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Samenvatting g 

11 Inleidin g 

Hett gegeven dat arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in Nederland institutioneel 
gescheidenn zijn, ook wat de uitvoering betreft, noodzaakt de betrokken partijen tot 
coördinatie,, afstemming en samenwerking. De cliëntenkring van de betreffende in-
stantiess (arbeidsbureaus, gemeentelijke sociale diensten en bedrijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingen)) is immers voor een belangrijk deel gelijk. Heden ten da-
gee wordt op een dergelijke wijze samengewerkt in de vorm van een aantal Centra 
voorvoor werk en Inkomen (CWI's), die volgend jaar een wettelijke status krijgen. Dit is 
echterr niet de eerste poging om door middel van een initiatief tot samenwerking de 
klooff  tussen arbeidsvoorziening en sociale zekerheid te dichten. 

Dee ontwikkeling naar een meer geïntegreerd systeem van arbeidsbemiddeling en uit-
keringverstrekkingg kent een aantal achtergronden. Ten eerste is het feit van belang 
datt de ontwikkelingen plaatsvonden tegen de achtergrond van de heersende (langdu-
rige)) werkloosheid vanaf 1980. Daarnaast ligt meer samenwerking vanuit het oog-
puntt van klantvriendelijkheid tamelijk voor de hand, maar kan het anderzijds een 
loggee organisatie met een te sterke positie in het veld creëren. De scheiding laat zich 
verklarenn door de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse stelsel (zie hierna) en 
iss in zekere zin ook een politiek compromis tussen het scheiden van financiële stro-
menn (de rechtvaardigheidsdoelstelling) en het streven naar een beter functionerende 
organisatievormm (de efflciëntiedoelstelling). 

Dee arbeidsbureaus zijn de uitvoerende organisaties van de arbeidsvoorzieningsorga-
nisatie,, die verder hoofdzakelijk bestaat uit een centraal bestuur en een aantal regio-
nalee besturen. De hoofdtaak van de arbeidsbureaus is arbeidsbemiddeling. De ge-
meentelijkee sociale diensten voeren onder verantwoordelijkheid van burgemeester en 
wethouderss de Algemene Bijstandswet uit. De bedrijfsverenigin-
gen/uitvoeringsinstellingen,, ten slotte, voeren de werknemersverzekeringen uit. Dat 
houdtt in dat zij de uitkeringsaanvraag behandelen en beoordelen alsmede de afhan-
delingg van de verstrekking van de uitkering verzorgen. 

Hett onderzoek was deels gericht op het beschrijven van de samenwerkingsvormen die 
inn het verleden zijn voorgekomen, maar voornamelijk gericht op de analyse van het 
samenwerkingsproces.. De probleemstelling is tweeledig en luidt: 

1)1) Op welke wijze heeft in het verleden samenwerking in de uitvoering plaats-
gevondengevonden tussen de publieke arbeidsvoorzieningsorganisatie en uitvoerings-
instantiesinstanties van de sociale zekerheid? 
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2)2) Welke factoren zijn op welke wijze van invloed op het functioneren van sa-
menwerkingsvormenmenwerkingsvormen in de praktijk? 

22 Arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in retrospectief 

Tussenn 1902 en het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt in de meeste Neder-
landsee gemeenten een openbare arbeidsbeurs geopend; voorheen werd er slechts op 
particulieree basis bemiddeld. Bovendien wordt een aantal landelijke organisaties op 
hett terrein van het arbeidsmarktbeleid opgericht. Tijdens en na de oorlog vindt, mede 
onderr invloed van de bezetter, een centralisering plaats. De overheid houdt de ar-
beidsbemiddelingg in haar greep en het Rijksarbeidsbureau wordt opgericht, alsmede 
eenn aantal gewestelijke arbeidsbureaus. Vanaf het eind van de jaren zestig doet, on-
derr invloed van de oprukkende werkloosheid, het activerend arbeidsmarktbeleid zijn 
intredee en de arbeidsvoorzieningsorganisatie ondergaat een heroriëntatie onder de 
noemerr arbeidsbureau nieuwe stijl. In 1991 komt de arbeidsvoorziening onder tripar-
tiett bestuur. Recent werd besloten om meer mogelijkheden te bieden aan particuliere 
concurrentiee voor de arbeidsbureaus. 

Ookk bij de sociale zekerheid krijgt de rol van de overheid vorm vanaf het begin van de 
vorigee eeuw. Een reeks van wetten en uitvoerende organisaties verschijnt tussen 1901 
(Omgevallenwet)) en 1967 (WAO) ten tonele. Het ontstane socialezekerheidsstelsel 
kann worden onderverdeeld in voorzieningen, zoals de bijstand, en verzekeringen te-
genn met name werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De laatsten worden uitge-
voerdd door bedrijfsverenigingen, waarin werkgevers en werknemers een belangrijke 
roll  spelen. Door de hoog oplopende werkloosheid na 1980 raakt het stelsel onder 
drukk en ondergaat een aantal belangrijke hervormingen. 

