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Deel I
Probleemstelling, historisch
perspectief
en beleidscontext

1.

Probleemstelling, afbakening en opzet
van de studie

2.

Sociale zekerheid en arbeidsvoorziening in historisch perspectief

3.

Huidige beleidscontext van sociale zekerheid en arbeidsvoorziening

Hoofdstuk 1

Probleemstelling, afbakening en opzet
van de studie

1.1. De Sociale Zekerheid
Veranderen, en aanpassen aan nieuwe omstandigheden, blijkt in de huidige
sociale zekerheid een moeizaam verlopend proces te zijn. Echte, meer
structurele veranderingen in het beleid van de sociale zekerheid blijken,
hoewel door de meeste geTnstitutionaliseerde belangengroepen noodzakelijk geacht, slechts moeizaam van de grond te komen. Dit geldt zowel voor
verandering van het stelsel in zijn totaliteit als voor onderdelen ervan,
zoals bijvoorbeeld de organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid. Gezien de sterke verviechting van de verschillende stelselonderdelen - denk aan de wijze van financiering, prestatie en uitvoering van de
sociale zekerheid en het toezicht erop - is het bovengenoemde niet
verwonderlijk. Historisch gegroeide machtsverhoudingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties onderling en tussen deze en de centrale
overheid, onder andere tot uitdrukking gebracht in een corporatistisch
bestuurde sociale zekerheid, blijken nog steeds van eminente betekenis in
de huidige sociale zekerheid, in het bijzonder als het gaat om de mogelijkheden tot veranderen en aanpassen daarin.
Het stelsel van sociale zekerheid, dat in de jaren zestig zijn voltooiing
naderde, blijkt in de tachtiger jaren tengevolge van economische crises in
de jaren zeventig en een voortdurend emancipatie-streven, in de ogen van
sommigen onbetaalbaar te zijn geworden. De sociale zekerheid wordt als
veroorzaker van de crises gezien. Een structurele wijziging wordt nodig
geacht. Anderen zijn van mening dat, zeker in een tijd van economische
crisis, "slechts" een financiele bijstelling geboden is.
De noodzaak tot veranderen in de sociale zekerheid is nu meer dan ooit
aanwezig. Deze noodzaak wordt niet alleen bepaald door financikile (bezuinigings)overwegingen maar ook door sociale, culturele en maatschappelijke veranderingen en niet in de laatste plaats door technologische
veranderingen. Dat dit moet gebeuren in een periode van financidle
terugslag voor staat en burger is enerzijds onvermijdelijk en anderzijds
paradoxaal. Immers juist in een periode dat sociale zekerheid voor de
burger is geboden blijkt het stelsel aangepast te moeten worden en niet in
staat aan deze primaire doelstelling ervan te voldoen.
Reeds vanaf het einde van de zestiger jaren zijn door de Regering pogingen ondernomen veranderingen aan te brengen in het stelsel als geheel of
in onderdelen ervan, in het bijzonder in de uitvoerings- en toezichtsorganisatie. Wij mogen stellen dat er tot nu toe naast forse nominale bezuinigingen op de sociale zekerheidsuitgaven (vana f 1982) geen structurele
veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid zijn doorgevoerd. De
3
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door het Kabinet Lubbers voorgestelde stelselherziening sociale zekerheid wordt opnieuw sterk bekritiseerd. Bij de behandeling van de adviesaanvrage in de Sociaal Economische Raad bleken vij f verschillende opvattingen te bestaan over de voorgestelde Kabinetsplannen, waarin het bezuinigingen de boventoon lijkt te voeren. Ook andere maatschappelijke
organisaties als de Emancipatieraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor
Sociale Arbeid zijn het niet eens met de Kabinetsplannen. Er is sprake van
een weerbarstig beleidsterrein met vele gevestigde belangen en een sterk
veranderende maatschappelijke, sociale, technologische en economische
context, waarop behalve met betaalbaarheidsproblemen ook gekampt
wordt met legitimiteitsproblemen, bestuursproblemen en externe co6rdinatieproblemen.
De legitimiteitsproblemen hebben hoofdzakelijk betrekking op de vraag:
voor wie is de sociale zekerheid ? Hiermee wordt niet alleen een spanning
tussen staat en burger opgeroepen maar ook tussen burgers onderling. De
solidariteit tussen actieven en niet-actieven lijkt, nu het er echt op aan
komt, niet zo sterk te zijn als werd verondersteld.
De bestuursproblemen concentreren zich op de beperkte
mogelijkheden
tot beheersen en controleren. Er is sprake van een beperkte doelmatigheid
in de uitvoering van de sociale zekerheid. Meer dan vijftien jaar discussie
over het veranderen van de uitvoeringsorganisatie heeft echter niet meer
dan een patstelling opgeleverd en tot een sterke polarisatie tussen de
centrale overheid en maatschappelijke organisaties geleid.
De beperkte externe co6rdinatie, die mede een gevolg lijkt te zijn van een
'verkokerde' overheids- en uitvoeringsorganisatie, betreft het ontbreken
van beleidsmatige afstemming met belendende beleidsgebieden zoals het

arbeidsvoorzieningsbeleid, het arbeidsomstandighedenbeleid en het gezondheidszorgbeleid.
Zeker niet in de laatste plaats geldt dat er, ten gevolge van een geringe
samenhangendheid en doorzichtigheid, sprake is van een gebruikers-onvriendelijk karakter van de sociale zekerheid.
Tenslotte valt het op dat de betrokkenheid van de politieke partijen en het
Parlement bij de stelselherziening van de sociale zekerheid, tot nu toe
niet zo groot is als op grond van de aard en de omvang van de problemen
verwacht zou mogen worden.
Niet alle bovengenoemde facetten van de sociale zekerheid staan in deze
studie centraal. Het accent zal liggen op een organisatiekundige en bestuurskundige analyse van het beleid vanaf 1967 tot 1985.
Aanleiding tot het schrijven van deze dissertatie vormt het experiment
met de Regionale Co8rdinatie Commissies (RCC's). In dit experiment
wordt getracht om op basis van vrijwilligheid en met respectering van de
autonomie van de deelnemende organisaties, de uitvoering van de sociale
zekerheidswetten beter op elkaar af te stemmen On de afstemming met in
het bijzonder de arbeidsvoorziening te verbeteren. Voordat wij ingaan op
de concrete vraagstelling van deze studie zullen
wij derhalve beknopt
ingaan op de arbeidsvoorziening en de afbakening van het studieterrein.
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De arbeidsvoorziening

Beleidsmatig gezien speelt het arbeidsvoorzieningsbeleid zich af tussen
werk en werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. De overheid tracht
met behulp van het arbeidsvoorzieningsbeleid vraag en aanbod op de

arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Instrumenten en organisaties staan ter
beschikking om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren en het beroep
op de sociale zekerheid zoveel mogelijk te beperken.
In tegenstelling tot het sociale zekerheidsbeleid is er bij het arbeidsvoorzieningsbeleid de afgelopen jaren wel sprake geweest van structurele
veranderingen. Wij noemen het veranderingsproces 'van Arbeidsbureau
Traditionele Stijl (ATS) naar Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS)'.
Meer recentelijk wijzen wij op het meer benadrukken van de werkgever als
cli6nt (de vraagzijde) in het bemiddelingsproces en op de plannen om het
georganiseerde bedrijfsleven een grotere zeggenschap te geven in het

arbeidsvoorzieningsbeleid (SER, 1984).
Wij hebben reeds gewezen op het ontbreken van een goede afstemming
tussen het sociaal zekerheidsbeleid en het arbeidsvoorzieningsbeleid. Beide beleidsgebieden kennen in ons land, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
West Duitsland en Belgi8, gescheiden organisatiestructuren. Veranderingen op het ene beleidsgebied zullen, met name uit oogpunt van de eerder
genoemde wederzijdse afhankelijkheid tussen beide beleidsgebieden, van
invloed zijn op het andere beleidsgebied.
1.2.

Een globale afbakening van het studieterrein

Alvorens wij de probleemstelling van deze

studie nader zullen omschrijven

zullen wij eerst het studieterrein afbakenen.
Het accent zal liggen op het overheidsbeleid, dan wel de beleidsvoornemens, inzake de sociale zekerheid in enge zin. De analyses
zullen betrekking hebben op een periode die begint bij het einde van
de zestiger jaren en die eindigt bij het begin van de tachtiger jaren. .
Sociale zekerheid in enge zin houdt in dat wij onze aandacht voornamelijk richten op de volgende organisaties en wetten:
- De Bedrijfsverenigingen (BV); uitvoering van de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De Ziektewet (ZW) laten wij buiten beschouwing.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD); advisering
voor de uitvoering van de WAO aan de bedrijfsverenigingen.
- De gemeenten, in het bijzonder de Gemeentelijke Sociale
Diensten (GSD); uitvoering van de Wet Werkloosheidsvoorzieningen (WWV) en de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW) als onderdeel van de Algemene Bijstandswet
(ABW). De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) alsmede de
Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR) laten wij buiten beschouwing.
En verder de Sociale Verzekeringsraad (SVR), de Federatie van
Bedijfsverenigingen (FBV), de Ministeries van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SoZaWe) en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

-
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de Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale
Arbeid (DIVOSA) en de belangenorganisaties van werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden.
Een tweetal aspecten van veranderingen of voorgenomen veranderingen op het gebied van de sociale zekerheid in enge zin staan centraal, te weten:

-

-

de stelselherziening in zijn algemeenheid, en
de herziening van de uitvoerings-, toezichts- en beheersorga-

nisatie.
Naast de analyse van het sociale zekerheidsbeleid zal aandacht
besteed worden aan reeds doorgevoerde veranderingen in de uitvoeringsorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid. In het bijzonder
zal aandacht besteed worden aan het veranderingsproces
'van arbeidsbureau traditionele stijl naar arbeidsbureau nieuwe stiil'.
De studie vindt plaats vanuit een organisatiekundige Jan bestuurskundige invalshoek. De nadruk zal derhalve vooral liggen op het met
behulp van organisatie- en bestuursmodellen en -concepten analyseren van het beleid inzake de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening. Dit analyseren vormt enerzijds een op zich zelfstaand doel,
anderzijds wordt getracht een beter organisatie- en bestuursmodel
te ontwerpen.

-

De gegevens zijn afkomstig uit een gedeelte van het RCC-evaluatie-onderzoek alsmede uit andere documenten, rapporten, beleidsnota's, artikelen en wetenschappelijke studies.

1.3. De probleemstelling omschreven
De probleemstelling omvat de volgende centrale elementen:
1.

Welk organisatiekundig en bestuurskundig model lag (ligt) ten grondslag aan de stelselherziening, in het bijzonder de reorganisatie van
de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid, in de periode van
de eind zestiger tot begin tachtiger jaren ?

2.

Welke organisatiekundig en bestuurskundig model lag (ligt) ten
grondslag aan de herziening van de uitvoeringsorganisatie van het
arbeidsvoorzieningsbeleid (ANS-operatie) ?

3.

Hoe kan vanuit een organisatiekundig en bestuurskundig perspectief
de patstelling in de stelselherziening, in het bijzonder met betrekking tot de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid worden verklaard ?

4. Kan vanuit een organisatiekundig en bestuurskundige perspectief
worden verklaard waarom op het gebied van de reorganisatie van het
arbeidsvoorzieningsbeleid de nieuwe organisatie-structuur (ANS)
niet meer beantwoordt aan de eisen van het arbeidsvoorzieningsbeleid op het moment dat deze

5.

langs procesmatige weg

ingevoerd ?

Is er op grond van theoretische en empirische overwegingen een
meer realistisch en doeltreffend
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voor het beleid inzake de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening
denkbaar ?
6.

Welke betekenis heeft dit nieuwe organisatie- en bestuursmodel
voor:

-

de theorievorming ?
het beleid van de uitvoering van de sociale zekerheid en
arbeidsvoorzieningen ?
de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties op het gebied van de
sociale zekerheid en arbeidsvoorzieningen ?
het experiment met de Regionale Coardinatie Commissies
(RCC) ?

1.4. De opzet van de studie
Deze studie bestaat uit vier delen, te weten:
I
Historie en huidige beleidscontext van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening,
II Bestuurskundige en organisatiekundige analysemodellen,
III Analyse van veranderingen en voorgenomen veranderingen op de
aangegeven beleidsgebieden, en
Interpretaties, conclusies en aanbevelingen.
IV

Wij zijn van mening dat een analyse van (overheids)beleid slechts vruchtbaar en verantwoord kan plaatsvinden als in de analyse aandacht wordt
besteed aan de historische ontwikkelingen in het betreffende beleid of
beleidsonderdeel en indien het beleid of beleidsonderdeel geplaatst wordt
in een ruime beleidscontext. In schema 1.1. geven wij de opzet van deze
studie allereerst schematisch weer. Vervolgens zullen wij per hoofdstuk
een beknopte toelichting geven.
Deel I bestaat naast hoofdstuk 1 uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 2
wordt achtereenvolgens ingegaan op de historische ontwikkelingen in de
sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening. De historische ontwikkeling
van de sociale zekerheid wordt besproken aan de hand van twee ideaaltypische modellen voor sociale zekerheid, te weten het verzekeringenmodel
en het zorgmodel. Met behulp van deze twee modellen kunnen wij in een
beknopt overzicht laten zien hoe de sociale zekerheid in Nederland vanaf
ca. 1900 is gedvolueerd en hoe ons huidige stelsel van sociale zekerheid
het beste kan worden gekarakteriseerd. In verband met onze bijzondere
aandacht voor de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid zullen wij op dit onderdeel van het stelsel nader ingaan. In
hoofdstuk 2 zal tevens in beknopte zin worden ingegaan op de huidige
wetten, kosten, financiering en organisatie van sociale zekerheid alsmede
op de beleidsmatige problemen die zich hierbij voordoen.
De ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorziening van de overheid zal geschetst worden aan de hand van een vier- fasen-model. Evenals
bij de sociale zekerheid zal aandacht besteed worden aan de huidige

doelstellingen, organisatie en instrumenten van de arbeidsvoorziening.
In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van een globaal schema ingegaan op de
huidige beleidscontext van het bekid op het gebied van de sociale zeker1
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Schema 1.1.
De opzet van de studie.

Deel I
Historische schets
van ontwikkelingen
op het gebied van de
sociale zekerheid in
enge zin en de arbeidsvoorziening

y

Huidige beleidscontext

van de sociale zekerheid

en de arbeidsvoorziening
Deel II

y

y

Bestuurskundige &
organisatiekundige
analysemodellen

Deel III
Analyse van
veranderingen en

pogingen tot

veranderingen op het
gebied van de sociale zekerheid en

de arbeidsvoorziening

VY

Y

Y

Deel IV

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

heid en de arbeidsvoorziening. In het bijzonder wordt ingegaan op financieel-economische, technologische, arbeidsmarkt-, arbeids- en politieke
aspecten.

Deel II bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste bestuurskundige modellen van planning en beleid behandeld. Er
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wordt een onderscheid gemaakt tussen meer instrumentele modellen en
meer analytische modellen van beleid. Tevens wordt de onderlinge samenhang van beide typen modellen aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de
belangrijkste organisatiekundige modellen weergegeven. In dit hoofdstuk
wordt de aandacht gevestigd op het bestaan van twee organisatiesociologische hoofdanalysemodellen. In het bijzonder wordt ingegaan op een
recente ontwikkeling in de organisatiesociologie, te weten: de netwerken
van organisaties.
In hoofdstuk 6 worden de ontwikkelingen in de bestuurskunde en de organisatiekunde met elkaar in verband gebracht. In het bijzonder zullen de
bestuurskundige beleidsmodellen bekritiseerd worden vanuit (recente) inzichten uit de organisatiesociologie. Hoofdstuk 6 vormt de overgang naar
deel III van de studie. Er zullen twee modellen worden gepresenteerd met
behulp waarvan de eerder besproken (voorgenomen) veranderingen in het
beleid zullen worden geanalyseerd.
Deel III bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 7 vindt een bestuurskundige en organisatiekundige analyse plaats van:
de voorgenomen stelselveranderingen, in het bijzonder de uitvoerings-, toezichts- en beheersorganisatie, op het gebied van de
sociale zekerheid, en
het veranderingsproces arbeidsbureau nieuwe stijl.
Het laatste veranderingsproces heeft daadwerkelijk plaatsgevonden; het
eerste verkeert in een stadium van beleidsvoorbereiding. De anal yse in
hoofdstuk 7 vindt plaats 'van achter het bureau'. Ze is hoofdzakelijk
gebaseerd op secundaire bronnen als rapporten, artikelen en studies.
In hoofdstuk 8 vindt een beschrijving plaats van de resultaten van een
empirische studie bij zeven Regionale Co8rdinatie Commissies. Een deel
van de resultaten uit deze studie zal worden gebruikt. 'Het bureau is
inmiddels verlaten'. Het doel van deze studie is tweeledig. Enerzijds
worden de resultaten aangewend om de voornam elij k theoretische kennis
over interorganisationele verhoudingen aan te scherpen en empirisch te
toetsen, anderzijds bieden de resultaten een groter inzicht in de uitvoeringsproblemen op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening. Dit inzicht in de praktijk alsmede het aanscherpen van de theorie kan
een bijdrage leveren aan het kiezen van een meer adequaat beleidsmodel.

Deel IV bestaat uit 66n hoofdstuk. In hoofdstuk 9 worden de resuitaten
geinterpreteerd en worden de contouren van een meer realistisch en
doeltreffend beleidsmodel ten behoeve van het beleid geschetst. Tevens
worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van de
beleids- en organisatietheorie, het overheidsbeleid en de uitvoeringsorganisatie op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening. Dit
hoofdstuk wordt gestructureerd door de 6 centrale elementen van de
probleemstelling.
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Hoofdstuk 2

Sociale zekerheid en arbeidsvoorziening
in historisch perspectief

2.1. Algemeen
In dit hoofdstuk zullen wij heel beknopt ingaan op de belangrijkste hoofdlijnen in de historische ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsvoorzieningen, waaronder wij tevens de arbeidsbemiddeling verstaan. Een dergelijke historische schets is van belang omdat wij in
zijn algemeenheid van mening zijn dat beleidsvraagstukken niet goed te
bestuderen en te begrijpen zijn als ze ontdaan worden van hun historische
dimensies. Dit geldt voor het arbeidsvoorzieningsbeleid maar zeker ook
voor het beleid inzake de sociale zekerheid. Van Langendonck (1) merkt
over dit laatste het volgende op:
'Er wordt graag en vaak herinnerd dat de sociale zekerheid geen creatie
uit het niets is geweest, maar gegroeid is uit een lange, door velen
glorierijk genoemde traditie. Misschien is dit nog het meest te zien aan
haar instellingen. Waar overigens bijna alle aspecten van het toepassingsgebied, de prestaties en de financiering voortdurend zijn gewijzigd en
aangepast aan de tijd, moet men vaststellen dat de uitvoeringsorganisatie
nog grotendeels teruggaat op de structuren van de vrijwillige onderlinge
verzekeringsfondsen die ooit de dragers geweest zijn van de beweging,
waaruit de hele sociale verzekering is ontstaan. Zonder deze historische
referenties zijn de meeste kenmerken van de sociale-zekerheidsadministratie niet te begrij pen. Het zal velen goed doen te beseff en dat zij niet is
ontstaan uit het brein van bureaucraten, maar organisch gegroeid is vanuit
een sociale beweging waarin het volk zelf zich organiseerde om aan zijn
sociale risico's het hoofd te bieden. De gehechtheid van de bevolking aan
de onderlinge verzekeringskassen wordt daardoor in grote mate verklaard'.
In dit verband verwijzen wij ook naar Veldkamp (2) die in het standaardwerk over sociale zekerheid uitgebreid ingaat op de historische dimensie
ervan.

De diepgang en de aard van de historische terugblik is afhankelijk van de
aard van de vraagstelling. Gezien de vraagstelling in deze studie lijkt een
globale terugblik uit hoofde van een goed begrip op zijn plaats. Globaal
wordt dan gebruikt in de betekenis van het beschrijven van algemene
tendenties zonder dat ingegaan wordt op specifieke en gedetailleerde
ontwikkelingen.
Dit hoofdstuk bestaat verder uit paragraaf 2.2.: de sociale zekerheid in
historisch perspectief en paragraaf 2.3.: de arbeidsvoorziening in historisch perspectief.
Elke subparagraaf valt uiteen in twee delen, te weten:
11
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het historisch perspectief,
de huidige situatie.
In verband met de nadruk op de (voorgenomen) veranderingen van de
uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid zal in subparagraaf 2.2.
extra aandacht besteed worden aan de historische ontwikkelingen met
betrekking tot de organisatie, beheersing en toezicht van de uitvoering.
2.2. De soc:iale zekerheid in historisch perspectief

2.2.1.Tijdsperspectief en omvang

Het tijdsperspectief
Hoe omvangrijk en hoe 'diepgaand' moet een historische analyse zijn ?
Beide vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Wat betreft de 'diepgang'
bedoelen wij het tijdsperspectief. Om de huidige inrichting en vraagstukken van de sociale zekerheid te kunnen begrijpen is een tijdsperspectief
van circa een eeuw voldoende groot.
In 'De geschiedenis van de sociale zekerheid stelt Veldkamp (3); 'Van
sociale verzekeringen in de betekenis, welke wij hieraan sedert de vorige
eeuw trachten toe te kennen, is v66r het midden van de negentiende eeuw
praktisch geen sprake. Dat wil niet zeggen, dat bij het zich in de loop van
de historie ontwikkelde instituut der verzekering, geen vormen aanwijsbaar zouden zijn, welke verwantschap met de sociale verzekering verto-

nen'.
Even verderop stelt hij (4) 'Het vraagstuk van de sociale verzekering
kwam - zij het dan nog beperkt tot de oudedagsvoorziening - in de Tweede
Kamer voor het eerst aan de orde in het jaar 1885, alhoewel dit nog geen

onmiddelijk effect sorteerde'.
In een aantal studies (5) op het gebied van de sociale zekerheid wordt
teruggegaan tot voorbij het midden van de negentiende eeuw. Hoewel wij
ons gezien het bovenstaande zullen concentreren op de ontwikkelingen
vanaf ca. 1900 is voor een goed begrip een globale historische schets toch

op zijn plaats.

In de periode vanaf de Middeleeuwen tot het einde van de negentiende
eeuw zijn er reeds verschillende vormen van 'sociale zekerheid' te onderkennen. Deze vormen kunnen ons inziens het beste in twee categoriedn
worden ondergebracht, te weten:
vormen die primair voortkomen uit of verwant zijn met arbeid en
arbeidsorganisaties, en
vormen die primair voortkomen uit of verwant zijn met instituties
als kerk en staat.

Tot de eerste categorie horen onder meer de gilden en gildebossen, meer
in het bijzonder de knechtsgilden en knechtsbossen (6) en de 'traditionelle
Schutzverpflichtungen der Arbeitgeber' (7). In de dissertatie van Timmer
wordt over de gilden en de knechtsgilden en -bossen het volgende opgemerkt. 'Het materieele welvaren der leden ging evenzeer den gilden ter
harte. Zieke broeders werden, zoolang zij niet werken konden, uit de
gildekas ondersteund; overleden zij, dan kwam het gild de nagelaten
betrekkingen te hulp in het bestrijden der begrafeniskosten. Opdat des te
12
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beter die onderlinge ondersteuning kon worden uitgeoefend, was gewoonlijk aan het gilde een afzonderlijk geadministreerde bos verbonden. Dikwijls ook waren gildebossen door een aparte ordonnantie gereglementeerd' (8). De gilden lieten zich, wat geldelijke ondersteuning in geval van
nood betreft, weinig aan de knechts gelegen liggen. Deze zijn er dan ook
toe overgegaan om zelf bossen (dit zijn zieken- en begrafenisfondsen (9))
op te richten (10).
Het hoofddoel van de knechtsgilden is volgens Timmer 'ondersteuning in
geval van ziekte en overlijden' (11). De gilden zijn in het jaar 1798
opgeheven (12). Alber wijst erop dat in de periode 1600 tot medio 1800
sprake was van een zekere wettelijke verplichting voor werkgevers inzake
het leveren van een bijdrage in de ziektekosten van arbeiders (13).

Tot de tweede categorie hoort de armenzorg zoals deze ontwikkeld werd
door voornamelijk parochies en kloosters en zoals deze later (vanaf 1600)
overgenomen werd door de overheid (14). De zogenaamde 'Poor Law' is
een voorbeeld van de betrokkenheid van de overheid in Engeland op het
gebied van de armenzorg. Hierbij mag niet vergeten worden dat de betrokkenheid van de overheid enerzijds een 'legalisering van de religieuze
charitas' was maar anderzijds hoopte men middels deze wet de sociale
onrust in toom te houden (15). Ook Alber wijst op deze motieven van
sociaal-politieke aard als hij spreekt over '... die repressiven staatlichen
Sozialmasznahmen des 16. bis 19. Jahrhunderts daher als eine Phase der
'negativen Sozialpolitik', in der die Gesetzgebung primar in Zeichen der
Kontrolle der Armen und der Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Ordnung
stand' (16).

Meer uitgebreid gaat Dupeyroux in op de politiek-economische context
van West-Europa in de 19e eeuw. Hij wijst op de ontwikkeling van de
industri6le revolutie en op de twee fundamentele gevolgen die dat heeft
voor de verdere ontwikkeling van de sociale zekerheid. In de eerste plaats
is dit de dominantie van het economisch liberalisme ('wij wensen algehele,
onherroepelijk, onvoorwaardelijke en onbeperkte vrijheid en 'een zo
streng mogelijk beperking van de bevoegdheid van de overheid voor wie
het economische en sociale leven verboden gebied dient te zijn' zijn twee

karakteristieken ervan). In de tweede plaats wijst hij op de vorming van
een nieuwe sociale klasse, de arbeidersklasse of wel het proletariaat.
Het (economisch) liberalisme leidde ertoe dat de rol van de staat beperkt
bleef en dat 'groepsvorming' en 'organisatie van belangen' bemoeilijkt
werd (17).
Als reactie op de in negatieve zin bijgestelde Poor Law ontstonden in
Engeland vanaf 1834 particuliere fondsen van wederzijds hulpbetoon. Het
streven was erop gericht zich groepsgewijs tegen calamiteiten als ziekte,
ouderdom, invaliditeit, werkloosheid en dood te verzekeren. Deze vorm
van groepsverzekering vond vooral plaats in de 'Friendly Societies' die na
1834 uitgroeiden tot verenigingen die naast gezelligheid, een sociale
verzekering tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom boden (18).
Alber wijst er tenslotte op dat de periode tussen 1885 en 1915 gezien kan
worden als de ontstaansperiode van de sociale verzekering in Europa (19).
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De omvang

De omvangrijkheid van de historische analyse is, zoals reeds eerder opgemerkt, afhankelijk van de vraagstelling en daarmee samenhangende van
de definitie van sociale zekerheid. Algemeen aanvaard is op dit moment
het onderscheid: sociale zekerheid in ruime en sociale zekerheid in enge
zin (20).
Onder sociale zekerheid in ruime zin wordt dan verstaan 'het geheel van
instellingen en voorzieningen dat erop gericht is een bepaaid bestaansniveau te waarborgen ondermeer ook door het zoveel mogelijk substitueren
van het inkomen bij het wegvallen van de inkomensbron, en door moeilijk
te dragen uitgaven direct of indirect te vergoeden, alsmede die erop
gericht zijn de oorzaken van het ontoereikende of van het wegvallen van
het inkomen zoveel mogelijk weg te nemen'. Deze definitie die afkomstig
is van Veldkamp (21) omvat niet alleen de traditionele sociale verzekeringen en andere sociale voorzieningen zoals de bijstandsregelingen, maar
bijvoorbeeld ook het subsidiestelsel van woningbouw, het werkgelegenheidsbeleid, de gezondheidszorg en het systeem van studietoelagen.
Sociale zekerheid in enge zin kan elke doorsnede zijn van het ruim
gedefinieerde begrip van sociale zekerheid. In deze studie kiezen wij voor
een eng begrip van de sociale zekerheid, te weten de sociale verzekeringen en de daaruit voortgekomen of mee samenhangende sociale voorzieningen. De historische terugblik alsmede de beschrijving van de huidige
stand van zaken zal derhalve in eerste instantie hierop betrekking hebben.
2.2.2. Een modelmatige aanpak

Alber komt na een uitgebreide landenstudie tot de conclusie dat de
periode 1885 tot 1915 in zijn algemeenheid in West-Europa gezien kan
worden als de ontstaansperiode van sociale verzekeringen. In alle landen
zijn dan een of meer van de volgende vier te onderscheiden soorten van
sociale verzekering van de grond gekomen: ongevallen-, zieken-, ouderdoms- en werkloosheidsverzekering (22). In de periode die hierop volgt tot
heden kunnen volgens Alber drie basistypen van sociale verzekering worden onderscheiden, te weten:
de vrijwillige verzekering die gebaseerd is op het liberate principe
van contractvrijheid, eigen verantwoordelijkheid en de vrije (cooperatieve) verenigingshulp. Het eerder besproken economisch liberalisme ligt ten grondslag aan deze opvatting van sociale verzekering.
de verplichte verzekering waarin de staat medeverantwoordelijk is
voor de uitvoering en de financiering. Dit type is nauw verbonden
met Bismarck (zie ook paragraaf 2.2.3.). Tegenover het liberalisme
werd door Bismarck het staatssocialisme, oftewel het 'socialisme
van de kansel' geplaatst. In de tweede helft van de 19e eeuw is in
Pruisen ten gevolge van de industri6le revolutie sprake van een
sterke proletarisering en een opkomende socialistische beweging.
Bismarcks optreden was er mede op gericht - door middel van
sociale verzekeringen - deze beweging de wind uit de zeilen te
nemen en daarmee het volk weer te binden aan het keizerrijk.
de volksverzekering waarin de gelijkheid van de burgers mede tot
uitdrukking komt in sociale rechten die participatie in het maat14
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schappelijke, politieke en culturele leven voor alle staatsburgers
mogelijk maakt. Dit type is nauw verbonden met Beveridge (zie ook
paragraaf 2.2.3.). Beveridge was van mening dat armoede bestreden
moest worden door het waarborgen van een minimum aan middelen
dat elke burger nodig had voor zijn eigen bestaan.
Alber heeft de drie basistypen aan de hand van vijf algemene criteria
globaal beschreven. Schema 2.1. geeft een samenvattend overzicht.
Nederland is ingedeeld in het derde basistype, te weten: de volksverzekering. Deze indeling is, althans voor bepaalde soorten van sociale zekerheid
(onder andere ouderdomsverzekeringen), niet onjuist. Voor andere soorten
van sociale zekerheid (onder andere werkloosheidsverzekering) is een
nadere nuancering op zijn plaats. Tevens zijn wij van mening dat een
nadere systematisering van de basistypen geboden is. Wij sluiten hierbij
aan bij een door Van Langendonck (24) en Veldkamp (25) in gang gezette
ontwikkeling.
Wij hanteren hierbij twee ideaaitypische modellen. Het ene vormt een
nadere uitwerking van het door Alber onderscheiden type der vrijwillige
verzekeringen. Dit type is ontdaan van alle 'publieke invloeden'. Het
andere type vormt een nadere uitwerking van het type der volksverzekering. Dit type is ontdaan van alle 'private invloeden:
De historische ontwikkelingen van de sociale zekerheid in Nederland
kunnen nu het beste besproken worden aan de hand van deze ideaaltypische modellen, te weten:
het verzekeringenmodel (ook wel private model te noemen), en
het zorgmodel (ook wel publieke model te noemen).
Wij zullen beide modellen allereerst typeren, vervolgens beknopt toelichten en tenslotte zullen wij aan de hand van beide modellen de historische
veranderingen vanaf 1900 tot heden beknopt schetsen.
Alvorens dat te doen zullen wij echter eerst de structuur van de beide
modellen behandelen.
Deleeck (26) maakt een onderscheid tussen enerzijds het sociale zekerheidsbeleid en anderzijds de stelsels van sociale zekerheid. In zijn opvat-

ting heeft het begrip'sociaal zekerheidsbeleid betrekking op de doelstellingen die men wil bereiken terwijl de 'stelsels van sociale zekerheid'
verwijzen naar de middelen/instrumenten waarmee de doelstellingen bereikt kunnen worden.
Een dergelijke door Deleeck gehanteerde indeling achten wij niet helemaal volledig. Er ontbreekt ons inziens een derde element aan, te weten
de grondstag van de sociale zekerheid. Immers, doelstellingen staan niet
op zich zelf; ze worden afgeleid uit grondslagen voor sociale zekerheid,
dat wil zeggen: juridische, economische, sociale en politieke idee6n over
de rol en betekenis van de sociale zekerheid voor individu en maatschapPij.
In schema 2.2. schetsen wij de structuur van de twee ideaal-typische
modellen van sociale zekerheid.
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Schema 2.1.
Basistypen van sociale verzekering in West-Europa (23).
Basistypen

Kenmerken

V rijwillige

Mate van overheidspenetratie

Gering, slechts
richtlijnen

Personenkring

Hoogte en duur van
de uitkering

Verplichte verzekering

Volksverzekering

Sterke normering, beperkte besturing en
geringe bijdrage in
de financiering

ke besturing, finan-

de goedverdienende

Beperkt tot arbeiders
(categorale afbake-

Alle burgers

arbeiders

ning)

Variabel, afhankelijk
van overeenkomst

Relatief hoge inkomensgarantie; causaliteit

verzekering

Klein, meestal alleen

Hoge normering, ster-

ciering via belastingen

Relatief laag; bestaansminimum onafhankelijk van inkomen

Horizontale (benadeel-

Slechts horizontaal

Horizontaal en in geHorizontaal bn vertigeringe mate verticaal caal

Recht op aanspraak na
bijdragecontrole.
Controle variabel, afhankelijk van overeenkomst

R echt op aanspraak na
bijdrage controle.
Controle wettelijk genormeerd

Recht op aanspraak
na controle van de

Landen in West-

Aanvankelijk tot (WO i) Aanvankelijk in Duits-

Europa

Itali6,

Scandinavischelanden; later in Neder-

den en niet-benadeelden)
en verticale (sterken en

zwakken) herverdeling
van inkomen

Controle en sanctie

Frankrijk,

land, Oostenrijk en

Scandinavische landen
Luxemburg; later in
en Zwitserland. Tegen- Ellie landen in het bijzonder in Bet gia,
woordig alleen nog de
Frankrijk, lerland en
ziekenverzekering in

duur van staatsbur-

gerschap. Controle
wettelijk genormeerd.

land, Groot-Brittannie en gedeeltelijk
Zwitserland

Zwitseriand en de werk- italit
loosheidsverzekering in
Denemarken, Finland en
Zweden

Schema 2.2.
Structuur voor een typering van sociale zekerheidsmodellen.

Grondslagen voor
sociale zekerheid

* _ Doelstellingen

van
,- Stelsel
sociale zekerheid

zekerheid

(instrumenten/
middelen)

van sociale

Deze driedeling - met de doelstelling van sociale zekerheid als scharnier
tussen grondslagen en instrumenten - is van belang omdat doelstellingen
het'politieke' resultaat zijn van of afgeleid worden uit de grondslagen van
sociale zekerheid en omdat instrumenten en middelen niet waarde- of
16
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contextvrij gekozen worden maar ingebed zijn in de grondstagen On de
doelstellingen van sociale zekerheid.
Vanwege genoemde samenhang tussen grondslagen, doelstellingen en stelsel van sociale zekerheid is het een noodzakelijke voorwaarde om bij elke
min of meer substanti6le verandering van de sociale zekerheid in te gaan
op elk van de genoemde hoofdlijnen en de onderlinge wisselwerking ertussen.

Wij zullen de twee ideaal-typen eerst presenteren in schema 2.3. en
vervolgens beknopt toelichten. Wij wijzen er op dat het ideaal-typische
modellen zijn zoals door Weber voor het eerst omschreven. In deze vorm
komen ze niet voor. Een ideaal-type in de Weberiaanse betekenis is een
combinatie van kenmerken die het 'wezenlijke' of 'typische' van een
(historisch) verschijnsel zo duidelijk en interpreteerbaar mogelijk aangeeft (27).
Wij hanteren de modellen om daarmee de historische ontwikkelingen in de
sociale zekerheid te schetsen, om de plaats van de huidige sociale zekerheid te bepalen en tenslotte om de veranderingsvoorstellen op een systematische wijze te kunnen beoordelen.

I

De grondslagen voor sociale zekerheid

Filosofische grondslag
Volgens Veldkamp (28) kunnen de grondvragen in het denken over sociale
zekerheid tot een drietal vragen worden teruggebracht. Hij stelt: 'Zijn die
vragen beantwoord, dan is daarmee de sociale zekerheid niet afgerond,
maar dan is het filosofisch fundament gelegd, waarop het juridische
bouwwerk kan worden opgetrokken'.
Veldkamp wijst op het filosofisch fundament van het juridisch bouwwerk.
Naar onze mening is er niet alleen sprake van een juridisch bouwwerk
maar ook van een economisch, politiek en sociaal bouwwerk. In een
verzekeringenmodel is het belang van het juridische aspect groter dan in
het zorgmodel, waarin meerdere aan elkaar gelijkwaardige grondslagen
tot ontwikkeling zijn gekomen en bij elkaar zijn gebracht.
De drie filosofische kernvragen voor de sociale zekerheid worden in beide
modellen veschillend beantwoord. Wij zullen de vragen stellen en beknopt
beantwoorden.

Vraag een: Welke zijn de calamiteiten, waardoor de mens in zijn maatschappelijke existentie onzeker wordt ?
In het verzekeringenmodel worden de calamiteiten waardoor onzekerheid
in de maatschappelijke existentie ontstaat primair gezocht in relatie tot
arbeid, terwijl in het zorgmodel meer de nadruk wordt gelegd op calamiteiten gelegen in het individu en de maatschappij.
Of met andere woorden in het verzekeringenmodel staat de relatie individu-arbeid centraal en in het zorgmodel staat de relatie individu-maatschappij centraal.
Vraag twee: Welke mensen worden, eventueel in welke omstandigheden,
door welke calamiteiten bedreigd ?
In het verzekeringenmodel wordt de'kring van verzekerden' gezocht bij de
arbeidende mensen. Verzekering tegen o.a. bedrijfsongevallen en werkloosheid wordt dan geregeld.
17
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Schema 2.3.
Twee ideaal-typische modellen van sociale zekerheid.
Verzekeringenmodel

Zorgmodel

1 Grondslag
1. Filosofisch
- welke calamiteiten
- personenk
ring

- welke middelen

Ongeschiktheid tot arbeid

?

Maatschappelijke ongeschiktheid

Arbeidende mens
Premies

Collectieve middelen

Ingezetenen

2.

]uridisch

Privaatrechtelijk

Publiekrechtelijk

3.

Economisch

Correctie achteraf van
onvolkomenheden in het
marktmodel

Autonome factor in het
(sociaal-)economisch beleid

4.

Sociaal-maatschappelijk

Liberate staat

Verzorgingsstaat

Het verzekeren tegen

Het bieden van voorzieningen opdat participatie
in de maatschappij optimaal
mogelijk is.

Causaliteitsbeginsel:
- prestatie
(uitkering)
alleen bij verzekerbare risico's en als
premie is betaald
- prestatie afhankelijk
van betaaide premie en

Geen causaliteitsbeginsel:
- prestatie niet afhankelijk van premie en
risico
- er zijn minima en
maxima
- indexering voor handhaving van koopkracht/
welvaart

- Uitsluitend
premie-

- Financiering uit algemene
middelen
- Solidariteitsbeginsel:
band premieheffing/uitkering is verbroken

11

Doelstellingen

evenementen die toon of
inkomen kunnen doen
verliezen.

III Stelselkenmerken
1.

Wijze van
prestatie

manifest geworden risico

2.

W ij ze

van

financiering

financiering
- Equivatentiebeginsel:
prij smechanisme regelt
verhouding premiebe-

3.

Wijze van
organisatie/
uitvoering

4.

Wijze van
toezicht/beheer

taling en uitkering

Fondsvorming

- Overheid of semi-overheid

- Autonomie voor iedere
tak van de verzekering
- Geen koppeling aan overheidsbeleid

- Koppeling met overheidsbeleid

Weinig toezicht overheid
- Weinig beheer overheid

- Toezicht overheid
- Centrale
beheersing
overheid

- Veel autonomie particuliere
organisaties
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Het accent ligt op de bescherming van de arbeider tegen ongevallen,
invaliditeit, ouderdom en ziekte. De wetgeving beoogt primair een bescherming te bieden tegen het optreden van beroepsrisico's (risque professionel).
In het zorgmodel wordt de personenkring ruimer gedefinieerd en wordt de
directe band met arbeid verbroken. Risico's van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in de ruimste betekenis van het woord worden niet meer
opgevat als uitsluitend beroepsrisico's, maar als voornamelijk sociale
risico's (risque social). In het zorgmodel staat de sociale positie van de
burger in de maatschappij centraal. De sociale zekerheid is gericht op het
voorzien in een redelijk levensonderhoud aan alle leden van de gemeenschap onder de omstandigheden waarin die zou ontbreken.
Vraag drie: Met welke middelen kunnen de onzekerheden worden tegengegaan, als de calamiteit zich reifel doet gevoelen ? In de ruime opvatting
verwijst middelen naar stelsels van sociale zekerheid (instrumenten/middelen, zie schema 2.2.). In deze ruime betekenis zullen wij op de middelen
onder 'stelselkenmerken' nog uitvoerig ingaan. Bij het beantwoorden van
vraag drie beperken wij ons nu tot de geldmiddelen waarvan Veldkamp (29)
opmerkt: 'Het antwoord op de vraag naar de middelen is in hoge mate,
maar niet uitsluitend in geldmiddelen te zoeken, al is over de hele linie,
ook met betrekking tot andere middelen, de financi6le 'nervus rerum' niet
te ontlopen'.
In het verzekeringenmodel worden de financi6le middelen waarmee onzekerheden worden tegengegaan opgebracht uit premies van de verzekerden, terwijl in het zorgmodel de financiele middelen afkomstig zijn van
belastingopbrengsten van de burgers.

