtt sociale verzekeringen (Ctsv), bestaande uit drie leden. Het onafhankelijke 
Ctsvv is de opvolger van de Sociale Verzekeringsraad, die tripartiet was samengesteld. 

PrivatePrivate arbeidsbemiddeling en alteimatieven ten aanzien van de bijstandsverlening 

Loss van de vraag hoeveel ruimte de vrijemarkt-werking bij de uitkeringsverstrekking 
doorr uvi's zal worden geboden, is duidelijk dat er alternatieven mogelijk zijn voor de 
publiekee uitvoerders van de arbeidsbemiddeling en de bijstand: de arbeidsbureaus en 
dee sociale diensten. Op grond van de politieke discussie en experimenten die in de 
praktijkk reeds gehouden worden, ligt het in de lij n der verwachtingen dat aan uvi's, 
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gemeentenn en werkgevers211 de mogelijkheid geboden zal worden om hun reïntegra-
tietakenn niet zelf uit te voeren maar deze uit te besteden aan een reïntegratiebedrijf 
naarr keuze.212 Formeel is dit al enige tijd het geval, maar pas zeer recent is er geen 
sprakee meer van gedwongen winkelnering bij Arbeidsvoorziening. Zo wordt ook hier 
duss een concurrentie-element geïntroduceerd. Bovendien kunnen gemeenten beslui-
tenn om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bijstand uit te besteden. 

Arbeidsbemiddelingg - of in bredere zin: arbeidsvoorzieningen - kent een tamelijk 
hectischee geschiedenis.213 Door het louche imago van de bemiddelaars in de eerste 
decenniaa van deze eeuw is de arbeidsbemiddeling nadrukkelijk een overheidsmono-
poliee geworden. In formele zin is het dat nog steeds, aangezien Nederland gebonden 
iss aan ILO-verdrag 88.214 De praktijk is echter anders. Door de flexibilisering van de 
economiee en, als gevolg daarvan, de gegroeide behoefte aan flexibele arbeidsrelaties, 
iss arbeidsbemiddeling al lang niet enkel meer gericht op werklozen. Daarmee is de 
marktt voor bemiddeling commercieel interessanter geworden en zijn uitzendbureaus 
inn de jaren tachtig sterk tot ontwikkeling gekomen, waarbij handig gebruik gemaakt 
werdd van de mazen in de wet. Uitzenden is in juridische zin namelijk geen arbeids-
bemiddeling,, maar terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, en bovendien biedt de 
uitzendconstructiee werkgevers de mogelijkheid om tal van bepalingen van het ont-
slagrechtt te omzeilen. Uitzendbureaus zijn in de praktijk geduchte concurrenten ge-
wordenn van de arbeidsbureaus.2^ 

Naa de evaluatie door de com missie-Van Dijk van de Arbeidsvoorzieningswet 1990 is 
gekozenn voor een andere financieringsstructuur van de dienstverlening van Arbeids-
voorziening:: een deel van de subsidie voor de arbeidsvoorziening is verschoven naar 
dee gemeenten in de vorm van zogenaamde 'inkoopgelden', zoals gezegd, tot voor kort, 
viaa gedwongen winkelnering te besteden bij Arbeidsvoorziening. 

Hett 'Wisconsin-model' 
Meerr concurrentie tussen reïntegratiebedrijven kan interessante mogelijkheden bie-
den,, zeker in relatie met een grotere vrijheid voor uitkeringsinstanties. Er worden in 
denn lande reeds diverse experimenten gehouden, waarbij bijvoorbeeld de verstrek-
kingg van uitkeringen en de scholing en bemiddeling van werkzoekenden worden uit-
besteedd aan derden, vaak private bedrijven. Een aantal daarvan is geïnspireerd op de 
wijzee waarop in de Amerikaanse stad Milwaukee in de staat Wisconsin de bijstand 

211211 Aan deze drie partijen zullen, althans volgens de plannen van het kabinet, in de toekomst de reïnte-
gratiegeldenn ter beschikking worden gesteld. 
2122 Kamerstukken II1998/99, 26 448, nr. 1, p.42. 
2 133 Zie hoofdstuk 2. 
ai44 Dit verdrag bepaalt onder meer dat er een publieke organisatie dient te zijn voor de registratie van 
werklozee werkzoekenden en dat deze organisatie de werkzoekenden bemiddelt naar arbeid. Voor 1999 
iss voorzien in een ILO-verdrag dat bemiddeling door andere partijen mogelijk maakt. 
2,ss Met de inwerkingtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) op 1 juli 
19988 is de vergunningsplicht voor uitzendbureaus komen te vervallen. 
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wordtt uitgevoerd. Daar wordt de uitvoering uitbesteed aan een commerciële organi-
satie.. Deze instelling krijgt een voorschot ter grootte van twee jaar bijstandsuitkering. 
Ditt bedrag kan aangewend worden voor de inzet van instrumenten voor de reïntegra-
tiee van bijstandscliënten. Wanneer het bedrijf uitkeringsgeld overhoudt, vormt dit 
bedragg zijn winst. Het bedrijf heeft op deze manier een eenduidig financieel zakelijk 
belangg om werkzoekenden te reïntegreren op de arbeidsmarkt. Hier wordt de lij n van 
eenn integrale aanpak en concurrentie om bemiddelingsopdrachten consequent door-
gevoerd.. Alleen de controle op de naleving van het wettelijk kader - met name de 
hoogtee en duur van de uitkering - blijf t in overheidshanden. Evaluaties in de Vere-
nigdee Staten wijzen er echter op dat de cliënten na reïntegratie voornamelijk terecht-
komenn in deeltijdbanen of slechts kortdurende contracten krijgen aangeboden. Bo-
vendienn vindt er verdringing plaats van werkenden door de voormalige bijstandscli-
enten. . 

Hett beeld dat in deze paragraaf geschetst is overziend, stel ik vast dat de uitvoe-
ringsorganisatiee van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid sterk in bewe-
gingg is. De globale richting van deze beweging is helder: meer integratie van ar-
beidsvoorzieningg en sociale zekerheid en toenemende mogelijkheden voor markt-
werking. . 

7.44 Samenwerking of marktwerking? 

Inn deze paragraaf, die dit boek afsluit, wil ik mijn conclusies ten aanzien van de 
vormgevingg en het verloop van samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale dien-
stenn en bedrijfsverenigingen in het licht plaatsen van de (veel bredere) actuele discus-
siee omtrent de uitvoeringsorganisatie. 

Dee actuele discussie wordt gedomineerd door de vraag of privatisering en marktwer-
kingg bij de uitvoering van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid een rol kun-
nenn en mogen spelen. Het spanningsveld dat steeds weer terugkeert is dat tussen 
rechtvaardigheidd en doelmatigheid. Het Nederlandse stelsel is zodanig ingericht dat 
hett rechtvaardigheidsstreven institutioneel gewaarborgd wordt. Een van deze waar-
borgenn is het institutioneel scheiden van verantwoordelijkheden en processen. Vaak 
heeftt het waarborgen van rechtvaardigheid voor de doelmatigheid negatieve gevol-
gen.. Ook deze studie laat dat zien en aangezien daarmee de scheiding in de uitvoering 
terr discussie wordt gesteld, acht ik het van belang om in de vorm van een uitleidende 
paragraaff  enige woorden te wijden aan de toekomst van de uitvoeringsorganisatie in 
hett algemeen en de rol van 'de markt' daarbij in het bijzonder. 

Allereerstt zal ik verduidelijken welke eisen, in mijn ogen, aan de uitvoeringsorgani-
satiee gesteld dienen te worden. Daarna zal ik achtereenvolgens stilstaan bij de inte-
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gratiee van het arbeidsvoorzienings- en socialezekerheidsbeleid en de introductie van 
elementenn van marktwerking, privatisering en concurrentie en bezien in hoeverre 
dezee zaken bij de eisen aansluiten. Ten slotte ga ik in op de vraag in hoeverre de sa-
menwerkingsgedachte,, waarnaar ik onderzoek gedaan heb, aansluit bij de actuele 
ontwikkelingenn en welke rol mijn conclusies daarbij spelen. 