Reedss vanaf het begin van de twintigste eeuw wordt de arbeidsbemiddeling afge-
schermdd van de werklozenzorg en de steunverlening aan armen. Het functioneren 
vann de arbeidsbeurzen mocht niet lijden onder het slechte imago van de werklozen-
zorgg en de speciale aandacht die aan werklozen besteed zou moeten worden. Echter, 
steedss is duidelijk dat de kennis van de arbeidsbeurzen, en later de arbeidsbureaus, 
nodigg is voor de moeilijk bemiddelbaren. Tijdens de economische crisis in de jaren 
tachtigg van de vorige eeuw wordt de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid, 
noodgedwongen,, meer op elkaar betrokken. Fundamentele veranderingen in de 
structuurr worden pas na de eeuwwisseling gerealiseerd. 

33 Sociaalwetenschappeli jke benaderingen van coördinatie 

Aann de verkenning van relevante organisatiesociologische literatuur valt een aantal 
conclusiess te verbinden. Een eerste inzicht dat van belang is, is dat organisaties door-
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gaanss meerdere verbindingen hebben met andere organisaties. Veel organisaties zijn 
voorr het bereiken van hun doelstellingen c.q. hun voortbestaan afhankelijk van ande-
ree organisaties. Voordat concrete coördinatie of samenwerking in beeld komen, dient 
echterr wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Daarnaast hanteren organi-
satiess strategieën bij hun coördinerende bewegingen; afhankelijk van wat men wil 
coördinerenn en welke belangengroepen een rol spelen, wordt een bepaald niveau ge-
kozen.. Door sommige theoretici wordt een samenwerkingssituatie gezien als een ruil-
relatie.. Afhankelijk van de mate waarin het domein dat een organisatie wil bereiken 
enn de elementen die daarbij behulpzaam kunnen zijn haar ontbreken, zal zij naar uit-
wisselingg streven. Het uitgangspunt van de netwerkbenadering is dat bepaalde orga-
nisatiess zoveel contacten met elkaar onderhouden dat zij onvermijdelijk een netwerk 
vormen.. Deze contacten zijn gebaseerd op verschillende soorten interdependenties. 
Hett type verbinding dat men binnen een netwerk eventueel met elkaar aangaat, hangt 
onderr meer af van het interdependentiebewustzijn, de aard van de coördineren ele-
mentenn en het aantal betrokken organisaties. 

Bestuurskundigee en beleidswetenschappelijke theorieën en de besproken organisatie-
sociologischee theorieën liggen dicht bij elkaar. Een belangrijk onderscheid is echter 
datt in de bestuurskunde en de beleidswetenschap het overheidsbeleid steeds het uit-
gangspuntt is. Een verband tussen organisaties die uitvoering geven aan een bepaald 
beleidsterreinn heet aldus een beleidsnetwerk. Een belangrijk punt in de hedendaagse 
bestuurskundee is de vraag hoe de overheid draagvlak in de samenleving voor haar 
beleidd weet te verwerven. De overheid is niet meer altijd de centrale actor. Het con-
ceptt onderhandelend bestuur is wat dat betreft het meest veelbelovend. De mate 
waarinn uitvoerders van beleid hun handelen integreren haakt af van de wijze waarop 
dee taalverdeling is vormgegeven en van het type coördinatie. 

Transactiekostenn vormen ten opzichte van de eerder besproken theorieën een inter-
mediërendee factor, in die zin dat zowel de theorieën van Williamson als North be-
lichtenn dat bij het tot stand komen van coördinatie de condities een rol spelen. De 
transactiekostenbenaderingg benadrukt de beperktheid van het menselijk handelen, 
hetgeenn het tot stand komen van contracten en prijs (in abstracte zin) beïnvloedt. De 
institutionelee theorie maakt duidelijk dat regels en conventies hun stempel drukken 
opp het verloop der dingen. Institutionalisering kan worden geïnitieerd 'van bovenaf, 
maarr ook door betroken partijen zelf. 