Juridische grondslag
In het verzekeringenmodel geldt dat er sprake is van een privaatrechts!<arakter en in het zorgmodel geldt het publiekrechtskarakter.
Gegeven de verschillen in filosofische grondslag is dat begrijpelijk en voor
de hand liggend.
Het privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge in beginsel als gelijke
tegenover elkaar staande, verhouding der burgers, en het is rechtstreeks
gericht op particuliere belangen. Het privaatrecht gaat samen met de
handhaving van het recht door de belanghebbenden met behulp van de
overheid.

Het publiekrecht heeft betrekking op de verhouding van de overheid als
zodanig en burgers en plaatst de burgers in een ondergeschikt verband ten
opzichte van de gemeenschap. Het publiekrecht gaat samen met handhaving van het recht door de overheid en het is rechtstreeks gericht op
collectieve belangen.
Het betreft een ideaal typische beschrijving van het privaat- en publiekrecht. In de praktijk is het vaak moeilijk om de grenzen tussen privaat- en
publiekrecht nauwkeurig af te bakenen (30). Er is eerder sprake van een
continuum met als ene uiterste het privaat- en als andere uiterste het
publiekrecht zoals hierboven omschreven. Bij het beschrijven van de drie
basistypen van sociale zekerheid hebben wij naast de vrijwillige verzekering een onderscheid gemaakt tussen verplichte verzekering en volksverzekering. Deze laatste twee basistypen demonstreren het in elkaar over19
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lopen van het privaatrecht en het publiekrechtkarakter van de sociale
zekerheid.

Van Langendonck (31) merkt over beide laatstgenoemde basistypen in dit
verband het volgende op: 'Het grote verschil bestaat erin, dat de sociale
verzekering een verzekering was, die gesocialiseerd was doordat zij binnen een wettelijk kader moest verlopen (verplicht tdepassingsgebied, geen
selectie van risico's, sociale berekening van premies en uitkering), terwijl
de sociale zekerheid een openbare dienst is die een bepaalde bescherming
moet bieden aan alle burgers die zich in bepaaide omstandigheden bevinden'.

Economische grondslag

In de bundel 'Sociale zekerheid in een periode van economische overgang' (32), en in de bundel 'De economie en het sociale zekerheidsbeleid' (33) staat evenals in de dissertatie van Le Blanc (34)de relatie tussen
sociale zekerheid en economie in meer of mindere mate centraal.
Reeds in paragraaf 2.2.1. wezen wij op het economisch liberalisme als
grondslag voor het basistype van de vrijwillige verzekering. Schouten en
Veldkamp hebben reeds in 1951 (35) gewezen op de rol van de sociale
verzekering in de Nederlandse volkshuishouding. De sociale verzekering
wordt door beide auteurs (onder bepaalde voorwaarden) gezien als een
adequaat instrument (beter dan belastingheffing) van economische politiek op korte termijn, in het bijzonder ten aanzien van het stimuleren van
de vraag. Immers zo stellen zij: 'Een vermindering van de premie der
sociale verzekering verlaagt de arbeidskosten en daarmede de kostprijs,
terwijl tegelijkertijd het geldinkomen en daarmede de koopkrachtige
vraag der arbeiders niet aangetast behoeft te worden' (36). Ook kan
volgens Schouten en Veldkamp de sociale verzekering een rol spelen als
instrument van de economische politiek op lange termijn. In het bijzonder
wordt gewezen op de mogelijkheden van fondsvorming (in plaats van
omslag) in geval van het bestaan van re6le kapitaalbehoefte in de volkshuishouding (37). Zonder op deze plaats dieper op het bovenstaande in te
willen gaan is het van belang te constateren dat sociale zekerheidsvraagstukken niet uitsluitend vanuit 'verzekeringstechnische' overwegingen
kunnen worden bezien maar dat in dit geval ook economische overwegingen een rol spelen.
Voor ons is in dit verband van belang na te gaan of wij in deze en andere
bijdragen elementen kunnen vinden met betrekking tot de economische
grondslag van het verzekeringenmodel en het zorgmodel. Douben karakteriseert de economische grondslag van beide modellen principieel in zijn
artikel 'Sociale zekerheid in de verzorgingsstaat' (38). Over de economische grondslag van het verzekeringenmodel rnerkt hij het volgende op:
'Aanvankelijk heeft de sociale zekerheid zich voorgedaan als een correctiefactor die achteraf werkte, maar die het stelsel als zodanig niet
beTnvloedde. Alleen werden de scherpste sociale randen door de sociale
zekerheid van het systeem van ondernemingsgewijze productie afgeslepen. De structuur van de markt- en prijsvorming onderging in eerste
aanleg dan ook geen verandering, slechts de resultaten en uitwerkingen
werden bijgesteld. Dit beeld ontstaat vooral wanneer men het oog richt op
20
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de sociale verzekeringen die zich parallel hebben ontwikkeld aan de
industrialisatie in West-Europa'.
In het zorgmodel is sociale zekerheid geen 'verlengstuk' meer van de

onderneming maar van het overheidsbeleid. Douben drukt dit als volgt uit:
'Met de groei van de industrialisatie en de uitbouw van de parlementaire
democratie ontwikkelt de sociale zekerheid zich geleidelijk toch tot meer
dan een correctiefactor achteraf. De verzekerbare risico's worden meer
en meer uitgebreid en ook de 'kring van verzekerden' neemt geleidelijk

toe. Verder wordt het causaliteitsbeginsel uitgehold en op de duur verdwijnt het helemaal. Van nu af aan is de sociale zekerheid geen 'verlengstuk' meer van de onderneming en de daarin zich voordoende risico's, maar
zij groeit uit in de richting van een min of meer autonome variabele in het
economische proces. Er ontstaat aldus een permanent herverdelingsmechanisme dat zich vanaf 1957 in beginsel op iedereen richt, want dan komt
de eerste volksverzekering van de grond: de AOW'.
In het zorgmodel is sociale zekerheid niet meer een correctie achteraf,
maar het is een maatschappelijk-economisch fenomeen geworden waarmee bij het nemen van marktbeslissingen vooraf al rekening wordt gehouden.

Dit gegeven komt op vele manieren tot uitdrukking. Wij noemen; loononderhandelingen, premie-onderhandelingen, etc. Via een ingewikkeld stelsel van koppelingsmechanismen tussen lonen en sociale zekerheidsuitgaven (39) hebben bezuinigingen op de sociale zekerheidsuitgaven in het
sociale zorgmodel verstrekkende gevolgen. Zo wijzen Schouten en Kolnaar (40) erop dat bezuinigingen op de sociale zekerheidsuitgaven bijvoorbeeld door ontkoppeling van de uitkeringen aan de lonen via een bijstelling
van de sociale zekerheidsuitgaven naar beneden zal leiden tot een vraaguitval en nog minder rendabele productiecapaciteit. Dit heeft dan weer
tot gevolg dat de aantallen niet-actieven toenemen, hetgeen weer leidt
tot een verhoging van de overdrachtsuitgaven. Ook Douben (41) wijst op
dit gevaar.

Sociaal-maatschappelijke grondslag
Met 'sociaal-maatschappelijke' grondslag bedoelen wij in het bijzonder de
relatie tussen de burgers en de instellingen. In het verzekeringenmodel is
deze relatie duidelijk anders dan in het zorgmodel. Bovendien geldt dat de

aard van de instellingen in beide modellen verschillend zijn. In het verzekeringenmodel is er sprake van zogenaamde'verzekeringsmaatschappijen'
als instellingen terwijl in het zorgmodel openbare instellingen optreden
waarmee de burger relaties onderhoudt. De relaties tussen de burgers en
de instellingen vioeien voor een belangrijk deel voort uit de definitie van
respectievelijk 'verzekering' en'zorg'. Van Langendonck omschrij ft verzekering als 'het contract waardoor de verzekeraar zich, tegen betaling van
een premie, verbindt de verzekerde schadeloos te stellen wegens het
verlies of de schade door deze geleden tengevolge van zekere onvoorziene
gebeurtenissen of gevallen van overmacht'. Het is dan ook volgens Van
Langendonck 'normaal dat de verzekeraar passief afwacht tot een verzekerde komt melden en aantonen dat hij een claim heeft; pas vanaf het
ogenblik dat de verzekerde op de door de polis omschreven manier zijn
aanspraken heeft laten gelden, en afdoende heeft bewezen op hoeveel hij
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aanspraak heeft, zal de verzekeraar met zijn uitkeringen over de brug
komen' (42).
In een samenvatting van Van Langendoncks bijdrage omschrijft Veldkamp
het verzekeringenmodel (bij Van Langendonck 'het model van de verzekeringsmaatschappij') als volgt (43): 'In de verhouding verzekeraar-verzekerde is volgens Van Langendonck de verzekerde een gewantrouwde figuur, die goed gecontroleerd moet worden of hij de verzekeraar niet wil
oplichten. De verzekeraar is een beheerder van belegde gelden, die aan de
verzekerde uit moet betalen wat de polis voorschrij ft, ongeacht of dit aan
zijn re6le behoefte voldoet of niet. De verzekeraar is er vooral bezorgd
om niet te veel uit te betalen. Hij wacht tot de verzekerde bij hem komt
met het volledige bewijs van zijn vordering, in de juiste vorm en op het
juiste formulier. Wat niet kan bewezen en gecontroleerd worden bestaat
voor hem niet, hij komt dus ook niet voor vergoeding in aanmerking'. Er is
derhalve in de relatie tussen burgers en de overwegend private instellingen sprake van een strikt zakelijke, welhaast commerciile relatie. De rol
van de overheidsinstellingen is beperkt.
Een definitie van 'zorg' is niet eenvoudig te geven. Onder 'zorg' kan
verstaan worden het bieden van zodanige voorzieningen dat individuen in
een situatie van sociale zekerheid kunnen leven. Sociale zekerheid wordt
in het zorgmodel ruim opgevat getuige o.a. formuleringen in het Beveridge-rapport (44) en de rapporten van de Commissie Van Rhijn (45) alsook
meer recente literatuur over de verzorgingsstaat (46). In 66n van de rapporten van de Commissie Van Rhijn wordt een goede indruk gegeven van
de reikwijdte van het begrip sociale zekerheid als onder verwijzing naar
het Beveridge-rapport gesteld wordt (47) dat er zeven boze reuzen zijn die
de sociale zekerheid van het individu bedreigen. Deze zijn: gebrek, ziekte,
onkunde, verval, ledigheid, oorlog en ongelijkheid. Het zorgdragen voor de
nodige voorzieningen om aan de boze reuzen het hoofd te kunnen bieden is
in het zorgmodel een primaire verantwoordelijkheid van de staat. Van
Langendonck (48) merkt in dit verband op 'Dit (bedoeld is het ontbreken
van de verzekeringsgedachte; JR) heeft belangrijke gevolgen voor het
statuut van de instellingen. Zij zijn geen verzekeraars of beheerders van
verzekeringsfondsen, maar uitvoerders van een wettelijk beschermingssysteem'.
In navolging van Van Langendonck omschrijft Veldkamp (49) het zorgmodel ('het model van de volledige sociale institutie') als volgt ' ..... de
volledige sociale institutie, die als bestaansreden heeft het welzijn van al
zijn cli6nten te bevorderen. Niemand is helemaal 'wel'. Intussen zijn alle
mensen potenti6le clienten. De sociale institutie is er dus voortdurend op
uit om te onderzoeken wie hulp zou kunnen krijgen en is niet gelukkig
zolang er aanleiding moet bestaan, dat sommige groepen de weg naar
hulpverlening niet gevolgd hebben, of dat van sommige voorzieningen niet
helemaal gebruik wordt gemaakt. De cli6nt moet zijn aanspraken niet
bewijzen, hij moet zich niet eens als chant aandienen. Men zal hem
opsporen, voor hem uitzoeken waarop hij recht heeft, wat voor hem het
voordeligst is, wat zijn re6le behoeften zijn en hoe zij het best kunnen
worden voldaan. Men zal misschien zover gaan hem ongelukkiger te maken
dan hij was, door hem met zijn neus te duwen op het onaangepaste van zijn
situatie, waar hij zich niet van bewust was, en door hem in een revalidatie
en herscholingsproces te duwen dat hij niet heeft gewild:
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De in enigermate ook als karikatuur van het zorgmodel weergegeven
typering drukt naar ons idee wet de essentie van de relatie tussen burgers
en (staats)instellingen uit. Voor een nadere kritische analyse van het
zorgmodel verwijzen wij naar Illich (50) en Achterhuis (51) voor wat betreft de rol van het individu in relatie tot gezondheids-, welzijns- en
onderwijsinstellingen; naar Cosers 'gulzige instituties' (52) voor wat betreft de rol van de instellingen en naar Van der Krogt (53) voor wat betreft
de rol van de 'professionals' in het zorgmodel.
II Doelstellingen
Het is niet eenvoudig om in een kort bestek de doelstellingen van het
verzekeringen- en het zorgmodel te omschrijven. Wij zullen dan ook volstaan met enkele beknopte aanduidingen waaruit in elk geval moet blijken
in welke richting de doelstellingen zich ontwikkelen.
In het verzekeringenmodel is de doelstelling in het bijzonder gericht op
het verzekeren van risico's welke voortvloeien uit:
deeiname aan het arbeidsproces (ongevallen, ziekte),
het wegvallen van arbeid (werkloosheid),
het wegens leeftijd niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces (ouderdomsverzekeringen).
Verzekeren en arbeid vormen de centrale begrippen.
In het zorgmodel vormen voorzieningen en maatschappelijke participatie
de centrale begrippen. Deelname aan het arbeidsproces is slechts een
onderdeel van maatschappelijke participatie. Culturele, politieke en sportieve activiteiten zijn andere participatieterreinen waarin voorzieningen
getroffen moeten worden. In het zorgmodel staat de brede ontplooiing van
het individu voorop. Daartoe zijn minimum-standaarden nodig op het
gebied van welvaart en welzijn (54). De Staat heeft een zeer belangrijke
rol in het voorzien van deze standaarden. Eerder hebben wij het gehad
over de zeven boze reuzen waar volgens Beveridge sociale zekerheid het
hoofd aan moest bieden. Adriaansens en Zijderveld (55) wijzen erop dat
Beveridge nog niet ver genoeg ging volgens de architecten van de 'welfare
state' na hem. Deze '... dachten in termen van grondrechten die voor alle
leden van de samenleving zouden gelden, ook nadat sociaal-economische
wantoestanden opgeruimd zouden zij. Zij spraken over modern burgerschap: 'Homes, health, education and social security, these are the birth-

rights, merkte Aneurin Bevan eens op ...'.
Sociale zekerheid is in deze benadering slechts 66n van de vier grondrechten naast huisvesting, gezondheid en onderwijs.
Perrin (56) wijst erop dat'De voornaamste betekenis van de internationale
beginselteksten is gelegen in de plechtige erkenning van het recht op
sociale zekerheid als een recht van de mens'. Hierv66r was een zeer lange
rijpingsperiode nodig om deze internationale erkenning te bereiken. Deze
periode begint tegen het einde van de 19e eeuw langzaam op gang te
komen en raakt na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling,
vooral als gevolg van de 'Declaratie van Philadelphia van 10 mei 1944'
betreffende de taak van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), en
van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december
1948 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties', alsmede de
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rede van de Amerikaanse President Roosevelt van 7 juni 1941, waarin hij
gewag maakt van vier fundamentele vrijheden, waaronder het opheffen
van de armoede (freedom from want) (57).

III Stelselkenmerken
Wij hebben er eerder op gewezen dat de stelsels van sociale zekerheid
gezien kunnen worden als de instrumenten of middelen om de doelstellingen van sociale zekerheid te realiseren.
De twee door Van Langendonck tegenover elkaar geplaatste modellen van
sociale zekerheid worden door Veldkamp (58) verder ontwikkeld. Hij beschrijft de stelselkenmerken van het sociaal verzekeringenmodel en het
sociaal voorzieningenmodel aan de hand van een viertal kenmerken, te
weten:

-

-

de wijze van prestatie (uitkering),
de wijze van financiering,
de wijze van organisatie en uitvoering, en
de wijze van toezicht en beheer.

In schema 2.3. hebben wij deze vier kenmerken van beide modellen samengevat weergegeven. Met dien verstande echter dat wij enkele veranderingen aangebracht hebben, samenhangende met onze opvattingen over het
verzekeringen- en het zorgmodel en de ideaaltypische presentatie ervan.

Het zorgmodel vertoont weliswaar overeenkomsten met het voorzieningenmodel maar wijkt er op een aantal punten toch ook van af.
Wij zullen de vier stelselkenmerken beknopt bespreken.
De wijze van prestatie
In het verzekeringenmodel is er sprake van causaliteit tussen: prestatie
(uitkering) en risico, tussen prestatie en premie en tussen premie en risico.

De belangrijkste kenmerken van het verzekeringenmodel volgen uit genoemde causaliteiten, te weten:
prestaties worden alleen verleend bij verzekerbare risico's (er is dus

-

risico-selectie),
prestaties worden alleen verleend als de premie is betaald, en ten
slotte,

-

prestaties zijn in omvang afhankelijk van de betaalde premies en de
grootte van het manifest geworden risico.

In het zorgmodel is er geen sprake van causaliteit. De kenmerken van het
zorgmodel zijn voor wat betreft de prestatiewijze als volgt:
er is geen sprake van risico-selectie,
de aanspraak op en de omvang van prestaties is niet afhankelijk van

-

betaalde bijdragen,
de prestaties zijn niet afhankelijk van de omvang van de schade,

-

er is een indexering voor koopkrachts- of welvaartshandhaving.

-
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De wijze van financiering
In het verzekeringenmodel wordt het financieringsstelsel bepaald door de

risico en tussen premie en prestatie. De
het
financieringstelsel zijn:
belangrijkste kenmerken van
er is uitsluitend sprake van premiefinanciering,
er is sprake van het equivalentiebeginsel hetgeen wit zeggen dat de
premie zoveel mogelijk wordt afgestemd op het technische verzekeringsrisico, hetgeen tot een belangrijke premiedifferentiatie leidt,
er is sprake van het stelsel van fondsvorming bij het vaststellen van
de hoogte van de premie van langlopende prestaties.

causaliteit tussen premie

en

Bij het zorgmodel ontbreekt de relatie met het causaliteitsbeginsel bij het
bepalen van het financieringsstelsel. De belangrijkste kenmerken zijn:
er is uitsluitend sprake van financiering uit de algemene middelen,
er is sprake van het solidariteitsbeginsel, dat wil zeggen dat (belasting)heffing naar draagkracht plaatsvindt.
De wijze van organisatie en uitvoering

Bij het verzekeringenmodel hoort een particuliere organisatievorm die
zorg draagt voor premieheffing en uitkering.
Verder geldt dat er spake is van autonomie voor iedere tak van verzekering. De uitvoering geschiedt vanuit een verzekeringsoptiek.
Bij het zorgmodel staat de integrate benadering van zorggebieden voorop.
Bij dit model is de organisatie en uitvoering in handen van overheidsorganisaties, waarbij de financiering en het verstrekken van uitkeringen niet
noodzakelijkerwijze in een hand ligt. De uitvoering geschiedt primair
vanuit de gezichtshoek van de burgers. Er is sprake van een verbondenheid
met de verschillende beleidssectoren (huisvesting, gezondheid, onderwijs
en sociale zekerheid: zie doelstellingen).
De wijze van toezicht en beheer
In het verzekeringenmodel geldt vanuit de gedachte van autonomie van de
particuliere organen dat er weinig mogelijkheden zijn voor toezicht op de
uitvoering door derden. Eveneens geldt er vanuit de autonomiegedachte
dat de mogelijkheden tot beheer(sing) door derden beperkt zijn. De premievaststelling vindt autonoom plaats door de particuliere organen.
In het zorgmodel is het toezicht en beheer heel anders geregeld. Regering
en Parlement zijn hier in besluitvormende en controlerende zin bij betrokken. Overheidsorganen voeren het toezicht- en beheersingsbeleid uit. Er
geldt een overwegend centralistisch georganiseerd toezicht en be-

heer(sings)beleid.
2.2.3. Van het verzekeringenmodel naar het zorgmodel in de sociale zekerheid in Nederland

Wij zullen nu aan de hand van beide ideaaltypen de historische ontwikkelingen in de sociale zekerheid beschrijven.
Omstreeks 1900 deed het begrip sociale verzekering zijn intrede. In de
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literatuur wordt de naam van Bismarck met deze periode verbonden. Ook
voor deze periode was er zoals wij hebben laten zien sprake van
enige
vorm van (sociale) verzekering en hulpverlening.
In het algemeen wordt Bismarck gezien als de grondlegger van het verplichte verzekeringenmodel.
Deleeck (59) merkt hierover op: dat 'Net zoals het Belgische was het
sociale zekerheidssysteem van Duitsland, Frankrijk, Italie en Nederland
van het continentale of Bismarckiaanse type. Hiermee wordt bedoeld dat
het sociale zekerheidssysteem in deze landen groeide uit de sociale verzekeringen die voor de arbeiders werden ingesteld in de lijn van de innoverende wetten van Bismarck (1883-1889)of in het verlengde
van de initiatieven van mutualiteiten en vakbonden, terwijl daarnaast meestal een erg
gedecentraliseerd onderstandssysteem bestond. Het beschermingsniveau
van uitkeringen richtte zich dan ook niet zozeer op het
waarborgen van
een bestaansminimum maar werd vastgesteld met de situatie van de
arbeiders voor ogen'. Deze constatering houdt in dat ook in het prille begin
van de sociale zekerheid in Nederland steeds
sprake is geweest van
'publieke' elementen in een verzekeringsmodel. Veldkamp (60) merkt in
dit verband op: 'Uit de historische ontwikkelingstendensen van de stelsels
kan men opmaken dat zich geleidelijk in Europa
(en in de wereld) twee
types van sociale zekerheid hebben ontwikkeld: het ene is gericht op een
zo goed mogelijke loongarantie voor de arbeiders en is
genoemd naar de
Duitse Kanselier Bismarck die er een eerste realisatie aan gaf;
en het
tweede streeft naar een minimum bescherming voor de gehele bevolking,
en heeft de naam gekregen van de auteur van het befaamde Beveridge
rapport'. Veldkamp merkt even verder op (61): 'Typisch voor de idee van de
klassieke Bismarck-wetgeving was dat zij zich slechts richtte tot de
bescherming van een bepaalde groep, waarvan geoordeeld werd dat die
speciaal sociale bescherming nodig had: de minst betaaide arbeiders'.
Ook Dupeyroux en in mindere mate Alber - deze onderscheidt immers nog
een derde basistype - beschrijven de ontwikkeling
van de sociale zekerheid in Europa aan de hand van het Bismarck en Beveridge
type van sociale
zekerheid.

Een belangrijk aspect van de sociale verzekering wij wezen er
reeds op
voor de beginperiode - is de politieke context ervan. De sociale hervorming vond plaats in een periode dat de socialistische beweging sterk in
opkomst was. De politiek van Bismarck was er dan ook voor een belangrijk
deel op gericht om de groeiende arbeidersbeweging, die zich
dreigde af te
splitsen van de liberale progressieve partij, de wind uit de zeilen te haten.
Voor Bismarck gold de leuze 'wie geen revolutie wil moet voorstander zijn
van sociale hervorming'. In 1881 maakte de Duitse keizer onder invloed
van Bismarck bekend dat er een drievoudig verzekerin
gssysteem met een
corporatieve structuur zou gaan ontstaan (62).
Tegen deze sociaal-maatschappelijke achtergrond ontstonden in 1883 de
wettelijke ziekteverzekering, in 1884 de wettelijke ongevallenverzekering en in 1889 de wettelijke ouderdomsverzekering. Hiermee had Duitsland de primeur op het gebied van de ziekte- en ouderdomsverzekering.
Tegen deze achtergrond moet ook de ontwikkeling van de sociale verzekeringswetgeving in Nederland worden gezien.
Voor een uitvoerige behandeling van genoemde periode verwijzen
wij naar
'De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering van 1890-1940'
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van Baron Wittert van Hoogland en naar Veldkamps 'Inleiding tot de
sociale zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en Belgid' (63).
Indien wij de Nederlandse ontwikkelingen tot aan de Tweede Wereldoorlog
overzien dan moeten wij constateren dat deze zich voltrokken volgens het
door ons geschetste, op de Bismarckiaanse leest geschoeide (sociale) ver-

zekeringenmodel.
Uit de crisis van het einde van de twintiger jaren en mede ook door de
Tweede Wereldoorlog is in het bijzonder in de Verenigde Staten (Roosevelt) en Engeland (Beveridge) een stroming ontstaan in de sociale zekerheid die niet zo zeer gericht was op het normaliseren van traditionele

tegenstellingen tussen sociale groepen alswel op het welzijn van de individuele burger (64).
Hiermee werd een einde gemaakt aan de situatie van'eigen risicodrager',
zoals deze voor de arbeiders in de negentiende eeuw bestond. In deze
periode waren de risico's van het leven persoonlijk of individuele risico's
voor de man, wiens enige bestaansmogelijkheid bestond in het verrichten
van arbeid (65).
Wij beschouwen nu de periode tot 1940-1966, omdat vanaf dat moment de
ontwikkeling in Nederland onder invloed komt te staan van de ideeEn zoals
neergelegd in het belangwekkende Beveridge-rapport (66). Alvorens we
hierop ingaan vatten wij de ontwikkelingen tot 1945 beknopt samen (67).
In de beginperiode ligt het hoofdaccent op de ongevallen-, de invaliditeits-, ouderdoms- en ziekteverzekeringen. In de praktijk blijven de wettelijke regelingen beperkt tot de loonarbeiders. Van meet af aan is er
sprake geweest van een onsamenhangende aanpak. Op onvoldoende wijze
wordt getracht de genoemde verzekeringen tot een organisatorisch geheel
te brengen. Of, zoals Veldkamp het uitdrukt'Van meet af aan achtereenvolgens bij Kuyper en Talma - ziet men de noodzaak van de samenhang
der verzekering, alhoewel ook reeds in deze tijd de eerste lappen aan
elkaar worden geregen, welke mede de thans bestaande lappendeken der
sociale verzekering vormen'. Van meet af aan wordt het samengaan van
werknemers- en werkgeversorganisaties als wenselijk gezien. Het is met
name Talma geweest die de verzekeringsgedachte heeft bepleit. Tevens
was hij van mening dat de uitvoering primair in handen moest liggen van de
belanghebbende werkgevers- en werknemersorganisaties.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ontbreken nog wettelijk
geregelde ziekenfonds- en werkloosheidsverzekeringen. Ten aanzien van
de uitvoeringsorganisatie komt de gedachte tot ontwikkeling dat de overheid terug moet treden. Parallel hiermee loopt de ontwikkeling van bedrijfsverenigingen als uitvoeringsorgaan der sociale verzekeringen. Begonnen als een particuliere verzekering van werkgevers groeit zij uit tot
een orgaan van het georganiseerd bedrijfsleven. Bij de financiering komt
- zij het aarzelend - het standpunt naar voren dat de overheid een financi6le taak heeft met betrekking tot de sociale verzekering.
-

Tijdens de Tweede Wereldoorlog en viak daarna vindt er een grondige
bezinning plaats op het tot dan toe vigerende sociale verzekeringenmodel
in Nederland. Deze bezinning is een gevolg van een internationaal plaatsvindende discussie over sociale zekerheid tegen de achtergrond van de
economische crisis van de dertiger jaren. Het is de Nederlandse regering
in ballingschap die in 1943 een commissie instelt onder voorzitterschap
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van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken, Mr.Dr.
A.A. van Rhijn (68).
Uit de installatierede van de toenmalige Minister van Sociale Zaken blijkt
reeds in welke richting de sociale verzekering zich zal gaan ontwikkelen.

Ook blijkt dat het Beveridge-rapport en het Atlantic Charter (69) als
belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe ontwikkelingen worden genomen. Dit bleek ook uit de besluiten van een conferentie van Zuid-Amerikaanse Staten in september 1942 in Santiago waarin o.a. werd verklaard (70):
'Ieder land moet scheppen, bewaren en opbouwen de intelectueele, redelijke en lichamelijke kracht van zijn arbeidend geslacht, den weg voorbereiden voor zijn toekomstig geslacht en steunen het geslacht dat niet meer
aan het productieproces behoeft deel te nemen. Dit is sociale zekerheid:
een echt en rationeel economisch gebruik der menselijke hulpbronnen en
waarden'.
Uit de eerder genoemde installatierede van de Commissie Van Rhijn zijn
enkele passages van belang omdat daarmee duidelijk wordt dat er in feite
sprake is van een beleidskoers die gaat in de richting van het door ons
getypeerde zorgmodel (71):
'De massale werkloosheid en de daarmede verband houdende algemeene
maatschappelijke onzekerheid en onrust gedurende het tienjarig tijdvak
v66r den oorlog hadden hun stempel gedrukt op het geheele sociale leven.
Ongetwijfeld is de moderne wereld vereenigd in de opvatting, dat alles er
op moet worden gezet, om te voorkomen, dat die toestanden zouden
weerkeeren. Men wil dat, wanneer eenmaal de vrede zal zijn hersteld, alle
energie erop gericht zal worden om zekerheid van bestaan voor allen te
waarborgen, - de zekerheid van een met recht en eere verworven inkomen
voor alle goedwillende en plichtbetrachtende burgers, onder alle omstandigheden des levens. Die zekerheid van bestaan moet allereerst gevonden
worden in ruime werkgelegenheid in het normale bedrijfsleven. Dat blijft
de hoofdzaak. Maar het is zonder meer duidelijk, dat daarnaast, om het
doel te verwezenlijken, volstrekt noodig is een uitgebreid systeem van
sociale verzekering en sociale voorzorg, dat in de middelen voor levensonderhoud voorziet in al die gevallen, waarin normale inkomsten uit economische prestaties gaan ontbreken, en dat extra-inkomen verschaft in de
omstandigheden, waarin dat uit maatschappelijk oogpunt als wenschelijk
moet worden beschouwd'.
De aanleiding tot het instellen van de Commissie Van Rhijn was vijfledig,
te weten (72):
1. De doelstelling der sociale verzekering zal aanzienlijk worden verruimd. Het desideratum is: het scheppen van 'freedom from want',
dus het verzekeren van redelijk levensonderhoud aan alle leden der
gemeenschap onder alle omstandigheden, waarin dit zou ontbreken.
In feite wordt hiermee de weg van het 'Afscheid van de verzekeringsgedachte' zoals Veldkamp dat in 1978 bij het aanvaarden van
het ambt van bijzonder hoogleraar aantoonde (73) reeds ingeslagen.
Hoewel het nog tot in 1955 zal duren wordt hiermee de ontwikkeling
naar een stelsel van sociale volksverzekeringen ingeluid.
2.
Unificatie der sociale verzekering is gezien bovengenoemde wijdere
doelstelling urgent geworden uit oogpunt van 'organisch verband te
brengen tusschen de verschillende takken van voorzorg, zoodat een
28
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zoo eenvoudig mogelijk en rationele organisatie wordt verkregen en
de kosten van administratie en beheer tot het strikt noodige worden
beperkt'.
'In hoeverre het algemeene nationale karakter der verzekering en de
innerlijke eenheid van het stelsel moeten leiden tot eenheid van
uitkering bij verschillende taken der verzekering en voor alle verzekerden, ongeacht de hoegrootheid van hun normale inkomen en
ongeacht hun feitelijke levensstandaard. Met welke eenheid van
uitkeering dan vanzelf in principe eenheid van bijdrage verbonden

3.

is'.

4.

5.

Het ligt voor de hand dat uitgaande van de algemene doelstelling
(zie 1) in het bijzonder 'de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering,
de ziekteverzekering, de kinderbijslagregeling en de organisatie van
de geneeskundige zorg op geheel andere dan in Nederland aanvaarde
basis, zullen moeten worden opgetrokken'.
'De financi6le consequenties van een allround voorziening zullen
geheel anders zijn dan van het bestaande stelsel van sociale verzekering'. Het gaat er met name om hoe bij een afgerond geheel van
voorzieningen 'de verdeeling der kosten moet zijn tusschen de verzekerden, de werkgevers en den Staat'.

Zoals gezegd werkte de Commissie Van Rhijn sterk op basis van het eerder
genoemde Beveridge-rapport.
De grondslag, van het streven naar sociale zekerheid wordt beknopt
uiteengezet aan de hand van drie aspecten van dit streven, te weten 'den
zedelijken, den economischen en den internationalen'. Met betrekking tot
het eerste aspect van het streven naar sociale zekerheid wordt opgemerkt
dat duidelijk moet uitkomen 'dat sociale zekerheid geen doel in zichzelf
is.....

De maatschappij moet zoo worden georganiseerd, dat alle leden der

maatschappij behoorlijk werk vinden, waardoor de productie belangrijk
kan worden opgevoerd en de consumptie, vooral voor de minder bedeelden,
eveneens een sterk stijgende lijn kan volgen. Dat is hoofdzaak'.
Met betrekking tot het economische aspect van het streven naar sociale
zekerheid wordt opgemerkt dat een meer gelijkmatige koopkracht wordt
bevorderd door het herverdelende mechanisme van de sociale zekerheid,
onder andere als gevolg van:
1. In navolging van Beveridge wordt gesteld: 'First things first; bread
for everyone be cake for anybody'.
2. Het voorkomen van de inzinking van de vraag gedurende de werkloosheidsperiode als gevolg waarvan het economisch herstel gemakkelijk kan intreden (74).
Naast de sociale functie wordt derhalve door de Commissie Van Rhijn de
econom ische grondstag van een goed stelsel van sociale zekerheid naar
voren gebracht.

In het tweede deetrapport van de Commissie Van Rhijn worden voorstellen
gedaan die betrekking hebben op het stelsel, waaronder de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid.
Als rechtsgrond voor een toekomstig, 'sluitende en de gehele bevolking

omvattende' stelsel voor sociale zekerheid ziet de commissie:
'De gemeenschap, georganiseerd in den Staat, is aansprakelijk voor de
sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voor29
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waarde, dat deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen' (75).
Hiermee wordt een begin gemaakt naar de ontwikkeling van een volksverzekering, immers uit deze rechtsgrond vloeit volgens de commissie vanzelf voort 'dat het toekomstige sociale verzekeringsstelsel in beginsel de
geheele bevolking zal moeten omvatten ......
Men is voorstander van een gemengd stelsel van verzekering (premie) en
verzorging (belasting) op grond van een sociaal, een financieel en een
opvoedkundig argument (of grondslag).
Het toekomstige stelsel moet derhalve rusten op twee pijlers: het verzekeringskarakter en het solidariteitsprincipe.
Onder invloed van de Commissie Van Rhijn ontstaat een belangrijke
wijziging in het denken over sociale zekerheid. Bismarck wordt aangevuld
door Beveridge. Of met andere woorden, het accent wordt van de werknemersverzekeringen (betaald door premies) verlegd naar de volksverzekeringen (gefinancierd uit de algemene middelen). Naast het Risque Professionel - dat wil zeggen de lasten van bedrijfsongevallen moeten worden
gerekend tot de normale bedrijfsonkosten en de ongevallen-risico's moeten dan door de werkgevers worden gedragen - ontstaat de gedachte van
het Risque Social - dat wil zeggen ook in geval er geen bedrij fsongeval had
plaatsgevonden zou er ten behoeve van de werknemers bij loonderving
wegens ziekte, ouderdom of invaliditeit een regeling moeten worden
getroffen.
De na-oorlogse periode wordt gekenmerkt door een verdere uitbreiding en
groei van het stelsel van de sociale zekerheid. Het Nederlandse stelsel van
de sociale zekerheid wordt uitgebreid tot een groot aantal gebieden van
sociale verzekering, onder andere: de ongevallenverzekering, ziekteverzekering, ziekenverzorging, invaliditeits- en ouderdomsverzekering, kinderbijslagverzekering, wachtgeld- en werkloosheidsverzekeringen (en
voorzieningen) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De introductie
van de zogenaamde volksverzekeringen - dit zijn verzekeringen die voor
het gehele Nederlandse Volk gelden - zijn hier een uiting van. Veldkamp (76) merkt in dit verband op 'De hele periode vanaf de Tweede
Wereldoorlog tot nu toe is de meest markante en fundamentele geweest in
de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid. Niet alleen omdat
gedurende deze periode het systeem van sociale zekerheid, fundamenteel
uitgebreid en afgerond is, maar ook omdat dit gepaard is gegaan met het
streven het recht op sociale zekerheid te maken tot een fundamenteel
sociaal recht dat ook uiteindelijke erkenning zal krijgen in de Nederlandse
Grondwet'.
De Algemene Bijstandswet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
Algemene Ouderdomsverzekering, de Algemene Weduwen- en Wezenverzekering, de Algemene Kinderbijslagverzekering, de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten en in samenhang hiermee het vastleggen van
een 'sociaal minimum'-uitkering welke gekoppeld is aan het minimum
loon, zijn de instrumenten waarmee de erkenning van het recht op sociale
zekerheid als een wezenlijk menselijk recht tot uitdrukking worden gebracht (77).
In deze periode ontstond het inzicht dat sociaal zekerheidsbeleid eveneens
een belangrijke functie had met betrekking tot de te voeren sociaal30
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economische politiek. Vanuit de Keynesiaanse gedachtengang moet voorkomen worden dat er bijvoorbeeld ten gevolge van werkloosheid vraaguitval plaatsvindt (78). Het stelsel van sociale zekerheid draagt op deze
wijze bij aan een stabiele ontwikkeling in de maatschappelijke voortbrengingssfeer.
Door middel van het handhaven van koopkracht en consumptieve bestedingen ontstaan derhalve niet alleen grotere gelijkheid en sociale rechtvaarheid (79), maar kunnen fluctuaties in bijvoorbeeld de industrie worden
opgevangen (80). In dit verband wordt wel gesproken over de sociale
zekerheid als stabilisator in het economisch proces op korte termijn (81)
of van de stabilisatorfunctie van de sociale zekerheid (82) of sociale
zekerheid als determinant var, consumptieve bestedingen (83).

Tot slot
Bovenstaand beknopt historisch overzicht laat zien dat er vanaf 1945 een
proces in gang gezet is dat getypeerd kan worden door - een ontwikkeling
van verzekeringenmodel naar zorgmodel -. Na de eerste grote koerswending (Bismarck) was er in 1943-1947 sprake van een tweede grote
koerswending (Beveridge, Van Rhijn). Zowel de grondslagen, als de doelstelling en het stelsel werden principieel ter discussie gesteld. Het verzekeringenmodel wordt de facto, met name in de zestiger en zeventiger
jaren, sterk teruggedrongen. Veldkamp is zelfs van mening dat het woord
verzekering oneigenlijk gebruikt wordt als typering van het Nederlandse
systeem van sociale zekerheid. Hij baseert deze gedachte met name op
het in sterke mate afwezig zijn van causaliteit tussen premie en prestatie,
tussen risico en prestatie en tussen risico en premie (84). Hiermee is wel
aangetoond dat het verzekeringsbegrip in enge zin uit de sociale zekerheid
is verdwenen. Hiermee is niet gezegd dat in ons
huidige systeem van
sociale zekerheid geen belangrijke elementen uit het verzekeringenmodel
meer zitten. Zeker indien wij de opbouw, te weten: grondslagen, doelstelling en stelsel (zie schema 2.3.) van het verzekeringenmodel overzien, dan
moeten wij constateren dat in het huidige systeem nog belangrijke aspecten van het verzekeringenmodel aanwezig zijn. Wij denken dan in het
bijzonder aan: de juridische grondslag, de wijze van financiering, de wijze
van organisatie, uitvoering, toezicht en beheer.
Indien - zoals wij eerder deden geconstateerd wordt dat er een sterke
ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de richting van het zorgmodel dan
betekent dat echter niet dat deze ontwikkeling ten aanzien van alle door
ons onderscheiden modelkenmerken (zie schema 2.3.) in hetzelfde tempo
heeft plaatsgevonden. Deze gedifferentieerde ontwikkeling maakt de huidige sociale zekerheid zo uitermate complex en moeilijk veranderbaar.
In het kader van deze studie zullen wij nu nader ingaan op de wijze van
organisatie en uitvoering en de wijze van toezicht en beheer.
-

2.2.4. De bestuurlijk-organisatorische vormgeving van de uitvoering van
de sociale zekerheidswetten in historisch perspectief

In de Europese geschiedenis van de sociale zekerheid heeft de wijze van
uitvoering steeds in de belangstelling gestaan. Dupeyroux is van mening
dat nadat omstreeks de Tweede Wereldoorlog een einde komt aan de
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'doctrinaire strijd over het beginsel' (inhoud en opzet) en dat de twistpunten'nu voornamelijk nog betrekking hebben op de wijze van uitvoering' van
de sociale zekerheid (85).
In de Nederlandse geschiedenis van de sociale zekerheid heeft steeds een
spanningsveld bestaan tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties
en de overheid. Zo werd de invoering van de Ziektewet (Talma) vele jaren
vertraagd door de strijd om de uitvoering van die wet. Talma wilde de
uitvoering van de verzekeringen laten verrichten door een corporatief
orgaan, te weten de Raden van Arbeid. Deze organen zouden worden
samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Een dagelijks bestuur (vergelijkbaar met B & W) zou met de
dagelijkse leiding worden belast (86).
Van Zweeden (87) stelt dat het bij de uitvoering van de Ziektewet ging om
de vraag of deze wet moest worden uitgevoerd door de overheid via de
Raden van Arbeid of door het bedrijfsleven zelf via de bedrijfsverenigingen.