7.4.11 Vereisten aan de uitvoeringsorganisatie 

Dee doelstelling die de uitvoeringsorganisatie van de arbeidsvoorziening en de sociale 
zekerheidd als geheel geacht wordt te realiseren, is tweeledig. Enerzijds gaat het om 
inkomensvoorzieningg en anderzijds om integratie op de arbeidsmarkt van uitkerings-
gerechtigdenn met een werkplicht. Het moge zo zijn dat de nadruk die op het een of 
hett ander gelegd wordt van tijd tot tijd varieert; het basisprincipe van de Nederlandse 
verzorgingsstaatt is steeds geweest dat beide doelstellingen nagestreefd worden. Ook 
juridischh is de dubbele doelstelling duidelijk vastgelegd. Bij de sociale verzekeringen 
ligtt meer nadruk op de inkomensvoorziening. Ziektewet en WAO vragen nauwelijks 
reïntegratie-inspanningenn van enige uitvoeringsorganisatie.216 Genoemd kan slechts 
wordenn artikel 71 WAO, waarin de verantwoordelijkheid van het Lisv is vastgelegd 
voorr het opstellen van een reïntegratieplan door werkgever en werknemer. Daarbij 
moett men zich echter bedenken dat in de Wet op de (Reïntegratie Arbeidsgehandi-
captenn (REA) uitdrukkelijk de verantwoordelijkheidsverdeling voor reïntegratie is 
vastgelegd.. Aan het Lisv c.q. de uvi's wordt expliciet de taak opgedragen om de in-
schakelingg in het arbeidsproces van de arbeidsgehandicapte werknemer te bevorde-
ren.21?? Woorden van gelijke strekking zijn te vinden in de WW ten aanzien van werk-
nemerss met een recht op WW.218 In de Abw wordt ten aanzien van de uitvoering van 
dee bijstand door de gemeenten meer de activerende functie van de wet benadrukt. 
Getuigee art. 111 lid 1: "De bijstand is erop gericht de belanghebbende in staat te stel-
lenn zelfstandig in het bestaan te voorzien. Burgemeester en wethouders bevorderen 
datt de belanghebbende gebruik maakt van voorzieningen die bijdragen aan diens 
zelfstandigee bestaansvoorziening. Zij dragen zorg voor voorlichting en bemiddeling 
diee daartoe noodzakelijk zijn." 

Err is niet direct een afdoende verklaring te bedenken voor het feit dat de formulering 
inn de Abw sterker de activerende functie van de uitvoeringsorganisatie benadrukt dan 
datt bij de sociale verzekeringen het geval is. Wellicht acht de wetgever het minder 
legitiemm om zich te bemoeien met de wijze waarop werkgevers en werknemers deze 
wettenn zelf uitvoeren. Bovendien is het lastig om in de verzekeringsrelatie tussen 
werknemerss en het Lisv te treden. Formeel kan de overheid dat wel; het betreft pu-
bliekee verzekeringen waarvan de overheid de polisvoorwaarden bepaalt. Het Lisv is 
bovendienn een tripartiet bestuurde overheidsorganisatie. Desalniettemin is het vol-

2166 Dit zit 'verstopt' in het ziektebegrip (Ziektewet) en het arbeidsongeschiktheidsbegrip (WAO). 
2,77 Artikel 10 lid 1 Wet REA. 
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doendee duidelijk dat alle organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn een goed 
evenwichtt moeten vinden tussen inkomensvoorziening en arbeidsvoorziening. In een 
optimalee situatie dient de inkomensvoorziening, ofwel de sociale zekerheid, de ar-
beidsvoorzieningg te ondersteunen. Zolang alle inspanningen om reïntegratie te be-
werkstelligenn niet succesvol zijn, dient een uitkering als noodverband dat in principe 
tijdelij kk is. Slechts in de WAO wordt een termijn genoemd, waarvoor de uitkering 
verstrektt wordt, te weten een periode van drie jaar.2IC> 

Echter,, de situatie is niet optimaal. In de meeste gevallen wordt na het intreden van 
werkloosheidd weliswaar zonder noemenswaardige problemen reïntegratie tot stand 
gebracht,, maar dat kan niet verhullen dat vanaf de jaren zeventig sprake is van lang-
durigee en verborgen werkloosheid. De verborgen werkloosheid uit zich met name in 
eenn relatief - vergeleken met andere landen - hoog aantal arbeidsongeschikten en de 
langdurigheidd van werkloosheid kan worden afgemeten aan het aantal personen dat 
langerr dan drie jaar als werkzoekende staat ingeschreven bij een arbeidsbureau. Een 
vann de oorzaken - maar niet de enige - van deze suboptimale situatie kunnen gebre-
kenn in de uitvoeringsorganisatie zijn. Het is moeilijk om voor deze stelling harde be-
wijzenn aan te voeren, maar met het oog op de hardnekkigheid van de problematiek en 
hett feit dat het stelsel zelf al een aantal malen zonder aanzienlijke resultaten aan in-
grepenn onderhevig is geweest, ligt het in de rede dat bepaalde aanpassingen ten aan-
zienn van de uitvoeringsorganisatie een oplossing kunnen vormen. 

Dezee aanpassingen dienen mijns inziens op twee zaken gericht te zijn. Ten eerste op 
eenn meer persoonlijke benadering van de cliënt en zijn casus. Ten tweede op het tot 
standd brengen van een structuur waarin organisatorische verantwoordelijkheden hel-
derr en eenduidig verdeeld zijn. Het eerste is, althans in theorie, betrekkelijk eenvou-
digg te realiseren. Idealiter wordt een cliëntcasus in zijn geheel begeleid door één con-
sulent.. Deze consulent dient verantwoordelijk te zijn voor de communicatie met zo-
well  de werkzoekende/uitkeringsgerechtigde, de uitkeringsadministratie, instanties 
diee de arbeidsbemiddeling verzorgen als alle derden die er op wat voor manier dan 
ookk bij betrokken worden. Dit houdt in dat de consulent specialistische taken naar 
believenn kan uitbesteden, maar dat hij voor eenieder, en in het bijzonder voor de cli-
ënt,, het aanspreekpunt is. Een complicatie bij het bereiken van deze situatie is de in-
gewikkeldheidd van de uit te voeren regelingen. Specialisten op tal van terreinen, zoals 
verzekeringenn of bemiddelingstrajecten, zullen derhalve nodig zijn en aan hun speci-
alistischee kennis een zekere mate van autonomie kunnen ontlenen. Ik acht het echter 
goedd denkbaar dat het voor een consulent mogelijk is om met alle partijen op vol-
doendee hoog niveau te kunnen communiceren en een goede vertaling te maken naar 
dee casuspositie van een individuele cliënt. 