44 Opzet, methode en onderzoeksvragen 

Naa een eerste archiefstudie, is gekozen voor een onderzoek over de periode 1982 t/m 
1997.. Binnen deze periode is, in twee regio's, een drietal vormen van samenwerking 
geselecteerdd (zie 5). Aan de hand van bestaande theoretische inzichten en oriënteren-
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dee interviews zijn vervolgens beïnvloedende factoren bepaald op basis waarvan een 
themalijstt voor diepte-interviews is opgesteld. De kern van de dataverzameling be-
staatt uit de resultaten van 29 interviews met betrokkenen, verdeeld naar regio, orga-
nisatiee en type functionaris. 
Dee onderzoeksvragen van het onderzoek zijn gericht op de vormgeving van samen-
werking,, het type betrokken functionarissen, de betrokken beleidsonderdelen, de 
matee van integratie, de vereiste mate van begeleiding en regie, het wettelijk kader en 
dee financiële gevolgen. Ten slotte zijn de onderzoeksvragen vertaald in 7 beïnvloe-
dingsfactorenn die terugkomen in de interviewthema's: politiek en wetgeving, organi-
satorischee ontwikkeling en financiering, professionalisering van de werkmethoden, 
autonomiee en identiteit, vertrouwen en overeenstemming van visies, cultuurver-
schillenn en omgeving en omstandigheden. 

55 Resultaten van het onderzoek 

Inn totaal zijn zes projecten bij het onderzoek betrokken, verdeeld over twee gemeen-
ten.. In beide gemeenten zijn de volgende projecten in het onderzoek opgenomen: de 
regionalee coördinatie commissies (RCC) tussen 1982 en 1988, de heroriënteringsge-
sprekkenn (HOG) vanaf 1988 en de eerste experimenten in het kader van Samenwer-
king,, Werk en Inkomen (SWI) tussen 1994 en 1998. 

Dee politieke invloed is groot. Door directe invloed, maar ook indirect omdat de uit-
voerendee organisaties gevoelig zijn voor wat politiek wenselijk is. Bovendien is de 
overheidd partij in het geheel met eigen belangen. Overheidsbemoeienis wordt het 
meestt gewaardeerd om initiatieven op te starten en om het uiteindelijk met wet- en 
regelgevingg te bekrachtigen. Een andere factor, vaak negatief voor de samenwerking, 
iss de uiteenlopende organisatorische en bestuurlijke structuur van de partners. Ook 
dee financiering verloopt verschillend en de zeggenschap over budgetten vormt een 
bronn van sluimerend conflict. Een ander obstakel voor samenwerking is aangetroffen 
inn de vorm van de taakverdeling die tussen de organisaties binnen het totale veld ge-
groeidd is. Ieder heeft zijn terrein afgebakend en is daarop geprofessionaliseerd. Dit 
maaktt het nastreven van een gezamenlijke doelstelling moeilijk. Een ervaren pro-
bleemm is dat medewerkers die welwilli g staan tegenover samenwerking doorgaans 
wordenn afgevaardigd voor een samenwerkingsproject. De 'tegenstanders' blijven 
achter,, waardoor de tegenstellingen tussen de moederorganisaties juist toenemen. 
Daarmeee hangt samen de bevinding dat de samenwerkende organisaties veel waarde 
hechtenn aan hun autonomie en eigen identiteit. Ook op individueel niveau wordt af-
gewogenn of samenwerking gevolgen heeft voor de eigen positie. De vijfde beïnvloe-
dendee factor is vertrouwen en overeenstemming van visies. Gebleken is dat binnen 
arbeidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingen uit-
eenlopendee visies heersen over de aanpak van het werkloosheidsprobleem c.q. de 
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omgangg met cliënten en dat men elkaar de zaak vaak niet toevertrouwd. Vooroorde-
lenn spelen hierbij een rol. Door het lange tijd gescheiden functioneren hebben ook de 
organisatieculturenn een eigen ontwikkeling doorgemaakt. De eigen cultuur wordt niet 
gemakkelijkk losgelaten, maar het aanpassingsproces verloopt sneller wanneer een 
groepp mensen bij samenwerking ook in één gebouw geplaatst wordt. Medewerkers 
vann de sociale diensten passen zich het meest aan. Ten slotte staat elk samenwer-
kingsprocess onder invloed van zijn omgeving en de omstandigheden, zoals persoon-
lijk ee verhoudingen, leidinggevende capaciteiten en de plaatselijke situatie. 

66 Analyse van de resultaten 

Dee zeven thema's aan de hand waarvan de resultaten geordend zijn oefenen hun in-
vloedd niet op elk moment van het samenwerkingsproces even sterk uit. De beïnvloe-
dendee factoren zijn op verschillende momenten in het proces dominant. 'Organisato-
rischee ontwikkeling' speelt vooral een rol nog vóór de start van een project; 'professi-
onalisering'' en omgevingsfactoren meer tijdens de samenwerking. 