In dit verband is het van belang stil te staan bij het corporatisme als

besluitvormingsmodel.
Het corporatisme verwijst zowel naar een vorm van maatschappelijke
ordening als naar een staatsvorm. Het is volgens Van Waarden (88) maatschappijleer en staatsleer tegelijk.
Een corporatistische staat bestaat niet uit individuen, maar uit groepen.
Deze vormen de schakel tussen individu en staat. Concreet kan dat
betekenen dat het parlement niet door individuen wordt gekozen, maar
bijvoorbeeld door gezinnen (gezinshoofden), gemeenten of bedrijven. Dit
is het zogenaamde organisch kiesrecht. Ook is het mogelijk dat een deel
van de staatssoevereiniteit wordt overgedragen aan maatschappelijke
organisaties, de zogenoemde corporaties. Deze corporaties krijgen dan
eigen bevoegdheden en gaan een onderdeel van de staat vormen via
publiekrechtelijke corporaties (89).
In Nederland bestaan er drie opvattingen die in dit verband van belang
zijn, te weten (90):

-

-

Soevereiniteit in eigen kring; dat wil zeggen staat en maatschappij
staan geheel naast elkaar. Tegenover de overheidsmacht staat de
soevereiniteit in eigen kring (Protestants Christelijke stroming).
Subsidiariteit; houdt in dat staat en maatschappij niet zozeer naast
elkaar staan maar ze vormen 66n geheel waarbinnen een hi6rarchisch verband heerst. Binnen de staat bestaan gemeenschappen
met eigen zelfstandigheid, taken en rechten, die door de hogere
gemeenschap (de staat) niet mogen worden aangetast (Rooms-Katholieke stroming).
Functionele decentralisatie; past in het model waarbij de staat
(overheid) het uitgangspunt is, dit in tegenstelling tot de twee
eerder genoemde opvattingen waar de maatschappij het uitgangs-

punt vormt.

Om de risico's van machtsconcentratie (centralisatie) te vermijden
is in het kader van een doelmatig overheidsbestuur een belangrijke
taak weggelegd voor nieuwe organen. Deze organen moeten organisaties zijn van belanghebbenden, gesteund door deskundigen en aangevuld met vertegenwoordiges van het algemeen belang. De overheid heeft in deze organen wel een grote invloed. Deze vorm van
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functionele decentralisatie is meer te zien als een vorm van deconcentratie (Socialistische stroming). In de Liberale stroming is de
overheidsbemoeienis met de nieuwe organen minder groot. Dit is te
zien als de eigenlijke vorm van functionele decentralisatie.
De organisatie van de sociale zekerheid is volgens een corporatistisch
model opgebouwd. Immers in de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid zijn een aantal organen gesitueerd waarin belanghebbenden (in dit
geval veelal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties) zijn vertegenwoordigd. Naast en boven deze organen is er de staat
(overheid) die de uiteindelijke soevereiniteit heeft en het algemeen belang
behartigt.

In de Nederlandse wetgeving zijn zowel elementen van het soevereiniteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel, die onderling niet zoveel verschillen, als elementen van het beginsel van de functionele (deconcentratie) decentralisatie aanwezig. De kern van de discussie komt vaak neer op
de samenstelling van de publiekrechtelijke organen. Schematisch zou men
dat als volgt in beeld kunnen brengen.
Schema 2.4.
Samenstelling publiekrechtelijke organen.
Beginsel

Samenstelling

Soevereiniteit

Uitsluitend belanghebbenden

Subsidiariteit

Primair: belanghebbenden
Secundair: overheid

Functionele
decentralisatie

Belanghebbenden, deskundigen on overheid

Kenmerkend voor het beleidsproces en de uitvoering van de sociale zekerheid in Nederland is verder het bestaan van de Sociaal-Economische Raad.
Dupeyroux wijst erop dat de ontwikkeling van het Nederlandse stelsel
sterk is beTnvloed door de SER (91) en zo zouden wij er nog aan toe willen
voegen door een stelsel van centralistische arbeidsverhoudingen, ook op
het gebied van de sociale zekerheid (92).
Als gevolg van het corporatistische besluitvormingsmodel ontstaat er een
dualisme in de uitvoering van de sociale zekerheid. Dit dualisme wordt
gevoed door vragen met betrekking tot de mate waarin de corpora autonoom zijn. Waar houdt de verantwoordelijkheid van de corpora op en waar
begint de verantwoordelijkheid van de overheid is een weerkerende vraag
die door de geschiedenis van de uitvoering van de sociale zekerheid loopt.
Illustratief is in dit verband de totstandkoming van de Organisatiewet
Sociale Verzekering. Voor een goed begrip moeten wij opnieuw terug naar
het werk van de eerder genoemde Commissie Van Rhijn.
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Bij de organisatorische vormgeving van de uitvoering van de sociale
zekerheid spelen volgens de Commissie Van Rhijn 'drie groote strijdvragen, die als een roode draad door de geschiedenis van de organisatie der
sociale verzekering loopen:
overheidsorganen of particuliere organen;
centralisatie of decentralisatie;
territoriale of bedrijfsgewijze indeeling' (93).
Met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatorische vormgeving
stelt de Commissie Van Rhijn dat vanaf 1901 de volgende tendensen zijn
waar te nemen (94):

-

een duidelijke wens en streven naar zeggenschap van belanghebbenden (corpora),
een patstelling tussen overheid en belanghebbenden uitmondend in
een voor de meeste wetten geldende dualistische uitvoering,
in zijn algemeenheid geldt dat er sprake is van een gecentraliseerde
leiding en een gedecentraliseerde uitvoering, en
- de deels territoriale deels bedrijfsgewijze gedecentraliseerde uitvoering.
De Commisie Van Rhijn kiest voor een uitvoeringsorganisatie waarin de
belanghebbenden een beduidend minder belangrijke plaats innemen, waarin radicaal gebroken wordt met het dualistisch stelsel en waarin sprake is
van centralistische leiding en een territoriaal gedecentraliseerde uitvoering.
'De uitvoering van de geheele sociale verzekering in al haar geledingen
zou de Commissie willen opdragen aan een aantal in verschillende deelen
des lands gevestigde Sociale Raden, die bij de uitoefening van hun taak een
zoo groot mogelijke mate van zelfstandigheid genieten en in welke naast
de Overheid als zoodanig, de belangrijkste en meest representatieve organisaties uit de kringen der belanghebbenden in het betrokken gewest
zitting hebben. Deze Sociale Raden moeten overkoepeling vinden in een
op overeenkomstige wijze samengestelde Centralen Socialen Raad voor
het geheele land, die de algemeene richtlijnen voor de uitvoering vaststelt
- daarbij voortdurend voorgelicht door de gewestelijke organen - en die

controle uitoefent op het financieel beleid van de gewestelijke raden'.
De financi6n van de sociale verzekeringen zouden als 66n groot fonds
moeten worden beheerd door een zuiver administratief-technisch lichaam, onder controle van 'den Centralen Socialen Raad (95).
De Commissie Van Rhijn bleek een goed gevoel te hebben voor de maatschappelijke verhoudingen in Nederland toen ze stelde 'De Commissie
verheelt zich niet, dat een dergelijke radicale reorganisatie veel tegenkantingen zal ontmoeten, speciaal van de zijde der particuliere risicodragers, aan wie in de thans geldende sociale verzekeringsregelingen een
belangrijke plaats is ingeruimd' (96). De Stichting van de Arbeid aan wie
de voorstellen van de Commissie Van Rhijn werden voorgelegd, nam weI
de gedachte over dat er een eind moest komen aan het dualistische stelsel,
maar verwierp de Sociale Raden. Men vreesde namelijk dat deze Raden in
de praktijk al even ambtelijk zouden worden als de Raden van Arbeid (97).
De Stichting van de Arbeid was van mening dat de uitvoering van de
sociale verzekeringen het best kon worden toevertrouwd aan de in de
toekomst op te richten organen (bedrijfsschappen) in het kader van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (98). De vraag was echter nog of elk
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orgaan dat met de uitvoering is of wordt belast ook een eigen uitvoeringsapparaat moest krijgen of dat de administratie van al deze organen
gecentraliseerd kon worden. De Stichting was voorstander van centralisatie. Alleen de wijze waarop vormde een groot probleem. Moest de centralisatie afgedwongen worden of diende deze op basis van vrijwilligheid tot
stand te komen ?
In het voorjaar van 1948 publiceerde de Gemengde Commissie Van Rhijn
(de samenstelling ervan was een samensmelting van de Commissie Van
Rhijn en vertegenwoordigers uit de Stichting van de Arbeid) het'Rapport
inzake de herziening van de Sociale Verzekering (99). Het rapport gaat in
op de kring der verzekerden, de omvang van de te treffen voorzieningen,
de uitvoering der verzekering en het opbrengen van de middelen voor de
dekking van de uitgaven welke verbonden zijn aan het treffen van voorzieningen.
De gemengde commissie is van mening dat evenals ten aanzien van de
kring der verzekerden op het terrein van de uitvoering zoveel mogelijk
naar unificatie moet worden gestreefd. Het (huidige) dualisme in de
uitvoering moet opgeheven worden.
De commissie ziet de sociale verzekering bedrijfstakgewijze uitgevoerd
onder leiding van de besturen van de bedrijfsverenigingen, waarbij de
bedrijfsverenigingen de administratie van de verzekeringen in het algemeen toevertrouwen aan een centraal administratiekantoor. De Minister
van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor het geheel van de uitvoering.
Unificatie van de uitvoering wordt bewerkstelligd door het Centrale
Administratie Kantoor, met districtsgewijze vertakkingen. De bedrijfsverenigingen, waarvan het lidmaatschap verplicht was, zouden de administratie verplicht moeten onderbrengen bij het CAK.
In tegenstelling tot de voorstellen van de Commissie Van Rhijn wordt door
de Gemengde Commissie, onder invloed van het bedrijfsleven, gekozen
voor een functionele in plaats van een territoriale decentralisatie. Verder
geldt dat de machtsbalans tussen overheid en bedrij fsleven in deze organisatiestructuur weer is hersteld.
Vooral het aspect van de min of meer verplichte centrale administratie
ontmoette veel verzet. Het amendement Stapelkamp zorgde ervoor dat de
verplichte administratie werd afgezwakt. De centrale werknemers- en
werkgeversorganisaties kunnen de administratie onderbrengen bij een in
te stellen Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK). Hiermee
werd de weg vrij gemaakt voor de zogenaamde Zelfadministrerende Bedrijfsverenigingen. In de Organisatiewet Sociale Verzekering is de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid in 1952 wettelijk geregeld.
Bovenstaande historische schets laat zien dat wat betreft de wijze van
organisatie en de wijze van beheers- en toezichtsstructuur steeds de
spanning heeft bestaan tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de
overheid. Verschillende keren is er gestreefd naar een uitvoerings- en
beheersstructuur in de richting van het zorgmodel. Maatschappelijke
krachten hebben zich hiertegen steeds met succes verzet. De huidige
organisatie-en beheersstructuur vertoont in vele opzichten overeenkomsten met het verzekeringenmodel. In hoofdstuk 3 zullen wij zien dat in de
jaren zeventig opnieuw een machtsstrijd plaatsvindt tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de centrale overheid. Deze machtsstrijd wordt
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nog extra gecompliceerd doordat de centrale overheid niet alleen te
maken heeft met het georganiseerde bedrijfsleven maar ook met de lokale
overheid; vooral de grote gemeenten en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de zogenoemde (nog-) niet-geTnstitutionaliseerde belangengroepen. Evenals tijdens de ontstaansperiode van de sociale zekerheid
neemt de politisering in de sociale zekerheid sterk toe.

2.2.5. De huidige wetten, kosten en organisatie van sociale zekerheid
In deze subparagraaf

zullen wij slechts heel beknopt en schematisch
ingaan op de huidige wetten, kosten en organisatie van de sociale zekerheid.

De wetten
Schema 2.5. brengt de huidige sociale zekerheidswetten in beeld. Het
geeft tevens de ontstaansgeschiedenis van de wetten weer (100).

De kosten van en de volumina in de sociale zekerheid
De kosten
In het voorgaande hebben wij een overzicht gegeven van de sociale zekerheidswetten. Wij zullen nu stil staan bij de kostenkant van het stelsel van
sociale zekerheid. Tevens besteden wij beknopt aandacht aan de volumeontwikkelingen in de sociale zekerheid (101).

Tabel 2.1. geeft een globaal en beknopt overzicht van de financiifle

ontwikkelingen in de sociale zekerheid.

Tabel 2.1.
Onwikkeling collectieve uitgaven.
Jaar

Nationaal

inkomen
(in mld. gld.)

Uitgaven

Uitgaven

totale

sociale

collectieve

zekerheid

sector

(in % NI)

(in % NI)
1960
1970
1975
1980
1983

38.3
105.4
189.3
302.0
334.4

Mutatie 1960-1983
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35.9
48.2
59.9
63.5
70.6

10.3
18.3
25.4
28.3
31.8

34.7

21.5
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Schema 2.5.
Wetsontwikkeling en huidige wetten in de sociale zekerheid.
Sociale-Zekerheidsregeling

sedert

tot

Arbeidsongeschiktheid
Ongevallenwet
Zee-ongevallenwet
Land- en Tuinbouwongevallenwet
Ziektewet (ZW)
Invaliditeitswet (inval.verz.)
Mijnwerkers-invaliditeitswet
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers
Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)

1901/1921
1919
1922
1930
1919
1936
1963
1967

1967
1967
1967

Ouderdom
Invaliditeitswet (ouderdomsverz.)
Ouderdomswet (VOV)
Noodwet Ouderdomsvoorziening
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)

Ziektekosten
Ziekenfondsenbesluit
Ziekenfondswet (ZFW)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Kinderbijslag
Kinderbijslagwet (Loontrekkenden)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen
Algemene Kinderbijslagwet
Werkloosheid
Werkloosheidsbesluit
Werkloosheidswet (WW)
Sociale Voorziening voor Werkloze Werknemers
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

1976

*

1913
1919
1947

1965
1978
1957

1957
1959

*
*

1941

1965

1965
1968

*
*

1941
1951

1980
1980

1963/1980

1917

*

1952

1952

*

1952

1965

1965

*

Bijstand in bestaanskosten
Armenwet
1854/1912
1965
Algemene Bijstandswet (ABW)
Werkloze
Werknemers
(RWW)
1965
Rijksgroepsregeling
1956
Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR)

*

*
1967
1967
1967
*

1965

*

*
1984

Tot heden.
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In de afgelopen jaren is het aandeel van de sociale zekerheidsuitgaven in
het nationale inkomen toegenomen van circa 10% in 1960 tot bijna 32% in
1983 (verdrievoudiging). Ook de totale collectieve uitgaven namen in deze
periode sterk toe, te weten van circa 35% in 1960 tot circa 70% in 1983
(verdubbeling).

In schema 2.6. blijkt dat de explosieve ontwikkeling van de sociale zeker-

heidsuitgaven met name een gevolg is van de stijging in de werkloosheidsregelingen (en daarbinnen weer van de WWV (langdurige werkloosheid) en de RWW (schoolverlaters) (102).
Schema 2.6.
Uitkeringen sociale zekerheid (inclusief overheidsregelingen, exclusief pensioenen).
(Bron: Braakman, e.a., 1984).
1700.

Verkto/sheid

1600.
1500

1409.

1300.
1200.
/100.
1000.

900.
800 .

700

index
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

.

600

Volksgezondwid

500

(kiderdorn
400

Kinderbijslag
300

200
100

1970

1973

1975

1978

1980

1982

tild

Het overgrote deel van de sociale zekerheidsuitgaven wordt nog steeds
opgebracht door de werkgevers en de werknemers. Tabel 2.2. geeft een
overzicht.

De totale overheidsbijdrage is ten opzichte van 1960 toegenomen. Deze
toename is vanaf 1980 het sterkst in de categorie, uitgaven ten laste van
het Rijk, zijnde vooral de WVV en RWW (sociale voorzieningen in de sfeer
van de werkloosheid) en ABW-bijdragen.
De volumina

Aan de stijging van het beroep op de sociale zekerheidsregelingen lijkt
vooralsnog geen einde te komen. Tabel 2.3. geeft een overzicht (103).
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Tabel 2.2.
Financiering van de sociale zekerheid (%-verhouding in totaal opgebrachte middelen).
Jaar

Premies

Premies

werknemers werkgevers

1960
1970
1975
1980
1981
1982
1983

Rijksbijdra-

Uitgaven ten

gen aan sociale fondsen

laste van het

Rijk

46,9
47,8
43,7
40,1
41,8
44,2
46,2

35,3
38,9
34,3
32,6
31,6
29,7
29,1

4,8
5,3
7,4
13,6
10,9
7,8
3,8

13,0
8,0
14,6
13,7
15,7
18,3
20,9

-0,7

-6,2

1,0

7,9

Mutatie
1960-1983

Tabel 2.3.
Volume-ontwikkeling in de sociale zekerheid in de periode 19601984 (x 1000 personen).
1960

1970

1980

1981

19821

19831

19842

915

1203

1494
268

1519
253

1542
240

1561

1577
227

d. Werkloosheid5 22 59
e. Bijstand6
40 98

663
239
125

690
359

711
509

744
668

130

141

728
619
148

1850

2789

2950

3141

3286

3373

Categorie
a.

AOW/AWW

b. Ziektewet3

92

204

230

c. Arbeidsonge-

schiktheid4

158

1226

Totaal

287

157

1
Voorlopige cijfers.
2 Ramingen.
3
Aantal uitkeringsdagen gedeeld door 261.
4
Invaliditeitswet, Ongevallenwetten, WAO en AWW.
5 WW, WWV en RWW.
6
Armenwet, Bijstandsregelingen (exclusief RWW).

Bronnen: CBS, SVR, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
SVB.
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Wij hebben eerder laten zien dat de financiele lasten van de sociale
zekerheidsuitgaven voor een belangrijk deel worden opgebracht door de
zogenaamde actieve werknemers. Indien wij nu kijken naar de verhouding
tussen enerzijds het volume van uitkeringsgerechtigden en anderzijds het
volume van actieve werknemers dan kunnen wij blijkens de gegevens uit
tabel 2.4. constateren dat de verhouding sinds 1960 zeer sterk is teruggelopen.

Tabel 2.4.
Totaal aantal uitkeringsgerechtigden in- en exclusief AOW in verhouding tot de werkzame beroepsbevolking.
Jaar

Totaal aantal

Totaal aantal

uitkeringsgerechtigden

uitkeringsge- volume bedrijven termen termen
en overheid
van (1) van (2)
rechtigden

(x 1000)

excl.

AOW

Totaal arbeids-

(3) in

(3) in

(x 1000)

(x 1000)
(1)

1960
1970
1980
1981
19821
19831
19842

1226
1850
2789

2950
3141
3286
3373

(2)

(3)

424
802
1468
1606
1775

4182
4696
4807
4742
4625

3,4

1,5

9,9
5,9
3,3
3,0
2,6

1901

4541
4501

1,4
1,3

2,4
2,3

1974

2,5

1,7
1,6

1
Voorlopige cijfers.
2 Ramingen.

'De verhouding uit 1960, toen nog 3,4 werkenden stonden tegenover 66n
uitkeringsgerechtigde, is in 1984 gedaaid tot 1,3 staat tot 1. De laatste

jaren is deze teruglopende verhouding het gevolg van twee tegengestelde
bewegingen: enerzijds een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden, anderzijds een dalend arbeidsvolume. Steeds minder mensen moeten voor steeds
meer uitkeringsgerechtigden de lasten van de sociale zekerheid dragen.
Beperken we ons tot de verhouding binnen de potentittle beroepsbevolking,
dat wil zeggen dat de AOW buiten beschouwing wordt gelaten, dan valt de
volgende ontwikkeling te constateren. In 1960 waren er ongeveer 10
werkenden uit wier inkomen een uitkering werd gefinancierd. De afgelopen jaren is deze verhouding echter voortdurend gedaald met het uiteindelijke gevolg dat in 1984 naar raming het inkomen van een uitkeringsgerechtigde uit het inkomen van iets rneer dan twee werkenden moet worden
opgebracht' (104).
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De uitvoeringsorganisatie
Schema 2.7. geeft een beknopt overzicht van de huidige uitvoeringsorganisatie.
De werknemersverzekeringen (WW, ZW, WAO en de AAW) worden uitgevoerd door 26 bedrijfsverenigingen (BV). De bedrijfsverenigingen worden
bestuurd door vertegenwoordigers van de centrale werknemers-en werkgeversorganisaties.

Momenteel zijn er 18 bedrijfsverenigingen die de administratie laten
verrichten door het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK). Het
GAK heeft naast een hoofdkantoor 27 districtskantoren. Elk districtskantoor kan over lokale vestigingen beschikken.
De 8 overige bedrijfsverenigingen voeren de administratie van de werknemersverzekeringen zelf uit. De organisatiestructuur van de 8 zelfadministrerende bedrij fsverenigingen is nogal verschillend. De variatie loopt van
een centraal kantoor met een aantal meldingsposten tot een structuur die
sterke overeenkomsten heeft met die van het GAK. Twee zelfadministrerende bedrijfsverenigingen laten hun administratie verzorgen door een
stichting en een bedrijfsvereniging heeft de administratie opgedragen aan

een particulier bureau.
De bedrijfsverenigingen worden voor wat betreft de uitvoering van de
WAO en de AAW geadviseerd door de Gemeenschappelijke Medische
Dienst (GMD). De GMD wordt bestuurd door vertegenwoordigers van
werknemers- en werkgeversorganisaties en door vertegenwoordigers van
de overheid. De GMD heeft een centraal kantoor en 27 over het land

verspreide districtskantoren.
De bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst staan
onder toezicht van de Sociale Verzekeringsraad (SVR). De SVR bestaat uit
leden welke aangewezen worden door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en door vertegenwoordigers van de centrale werkgevers-en werknemersorganisaties. Naast de SVR bestaat de Federatie van
Bedrijfsverenigingen (FBV). De FBV heeft geen wettelijke taak met betrekking tot coBrdinatie en toezicht op de uitvoering van de werknemersverzekering. De FBV wordt dan ook niet genoemd in de CoBrdinatie Wet
Sociale Verzekering. Dit neemt niet weg dat de FBV een belangrijk en
invloedrijk orgaan is (105).
De ZFW wordt uitgevoerd door regionale ziekenfondsen die onder toezicht
staan van de Ziekenfondsraad. De Ziekenfondsraad houdt eveneens toezicht op de uitvoering van de AWBZ. Deze wet wordt uitgevoerd door
particuliere ziektekostenverzekeraars.
De Ziekenfondsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van: werkgevers- en werknemersorganisaties, de overheid, ziekenfondsen en organisaties van medewerkers van de ziekenfondsen. Naast de ZFR bestaat er een
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen.
Via het College van Toezicht houdt de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (dit was de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene) toezicht op de Ziekenfondsraad.
De uitvoering van de AOW, AAW en de AKW/KWL/KKZ is opgedragen aan
22 Raden van Arbeid.
De Raden van Arbeid bestaan uit een door de Kroon benoemde voorzitter
en verder uit vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversorga41

*1\)

Schema 2.7.

De uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid.

Wetten
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·
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nisaties. De uitvoering van deze volksverzekeringen staat onder toezicht
van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Het bestuur van de SVB bestaat
uit vertegenwoordigers die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangewezen. De SVB staat onder toezicht van de SVR.
De Raden van Arbeid zijn verenigd in een Vereniging van Raden van
Arbeid.
De werknemersvoorzieningen (WWV, RWW en WSW) worden uitgevoerd
door de gemeenten, in het bijzonder door de (gemeentelijke) sociale
dienst. Met betrekking tot de uitvoering van de WWV en RWW bestaan er
een drietal uitvoeringsvarianten. Bij de grote gemeenten (meer dan
50.000 inwoners) is er meestal een gemeentelijke sociale dienst met een
aantal eigen bevoegdheden. Bij de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners bestaat er meestal een sociale dienst die onderdeel uitmaakt van
de secretarie. De gemeenten met minder dan 10.000 inwoners kennen vaak
samen met een aantal andere kleine gemeenten een intergemeentelijke
uitvoering van de genoemde sociale voorzieningen.
In de jaren zeventig heeft er bij de gemeentelijke sociale diensten een
belangrijk en ingrijpend veranderingsproces plaatsgevonden (106).
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op
de uitvoering van de WWV en WSW. Hiertoe heeft het ministerie per
provincie een consulentschap sociale voorzieningen ingesteld. Het voormalige ministerie van CRM hield toezicht op de uitvoering van de RWW
(als onderdeel van de ABW). Hiertoe heeft dit ministerie per provincie een
Bureau Landelijk Contact CRM ingesteld. Vanaf eind 1982 is de Directie
Algemene Bijstandszaken van het voormalige Ministerie van CRM ondergebracht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze
departementale herindeling zal gevolgen hebben voor o.a. de provinciale
toezichtsstructuur, ondermeer door het samenvoegen van de provinciale
diensten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van
Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA) treden
als belangenorganisatie op.

2.2.6.Samenvatting
In de voorgaande paragrafen hebben wij de ontwikkelingen van de sociale
zekerheid vanaf + 1900 geschetst met behulp van twee ideaaltypen' van
sociale zekerheid, te weten het verzekeringenmodel en het zorgmodel.
Wij hebben erop gewezen dat voor het begin van de twintigste eeuw
eveneens sprake was van zekere vormen van sociale zekerheid. Deze
vormen zijn in globale zin in te delen in twee categorie6n, te weten:
vormen die primair voortkomen uit of verwant zijn met arbeid en
arbeidsorganisaties (onder andere gilden en gildenbossen, knechtsgilden en knechtsbossen),
vormen die primair voortkomen uit of verwant zijn met instituties
als kerk en staat (onder andere liefdadigheid, armenzorg, poor law,
friendly societies).
De sociale zekerheid zoals wij die nu kennen ontstond echter aan het begin
van deze eeuw onder invloed van Bismarck. De verplichte sociale verzekering werd onder invioed van de industri6le revolutie geintroduceerd, mede
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ook om opkomende socialistische bewegingen de wind uit de zeilen te
nemen.
Een tweede grote koerswijziging vond plaats in en vlak na de Tweede
Wereldoorlog onder invloed van Beveridge. De grote vooroorlogse werkloosheid was mede aanleiding om de grondslagen en doelstellingen voor
sociale zekerheid in structurele zin bij te stellen. Voor Nederland gebeurde dat door de interdepartementale Commissie Van Rhijn. Onder invloed
van deze koerswijziging veranderde het stelsel van de sociale zekerheid
vanaf ca. 1955 in Nedertand grondig. De economische groei maakte een

dergelijke verandering zeer wel mogelijk.
Vanaf de tweede helft van de zeventiger jaren is naar het schijnt een derde
grote koerswijziging in de sociale zekerheid nodig. Deze koerswijziging
staat bekend onder de naam stelsetherziening van de sociale zekerheid.
Wij hebben aangegeven dat de huidige voorstellen tot stelselherziening
niet als een derde grote koerswijziging kunnen worden gezien.
Opnieuw vormen de hoge werkloosheid en de structurele problemen in de
economie een belangrijke aanteiding het stelsel te herzien. De contouren
van een nieuwe industri8le revolutie ten gevolge van de micro-electronica
worden zichtbaar. Het bijna voltooide stelsel is onbetaalbaar geworden en
is volgens sommigen de oorzaak van de stagnerende economische ontwikkeling.
De vergelijkbaarheid met de aanleiding van de tweede koerswijziging is
er, maar er zijn ook grote verschillen. Met name de maatschappelijke,
sociale en culturele omstandigheden zijn nu fundamenteel anders dan
toen. Pluriformiteit, individualisering, emancipatie en een relatief hoog
welvaartsniveau zijn enkele begrippen waarmee de huidige samenleving
valt te kenmerken.
Wij hebben laten zien dat er vanaf 1900 tot 1975 een ontwikkeling heeft
plaatsgevonden die gekenschetst kan worden met - van sociale verzekering naar sociale zorg. Ons huidige model van sociale zekerheid draagt
echter zowel kenmerken van het verzekeringen - als het zorgmodel. Er is
echter geen sprake van dat de'mengverhouding' gelijk is voor alle kenmerken van grondslag, doelstelling en stelsel.
Wat betreft de stelselkenmerken geldt dat in de wijze van prestatie
(uitkering) het element van causaliteit nagenoeg ontbreekt en dat de
overige drie stelselkenmerken nog sterk vanuit het verzekeringenmodel

zijn ingevuld.
Voor wat betreft de doelstelling is de nadruk komen te liggen op het
zorgmodel.
Ten aanzien van de grondslagen geldt dat de privaatrechtelijke variant
nog sterk aanwezig is, evenals de gedachte dat sociale zekerheid gezien
moet worden als een correctie op de onvolkomenheden in het marktmodel.
Zeker voordat de omstandigheden noopten tot een 'derde koers'-discussie
gold dat sociaal-maatschappelijk gezien de verzorgingsstaat model stond.
In de huidige sociale zekerheid gelden zowel de maatschappelijke ongeschiktheid als de ongeschiktheid tot arbeid als filosofische grondslag.
Deze niet parallel lopende ontwikkeling draagt niet alleen zorg voor een
grote spanning in de huidige sociale zekerheid zeker in tijden van economische verandering - maar draagt er ook toe bij dat veranderen in de
sociale zekerheid uiterst moeilijk is. Het zijn met name de historisch
-

44

HISTORISCH PERSPECTIEF

2.3.2.

verworven machtsposities van het georganiseerde bedrijfsleven en instellingen die de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in zekere mate
beperken.

2.3. Arbeidsvoorziening in historisch perspectief

2.3.1.Inleiding
Deze studie is naast haar gerichtheid op het beleid en de uitvoering van de
sociale zekerheidswetten en -regelingen gericht op het beleid en de
uitvoering van de arbeidsvoorzieningswetten en -regelingen. Tussen beide
beleidsgebieden bestaan nauwe raakvlakken, waarover straks meer. Het
arbeidsvoorzieningsbeleid heeft bovendien raakvlakken met het werkgelegenheids- en sociaal-economisch beleid alsook met het gezondheidszorg- en welzijnsbeleid. Voorzover deze raakvlakken binnen deze studie
van belang zijn zullen wij hieraan aandacht besteden.
In deze paragraaf zullen wij beknopt ingaan op de historische ontwikkelingen van het arbeidsvoorzieningsbeleid en arbeidsmarktbeleid in Nederland.
Verder zullen wij aandacht besteden aan de huidige situatie, met aandacht
voor doelstellingen en organisatievorm, alsmede aan de recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsvoorzieningsbeleid.
2.3.2. Historische ontwikkelingen
Het arbeidsmarktbeleid omvat twee belangrijke beleidsgebieden, te weten:

-

het werkgelegenheidsbeleid met als onderdelen het sociaal-economisch beleid en het industriebeleid, en
het arbeidsvoorzieningsbeleid.

Hoewel de recente naamsverandering van het Ministerie van Sociale
Zaken in Sociale Zaken en Werkgelegenheid anders doet vermoeden is het
werkgelegenheidsbeleid primair en traditioneel een zaak van het Ministerie van Economische Zaken. Het arbeidsvoorzieningsbeleid valt primair
onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (107).
Wij zullen onze aandacht voornamelijk richten op het arbeidsvoorzieningsbeleid.
De organisaties die de arbeidsmarkt op basis van beleidsdoelstellingen
beTnvloeden zijn naar ons idee onder te verdelen in drie categorie6n, te
weten (108):
- overheidsorganisaties,
particuliere organisaties (onder andere uitzendbureau's en particuliere beroepskeuzebureau's), en
profit en non-profit organisaties (met name grotere bedrijven, banken en (semi-)overheidsorganisaties).
Hoewel van belang voor het functioneren van de arbeidsmarkt (en de
verschillende deelmarkten) zullen wij, gegeven de aard van deze studie,
niet ingaan op de laatste categorie.
Van Voorden onderscheidt in de periode vanaf 1900 tot heden drie fa45
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verband met de

huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanaf circa 1980 zullen wij aan
Van Voordens' indeling een vierde fase toevoegen (110).

In de eerste fase, omstreeks de eeuwwisseling, bevindt de arbeidsbemiddeling zich nog uitsluitend in particuliere handen. De zogenoemde 'placeurs' en kroegbazen nemen hierin een belangrijke plaats in. De ongecontroleerde vorm van bemiddeling gaat veelal gepaard met verwerpelijke nevenverschijnselen; niet de maximale arbeidsvoorziening aan werklozen, maar particulier gewin blijkt veelal uiteindelijk richtsnoer bij de
bemiddelingsactiviteiten.
Als een reactie op dit type bemiddeling zijn (in de tweede fase) verenigingen ontstaan voor arbeidsbemiddeling (1885 te Amsterdam, 1886 te Den
Haag en 1887 te Rotterdam) welke na de eeuwwisseling werden gevolgd
door de openbare bemiddeling op basis van gemeentelijke nitiatief (in 1902
werd het eerste bureau voor openbare arbeidsbemiddeling te Schiedam
geopend). Deze bemiddeling beperkte zich expliciet tot een neutraal
karakter; zij was niet eenzijdig op het werkgevers- of het werknemersbelang gericht. Ze werd bovendien gratis verschaft. De wettelijke regeling
van de arbeidsbemiddeling in 1930 bood relatief laat een legale grondslag
aan de reeds geruime tijd functionerende openbare arbeidsbemiddeling
door particulieren. Elke gemeente werd verplicht een bureau te stichten
waar werklozen konden worden geregistreerd en aan arbeid geholpen.
Sinds 1940 heeft de centrale overheid middels het toenmalige Ri jksarbeidsbureau de bemiddeling aan zich getrokken.
Een derde fase wordt ingeluid omstreeks de jaren vijftig, wanneer het
overheidsbeleid door een trage aanpassing aan de ontwikkeling van maatschappelijke behoeften op de arbeidsmarkt op enige terreinen een vacuum
laat ontstaan, waarin nieuwe particuliere instituties tot ontwikkeling
kunnen komen. Zo komen op het gebied van de bemiddelingsarbeid de
uitzend- en uitleenorganisaties tot ontwikkeling, die tegemoet komen aan
de maatschappelijke behoeften aan vormen van tijdelijke arbeid. Op het
terrein van de voorlichting vindt sinds de jaren vijftig een toenemende
penetratie plaats van particuliere voorlichtingsinstituten. In deze fase,
wellicht het best aangeduid met 'geTntegreerde bemiddeling' krijgt het
particulier initiatief opnieuw een rol in het geheel van het arbeidsvoorzieningsbeleid.

In de loop van de jaren zeventig namen onder invloed van de zich snel
wijzigende economische condities de spanningen op de arbeidsmarkt toe.
De expansieve economische groei van de jaren zestig stagneerde onder
invloed van verzadigingsprocessen op de internationale afzetmarkten, en
van zich wijzigende internationale concurrentieverhoudingen, waarbij ook
deoliecrisisvan 1973 een belangrijke rol speelde. Deze ontwikkelingen en
de in snel tempo toenemende rationalisering en automatisering binnen de
bedrijven leidden tot groeiende werkloosheid en grote uitstoot van werk-

nemers naar de arbeidsongeschiktheidswetten, maar aanvankelijk ook tot
een groot aantal moeilijk vervulbare vacatures. Het beleid richtte zich in
eerste instantie slechts op de opheffing van deze moeilijk vervulbare
vacatures. Dit leidde in 1979 tot verschillende Knelpuntennota's zowel
van de overheid als van de sociale partners (111). Er worden talloze
maatregelen voorgesteld om de discrepanties op de arbeidsmarkt te ver46
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minderen, zoals verruiming van het begrip 'passende arbeid', een gericht
her-, bij- en omscholingsbeleid, subsidies op loonkosten om het aanpassingsproces te versnellen. Opnieuw was het beleid voornamelijk een arbeidsvoorzieningsbeleid. Aan de kern van de problemen werd in deze
nota's geen aandacht besteed.
De discrepantieproblematiek die zich aan het eind van de jaren zeventig
op een hoogtepunt bevond, loste zich min of meer vanzelf op. Vanaf het
begin van de jaren tachtig nam de werkloosheid onder invioed van de snel
verslechterende economische situatie schrikbarend toe, terwijl tegelijkertijd het aantal vacatures sterk afnam. Einde 1982 stonden tegenover
650.000 werklozen (oude definitie) nog maar + 10.000 vacatures, terwijl
de situatie begin 1979 was dat tegenover + 275.000 werklozen + 80.000
vacatures stonden (112).
De periode vanaf het begin van de jaren tachtig kunnen we de vierde fase
van het arbeidsmarktbeleid noemen. Deze fase kenmerkt zich door het
feit dat het arbeidsmarktbeleid niet uitsluitend gericht is op een betere
afstemming van het aanbod op de vraag maar dat een beleid tot herverdeling van arbeid en verruiming van werkgelegenheid - door het scheppen
van (tijdelijke) arbeidsplaatsen - steeds meer prioriteit begint te krijgen.
De toenemende werkloosheid leidt er ook toe dat werkgevers en, met
name, werknemers zich niet meer alleen gaan bezighouden met de arbeidsvoorwaarden (lonen) in het collectieve overleg. De groei van de
werkloosheid noodzaakt vooral de vakbeweging zich meer en meer te gaan
bemoeien met het arbeidsmarktbeleid van de overheid.
De door Lulofs (113) aangebracht scheiding tussen loonmarkt en werkgelegenheids- of allocatiemarkt (in onze termen: de arbeidsmarkt) doet
daarom, wat het aspect van de inbreng van de verschillende partijen
betreft, steeds minder recht aan de werkelijkheid. Lulofs constateerde
een scheiding tussen de loonmarkt, waar de prijs van de arbeid wordt
gevormd, en de werkgelegenheidsmarkt (of arbeidsmarkt), waar de ruil
van arbeidskrachten tegen loon tot stand komt. Op de loonmarkt resulteerden de regels voor het loonzettingsproces uit de onderhandelingen
tussen werkgevers, werknemers en overheid. De overheid stelde de regels
op de arbeidsmarkt vast. Dit laatst nu is veranderd. Ook de arbeidsmarkt
wordt meer en meer onderdeel van de 'arbeidsverhoudingen': 'Arbeidsbemiddeling, vacaturemelding, plaatsingsbevorderende maatregelen, scholingsmaatregelen maar voordl ook maatregelen tot herverdeling van arbeid (vervroegde pensionering, VUT, deeltijdarbeid en arbeidstijdverkorting) worden in toenemende mate onderdeel van CAO-onderhandelingen
waar maatschappelijke organisaties traditioneel afspraken over hun arbeidsverhoudingen maken. Anders gezegd: de arbeidsmarkt, traditioneel
object van overheidsbeleid, wordt meer en meer onderdeel van onderhande sociale partners en de overheid' (114). Dit
delingsprocessen tussen
.'
de meest centrale doelstellingen van het arvooral
voor
een
van
geldt
beidsmarktbeleid in de vierde fase: de herverdeling van arbeid. Voor het
slagen daarvan is in eerste instantie de instemming van de werknemer(sorganisaties) en werkgever(sorganisaties) vereist. Deze integratie van het
arbeidsmarktbeleid in het veld van de arbeidsverhoudingen leidt echter
tot problemen, o.a. vanwege de vormgeving van het arbeidsmarktbeleid:
in het arbeidsmarktbeleid overheerst de regionale.aanpak op decentraal
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niveau, terwijl de arbeidsvoorwaarden per bedrijfstak of bedrijf worden
geregeld.
Er is nog een andere reden, die Van Voorden (115) niet noemt, waarom de
integratie van het arbeidsmarktbeleid in het veld van de arbeidsverhoudingen niet soepel verloopt. We doelen daarbij op het feit dat de derde
determinant van ons arbeidsbestel, de arbeidsorganisatie, tot nu toe volledig buiten beeld is gebleven (116). Op dit domein zijn het uitsluitend de
werkgevers die regelend opgetreden hebben en optreden.
Zolang dat het geval is, zal het onderhandelingsproces op de arbeidsmarkt
- zeker als herverdeling van de arbeid 66n van de belangrijks
te doelstellingen is - niet voorspoedig kunnen verlopen.
Met dit vraagstuk van de noodzaak van integratie van arbeidsmarktbeleid

en organisatiebeleid om succesvol tegemoet te komen aan de doelstellingen van het arbeidsmarkbeleid, zijn we weer aangeland bij de vraagzijde
van de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen, die zich
daar afspelen, zijn naar
onze mening van essentieel belang voor een goed functionerende arbeidsmarkt in de toekomst. Dit geldt niet alleen voor de invoering van deeltijdarbeid, maar ook voor de bestrijding van de geconstateerde rigiditeit op de

arbeidsmarkt. Herstructurering van de arbeidsorganisatie is nodig om
te doorbreken (117). En dit raakt evenzeer het economische (industrie)beleid als het arbeidsmarktbeleid.
Het voorgaande laat zien dat er steeds sprake is geweest van een spanningsveld tussen particuliere en overheidsbemoeienis enerzijds en tussen
centrale en lokale overheidsbemoeienis anderzijds (118) op de arbeidsmarkt.

deze rigiditeit

2.3.3. De huidige arbeidsvoorziening
In het arbeidsvoorzieningsbeleid van de overheid staan de volgende doel-

stellingen centraal:
bemiddeling tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt,
informatie aan werkzoekenden omtrent de arbeidsmarktsituaties,
beroepen- en beroepskeuzevoorlichting,
om-, her- en bijscholing,
overige mobiliteitsbevorderingen, en
creatie van tijdelijke arbeidsplaatsen.
Om deze doelstellingen te realiseren zijn naast een organisatorische
infrastructuur allerlei regelingen ontworpen.
Zonder volledigheid na te streven noemen wij de belangrijkste regelingen,
plannen en instrumenten van het arbeidsbemiddelings- en voorzieningsbe-

leid.

Werkgelegenheidsbeleid:
plannen, experimenten deeltijdarbeid, subsidieregelingen ten behoeve van herverdeling van werk, arbeidsplaatsenverbetering.
Arbeidsvoorzieningsbeleid:
passende arbeid en ontslagbeleid, START (uitzendbureau overheid),
wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, stimulering vakopleiding schoolverlaters, etc.
Scholingsbeleid:
regeling voor scholing in de centra voor vakopleiding van volwassenen, scholing in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven,
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studiekostenregeling werkzoekenden, bijdrageregeling vakopleiding
jeugdigen, etc.
Plaatsingsbeleid:
plaatsingsbevorderende maatregel, loonsuppletieregeling, etc.
Werkgelegenheidsverruimend beleid:
werkgelegenheidsverruimende maatregel.