2188 Artikel 72 lid 1 WW. 
ww Artikel 34 lid 1 WAO. 
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Hett tweede punt (een eenduidige verdeling van verantwoordelijkheden) vereist in-
grijpenderr structurele veranderingen dan het vorige. Desalniettemin is het vanuit het 
oogpuntt van effectiviteit en efficiëntie van groot belang dat de verantwoordelijkheid 
voorr (delen van) de uitvoering berust bij partijen die daadwerkelijk een belang heb-
benn bij een effectieve en efficiënte wijze van uitvoering en bovendien hun verant-
woordelijkheidd niet op (een) andere partij (en) kunnen afschuiven. Dat is in het verle-
denn niet altijd het geval geweest en ook de huidige situatie vertoont in dezen nog ge-
breken.. Het zakelijk belang voor uitvoeringsorganisaties bij activering van hun clien-
tèlee is soms slechts zwak; het bestaansrecht van de organisaties is niet direct afhan-
kelijkk van hun prestaties, ook omdat er vaak mogelijkheden zijn om de (financiële) 
eindverantwoordelijkheidd af te schuiven. De gemeenten, bijvoorbeeld, kunnen een 
groott deel van het bedrag dat hun sociale diensten aan bijstandsuitkeringen verstrek-
kenn declareren bij de rijksoverheid.220 Arbeidsvoorziening betrekt haar financiële 
middelenn eveneens van de overheid, die daar slechts ten dele een prestatievereiste 
tegenoverr kan stellen. De uvi's, en de voormalige bedrijfsverenigingen, bedruipen 
zichzelf;; zij werken volgens het verzekeringsprincipe. Echter, ook hier kunnen vraag-
tekenss geplaatst worden ten aanzien van hun eigenbelang bij een lager uitkeringsvo-
lume.. Ten eerste wijs ik op de conclusie van de parlementaire-enquêtecommissie-
Buurmeijerr dat werkgevers en werknemers, die de bedrijfsverenigingen bestuurden, 
meewerktenn aan de praktijk om ontslagen werknemers te laten afvloeien via de WAO. 
Bovendienn hebben uvi's slechts een administratieve taak; de hoogte van uitkeringen 
enn premies maakt voor de bedrijfsvoering geen verschil. Het draait bij de uitvoering 
echterr niet slechts om een zo hoog mogelijke effectiviteit en efficiëntie. Waarborging 
vann rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn minstens zo belangrijk. 

Inn de navolgende paragrafen zal ik, met de hierboven omschreven vereisten voor een 
effectievee en efficiënte uitvoeringsorganisatie in het achterhoofd, aangeven hoe de 
resultatenn van mijn onderzoek verweven kunnen worden met de actuele ontwikkelin-
gen.. De vraag die in dit kader beantwoord moet worden, luidt in hoeverre de conclu-
siess dat vruchtbare samenwerking vergaande organisatorische integratie en een uit-
gebalanceerdee regie vereist een rol kunnen spelen in de actuele discussie omtrent de 
uitvoeringsorganisatie.. Wat kan van de bestudeerde samenwerkingsvormen geleerd 
wordenn ten aanzien van verbeteringen in het uitvoeringsproces? Op deze vragen kom 
ikk terug in paragraaf 7.4.4. 

Allereerstt ga ik nu in op de vraag of de actuele ontwikkelingen in de vormm van inte-
gratiee van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid (paragraaf 7.4.2) en marktwer-
king,, privatisering en concurrentie in de uitvoering (paragraaf 7.4.3) aan de zojuist 
geformuleerdee vereisten voor een verbeterde uitvoeringsorganisatie een bijdrage 
kunnenn leveren. 

2200 Thans is dit 90% van het totaal; na invoering van het Fonds werk en Inkomen - vermoedelijk per 1 
januarii  2001 - nog 75%. 
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7.4*22 Samenwerking Werk en Inkomen 

Hett kenmerkende van de SWI-operatie is het feit dat hiermee (voor het eerst) één 
gezichtt wordt gegeven aan arbeidsbureaus, sociale diensten en uitvoeringsinstellin-
gen.. Met inachtneming van de voorgeschiedenis moet dit worden beschouwd als een 
grotee stap. Eerder was men nooit verder gegaan dan een projectorganisatie, waarin 
gezamenlijkk gewerkt werd ten aanzien van een deelterrein. Op tal van plaatsen is in 
dee tweede helft van de jaren negentig een één-loketsituatie gerealiseerd. 

Langss deze weg wordt door het gezamenlijk uitvoeren van de frontoffice-taken tevens 
eenn zekere mate van integratie tussen arbeidsvoorziening en sociale zekerheid be-
werkstelligd.. Afstemming van het een op het ander komt de effectiviteit van beide 
beleidsterreinenn ten goede. Alleen al door de gecombineerde intake wordt het ge-
makkelijkerr om de uitkeringspositie van een cliënt te verbinden aan zijn positie op de 
arbeidsmarktt en zijn reïntegratie-inspanningen. Sociale zekerheid is bedoeld om tij -
delijkk te zijn, mits dit tot de mogelijkheden behoort. Uitkeringsinstanties zijn derhal-
vee gehouden zich in te spannen om een uitkeringsgerechtigde zo spoedig mogelijk 
weerr te laten participeren op de arbeidsmarkt. Daartoe dient vervolgens het arbeids-
voorzieningsbeleid.. Belangrijke aspecten in dezen zijn een betere intake, een betere 
uitwisselingg van informatie en bij gevolg meer mogelijkheden om vorm te geven aan 
hett activerend (arbeidsmarkt)beleid. 

Mett de introductie van SWI is de uitvoering verbeterd. In ieder geval komt de per-
soonlijkee benadering beter uit de verf dan voorheen. Zeker wanneer er sprake is van 
eenn één-loketsituatie wordt het eenvoudiger om in ieder geval de klant met niet meer 
dann één consulent te confronteren. Aan de eis vann een persoonlijke begeleiding wordt 
alduss voldaan. Dit garandeert echter niet dat de back offices allemaal met hetzelfde 
oogmerkk zullen handelen. Naast een goede communicatie tussen de cliënt en zijn 
consulentt is van belang dat met vereende krachten de meest geschikte oplossing 
wordtt gevonden. Het blijf t echter het geval dat elke betrokken uitvoeringsorganisatie 
haarr eigen regels heeft uit te voeren, en, mede als gevolg daarvan, eigen belangen 
heeft.. Met SWI is derhalve aan de eis van een eenduidige verantwoordelijkheidsver-
delingg nog niet voldaan. In principe zou ik dus de stelling willen verdedigen dat SWI 
eenn verbetering is ten opzichte van de situatie die eraan voorafging, zij het dat een 
beperkingg van samenwerking tot de frontoffice-taken de samenwerkende organisaties 
opp zichzelf juist van elkaar verwijdert. 

7.4.33 Marktwerking, privatisering en concurrentie in de uitvoering 

Dee discussie omtrent de uitvoeringsorganisatie die kort voor de eeuwwisseling her-
nieuwdd is losgebarsten, heeft de oorspronkelijke kabinetsplannen, zoals in de vorige 
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paragraaff  beschreven, als inzet. Feitelijk is met deze plannen het SWI-project alweer 
snell  achterhaald. Zij gaan namelijk veel verder. De CWI's worden niet langer be-
schouwdd als samenwerkingsprojecten, maar als een zelfstandige organisatie met een 
afgebakendee taak. 

Dee keuze om de mi's onafhankelijk van de CWI's te laten functioneren, is niet onlo-
gischh zolang er vanuit gegaan wordt dat er meerdere uvi's tot de markt toegelaten 
zullenn worden en onderlinge concurrentie mogelijk zal zijn. Ondanks het gegeven dat 
samenwerkingg tussen private, naar winst strevende organisaties op zichzelf geen 
vreemdd verschijnsel is221, lijk t een CWI waarin concurrerende uvi's onderling en met 
eenn aantal andere partners gezamenlijke doelen dienen na te streven niet goed denk-
baar.. Met het oog op een goed werkende markt, waarop naar behoefte diensten tegen 
eenn redelijke prijs worden geleverd, is het eerder wenselijk dat er juist géén onderlin-
gee afspraken aan de aanbodzijde gemaakt worden. Als dat wel gebeurt, dreigt, gezien 
hett in beginsel klein aantal aanbieders (lees: uvi's) al snel een situatie die sterk zal 
doenn denken aan een oligopolie of wellicht zelfs een monopolie. 