Hett samenwerkingsproces tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties kent een 
aantall  spanningen: tussen verschillende professionele benaderingen, tussen druk en 
vrijwillighei dd (bij het besluit tot samenwerking), tussen belangentegenstellingen en 
wederzijdsee afhankelijkheid, tussen het doel van samenwerking en de doelstellingen 
vann de organisaties, tussen front office en back office, gegroeide tegenstellingen 
(cultuurr en vooroordelen) en persoonlijke tegenstellingen. 

Hett voorgaande kan worden samengevat in een aantal succes- en faalfactoren ten 
aanzienn van samenwerking. Ten eerste de speelruimte die de politiek op verschillende 
momentenn biedt. De speelruimte dient in eerste instantie klein te zijn, groot tijdens 
dee ontwikkelingsfase en uiteindelijk weer kleiner. Vervolgens de doelstelling; deze 
kann slechts worden gerealiseerd als voldoende randvoorwaarden aanwezig zijn en 
dezee niet strijdig is met doelstellingen van de participerende organisaties. Te grote 
cultuurverschillenn en vooroordelen, de derde factor, belemmeren samenwerking. Bo-
vendienn vereist samenwerking overeenstemming over en integratie van werkmetho-
denn en visies. Tevens speelt de achterban een belangrijke rol; ten gevolge van het be-
perkenn van samenwerking tot frontofficetaken verscherpen de spanningen tussen de 
backk offices. Belangentegenstellingen leiden tot een behoefte aan autonomie en eigen 
identiteit,, een effect dat door wederzijdse afhankelijkheid wordt verzwakt. Ten slotte 
vormtt de leidinggevende een belangrijke factor. 

Dee onderzochte projecten kunnen geplaatst worden binnen de criteria die door ver-
schillendee theoretici gesteld zijn. Over het algemeen is sprake van samenwerking, 
maarr vaak weinig vergaand. Zaken als de rol van autonomie, de overheid en het 
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draagvlakk van haar besluiten, financiële gevolgen, wederzijdse afhankelijkheid, uit-
eenlopendee doelstellingen kunnen worden teruggevonden in de besproken theorie. 
Bovendienn kan de ontwikkeling van samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitke-
ringsinstantiess gezien worden als een institutioneel ontwikkelingsproces, hoewel het 
nogg in de beginfase verkeert. 

77 Conclusies en toekomstperspectief 

Allereerstt zijn twee conclusies getrokken ten aanzien van de vormgeving van samen-
werking.. De eerste conclusie luidt dat de geformuleerde doelstelling van samenwer-
kingsprojectenn zich in de loop der tijd in toenemende mate is gaan richten op inte-
gratiee van de uitvoering. Ten gevolge daarvan zijn in toenemende mate (ook) uitvoe-
rendee medewerkers bij samenwerkingsprojecten betrokken. Ten tweede wordt gecon-
cludeerdd dat het bereik van samenwerking is geëvolueerd van afstemming op een of 
enkelee beleidspunten tot partiële integratie over de hele linie. 

Hett onderzoek ten aanzien van het verloop van samenwerking leidt tot de volgende 
vierr conclusies. In de eerste plaats dient de samenwerking niet beperkt te blijven tot 
dee integratie van slechts bepaalde delen van de betrokken organisaties, maar kan be-
terr volledige integratie worden nagestreefd. Ten tweede vereist samenwerking een 
zorgvuldigee procesbegeleiding en regie. De derde conclusie is dat uniformiteit van 
relevantee wetgeving een voorwaarde is voor samenwerking. Ten slotte wordt gecon-
cludeerdd dat een te complexe en niet-eenduidige financieringsstructuur van het stel-
sell  van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid samenwerking bij de uitvoering be-
lemmert. . 

Recentee ontwikkelingen zijn enerzijds het benoemen van samenwerking tussen ar-
beidsbureaus,, sociale diensten en bedrijfsverenigingen als 'Samenwerking Werk en 
Inkomenn (SWI) en de in dat kader opgerichte Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) 
enn anderzijds de lopende discussie over de structuur van de uitvoeringsorganisatie 
onderr de noemer 'Structuur uitvoering werk en inkomen' in welk kader meer dan 
voorheenn ruimte is ontstaan voor marktwerking en privatisering in de uitvoering. Er 
iss dus een gelijktijdige tendens naar samenwerking en marktwerking op het terrein 
vann arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. Beide ontwikkelingen grijpen ook in el-
kaar,, maar gaan tegelijkertijd moeilijk samen. 

Inn het licht van de onderzoeksresultaten moet de weg van marktwerking, mits goed 
gereguleerdd en gecontroleerd, een meer begaanbare weg worden geacht dan het sa-
menwerkingstrajj  eet. 
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