Organisatorische infrastructuur van het arbeidsvoorzieningsbeleid

Het huidige arbeidsvoorzieningsbeleid is ondergebracht bij het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Ministerie kent 4 directoraten-generaal, te weten:

Algemene beleidsaangelegenheden,
- Arbeid,
Sociale Zekerheid (zie paragraaf 2.2.),
- Arbeidsvoorziening.,
De beleidsbepaling van het arbeidsvoorzieningsbeleid vindt op centraal
niveau plaats. De uitvoering van het beleid geschiedt met behulp van een
aantal organen waarvan de belangrijkste zijn (zie schema 2.8.):
De Districtsbureaus voor de Arbeidsvoorziening (DBA) op provinciaal niveau. Er zijn 11 DBA's.
De Gewestelijke Arbeidsbureau's, waarvan er 65 zijn. Onder een
GAB kunnen zogenaamde arbeidsbureaus ressorteren. In totaal zijn
er momenteel 75 arbeidsbureaus.
De Centra voor Vakopleiding van Volwassenen, waarvan er momen-

teel 25 zijn.

De Districtsbureaus voor Aanvullende en Civieltechnische Werken
(DACW) waarvan er momenteel drie zijn.

2.3.4. Veranderingen en recente ontwikkelingen met betrekking tot het
arbeidsvoorzieningsbeleid

Het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS)
Op het functioneren van het GAB bestond en bestaat nog steeds veel
kritiek. Er was sprake van een negatieve beeldvorming bij zowel de
werkgevers als bij de werkzoekenden. Van Voorden (120) zegt hierover het
volgende: 'Het huidige beeld (dit is in 1975; JR) van het GAB toont dit
instituut nog te veel als een arbeidsbureau waar werklozen door te stempelen hun recht op een werkloosheidsuitkering behouden en als een bemid-

delingsbureau dat voornamelijk ongeschoolde en marginale werknemers
als aanbod heeft'.
In aansluiting hierop kan gesteld worden dat mede op basis van de theorie6n over segmentering van de arbeidsmarkt (121) het primaire segment
in rechtstreeks contact met de 'primaire werkgever' aan een baan komt en
het secundaire segment is aangewezen op bemiddeling van het GAB. In een
poging verbetering aan te brengen in het functioneren van het GAB werd
in het begin van de zeventiger jaren een 'blauwdruk' voor een nieuwe
arbeidsvoorzieningsorganisatie opgezet. Aan het werken met blauwdruk-
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Schema 2.8.
Organisatorische vormgeving van het huidige arbeidsvoorzieningsbeleid.
Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

DirectoraatGeneraal Arbeidsvoorziening

Districtsbureaus
voor Aanvullende
en Civieltechnische Werken
(DACW)

Districtsbureaus
voor de Arbeidsvoorziening
(DBA)

Gewestelijke
Arbeids Bureaus (GAB)

Centra voor
Vakopleiding van vol-

wassenen
Arbeidsbureau

(AB)
ken bleken nogal wat bezwaren verbonden te zijn (122). Besloten werd nu
via een experiment te komen tot een Arbeidsbureau Nieuwe Stijl.
Aan een onderzoeksinstituut werd de opdracht verstrekt om 'experimenterend te zoeken naar een model waarbinnen de uiteenlopende functies
van het arbeidsbureau in harmonie met elkaar en met een
evenwichtige
verdeling van de aandacht tot ontwikkeling en uitvoering kunnen komen' (123). Via experimenten bij vier arbeidsbureaus is nu een ontwikkeling opgang gekomen die te omschrijven is als: een verandering van de
Arbeidsbureaus Traditionele Stijl (ATS) naar Arbeidsbureaus Nieuwe Stijl
(ANS). Het ANS, zo is de bedoeling, moet meer oog hebben voor de
behoeften van de gebruikers, hetgeen onder andere verwezenlijkt kan
worden door een onderscheid naar soorten gebruikers te maken (de diantwerknemer die zichzelf kan helpen (bemiddelen) en de cli6nt-werknemer
die hulp van het arbeidsbureau nodig heeft) en door deskundige en goed op
elkaar afgestemde dienstverlening te bewerkstelligen.
In de organisatorische vormgeving van het ANS klinkt de eerder
besproken
segmenteringstheorie duidelijk door. In het zogenaamde organisatorische
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'klaverblad model' (124) is sprake een open en een gesloten gedeelte en van
een algemene en een bijzondere arbeidsbemiddeling (-voorziening). Het
doel van de algemene en bijzondere arbeidsvoorziening in het ANS kan als
volgt worden omschreven:
'Het doel van de afdeling Algemene Arbeidsvoorziening is mensen te
helpen zichzelf inzicht te verschaffen over de grenzen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in relatie tot hun eigen wensen en hen helpen om
binnen die grenzen een passende functie te vinden en te aanvaarden'.
'Het doel van de af deling Bijzondere Arbeidsvoorziening is mensen helpen
zichzelf bewust te worden van de grenzen van hun kunnen en hen adviseren, motiveren en helpen om binnen die grenzen een passende functie te
vinden en daarin aanvaard te worden' (125).
De ontwikkeling van ATS naar ANS is nagenoeg voltooid.
In deel III van deze studie komen wij terug op dit veranderingsproces.
Zeker omdat naar nu blijkt de aandacht steeds meer verlegd wordt naar de
client-werkgever en derhalve de vraag gesteld kan worden of het genoemde veranderingsproces met grote consequenties voor de organisatorische
vormgeving niet reeds achterhaald is op het moment dat het volledig is
ingevoerd.

Naar een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet
Op dit moment heeft de SER een structuurschets voor een nieuwe arbeidsvoorzieningswet in behandeling. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER om een advies hierover gevraagd. De adviesaanvraag van de minister is door de Raad voor de Arbeidsmarkt (dit is een
permanente commissie van de SER) in behandeling genomen (126).
Volgens Van Voorden (127) liggen de volgende overwegingen ten grondslag
aan de nieuwe wet:
De behoefte aan het stroomlijnen van de bestaande zeer verbrokkelde regelingen (zie paragraaf 2.3.3.).
Het tot uitdrukking brengen in een nieuwe wet van de maatschappelijke veranderingen en de verdergaande taak van de overheid in de
arbeidsvoorziening. De aandacht van het arbeidsvoorzieningsbeleid
richt zich heden ten dage steeds meer op het werk(-leer) verdelingsaspect, terwijl in de bestaande wet de nadruk nog steeds ligt op de
bescherming van de individuele werkloze (zie paragraaf 2.3.2.).
De structuurschets voor een nieuwe arbeidsvoorzieningswet gaat op de
volgende aspecten in (128):

1. arbeidsbemiddelingen;
2. instrumenten van de overheid;
3. variabele arbeidsvoorzieningsinstrumenten;
4. quoteringsregelingen (te denken valt aan: gehandicapten, jongeren
etnische minderheden);
5. het recht op de diensten van de openbare arbeidsvoorziening;
6.
registratie en uitwisseling van gegevens;
7. adviesinstanties van de organen van de openbare arbeidsvoorziening.
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Hoe de nieuwe wet er uit zal gaan zien valt op dit moment nog niet te
zeggen. Wel staat vast dat er belangrijke veranderingen zullen optreden
met name ook ten aanzien van de uitvoering van het arbeidsvoorzieningsbeleid. Hierin zal het GAB een belangrijke plaats blijven behouden.
Inmiddels is het SER-advies gepubliceerd over de toekomstige organisatie
van het arbeidsvoorzieningsbeleid (129). De invloed van de werkgeversen werknemersorganisaties zal daarin zowel op centraal als op regionaal
niveau substantieel worden uitgebreid.

Bovengenoemde ontwikkelingen - Arbeidsbureau Nieuwe Stijl en een
nieuwe Arbeidsvoorzieningswet - geven aan dat de rol van de overheid op

de arbeidsmarkt aan sterke heroriantaties toe is en dat het arbeidsvoorzieningsbeleid op uitvoerend niveau sterk in beweging is. Opvallend hierbij
is dat de relatie met andere beleidsgebieden (onder andere sociale zekerheid en welzijnsbeleid) beperkt aandacht krijgt in bovengenoemde ontwikkelingen. In de structuurschets voor een nieuwe arbeidsvoorzieningswet
komen de twee genoemde beleidsgebieden niet aan de orde. Dit gebeurt
overigens wel in het Decentralisatieplan (130) waar drie zogenaamde
inrichtingsmodellen worden uitgewerkt, te weten:
- het decentralisatiemodel;
- het concurrentiemodel;
- het dienstverleningsmodel.
De verwevenheid tussen genoemde beleidsgebieden komt bijvoorbeeld als

volgt tot uitdrukking. In het arbeidsbemiddelingsbeleid komt de nadruk in
toenemende mate te liggen op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Een en
ander betekent dat de GAB's hun 'sociale verzekeringentaak' een steeds
lagere prioriteit geven. Het gevolg hiervan is dat bedrijfsverenigingen en
gemeenten steeds grotere problemen hebben om de uitkeringen adequaat

af te wikkelen.

Tot slot merken wij nog op dat op decentraal niveau allerlei initiatieven
ontwikkeld worden om het arbeidsvoorzieningsbeleid te verbeteren. Wij
verwijzen in dit verband slechts naar een studie waarbij de afstemming
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt benaderd wordt via een zogenaamd marketingmodel (131).

2.3.5.Samenvatting
Evenals de sociale zekerheid hebben wij het arbeidsvoorzieningsbeleid in
een historisch perspectief geschetst. Minder uitgebreid, omdat het arbeidsvoorzieningsvraagstuk minder omvangrijk is dan het sociaal zekerheidsvraagstuk, maar ook omdat de nadruk in deze studie meer ligt op de
sociale zekerheid dan op de arbeidsvoorziening.
Wij hebben de arbeidsvoorziening geschetst aan de hand van het driefasen model van Van Voorden waaraan wij in verband met de ontwikkelingen in de afgelopen jaren een vierde fase hebben toegevoegd.
Fase 1 (voor 1900). De arbeidsbemiddeling en -voorziening bevindt zich
uitsluitend in particuliere handen.
Fase 2 (vanaf 1900 tot 1950). Als reactie op de eerste fase ontstaan
verenigingen voor arbeidsbemiddeling gevolgd door openbare bemiddeling
op basis van gemeentelijke initiatieven. In 1930 ontstond een wettelijke
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regeling die elke gemeente verplichtte een bureau te stichten waar werklozen werden geregistreerd en aan arbeid konden worden geholpen. Sinds
1940 heeft de centrale overheid de bemiddeling naar zich toe getrokken.
Fase 3 (vanaf 1950-1975). Er ontstaan, als reactie op de weinig aanpassingsgerichte centrale arbeidsbemiddeling, particuliere initiatieven in de
vorm van uitzend-, uitleen- en voorlichtingsbureaus. De knelpunten op de
arbeidsmarkt nemen toe. Het betreft voornamelijk kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties. Het arbeidsbureau ondergaat een structurele wijziging in de vorm van het zogenaamde Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS).
Hierin ligt de nadruk op de werknemer als cli6nt (aanbodzijde). De zelfwerkzaamheid van cliEnten wordt benadrukt. Onder invloed van de hoge
en sterk toenemende werkloosheid verdwijnen de genoemde discrepanties
tegen het einde van de jaren zeventig.
Fase 4 (vanaf 1975-heden). De nadruk komt naast arbeidsbemiddeling en
-voorziening te liggen op een beleid dat gericht is op herverdeling van
arbeid, verruiming van de werkgelegenheid en het scheppen van tijdelijke
arbeidsplaatsen al dan niet met behoud van sociale zekerheidsuitkering.
Terwijl in deze fase het ANS-proces zijn voltooiing nadert blijkt de
behoefte om de nadruk te leggen op de werkgever als diant (vraagzijde)
steeds groter.
Bovendien zien wij in deze fase dat de sociale partners een grotere invloed
willen in het arbeidsvoorzieningsbeleid, niet alleen op centraal niveau
maar ook op regionaal niveau. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet. De relatie tussen sociaal zekerheidsbeleid en arbeidsvoorzieningsbeleid wordt steeds zichtbaarder. Reden om in het experiment met de Regionale Co6rdinatie Commissies de Gewestelijke Arbeidsbureaus te betrekken.
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Hoofdstuk 3

Huidige beleidscontext van sociale

zekerheid en arbeidsvoorziening

3.1.

Een algemeen kader

In dit hoofdstuk zullen wij, tegen de achtergrond van de historische schets
en de huidige situatie op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening, ingaan op de beleidsproblemen en de beleidscontext van
beide beleidsgebieden (1).
Wij zullen dat doen aan de hand van een schema waarin in grote lijnen een
aantal ontwikkelingen worden weergegeven. Alvorens wij dit schema
presenteren maken wij voor een goed begrip enkele opmerkingen.
Vanaf het eind van de zestiger jaren tot het begin van de jaren tachtig
werden en worden pogingen ondernomen om het stelsel van sociale zekerheid, in het bijzonder de beheers- en uitvoeringsstructuur alsmede de
prestatiestructuur, grondig te herzien. Voor wat betreft de beheers- en
uitvoeringsstructuur werden in de jaren tachtig (tot heden) nog geen
oplossingen in de praktijk gebracht. De herziening van de beheers- en
uitvoeringsorganisatie verkeerde eind zeventiger jaren in een patstelling.
Over de voorgenomen stelselherziening (in feite een diepingrijpende verandering van de prestatiestructuur) bestaat grote onenigheid (2). Op beide

aspecten komen wij in dit hoofdstuk uitvoerig terug.
In schema 3.1. noemen wij in de kolom 'beleidscontext' een vijftal aspecten die van invloed zijn op de sociale zekerheid of onderdelen (grondslagen, doelstelling en stelselkenmerken) ervan en de arbeidsmarkt. Gezien
de patstelling in de reorganisatiediscussie werd aan het begin van de jaren
tachtig door het Ministerie van Sociale Zaken het initiatief genomen om
een proces van vrijwillige coBrdinatie op gang te brengen. Deze cotlrdinatie had zowel betrekking op het uitvoeringsbeleid van de werkloosheid en
arbeidsvoorziening als op de co6rdinatie van de uitvoering van wetten en
overige instrumenten op beide beleidsgebieden. Het Overlegorgaan Werkloosheids en Arbeidsvoorzieningen (OWA) moest zorg dragen voor een
vrijwillige codrdinatie van het uitvoeringsbeleid en de Regionale Coardinatie Commissies (RCC) moesten zorg dragen voor een vrijwillige co8rdinatie van de uitvoering op regionaal en lokaal niveau.
De genoem de ontwikkeling van vrijwillige coBrdinatie werd destijds (1979)
verder ingegeven door aspecten van een te voeren 'volumebeheersingsbeleid' en 'het voorkomen van knelpunten op de arbeidsmarkt'.
Schema 3.1. brengt bovengenoemde ontwikkelingen in beeld. De presentatie van deze ontwikkelingen is tevens van belang omdat wij in deze studie
een bestuurskundige en organisatiekundige analyse verrichten van het
veranderingsbeleid op het gebied van de sociale zekerheid vanaf het einde
van de zestiger jaren (kolom B van schema 3.1.: beleidsonstwikkelingen)
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Schema 3.1.
Verandering in de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening; beleidscontext, beleidsontwikkelingen en concrete stappen.
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3.2.1.

en omdat wij een deel van de resultaten van het RCC-evaluatie-onder-

zoek (3) hanteren om meer inzicht te krijgen in het beoordelen van vragen
als:

-

kan vrijwillige regionale collrdinatie een bijdrage leveren aan het

oplossen van reeds eerder gesignaleerde problemen in de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid, en
kan vrijwillige regionale co8rdinatie een bijdrage leveren aan het
proces van beleidsvoorbereiding op het gebied van verandering in de
sociale zekerheid (kolom C van schema 3.1.: concrete stappen) ?

3.2. De beleidscontext
3.2.1.Financieel-economische veranderingen en sociale zekerheid
Reeds een aantal jaren zijn 'vriend en vijand' van het huidige stelsel van
sociale zekerheid ervan overtuigd dat er, gegeven de structurele economische problemen waarin Nederland verzeild is geraakt, bezuinigd moet
worden op de sociale zekerheidsuitgaven. Over de wijze waarop (tijdelijk
of structureel) lopen de meningen uiteen. Het stelsel dreigt, mede ten
gevolge van het achterblijven van de economische groei, onbetaalbaar te
worden.
In 1983 werd in totaal bijna 105 miljard gulden aan de sociale zekerheid
uitgegeven, dat is 30% van het nationaal inkomen. Deze uitgaven moeten
globaal genomen opgebracht worden door ondernemingen (ca. 30%), centrale en lokale overheid (ca. 20%), werknemers (ca. 46%), overigen (ca.
4%), waaronder sociale verzekeringsfondsen (zie hoofdstuk 2).
Verdere stijging van de sociale zekerheidsuitgaven gaat derhalve ten
koste van verdere premiestijging en verhoging van de collectieve uitgaven. In de periode 1950-1980 is het aandeel van de collectieve uitgaven in
het nationaal inkomen meer dan verdubbeld (van 31,5% naar 65,4%) (4).
De collectieve uitgaven kunnen worden verdeeld in eigen bestedingen in
de collectieve sector (onder andere salarissen, investeringen) en de zogenaamde overdrachtsuitgaven (onder andere sociale zekerheidsuitgaven,
rente, subsidies, vermogensoverdrachten). Uit cijfers nu blijkt dat de
eigen bestedingen vanaf 1970 nauwelijks meer zijn gegroeid (5).
De overdrachtsuitgaven nemen echter vanaf 1950 (14,8%) gestaag toe
(1980: 42,1%). Voor de periode vanaf 1970 kan dan ook globaal worden
gesteld dat de toename van de collectieve uitgaven hoofdzakelijk wordt
bepaald door de toename van de overdrachtsuitgaven. Bij de overdrachtsuitgaven is het vooral de sociale zekerheidssfeer die tot de sterke stijging
heeft geleid (6).
Via een ingewikkeld stelsel van koppelingsmechanismen tussen lonen en
sociale zekerheidsuitgaven (7) hebben bezuinigingen op de sociale zekerheidsuitgaven verstrekkende gevolgen. Zo wijzen Schouten en Kolnaar (8)
erop dat bezuinigingen op de sociale zekerheidsuitgaven bijvoorbeeld door
ontkoppeling van de uitkeringen aan de lonen via een bijstelling van de
sociale zekerheidsuitgaven naar beneden zal leiden tot vraaguitval en nog
minder rendabele productiecapaciteit. Dit heeft dan weer tot gevolg dat
de aantallen niet-actieven toenemen, hetgeen weer leidt tot een verhoging van de overdrachtsuitgaven. Ook Douben (9) wijst op dit gevaar.
Toch zullen er maatregelen nodig zijn. Een aantal richtingen wordt aange57
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geven, waarvan sommige schoorvoetend worden bewandeld. Zonder deze
verder uit te werken noemen wij een aantal hoofdrichtingen, te weten:
stelselherziening (10), nominale aanpassing van de uitkeringen (11), volumebeleid (12), reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid,
coardinatie van het uitvoeringsbeleid (OWA) en coardinatie van de uitvoering (RCC). (Zie ook schema 3.1.).
Voordat wij de beknopte toelichting op schema 3.1. vervolgen blijven wij
even stilstaan bij de zogenaamde stelselherziening (prestatiestelsel) van
de sociale zekerheid voorzover deze
betrekking heeft op de financieeleconomische aspecten.
Enerzijds wordt door een stringent bezuinigingsbeleid in de sfeer van
nominale aanpassingen van de uitkeringen getracht de uitgaven van sociale zekerheid te beperken. Anderzijds worden structurele herzieningen van

het stelsel, in het bijzonder het prestatiestelsel, zelf voorgesteld.
Hoewel naar onze mening een herziening van het stelsel van sociale
zekerheid op een samenhangde wijze moet plaatsvinden wordt nu de
aandacht primair gericht op de wijziging van het prestatiestelsel.
In de afgelopen jaren zijn er diverse en omvangrijke bezuinigingspl
annen
door de opeenvolgende kabinetten gelanceerd. Onder maatschappelijke en
politieke druk zijn vele van deze plannen niet doorgegaan, zoals de wijziging van de Ziektewet, de invoering van een eigen bijdrage in de gezondheidszorg en de verlaging van de WAO tot 75% van het laatstverdiende
loon. Mede daardoor zijn de voorgenomen bezuinigingsschema's achteraf
niet gehaald (13). In de periode 1977-1982 is globaal 6 miljard bezuinigd,
terwijl een bedrag van 10 mil jard was nagestreefd (14). De bezuinigingen
die wel gerealiseerd zijn, zijn voor een belangrijk deel gevonden in bevriezing van uitkeringen, wijzigingen in de kinderbijslagregelingen en doorwerking van premie-bijstellingen. Bij het laatste speelt ook de gefaseerde
terugtrekking van de rijksbijrage een belangrijke rol. Zo is per saldo in
1982 de bijdrage van de schatkist verminderd met 2 miljard. (Zie hoofdstuk 2).
Met de voorgenomen stelselwijzigingen worden eveneens forse bezuinigingen nagestreefd van in totaal ca. 6 miljard voor de komende 3 jaar (15).
In het najaar van 1984 is de Tweede Kamer accoord gegaan met het
verlagen van de WW, WWV en WAO (in 2 fasen)-uitkeringen tot 70%. Er
wordt een fundamentele en structurele verandering van het stelsel mee
beoogd. In de discussies die daaraan vooraf zijn gegaan ging het vooral om
de keuze voor het tweetrajectensysteem en zijn vele varianten of, het

vangnetsysteem. Het Kabinet heeft gekozen voor het vangnetsysteem.
Inmiddels heeft de SER een zeer verdeeld advies hierover uitgebracht (16). Wij komen hierop terug.

3.2.2. Technologische veranderingen en sociale zekerheid

Zonder dat wij uitgebreid stil zullen staan bij de aard van de technologische veranderingen willen wij er wel op wijzen dat deze
zodanig zijn dat
ze betrokken zouden moeten worden bij de discussie over de
herziening
van de sociale zekerheid.
Mede tengevolge van de toepassing van micro-electronica, niet alleen in
de industrie, maar ook in de tertiaire en quartaire sector zullen er enorme
veranderingen optreden in de wijze van productie en dienstverlening.
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Meer kapitaal- en minder arbeidsintensieve productie en dienstverlening
zullen het gevolg zijn.
Voor achtergronden en toekomstige ontwikkelingen van de veranderingen
in de industrie verwijzen wij naar de WRR-studie 'Plaats en Toekomst van
de Industrie' (17) en de (Voortgangs)rapporten van de Adviescommissie
inzake (de voortgang van) het industriebeleid (18). In de genoemde rapporten wordt gewezen op het leggen van accenten op kennis- en kapitaalintensieve industrie. Het vervangen van werknemers door robots staat nog
slechts in de kinderschoenen, evenals de toepassing van computer aided
design en manufacturing (cad-cam -systemen). Export van kennis wordt
een belangrijke factor.
Genoemde ontwikkelingen zullen vergaande gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de financieringsstructuur van de sociale zekerheid.
Douben pleitte reeds in het begin van de jaren zeventig voor een andere
wijze van financiering van ons sociaal zekerheidsstelsel (19). Niet de loonsom maar de toegevoegde waarde, het totaal verdiende inkomen per
onderneming, zou de grondslag moeten worden van de premieheffing.
Kapitaalintensieve bedrijven zouden op deze manier meer moeten gaan
bijdragen aan het instandhouden van de sociale zekerheid. Het aannemen
van personeel moet weer aantrekkelijk worden gemaakt. Deze mening is
niet alleen Wagner maar ook Van Elswijk (20) toegedaan. De laatste heeft
een voorstel uitgewerkt dat inspeelt op deze veranderingen in de industrie. Het FNV is eveneens van mening dat op grond van een positief effect
op de werkgelegenheid het finanderingsstelsel van de sociale zekerheid
zou moeten veranderen in de richting van een (werkgevers) premieheffing
op basis van de toegevoegde waarde (21).
Ook de VVD is de mening toegedaan dat het financieringsstelsel van de
sociale zekerheid zou moeten veranderen. De mogelijkheden van fondsvorming zouden onderzocht moeten worden (22).
Deleeck draagt een aantal mogelijke alternatieven aan voor het wijzigen
van het financieringsstelsel van de sociale zekerheid tegen de achtergrond
van te verwachten positieve werkgelegenheidseffecten (onder andere toegevoegde waarde-financiering) en door Pierik wordt berekend dat premieheffing over de toegevoegde waarde tot gevolg heeft dat in de meeste
sectoren van het bedrijfsleven een lastenverlichting zal optreden. In een
aantal sectoren, waaronder de (semi-)overheid en het bank- en verzekeringswezen treedt echter een aanzienlijke lastenverzwaring op van circa
7.5 mil jard gulden. De inkomens van de lager betaalden zullen erop
vooruitgaan (23).
Tenslotte wijzen wij op plannen in de PvdA waarin gepleit wordt voor het
wijzigen van het financieringsstelsel om de productiefactor arbeid goedkoper te maken ten opzichte van de factor kapitaal. Een en ander te
realiseren door de werkgeverspremies niet meer te heffen op de loonsom
maar op toegevoegde waarde (24).
In de huidige plannen tot stelselherziening is weinig van deze principiible
discussies over het financieringstelsel terug te vinden.
3.2.3. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
'De' arbeidsmarkt bestaat niet. Er blijkt veeleer sprake te zijn van 'een
versplintering van de arbeidsmarkten' (25), waar er zoveel factoren als
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geslacht, leeftijd, ervaring, scholing, nationaliteit, maar ook verschillen
in vermogen of inkomen en levensstijl een rol spelen. Gewezeri wordt
verder op het verschijnsel van arbeidsdeelmarkten, zoals: bedrijfsdeelmarkt, vakdeelmarkt, ongestructureerde markt en geografische deelmarkt (26). De gegevens van de arbeidsmarkt zijn bovendien helaas nog
erg beperkt, omdat wij tot nu toe slechts over statische (standcijfers) en
nog vrijwel niet over dynamische (stroomcijfers) arbeidsmarktgegevens
beschikken. Recent concludeerde de SER dat in zo'n geval de beleidsontwikkeling ernstig gehandicapt is (27).
De gegevens in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.2.5.) laten echter zien dat de
omvang van de werkloosheid de laatste jaren dramatisch is toegenomen.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (28) noemt twee
belangrijke oorzaken van de aanzienlijke stijging van de werkloosheid, te
weten:
De groei van de beroepsbevolking. In 1981 is de beroepsbevolking
met 90.000 toegenomen tot ongeveer 5,5 miljoen personen. In de
periode 1975-1980 was de jaarlijkse toename 65.000 personen. De
beroepsbevolking groeit onder invloed van een drietal factoren, te
weten: afnemende groei van de onderwijsparticipatie, afnemende
groei van het aantal AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden en een minder sterke groei van de arbeidsmarktdeelname van de (gehuwde)
vrouwen.
De daling van de werkgelegenheid. De werkgelegenheid is in 1981
ten opzichte van 1980 met 60.000 arbeidsjaren gedaald. Een daling
die zich naar verwachting ook de komende jaren zal doorzetten. De
daling van de werkgelegenheid doet zich overigens in vrijwel alle
sectoren voor; alleen de quartaire sector groeit nog iets. Echter
onvoldoende om het verlies in de andere sectoren op te vangen.
Het aantal vacatures is drastisch verlaagd. In 1979 (29) waren er gemiddeld 210.000 werklozen en hiertegenover stond een vraag naar bijna
70.000 arbeidskrachten.
In de 'Rapportage Arbeidsmarkt 1983' blijkt dat de situatie op de arbeidsmarkt alleen maar verslechterd is. Tegenover 800.000 geregistreerde
werklozen staan nog geen 10.000 vacatures.
Een bijzonder probleem vormt de jeugdwerkloosheid (30). Niet alle jeugdigen worden echter in gelijke mate door de jeugdwerkloosheid getroffen.
Het zijn met name de jongeren beneden 19 jaar, de meisjes meer dan de
jongens, de lager opgeleiden, de voortijdige schoolverlaters en de etnische
minderheden, die het meest worden getroffen.
Ook de duur van de werkloosheid neemt sterk toe (31), hetgeen onder
andere betekent dat de rol van de gemeenten (voeren WWV en ABW uit)
belangrijker wordt.

Het werkgelegenheidsbeleid van de afgelopen jaren kan vanuit twee invalshoeken als volgt worden samengevat (32):
'Vanuit het economisch beleid lopen er drie sporen naar het werkgelegenheidsbeleid:
1.
bevordering economisch herstel door een gericht bezuinigingsbeleid
op de collectieve uitgaven en een stringent inkomensbeleid,
2.
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versterking van de industriale structuur zoals voorgesteld door de
Commissie Wagner.
Vanuit het arbeidsvoorzieningsbeleid bestaan de volgende beleidsopties:
a. herverdeling van arbeid door arbeidstijdverkorting en stimulering
deeltijdarbeid;
b.
creatie van nieuwe (tijdelijke) arbeidsplaatsen in de quartaire sector
in de vorm van WVM -plaatsen of werken met behoud van uitkering
waaronder het Gemeenschapstakenplan en het stimuleren van zogenoemde werkgelegenheidsprojecten:
Deze recente ontwikkelingen beTnvloeden niet alleen de arbeidsmarkt
maar hebben ook een directe invloed op de sociale zekerheid. Dit geldt
zowel met betrekking tot de hoogte van de uitkeringen als ten aanzien van
de andere aspecten van het stelsel. Het sociale zekerheidsbeleid en het
arbeidsvoorzieningsbeleid worden door deze ontwikkelingen in toenemende mate met elkaar geconfronteerd.
3.

3.2.4.Sociaal-maatschappelijke veranderingen met betrekking tot de betekenis van arbeid
In hoofdstuk 2 hebben wij cijfermatig laten zien dat er in 1960 tegenover
10 werkenden 1 uitkeringsgerechtigde stond, terwijl er in 1984 (naar
schatting) tegenover 2 werkenden l uitkeringsgerechtigde staat. Deze
ontwikkeling kan vorstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor de
solidariteit van de actieven met de niet-actieven, maar ook voor de
individuele ontplooiingsmogelijkheden en de sociaal-culturele integratie
van de zogenaamde niet-actieven. Er dreigt een grimmige belangenstrijd

tussen actieven en niet-actieven, tussen gezonden en zieken, tussen vrouwen en mannen, tussen Nederlanders en etnische minderheden. Ook totale
berusting en apathie kan het gevolg zijn (33).
Het gevolg van individuele en sociaal-maatschappelijke desTntegratie als
gevolg van het ontbreken van een arbeidsperspectief is levensgroot aanwezig. Immers de plaats die iemand in het arbeidsbestel inneemt, is tevens
in sterke mate bepalend voor de positie in de maatschappij. In feite
moeten wij echter vaststellen dat er nog weinig wetenschappelijk inzicht
bestaat in de gevolgen van langdurige werkloosheid voor individu en
samenleving. Vast staat dat voor velen sprake zal zijn van een al dan niet
gedwongen herdefinitie van de betekenis van arbeid. Van Dijck en Jansen
(34) merken in dit verband op dat hiermee tevens een veranderende opvatting over loopbaan samenhangt. 'Het 'vaste' dienstverband op basis van
66n, vroeger doorlopen, lang leertraject, met de achterliggende verwachting van een 'life time employment' maakt plaats voor een (soms meer
'gekozen', soms meer gedwongen) mobiliteit qua plaats, functie en loopbaankoers'. Op de arbeidsmarkt zijn deze tekenen steeds duidelijker waar
te nemen in termen van flexibele werktijden en dienstverbanden, herverdeling van arbeid. Volgens van Dijck en Jansen wordt in het huidige sociale
zekerheidsbeleid te weinig rekening gehouden met deze veranderingen in
het arbeidsbestel. Ze verwachten dat met name ten gevolge van economische en technologische ontwikkelingen het sociale zekerheidsstelsel vanuit de arbeidsorganisatie zal worden veranderd (35).
In met name de grote steden (36), waar de gevolgen van de hoge werkloos61
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heid het meest complex zijn, worden allerlei initiatieven genomen. Globaal vallen deze in twee categorieiin uiteen, te weten:
het versterken van de reguliere werkgelegenheid, en
het ontwikkelen van een werkloosheidsbeleid waarbij aan het begrip
arbeid een tuimere betekenis wordt toegekend. Alternatieve werkprojecten, kleinschalige bedrijfjes en werken met behoud van uitkering zijn voorbeelden van genoemde initiatieven (37).
Deze activiteiten vragen in toenemende mate een betere afstemming
tussen het beleid van de gemeenten, de uitkeringsinstanties en de arbeidsbemiddelingsinstanties en tussen genoemde instanties op lokaal en regio-

naal niveau met instanties op centraal niveau. Centrale vragen in dit
verband spelen zich af rondom thema's als: concurrentievervalsing, verdringing van reguliere arbeid door werken met behoud van uitkering,
budgetvervalsing, terugploegen van uitkeringsgelden, sollicitatieplicht en
sanctiebeleid.
Het sociaal zekerheidsbeleid en het arbeids(markt)beleid raken in toenemende mate met elkaar vervlochten.

3.2.5.'Politieke' ontwikkelingen in de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening

In de sociale zekerheid is sprake van een corporatistisch besluitvormingsmodel dat in de naoorlogse jaren vrijwel ononderbroken werd gekenmerkt
door centralistische arbeidsverhoudingen (38). Dupeyroux wijst erop dat
in bijna alle West-Europese landen vanaf de Tweede Wereldoorlog belangentegenstellingen hebben bestaan over de wijzen van uitvoering. 'ledereen wit er beter van worden, en niemand wil erop toeleggen ...... zodoende
ontstaat een felle strijd over de wijze waarop deze herverdeling (van het
nationaal inkomen; JR) dient te geschieden'. Dupeyroux wijst niet alleen
op de tegenstellingen tussen de sodale groepen maar ook en vooral op de
tegenstellingen tussen de instellingen die de sociale zekerheidswetten
uitvoeren, beheersen en controleren. Hij omschrijft het aldus 'Zeer uiteenlopende instellingen worden dan veelvuldig in een bittere strijd gewikkeld, namelijk die van de wettelijke stelsels, van de aanvullende stelsels,
de ondernemingen, de ziekte- en particuliere verzekering, die evenzovele
'pressure groups' vormen' (39).
Voor ons land geldt dat er historisch gezien steeds sprake is geweest van
een dualisme tussen de overheid en de belangengroepen (corpora). Het
streven naar het behoud van c.q. het uitbreiden van autonomie is steeds
een belangrijk aspect geweest in de discussie over de stelselelementen van
de sociale zekerheid. In met name de naoorlogse jaren, nadat de strijd over
de uitvoeringsorganisaties in 1953 was beslecht, hebben de overheid en de
geinstitutionaliseerde belangengroepen, min of meer in harmonie in een
gunstig economisch getij, gewerkt aan de verdere uitbouw en voltooiing
van het sociaal zekerheidsstelsel.
Vanaf het begin van de jaren zeventig is er ten gevolge van de economische crisis sprake van een toenemende politieke spanning in de sociale
zekerheid. Van deze spanning is zowel sprake ats het gaat om veranderingen van het stelsel in het algemeen als om veranderingen met betrekking
tot onderdelen van het stelsel, bijvoorbeeld de organisatie van de uitvoe62
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ring ervan. Met betrekking tot het algemene aspect kan gesteld worden
dat ingrijpende herzieningen van het stelsel tot 1985 onmogelijk zijn
gebleken. Het corporatistische besluitvormingsmodel bleek hier, met name als gevolg van de eensgezindheid tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties, uitstekend geschikt om aanvallen op de autonomie en
machtsposities van de belangengroepen af te slaan. De veranderingsvoorstellen (40) worden 'wegoverlegd'. Het zijn, zoals Veldkamp het omschreef, de '200 van Mertens in de sociale zekerheid die de dienst uitmaken.

In de samenleving tekenen zich op dit moment echter belangrijke reacties
af. De niet-actieven voelen zich in steeds mindere mate vertegenwoordigd door de vakbeweging. Recentelijk heeft er een bundeling van nietactieven-organisaties (WAO-groepen, bijstandsmoeders) plaatsgevonden,
met als doel te gaan deelnemen aan het overleg over de toekomstige
inrichting van het sociale zekerheidsstelsel en de voorgenomen bezuini-

gingen (41).
Daarnaast is er een zeer grote groep ambtenaren en personeel werkzaam
in de instellingen van sociale zekerheid die over een beperkter 'onderhandelingsinstrumentarium' beschikt dan werknemers in de particuliere sector. De lokale overheid, verenigd in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, speelt een belangrijke rol in zowel de uitvoering van het sociaal
zekerheids- en arbeidsvoorzieningsbeleid als bij het opvangen van de
gevolgen van bijvoorbeeld langdurige werkloosheid. De gemeenten, de
grote vier voorop, willen deze positie tevens terugzien in het politieke
machtsspel.
Burgerlijke ongehoorzaamheid begint een probleem te worden nu het
beleid zijn legitimiteit aan het verliezen is. Gezien deze ontwikkelingen
staan de arbeidsverhoudingen onder druk van niet alleen de opkomende
'niet-actieven-organisaties' maar ook van de lokale en provinciale overheden.