Eenn interessant gevolg van implementatie van de originele kabinetsvoornemens zou 
zijnn dat de 'één-loketgedachte' goeddeels weer verlaten wordt. Slechts een beperkte 
groepp cliënten - namelijk degenen die een uitkering krachtens een van de werkne-
mersverzekeringenn aanvragen én bij de categorisering worden ingedeeld in fase 1 -
zall  gedurende het gehele proces van aanvraag tot reïntegratie slechts met één loket 
wordenn geconfronteerd. De overigen met minimaal twee, te weten naast het CWI-
lokett ook met dat van de sociale dienst of een uvi. Op het eerste gezicht schiet deze 
situatiee dan ook tekort op het punt van de persoonlijke begeleiding. De situatie wordt 
err vanuit het oogpunt van de cliënt niet of nauwelijks duidelijker op. 

Watt de voor een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie vereiste eenduidige 
verantwoordelijkheidsverdelingg betreft, kunnen de suwi-voorstellen minder eenvou-
digg geduid worden. De essentiële vraag is of het mogelijk is door middel van de intro-
ductiee van een aantal marktwerkingsprincipes een situatie te creëren waarin ver-
schillendee organisaties een zodanig (zakelijk) belang hebben dat een optimaal functi-
onerendee uitvoeringsorganisatie ontstaat. Daarbij ga ik ervan uit dat veranderingen 
inn hoogte, duur en toekenningsgronden van uitkeringen niet wenselijk geacht wor-
den.. Elke partij die bij het proces van sociale zekerheid en arbeidsvoorziening betrok-
kenn is, dient een duidelijk belang te hebben om het maatschappelijk wenselijke te 
doen.. Hierna zal ik dit uitwerken voor de uitvoering van zowel de werknemersverze-
keringen,, de bijstand als de arbeidsbemiddeling. 

2211 In zijn transactiekostentheorie - die ook in hoofdstuk 3 van dit boek behandeld is - maakt Willi -
amsonn duidelijk onder welke voorwaarden organisaties zullen kiezen voor samenwerking. 
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DeDe werknemersverzekeringen 

Hett algemene belang dat met werknemersverzekeringen gediend wordt, is het voor-
zienn in inkomen voor werknemers. In principe is deze voorziening tijdelijk van aard. 
OmOm de tijdelijkheid van een uitkeringsperiode zo veel mogelijk te bevorderen, ver-
dientt het aanbeveling dat de uvi's zich inspannen voor de reïntegratie van hun cliën-
ten.. Het mogelijk maken van concurrentie tussen uvi's en het openen van de markt 
voorr eventuele nieuwe uvi's zou bij deze gedachte aansluiten. Om zich in de concur-
rentiestrijdd te handhaven, zo mag de veronderstelling zijn, zal de uvi zich inspannen 
omm zo weinig mogelijk kosten te maken. Een belangrijke voorwaarde voor het goed 
functionerenn van een geprivatiseerde uitvoering van de werknemersverzekeringen is 
eenn voldoende mate van concurrentie tussen uvi's en tussen verzekeringsbedrijven 
diee conglomeraten vormen met de uvi's. Voor zover concurrentie tussen uvi's met de 
oprichtingg van het toekomstige UWV op korte termijn nog een actueel thema zal, valt 
tee betwijfelen of de markt interessant genoeg is om voldoende spelers te trekken. Het 
iss zeer de vraag of de huidige uvi's - slechts vijf in getal - hun positie inmiddels niet 
zodanigg hebben kunnen verstevigen, dat de situatie weinig aantrekkelijk is voor 
nieuwee spelers op de markt. Zo is Gak Nederland bv momenteel duidelijk marktlei-
der;; Deze speler zou de markt kunnen domineren. Van de andere kant kunnen ande-
re,, eventueel nieuwe bedrijven beter maatwerk bieden voor specifieke klan-
ten(groepen)) en op die manier klanten bij de grote bedrijven weglokken. Duidelijk is 
datt de mededinging een belangrijk aandachtspunt zal moeten zijn bij de regulering 
vann de markt. 

Essentieell  is dat de uvi's een perspectief op winstgevendheid geboden kan worden. 
Datt kan slechts door hen een centrale, voldoende onafhankelijke rol in het proces te 
geven,, met de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de kosten. In de actuele dis-
cussiee sluit een tweetal punten hierbij aan. Ten eerste de vormgeving van het op-
drachtgeverschapp en ten tweede de vraag of de claimbeoordeling al dan niet deel mag 
uitmakenn van het private domein. Deze twee punten zal ik hierna kort bespreken. 

Opdrachtgeverschap p 

Thanss verdeelt het Lisv de uitvoeringsopdrachten over de vijf uvi's. Vóór 1995, toen 
dee sociale verzekeringen nog door de bedrijfsverenigingen werden uitgevoerd, was er 
vann een verdeling van opdrachten geen sprake; bij elke sector hoorde een eigen be-
drijfsvereniging.. Overigens komen de huidige uvi's voort uit de sectorale bedrijfsver-
enigingenn en handhaaft het Lisv vooralsnog de oude verdeling van opdrachten. Wan-
neerr de uvi's waren blootgesteld aan marktwerking zou de verdeling van opdrachten 
niett langer centraal kunnen worden geregeld. Een belangrijke vraag is derhalve aan 
welkee partij (en) het opdrachtgeverschap toekomt. 

Hett ligt in eerste instantie voor de hand dat de werkgevers een belangrijke rol spelen 
bijbij  het afsluiten van de contracten met uvi's. Aangezien de werkgevers sinds de invoe-
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ringg van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (wulbz) en de Wet 
premiedifferentiatiepremiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wet 
Pemba)Pemba) de premielast voor het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico dragen222 zou 
hett vreemd zijn als zij geen doorslaggevende stem zouden hebben bij de beslissing 
mett welke uvi/verzekeraar men in zee gaat. Daarnaast kan door de financiële prikkel 
nadrukkelijkk bij de werkgever te leggen een belangrijk neveneffect optreden. De 
werkgeverr zal er - mits de wegen tot risicoselectie effectief worden afgesloten - be-
langg bij hebben om te voorkomen dat zijn werknemers ziek of arbeidsongeschikt 
worden.. Daartoe zal hij waarschijnlijk enige preventieve maatregelen treffen en de 
nodigee investeringen doen. Deze stelling gaat echter alleen op voor de verzekeringen 
diee het arbeidsongeschiktheidsrisico betreffen; de WW blijf t onveranderd een ver-
plichtee publieke verzekering. Bovendien is tot dusver nog niet aangetoond dat werk-
geverss daadwerkelijk veel investeren in preventie. Aanwijzingen dat er meer risicose-
lectiee op basis van gezondheidskenmerken plaatsvindt zijn er daarentegen - ondanks 
dee instelling van de Wet op de Medische Keuringen223 die aanstellingskeuringen 
goeddeelss verbiedt - wel degelijk.22-*  Verder zijn er weinig juridische waarborgen te-
genn risicoselectie bij aanstellingskeuringen.2^ 

Opp deze gronden zijn naast de werkgever ook de werknemers belanghebbenden. Bo-
vendienn zijn zij het verzekerd object en voor het geval dat zij in de toekomst in de po-
sitiee mochten komen dat zij een uitkering nodig hebben zullen zij geïnteresseerd zijn 
inn de kwaliteit die de uitkeringsverstrekker levert. De sociale partners zijn in het 
voorjaarr van 1998 binnen de Stichting van de Arbeid en de SER overeengekomen dat 
bijj  de opdrachtverstrekking aan uvi's een rol is weggelegd voor zowel werkgevers als 
werknemers.2266 Het kabinet heeft dit deel van het advies in haar oorspronkelijke 
standpuntt inzake Suwi overgenomen.22? Voorgesteld wordt om bipartiete opdracht-
geverss in te stellen, op te richten door CAO-partijen of andere representatieve organi-
saties.. De ondergrens voor het opdrachtgeverschap wordt gelegd bij (groepen van) 
werkgeverss met minimaal 100 werknemers.228 

