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Samenwerkingg tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties 

dezelfdee cliënten hebben, in grote lijnen dezelfde doelen nastreven 
enn derhalve in hoge mate van elkaar afhankelijk zijn, kenmerkt de 
structuurr van de uitvoeringsorganisatie in Nederland zich door een 
striktee scheiding tussen arbeidsvoorziening en sociale zekerheid. 
All  sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werken 
dee organisaties die in Nederland de arbeidsvoorziening en de sociale 
zekerheidd uitvoeren desalniettemin in zekere mate samen. Met de 
Centraa voor Werk en Inkomen die thans in oprichting zijn, wordt 
dee samenwerking op experimentele basis een meer formele status 
verleend. . 
Ditt boek verschaft inzicht in de factoren die invloed uitoefenen op 
samenwerking.. Het boek vormt de neerslag van een onderzoek naar 
driee vormen van samenwerking in de periode 1982-1997. Daartoe 
zijnn interviews gehouden met personen die indertijd direct, en op 
verschillendee niveaus, bij een samenwerkingsproject betrokken waren. 
Dee auteur onderscheidt op basis van zijn onderzoek een zevental succes-
enn faalfactoren ten aanzien van samenwerking tussen arbeidsbureaus, 
gemeentelijkee sociale diensten en bedrijfsverenigingen/uitvoerings-
instellingen. . 
Naastt de (sociaal)wetenschappelijke bijdrage die het boek, als dissertatie, 
beoogtt te leveren, biedt het hun die in de praktijk bij samenwerking 
betrokkenn zijn de gelegenheid om van ervaringen uit het verleden te 
leren. . 

Jeroenn van Gerven (1969)[Studeerde persöhéelwetehsehappen aan de 
Faculteitt Sociale Wetenschappen van de Kamoliel^ïïdiversiteit Brabant. 
Ditt boek is het resultaat van een promotieonderzoek, dat werd uitgevoerd 
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