Aan de 'drie grote strijdvragen' (zie paragraaf 2.2.4.) worden nieuwe
dimensies toegevoegd, waardoor de complexiteit van het beleidsproces
alleen maar groter wordt. Een zeer zorgvuldige afweging van beleidsvoorstellen is een extra belangrijke voorwaarde geworden in verband met de
legitimiteit van het beleid.
3.3. De beleidsontwikkelingen
3.3.1. Herziening van het stelsel van sociale zekerheid, in het bijzonder de
uitvoeringsorganisatie

Vanaf het eind van de jaren zestig vindt er op centraal niveau een discussie
plaats over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid in het
bijzonder de reorganisatie van de uitvoering van de sociate zekerheid. De
vijftien jaren dat deze discussie inmiddels duurt, kunnen in drie perioden
worden onderverdeeld:
De slructurele aanpak (1967-1976): het stelsel
In 1967 heeft de regering aan de SER advies gevraagd over:
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-

het beperken van de aanspraken krachtens de sociale verzekering,

-

het vereenvoudigen van de uitvoering van de sociale verzekeringen.

an

De SER achtte daarvoor diepgaand onderzoek nodig. Aan twee adviesbureaus werd de opdracht verstrekt een onderzoek te verrichten. Eind
oktober 1972 werd het onderzoek afgerond met het rapport betreffende
alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekering (42). In dit
zogenaamde Altprnatievenrapport werd een groot aantal mogelijkheden
beschreven ter vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid;
zowel met betrekking tot het prestatie- en financieringsstelsel alsook
met betrekking tot het organisatie- en toezicht- en beheersstelsel van de

sociale zekerheid.
Uiteindelijk bleek de SER toch niet in staat om een advies inzake de
vereenvoudiging van de sociale zekerheid uit te brengen. De discussie
binnen de centrale organisaties van werkgevers en werknemers bereikte
eind 1976 een voorlopige afronding in die zin dat het alternatievenrapport
op hoofdzaken werd afgewezen en in de bureauladen verdween.
De heroriEntatie (1976-1979): de organisatie

De bewindslieden van Sociale Zaken bleken niet bereid te wachten op
discussies in de SER. Reden waarom ze in 1976 een ambtelijke projectgroep aan het werk zetten met als opdracht (43):
het vraagstuk van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid primair te benaderen vanuit een streven naar verbetering van
de beheersing van het uitvoeringsproces en voorstellen te doen voor
een nadere regeling van de taak, plaats en functie van de SVR,
alsmede;
het voorbereiden van een gerichte adviesaanvrage ter zake aan de
SER en daarbij een blauwdruk voor een nieuwe organisatiestructuur.
In mei 1979 verscheen het zogenaamde Interimrapport van de ambtelijke
projectgroep.
De SER kon niet blijven afwachten en verstrekte de twee adviesbureaus
een vervolgopdracht, waarin echter een aantal essentiale randvoorwaarden (beperkingen) waren opgenomen. Met name was van belang dat de
machtspositie van het georganiseerde bedrijfsleven in de uitvoeringsorganisatie gehandhaafd zou moeten worden (44). Het vervolgonderzoek werd
eind 1979 afgerond met het rapport: Eindrapport betreffende het vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn (45).
Er lagen nu twee voorstellen. De SER kon opnieuw niet tot een advies
komen. De patstelling tekende zich af.
De reactie (1980-heden): 'stelsel' voor organisatie

Het Kabinet heeft met het Interimrapport aangegeven in welke richting
de toekomstige uitvoeringsorganisatie zich zou moeten ontwikkelen. De
SER heef t nog steeds geen integraal advies inzake de vereenvoudiging van
de uitvoering van de sociale zekerheid kunnen opstellen. Inmiddels komt
een stroom van reacties op gang. Elke zichzelf respecterende organisatie
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die betrokken is bij de uitvoering van de sociale zekerheid blijkt over een
eigen'meest geschikt' uitvoeringsmodel voor de organisatie van de sociale
zekerheid te beschikken (46). De patstelling voor wat betreft de herziening van de uitvoeringsorganisatie is nu compleet. Een jarenlange discussie over de toekomstige uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid is
vastgelopen nog voordat regering en parlement, clitnten en werkers in de
uitvoeringsorganisaties hierbij zijn betrokken.
De aandacht komt nu hoofdzakelijk te liggen bij de herziening van het
prestatiestelsel. Van een (geintegreerde) stelselherziening is geen sprake
(zie hoofdstuk 2). Het beleid inzake de uitvoeringsorganisatie wordt in
twee delen gesplitst, te weten: de topstructuur en de basisstructuur. Over
de uitvoeringsorganisatie aan de top heeft de SER in 1981 een advies
uitgebracht (47).
Wij hebben er eerder op gewezen dat twee stelselvarianten een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat zijn het zogenaamde vangnetsysteem en het
twee-trajecten-systeem. Bij de keuze voor de ene of de andere variant
speelden principiifle uitgangspunten, zoals de equivalentie- of verzekeringsgedachte versus de solidariteitsgedachte en het emancipatiestreven
of het streven naar individualisering van de aanspraken een belangrijke
rol. In de adviesaanvrage is gekozen voor het vangnetsysteem.
Inhet vangnetsysteem ontvangt de uitkeringsgerechtigde in eerste instantie een uitkering die is afgestemd op zijn laatstverdiende loon. Deze
loondervingsuitkering weerspiegelt dus de verzekeringsgedachte (verzekeringenmodel). Mocht hij echter geen recht op deze uitkering hebben, is
de uitkeringsduur verstreken, of komt de uitkering onder het voor hem
geldende sociale minimum, dan krijgt hij een aanvullende uitkering naar
behoefte (vangnet; zorgmodel). Deze aanvullende uitkering weerspiegelt
de solidariteitsgedachte. In de adviesaanvrage wordt voor de basisuitkering uitgegaan van een percentage van 70% van het laatstverdiende loon.
Voor de boven-minimale uitkeringen wordt dit percentage in halfjaarlijkse
stappen teruggebracht tot 60% van het laatstverdiende loon. Voor wat de
uitkeringsduur betreft wordt rekening gehouden met het arbeidsverleden
van de uitkeringsgerechtigde. Als indicator voor het arbeidsverleden
wordt vanwege het ontbreken van adequate gegevens daarover de leef tij d
gehanteerd, zodat voor jongeren de maximale uitkeringsduur in vergelijking met de huidige situatie korter wordt en voor ouderen langer.
In het tweetrajectensysteem daarentegen wordt steeds uitgegaan van een
basisvoorziening op het niveau van het sociale minimum die dekking biedt
voor loonderving van de minima-inkomens. Dat eerste traject weerspiegelt de solidariteitsgedachte (zorgmodel). In het tweede traject worden
aanvullende uitkeringen verstrekt voor de boven minimale-inkomens. Dat
weerspiegelt het equivalentiebeginsel (verzekeringenmodel).
De sociale partners voelden niet veel voor het tweetrajectensysteem, zi j
hadden een duidelijke voorkeur voor het vangnetsysteem, omdat de loondervingsfunctie van de sociale zekerheid daarin behouden bleef. Tevens
werd vanuit de hoek van de emancipatie-beweging het tweetrajectenstelset sterk bekritiseerd, vooral doordat in dit systeem de uitkeringen niet
volledig geTndividualiseerd zijn aangezien rekening wordt gehouden met
de draagkracht van de leefeenheid.
Ook het vangnetsysteem, zoals dat in de adviesaanvrage is uitgewerkt,
heeft forse kritiek gekregen, vooral vanwege het feit dat de stelselherzie65
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ning sterk ingrijpt in de uitkeringsrechten en doordat te weinig is uitgegaan van de solidariteit van de werkenden met de niet-werkenden. Ook in
dit systeem zijn de uitkeringsrechten bovendien niet volledig geTndividualiseerd, omdat rekening gehouden wordt met de draagkracht van de
leefeenheid. Wel worden mannen en vrouwen gelijk behandeld voor wat

betreft hun recht op uitkering.
Wat bij al deze plannen in het oog springt, is dat ze worden voorgesteld
zonder dat duidelijk zicht bestaat op de werking en sociale en economische effecten ervan, zowel als zodanig als in samenhang met andere
maatregelen. Zo weet men nauwelijks welke de verdelingseffecten ervan
zijn of welke effecten ervan uitgaan op het macro-economisch proces en
vooral op de micro-economische gedragingen van mensen. Zo bestaat er
onvoldoende zicht op de beleving en waardering van sociale zekerheid en
weet men niet hoe verzekerden en gebruikers reageren op de maatregelen,
of welke mogelijke onbedoelde effecten opgeroepen kunnen worden. De
maatregelen worden ook genomen zonder dat een visie bestaat op de
toekomst van de sodale zekerheid. De grondslagen en doelstellingen van
sociale zekerheid worden niet of nauwelijks geherwaardeerd: een herwaardering die wij nodig achten ten gevolge van eerder genoemde veranderingen (zie paragraaf 3.2.).
Hol (48) poogt de structurele aanpak van de beleidsconceptie achter de
stelselherziening te expliciteren. Met name tracht hij het verwijt te
weerleggen als zou de stelselherziening slechts zijn ingegeven door de
noodzaak van bezuinigingen. Het is Veldkamp (49) die in dit verband
aangeeft: 'Echte stelselherziening is geen wezenlijk doel van het voorgenomen beleid. De wijzigingen, die in het beleid beoogd worden, zijn niet
meer en niet minder dan in de vorm van stelselherziening theoretisch,
onderbouwde ombuigingsvoorstellen. Het is beter ze daartoe terug te
brengen, maar dan als (tijdelijke) crisismaatregel ......
Condusie
Van een echte stelselherziening is op dit moment geen sprake. Er ontbreekt een visie op grondslagen en doelstellingen voor een toekomstig
stelsel, inclusief de wijze van organisatie (50) van sociale zekerheid.
Na Bismarck (1850) en Beveridge (van Rhijn) (1945) zijn wij toe aan een
derde grote koersverandering in de sociale zekerheid.

Alle plannen met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie worden gekenmerkt door een grote mate van overeenstemming met betrekking tot de
doelstelling van de reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid, te weten: een betere beheersing, een op het individu gerichte benadering, een sterke aandacht voor het volumebeleid, een betere bestuurbaarheid, een betere doorzichtigheid voor de gebruikers (zowel clienten,
bedrijven als uitvoeringsorganen).
De verschillen ontstaan als de doelstellingen vertaald moeten worden in
een concrete organisatiestructuur voor de uitvoering van de sociale zekerheidswetten en -regelingen. De belangrijkste verschillen die dan ontstaan, hebben betrekking op de eerder genoemde drie grote strijdvragen in
de organisatie van de sodale zekerheid (51).
De geschiedenis herhaalt zich. Naar aanleiding van de voorstellen van de
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Commissie Van Rhijn ontstonden vanaf 1945 dezelfde strijdpunten in de
toenmalige reorganisatiediscussie die uiteindelijk heeft geleid tot de
Organisatiewet Sociale Verzekering. De spelers zijn in hoge mate dezelfde gebleven. Een belangrijk verschil met de discussie van toen is dat
nu binnen de overheid een belangrijk twistpunt ligt.
Zo wil de centrale overheid (Interimrapport) een centrale besturing (Sociale Zekerheidsraad) van de uitvoering door semi-autonome regionale
uitvoeringsorganen (deconcentratie). De gemeenten daarentegen willen
hier niets van weten en kiezen voor een politieke decentralisatie, dat wil
zeggen: de uitvoering van de WWV, RWW, WAO/AAW en eventueel de WW
vindt plaats door de gemeentebesturen.
De bedrijfsverenigingen zijn hecht georganiseerd en weten de aanvallen
op hun autonomie uitstekend af te slaan (52).
De politiek laat het afweten en dreigt ten onder te gaan aan besluiteloosheid, die mede een gevolg is van een toenemende complexiteit van het
besluitvormingsproces, waarin naast de overheidsbureaucratie, de politieke partijen, regering en parlement, de geTnstitutionaliseerde en nietgeinstitutionaliseerde belangengroepen een verbeten strijd om de macht
leveren. Nu de reorganisatiediscussie in een impasse is geraakt en bovendien de politiek aandacht geconcentreerd is op de omvang van de bezuinigingen en de stelselherziening lijkt vrijwillige coilrdinatie van het uitvoeringsbeleid (OWA) en van de uitvoering (RCC) de enige mogelijkheid om
iets van de eerder genoemde doelstellingen te realiseren.

3.3.2. Volumebeleid
Beheersing van het aantal personen dat aanspraak maakt op of een daadwerkelijk beroep doet op het stelsel van sociale zekerheid vormt een
tweede belangrijk aspect dat verband houdt met het verbeteren van de
samenwerking tussen uitvoeringsinstanties van de sociale zekerheidswetten enerzijds en instanties die zich bezighouden met de uitvoering van het
arbeidsvoorzieningsbeleid anderzijds. Het zogenaamde volumebeleid (53)
zal zich in hoofdzaak moeten richten op het terugdringen van 'onnodige'
werkloosheid, het vermijdbaar verzuim wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid en het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik, opdat de
sociale zekerheidsuitgaven worden beperkt. Vanwege de vervlechting van
het te voeren volumebeleid met het sociale zekerheidsbeleid enerzijds en
het werkgelegenheids-, het arbeidsvoorzienings- en het arbeidsomstandighedenbeleid anderzijds, wordt gewezen op een geintegreerde benadering op langere termijn van het volumebeleid. In dit verband wordt de
relatie gelegd met het aspect van de reorganisatie van de uitvoering van
de sociale zekerheid en het nog te behandelen aspect van de knelpunten op
de arbeidsmarkt. Naast de coardinatie van het uitvoeringsbeleid op centraal niveau (OWA) wordt in het kader van een te voeren volumebeleid
gewezen op het belang van regionale co8rdinatie (RCC), met name ten
behoeve van die categorieen werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor wie in de regionale arbeidsmarktsituatie herintreding in het
arbeidsproces moeilijk is.
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3.3.3.Knelpunten op de arbeidsmarkt
Tegen het einde van de jaren zeventig was er duidelijk sprake van zowel
kwantitatieve als kwalitatieve discrepantie op de arbeidsmarkt. Tegenover 210.000 werklozen stond een vraag naar 70.000 arbeidskrachten (54).
Dit aspect heeft mede een rot gespeeld in het denken over regionale
codrdinatie tussen instanties op het gebied van de sociale zekerheid (GSD,
BV en GMD) en de arbeidsvoorziening (GAB). Een betere afstemming en
coardinatie op lokaal en regionaal niveau werd als 66n van de instrumenten gezien om de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken.
In enkele jaren tijds is de situatie op de arbeidsmarkt echter totaal
veranderd. Bekijken wij de arbeidsmarkt echter als een dynamisch geheel
(stroomcijfers) in plaats van een meer statische geheel (standcijfers), dan

vindt er toch een groot aantal mutaties plaats. Afstemming en co6rdinatie

op regionaal en lokaal niveau moet er dan ook op gericht zijn deze
mutaties zo soepel en adequaat mogelijk te laten verlopen, zodat de
werkloosheidsduur tot een minimum beperkt blijft. Bovendien leiden de
eerder besproken ontwikkelingen met betrekking tot het werken met

behoud van uitkering, vrijwilligerswerk, etc. tot 'nieuwe' knelpunten op de
arbeidsmarkt van reguliere en niet-reguliere arbeid. Oplossing daarvan
vraagt afstemming en coardinatie van beleid en uitvoering.

3.4. De vrijwillige codrdinatie

Allereerst is het van belang op deze plaats een nadere afbakening aan te
brengen. Immers de vrijwillige codrdinatieactiviteiten hebben betrekking

op een bepaald gebied van de sociale zekerheid. De coilrdinatie richt zich
hoofdzakelijk op de verzekeringen tegen inkomensderving ten gevolge van
omstandigheden in de productiesfeer (WW, WWV en RWW) en inkomens-

derving bij ongeval of ziekte (ZW, WAO en AAW). Verzekeringen tegen
ziektekosten (ZFW en ABWZ) alsook demografische verzekeringen (AOW,
AKW, AAW) en pensioenverzekeringen blijven buiten het domein van de
coardinatie. Daarmee zijn ook de instanties bepaald die betrokken zijn bij
de co8rdinatie-activiteiten (Zie ook paragraaf 1.2. van deze studie). Wi j
komen daar zo dadelijk op terug.

Coardinatie van het uitvoeringsbeleid
De verwevenheid van het sociaal zekerheidsbeleid en het arbeidsvoorzieningsbeleid enerzijds en de gedifferentieerde (of verkokerde) uitvoering
van het beleid alsmede de patstelling in de reorganisatiediscussie hebben
er tegen het einde van de jaren zeventig toe geleid dat op centraal niveau
het Overlegorgaan Werkloosheids- en Arbeidsvoorziening (OWA) werd
ingesteld. Dit orgaan heeft tot taak om beleidsvoornemens en de uitvoering van wetten en regelingen op genoemde gebieden op elkaar af te
stemmen en te codrdineren.
'Binnen dit overlegorgaan wordt gesproken over de beleidsuitvoering van
de verschillende regelingen van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening. De leden van het OWA stellen elkaar in kennis van problemen, met
name van die problemen waarvan de oplossing ten dele in handen van een
andere instantie ligt. Gezamenlijk wordt getracht tot een bevredigende
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oplossing te komen. De uitvoeringsorganen behouden te allen tijde hun
autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Ieder doet in eigen kring het
uiterste om de overeengekomen oplossingen te verwezenlijken (55).
Het OWA beschikt derhalve niet over eigen bevoegdheden. Het kan beschouwd worden als een zeer lichte vorm van samenwerking (56). In het
OWA zijn de 'belangrijkste' instanties op het terrein van de sociale zekerheid en arbeidsvoorzieningen vertegenwoordigd (57).

E6n van de activiteiten van het OWA was het voorbereiden van een
experiment met de zogenoemde Regionale Co8rdinatie Commissies.

Vrijwillige coilrdinatie van de uitvoering
In het voorjaar 1980 werd in het Overlegorgaan Werkloosheidsbeidsvoorziening (OWA) aan de hand van een notitie (58) van het
terie van Sociale Zaken de gedachte ontwikkeld om te komen
instellen van Regionale Co6rdinatie Commissies (RCC). Na een

en ArMinistot het
uiterst
moeizaam verlopen voorbereidingsperiode werd medio 1982 gestart met
vier van de in totaal acht geplande experimentele RCC's. De voorbereidingsperiode verliep met name moeizaam omdat het experiment werd
geplaatst in de context van nieuwe beleidsontwikkelingen, in het bijzonder
op het gebied van de reorganisatie van de uitvoering van de sociale
zekerheidswetten en -regelingen.
Er bestonden twee concurrerende visies op het experiment:
het experiment wordt gezien als eerste stap op weg naar autonome
regionale uitvoeringsorganen (Interimrapport).
het experiment wordt, nu een ingrijpende reorganisatie niet mogelijk is gebleken, gezien als een pragmatische aanpak, teneinde op
basis van vrijwilligheid te komen tot afstemming in de uitvoering.

Het formeel verlossende woord kwam van de toenmalige staatssecretaris
Dales, die in het voorwoord van de RCC-brochure schreef dat een ingrijpende verandering van de organisatiestructuur van de uitvoeringsorganisatie door haar thans niet werd overwogen.
De taakomschrijving van de RCC luidt als volgt: 'Een RCC heeft een
coBrdinerend en adviserend karakter, waarvan de uitwerking uiteraard per
regio zal verschillen. Het gemeenschappelijke van RCC's is de vrijwilligheid van de deelname en de gelijkwaardigheid van de inbreng van de
verschillende lokale en regionale instanties. De instanties welke door een
RCC verbonden zijn, behouden hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden' (59).
Indien een RCC op vraagstukken stuit die op regionaal niveau niet opgelost kunnen worden kan de RCC dat signaleren bij het OWA. Het OWA zal
dan vervolgens trachten alsnog een oplossing te forceren.
De volgende instanties zijn (minimaal) vertegenwoordigd in de experimentele RCC's:
de districtskantoren van de Bedrijfsverenigingen (namens de Federatie van Bedrijfsverenigingen),
de gemeenten,
het Gewestelijk Arbeidsbureau,
de Gemeenschappelijke Medische Dienst,
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het Rijksconsulentschap Sociale Voorzieningen, en
het Bureau Landelijk Contact van het Ministerie van CRM.

Vanaf 1 januari 1984 waren alle acht de experimentele RCC's geTnstalleerd (60).
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Deel I I

Bestuurskundige en
organisatiekundige
analysemodellen

Vooraf
4.

Bestuurskundige analysemodellen

5. Hoofdmodellen in de organisatiesociologie
6. Een verbinding tussen organisatie- en
beleidsmodellen

Vooraf

het eerste deel van deze studie stonden de historische ontwikkeli
ngen
op het gebied van de sociale zekerheid en de arbeidsvoorzieningen centraal. Tevens werd in dit deel aandacht geschonken aan de huidige beleidsIn

context van beide beleidsgebieden.
In dit deel van de studie staat het ontwerpen van een bestuursk
undig en
een organisatiekundig analysekader centraal ten behoeve van het
analyseren van:

-

de (pogingen tot) veranderingen op het gebied van het stelsel der

sociale zekerheid, in het bijzonder de uitvoerings- en
beheersorganisatie, en
de daadwerkelijk plaatsgevonden veranderingen in de uitvoering
sorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid (ANS).

Beleidsmatig is een dergelijke analyse vanuit een viertal invalshoeken
interessant, te weten:
1. Hoe is het mogelijk dat op het gebied van het stelsel der sociale
zekerheid na ruim 15 jaar studie, discussie en belangenstrijd veranderingen niet haalbaar blijken, terwijl vrijwel alle organisaties ver-

2.
3.

4.

anderingen wensen ?

Sluiten de veranderingen van het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl aan
bij
de huidige behoeften ?
Kunnen op basis van analyses van onder 1 en 2
genoemde vraagstukken lessen getrokken worden ten behoeve van het
toekomstige veranderingsbeleid op het gebied van de sociale zekerheid en het arbeidsvoorzieningsbeleid in het algemeen en de uitvoeringsorganisaties
in het bijzonder ?
Een analyse van het genoemde vraagstuk draagt bij aan het beoordelen van de gegevens afkomstig uit de empirische verkennin
g van de
uitvoeringspraktijk (zie deel III, hoofdstuk 8).

In hoofdstuk 4 zal allereerst ingegaan worden op de belangrijk
ste beleidsen planningsmodellen. Dit hoofdstuk eindigt met een vijftal, onderling
samenhangende beleidsmodellen. In hoofdstuk 5 zal ingegaan worden op de
twee belangrijkste analyse- c.q. organisatiemodellen. In het bijzonder zal
aandacht worden besteed aan de theorie van de 'netwerken van
organisaties'. Tenslotte zullen in hoofdstuk 6 de hoofdmodellen van beleid en
organisatie met elkaar in verband worden gebracht en tevens zullen van
zowel de vijf beleidsmodellen als de twee organisatiemodellen de belangrijkste dimensies worden weergegeven in de vorm van analysekaders voor
respectievelijk beleids- en organisatieopvattingen.
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Hoofdstuk 4

Bestuurskundige analysemodellen

4.1. Inleiding
Naar onze overtuiging heeft er tot nu toe geen adequate analyse plaatsgevonden van het beleid op het gebied van het veranderen van het stelsel van
de sociale zekerheid, in het bijzonder de uitvoeringsorganisatie, gedurende de afgelopen ca. 15 jaar. Er hebben wel goede analyses plaatsgevonden
van de problemen in de huidige beheers- en uitvoeringsorganisatie (1). Ook
ontbrak het gedurende de afgelopen jaren niet aan 'gewenste uitvoeringstructuren voor de toekomst' (2). Incidenteel hebben er analyses plaatsgevonden van het mislukte beleidsproces. Veel geciteerd is de analyse van
Brevoord (3) waarin deze tot de conclusie komt dat de sociale partners een
hechte coalitie vormen als er door de centrale overheid een aanval op hun
autonomie en machtspositie wordt ondernomen. Een corporatistische situatie blijkt dan een blokkade te vormen voor het doorvoeren van vernieuwingen in het beleid (4). Ook Olsons (5) algemene visie dat belangengroepen vernieuwingen in de weg staan strookt met deze analyse.
Veldkamp heeft gewezen op het bestaan van 'de 200 van Mertens van de
sociale zekerheid' (6) afkomstig uit de bestaande toporganen waarin een
grote invioed uitgeoefend wordt door de sociale partners. Door deze
benadering van Veldkamp wordt de analyse van Brevoord uitgebreid met
het element van de machtselite, die gezien wordt als een conservatieve
kracht.

Volgens weer anderen zou de overheid een te sterke hang hebben naar een
op centralistische en bureaucratische leest geschoeide beheersconceptie
van de toekomstige uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid (7).
Het zijn vaak de geTnstitutionaliseerde belangengroepen die, uit angst
voor een verlies van de eigen machtspositie, een dergelijke verklaring
naar voren brengen.

In 1982 hebben wij in het artikel '(On)macht in de organisatie van de
sociale zekerheid' (8) gewezen op de analyse van beleidsmodellen (of
-benaderingen), welke ten grondslag liggen aan het beleid inzake het
stelsel van sociale zekerheid in het bijzonder de uitvoeringsorganisatie. Er
werd gewezen op het gegeven dat een complex beleidsgebied als dat van
de sociale zekerheid - dat bovendien verkeert in een onzekere beleidscontext (economische veranderingen, technologische ontwikkelingen, arbeidsmarktveranderingen en sociale en culturele veranderingen) met een

historisch verworven machtspositie van het georganiseerde bedrijfsleven - een andere beleidsbenadering vraagt dan tot nu toe door de overheid
wordt gehanteerd. Deze gedachtengang zullen wij in deze studie verder
ontwikkelen. In dit hoofdstuk zullen wij aan de hand van inzichten uit de
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bestuurskunde (beleids- en planningskunde), de belangrijkste beleidsbenaderingen in onderlinge samenhang bespreken.

4.2.

Het begrip beleid

Wij zullen ons hoofdzakelijk bezighouden met overheidsbeleid en niet met
bijvoorbeeld ondernemingsbeleid. Dit houdt tevens een afbakening in.
Alvorens in te gaan op de beleidsbenaderingen is het noodzakelijk stil te
staan bij de vraag: Wat wordt onder (overheids)beleid verstaan ? Hoogerwerf (9) definieert beleid als volgt: 'Beleid kan worden omschreven als het
streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen
en in een bepaaide tijdsvolgorde. Beleid is een bepaald soort antwoord op
een probleem. Het is een poging een probleem op een bepaalde manier,
namelijk door doelgericht handelen, op te lossen, te verminderen of te
voorkomen'.
Hoogerwerf komt tot deze definitie op basis van een vergelijking van een
groot aantal andere definities, waarin dan eens 'het handelen' dan eens
'een voorgenomen gedragslijn' en soms beide centraal staan (10).
Hij wijst er tevens op dat in sommige definities van beleid ten onrechte de
elementen middelen en tijd ontbreken.
Rosenthal, van Schendelen en Ringeling (11) omschrijven beleid aan de
hand van vijf elementen als: 'een complex van voornemens tot handelen,
dan wel een serie handelingen van bestuurlijke organisaties of hun leden
ten aanzien van een bepaald probleem'.
De vijf kernelementen die ze onderscheiden zijn:
1.
met beleid wordt iets bedoeld, dat wil zeggen het bestuurlijk gedrag
dat er aan ten grondslag ligt is niet toevallig of willekeurig,
2.
het gaat om patronen van handelen en gedragingen (zie Hoogerwerf'
definitie),
3.
het beleid kan zowel betrekking hebben op het aanpakken of juist het
niet aanpakken van bepaalde problemen,
4. het gaat zowel om het voornemen tot bepaalde bestuurlijke gedragingen als om het gedrag zelf, en
5. het verwijst naar min of meer complexe orga,nisaties.
Element twee volgt naar ons idee uit element een en voegt derhalve
weinig nieuws toe. Element vijf is naar ons idee overbodig omdat ook nietcomplexe organisaties beleid kunnen voeren. Overigens geldt dat het
weglaten van de elementen twee en vijf niet van invloed is op de definitie
die de genoemde auteurs geven van beleid.
In de omschrijving van Rosenthal e.a. staat in tegenstelling met Hoogerwerfs definitie het doelgericht handelen om een bepaald probleem op te
lossen niet meer centraal.
De omschrijving van Rosenthal e.a. benadrukt dat er bij beleid meerdere
actoren betrokken zijn en in de definitie van Hoogerwerf wordt in feite
een actor verondersteld. Naar onze opvatting sluiten beide concepten
(mono- en multi-actor) elkaar niet uit. Afhankelijk van de vraagstelling
kan het hanteren van het ene dan wel het andere concept de voorkeur
verdienen. Wij komen hierop nog terug.
Coemans en van Van Nispen (12) maken in zekere zin dan ook een wat
triviale opmerking als ze stellen 'Wie zich verdiept in de Nederlandse
literatuur over beleid (de beleidsliteratuur) zal tot de ontdekking komen
74

BESTUURSMODELLEN

4.3.

dat er geen consistent begrippenapparaat bestaat. Zelfs over de betekenis
van het woord beleid is men het niet eens' (13).
Bovenstaande kritiek op Coemans en Van Nispen neemt niet weg dat hun
bijdrage een heel verdienstelijke is. Het is 66n van de weinige pogingen om
in definitorische zin een bijdrage aan de beleidswetensEhappen te leveren.
Hun def initie van beleid als'een impliciet met betrekking tot het handelen
gekozen gedragslijn' (14) is duidelijk maar dat is de definitie van Hoogerwerf en van Rosenthal e.a. ook. En datzelfde geldt voor de definitie die
Hirsch Ballin van beleid geeft, te weten: 'Het beleid is de dynamische
concretisering van de staatsidee en activiteiten. Hieraan vormt zowel
recht als macht een element. Heel het beleid draagt rechtskarakter.
Macht is er een element van ter realisering van samenlevingsverhoudingen
die aan de eis van recht beantwoorden' (15).
Coeman en van Nispen definilren beleid en de beleidselementen primair
vanuit een'systeembenadering' van beleid. Ze hebben weinig oog voor elementen als macht, belang, strategie, onderhandeling, welke vanuit een
meer 'actor-georiLnteerde' benadering van beleid van belang zijn; zie ook
hoofdstuk 5). Hirsch Ballin geeft een definitie van beleid vanuit een
bestuursrechtelijke invalshoek.
Met bovenstaande hebben wij willen aanduiden dat afhankelijk van zowel
de beleidsbenadering als de probleeminvalshoek (juridisch, sociologisch,
financieel, etc.), het begrip beleid een andere invulling krijgt, en tevens
dat het feit dat er verschillende benaderingen van het begrip beleid
bestaan niet per definitie kritiek op de beleidswetenschap inhoudt. Afhankelijk van de vraagstelling kan het hanteren van de ene of de andere
definitie van het begrip beleid de voorkeur verdienen.
4.3.

Relatie tussen planning en beleid

Wij zullen de belangrijkste benaderingen van beleid en (beleids)planning in
66n pararaaf behandelen, enerzijds om te benadrukken dat de begrippen
beleid en (beleids)planning dicht bij elkaar liggen en anderzijds omdat in
samenhang met het eerste aspect in de literatuur beleids- en planningsmodellen vaak als synoniemen worden gebruikt. Zo behandelt Hoogerwerf (16) Lindbloms (17) 'Rational-Comprehensive method' als synoptisch
beleid en diens'Successive Limited Comparisons method' als incrementeel
beleid. Rosenthal e.a. (18) spreken over de synoptisch-rationele en incrementele bestuitvorming volgens Lindblom en Hirsch Ballin (19) spreekt
onder verwijzing naar Lindbloms artikel over 'Incrementalisme en 'comprehensive' planning'.
Onze interesse gaat hier niet uit naar een uitvoerige discussie over de
diverse planningsbegrippen en de koppeling ervan met de diverse beleidsdefinities. Voor een uitgebreide opsomming van planningsbegrippen verwijzen wij naar Van Vught (20) die 35 planningsdefinities beschrijft.
Hirsch Ballin maakt een onderscheid in planning in enge en ruime zin en
omschrijft dit als volgt (21): 'In de ruime opvatting verstaat men onder
planning doorgaans een activiteit van beleidsvorming en onder een plan
een formulering van beleid, waarin doeleinden en middelen stelselmatig
aan elkaar zijn gerelateerd. Daarnaast werd een eng planningsbegrip
gesignaleerd, ...... Dit houdt in, dat planning 'wetenschappelijke' beleids75
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voorbereiding gericht op het bevorderen van een systematische en consistent beleid is, dat wil zeggen een bijzonder soort kennisverwerving, die in
een dienovereenkomstig opgevat plan wordt neergelegd: In deze omschrijving valt op dat planning zowel in enge zin als in ruime zin beperkt
blijft tot de beleidsvorming. Het lijkt ons beter om het beleidsproces
uiteen te leggen in een aantal fasen waarvan de beleidsvorming er een is.
Wellicht geeft Snellen (22) de relatie tussen planning en beleid alsmede de
ontwikkelingen erin goed aan als hij schrijft 'In de eerste plaats zou ik u
willen wijzen op de evolutie die het planningsbegrip de laatste jaren heeft
doorgemaakt. Werd planning traditioneel gezien als de voorbereiding van
beslissingen, heden ten dage duidt het begrip planning de begeleiding van
het gehele proces van beleidsvoorbereiding en -vorming, besluitneming,
implementatie en evaluatie aan'.
Een belangrijke ommissie in Snellens aanduiding van planning is het ontbreken van een verwijzing naar de aard van de begeleiding. In dit verband
bedoelen wij voornamelijk het rationele, het systematische of het wetenschappelijke aspect van de begeleiding. In veel definities van planning
vinden wij dit element terug. Zonder volledigheid na te streven noemen
wij enkele definities waarin bovenstaande aanvulling wordt gegeven:
'Planning komt dan neer op een uitgesproken stelselmatige vorming van
beleid' (23); 'Planning is de meest systematische vorm van doelgerichte
actie (24); 'Planning is de systematische voorbereiding van het beleid met
behulp van langs wetenschappelijke weg verkregen kennis en inzichten' (25); en 'Van planning zal in deze studie worden gesproken wanneer
het gaat om bestuurshandelen dat op de toekomst is gericht en dat op
stelselmatige wijze wordt ontwikkeld' (26).
Uit het bovenstaande kan voor wat betreft de relatie tussen planning en
beleid het volgende worden geconcludeerd:
Planning kan betrekking hebben op alle fasen van het beleidsproces en niet
uitsluitend op de fasen welke voorafgaan aan het besluitnemen.
Planning heeft bovendien betrekking op een zekere wetenschappelijke
benadering van beleid. Wat dit laatste betreft dringt zich een analogie op
met de beginperiode in de organisatiesociologie. Wij bedoelen hier de
'Scientific Management'-benadering, ook wel Taylorisme genoemd als een
poging om te komen tot een wetenschappelijke bedrijfsvoering (27). In
hoofdstuk 5 komen wij hierop nog terug.
Om de benaderingen van beleid te onderzoeken moet zowel te raden
gegaan worden bij studies over beleid als over planning.
4.4. Hoofdbenaderingen van planning en beleid
4.4.1.Afbakening van het terrein
Een eerste afbakening van de beleids- en planningsliteratuur kan plaatsvinden aan de hand van de volgende twee dimensies:
normatieve versus empirisch-wetenschappelijke studies,
analytische versus instrumentele modellen.

Het begrip normatief kan tot een uitvoerige discussie leiden. Wij gebruiken het hier niet in de zin van normen- en waarden-gebonden, 'gewenste'
eindsituatie of streefbeeld en ook niet in de betekenis van 'feeling where
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Schema 4.1.
Dimensies ten behoeve van het bestuderen van hoofdbenaderingen
van plannen en beleid.
Normatieve
studies

Empirisch-wetenschappelijke studies

Analytische
modellen

Instrumentele
modellen

the shoe pinches' in het beleid. Onder normatieve studies verstaan wij in
navolging van Dror (28) studies die een zodanige systematiek en omvattendheid hanteren dat ze gebruikt kunnen worden voor betrouwbare en
realistische analyse op grond van logische kritiek.
Onder empirisch-wetenschappelijke studies verstaan wij studies waarin
(beleids)theoriedn worden geformuleerd die betrekking hebben op de (beleids)realiteit en wel op een zodanige wijze dat deze getoetst kunnen
worden aan de beleidsrealiteit (Popper, 1969; Segers, 1977). Empirischwetenschappelijke studies komen in de bestuurswetenschappen (plannings- en beleidswetenschap) relatief weinig voor.

Instrumenteel gebruiken wij in de betekenis van aanwendbaarheid voor en
door het beleid of de beleidsactoren. Het moet zodanig concreet zijn dat
het model zonder al te veel operationalisaties als beleidsinstrument gehanteerd kan worden.
Analytisch gebruiken wij meer in de betekenis van afstandelijk, abstract,
theoretisch, met een grote afstand tot de concrete praktijk van het beleid.
Wij zullen de nadruk leggen op de normatieve studies van planning en
beleid. In het bijzonder zullen wij ingaan op twee clusters van mogelijke
plannings- en beleidsbenaderingen te weten: de normatief-analytische en
de normatief-instrumentele benaderingen van planning en beleid.
4.4.2. Normatief-instrumentele benaderingen van planning en beleid

Als kritiek op wat Lindblom (29) de 'Rational-Comprehensive' methode
noemde formuleerde hij de'Successive Limited Comparisons' methode van
beleid. Volgens Lindblom wordt de eerste methode in de literatuur vaak
genoemd, maar in de praktijk van het beleid relatief weinig toegepast
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terwijl voor de methode die hij als alternatief voorstelt geldt dat deze in
de literatuur vaak wordt genegeerd terwijl de praktijk vaak volgens deze
methode verloopt.
Beide door Lindblom omschreven benaderingen worden door Hoogerwerf (30) als volgt aangeduid: 'Zeer gangbaar is in de literatuur het door
Lindblom gemaakte onderscheid tussen een synoptisch en een incrementeel beleid: Het incrementele beleids(plannings)model van Lindblom
heeft veel kritiek uitgelokt. Etzioni is een van de weinige critici die
getracht heeft een alternatieve benadering voor beleid te ontwikkelen: de
zogenoemde 'Mixed Scanning' benadering (31). Lindbloms belangrijkste
kritiek op de 'rational-comprehensive' benadering heeft betrekking op de
(on)mogelijkheid om in de praktijk een strikte scheiding aan te brengen
tussen beleidsdoeleinden en -middelen en op het ontbreken van alles
omvattende en volledige informatie ten aanzien van het betreffende
beleidsdoel en -middel. Dit geldt in het bijzonder in complexe situaties
waarin sprake is van een sterke verwevenheid van vraagstukken en waarin
veel actoren strijden om macht en invioed. De 'successive limited comparison' benadering sluit meer aan bij de alledaagse praktijk van het beleid
waarin geen sprake is van een strikte scheiding tussen doelen en middelen
en waarin volledige informatie (zo al mogelijk) ontbreekt. De kritiek die
op het 'incrementele' model ontstond had vooral betrekking op het 'status
quo'-karakter ervan. De bestaande structuur (vaak uitgedrukt in de
machtsverhoudingen tussen actoren) wordt als uitgangspunt genomen (32). Etzioni formuleert het als volgt (33): 'What is needed for active
decision-making is a strategy that is less exacting than the rationalistic
one but not as constricting in its perspective as the incremental approach,
not as utopian as rationalism but not as conservative as incrementalism,
not so unrealistic a model that it cannot be followed but one that legitimates myopic, self-oriented, non-innovative decision-making'.
Etzioni onderscheidt fundamentele ('contextuating') beslissingen van aspect - bit or item - beslissingen (34). De fundamentele beslissingen komen tot stand na een onderzoek van de belangrijkse alternatieven zoals
gezien door een actor tegen de achtergrond van zijn doelstellingen. In
tegenstelling met de comprehensive benadering wordt hierbij afgezien
van detail-aspecten. De aspect-beslissingen, welke een onderdeel vormen
van de fundamentele beslissing komen incrementeel tot stand. Etzioni
'neutraliseert' de tekortkomingen van de rationele en de incrementele
benadering. Hij brengt dit als volgt tot uitdrukking (35) 'Bit-incrementalism overcomes the unrealistic aspects of comprehensive rationalism (by
limiting it to contextuating decisions), and contextuating rationalism
helps to right the conservative bias of incrementalism'. De beleids(planning) benadering van Lindblom en Etzioni's 'third approach' kunnen als
volgt samenvattend in beeld worden gebracht. Zie schema 4.2.
Het optimale beleidsmodel van Dror (36) kan evenals Etzioni's 'Mixed
Scanning' model gezien worden als een synthese van het rationele allesomvattende model en het incrementele beleidsmodel van Lindblom. Anders
dan Etzioni behandelt Dror alvorens zijn eigen normatieve model te
formuleren zes bestaande normatieve modellen, te weten (37):
het zuiver rationele model,
het economisch rationele model,
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het sequentiele beslissingsmodel,
het incrementele veranderingsmodel,
het 'satisfying' model, en
het 'extra-rational' model.
Het voert in het kader van deze studie te ver om de bovengenoemde
modellen te behandelen. Het is overigens de vraag of het economisch
rationele model, het seqentiale model, het 'satisfying' model en het 'extra-rational' model wel als modellen te beschouwen zijn. Zeker in de wijze
waarop Dror ze beschrijft zijn het in tegenstelling tot het zuiver rationele
model en het incrementele model meer nadere uitwerkingen van beide
laatstgenoemde modellen. Dror benadrukt dit in feite als hij stelt (38):
'The optimal model of public policymaking I present in this part tries to
avoid both extremes, by rejecting pure rationality on the one hand, and by
providing an optimal goal that is more than an incrementally improved
extrapolation of the present situation on the other hand.
Het optimale beleidsmodel van Dror bestaat uit vier stadia welke in totaal
18 elkaar logisch opvolgende fasen omvatten. De veronderstelling van
Dror komt erop neer dat het beleid optimaal zal zijn als het volgens deze
fasen tot stand komt.
Schema 4.3. geeft het optimale beleidsmodel van Dror weer (39).
Hiermee werd de weg geopend naar een verdere dynamisering van de
beleidsbenaderingen. De synoptische benadering van Lindblom kan gezien
worden als een vrij statische benadering van het beleid. Door de systeemtheoretische invalshoek van Dror (communicatie en feedback tussen alle
fasen) wordt beleid meer opgevat als een dynamisch en cyclisch proces.
Planning als proces (40) en planning als leerproces (41) krijgen steeds
meer aandacht (42).
Het valt op dat in de tot nu toe behandelde benaderingen relatief weinig
aandacht bestaat voor het 'politieke' aspect van beleid en planning. In
feite geldt dat het klassieke besturingsparadigma, waarin een onderscheid
wordt gemaakt tussen een sturend orgaan en een object dat bestuurd
wordt, als de belangrijkste grondslag geldt voor de tot nu toe behandelde
normatief-instrumentele benaderingen van het beleid (43). Het is Van
Gunsteren die op dit vraagstuk sterk de nadruk legt (44) als hij verwijst
naar de orthodoxe beleidsbenaderingen die hij omschrijft als - het rationeel-centraal regeren - waarbij met behulp van wetenschappers en deskundigen gezocht wordt naar een rationele en beste oplossing voor problemen om vervolgens op deze wijze verkregen oplossingen consistent en op
grote schaal toe te passen. Van Gunsteren pleit eveneens voor het 'politiseren' van de planning, niet alleen door de doel-middel-scheiding op te
heffen (plannen heeft ook betrekking op doelen, en middelen zijn niet
waardevrij) maar ook doordat de burgers meer betrokken worden bij het
proces van planning; dat wil zeggen 'praktische politieke wilsvorming door
Diskurs' (45).
Van Gunsteren ziet de systeemrationele en de biocybernetische planning
als reacties op de rational-comprehensive modellen van planning en beleid. Beide modellen omschrijft hij, zonder ze overigens verder uit te
werken als volgt (46):
De systeem-rationele planning waarin het systeem-denken in de plaats
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Schema 4.2.
'Mixed-Scanning' als reactie op het incrementele en rational-comprehensive model.
Rational Comprehensive

I Incrementeel

Een verduidelijking van

De selectie van doeleinden

waarden of doeleinden

en de empirische analyse is

is onderscheiden van, en
is gewoonlijk een
vereiste voor, de empirische
analyse van beleidsalternatieven

fundamen-

detail- of

tele rich-

niet te scheiden, maar
is juist nauw met elkaar

aspect be-

verbonden.

tinggevende

slissingen

beslissingen

Het formuleren van beleid
wordt derhalve benaderd
door een doel-middel
analyse: eerst worden
de doeten gesteld, dan
worden de middelen ge-

Mixed Scanning

Aangezien doelen en
middelen niet zijn te
scheiden, is een doelmiddel-analyse vaak niet
of nauwelijks geschikt.

zocht orn ze te bereiken.
Het bewijs van een 'goed'
beleid is dat kan worden
aangetoond dathetde
beste middelen bevat om
de gewenste doeleinden
te bereiken.

De analyse is allesomvattend, elke belangrijke factor wordt
in beschouwing genomen.

Het bewijs van een 'goed'
beleid is dat verschillende analitici het met el-

kaar eens zijn over een beleid (zonder dat ze het
eens zijn over de meest geschikte middelen voor een
overeengekomen doel).
De analyse is zeer beperkt;
belangrijke mogelijke
resultaten, alternatieven

en waarden worden ver-

waarloosd.

Er wordt in belangrijke
mate op theorie gesteund.

Een voortdurende vergelijking met het tot dan toe
gevoerde beleid en met de
bestaande situatie doet de
betekenis van theorie
sterk afnemen.

van causaal-mechanistisch denken wordt gesteld. Deze benadering houdt
overigens in laatste instantie vast aan het idee van centrale besturing en
intelligentie. In de systeem-rationele benadering wordt ervan uitgegaan
dat de analytische modellen die van de te besturen systemen gemaakt
worden voldoende betrouwbaar zijn. Dit laatste is niet het geval bij de
biocybernetische benadering van planning. In deze benadering, zo stelt
Van Gunsteren, wordt erkend dat de analytische modellen veelal inadequaat zijn en dat het derhalve dwaasheid is om het beleidshandelen op
deze modellen te baseren. Het is daarom noodzaak om daar waar onze
analytische vermogens te kort schieten radicaal andere technieken en
begrippen van beleidsvorming en controle te ontwikkelen. Inspiratie hier-
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Schema 4.3.