2222 De Wet Pemba is in werking getreden op 1 januari 1998. De wet laat de werkgever de keuze of hij 
zijnn arbeidsongeschiktheidsrisico publiek volgens de WAO wenst af te dekken of dat hij het risico zelf 
will  dragen. In het laatste geval dient aan scherpe liquiditeitseisen te zijn voldaan. Op 1 maart 1996 was 
reedss de Wulbz ingevoerd, waarmee de Ziektewet in de meeste gevallen buiten werking is gesteld. In 
ditt geval is er geen sprake van een keuze voor de werkgever; hij is in alle gevallen (waarin geen beroep 
opp de Ziektewet kan worden gedaan) gehouden 70% van het loon door te betalen. Zowel in het geval 
vann de Wulbz als van de Wet Pemba is het werkgevers toegestaan zich particulier tegen het risico te 
(her)verzekeren. . 
2233 Wet van 5 jul i 1997, Stb.1997, 365; tot de overheid uitgebreid bij Wet van 24 december 1997, 
Stb.1997,770. . 
2244 Zie ook Andriessen, Veerman & Vijgen 1995. 
22ss Aldus ook Sparrius 1997-
2266 Stichting van de Arbeid 1998. 
^Kamerstukken^Kamerstukken II1998/99, 26 448, nr. 1, p. 32-33. 
2288 Een andere optie, die eerder ook door de SER in haar advies was opgenomen, is om de onderne-
mingsraadd medezeggenschap over het opdrachtgeverschap te geven. Met het oog op het feit dat 
krachtenss de Wet op de ondernemingsraden 1998 instelling van een ondernemingsraad verplicht is bij 
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Opp het eerste gezicht is dit een terugkeer naar de oude situatie, waarin de sociale 
partnerss onderling zaken in beider voordeel - maar ten laste van het collectief - kun-
nenn regelen. Met de bevindingen van de parlementaire enquête in het achterhoofd is 
hett zaak dit te voorkomen. De mogelijkheden voor de sociale partners zullen in een 
stelsell  met private uvi's echter beperkter zijn. Bij de voormalige bedrijfsverenigingen 
beheerdenn zij, als bestuurders, immers ook het geld. Als een particuliere uitvoerder 
optreedtt als uitkeringsverstrekker valt deze directe invloed voor de sociale partners in 
principee weg. De uvi heeft er weinig belang bij om in een deal tussen werkgever en 
werknemerss betrokken te worden. Hoogstens zal hij het overwegen vanuit de (be-
drijfseconomische)) gedachte dat elke opdracht die winst oplevert - hoe minimaal ook 
-- binnengehaald dient te worden. 

Vann belang is de opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie tussen werkge-
ver/werknemerss enerzijds en een uvi anderzijds. De uvi dient zijn opdrachtgever als 
eenn klant te zien die hij tevreden moet houden. Invloed van de werknemers is echter 
opp zijn plaats. Het risico dat er door strenge beoordelingen een wederzijds voordeel 
voorr de werkgever en de uitvoeringsinstelling ontstaat ten nadele van de werknemer 
iss zeer reëel aanwezig. Het SER-voorstel is een evenwichtige tussenweg in deze kwes-
tie. . 

Claimbeoordeling g 
Bijj  de uitvoering van de werknemersverzekeringen vormt de beoordeling van de 
rechtmatigheidd van de uitkeringsaanvraag - of kortweg: claimbeoordeling - een cru-
ciaall  onderdeel. Hier is namelijk een objectief, onafhankelijk oordeel vereist. Kabinet 
enn parlement gaan er, zo blijkt onder meer uit de Suwi-nota en de debatten daarover, 
vann uit dat dit soort onafhankelijkheid vereisende taken door een publieke instantie 
moett worden uitgevoerd. Dit zou dan, naast een aantal andere publieke diensten, een 
taakk worden voor de CWI's. 

Ditt standpunt in dezen heeft echter reeds zware kritiek ondervonden. Ctsv22^, Stich-
tingg van de Arbeid ô en SER23i adviseerden in 1998 juist om claimbeoordeling en 
uitvoeringg hoe dan ook niet te scheiden, om bureaucratie als gevolg van het schuiven 
overr en weer met de klant en het dossier te voorkomen. Een snelle en klantvriendelij-
kee afhandeling zijn hiermee inderdaad niet gediend. De één-loketgedachte kan alleen 
goedd tot bloei komen als alle instanties die achter het loket schuil gaan niet onafhan-
kelijkk zijn van elkaar. 

meerr dan 50 werknemers, zou het dan voor de hand liggen om bedrijven die aan dit getalscriterium 
voldoenn op deze wijze de opdrachtverstrekking te laten verrichten. Kleinere bedrijven zouden het dan 
aann de CAO-partijen - of een door hun ingesteld orgaan - moeten overlaten. 
«99 Ctsv 1998. 
23°° Stichting van de Arbeid 1998. 
23>> SER 1998. 
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Wanneerr ervoor gekozen wordt om, zoals SER, Stichting van de Arbeid, Ctsv en ande-
renn adviseren, de uitvoering van de werknemersverzekeringen geheel aan private uit-
voeringsinstellingenn over te laten, komt, althans op het eerste gezicht, de onafhanke-
lijkheidd van de claimbeoordeling in gevaar. Winststreven kan voor de uitvoerder een 
redenn zijn om (te) streng te zijn bij de toekenning van de uitkering. In geval van 
werkloosheidd moet worden vastgesteld of de werkloosheid verwijtbaar is en of aan de 
sollicitatieplichtt wordt voldaan. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid hangt veel af van 
dee medische keuring en de interpretatie daarvan. 

Aartss et al.232 dragen een aantal op economische theorieën gefundeerde argumenten 
aann voor het handhaven van een integraal verzekeringsproces. Zij wijzen op het ver-
bandd tussen de 'kleine geldstroom' en de 'grote geldstroom' in de sociale zekerheid. 
Dee grote geldstroom bestaat uit uitkeringsgelden en de kleine geldstroom uit kosten 
inn het kader van de monitoractiviteiten in een verzekeringsproces, zoals preventie, 
reïntegratie,, controle én claimbeoordeling. Terecht wordt opgemerkt dat de integra-
liteitt van dit proces essentieel is om optimalisatie van kosten en opbrengsten te reali-
seren.. De kleine geldstroom is voor de verzekeraar het instrument om de grote geld-
stroomm te kunnen beheersen. Door één onderdeel - in casu de claimbeoordeling - er 
uitt te lichten is er geen sprake meer van een integraal proces. De vraag rijst dan of het 
voorr verzekeringsbedrijven überhaupt nog wel aantrekkelijk genoeg is om bepaalde 
risico'ss te dekken. 

Overigenss moet hierbij worden opgemerkt dat een uvi/verzekeraar tot op heden nog 
inn slechts geringe mate invloed heeft op de grote geldstroom. De hoogte en duur van 
uitkeringenn zijn immers wettelijk vastgelegd. Wanneer een uitkering eenmaal is toe-
gekend,, ligt dit soort zaken verder vast. Daar staat tegenover dat naast de introductie 
vann meer marktwerking in de uitvoering tevens het stelsel 'verprivaatrechtelijkt'233. 
Daarmeee doel ik op de introductie van premiedifferentiatie en marktwerking, bij-
voorbeeldd in de vorm van de eerder genoemde Wulbz en Wet Pemba.234 Ook ten aan-
zienn van de WW heeft het kabinet inmiddels een standpunt ingenomen dat strekt tot 
(meer)) premiedifferentiatie.̂ Langs deze weg kan indirect de mogelijkheid ontstaan 
voorr verzekeraars om invloed uit oefenen op de uitkeringen. Zo is het bijvoorbeeld 
denkbaarr dat zij werkgevers onder druk zullen zetten om bovenwettelijke aanvullin-
genn - via cao-bepalingen of pensioenfondsen - zoveel mogelijk te beperken. Daaren-
tegenn hebben verzekeraars ook belang bij goede arbeidsomstandigheden ter beper-
kingg van de uitkeringslast. Ook langs die weg zouden zij de werkgever kunnen trach-
tenn te beïnvloeden. 