Het optimale beleidsmodel van Dror.
Stadium I
Fase

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Vorming van het algemene beleid (meta-policymaking)
Specificatie van ordening van de belangrijkste waarden.
Objectieve waarneming van de realiteit en constructie van
een subjectief beeld van heden en toekomst.
Identificatie van voornaamste problemen en globale prioriteitenbepaling.
Evaluatie van beschikbare hulpbronnen en ontwikkeling van
nieuwe.
Ontwerpen, evalueren en aanpassen van het beleidssysteem.
Toedeling van probleemoplossing en van hulpbronnen en van
de zorg voor belangrijke waarden aan uiteenlopende eenheden.

7.

Bepaling van de beleidsstrategie.

Stadium II

Beleidsvorming (policymaking)

Fase

Toedeling van de middelen.

8.

9.
Bepaling van operationele doelstellingen en hun prioriteiten.
10. Verwerking van andere relevante waarden eii bepaling van
hun prioriteiten.
11. Ontwikkeling van een verzameling belangrijke alternatieven.
12.
Analyse van de te verwachten kosten en baten van de alternatieven.
13. Vergelijking van de alternatieven, keuze van het beste.
14.

Waardering van kosten en baten van het beste alternatief en

beslissing of dit 'goed' is.
Stadium III Uitvoering en nazorg (post-policymaking)
Fase

15.

Besluit tot uitvoering, mobilisatie van steun.

16.

Uitvoering.
Evaluatie van het feitelijke beleid.

17.

Stadium IV

Terugkoppeling (feedback)

Fase

Communicatie en terugkoppeling tussen alle fasen.

18.

voor ware, volgens Van Gunsteren te ontlenen aan de neurofysiologie en
de neurocybernetica.
Van Gunsteren formuleert als eerste reactie op de rational-comprehensive modellen ('orthodoxe' benaderingen) en de systeem-rationele en biocybernetische planning de communicatieve planning. De communicative
planning gaat ervan uit dat 'het grote probleem' van planning niet het
verbeteren is van controles en centrale intelligentie, maar eerder de
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verhoging van de burgerlijke bewustwording, de vorming van een 'gesamtgesellschaftliches Subject' en het scheppen van communicatiestructuren.
Het plan is een taak met behulp waarvan en waarbinnen we tot redelijke
discussies en gezamentijke wilsvorming over de gemeenschappelijke toekomst kunnen komen. Van Gunsteren verwacht veel van de nieuwe planning. Hij beseft echter terdege dat de nieuwe planning nog nauwelijks is
doorgedrongen in de praktijk van het bestuur (47). De communicatieve
planning werpt de systeem-rationele en de biocybernetische planning
tegen dat zij het systeem verabsoluteren en het planningsdenken tot een
elitezaak beperken, en zodoende gevaarlijke kloven doen ontstaan tussen
plan en uitvoerders, tussen initiatiefnemers, probleemoplossers, uitvoerders en betrokkenen, tussen theorie en praxis. De communicatieve planning is normatief bepaald en gevormd in een 'revolutionaire' periode
waarin democratisering hoogtijdagen kende.
De zwakte van de communicatieve benadering is naar ons idee dan ook dat
een te sterk geloof wordt gehecht aan het participatie-optimisme van
burgers en dat te sterk ontkend wordt dat zowel burgers als organisaties
een sterk ontwikkelde'drift' tot domeinbewaking en autonomiehandhaving
hebben. Deze benadering gaat eveneens voorbij aan het vraagstuk van 'de
werking van macht' (48). In hoofdstuk 6 komen wij hierop nog terug.
Schema 4.4. geeft de behandelde normatief-instrumentele benaderingen
in hun onderlinge samenhang weer.

Het schema brengt o.a. tot uitdrukking dat er in het beleids- en planningsdenken sprake is van een zekere structuur, dit in tegenstelling tot de
opvattingen van Van Vught die stelt dat er sprake is van'planningstheorie:
een vaag agglomeraat' (49) en 'planningsconcepties: een oerwoud van
benaderingen' (50). Lettend op de hoofdlijnen komen wij tot de conclusie
dat de verschillende hoofdconcepties in het plannings- en beleidsdenken
als kritische reacties op voorgaande concepten werden ontwikkeld. Een
goed voorbeeld hiervan vormt Etzioni's 'Mixed Scanning' model waarin de
'slechte' elementen van het rational-comprehensive en het incrementele
model van Lindblom worden 'geneutraliseerd'.
De Haan en Fernhout (51) merken in dit verband op dat er sprake is van
cumulatief denken in de beleids- en planningstheorie. In paragraaf 4.4.4.
zullen wij beknopt aandacht besteden aan het vraagstuk van de'groei van
de wetenschappelijke kennis'.

4.4.3.Normatief-analytische benaderingen van planning en beleid
Verantwoording
Het merendeel van de normatief-instrumentele concepties van planning
en beleid vinden hun oorsprong of voedingsbodem in zogenaamde normatief-analytische benaderingen van planning en beleid. Wij noemen deze
benaderingen analytisch omdat ze veelal algemener, abstracter en minder

op concrete toepassing gericht zijn. Het zijn veelal 'denkrichtingen' (52)
of paradigma's (53). Toepassing ervan leidt veelal via operationalisering
naar normatief-instrumentele modellen. Voor een goed begrip van de
82
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Schema 4.4.
De belangrijkste normatief-instrumentele modellen van planning en
beleid.

Rational-comprehensiv
(Lindblom)
Rational-central rule
(Van Gunsteren)
Zuiver-rationeel
(Dror)

Mixed-Scanning
(Etzioni)
Optimaal beleid
(Dror)
Communicatief
(Van Gunsteren)
Incrementeel
(Lindblom)
Systeem-rationeel/
biocybernetisch
(Van Gunsteren)

04

normatief-instrumentele modellen achten wij een beknopte behandeling
van de belangrijkste denkrichtingen noodzakelijk. Bovendien geldt dat op
dit abstractieniveau de relatie met de hoofddenkrichtingen in de organisatiesociologie inzichtelijk te maken is. Wij verwijzen in dit verband naar
hoofdstuk 6.

Wij zullen achtereenvolgens drie classificaties van denkrichtingen behandelen, te weten die van:
Habermas (54); in Nederland door Hendrickx (55) en Van Gunsteren (56) in verband gebracht met plannings- en beleidsdenken.
Schelsky (57); in Nederland veelvuldig in verband gebracht met
plannings- en beleidsdenken o.a. door Kreukels (58), Bussink (59) en
De Haan & Fernhout (60).
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (61).
Steeds zullen wij aandacht besteden aan de relaties m et de normatiefinstrumentele beleidsbenaderingen. Tenslotte zullen wij in paragraaf
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4.4.4. de normatief-instrumentele en de analytische benaderingen met
elkaar 'verbinden'.
De relatie tussen politiek en wetenschap
Eerder hebben wij aangegeven dat planning onder meer te zien is als een

wetenschappelijke begeleiding van het gehele beleidsproces, dat wil zeggen in al zijn stappen en fasen. Daarmee wordt het classificatieschema
van Habermas dat in algemeen sociologische zin ingaat op de relatie
tussen politiek (beleid en beslissen) en wetenschap voor ons van belang.
Van Houten (62) merkt over genoemde relatie op 'dat de politiek in de
huidige maatschappij de hulp van de wetenschap niet kan ontberen, is een
opvatting die nagenoeg door alle sociologen wordt gedeeld. Over de aard
van de relatie tussen politiek en wetenschap lopen de meningen echter
uiteen'. Het is Habermas die genoemde relatie in een drietal modellen,
twee reeds bekende en 66n door hem ontwikkeld, nader uiteenzet. Wij
zullen de modellen beknopt behandelen en tevens in verband brengen met
de eerder behandelde normatief-instrumentele modellen (63).
Het decisionistisch model (vooral uitgewerkt door Weber en Popper) erkent het primaat van de politiek. In dit model wordt uitgegaan van een
strikte scheiding tussen wetenschap en politiek. De wetenschap heeft
slechts instrumentele betekenis voor de politiek. Ze kan slechts alternatieve middelen aangeven ter bereiking van gegeven doeleinden. De politiek beslist over de doeleinden die rationeel niet te funderen zijn. Het
politieke handelen kan in laatste instantie niet rationeel gefundeerd worden, want het berust op een keuze tussen verschillende waarden en geloofsovertuigingen (zoals utopie6n, streefbeelden en toekomstbeelden),
die zich aan een rationele kritiek onttrekken.
In dit verband is van belang te wijzen naar de opvattingen van Pepper (64)
die uitgaat van een strikt onderscheid tussen feiten en beslissingen.
Popper beweert dat sociale technologie systeem-indifferent is; doorgaans
dient ze echter de 'status quo'. De sociale technologie leent zich slechts
voor kleine stuksgewijze aanpassingen ('piecemeal technology') en contrasteert met de 'utopian engineering'.
Zeker de 'rational-comprehensive' benadering maar ook de incrementele
benadering van Lindblom zijn onder te brengen in het 'decisionistische'
model.
Het incrementalisme is te zien als een normatief-instrumentele vertating
van met name Poppers 'piecemeal technology'. Geplaatst in deze meer
algemeen sociologische context wordt de kritiek erop goed zichtbaar. Met
name het conservatieve karakter van het incrementalisme is vaak bekritiseerd, o.a. door Etzioni. In het technocratische model (uitgewerkt door
Schelsky) wordt de relatie tussen wetenschap en politiek omgekeerd gezien aan die in het decisionistische model. De technisch-wetenschappelijke middelen bepalen de politieke doeleinden. Staat en techniek zijn in de
moderne maatschappij zozeer versmolten, dat de politicus nog slechts
technische beslissingen hoeft te nemen. Hem rest slechts de taak om
opdrachten van een wetenschappelijke intelligentie uit te voeren. In onze
termen: in het technocratische model geldt het primaat van de planner, de
zuiver politieke beslissingen zijn een fictie geworden. De wetenschappelijke (plannings)deskundigen zijn niet langer afhankelijk van de beslissin84
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gen van de politiek. In feite ligt samengevat en vereenvoudigd weergegeven de volgende redenering ten grondslag aan het technocratische model:
In de moderne maatschappij is in toenemende mate sprake van een zogenoemd 'technologisch determinisme'. Veel technologische vernieuwingen
leiden ook tot autonome veranderingen in de mens als psychisch en sociaal
wezen en in sodale structuren. De 'technische staatsman' is geen 'beslisser' of 'heerser', maar een analyticus, constructeur en planner. Normatieve wilsvorming is overbodig geworden. Volgens deze omschrijving is er
sprake van een proces van ontpolitisering en ontdemocratisering en verdwijnt in het technocratische model het paar 'politiek en wetenschap' en

gaat over in 'technische staatsman'.
Bij de discussie over het technologische determinisme wordt echter te
vaak voorbij gegaan aan het feit dat machtige belangengroepen wel
degelijk in staat zijn om de technologische ontwikkelingen in een bepaaide
richting te leiden, te versnellen of af te remmen: bijvoorbeeld het militair-industrieel complex.

In de door ons behandelde normatief-instrumentele modellen komt het
technocratisch model eigenlijk niet voor, hoewel het zuiver-rationeel
model van Dror, het rational-central rule model van Van Gunsteren en
Lindbloms rational-comprehensive model sterke technocratische trekken
vertonen vanwege o.a. de sterke nadruk op rationaliteit en alomvattendheid. Genoemde drie modellen gaan echter fundamenteel uit van een
scheiding tussen doelen en middelen. Dat neemt niet weg dat het onderscheiden ervan een belangrijke waarschuwende of kritische functie heef t.
Zeker in een centralistisch en bureaucratisch georganiseerde overheid is
de kans groot dat machtige belangengroepen en de bureaucratie (vierde
macht) als zodanig (en al dan niet in combinatie) ervoor zorgen dat het
politiek-democratische proces wordt uitgehold. In dit verband is illustratief dat de Regeringscommissaris voor de Reorganisatie van de Rijksdienst geen gelegenheid voorbij laat gaan om op te roepen het primaat van
de politiek te herstellen (65).
Het pragmatische model stelt Habermas tegenover de beide voorgaande
modellen. In dit model wordt de strikte scheiding tussen de functies van de
wetenschappelijke deskundige en de politicus opgeheven en er wordt een
kritische wisselwerking tussen beide bepleit. In het pragmatische model is
de wetenschappelijk deskundige (bi jv. de planner) niet soeverein geworden
over de politicus, die nog slechts fictieve beslissingen kan nemen, zoals in
het technocratische model wordt voorgesteld. Omgekeerd blijft er echter
ook niet, zoals in het decisionistische model, een wetenschappelijk onaantastbaar domein over, waarin nog slechts beslissingen worden genomen
enkel op grond van een wilsbeschikking van de politicus. De wetenschap
heeft invioed op de doelstellingen van het beleid en de politiek laat de
keuze van de middelen niet uitsluitend over aan de wetenschap. Van
Houten verklaart in dit verband enigszins ten onrechte het ontstaan van
'thinks groups' als de RAND Corporation en de System Development
Corporation in de Verenigde Staten uit de opkomst van het pragm atisch
model. In Nederland kan in dit verband gewezen worden naar het Sociaal
Cultureel Planbureau, de Rijksplanologische Dienst, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het al langer bestaande Centraal
Planbureau (66).
Genoemde kenniscentra welke veelal door de overheid worden gefinan85
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cierd kunnen evengoed beschouwd worden als een uiting van het decisionistische model. Bepalend is de wijze waarop de relatie tussen beslisser
(politicus), beleidsvoorbereider en uitvoerder (o.a. overheidsbureaucratie)
en wetenschap in de pral<tijk wordt ingevuld. Rosenthal e.a. (67) merken
hierover op: 'Ondanks de naamgeving en de oorspronkelijke bedoeling
hebben de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Sociaal Cultureel Planbureau zich niet als typische planbureaus gemanifesteerd. Beide organisaties zijn waarschijnlijk nog het best te typeren als
'denkcentra'.
In het pragmatische model wordt ten slotte veel belang gehecht aan de
communicatie tussen politiek, wetenschap en maatschappij ten behoeve
van een streven naar openbaarheid en legitimiteit van het beleid.
Het zal duidelijk zijn dat de rational-comprehensive benadering, de rational-central rule-benadering en de zuiver-rationele benadering hun voedingsbodem niet vinden in het pragmatische model, integendeel. Het is
met name de communicatieve benadering van Van Gunsteren en in zekere
zin de'Mixed-Scanning' benadering van Etzioni die gezien kunnen worden
als uitingen van het pragmatisch model van Habermas.
De kritiek die wij geformuleerd hebben met betrekking tot de communicatieve benadering geldt ook ten aanzien van het pragm atische model. Van
Houten formuleert deze kritiek kernachtig als volgt (68): 'Hoe belangrijk
informatie ook is, men dient haar betekenis toch ook niet te overschatten.
Het gebrek aan informatie bij het grote publiek is namelijk niet alleen een
gevolg van een onvoldoende aanbod, maar ook van een onvoldoende vraag.
Veel mensen zijn niet alleen onwetend, maar bovendien niet geinteresseerd in volledige informatie. Het probleem bij de spreiding van wetenschappelijke informatie is, dat ze veronderstelt wat ze zelf wil bereiken,
namelijk de mondigheid van de enkeling'.
Naast het bovengenoemde valt als kritiek op het pragmatisch model te
formuleren het feit dat onvoldoende rekening wordt gehouden met 'het
veilig stellen van belangen' door de veelheid van organisaties in de 'organisatiestaat'. In het volgende hoofdstuk komen wij hierop terug.
Planningsbegrippen in de Sociale Wetenschappen volgens Schelsky
Schelsky onderscheidt de volgende vier planningsbegrippen:
1. het technisch planningsbegrip,
2. het historisch-politieke planningsbegrip,
3.
het systeem-functionele planningsbegrip, en
4. het institutionele planningsbegrip.
Evenals bij Habermas is er bij Schelsky's indeling sprake van een evolutie
in het denken. Het historisch-politieke en het systeem-functionele planningsbegrip ziet Schelsky als een reactie op het technische-planningsbegrip van welk laatste begrip hij opmerkt 'Dieser technische Begriff der
Planung ist nicht erst mit dem Industrie-Zeitalter entstanden, sondern in
der Technik uralt. Handwerker, Baumeister, Kunstler haben immer nach
'Plan' gearbeitet, d.h. einen vorgreifenden Entwurf des Endzustands ihres
Werkes seiner Verwirklichung zugrunden gelegt. Dieser Planungsbegriff
hat sich durch seine Verbindung mit der modernen naturwissenschaftlichen Technik ( ..... grundsatzlich nicht gear· dert' (69).
)
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De onvolkomenheden van deze beide planningsbegrippen (begrip 2 en 3)
tracht Schelsky te vermij den in het institutionele planningsbegrip dat hij
als het eigenlijke sociologische planningsbegrip ziet (70).
Het technische planningsbegrip (71) heeft betrekking op de idee van
'maakbaarheid'. Door middel van planning kunnen niet alleen ambachtelijke en industriele producten worden gemaal<t, maar ook kan aan maatschappelijke processen en structuren bewust vorm worden gegeven. De
toekomst kan 'aan de tekentafel' worden geconstrueerd.
Het historisch-politieke planningsbegrip dat Schelsky aan Mannheim ontleent bouwt voort op de'maakbaarheidsidee', echter onder toevoeging van
de politieke verantwoordelijkheid, om de historisch gegroeide maatschappelijke situatie planmatig verder te ontwikkelen. De planning blijft ondergeschikt aan de politiek hoewel de maakbaarheid, of anders gezegd de
integrate planning, van de maatschappij zeker niet uitgesloten wordt.
In het systeem-functionele planningsbegrip wordt de gedachte van integrale maatschappelijke planning verlaten. Planning wordt opgevat als een
proces waarin door het optimaliseren van beslissingen de'meest rationele'
programma's voor de toekomst worden ontworpen. De nadruk ligt voornamelijk op de analyse van de planningsexperts. Er is sprake van een formeel
en technisch karakter waarin het politieke element is weggedrukt. Uit de
analyse door de expert rolt als het ware vanzelf het meest gewenste
programma, hetgeen dan door de overheid moet worden gerealiseerd.
Planning is het beheersen van de ontwikkelingen op basis van rationele
inzichten. Het inzicht en niet zozeer de politieke keuze bepaalt de richting van het beleid.
Zowel het historisch-politieke als het systeem-functionele planningsbegrip vertonen nog sterke verbindingen met het technische planningsbegrip (72).
De verbinding historisch-politieke met technische planning leidt dan ook
sterk in de richting van het decisionistische model van Habermas, en de
kritiek die daar op mogelijk is. Maakbaarheid, scheiding politiek en plan
(doel en middel) en integrale aanpak leg gen de verbinding naar de'centralrule-approach' van Van Gunsteren, de 'corriprehensive-rational' benadering van Lindblom en de zuiver-rationele benadering van Dror.
De verbinding van het systeem-functionele met het technische planningsbegrip leidt naar ons idee naar het technocratische model van Haberm as.
Het institutionele planningsbegrip erkent de bruikbaarheid van het systeem-functionele planningsbegrip met dien verstande dat de betekenis
van planning in sterke mate wordt gerelativeerd en 'gereduceerd tot 66n
van de instrumenten van de overheid. Verder ligt de nadruk sterk op de
maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische condities en invloedsfactoren, die eveneens de mogelij kheden tot sturen van een samenleving
bepalen. Er wordt gewezen op de context van planning. De institutionele
planning verwijst sterk naar het inspelen op ontwikkelingen en processen
in de samenleving, met het oogmerk dat daardoor een snellere uitvoering
van plannen kan plaatsvinden.
Planning kan alleen zinvol zijn als zij een eigen normatieve waarde en
complexiteit van de maatschappelijke systemen erkent en functioneert
als subsysteem, waarmee maatschappelijke systemen slechts kunnen worden bijgestuurd in plaats van bestuurd. Er wordt duidelijk rekening gehou87
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den met maatschappelijke processen zoals bijvoorbeeld marktprocessen.
Er bestaat veel aandacht aan relatiepatronen en rolverdelingen.
Hoewel in abstracte termen geformuleerd kan toch een verbinding gelegd
worden met het pragmatische model van Habermas en voor wat betreft de

normatief-instrumentele modellen met het communicatieve model van

Van Gunsteren.
Met name vanwege de verbinding met het systeem-functionele planningsbegrip lijkt het realiteitsgehalte van het institutionele planningsbegrip
groter dan dat van het pragmatisch model. De relatie met het 'geheel'
wordt minder sterk losgelaten dan bij het communicatieve model.

Drie denkrichtingen volgens de WRR
In een voorstudie van de WRR, te weten: 'Planning als onderneming'
worden 'drie denkrichtingen met betrekking tot planning' (73) behandeld.

Het betreft drie klassieke denkrichtingen of paradigma's waarmee de
positie van overheidsplanning in de verhouding tussen overheid en individu
scherp afgetekend kunnen worden. De stromingen worden als volgt getypeerd:

-

het voluntarisme,
het structuralisme, en
het relativisme.

Het lijkt erop dat de WRR de drie denkrichtingen als evenwaardig beschouwt als ze stelt 'met opzet wordt de aanduiding van de drie denk-

richtingen van een achtergrond voorzien (de drie'ismen') om aan te geven,
dat deze benaderingen overheidsplanning elk vanuit een selectieve invalshoek bezien. Ze zullen (....), wellicht verfijnder in de argumentatie, ook in
de toekomst wel aanwezig blijven, omdat ze op theoretisch niveau een

uitdrukking vormen van de spanningen die zich in de werkelijkheid zelf

voordoen' (74).
Dit standpunt van de WRR maakt nog eens duidelijk dat het zoeken naar
een 'eenheidsconcept' (75) in de beleidswetenschappen geen recht zal doen
aan de maatschappelijke werkelijkheid. Hoewel, zoals reeds opgemerkt,
de WRR de drie stromingen als evenwaardig lijkt te beschouwen, blijkt in
de verdere behandeling en uit de aanbevelingen (76) dat men in de eerste

plaats de drie stromingen in een dialectische verhouding (triade) ziet
staan (voluntarisme: these/ relativisme: anti-these/ en structuralisme:
synthese) en dat in de tweede plaats de aanbevelingen van de WRR
(planning als onderneming) aan sluiten bij het structuralisme. Met deze
'voorkeur' 'kiest' de WRR (althans de onderzoekers van de WRR) voor een
bepaalde stroming. Wij zullen nu beknopt de drie denkrichtingen behandelen en deze in verband brengen met de twee voorgaande normatiefanalytische benaderingen alsmede met de normatief-instrumentele benaderingen. Het voluntarisme is sterk geprofileerd door Mannheim en
Etzioni en toont zich een pleitbezorger voor een actieve overheidsplanning. Het voluntarisme wijst op de noodzaak om maatschappelijk handelen
op toekomst-perspectieven te richten On op de voortrekkersfunctie die
overheidsplanning in dit verband kan vervullen. Aan de overheid wordt een
aanzienlijke bewegingsruimte toegekend om in te grijpen in het sociale
verkeer in de vorm van omvattende, richtinggevende planning. De rol van
de onafhankelijke wetenschap wordt duidelijk onderkend, in het bijzonder
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daar waar ze de overheid bijstaat in haar rol van 'het boven de deelbelangen' van maatschappelijke actoren staan.
Zowel het decisionistische model van Habermas als de technische en
historische-politieke planningsrichting van Schelsky sluiten aan bij het
voluntaristische denken. De overeenkomsten hebben vooral betrekking op
het primaat van de politiek, de maakbaarheidsidee, en de rot van de
wetenschap. De'rational-comprehensive' benadering van Lindblom alsook
de 'centralrule' en de zuiver-rationele benadering van respectievelijk Van
Gunsteren en Dror kunnen eveneens met het voluntarisme verbonden
worden.
Het relativisme stelt zich diametraal op (anti-these) tegenover het voluntarisme door het 'vrij handelende individu' als vertrekpunt te nemen. Het
relativisme ziet in de omvattende overheidsplanning juist een bedreiging
voor een vrije samenleving. Het vrije maatschappelijke verkeer, waarin
vanuit een grote verscheidenheid van motieven en inzichten doelgerichte
handelingen plaatsvinden, moet (ook door overheidsregels) zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Deze gerichte handelingen leiden tot contracten
die nageleefd worden vanwege het onderlinge respect voor elkaars vrijheden. Het relativisme keert zich af van het centralisme, de overheidsbureaucratie en de maakbaarheidsidee.
Het pragm atische model van Habermas en in zekere zin ook het historisch-politieke planningsbegrip van Schelsky is in verband te brengen met
het relativisme. De overeenkomsten hebben vooral betrekking op de rol
van het vrije en bewuste individu en de af keer van een integrate omvattende sturing van de samenleving door een overheid die boven de partijen
staat. Het communicatieve model van Van Gunsteren aismede het incrementalisme van Lindblom kan gezien worden als een normatief-instrumentele uiting van het relativisme.
Het structuralisme is te zien als een synthese tussen het voluntarisme en
het relativisme. Het is ontstaan vanuit een kritiek op het voluntaristisch
planningsdenken. Het structuralisme kent een veel geringere rol toe aan
de overheid en verwacht veel van de maatschappelijke krachten. Kort samengevat accentueert het structuralisme de maatschappelijke gebondheid zowel van individuen en (belangen)organisaties als van de overheid.
De speelruimte van de overheid wordt hoofdzakelijk bepaaid door de
machtsverhoudingen in de samenleving. Het zijn met name de geTnstitutionaliseerde belangengroepen die een 'ijzeren ring' om de (versnipperde)
overheid leggen. Overleg en onderhandelingen tussen (deel)belangengroepen en (deel)overheid vormen belangrijke uitingen van het structuralisme.
De overheid staat niet boven de maatschappelijke krachten maar is ermee
vervlochten. Een vervlechting die zich op elk beleidsgebied uit. De combinatie van de institutionele met de systeem-functionele planningsrichtingen van Schelsky lijkt nauw verwant te zijn met het structuralisme. De
overeenkomsten hebben vooral betrekking op de maatschappelijke context-gebondenheid van het overheidsoptreden, de gediff erentieerde benadering en de vervlechting van de overheid met de maatschappelijke verhoudingen. Het 'Mixed-Scanning' model van Etzioni kan gezien worden als
en normatief-instrumentele uiting van het structuralisme.
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4.4.4.Samenvatting
Wij zijn hiermee aan het eind gekomen van de globale behandeling van de
hoofdrichtingen in de benaderingen van planning en beleid. Planning on
beleid omdat beide begrippen nauw met elkaar verbonden zijn hetgeen wij
tot uitdrukking hebben gebracht met de omschrijving dat planning op te
vatten is als het wetenschappelijk begeleiden van het gehele proces van
beleidsvoorbereiding en -vorming, besluitneming, implementatie en eva-

luatie.
De benaderingen van planning en beleid hebben wij onderscheiden naar
twee hoofdrichtingen, te weten de normatief-instrumentele benaderingen
en de normatief-analytische benaderingen.
Wij hebben laten zien dat er zowel samenhangen bestaan binnen als tussen
de normatief-instrumentele en de normatief-analytische benaderingen.

In paragraaf 4.4.2. hebben wij er reeds op gewezen dat in de ontwikkeling
van de plannings- en beleidsmodellen meer structuur valt waar te nemen
dan recent bijvoorbeeld door Van Vught werd verondersteld.
Een beperkt wetenschapstheoretisch intermezzo is nu op zijn plaats, immers de vraag is aan de orde volgens welke weg de groei van wetenschap-

pelijke kennis plaatsvindt. In dit verband kunnen drie hoofdstromen worden onderscheiden te weten (77):
de dialectische triade: these, anti-these en synthese (Hegel),
de paradigmatische 'sprongen' (Kuhn),
de empirisch deductieve methode (Popper, De Groot).

Volgens de empirisch deductieve methode (zie Poppers 'Bausteine zu einer
Theorie der Erfahrung' (78)) vindt de groei van kennis plaats via een proces
van voortdurende kritische toetsing van hypothesen die afgeleid zijn uit
theorieiin. Idee8n worden aan zware testen onderworpen, de zwakke plekken worden opgezocht. Eerder hebben wij reeds vastgesteld dat de ontwikkeling van beleids- en planningskennis niet of nauwelijks volgens deze weg
is verlopen. Het is derhalve beter niet van plannings- en beleidstheorieiin
te spreken maar van plannings- en beleidsbenaderingen of -concepten.
Volgens Kuhn vindt de ontwikkeling van kennis langs 'paradigmatische
sprongen' plaats; zie in dit verband Kuhn's'The priority of paradigms' (79).
Er onstaan nieuwe ideeJn die kunnen wedijveren met bestaande idee6n en
deze zelfs verdringen.

Volgens de dialectische methode ontstaat er eerst een gedachte, theorie
of beweging die aangeduid wordt met een these. Mede ten gevolge van de
'zwakke plekken' in de these ontstaat tegenspraak. Deze tegengestelde
gedachte wordt de anti-these genoemd. Er ontstaat een strijd tussen these
en anti-these. Getracht wordt de goede kanten van beide te bewaren en de
beperkingen van beide te vermijden. Op deze manier ontstaat de synthese (80).
Popper gaat ervan uit dat de dialectische triade niet autoom (zoals Hegel
stelde) maar door tussenkomst van de kritische rede verloopt (81).

Indien wij de kennis-ontwikkelingen in de normatief-instrumentele en de
normatief-analytische benaderingen van planning en beleid overzien (zie
paragraaf 4.4.2. en 4.4.3.) dan menen wij daarin een dialectisch model te
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kunnen waarnemen. Lindblom ontwikkelde als reactie op het rationalcomprehensive model (these) het incrementele model (anti-these). Etzioni
en Dror ontwierpen respectievelijk het Mixed Scanning model en het
optimaal beleidsmodel (synthese). De kennisontwikkeling in de normatiefanalytische benaderingen laat eenzelfde ontwikkeling zien. In paragraaf
4.4.3. hebben wij dat laten zien aan de hand van de drie denkrichtingen
(voluntarisme, relativisme, structuralisme) van de WRR, alsmede aan de
hand van de drie modellen van Habermas (decisionisme, technocratisch,
pragmatisme).
Wij hebben echter ook aannemelijk trachten te maken dat de normatiefanalystische en de normatief-instrumentele modellen niet los van elkaar
zijn te beschouwen. Zo geldt ons inziens dat de rational- comprehensive
modellen van planning en beleid hun'oorsprong' vinden in het voluntarisme
terwijl in het bijzonder het incrementalisme 'voortkomt' uit het relativisme. Het Mixed-Scanning model en het optimaal beleidsmodel kunnen
afgeleid worden uit het structuralisme.
Schema 4.5. brengt het bovenstaande samengevat in beeld.

Bovenstaande visie op de kennisontwikkeling impliceert niet dat wij de
synthese-modellen (normatief-instrumenteel en normatief-analytisch) a
priori aanbevelen voor bestuurskundige toepassing in het beleid. Deze
synthese-modellen (in het bijzonder de normatief-instrumentele) zien wij
eerder als het begin van een nieuwe dialectische triade.
Schema 4.5.
Hoofdbenaderingen van planning en beleid in onderlinge samenhang.

Normatief-instrumenteel

Normatief-analytisch

Technisch/Historisch-

- - - - - - - - - -

politiek

Rational-comprehensive/-central rule

Voluntarisme
Decisionisme

Technisch/Systeemlunctioneel
Retativisme

Technocratisch

institutioneel

Mixed

Structuralisme

Scanning
Optimaal beleid

Pragmatisme

Communicatief

-/

Incremented

- - - - - - - - - -

Systeem-rationeel/
biocybernetisch
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Hoofdstuk 5

Hoofdmodellen in de organisatiesociologie

5.1.

Inleiding en verantwoording

Dit hoofdstuk vervult een tweeledige functie, te weten:
Het bevat elementen die als aanvulling kunnen dienen bij de in
hoofdstuk 4 gepresenteerde normatief-analytische en normatiefinstrumentele benaderingen van planning en beleid. Deze aanvullingen zullen in hoofdstuk 6 in samenvattende zin worden besproken.
Het bevat elementen waarmee in hoofdstuk 8 een (inter)organisatiesociologische analyse zal plaatsvinden van regionale uitvoeringsnetwerken.
De organisatiesociologie beschikt over een veel langere traditie dan de
bestuurssociologie (of beleidswetenschappen). Hoogerwerf (1) merkt hierover op dat er sprake is'van een nog jonge, maar snel groeiende beleidswetenschap' (2). De organisatiesociologie kent echter een lange traditie die
rond 1900 zijn oorsprong heeft in de Amerikaanse studies van Taylor
(Scientific Management) en in Europese studies van Weber (Bureaucratie
Model). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de organisatiesociologie van
grote invloed is geweest op de ontwikkelingen in de bestuurs- en beleidswetenschappen. Wij volstaan met twee voorbeelden. De politicologen
Rosenthal, van Schendelen en Ringeling beginnen hun studie 'Openbaar
Bestuur' met: deel I 'De theorie en praktijk van de bestuurlijke organisatie' (3). 'Deel 66n leunt aan tegen de sociologie' (4). Wie deel I bestudeert
zal merken dat de auteurs hier voor een belangrijk deel steunen op de
organisatiesociologie. Bovendien merken genoemde auteurs hierover zelf
ter nadere sped ficatie op: 'De sociologische hulp bij de bestudering van de
openbare bestuursorganisatie is vooral afkomstig uit de organisatiesociologie' (5).
Ook in de dissertatie van Snellen (6) vindt het strategisch gedrag van
organisaties (ondernemingen zowel als non-profit organisaties) primair
plaats vanuit een bedrijfskundige invalshoek en van daaruit vindt een
vertaling plaats naar het openbaar bestuur.
De vraag kan gesteld worden waarom wij in deze studie niet gekozen
hebben voor een benadering zoals zoeven in twee voorbeelden werd genoemd. Een tweeledig motief ligt hieraan ten grondslag. In de eerste
plaats zijn wij van mening dat de ontwikkelingen in de beleidswetenschappen vanaf de Tweede Wereldoorlog zodanig zijn dat daarin duidelijke
hoofddenkrichtingen zijn te onderkennen, met behulp waarvan wij de
analyse op de twee door ons aangegeven terreinen (stelsel sociale zekerheid en arbeidsvoorzieningen) ter hand kunnen nemen. In de tweede plaats
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echter, en dit vormt in zekere zin een afzwakking van het eerste motief,
zijn wij van mening dat de genoemde hoofdrichtingen, in het bijzonder de
normatief-instrumentele te weinig rekening houdt met inzichten uit de
(inter)organisatiesociologie. Een zelfstandige bestudering gevolgd door
een 'correctie' vanuit de organisatiesociologie is een typering die past bij
onze aanpak in dit deel van de studie.
Dit hoofdstuk bestaat naast de inleiding uit twee paragrafen. In paragraaf 5.2. wordt een beknopte schets gegeven van de hoofdstromen
(-denkrichtingen) in de organisatiesociologie. In paragraaf 5.3. wordt nader ingegaan op een recente ontwikkeling in de organisatiesociologie, te
weten de theorie6n over organisatienetwerken, ook wel interorganisatiesociologie genoemd.
5.2.

Globale schets van de hoofdstromen in de organisatiesociologie

5.2.1.Inleiding
Anders dan in de beleidswetenschappen bestaat er in de organisatiesociologie over drie onderwerpen een aanzienlijke consensus.
In de eerste plaats betreft dit de opvatting dat een streven naar een
alomvattende theorie over organisaties niet wenselijk en ook niet mogelijk is. De pogingen van de systeemleer ten spijt. De Leeuw (7) merkt
hierover op: 'De systeemleer heeft vele (volgens sommigen te vele) pretenties'. Deze pretentie klinkt echter toch ook nog door in zifn omschrijving van de doelstelling van de systeemleer als hij stelt (8): 'De systeemleer beoogt de eenheid van de wetenschap te bevorderen, mede daardoor
inter- en multidisciplinaire benaderingen te bevorderen en, ten derde,
mede daardoor de dienstbaarheid van de wetenschap voor de oplossing van
praktijkvragen te bevorderen'. De eerste doelstelling lijkt ons niet uniek
te zijn voor de systeemleer; ook andere takken van wetenschap behoren
dat althans binnen hun eigen discipline na te streven. Voorzover het interdisciplinaire gebieden betreft geldt doelstelling twee als een terechte
unieke poging van de systeemleer. De laatste doelstelling is eveneens niet
uniek voor de systeemleer; ook andere disciplines doen dat in meer (de
toegepaste wetenschap) of in mindere (de fundamentele wetenschap)
mate. Met andere woorden ook uit de bescheiden opstelling van de Leeuw
klinkt het streven naar een 'eenheidswetenschap' door. Deze kritiek op de
systeemleer neemt niet weg dat haar bijdrage een zinvolle is met name bij
een eerste verkenning en systematisering van vraagstukken.
Waarom zoveel aandacht voor de systeemleer ? Omdat wij ook in hoofdstuk 4 bij het bespreken van de begrippen beleid, planning en hun onderlinge betrokkenheid gezien hebben dat o.a. Coemans en Van Nispen met
behulp van de systeembenadering geprobeerd hebben 'een taalgids voor
beleidsland' te ontwikkelen (9). In de behandeling van beleidsbenaderingen
hebben wij laten zien dat er weliswaar behoefte is aan systematisering en
cumulatie van kennis, maar dat planning en beleid toch ook vanuit
verschillende denkrichtingen bestudeerd kan (en moet) worden, juist vanwege de complexe dynamiek van maatschappelijke processen. Lammers
merkt in deze context ons inziens terecht het volgende op (10): 'Doorgaans
zijn er ten aanzien van welhaast elk aspect van de sociale werkelijkheid
verschillende wetenschappelijke visies in zwang, in het kader waarvan
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theorie geformuleerd en onderzoek verricht wordt. Dit is dus ook het
geval in de organisatiesociologie. Toch moet men die diversiteit van
zienswijzen niet overdrijven, zoals sommige auteurs doen, die beweren
dat er evenveel organisatiesociologieen zouden zijn als organisatiesociologen P

In de tweede plaats bestaat er in de organisatiesociolbgie een aanzienlijke
consensus over de 'historische ontwikkeling' van de kennis in deze tak van
wetenschap. Bij het bespreken van de hoofdbenaderingen zullen wij hieraan dan ook beknopt aandacht besteden.
In de derde plaats, geldt tenslotte dat er in de organisatiesociologie een
zekere consensus bestaat over hoofdbenaderingen of hoofdmodellen (11).
Dit laatste onderscheid tussen organisatiesociologie en bestuurs- en beleidswetenschappen maakt een beknopte behandeling van de hoofdbenaderingen in de organisatie-sociologie mogelijk.

5.2.2.Twee hoofdbenaderingen van organisatiesociologische analyses
Op grond van twee dimensies ontwierpen Burrell en Morgan vier paradigmata met behulp waarvan de sociologische stromingen, alsook de organisatiesociologische stromingen, geclassificeerd kunnen worden (12). De
dimensies hebben achtereenvolgens betrekking op de opvattingen over de
aard van de sociale wetenschappen en van de maatschappij. Met betrekking tot de opvatting over de aard van de sociale wetenschappen maken ze
een onderscheid in een 'objectivistische' (realisme, positivisme, determinisme) versus een 'subjectivistische' (nominalisme, anti-positivisme, voluntarisme) wetenschapsopvatting. Regulering ('order' en 'integrationist')
en radicale verandering ('conflict' en 'co6rcion')vormen de twee uitersten
van de dimensie waarmee maatschappijopvattingen geordend kunnen worden. In dit verband introduceren de beide auteurs de term 'sociology of
regulation' en de 'sociology of radical change' (13).
Karakteristiek voor de 'sociologie van de regulering' zijn: de status-quo,
sociale orde, consensus, sociale integratie en cohesie, solidariteit, be-

hoeftebevrediging en actualiteit. Karakteristiek voor de 'sociologie van
de radicale verandering' zijn: radicale verandering, structureel conflict,
dominantie, emancipatie, deprivatie, mogelijkheden. Aldus ontstaan de
volgende paradigmata: zie schema 5.1.
Burrell en Morgan onderkennen dat de paradigmata van het interpretativisme, het radicaal humanisme en het radicaal structuralisme voornamelijk vanaf de zestiger jaren ontstaan zijn als kritische reacties op het
functionalisme, een paradigma waarvan ze zelf stellen: 'This paradigm has
provided the dominant framework for the conduct of academic sociology
and the study of organisations' (14).
Uit hun beschrijving blijkt dat de drie eerstgenoemde paradigmata in de
(algemene) sociologie nog wel op enige uitwerking en 'schoolvorming' kunnen bogen maar dat de ('operationele') toepassingen ervan in de organisatiesociologie uiterst beperkt zijn gebleven.
Burrell en Morgan bevestigen deze constatering overigens expliciet ten
aanzien van het interpretativisme en het radicaal structuralisme (15).
Ook Lammers komt tot deze conclusie als hij naast de twee door hem
onderscheiden hoofdmodellen van de organisatiesociologie enkele alternatieve recente modellen behandelt (16). De door Lammers behandelde
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Schema 5.1.
Vier sociologische paradigmata.

Sociologie van de radicale
verandering

Radicaal
humanisme

Subjectivis-

tische sociale
wetenschapsopvatting

Interpreta-

tivisme

Radicaal
structura-

lisme

Objectivistische sociale
wetenschaps-

Functiona-

opvatting

lisme

Sociologie van de regulering

stromingen in de organisatiesociologie omvatten de theorietin die Burrell
en Morgan in het functionalistisch paradigma behandelen. In tegenstelling
echter tot Burrell en Morgan onderscheidt Lammers hierbinnen twee
hoofdmodellen, te weten het systeem- en het partijenmodel (17). Dit onderscheid werd eerder gemaakt door Van Dijck (18) en Bekke (19) en zeer
recent door Astley en Van de Ven (20), hoewel met name Van Dijck vooral
spreekt van een 'systeem- en actiemodel'. Op het onderscheid tussen
partijen- en actiemodel komen wij nog terug. Ons inziens tekent zich hier
toch een duidelijke ordening van organisatiesociologische theoriean, studies en benaderingen af. Reden genoeg om er, te beginnen met de indruk\Vekkende studie van Lammers, nader op in te gaan .
Op grond van een hoofdzakelijk chronologische ordening, vergelijking en
analyse van een zeer grote hoeveelheid organisatiesociologische studies
komt Lammers tot de conclusie dat er in feite sprake is van twee elkaar
zeker niet uitsluitende hoofdbenaderingen of -modellen in de organisatiesociologie, met elk hun eigen definitie van organisatie, respectievelijk het
partijen- en het systeemmodel. In de chronologische ordening van de
organisatiesociologische studies (binnen het paradigma van het functionalisme) maakt Lammers een onderscheid in vijf ontwikkelingsfasen (21), waarbij hij de volgende definitie van het begrip organisatie
hanteert: 'Organisaties zijn samenwerkingsverbanden met een min of
meer hi6rarchisch karakter die functioneren op basis van een formeelrationeel ontwerp met betrekking tot functionalisatie-, co8rdinatie- en
finalisatieprocessen' (22). Lammers treedt, door het op deze wijze defini6ren van het begrip organisatie - aan het begin van een studie die eindigt
met twee hoofdmodellen van organisatie (met elk hun eigen definitie van

organisatie) (23) - in zekere zin in strijd met zichzelf.
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Wij zullen de vijf ontwikkelingsfasen beknopt behandelen.
1. Organisaties in het kader van algemeen-maatschappelijke ontwikkelingsprocessen (vanaf ca. 1870).
De organisatie (bedrijf) wordt gezien in de schakel van het maatschappelijk evolutieproces (Marx). Industrialisatie leidt tot schaalvergroting,
leidt tot arbeidsdeling in en tussen organisaties (Durkheim).
2. Theorie*n over grondvormen en ontwikkelingswetten van organisatorische verbanden (vanaf ca. 1910).
Op de opvattingen van Weber komen wij nog terug. Michels' 'ijzeren wet'
van de oligarchie is genoegzaam bekend, echter zo blijkt, en wij komen er
in hoofdstuk 6 op terug, niet in de plannings- en beleidsbenaderingen.
3.1. De studies over bureaucratie en oligarchie (1945-1960). Lammers had
deze fase beter 'De empirische studies over ..... kunnen noemen immers
de werken die hij behandelt betreffen allemaal confrontaties van de
theorieiin van Weber en Michels met de empirie, dit met het oogmerk het
waarheidsgehalte te beproeven, uit te werken en te amenderen.
3.2. De industritile sociologie (vanaf ca. 1900-1965). Dit is een in de
Verenigde Staten onstane richting die niet vertrok vanuit de denkbeelden
van Weber en Michels.
De studies van Weber (fase 2 en 3.1) en de studies van Taylor (fase 3.2)
hebben een belangrijke rol gespeeld in de organisatiesociologie. Wij zullen
er, ook om redenen van het belang voor deze studie, iets langer bij stil
blijven staan (24).
'

De grondleggers: Weber en Taylor

Aan het einde van de 19de eeuw werden door twee auteurs, nameli jk
Taylor (USA) en Weber (Duitsland), beiden met een totaal verschillende
culturele achtergrond en levenservaring, enkele voor die tijd fundamentele vragen gesteld.
Weber (1864-1920)
De cultuurperiode waarin Weber zijn belangrijkste werk publiceerde, werd
gevormd door de overgang van het Pruisische feodalisme naar de Weimar-

republiek.

In deze periode vraag Weber zich af welke factoren er zorg voor dragen
dat mensen autoriteit en gezagsrelaties aanvaarden. Het antwoord van
Weber kwam op het volgende neer: In principe zijn er twee grondslagen
voor machtsuitoefening. De eerste is machtsuitoefening via geweld en
onderdrukking, de tweede is machtsuitoefening via een legitieme vorm
van autoriteit (dit is een vorm van autoriteit die gebaseerd is op de
aanvaarding van normen en waarden voor diegenen over wie de macht
wordt uitgeoefend). De legitieme vorm van autoriteit kon volgens Weber

gebaseerd zijn op drie verschillende mechanismen: 'traditionele autoriteit' is gebaseerd op traditie (het is al altijd zo geweest); 'charismatische
autoriteit' is gebaseerd op de krachtige persoonlijkheid van de leider en
rationele legale autoriteit op regels die rationeel zijn, en die daardoor 'zo
logisch zijn' dat diegene die ze toepast per definitie juist en rechtvaardig
handelt. Het is duidelijk dat deze laatste vorm van machtsuitoefening de
'beste basis' vormt om een staatsapparaat op te bouwen dat moet breken
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verwijzen naar het rationele karakter van
datgene wat men wil invoeren, kan men immers alle vormen van traditionele machtsuitoefening vervangen door meer 'moderne' principes.
Weber verbond analyse van machtsuitoefening aan een specifiek organisatieconcept, namelijk dat van de bureaucratie.
In dit concept wordt een organisatie opgevat als een instrument waarmee
specifieke doelen kunnen worden gerealiseerd. Daartoe verrichten de
leden van de organisatie een aantal van elkaar gescheiden, maar onderling
samenhangende, 'rationeel' gestructureerde activiteiten.
Er is een sterk ontwikkelde en expliciete hierarchie, waarin elke afdeling
werkt met een welomschreven taak en bevoegdheid. Criteria voor personeelsselectie zijn rationeel ontwikkeld en promotielijnen en -criteria zijn
precies aangegeven.
Als alles netjes volgens deze lijnen wordt ingericht, zal de organisatie een
hoogst effici6nte machine zijn waarin alle leden samenwerken om een
bepaald doel na te streven.
Op dit rationele, buraucratische organisatieconcept, dat door Weber als
een ideaal-type werd gezien, is natuurlijk wet een aantal aanmerkingen te
maken. Maar voor we dat doen, zullen we eerst de idee8n van Taylor
behandelen. Dan zal duidelijk worden dat de ideeen van de beide grondleggers van de (organisatie)sociologie veel overeenkomsten hebben.
met het verleden. Door te

Taylor (1856-1915)
Het probleem dat Taylor heeft beziggehouden was de, in zijn ogen veelte
lage productiviteit van de arbeiders. De oorzaak daarvan zocht hij op twee
niveaus: de organisatie en planning van de productie was niet wetenschappelijk rationeel opgezet en de arbeiders hadden te veel de neiging om het
erg 'kalm aan' te doen.
De oplossing die Taylor voorstelde, was tweeledig. In de eerste plaats
moest via experimenten nauwkeurig ('wetenschappelijk') worden nagegaan
hoe de productie zo efficitint mogelijk kon worden ingericht (Scientific
Management). Taken moesten worden opgesplitst in een zo groot mogelijk
aantal deeltaken, waarbij elk organisatielid bij voorkeur niet meer dan een
deeltaak voor zijn rekening nam (arbeidsdeling). Verder moesten managementtaken en uitvoerende taken volledig van elkaar gescheiden worden.
In de tweede plaats moest de productie op een zodanige wijze worden
georganiseerd dat iedere arbeider een gespecialiseerde taak had waaraan
zijn beloning (op basis van zijn prestaties) direct te koppelen was.
Als we uitgangspunten van het Weberiaanse en het Tayloristische organisatieperspectief vergelijken, zien we de volgende overeenkomsten: zie
schema 5.2.

In deze beide visies op de organisatie zit een aantal lacunes en misvat-

tingen. Allereerst wordt ervan uitgegaan dat het gedrag van organisatieleden volledig beheerst kan worden. Organisatieleden worden gezien als
de radertjes van een grote machine en niet als individuen die optreden in
een netwerk van sociale relaties met eigen doelen en belangen, die kunnen
conflicteren met de 'officiitle doelen' van de organisatie.
Daarnaast is het zo dat zowel in het bureaucratische organisatieperspectief als in dat van het Scientific Management geen aandacht bestaat voor
het feit dat organisatieleden in mddr dan geld alleen geTnteresseerd zijn.
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Schema 5.2.
Weber en Taylor vergeleken.
Weber

Taylor

1. Organisaties die volgens het
bureaucratische principe zijn
ingericht, zijn effectiever dan
organisaties die dit niet zijn.

1. Organisaties met een ver doorgevoerde arbeidsdeling zijn efficiinter dan organisaties met een
geringere arbeidsdeling.

2. Organisaties die een maximale
centralisatie met betrekking tot
strategische beslissingen hebben, zijn effectiever dan organisaties waar die ontbreekt.
3. Organisaties die een doel nastreven dat duidelijk vastgelegd is, zijn effectiever dan
organisaties waar dit niet het
geval is.

2. Organisaties met starre en dui-

delijke gezagsstructuren zijn effici6nter dan organisaties waar dit
niet het geval is.

3. Organisaties waarin de leden beloond worden middels een uitsluitend op prestatie gericht beloningssysteem, zijn efficiffnter dan
organisaties waarin het beloningssysteem (mede) gebaseerd is op andere criteria.

De rigide structurering van het werk leidt vaak tot vervreemding en een
gevoel van zinloosheid en deze kunnen niet via een uitsluitend op geld
gebaseerd beloningssysteem worden opgevangen.
Tenslotte dient gezegd te worden dat de basisveronderstelling van beide
perspectieven, namelijk dat een organisatie een doelgericht geheel is
waarin alle delen in functie van dat algemene doel hun taak vervullen, niet

geheel met de werkelijkheid overeenstemt.

In essentie wordt de ontkoppeling van'werk' en 'mensen' of anders gezegd
van het 'formele' en het 'informele' in de Scientific Management- en de
bureaucratie-benadering bekritiseerd. De 'Human Relations' benadering (25) benadrukte echter te sterk de 'mensen' in de organisatie.
De principes van het Scientific Management en de bureaucratische organisatiewijze zijn ook nu nog sterk overheersend in de organisatieprak-

tijk (26).

4. Vergelijkende organisatiestudies (vanaf ca. 1965-heden).
Deze studies voldoen in meer of mindere mate aan de volgende criteria:
a. ze bevatten meerdere organisaties tegelijkertijd,
b. de nadruk ligt op de organisatie als geheel (holisme),
c. er wordt exacte, empirische research toegepast, en
d. er worden zoveel mogelijk organisaties in uiteenlopende maatschappijsectoren beschreven (een generalisatiestreven).
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Lammers maakt hierbij een onderscheid in typologie- en correlatiestudies (27).
Lammers' analyse van een groot aantal typologiestudies Jeidt tot de
conclusie dat de typologiestudie van Burns en Stalker gezien kan worden
als de studie die de andere studies omvat (28). In verband met de relevantie van deze conclusie voor onze eigen analyse in deel- III zullen wij op de
typologie van Burns en Stalker beknopt ingaan.

Het organisch en mechanisch organisatieregime
Burns en Stalker waren hoofdzakelijk geTnteresseerd in het veranderingspotentieel van organisaties. Beide onderzoekers ontwikkelen het begrippenpaar: organisch en mechanisch organisatieregime. Schema 5.3. geeft
beide typen weer.

Het organische regime, zo stellen Burns en Stalker, is niet superieur aan
het mechanische regime. Immers, zo stellen beide auteurs, als de marktomstandigheden stabiel zijn en het bedrijf inderdaad gemakkelijk 'kwijt
kan' wat het produceert (stabiele en voorspelbare omgeving), werkt het
mechanisch regime heel aardig. Als de markt in beweging (onzeker en
onvoorspelbaar) is en het er voor het bedrijf op aankomt onder andere door
productvernieuwing, productdifferentiatie snel en adequaat op de marktbeweging te reageren - of beter nog te anticiperen - dan blijkt een
organisch regime doeltreffender te zijn dan een mechanisch. Het bovengenoemde contingentiedenken staat centraal in 66n van de vaak aangehaalde onderzoekingen van het type correlatiestudies, te weten het onderzoek van Lawrence en Lorsch. Wij zullen er niet alleen omdat het een
goede illustratie vormt van het type correlatiestudies, maar ook in verband met de toepassing ervan in hoofdstuk 6 en in deel III van deze studie
wat uitgebreider bij stil blijven staan (29).

De contingentiebenadering
In de contingentiebenadering staat de reactie van de organisatie op haar
omgeving centraal. Deze reactie op de omgeving dient van dien aard te
zijn dat de effectiviteit van de organistie zo groot mogelijk is. Het
denkschema, weergegeven in schema 5.4, staat centraal.

De redenering is als volgt. Er is niet 66n beste organisatiestructuur. De
aard van de omgeving van de organisatie is bepalend voor de effectiefste
organisatorische vormgeving. De centrale vraagstelling bij deze benadering is derhalve: welke organisatievormen zijn het effectiefst onder verschillende omgevingssituaties ?

Burns en Stalker (30), Emery en Trist (31), Lawrence en Lorsch (32) en
Thompson (33) brengen omgevingskenmerken, zoals de mate van variabiliteit, onzekerheid, homogeniteit en stabiliteit, in verband met structuurkenmeren van de organisatie en met effectiviteit (34). Elementen uit de
omgeving (banken, aandeelhouders, opleidingsinstituten, concurrenten,
leveranciers, consumenten, afnemers, vakbonden, werkgeverscentrales,
gemeenten, politieke partijen, centrale overheid, persmedia enz.) vertonen deze kenmerken en beTnvloeden de structuur van de organisatie. Als er
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Schema 5.3.
Mechanische en organische organisatie-regimes (Bron: Lammers,
1983: 129).

Mechanisch regime

Organisch regime

- eigen taak gezien los van

de

totale taakstelling van het
bedrijf
- co8rdinatie van die afzonder-

lijke taken door

naast hogere

- eigen taak gezien in het kader
van de totale taakstelling van
het bedrijf
- regelmatige aanpassing en herziening van individuele taken
door onderlinge interactie

chef

- nadruk op precieze afbakening
van ieders rechten en plichten

- onder elkaar verspreiden, in
plaats van op elkaar afschuiven
van verantwoordelijkheden

- men ziet zich zelf als contractpartner van 'de' onderneming
(vertegenwoordigd door de chef)

- men ziet zich zelf als deelgenoot in het bedrijf als gezamenlijke onderneming

- interacties voornamelijk van
'verticale' aard (dus: op- en
neerwaarts)

- zowel veel 'verticale' als 'horizontale' interacties (dus op-,
neer- On zijwaarts)

- je werkzaamheden worden bepaald - je werkzaamheden worden medoor instructies en beslissingen
de bepaald door informatie en
advies van je chef
van je chef

- nadruk op loyaliteit en gehoorzaamheid als voorwaarden voor
'lidmaatschap'

- nadruk op toewijding aan de algehele taakstelling en aan een
soort 'technologisch ethos' (van
materiele vooruitgang en expansie) als voorwaarden voor
'lidmaatschap'

Schema 5.4.
Basisschema contingentiebenadering.

Kenmerken van
de omgeving van
de organisatie

-

Kenmerken van
de organisatie

*

Effectiviteit van
de organisatie

101

ANALYSEMODELLEN

5.2.2.

wordt gewezen op de wisselwerking tussen organisatie en omgeving wordt
in dit verband vaak gesproken van de 'task environment', waarmee die
delen uit de omgeving bedoeld worden die voor de doelstelling en doelbereiking van de organisatie relevant zijn (35), zoals banken, klanten en
leveranciers. Het zijn met name de kenmerken (variabiliteit, onzekerheid,
enz.) van de elementen uit de taakomgeving die de structuur van een
organisatie sterk beTnvloeden (36).
Lawrence en Lorsch gaan uit van een open systeem-visie op organisaties.
In deze visie staat centraal dat organisaties zich aanpassen aan de omgeving. De belangrijkste organisatiekenmerken die ze bestudeerden, waren

de mate van differentiatie en integratie van de organisatie. Dat wil
zeggen, de mate waarin de organisatie in afdelingen is opgesplitst en de
wijze waarop de co8rdinatie van de verschillende onderdelen (of afdelingen) waaruit de organisatie bestaat, plaatsvindt.
Daarnaast hadden Lawrence en Losch ook aandacht voor de 'wijze waarop
in organisaties werd omgegaan met conflictsituaties'.
Als belangrijkste omgevingskenmerk hanteerden Lawrence en Lorsch de
mate van onzekerheid met betrekking tot ontwikkelingen op een drietal
terreinen, te weten:
onzekerheid met betrekking tot kennis over nieuwe en aangepaste
producten en processen,
- onzekerheid over de marktontwikkelingen, en
onzekerheid omtrent technische en economische factoren.

-

-

Als effectiviteitsmaten werden conventioneel economische en commerciale maatstaven gehanteerd, namelijk: veranderingen in de winst, veranderingen in de omzet en het aantal nieuwe producten dat werd geTntroduceerd als percentage van de omzet.
Er werd onderzoek gedaan bij een beperkt aantal bedrijven, verdeeld over
drie verschillende bedrijfstakken, te weten: de kunststofindustrie, de
voedingsmiddelenindustrie en de verpakkingsindustrie.
De conclusies van Larence en Lorsch komen beknopt op het volgende neer.
Indien men in een zeer dynamische (onzekere, snel veranderende) omgeving een hoge effectiviteit wil bereiken, dan zal een gedifferentieerde
structuur, gericht op het actief inspelen en beheersen van tegenstellingen
binnen de organisatie over doelen en werkwijze, een aangewezen organisatieprincipe zijn. In een relatief stabiele omgeving daarentegen zal een
geTntegreerde en strakkere hierarchische structuur, dat wil zeggen meer
gestandaardiseerd, geformaliseerd en centralistisch, aangewezen zijn. De
overeenkomsten met het werk van Burns en Stalker zijn duidelijk herkenbaar.

De contingentiebenadering werd door veel onderzoekers bekritiseerd,
onder anderen door Evan (37), Negandhi en Reimann (38) en Pennings (39).
Deze laatste stelt op grond van empirische bevindingen dat: 'The goodness
of fit between environment and structural variables fails to explain

variance in effectiveness'.
Hirsch (40) toonde later aan dat organisaties zich niet alleen aanpassen
aan de dynamiek van hun omgeving, maar dat vanuit organisaties ook
actieve beTnvloedingspogingen (kunnen) worden ondernomen.
Metcalfe (41) noemt de contingentiebenadering te veel 'environmental
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responsiveness', dat wil zeggen er wordt van uitgegaan dat organisaties
zich moeten aanpassen aan de veranderingen in de omgeving. Hij pleit
voor studies die gericht zijn op 'environmental effectiveness', dat wil
zeggen het zodanig beTnvioeden van de omgeving dat hierdoor inputs voor
de organisatie ontstaan die een positieve uitwerking hebben voor de
organisatie.
Metcalfe pleit in feite voor een ander denkschema; zie schema 5.5.
Schema 5.5.
Basisschema van Metcalfe.

Kenmerken van
de omgeving van
de organisatie

* Kenmerken van
de organisatie
<

Effectiviteit van
de organisatie

Onze voornaamste kritiek op Lawrence en Lorsch heeft betrekking op het
strikt bedrijfseconomische karakter van hun effectiviteitscriteria. Wij
zijn echter wel van mening dat bij het hanteren van andere criteria de

globale principes van de contingentiebenadering bruikbaar zijn. Hierin ligt
dan ook het grote belang van deze benaderingswijze. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk de politieke processen binnen een organisatie te koppelen aan
pogingen van bepaalde segmenten uit de organisatie om onzekerheden in
de omgeving te controleren. De analyse van deze processen kan belangrijk
zijn bij het zoeken naar achtergronden en oorzaken van spanningen in
organisaties. Het werk van Lawrence en Lorsch heeft daarnaast de verdienste dat het duidelijk maakt dat conflicten binnen een organisatie, en
de structuur die men 'kiest' om deze te beheersen, niet los kunnen worden
gezien van wat er in de omgeving gebeurt. Ook als men een ruimer
perspectief op effectiviteitsvraagstukken hanteert, blijft dit een belangrijke benadering voor het bestuderen van organisaties.

In essentie is de contingentie-benadering echter een voorbeeld van een
systeemmodel van organisaties. Het actor-perspectief ontbreekt nagenoeg helemaal. In de studie 'Effectiviteit en bestuur van organisaties'
hebben wij op grond van actie-sociologische inzichten een 'politiek organisatieperspectief' ontwikkeld (42).
Schema 5.6. geeft de essentie ervan samengevat.
In een politiek organisatieperspectief wordt de organisatie opgevat als
een configuratie van zowel interne als externe belanghebbenden (stakeholders) die hun bijdrage (arbeid, creativiteit, etc.) aan de organisatie
evalueren en onder andere afhankelijk van de uitkomsten van dit evaluatieproces (kosten-baten) hun (strategisch) gedrag ten aanzien van de

organisatie bepalen.
5. Organisatie en maatschappij (vanaf ca. 1970) Lammers constateert dat
met deze fase de cirkel weer gesloten is en de organisatiesociologie weer
is aangeland bij haar oorsprong, te weten: een zekere concentratie op de
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Schema 5.6.
Een politiek organisatieperspectief.
interne

belanghebbenden
-Sh.%

-r

verscheidenheid
effectiviteitsvan belangen -*- opvattingen

vormen van

(strategisch)
gedrag

externe

belanghebbenden

maatschappij als totaliteit in relatie tot organisaties. Organisaties worden gezien, 6fwel als bestanddelen van een omvattender verband - vaak
aangeduid met interorganisationele studies 6fwel in het kader van een
nationaal milieu met eigen sociaal-structurele en culturele trekken. Deze
tweede variant van de vijfde fase - door Lammers aangeduid met institu-

tionele variant - bestaat vaak uit zogenaamde replicaties van onderzoekstypen uit de vierde fase. Zonder voorbij te willen gaan aan de
betekenis van deze studies zullen wij er in het kader van deze studie geen
verdere aandacht aan besteden.
De eerstgenoemde interorganisationele variant zal hier niet verder behandeld worden. In paragraaf 5.3. komen wij er uitgebreid op terug.

Een belangrijke omissie in Lammers' uitstekende chronologische systematisering van de organisatiesociologie vormt het gegeven dat hij geen
plaats inruimt voor de organisatie-ontwikkeling als fase in de organisatiesociologie. Hij besteedt weliswaar beknopt aandacht aan de relatie
tussen organisatiesociologie en organisatiekunde (43) maar gaat toch
voorbij aan een verschijnsel dat met name na de Tweede Wereldoorlog een
belangrijke ontwikkeling heeft doorgemaakt te weten; de systematische
organisatie-advisering en -ontwikkeling. Wij verwijzen in dit verband naar
de dissertatie van Bekke en van Feltman (44) waarin op de betekenis van
genoemde ontwikkeling en hun fundering in onder andere de organisatieso-

ciologie wordt ingegaan.
Na een uitgebreide speurtocht komt Lammers (45) tot de conclusie dat het
gros van de in de organisatiesociologische analyses gebruikte denkwijzen
opgevat kan worden als varianten op (of combinaties van) twee modellen.
In het ene model legt men de nadruk op de organisatie als geheel (holisme),
waarbij dat geheel wordt gezien als een sociaal-cultureel systeem. In het
andere model wordt de organisatie voorgesteld als een conglomeraat van
partijen, die hun eigen doeleinden en belangen najagen.
De kenmerken van beide benaderingen hebben wij weergegeven in schema
5.7.

Lammers wijst vervolgens op het dubbelkarakter van organisaties, hiermee uitdrukkend dat zowel de uitgangspunten van het systeemmodel als
van het partijenmodel in de organisatiepraktijk gelden. 'Het is tegelijkertijd een samenwerkingsverband &n een markt plus arena !' (46)'
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Lammers is er tenslotte van overtuiRd dat alle vier de hoofdproblemen
- waar het ziins inziens in de orsianisatiesociologie om draait leefbaarheid, controleerbaarheid, bestuurbaarheid en beheersbaarheid alles te
maken hebben met het dubbelkarakter (47).
Van Diick wi ist eroD (48) dat de analyses van veranderingsverschiinselen
en -processen langs verschillende invalshoeken kunnen plaatsvinden. De
-

confrontatie van de systeem- en de actiebenadering van het ormanisatieverschiinsel loopt als een rode draad door ziin beschouwingen heen (49).
Niet als tegenpolen, maar juist in een zekere complementariteit (50).

Volgens Van Dijck betekent organisatie-als-systeem het leggen van een
nadruk op strategie en doelstellingen en op plannings-, uitwisselings- en
adaptieprocessen met betrekking tot de taakomgving (zie ook paragraaf
5.2.2.). Intern wordt de organisatie gezien als een systeem van interdependente sub-systemen die interacteren in processen van probleemoplossing
en besluitvorming waarvoor structurele regelingen ontstaan. Tenslotte is
de organisatie een stelsel van conflict-en machtsverhoudingen van systeemdelen (51). Processen van structuurontwikkeling en vernieuwing zijn
door hem overwegend met behulp van een systeemmodel geconceptualiseerd. Processen van sociale verandering en bepaalde typen van conflictprocessen (met betrekking tot schaarse waarden) zijn geconceptualiseerd
met behulp van een actie-sociologisch model. In zo'n model wordt de
organisatie opgevat als een samenspel van partijen of actoren (individuen
en groeperingen) die eigen, deels door externe orientaties en belaneen bepaaide doelstellinfen of zinHevingen inbrengen. De actoren trachten eilien
doelstellinezen en zingevineren te realiseren. Het beschikken over actiemiddelen is afhankeliik van de positie van de actoren in de verschillende
machtsdimensies (52).
Innavohing van Van Dijck gaat Bekke in zijn sociologische plaatsbepaling
van organistie-ontwikkeling (53) uit van 'organisatie als constructie en als
actie'. Meer precies formuleert Bekke'dat zal worden getracht een oraanisatiesocioloRische, een methodoloRische en een analytische beschouwinEr te wiiden aan organisatie-ontwikkelinK als diagnostisch en therapeutisch program: Hierbii Raat hii uit van 'twee alternatieve beanderinEzen,
die in de sociologie en organisatieleer worden aangetroffen'. te weten (54):

'Enerzijds een katascopische beschouwing van de sociale werkelijkheid of
van de organisatie, waarbij deze als het ware los van de handelende
individuen worden bezien. Deze wijze van zien gaat uit van een verklaringsschema waarbij sociale handelingen en processen in hun verschijningsvorm en verloop beTnvloed worden door hun onderlinge verbondenheid binnen een totaliteit. Wat zich in maatschappij of organisatie afspeelt, wordt primair bestudeerd vanuit een totaliteitsop\,atting. Maatschappij en organisatie kunnen worden opgevat als structurele kaders met
een eigen systematiek, die eigen regels voor opbouw en procesverloop
kennen. Menselijke handelingsprocessen worden dan 'van boven naar beneden' kijkend vanuit de structuren bestudeerd.
Anderzijds een anascopische benadering, waarbij de maatschappij of de
organisatie wordt beschouwd met betrekking tot de wijze waarop zij door
menselijke handelen ontstaat en betekenis krijgt. Deze wijze van zien
gaat uit van wat kan worden opgemerkt aan sociale handelingen tussen
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Schema 5.7.

De organisatie als een conglomeraat van partijen en de organisatie
als een sociaal-cultureel systeem (ontleend aan Lammers, 1983,
pag. 374).

Het partijenmodel
1. Wat is de voornaamste
eenheid van analyse ?

Het systeemmodel

deelgroeperingen met de organisatie als
eigen belangen
geheel met bepaalde

functionele ver-

eisten
2. Hoe duurzaam wordt
een organisatie geacht te zijn ?
3.

Welke drijfkrachten
worden benadrukt ?

labiel verband;
hooguit een 'be-

stabiel verband, met

langengemeenschap'

tot zelfhandhaving

dwang- en lokmiddelen

norm- en saamhorig-

inherente krachten

heidsbesef

4. Van welk mensbeeld
gaat men uit ?

een koel-berekenend, een sociaal wezen,
op eigen belang
gericht op het orgericht wezen
ganisatiebelang

5. Wat is de 'gevoels-

cynsch/realistisch

toon' van de analyse ?

idealistisch

mensen in maatschappij of organisatie. Niet de totaliteit van deze laatsten staat voorop, maar de bestudering van wat er gebeurt wanneer
mensen interacteren. De sociale structuren worden van 'beneden naar
boven' kijkend vanuit menselijke handelingsprocessen geanalyseerd. Deze
beide benaderingen van de verhouding tussen individu en maatschappij of

organisatie vertegenwoordigen twee tradities in de sociologie'.

Uit het bovenstaande kunnen wij concluderen dat indien wij, zoals Lammers doet,de historische ontwikkelingen in de organisatiesociologie beschouwen, alsook indien wij veranderingsverschijnselen en -processen
organisatie-sociologisch analyseren, zoals Van Dijck gedaan heeft, alsmede indien wij, zoals Bekke heeft laten zien, vraagstukken van organisatie-ontwikkeling in analytische ogenschouw nemen, wij steeds kunnen
terugvallen op twee hoofdbenaderingen in de organisatiesociologie: het
systeem- of structuurmodel en het partijen- of actormodel.
Zeer recent wordt bovenstaande conclusie nogmaals bevestigd, in een
artikel van Astley en Van de Ven. Beide auteurs onderscheiden vier 'basic
views' (55) waarmee de belangrijkste organisatie- en managementtheorie6n geordend kunnen worden. Deze vier 'basic views' zijn gebaseerd
op
twee analytische dimensies te weten:
het niveau waarop de analyse plaatsvindt; het micro niveau (de
organisatie) en het macroniveau (populatie van organisaties);
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-

de nadruk die gelegd wordt op de relatieve betekenis van de deterministische versus de voluntaristische veronderstellingen over de
menselijke natuur. In een voluntaristische orientatie op organisaties
worden individuen en hun instituties gezien als autonome, proactieve, zelf-besturende actoren. De deterministische orientatie is niet
gericht op het individu als bron voor verandering in organisaties,
maar veeleer op de structurele eigenschappen van de context waarin
activiteiten plaatsvinden. Zie ook hoofdstuk 4, in het bijzonder de
normatief-analytische beleidsbenaderingen.
Het (micro-macro) niveau-onderscheid vinden wij niet erg fundamenteel
en de beide auteurs geven ten aanzien van dit onderscheid eveneens blijk
van grote twijfel als ze stellen (56): 'Discussions about appropriate levels
of analysis have overlapped the voluntarism-determinism argument, but
this does not erase the analytical distinction between the two dimensions
on which these debates are based'.
Hoewel het artikel opnieuw een aardig overzicht oplevert van de 'state of
the art' in de organisatiesociologie levert het niet echt nieuwe gezichtspunten op.
De vier hoofdbenaderingen ('strategic choice-, system-structural-, collective-action en natural selection'-benadering) kunnen in feite opnieuw
teruggebracht worden tot het systeemmodel (system-structural) en partijen- of actiemodel (strategic choice en collective action).
Twee hoofdargumenten gelden ons inziens in dit verband.
Indien wij het 'determinisme versus voluntarisme'-onderscheid toepassen
op actoren, zijnde: individuen, groepen, afdelingen in organisaties, organisaties in de 'task'- en 'value'-omgeving van organisaties, dan zien wij
vanzelf dat de niveau-dimensie van weinig fundamentele betekenis meer
is. De theoretische ori6ntatie met betrekking tot actoren (voluntarisme
versus determinisme) blijkt bepalend, niet het analyseniveau.
Schema 5.8.
Hoofdbenaderingen van organisaties.

Systeem- of
structuur-

perspectief

Systeemen actor-

perspectief
/

/

Partijenof actorperspectief
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Van de Ven geeft hier overigens zelf een fraai voorbeeld van als hij
Parsons' sociale systeem-theorie toepast ter bestudering van netwerken
van organisaties, ofwel populaties van organisaties (57). Een duidelijke
toepassing van de deterministische oritintatie. Benson (58) laat zien dat
netwerken van organisaties echter ook goed te bestuderen zijn vanuit de
voluntaristische oritintatie. Belangstelling voor de analyse van netwerken
van organisaties is echter eerder te zien als een historische fase in de
organisatiesociologie dan een aparte dimensie ter typering van hoofdmodellen in deze tak van de sociale wetenschappen.
Een tweede conclusie is mogelijk. Er blijkt sprake te zijn van een synthese
tussen de beide organisatie-perspectieven (zie schema 5.8.). Van Dijck en
Bekke benadrukken in dit verband dat het bij beide perspectieven gaat om
complementaire visies op de organisatie waarin afhankelijk van de vraagstelling nu eens het ene perspectief dan eens het andere perspectief
dominant zal zijn. Lammers daarentegen benadrukt het dubbelkarakter
van organisaties. Beide perspectieven zijn volgens hem altijd (even sterk)
aanwezig.
5.3.

Netwerken van organisaties

5.3.1. Inleiding
Een opvallende overeenkomst tussen de organisatiesociologische studies
in de eerste vier, door Lammers onderscheiden fasen, heeft, ongeacht of
er sprake was van een systeem- of van een partijen-benadering, danwel
een combinatie van beide benaderingen, betrekking op het analyseniveau
van de studies. Het analyseniveau betreft ofwel de
samenleving of omgeving van een organisatie (met name fase 1 en 4) als een entiteit, ofwel de
organisaties of de samenstellende delen ervan (met name fase 2 en 3, ook
wei 4). Het onderlinge netwerk van relaties tussen organisaties wordt in
deze fasen niet of nauwelijks als analyseniveau aangewend. Studies waarin
dat wel gebeurt plaatst Lammers in de vijfde fase: organisatie- en maat-

schappij-studies (59).
Organisaties en netwerken van organisaties gaan echter in een complexe
samenleving een steeds belangrijkere rol spelen. In dit verband behoeven
wij slechts te verwijzen naar de studie van Van Doorn (60) die verwijst
naar het meso-niveau waarop koepelorganisaties - die te beschouwen zijn
als netwerkorganisaties - een steeds belangrijkere schakel gaan vormen
tussen het micro-niveau (burgers, organisaties) en het macro-niveau (centrale overheid).
Ook in de sociale zekerheid is er sprake van een zeer verfijnd en complex
netwerk van organisaties op voornamelijk micro- en meso-niveau (61).
Van Dijck (62) wijst op het bestaan van netwerken en netwerkorganisaties
op velerlei maatschappelijke terreinen als: de gezondheidszorg, de weizijnszorg, de sociale zekerheid en het bedrijfsleven. Hij stelt in dit verband: 'De afzonderlijke organisatie of instelling kan op verschillende
maatschappelijke gebieden blijkbaar niet (meer) de eenheid van beschouwing bij uitstek zijn' (63).
Eerder hebben wij er reeds op gewezen dat Astley en Van de Ven

zelfs,

overigens ten onrechte, zover gaan om op macroniveau ('populations and
communities of organizations'), twee hoofdrichtingen in de huidige orga108
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nisatiesociologie te situeren, te weten: de 'collectieve-action view' en de
'natural selection view' als zijnde respectievelijk een voluntaristische en
deterministische oridntatie op dit niveau (64).

Perrow (65) verwijt complexe organisaties niet alleen een negatieve invloed op de spontaniteit en de zelfverwerkelijking van de leden van de

organisatie -spanning tussen organisatie-als-systeem en organisatie-alsactiegeheel) - maar ook een ongevoeligheid voor de noden van de samenleving. In deze opvatting dicteren en beheersen organisaties in hoge mate
de ontwikkelingen in de samenleving (omgeving). Dit is een ontwikkeling

die Metcalfe (zie paragraaf 5.2.3.) trachtte te stimuleren.
Bovenstaande geeft aan dat (complexe) organisaties en netwerken van
(belangen)organisaties een belangrijk stempel drukken op de ontwikkelingen in de samenteving, zowel in positieve zin (er kan vernieuwing van
uitgaan) alsook in negatieve zin (er kan, zoals wij in de sociale zekerheid
zullen zien, een remmende of behoudende werking van uitgaan).
Een nadere organisatie-sociologische bezinning op het fenomeen netwerken van organisaties is derhalve op zijn plaats. In dit hoofdstuk beperken
Wij ons tot een algemene schets van ontwikkelingen op dit gebied. In
hoofdstuk 8 zullen wij, mede ook op grond van inzichten uit empirische
studies op dit terrein, een conceptueel model ontwerpen op basis waarvan
data zijn verzameld in zeven regionale samenwerkingsverbanden op het
gebied van de uitvoering en afstemming van sociale zekerheids- en arbeidsvoorzieningswetten en regelingen.

5.3.2.Netwerken van organisaties: actor- en systeembenaderingen

Paragraaf 5.2. zijn wij geeindigd met de constatering dat het merendeel
van de organisatiesociologische studies in te delen zijn in twee hoofdrichtingen: het systeem- en het actormodel. De studies die betrekking hebben
op netwerken van organisaties en of netwerkorganisaties (66) laten zich
eveneens ordenen langs de invalshoek: 'organisatie-als-systeem' en 'organisatie-als-actor' (67).
Het systeemperspectief

In de 'organisatie-als-systeem'-benadering wordt de nadruk gelegd op
structuurkenmerken van de tot het netwerk behorende organisaties alsook
van de relaties tussen de organisaties. In deze benadering worden de structuur van de organisatie, van de relaties tussen de organisaties en van het
netwerk van organisaties als drie op zichzelf staande objecten van studie
beschouwd. Vooral in de Verenigde Staten wordt deze benadering van
organisatienetwerken veel gehanteerd (68) hetgeen ook blijkt uit twee
uitstekende overzichtsartikelen van Marret (69) en Van de Ven e.a. (70). In
de studie van Marret worden 5 niveau's onderscheiden van waaruit het
vraagstuk van interorganisationele relaties vanuit een overwegend systeemperspectief wordt bestudeerd, te weten:

1. Het intra-organisationele niveau, waarbij systeemeigenschappen of
-kenmerken van organisaties van belang worden geacht voor de mogelijkheden van samenwerking tussen organisaties.
2. Het comparatieve niveau, waarin ervan uit wordt gegaan dat niet de
afzonderlijke systeemkenmerken van organisaties van belang zijn voor het
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vermogen met andere organisaties samen te werken, doch veeleer de
nadruk wordt gelegd op de (on)gelijksoortigheid van de kenmerken van de
afzonderlijke organisaties. De nadruk ligt op het vergelijken van vooral
structuurkenmerken van organisaties en het onderzoeken van samenhangen met het vermogen om samen te werken (71).
3. Het relationele niveau waarin gezocht wordt naar samenhangen tussen

structuurkenmerken van de relaties tussen organisaties en de mate van
samenwerking. Veel gehanteerde relatiekenmerken tussen organisaties
zijn: de mate van formalisatie van de betrekkingen tussen organisties, de
intensiteit en de evenwichtigheid van de betrekkingen en de standaardisatie van de uitwisseling tussen organisaties. Uit deze opsomming blijkt
eveneens de sterke verbondenheid met de structuuronderzoeken uit fase
3.1. (zie paragraaf 5.2.).

Van de Ven e.a. (72) voegen de beide voorgaande benaderingen samen tot
het type 'het collectief van interacterende organisaties'.
4. Het georganiseerde omgevingsniveau waarin de relaties tussen het
netwerk van organisaties met organisaties uit de omgeving van het netwerk worden bestudeerd. In deze benadering wordt vooral aandacht besteed aan de wijze waarop andere organisaties invloed uitoefenen op de
samenwerking binnen het netwerk van organisaties.
5. Het niet-georganiseerde omgevingsniveau waarin het gaat om de invloed van omgevingscondities, als politieke verhoudingen, culturele ontwikkelingen, besluitvormingscultuur, economische structuur, op de samenwerking binnen het netwerk van organisaties.
De studies op alle vijf de niveaus kenmerken zich overwegend door een
systeembenadering. Ditzelfde kan gezegd worden van de drie typen van
Van de Ven e.a., zijnde de contingentiebenadering, de organisaties opgevat als een collectief van interacterende actoren en het netwerk van
organisaties als een sociaal systeem.
Overigens wijzen zowel Marret als Van de Ven e.a. erop dat de door hun
onderscheiden benaderingen elkaar niet uitsluiten maar dat afhankelijk
van de probleemstelling een relevante combinatie van benaderingen gekozen kan worden.