2322 Aarts et al. 1998. 
*333 Zie voor een nadere uitwerking van dit begrip Van der Heijden 1999, p. 10-14. 
2344 Zie F leuren-Van Wa lsem 1996, Hoogendijk 1998 en Riphagen 1999. 
2355 Zie Kamerstukken II2000/01, 27 227. 
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Aartss et al.236 menen verder dat het met de kwade wil van de verzekeraars wel mee zal 
vallen.. Zij constateren dat verzekeraars zichzelf uit de markt prijzen door als te streng 
tee boek te staan237 en dat zij juist graag adverteren met soepele voorwaarden. In zijn 
algemeenheidd zou ik deze stelling willen onderschrijven, maar de conclusie dat zij ook 
inn het bijzondere geval van de werknemersverzekeringen van toepassing is, acht ik te 
voorbarig.. Niet elke verzekeringsmarkt werkt op dezelfde manier. Het betreft hier een 
nieuwee en zeer bijzondere markt - werknemersverzekeringen zijn atypische verzeke-
ringsvormenn - , waarbij het om zeer grote geldbedragen gaat. Wanneer het (economi-
sche)) kostenaspect buiten beschouwing gelaten wordt, valt op de principiële redene-
ringg dat voor gescheiden processen gescheiden regimes dienen te gelden, weinig af te 
dingen.. De afweging van dit principe tegen de kosten ervan is in eerste instantie een 
politiekee keuze. 

Ookk kan hier gewezen worden op indicaties dat door de wijze waarop arbo-diensten 
opererenn sinds de privatisering van het ziekterisico, de druk vanuit de diensten op 
werknemerss om het werk te hervatten groter is geworden.^8 De arbo-diensten zien in 
dee eerste plaats de werkgever als hun klant en streven ernaar om die naar wens te 
bedienen.. Als ook bij WW en WAO de claimbeoordeling deel gaat uitmaken van het 
privatee proces moet met dergelijke effecten ook ten aanzien van het gedrag van uvi's 
rekeningg gehouden worden. Nogmaals zij echter gezegd dat de WW - en gedeeltelijk 
ookk de WAO - nog altijd een verplichte publieke verzekering is, waarbij de gevaren 
vann een niet-onafhankelijke claimbeoordeling - dat wil zeggen in handen van de or-
ganisatiee die de uitkeringslasten draagt - veel kleiner zijn. Private verzekeraars zijn 
hierbijj  immers niet betrokken. De premies, waarmee de uitkeringen worden gefinan-
cierd,, worden door werkgevers en werknemers gezamenlijk opgebracht. Voor een uvi 
iss het aantal uitkeringen en de hoogte ervan daarmee niet van belang. 

Claimbeoordelingg is overigens niet een eenvoudige taak, die naar believen van de ene 
naarr de andere organisatie verschoven kan worden. Het gaat niet enkel om het toet-
senn van de rechtmatigheid van de aanvraag op onderdelen als arbeidsverleden en 
verwijtbaarheidd van de werkloosheid, maar ook om het continu volgen van de cliënt 
bijj  de reïntegratieactiviteiten gedurende zijn werkloosheid. Van de instantie moet dus 
verwachtt worden dat steeds de inspanningen van cliënten om betaalde arbeid te vin-
den,, beoordeeldd kunnen worden. Wanneer de claimbeoordeling door een andere in-
stantiee wordt uitgevoerd valt een zeer veelvuldige uitwisseling van dossiers te voor-
z ien .̂ ^ Bovendien wordt in het kabinetsstandpunt onder de claimbeoordeling bij de 
werknemersverzekeringenn slechts begrepen de keuring (bij de WAO) of de vaststel-
lingg van verwijtbaarheid (bij de WW). Dit zijn blijkbaar de activiteiten waarbij in de 
kabinetsnotitiee 'substantiële ruimte voor een eigen oordeel' voor de uitvoerder gezien 

2366 Aarts et al. 1998. 
23?? Aldus ook De jong 1999. 
23«« Vergelijk Noordam 1998b. 
2399 Vergelijk Ctsv 1998. 
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wordt.. Dit suggereert op zijn minst dat dit niet het geval zou zijn bij overige taken, die 
aann de uvi's worden toebedeeld, zoals vaststellen of iemand aan de referte-eis van de 
WWW voldoet, wat het maximumdagloon in een concreet geval is, etc. Ook hier zullen 
dee feiten niet altijd voor zich spreken en zullen soms discutabele beslissingen geno-
menn moeten worden.24° 

Vereistt is dus dat de instantie die het recht op uitkering bepaalt - of zij nu onafhan-
kelijkk is of niet - enerzijds beschikt over adequate arbeidsmarktexpertise en ander-
zijdss voldoende inzicht heeft in de actuele situatie van de individuele werkloze werk-
zoekende.. De toetsende instantie zal daarbij sterk afhankelijk zijn van de informatie 
diee zij krijgt van andere partijen, zoals reïntegrerende organisaties, waaronder aan-
biederss van scholing en bemiddelaars. Het bestaan van een relatie opdrachtgever-
aannemerr (in casu: tussen de financier en de reïntegrerende instantie(s)) kan met 
zichh meebrengen dat cliënten onder druk worden gezet om betaalde arbeid te aan-
vaarden. . 

NYFER24!!  propageert in dit kader het 'loodsmodel'. In dit model wordt een publieke 
functionariss gedetacheerd in een private uvi. Hij moet zorgdragen voor een onafhan-
kelijkee claimbeoordeling. Dit naar analogie van de positie van een loods die in de ha-
venn het roer overneemt om er - in een verder vrije markt - zeker van te zijn dat alles 
volgenss de nationale wetgeving verloopt. Dit moge een economisch theoretisch goed 
denkbaarr model zijn en wellicht een aanvaardbaar compromis tussen een volledig 
geïntegreerdee claimbeoordeling en een apart functionerende dienst voor de claimbe-
oordeling;; of het in de praktijk zal werken valt te betwijfelen. Een functionaris die 
belastt is met de claimbeoordeling zal gevestigd zijn binnen de uvi of anderszins ban-
denn onderhouden met deze organisatie. Hij verkeert daarmee in een zeer lastige po-
sitiee en zal zeker onder druk staan van en beïnvloed worden door zijn werkomgeving. 
Dee beeldspraak met het loodswezen gaat derhalve mank. Een loods is immers niet 
verbondenn met de schippers en verlaat na gedane arbeid het schip. Het is ondenkbaar 
datt een claimbeoordelaar na zich over een uitkeringsaanvraag te hebben gebogen de 
uvii  verlaat. Een loods fungeert als een tijdelijke deskundige adviseur, die nodig is 
omdatt de schippers niet van alle lokale ingewikkelde regels en situaties op de hoogte 
kunnenn zijn. In het geval van claimbeoordeling bij de werknemersverzekeringen gaat 
hett er puur om dat het de commerciële verzekeraar niet wordt toevertrouwd; over de 
deskundigheidd beschikken zij wel degelijk. 

Bijstandsverlening Bijstandsverlening 

Hett kenmerkende onderscheid tussen een uitkering krachtens een werknemersverze-
keringg en een bijstandsuitkering is het feit dat de eerste, zoals de naam al zegt, een 

24°° Aldus ook Noordam 1999. 
2411 Zie ook NYFER, Marktwerking in de sociale zekerheid. Den Haag: Sdu, 1998. 
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verzekeringenverzekeringen is en de bijstand een sociale voorziening is. De werknemersverzekerin-
genn worden gefinancierd door werkgevers en werknemers gezamenlijk; de bijstand 
doorr de gemeenten - en indirect door de rijksoverheid. Het feit dat de bijstand ten 
lastee van de publieke middelen komt, heeft niet weggenomen dat ook hier een discus-
siee op gang gekomen is omtrent de vraag of ook de uitvoerders publieke organisaties 
dienenn te zijn. Het punt van de claimbeoordeling speelt hier niet of nauwelijks een 
rol;; de gemeente betaalt de uitkering en is de eerst aangewezen partij om de toeken-
ningsbesluitenn te nemen.2^ Een persoonlijke benadering van de cliënten is echter 
zeerr belangrijk. Bij de bijstand betreft het immers vaak personen die reeds relatief 
langee tijd werkloos zijn en als 'moeilijk bemiddelbaar' te boek staan. Het gaat hier 
derhalvee bij uitstek om mensen die een goede 'trajectbegeleiding' nodig hebben. Het 
iss in beginsel immers in ieders belang dat de werkzoekenden op korte termijn weer 
kunnenn participeren op de arbeidsmarkt. 

Ditt wil echter niet zeggen dat commerciële organisaties geen rol zouden kunnen spe-
lenn bij de bijstandsverlening. Het is denkbaar dat een gemeente de uitvoering niet zelf 
terr hand neemt, maar deze taak uitbesteedt. Wellicht slaagt een commercieel bedrijf 
erinn de administratie efficiënter aan te pakken en meer, of snellere, (her)plaatsingen 
vann uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt te realiseren. Echter, de gemeente zal 
ervoorr moeten zorgen dat zo'n commerciële uitvoerder een perspectief op winstge-
vendheidd geboden kan worden. Hier zou het eerder, in paragraaf 7.3.1.2, beschreven 
'Wisconsin-model'' interessante aanknopingspunten kunnen bieden. In dit model 
wordtt het winstperspectief geboden door een vaste hoeveelheid uitkeringsgeld be-
schikbaarr te stellen aan een commerciële uitvoerder. De winst wordt gevormd door 
hett uitkeringsgeld dat resteert na reïntegratie; het uitvoeringsbedrijf mag dit bedrag 
houden. . 

Inn dit model zijn zowel de directe koppeling van bemiddeling en uitkeringsverstrek-
kingg als de winstprikkel voor de uitvoerende onderneming ver doorgevoerd. Beide 
zijnn zeer interessante concepten. Desalniettemin valt het te betwijfelen of het model 
inn de Nederlandse cultuur in gelijke mate aan zal slaan als in de Verenigde Staten. De 
Verenigdee Staten kennen bovendien een ander - veel strenger - bijstandsregime. In 
Nederlandd is een bijstandsuitkering niet aan een termijn gebonden, dus de druk op 
dee werkzoekende om actief mee te werken is minder groot; dat maakt een opdracht 
voorr een uitvoerder minder interessant. Gezien de onbepaalde termijn van de bij-
standd in Nederland zou het ook lastig zijn om de duur van een contract vast te stellen. 
Daarnaastt is een algemeen nadeel van het 'Wisconsin-model' dat de overheid in ieder 
gevall  het geld om de uitkeringssom voor de duur van het contract te financieren kwijt 
is,, ook wanneer de bemiddeling sneller gerealiseerd wordt. Ten slotte biedt het model 
inn zijn simpele vorm geen waarborgen voor een voldoende kwaliteit van de arbeids-

24**  Terzijde merk ik op dat de 'claimbeoordeling' bij de bijstand derhalve niet op onafhankelijk wijze 
plaatsvindt. . 
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bemiddeling.. Daarmee doel ik op het effect, dat gemakkelijk zou kunnen optreden, 
datt gekozen wordt voor plaatsing op een kortdurende, weinig passende baan. Daarom 
iss het vooralsnog riskant om dit Amerikaanse model ook in Nederland te bepleiten. 
Eenn Nederlandse, meer uitgewerkte variant van de principes die aan het Wisconsin-
modell  ten grondslag liggen zou in mijn ogen echter een waardevolle bijdrage kunnen 
leverenn aan zowel een meer persoonlijke benadering van de klant als aan de effecti-
viteitt en efficiëntie van de uitvoering van de bijstand. 

Goedd voor te stellen is bijvoorbeeld de situatie dat de bemiddeling van bijstandsge-
rechtigdee werkzoekenden als groep dan wel op individuele basis door de gemeente 
wordtt uitbesteed aan de bemiddelaar die de beste offerte biedt. Een offerte kan van-
zelfsprekendd alleen interessant zijn bij een zekere mate van resultaatsgarantie. Te 
denkenn valt aan het principe no cure, no pay. Aan de andere kant dient de bemidde-
lendee instantie een duidelijk winstperspectief te hebben, anders zal zij niet offreren. 
Datt is te verantwoorden, mits er zekerheden geboden worden ten aanzien van de 
kwaliteitt van de bemiddeling, in die zin dat alleen langdurige, passende arbeid be-
treffendee bemiddelingen volledig beloond worden. 

Arbeidsbemiddeling Arbeidsbemiddeling 

Eenn opmerkelijk punt in het kabinetsstandpunt over de toekomstige structuur van de 
uitvoeringg van werk en inkomen betreft de bepleite veranderingen ten aanzien van de 
uitvoeringg van de arbeidsbemiddeling. Overwogen wordt Arbeidsvoorziening te split-
senn in een publiek deel, bestaande uit onder meer de intake, de categorisering en het 
beheerr van de vacaturebank, en een privaat deel, waarin de reïntegratie zou worden 
ondergebracht.. Het publieke deel wordt ondergebracht bij de CWI's; het private deel 
wordtt zelfstandig en zal, zeker op de lange duur, de concurrentie moeten aangaan 
mett andere reïntegratiebedrijven. Dit overgangsproces is thans gaande 
Inn de praktijk is deze stap echter minder dramatisch dan hij lijkt . Onder de noemer 
vann 'ter beschikkingstelling van personeel' - wat juridisch een andere figuur is als 
'arbeidsbemiddeling'' - zijn er feitelijk al tal van concurrenten van de arbeidsbureaus 
actief,, met name in de vorm van uitzendbureaus, die in de jaren tachtig en negentig 
vann de twintigste eeuw sterk in opkomst waren. Een groot aantal werkzoekenden 
vindtt tegenwoordig een baan met behulp van de bemiddeling van een uitzendbureau. 
Marktwerking,, privatisering en concurrentie zijn ten aanzien van de arbeidsbemid-
delingg dus niet nieuw. 

Ookk ten aanzien van arbeidsbemiddeling stel ik de vraag of marktwerking een bijdra-
gee levert aan een persoonlijke benadering van de werkzoekende en aan een effectieve 
enn efficiënte wijze van uitvoering. Het zoeken is naar een systeem waarin zij die 
daartoee in staat zijn op eigen kracht, al dan niet met behulp van een commercieel 
bemiddelings-- of uitzendbureau - maar in ieder geval zonder steun van de overheid -
hunn (re)integratie op de arbeidsmarkt realiseren. In de huidige situatie zou dit bete-
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kenenn dat Arbeidsvoorziening alleen nog kan werken ten behoeve van moeilijk be-
middelbaree werkzoekenden. In dat geval zal zij de concurrentie niet aankunnen, het-
geenn zou inhouden dat het voor de moeilijk bemiddelbaren (nog) moeilijker wordt 
omm werk te vinden - zeker op een ruime arbeidsmarkt. Voor bemiddelaars met een 
commercieell  oogmerk vormen zij in principe een minder interessante klantengroep. 

Hett is daarom zaak dat ook commerciële bemiddelaars en uitzendbureaus zodanig 
geprikkeldd worden dat zij zich ook voor moeilijk bemiddelbare klanten zullen inzet-
ten.. De meest directe manier om dit streven te realiseren is het verstrekken van pre-
miess aan de bemiddelaar die een klant daadwerkelijk weet te plaatsen. Het doelgroe-
penbeleidd kan dan vormgegeven worden door standaard extra premie toe te kennen 
opp basis van groepskenmerken. Dit soort premies dienen op maat te zijn, dat wil zeg-
genn meer premie naarmate voor de bemiddeling meer inspanning nodig is en meer 
premiee naarmate de weerstand tegen een bepaald kenmerk van een (groep) werkzoe-
kende )̂) groter is. Indien nodig moet ook het volgen van trainingen en opleidingen 
mogelijkk zijn. Aan de andere kant moet ook snelheid lonend zijn voor de bemidde-
laar.. Ten slotte dient ook de duurzaamheid van de bemiddeling in de beloning mee-
gewogenn worden. Dit is mogelijk door de premie gefaseerd uit te keren. 

Dee coördinatie van de verstrekking van de bedoelde bemiddelingspremies kan het 
bestee bij het CWI gelegd worden. Daar moet de deskundigheid aanwezig zijn om een 
inschattingg te maken van de kansen op de arbeidsmarkt voor een individu. Dit vereist 
eenn persoonlijke benadering. De 'meetlat' om de afstand tot de arbeidsmarkt te be-
palenn is al jarenlang in ontwikkeling. Echter, een volledig objectief oordeel hierom-
trentt is uiteraard een utopie. 

Mit ss op doelmatige wijze wordt voorkomen dat commerciële bedrijven tegen het 
maatschappelijkee belang in zullen handelen - door bijvoorbeeld geen inspanningen 
tee leveren ten behoeve van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden - of werkzoekende 
tee veel onder druk zullen zetten, bieden commerciële vormen van arbeidsbemiddeling 
uitzichtt op zowel een meer persoonlijke benadering als op een meer efficiënte en ef-
fectievee uitvoeringsorganisatie. 

Dee persoonlijke benadering zal op de eerste plaats bevorderd worden door het feit dat 
eenn bemiddelingsinstantie met winstoogmerk daar zelf belang bij heeft. Wil zij im-
merss haar cliënten snel en goed kunnen bemiddelen, dan zal zij over adequate infor-
matiee moeten beschikken. Bovendien heeft de organisatie er belang bij dat de cliënt 
zichh voldoende inspant, dus ook vanuit het oogpunt van controle zal men geneigd zijn 
omm de cliënt een scherpe begeleiding te geven. 

Datt de efficiëntie van de uitvoering zal verbeteren als gevolg van concurrentie tussen 
bemiddelaarss lijdt weinig twijfel. De concurrentiestrijd zal de bedrijven dwingen om 
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efficiëntt te werken. Wat betreft de effectiviteit liggen de zaken minder duidelijk. Hier 
iss het vooral van belang dat afroming voorkomen wordt, dat wil zeggen dat ook moei-
lijk ee opdrachten uitgevoerd zullen worden. De werking van het prijsmechanisme zal 
sterkk afhangen van de situatie op de arbeidsmarkt. Eerder gaf ik al aan dat gedacht 
kann worden aan het subsidiëren van de bemiddeling van moeilijk plaatsbaren door 
hett van overheidswege ter beschikking stellen van premies. Wanneer er een serieuze 
marktt ontstaat zou de effectiviteit bevorderd kunnen worden door specialisatie. 
Wanneerr er veel aanbieders komen, is het denkbaar dat bepaalde bedrijven zich gaan 
specialiserenn op bepaalde categorieën. Zo'n tendens is momenteel al zichtbaar onder 
uitzendbureaus.. Dit zou de positie van werkzoekenden die tot deze categorie behoren 
kunnenn verbeteren. 

7.55 Slotopmerkingen 

Dee uitvoeringsorganisatie staat anno 2001 op een tweesprong: zet men in op de weg 
vann geleidelijke stappen van meer samenwerking of wordt gekozen voor een radicale 
herordeningg van het gehele veld door middel van allerlei vormen van marktwerking? 
Hett standpunt dat het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid zorgvuldig ge-
scheidenn moeten blijven, wordt nog slechts sporadisch aangetroffen. Hoewel daar een 
aantall  argumenten voor is (gewezen kan worden op de verschillende kennis en ex-
pertisee die voor beide beleidsterreinen nodig is of op de kans op belangenverstrenge-
ling),, vormen de hogere effectiviteit en efficiëntie alsmede de grotere klantvriende-
lijkheidd die met een gecoördineerde wijze van uitvoering bereikt kunnen worden de 
doorslaggevendee argumenten. 

Opp basis van mijn studie heb ik echter duidelijk gemaakt dat de samenwerking tussen 
arbeidsbureauss en uitkeringsinstanties een moeizaam proces is. Er worden zeker 
vorderingenn gemaakt, maar deze zijn bescheiden wanneer ze worden afgezet tegen 
hett ideaal van een volledig geïntegreerde organisatie, die op eenduidige wijze beleid 
enn uitvoering inzake arbeidsvoorziening en sociale zekerheid vormgeeft. Dit ideaal 
verschijntt nog niet aan de horizon. 

Hett is dan ook verleidelijk om te zoeken naar snellere, en minder hobbelige wegen 
omm de gewenste bestemming te bereiken. Een aantal elementen van marktwerking, 
privatiseringg en concurrentie, die ik besproken heb, zou hiertoe als middel kunnen 
dienen.. Juist de prikkels die de organisaties langs deze wegen zullen ervaren kunnen 
henn helpen om de weerstanden tegen coördinatie te doorbreken. De dreiging die uit-
gaatt van de concurrentie staat obstructie van een effectief uitvoeringsproces niet toe; 
datt zou onmiddellijk ten koste gaan van de eigen positie. Bovendien kunnen we ons 
afvragenn of een sterk publiekrechtelijk karakter ten aanzien van arbeidsvoorziening 
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enn sociale zekerheid nog wel van deze tijd is. Riekend suggereert nadrukkelijk van 
niett door een overgang te bepleiten van de 'institutionele sociale zekerheid van de 20e' 
eeuww naar de 'liberale, zelfsturende sociale zekerheid van de 2iste eeuw'. De liberale, 
zelfsturendee sociale zekerheid komt neer op een mix van private en collectieve arran-
gementenn en elementen. Dat wil zeggen, in beginsel meer werking van de vrije markt, 
maarr structuurwetgeving en wettelijke bescherming tegen risicoselectie en onderver-
zekering,, met speciale aandacht voor het toezicht. Op grond van de argumenten die ik 
hiervoorr de revue liet passeren, acht ik dit een begaanbare weg. Ook onderschrijf ik 
niett de stelling die bijvoorbeeld door Donahue2* *  geponeerd is, dat productieve effici-
ëntiee geen doorslaggevende norm behoort te zijn bij publieke dienstverlening. Juist 
uitgavenn die ten laste van het collectief komen, dienen efficient te worden ingezet, 
medee met het oog op het draagvlak voor de regelingen onder hen die er mogelijk geen 
gebruikk van maken. 

Dee waarborgen tegen uitwassen van 'de markt' zijn, kortom, essentieel. In casu zal 
veell  afhangen van de wijze waarop de 'uitkerings- en bemiddelingsmarkt' wordt 
vormgegeven.. Het moge duidelijk zijn dat dit geen volledig vrije markt zal kunnen 
zijn,, vooral met het oog op de belangen, rechten en correcte behandeling van uitke-
ringsgerechtigden.ringsgerechtigden. Wanneer hiervoor een sluitende oplossing gevonden kan worden 
-- en sommigen menen deze te hebbenŝ - zou (meer) marktwerking wel eens de 
snelwegg richting coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid kunnen 
zijn.. Welke weg ook gekozen wordt, zolang de organisatie van de uitvoering niet aan 
dee minimale eisen voldoet - de basis voor een succesvol sociaal beleid - , hebben we 
voorall  nog een zeer lange weg te gaan. 

2433 Rieken 1999. 
2444 Donahue 1989. 
2455 Zie Van der Veen 1999, Aarts et al. 1999 en Rieken 1999. 
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