Het actorperspectief
Anders dan bij de structuurbenaderingen worden bij de strategiebenaderingen interorganisationele relaties veeleer gezien als het product van het
strategisch handelen van actoren (organisaties in dit geval). De Nederlandse studies (73), leggen de nadruk op de actor-benadering van netwerken van organisaties.
Het werk van Benson (74) illustreert naar ons idee zeer goed wat de
kenmerken zijn van wat wij de actorbenadering hebben genoemd.
Volgens Benson vormt de voorziening en instandhouding van hulpbronnen
de grootste zorg van organisties.
Als twee belangrijkste hulpbronnen noemt hij: 'money' en 'authority'. Dit
laatste begrip verwijst naar een legitimering van claims op een bepaald
domein.
Ten behoeve van het veiligstellen van de genoemde hulpbronnen ontwikkelen organisaties strategieitn.
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Benson onderscheidt vier 'basic action orientations' of strategietypen:
programmastrategie6n, dat wil zeggen acties gericht op het voldoen
aan de eisen die het organisatieprogramma stelt,
- strategiean die gericht zijn op domeinhandhaving en autonomiehandhaving,
strategieiin die gericht zijn op het veiligstellen van middelen, en
strategieen gericht op het verdedigen van ideologie (identiteit) en

werkwijze (technologie).
Godfroij ziet als belangrijkste strategietypen (dit zijn ontwerpen van
handelingsverloop) in netwerken van organisaties: machtsvergroting, onzekerheidsreductie, doelbewuste risico-aanvaarding, machtsontwijking
(dat wil zeggen het overlaten van macht aan anderen), het behoud van de
gevestigde orde en tenslotte het waarde-gerichte handelen (75).
Als concrete uitingen van strategietypen ziet Godfroij de volgende speltypen binnen netwerken an organisaties: coaperatie, coalitie, competitie,
conflict, vermijding en fusie (76). De mate waarin strategie6n succesvol
kunnen zijn is sterk afhankelijk van de machtspositie van organisaties in
het netwerk zelf en van de verbinding met andere organisaties buiten het
netwerk. De mate van integratie in een netwerk van organisaties is
volgens Benson afhankelijk van 4 factoren:
de mate van overeenstemming over de rol en het werkterrein van
organisaties: de domeinconsensus,
de mate van overeenstemming over de aard van de taken en de juiste
benaderingswjjze daarvan: ideologische consensus,

het oordeel over de waarde van het werk van andere organisaties:
positieve evaluatie, en
- de mate van afstemming van programma's en activiteiten: werkcoBrdinatie.
Het object van onderzoek in deze benadering vormt steeds de organisatie
als strategisch handelende actor.
Naast de eerder genoemde Nederlandse onderzoeken zijn het vooral Metcalfe (77) en Hanf en Scharpf (78) die deze benadering als uitgangspunt
voor hun analyse van netwerken van organisaties kiezen.
De verschillende studies kiezen andere invalshoeken voor het strategisch
gedrag. Te denken valt bijvoorbeeld aan het ruilmodel, het coalitiemodel
en het politieke economiemodel. Steeds echter geldt in de actor-benadering van organisatie-netwerken dat het strategisch handelen van onderling
afhankelijke actoren (organisaties) een belangrijke invalshoek is. Benson
evenals Olson (79) benadrukken dat actoren 'calculerend bezig' zijn in
termen van kosten en baten van te ondernemen acties. Kosten zowel als
baten zijn in dit verband ruim op te vatten en zeker niet te beperken tot
financi*le middelen.
In dit verband geeft het 'algemeen model voor de analyse van sociale
actiesystemen' van Godfroy (80) een goed overzicht van de belangrijkste
elementen in het actorperspectief.
Jammer genoeg zijn de meeste actorstudies hoofdzaketijk analytisch en

-

weinig empirisch-toetsend van aard.
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Tot slot
In het bovenstaande hebben wij de belangrijkste
ontwikkeling op het
gebied van de studie van netwerken van organisaties beknopt behandeld.
Enkele algemene conclusies kunnen getrokken worden.
Er blijken slechts weinig studies te zijn waarin sprake is van een
synthese tussen de systeem- en actorbenadering. E6n van de weinige
uitzonderingen vormt de studie van Kooiman (81) waarin een analyse plaatsvindt van het sociale zekerheidsbeleid vanuit het systeem6n actorperspectief.
In Nederland domineert de actor-benadering, hetgeen tot uitdrukking komt in voornamelijk theoretische studies en voorzover er
empirische studies zijn betreft dit hoofdzakelijk case-studies.
In het merendeel van de studies wordt relatief weinig aandacht
besteed aan een zogenoemde effect of doelvariabele (de problemen
die opgelost moeten worden). Met andere woorden, interorganisationele relaties, en de mate van samenwerking worden (te) vaak als
een op zichzelf staand doel bestudeerd. De effectiviteitsvraag
wordt meestal niet eens gesteld.
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Hoofdstuk 6

Een verbinding tussen organisatie- en

beleidsmodellen

6.1. De noodzaak van een gefundeerde analyse
Op grond van de inzichten uit hoofdstuk 4 en 5 zullen wij in dit hoofdstuk
twee gefundeerde analyseschema's opstellen; een beleidsanalyse-schema
en een organisatieanalyse-schema. Eerder hebben wij aangegeven dat de
bestuurskunde erg verwant is met de organisatiekunde. Des te opmerkelijker is het dat in de normatief-instrumentele benaderingen van beleid en
planning naar ons idee te weinig rekening wordt gehouden met inzichten
uit de organisatiekunde.
In dit hoofdstuk zullen wij op hoofdlijnen aangeven hoe de normatiefinstrumentele benaderingen aangevuld kunnen worden met deze inzichten.

Een voorbeeld moge duidelijk maken dat een dergelijke aanvulling niet
alleen op zijn plaats is? maar ook een bijdrage levert aan het meer realistisch analyseren van overheidsbeleid en het formuleren van aanbevelingen
voor overheidsbeleid. Het voorbeeld heeft betrekking op de werkzaamheden en de benaderingswijze van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (CHR), ook bekend onder de naam Commissie Vonhoff (1).
Op de voorgeschiedenis van de CHR gaan wij hier niet in (2). De CHR
heeft de factoren onderzocht en de aanbevelingen opgesteld die ertoe
moeten bijdragen dat het sturend vermogen van de overheid past bij de
maatschappelijke sturingsbehoefte (3). De problemen waarmee de rijksdienst kampt zijn omvangrijk en ernstig en kunnen in essentie als volgt
worden samengevat: 'dat het politiek-bestuurlijk stelsel er niet in slaagt
de politieke wil binnen een overzienbare termijn om te zetten in bestuurlijk handelen. De samenhang in het beleid is gebrekkig, goede afwegingsinstrumenten ontbreken en de flexibiliteit neemt af. Daardoor vragen
procedures gedurig meer tijd, is op alle gebied sprake van een geringere
slagvaardigheid en wordt het bestuurlijk handelen steeds meer achterhaald door de feiten' (4). De CHR kiest voor een open-systeem benadering
als analysemodel waarmee de rijksoverheid in beginsel bekeken wordt als
een complex geheel van organisatiedelen (zowel politiek als ambtelijk) dat
in twee opzichten met de maatschappij in relatie staat, te weten:
aan de 'invoerkant' worden vanuit de maatschappij een veelheid van
eisen en verlangens op de overheid afgevuurd, en
aan de 'uitvoerkant' ontstaan 'producten' van de overheid, dat wit
zeggen alles wat aan maatregelen naar buiten komt, in de vorm van
goederen, diensten en besturingsinstrumenten als voorschriften,
heffingen, subsidies en steunregelingen (5).
Met deze benadering wordt gekozen voor de aanpak van Easton die in zijn
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'A systems analysis of political life' (6) vrijwel hetzelfde
analyseschema
presenteert als de CHR (7). De commissie kiest (bewust ?) voor een
eenzijdige benadering (systeembenadering). Terwijl de 'theoretische literatuur dan misschien niet voldoende houvast biedt' (8), kan in elk
geval,
gezien hetgeen wij gesteld hebben in de hoofdstukken 4 en 5, niet volgehouden worden dat de theoretische literatuur, alsook de
empirische, niet
duidelijk maakt dat er enkele hoofdbenaderingen bestaan.
De kritiek richt zich dan ook ondermeer op de
eenzijdigheid van de
gekozen benadering.
Deze kritiek wordt goed verwoord door In 't Veld en Kickert in het artikel
met de veelzeggende vraag'Rijksdienst: 66n of duizend bloemen ?' (9) Een
kritiek die, door anderen gedeeld en aangevuld (10), als volgt kan worden
samengevat:
De CHR legt te sterk de nadruk op de samenhang van het beleid
hetgeen ten koste gaat van de flexibiliteit ervan.
De aanbevelingen van de CHR doen sterk denken aan een rationeelsynoptisch beleidsmodel (zie hoofdstuk 4) en de CHR houdt weinig
rekening met de kritiek van Lindblom, Etzioni, Dror en Van Gunste-

ren hierop.
Door de nadruk te leggen op de Rijksdienst als 66n organisatie wordt
per definitie voorbij gegaan aan het feit dat het beleid vorm krijgt in
een netwerk van interacterende organen die wederzijds van elkaar
afhankelijk zijn en waarbij permanent sprake is van trekken en
duwen, overtuigen en leren. Het actorperspectief ontbreekt in de
analyse.
Hieraan kan nog toegevoegd worden dat niet alleen de omgeving van de
overheid bestaat uit een netwerk van belangenorganisaties en belangengroepen, maar de departementen zelf ook (directoraten-generaal, directies, afdelingen en onderafdelingen) die elk (al dan niet in combinatie) in
verbinding met de politiek en de maatschappelijke organisaties en -belangengroepen staan (11). De departementen zijn niet alleen op te vatten als
'organisatie-als-systeem', maar ook als 'organisatie-als-actiegeheel'.
-

Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat:
er een zekere voorkeur bestaat, althans bij diegenen die een'kritiekpositie' innemen, voor een partijen- of actorbenadering boven een
systeem- of structuurbenadering van beleid en organisaties, en
er een afwijzing valt waar te nemen van de rational-comprehensive
benaderingen van beleid ten voordele van de incrementele en
procesbenaderingen van beleid.
Een dergelijke ontwikkeling achten wij niet juist. Zeker indien dit zou
leiden tot uitsluitend een actor-benadering van het beleid. Zowel de
ontwikkelingen in de bestuurskunde als in de organisatiekunde wijzen ook

niet in die richting (zie hoofdstuk 4 en 5). In dit verband is het werk van
Jenkins (12) van belang, met name omdat daarin enerzijds gewezen wordt
op de eenzijdige toepassing van de systeembenadering in de beleidsthe
orie
en anderzijds omdat een aanvulling van de beleidstheorie wordt voorgesteld vanuit inzichten uit de organisatiesociologie, in het bijzonder vanuit
de actor-benadering (13).
Jenkins 'speelt' als het ware met bestuurskundige en
organisatiekundige
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inzichten. Enerzijds past hij het bestuurskundige systeemmodel van
Easton aan door er organisatiesociologische 'actie-elementen' aan toe te
voegen (14), anderzijds transformeert hij het organisatiesociologische
contingentiemodel (zie hoofdstuk 5 waar wij dit model kritisch besproken
hebben) eveneens door 'toevoeging van actor-elementen' tot een beleidsmodel (15). Tussen de invoerkant en het politieke conversieproces plaatst
Jenkins als 'mediating variables': groepen, partijen, organisaties, etc., en
het conversieproces, dat door Easton als een black box wordt behandeld
tussen input en output, breekt hij open, en plaatst er een besluitvormingssysteem en een netwerk van organisaties in. In feite, zo hebben wij gezien,
hebben de kritici van de CHR eveneens voor een dergelijke aanpak van de
bestuurlijke problemen van de Rijksoverheid gepleit.
De transformatie van het contingentiemodel naar een bestuurskundig
model is eveneens te zien als een interessant voorbeeld van de mogelijkheden van wederzijdse bevruchting van beide wetenschappelijke disciplines.
Als contingente variabelen ziet Jenkins in dit verband: de socio-economische structuur, de politiek electorate setting, de 'organisational set' en
de rijkdom aan idee6n.
Met betrekking tot de organisatiestructuur maakt hij een onderscheid in
systeemkenmerken (grootte, differentiatie, integratie, etc.) en actorkenmerken (macht, belang, waarden).
Jenkins gaat niet in op de kritiek die op het contingentiemodel bestaat (zie
hoofdstuk 5). Zo pleit Metcalfe er bijvoorbeeld voor dat organisaties niet
alleen moeten reageren op ontwikkelingen uit de omgeving (passieve
contingentie-benadering) maar zolf actief de omgeving moeten beinvioeden opdat er inputs ontstaan die geschikt zijn voor de organisatie (actieve
contingentie-benadering). Indien het 'actieve' contingentiemodel toegepast wordt op het overheidsbeleid en de overheidsorganisatie, ontstaat in
dit verband een moeilijke kwestie die uiteindelijk neerkomt op een discussie over de rol van de overheid. Moet deze sturen, al dan niet imperatief,
of slechts bijsturen. In hoofdstuk 7 zullen wij met betrekking tot de
sociale zekerheid zien dat dit een belangrijk vraagstuk is dat als een rode
draad door de geschiedenis van de sociale zekerheid loopt en dat op dit
moment uiterst actueel is.
Met het bovenstaande hebben wij slechts willen aanduiden dat een aanvulling vanuit de theorie (Jenkins) en vanuit de praktijk (CHR) valt te
verdedigen. In de nu volgende paragraaf zullen wij een eerste stap zetten
in het op een systematische wijze 'verbinden' van bestuurs- en organisatiesociologische inzichten.

6.2. Verbindingen in de bestuurs- en organisatiekunde

In hoofdstuk 4 hebben wij laten zien dat er sprake was van een zekere
structuur in de kennisontwikkeling van zowel de normatief-analytische als
de normatief-instrumentele modellen van planning en beleid. In schema
4.5. hebben wij deze ontwikkelingen samengevat weergegeven. Als 'reactie' op het rational-comprehensive model ontwikkelde Lindblom het incrementele model voor planning en beleid. Vanuit een kritiek op deze beide
modellen ontwikkelde Etzioni het Mixed Scanning model en Dror het
optimaal beleidsmodel voor planning en beleid. Een dergelijke dialec115
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tische ontwikkeling hebben wij ook kunnen waarnemen bij de normatiefanalytische modellen.
In hoofdstuk 4 hebben wij tevens aannemelijk gemaakt dat de normatiefanalytische en de normatief-instrumentele modellen niet los van elkaar
zijn te beschouwen. Zo geldt ons inziens dat de rational-comprehensive
modellen van planning en beleid hun 'oorsprong' vinden in het voluntarisme, terwijl in het bijzonder het incrementalisme 'voortkomt' uit het
relativisme. Tenslotte kunnen het Mixed Scanning model en het optimaal
beleidsmodel 'afgeleid' worden uit het structuralisme.
In hoofdstuk 5 hebben wij laten zien dat er in de organisatiesociologie

twee concurrerende organisatiemodellen bestaan, te weten het systeemof structuurmodel en het partijen- of actormodel. Tevens hebben wij in dit
hoofdstuk aannemelijk trachten te maken dat er sprake is van een synthese tussen beide modellen. Van Dijck en Bekke spreken in dit verband van
het complementaire karakter van het systeem- en actormodel en Lammers wijst op het dubbelkarakter van organisaties (systeem- On partijenmodel).

Verbindingen; een eerste verkenning

Bij het leggen van verbindingen tussen beleidsmodellen en organisatiemodellen is het van belang na te gaan welk organisatiemodel impliciet of
expliciet ten grondslag ligt aan de normatief-instrumentele modellen van
planning en beleid.
In hoofdstuk 4 hebben wij laten zien dat bij de rational-comprehensive
modellen planning en beleid benaderd worden vanuit structuren los van de
handelende actoren (individuen en organisaties). Er heerst zoals Bekke dat
noemt een totaliteitsopvatting (holisme) waarin maatschappij en organisaties als structurele kaders, met een eigen systematiek worden opgevat.
Het is vooral Van Gunsteren die op het systeem- en structuurkarakter &n
op het 'a-politieke' karakter van de rational-comprehensive modellen
heeft gewezen. Het is vooral de eenzijdige, centralistische en bureaucratische organisatieopvatting van de rational-comprehensive modellen die
bij Van Gunsteren veel kritiek oproepen (16). De verbinding tussen de
rational-comprehensive modellen van planning en beleid en het systeemmodel van organisaties kan ons inziens dan ook worden gelegd. Zie schema
6.1.: de horizontale stippellijn.
Van Gunsteren formuleert het communicatieve model als een model waarin individuen en organisaties (actoren) niet opgevat worden als willoze
radertjes in een groot systeem (rational-comprehensive), maar juist als
actief handelende, tot zelforganisatie en -sturing in staat zijnde actoren.
Planning is in zijn ogen politiek; dat wil zeggen actiegericht. Zie het
politieke organisatiemodel in hoofdstuk 5. Lindblom heeft eveneens oog
voor de complexiteit van het beleid, waarin veel actoren strijden om
macht en invloed. De waarde van systeem-rationele en omvattende beleidsmodellen is dan ook beperkt in de praktijk van het beleid waarin geen
sprake is van een strikte scheiding tussen doelen en middelen, waarin
volledige informatie ontbreekt en waarin belangengroepen strijden om de
macht. Zowel in het incrementele als in het communicatieve beleidsmodel
worden de sociale structuren waarin het beleid plaatsvindt 'van beneden
naar boven' en kijkend vanuit handelingsprocessen begrepen (anascopische
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Schema 6.1.
Verbindingen tussen plannings- en beleidsmodellen en organisatiemodellen.
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benadering). Bovenstaande vormt voor ons voldoende aanleiding om een
verbinding te leggen tussen het incrementele en communicatieve beleidsmodel en het actormodel van organisaties.
In hoofdstuk 4 hebben wij laten zien dat het Mixed Scanning model en het
optimaal beleidsmodel door respectievelijk Etzioni en Dror ontwikkeld
werden als een synthese tussen de rational-comprehensive modellen en
het incrementele model. Zonder verdere toelichting menen wij dan ook
dat beide modellen van planning en beleid zowel actor- als systeem-elementen bevatten.
Tenslotte

Bij het bespreken van de ontwikkelingen in de organisatiesociologie hebben wij gezien dat in deze tak van wetenschap steeds meer het inzicht
doorbreekt van het gegeven'dat er niet een beste manier van organiseren'
bestaat, of anders gezegd, dat analyses van organisaties op verschillende,
complementaire manieren, kunnen plaatsvinden. Dachten Weber en
Taylor, maar ook de vertegenwoordigers van de Human Relations-benadering nog dat slechts 66n manier van organiseren de beste was, Lawrence &
Lorsch en ook Burns & Stalker waren van mening dat de aard van organisatiestructuur in relatie tot de prestatie, afhankelijk is van omgevingscondities. Het 'contingentiedenken' werd geTntroduceerd.
De normatief-instrumentele modellen van planning en beleid gelden, in de
ogen van de ontwerpers, allemaal als 'de beste manier van planning en
beleid': ook het Mixed-Scanning model van Etzioni en het optimale beleidsmodel van Dror. De bestuurswetenschap zou er mee gediend zijn
indien het 'contingentie-denken' meer toegepast zou worden.
Bovenstaande hangt samen met een algemener vraagstuk, namelijk 'het

zoeken naar een integrate theorie'. In de organisatiesociologie is men
steeds meer tot het inzicht gekomen dat er verschillende theoretische
modellen naast elkaar of zelfs complementair aan elkaar, kunnen bestaan.
Er geldt een multi-paradigmatische benadering.
Bovenstaande betekent niet dat deze gedachtegang gemeengoed is geworden in de organisatiesociologie. Ook hier is er wel degelijk, en terecht
sprake van traditie en paradigmastrijd (17).
In de bestuurswetenschap is dit inzicht onvoldoende doorgedrongen. Men
is nog te veel op zoek naar 'de ene beste benadering van beleid'. In dit
verband verwijzen wij niet alleen naar hoofdstuk 4 maar ook naar de
recente dissertatie van Van der Eyden waarin de systeemtheorie van
Luhmann omarmd wordt als integrerend theoretisch kader bij uitstek voor
een 'Verwaltungswissenschaft' ( 18). In de boekbespreking neemt Van
Braam (19) een meer genuanceerd standpunt in door te stellen dat er naast
de systeemtheoretische ook andere vruchtbare theoretische benaderingen
mogelijk zijn.
Tenslotte wijzen wij erop dat de met de actorbenadering verwante plannings- en beleidsmodellen onvoldoende rekening houden met inzichten uit
de sociologie van netwerken van organisaties en tevens veelal voorbijgaan
aan Michels' 'ijzeren wet' van de oligarchie. Dat geldt in het bijzonder het
communicatieve model en het incrementele model. Terecht benadrukt
Van Gunsteren het zelforganiserend en -sturend vermogen van individuen
en organisaties. Hij gaat echter voorbij aan het strategisch handelen van
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actoren dat onder bepaaide omstandigheden sterk gericht kan zijn op het
benadrukken van het eigen belang (domeinbewaking en autonomiehandhaving). Zie in dit verband hoofdstuk 5 maar ook Olsons 'The logic of
collective action' (20) en meer in het algemeen de 'political economy'
benaderingen. Door het (te) sterk benadrukken van het zelforganiserend
en -sturend vermogen van actoren ontstaat een soort 'naTef' participatieoptimisme en wordt voorbij gegaan aan de negatieve kanten ervan die kunnen leiden tot patstellingen in het beleid (21).
In het optimaal beleidsmodel alsook in het Mixed Scanning model van planning en beleid wordt naar ons idee eveneens te weinig rekening gehouden
met het 'eigen belang' van actoren en de stagnerende werking die daarvan
uit kan gaan. Het Mixed Scanning model houdt met bovenstaande nog het
meeste rekening. De hoofdlijnen van beleid worden volgens dit model
immers op centraal niveau vastgesteld; daarbinnen vinden allerlei detailbeslissingen op lager niveau plaats. De kans dat binnen een dergelijke
benadering patstellingen en bestuurlijke anarchie ontstaan, ten gevolge
van het te sterk benadrukken van eigen belang en het handhaven van eigen
machtsposities door actoren, is aanzienlijk kleiner dan bij het communicatieve en het incrementele model.
6.3.

Kaders ten behoeve van beleidsanalyse

6.3.1. Een analyseschema van beleidsmodellen
Bussink (22) presenteert de verschillen tussen enkele plannings- en beleidsmodellen als dilemma's. Hij onderscheidt drie dilemma's, te weten:
- Eindplanning versus procesplanning;
- Rationeel-comprehensive planning versus incrementele planning;
- Autonome bestuursplanning versus planning door een aantal publieke

en private actoren gezamenlijk.
Als centrale thema's van deze drie dilemma's ziet hij achtereenvolgens;
zekerheid, rationaliteit en omvattendheid, en tenslotte planningsrelaties
tussen actoren.

Hoewel met de aanduiding van dilemma's goed tot uitdrukking komt dat er
bij de keuze van beleidsmodellen geen sprake zou moeten zijn van een
of/of-situatie maar van een en/en-situatie, zijn wij van mening dat de
dilemma's zoals geformuleerd door Bussink onvoldoende recht doen aan de
hoofdontwikkelingen met betrekking tot de normatief-instrumentele
plannings- en beleidsmodellen. Dat zelfde bezwaar treft de dichotomisering van beleids- en planningsmodellen door Van Gunsteren in 'Klassieke'
en 'Nieuwe' benaderingen (23).
In schema 6.2. zullen wij, mede op basis van de inzichten van de oorspronkelijke auteurs en op basis van de kritieken, de belangrijkste kenmerken o f
dimensies van de normatief-instrumentele modellen beschrijven.
De pijlen (nummers 1 t/m 4) duiden erop dat een aantal benaderingen (B
t/m C) zijn ontstaan als een kritische reactie op de benadering A.

6.3.2.Een analyseschema van organisatiemodellen
Ten behoeve van de analyse van de organisatie-benaderingen die ten
grondslag liggen aan de twee eerder genoemde beleidsoperaties op het
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Schema 6.2.
De belangrijkste kenmerken of dimensies van de normatief-instrumentele beleids- en planningsmodellen ten behoeve van de analyse
van twee beleidsoperaties.
Relatie tussen

Hoofdmodellen

Belangrijkste kenmerken of dimensies

Rational-comprehensive

- Alwetendheid en atomvattendheid;
grootschalig.
- Scheiding doel-middel; eerst doel dan
middel.
- Scheiding sturen en uitvoeren.
- Scheiding kenniscentra- besliscentra.
- Top-down aanpak.
- Nadruk op integratie en rationaliteit.
- Maximale doelbereiking.

hoofdmodellen

A

-Zi

- Status quo is geen uitgangspunt.

Incrementeel
'B

2

- Flexibiliteit.
- Stap voor stap; kleinschalig.
- Geen scheiding van doel-middel.
- Consensus; optimale
doelbereiking.
- Beperkte analyses; weinig atomvattend.

- Pragmatisch.
- Status quo is uitgangspunt.
Mixed Scanning

--C

- Hoofdlijnen van beleid volgens A.
- Derailaspecten van beleid volgens B.

3

- Status quo is geen uitgangspunt

Optimaal beleidsmodel
D

- Procesbenadering is uitgangspunt.
- Nadruk op terugkoppeling en lerend

vermogen.
- Status quo is geen exclusief uitgangspunt.

4

- Een zekere top down aanpak.
|

Communicatief

)'E

- Bottom up aanpak.
-

Zeiforganiserend vermogen van actoren

staat centraal.

- Geen scheiding doel-middel; planning

is politiek.
- Participatie is middel On doel.
- Kleinschalig, nadruk op flexibiliteit.
- Status quo is geen uitgangspunt

gebied van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening (zie hoofdstuk 1),
zullen wij in het dit hoofdstuk afsluitende schema 6.3. de belangrijkste
kenmerken van het systeem- en het actormodel formuleren.
Deze kenmerken zijn afgeleid uit de studies die wij in hoofdstuk 5 hebben behandeld. Wij hebben getracht een zo beperkt mogelijk aantal concrete kenmerken te formuleren. Het gaat hierbij om kenmerken die als het ware een
operationalisatie vormen van het ideaaltypische systeem- en actormodel.
120

VERBINDINGEN TUSSEN MODELLEN

6.3.2.

Schema 6.3.
De belangrijkste kenmerken van het systeem- en actormodel ten behoeve van de analyse van organisatiebenaderingen van de twee
beleidsoperaties.

Organisatiemodellen
(de corresponderende beleidsmodellen)

Belangrijkste kenmerken of dimensies

A. Systeemmodel
(Rational-comprehensive)

. Organisatie als totaliteit (holisme)
. Integratie van het geheel
. Nadruk op stabiliteit en beheersing
. Centralisatie; nadruk op structuren
. Nadruk op status quo
. Actoren gericht op organisatiebelang

. Betrokkenheid op taakomgeving;
omgeving als gegeven structuur
. Hi6rarchische gezagsrelaties
B. Actormodel

(Incrementeel, Communicatief)

Organisatie bestaande uit (semi-)
autonome, zelfsturende actoren
(netwerk van actoren)
Differentiatie naar delen
. Nadruk op verandering
. Decentralisatie; nadruk op hande.

lingsprocessen van actoren
. Nadruk op 'conflicterende' interacties tussen actoren als bron voor
vernieuwing
. Beheersing van op eigen belang gerichte actoren
. Betrokkenheid op 'waarde' omgeving; omgeving als te beinvioeden
netwerk van organisaties
.
Meerzijdige 'verticale' en 'horizontale' interacties tussen actoren

. Aandacht voor machtsprocessen
A/B Systeem en actormodel
(Mixed Scanning,
Optimaal beleidsmodel)

Zie A en B.

Evenals bij de typering van de beleidsmodellen zullen wij de kenmerken
niet als dilemma's presenteren. Wij doen dit in de eerste plaats omdat het
ideaaitypische modellen zijn en in de tweede plaats omdat wij willen
voorkomen dat de opvatting gaat leven dat er slechts sprake kan zijn van
het ene of het andere model. Zowel Lammers als Van Dijck hebben
benadrukt dat er in feite sprake is van een dubbelkarakter (24), respectie121
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velijk complementair karakter (25) van organisaties. In hoofdstuk 5 hebben wij dit dubbel- of complementaire karakter reeds tot uitdrukking
gebracht door te wijzen op de synthese tussen het systeem- en actormodel
van organisaties.
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Deel I I I

Het empirisch gedeelte

7.

Beleidsanalyses inzake sociale zekerheid en arbeidsvoorziening.

8.

Empirische verkenning van de uitvoeringspraktijk inzake de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening.

Hoofdstuk 7

Beleidsanalyse inzake sociale zekerheid
en arbeidsvoorziening

7.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen wij twee beleidsoperaties van de overheid vanuit
een bestuurskundige en organisatiekundige invalshoek, zoals omschreven
in deel II van deze studie, analyseren. De analyse zal in het bijzonder
plaatsvinden aan de hand van de kenmerken van de vijf beleids- en de twee
organisatiemodellen. Zie in dit verband schema 6.1. waarin de modellen in
onderlinge samenhang zijn weergegeven en schema 6.2. en 6.3. waarin de
kenmerken van de beleids- en organisatiemodellen zijn weergegeven. De
beleidsoperaties betreffen de stelselherziening van de sociale zekerheid
vanaf het einde van de zestiger jaren en de herziening van de uitvoeringsorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid, te weten het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS).
Beide beleidsoperaties zijn niet alleen verschillend voor wat betreft de
inhoud maar ook voor wat betreft de beleidsfasering. De herziening van de
uitvoeringsorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid verkeert in de
uitvoeringsfase, terwijl de herziening van het stelsel van de sociale zekerheid in de fase van de beleidsvoorbereiding en de fase van de besluitvorming verkeert. In de betreffende paragrafen zullen wij uitgebreider op de
beleidsfasering ingaan.
Dit hoofdstuk is verder als volgt opgebouwd. In paragraaf 7.2. en 7.3.
analyseren wij respectievelijk de beleidsoperatie: herziening van het stelsel van sociale zekerheid en het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, vanuit een
bestuurskundige invalshoek. In paragraaf 7.4. en 7.5. analyseren wij beide
bovengenoemde beleidsoperaties vanuit een organisatiekundige invalshoek. Tenslotte worden in paragraaf 7.6. enkele conclusies getrokken.
Met het behandelen van de bovengenoemde beleidsoperaties komen wij
toe aan het beantwoorden van vraag 1 en 2 van de probleemstelling (zie
hoofdstuk 1).

7.2.

Het beleid inzake de stelselherziening sociale zekerheid

7.2.1.Verantwoording

In hoofdstuk 3 hebben wij de beleidsoperatie: herziening van het stelsel
van sociale zekerheid, in het bijzonder de uitvoeringsorganisatie, onderverdeeld in drie fasen te weten (1):
de structurele aanpak (1967-1976): het stelsel,
de herori*ntatie (1976-1982): de organisatie, en

-

de reactie (1982-heden): 'stelsel' voor organisatie.
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Hoewel deze onderverdeling een goed inzicht geeft in de substantille
verschuivingen van het zwaartepunt in de beleidsvoorbereiding - na het
geTntegreerd behandelen van de vier stelselkenmerken van de sociale
zekerheid (Alternatievenrapport) wordt het accent eenzijdig gelegd op
het organisatie- en beheersstelsel (Eindrapport en Interimrapport) en
vervolgens eenzijdig op het prestatiestelsel (vangnetsysteem versus tweetrajectensysteem) van de sociale zekerheid - achten wij het nodig om de
genoemde indeling, in verband met een adequate beleids- en organisatieanalyse aan te vullen. Gegeven de in hoofdstuk 2 en 3 beschreven corporatieve (machts)verhoudingen in de sociale zekerheid en het feitelijk verloop van de beleidsoperatie, is de volgende aanvulling wenselijk:
het beleid van de centrale overheid, in het bijzonder het Ministerie
van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid), en
het beleid van de SER, in het bijzonder de centrale werkgevers- en
werknemersorganisaties.
Aldus ontstaat het volgende schema.
Schema 7.1.

Kader voor de beleidsanalyse.
Beleid van:
Accenten

Overheid

en/of

Sociale partners

(SER)

Fase 1:

het stelsel

non-beleid

Fase 2:

de organisatie

patstelling

Fase 3:

'stelsel' v66r
organisatie

vermoedelijke structurele 'stelsel'wijziging

Het schema drukt uit dat er in de eerste fase (1967- 1976) in feite geen
stelselherzieningsbeleid is gevoerd, dat de tweede fase (1976- 1982) geleid
heeft tot een patstelling over de uitvoerings- en beheersorganisatie en dat
de derde fase vermoedelijk wordt afgerond met een structurele 'stelset'-herziening - vooral het prestatiestelsel wordt herzien - vermoedelijk
in 1986. Alleen reeds de extreem lange duur van deze beleidsoperatie
rechtvaardigt een beleids- en organisatieanalyse. Maar er zijn hiervoor
meer argumenten aan te dragen, te weten:
het historisch gegeven (zie hoofdstuk 2) dat veranderingen in de vier
stelselkenmerken van de sociale zekerheid wel onderscheiden maar
niet gescheiden behandeld kunnen worden, maakt het verloop van de
beleidsoperatie vanaf 1967 opmerkelijk,
gezien bovenstaande historische verbinding tussen de vier stelselkenmerken kan de vraag gesteld worden of het benadrukken van het
prestatiestelsel in fase 3 wel zo verantwoord is, en
het feit dat tot tweemaal toe het zwaartepunt in de beleidsoperatie

-
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is verlegd heeft aanleiding gegeven tot grote onzekerheid en onduidelijkheid in onder andere de betreffende uitvoeringsorganisaties,
hetgeen waarschijnlijk niet bevorderlijk is voor een doelmatige en
doeltreffende uitvoering.

Met betrekking tot de drie door ons onderscheiden fasen zullen wij steeds

de volgende indeling hanteren:

-

welke beleidsbenaderingen ?,
beleidsbenaderingen en de critici (met bijzondere aandacht voor
opvattingen over beleidsbenaderingen), en
- samenvatting.
-

7.2.2. Beleidsbenaderingen achter de beleidsoperatie herziening sociale
zekerheid: fase 1: het stelsel

7.2.2.1. Welke beleidsbenaderingen ?

Wij zullen de bevindingen van de analyse van de beleidsbenaderingen, van
zowel de overheid als de sociale partners in schema 7.2. weergeven.
Op grond van deze analyse kunnen wij in elk geval concluderen dat de
gevolgde benadering in fase I van de beleidsoperatie niet overeenkomt
met de kenmerken van de incrementele, Mixed Scanning, optimaal beleidsmodel en communicatieve benadering van beleid. Met uitzondering
van aspect 6 (maximale doelbereiking) vertoont de gevolgde benadering
overeenkomsten met de kenmerken (dimensies) van de rational- comprehensive benadering. Dit is explicieter te traceren bij de SER (sociale
partners) dan bij de overheid.
Eerder hebben wij erop gewezen dat de sociale partners het in de SER niet

eens konden worden over het te kiezen alternatief. Vijf jaar (1972 tot
1976) heeft de SER erover gedaan om tot de conclusie te komen dat 'elk
van de uitvoeringsmodaliteiten uit het Alternatievenrapport op hoofdzaken werd afgewezen' (20). Binnen de centrate organisaties van werkgevers
en werknemers bleek men, na het verschijnen van het Alternatievenrapport, gedurende lange tijd niet in staat om tot een althans op hoofdlijnen - afgerond oordeel te komen. 'Reeds spoedig bleek dat het moeilijk
- zo niet onmogelijk - zou zijn om, zonder voorbij te gaan aan historisch
bepaalde structuren, sociaal politiek tot een standpuntbepaling te komen' (21). In feite wordt hiermee aangegeven dat de machtspositie van de
sociale partners (de status quo) in de voorgestelde alternatieven zodanig
wordt verzwakt dat ze daarmee onaanvaardbaar zijn.
-

7.2.2.2.

Beleidsbenaderingen en de critici

Eerder wezen wij erop dat de publieke discussie niet op gang kwam naar

aanleiding van de gepresenteerde alternatieven. De discussie onder de
deskundigen op het terrein van de sociale zekerheid kwam in dit verband
overigens ook maar matig op gang (22). Pasmooy (23) opent in 1973 de
discussie door te wijzen op de mogelijkheden van centrale besturing (zoals
voorgesteld in het Alternatievenrapport) bij het beheersen van de volumeontwikkelingen in de WAO. Hij denkt in dat verband vooral 'dat er dan een
wetenschappelijk instituut kan zijn dat met name de ontwikkelingen in de
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Schema 7.2.

Analyse van de beleidsbenaderingen inzake de sociale zekerheid, fase 1: het stelsel (vanaf 1967-1976).
Beleidsmodellen
A.

Overheid

Sociale partners (SER)

Overheid besluit tot adviesaanvrage inzake
'vereenvoudiging' der sociate verzekering op
langere termijn (2). De adviesaanvrage heeft
betrekking op alle vier de stelselkenmerken (3).

Nadat de SER om advies gevraagd is, besluit
de SER tot het instellen van een 'diepgaand
onderzoek' (4) uit te voeren door '66n of meer
onafhankelijke organisatiebureau's (5).

Rational Comprehensive
model

1. Alwetendheid en alomvattendheid; grootschalig

De financiering van het onderzoek werd wettelijk geregeld in
de 'Wet van 22 maart 1969' (Stb. 122). Deze wet bevat regels
inzake een door of vanwege de Sociaal-Economische Raad in te
stellen onderzoek in verband met adviesaanvragen betreffende
vereenvoudiging der sociale verzekering op langere termijn.
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K

*0

De organisatiebureau's hebben een zeer Uitvoerig en diepgaand onderzoek ingesteld dat
naast 13 voorstudies (6) een 'Alternatievenrapport' heeft opgeleverd, waarin een schets
van de toekomstige administratieve uitvoe-

53

8;

ring en bestuurlijke organisatie wordt gegeven. Verder reikt het rapport een groot aantal
inhoudelijke stelselalternatieven aan (7).
Vanwege de wettelijke regeling van het diepgaand onderzoek en
vanwege de aanpak van het onderzoek mogen wij stellen dat Overheid en Sociale Partners gekozen hebben voor een alomvattende,
alwetende en dus grootschalige aanpak.
2. Scheiding doel middel; eerst
doel dan middel

In de gerichte adviesaanvrage aan de SER
formuleert de overheid het doel van de veranderingen in de sociale zekerheid en er
wordt aan de sociale partners een uitspraak
over de middelen gevraagd.

De SER onderscheidt bij het beantwoorden
den van de 'middelen'-vraag twee componenten, te weten (8):
- een technische (het objectief, onafhankelijk aandragen van alternatieven)

- een sociaal-politieke besluitvorming over
de aangedragen alternatieven.

:.4
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Wij mogen derhalve stellen dat zowel Overheid als SER een duidelijke scheiding aanbrengen tussen doe! en middel.
3.

Scheiding besturen en uitvoeren

4.

Scheiding kenniscentra-besliscentra

Op macro-niveau vindt er geen strikte scheiding tussen (be)sturen
(Regering en Parlement) en uitvoeren (functionele decentralisatie)
plaats. Vanuit de centratistische arbeidsverhoudingen in de sociale
zekerheid (9) en vanwege het corporatieve model is dit begrijpelijk.
In de verticale verhoudingen (micro- en meso- en macro-niveau) vindt
er wet een strikte scheiding plaats tussen (be)sturen en uitvoeren (10).

De overheid beslist nadat de SER een
standpunt heeft bepaaid dat mede geba-

seerd is op de resultaten van een onafhankelijk onderzoek

De onafhankelijke organisatiebureaus produceren kennis in de vorm van globale alternatieven en de SER kiest (beslist) op grond van
o.a. sociaal-politieke overwegingen (11).

M
[Tl

Op grond van bovenstaande mogen wij stellen dat er sprake is van
een scheiding tussen kenniscentra (organisatiebureaus) en besliscentra (SER en Overheid)

5. Top down-aanpak

6. Maximale doelbereiking

Ja; met dien verstande dat probleem op centraal niveau wordt geformuleerd alsmede de
oplossing ervan (12).

Ja; met dien verstande dat op basis van resultaten van onderzoek op centraal niveau een
advies wordt opgesteld (12).

Nee; immers advisering van SER kan leiden tot
oplossingen die politiek haaibaar maar

Nee; immers de door de

'technisch' minder volmaakt zijn.

organisatiebureaus

aanbevolen alternatieven kunnen op grond
van sociaal politieke overwegingen geamendeerd worden door de SER (13).

r

3
>
Z

r>
<

m
(/1

Nee; eerder optimale doelbereiking.

7. Status quo is geen uitgangspunt

-

3

Ja; immers in de adviesaanvrage wordt wel

la; immers de SER formuleerde geen zoda-

gesproken over 'met behoud van de noodzake-

nige randvoorwaarden voor het onderzoek dat

bedrijfstakgewijze inspraak' (14), toch is deze formulering zodanig ruim dat er niet uit
afgeleid kan worden dat de status quo uit-

was (15). Bij het uitwerken van de alternatieven blijkt dat de organisatiebureaus zich niet
hebben laten leiden door de status quo als uit-

gangspunt

gangspunt te

lijke territoriale decentralisatie en een be-

is.

daaruit bleek dat de status quo uitgangspunt

nemen ( 16).
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Vervolg schema 7.2.

Beleidsmodellen
B.

Incrementeel model

1.

Flexibiliteit

Overheid

Sociale partners (SER)

Nee; er wordt gezocht naar een beste en politiek haalbare, nieuwe, alomvattende

Nee; er wordt na selectie van alternatieven gezocht naar een op 'technische' en so-

structuur.

ciaa!-politieke gronden beste alternatief dat

vervolgens op grote schaal wordt ingevoerd (17).

2. Stap voor stap; kleinschalig

Nee; zie A l.

Nee; zie A 1 ( 18).

3.

Geen scheiding van doel-middel

Nee; zie A2.

Nee; zie A2.

4.

Consensus; optimale doelbe-

Ja; zie A6.

la; zie A6.

Beperkte analyses; weinig
alomvattend; pragmatisch

Nee; zie A t.

Nee; zie A l.

6. Status quo is uitgangspunt

Nee; zie A7.

Nee; zie A7.

Nee; zie Al, A3 en A5.

Nee; zie Al, A3 en AS.

Nee; zie Al, A3 en A5.

Nee; zie Al, A3 en A5.

Ja; zie A7.

Ja; zie A7.
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5.

C.

&
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Mixed Scanning model

1. Hoofdlijnen van beleid
volgens A
2.

Detailaspecten van beleid
volgens B

3. Status quo is niet

per de-

finitie uitgangspunt

N
to

D.

Optimaal beleidsmodel

1. Procesbenadering is uit-

Nee; zie A (18).

Nee; zie A (19).

Nee

Nee; na selectie van en keuze

Jai zie A7.

Ja; zie A7.

Nee; er vindt uitsluitend top down-aanpak

Nee; er vindt uitsluitend top down-aanpak

plaats.

plaats.

gangspunt

2. Nadruk op terugkoppeling
en lerend vermogen van ac-

uit alternatie-

ven wordt een nieuwe structuur ingevoerd.

toren

3. Status quo is geen uitgangs-

punt

4.

Een zekere top down-aanpak

M

m

m
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E.

Communicatief model

1.

Bottom up-aanpak

4
Nee; zie A5.

Nee; zie A5.

2. Zelforganiserend en sturend
vermogen van actoren staat
centraal

Nee

Nee; het proces- en actorperspectief ont-

Geen scheiding doel-middel;

Nee

Nee; zie A2.

Nee

Nee; kleine elite ontwerpt nieuwe structuur.

Nee

Nee;

3.

breekt vrijwet volledig in de gevolgde benadering (zie A).

planning is politiek

4. Participatie is middel en
doel
5.
-

W
-

Kleinschalig, nadruk op
flexibiliteit

zie A l.

\1
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sociale verzekeringen op verantwoorde wijze kan signaleren' (24). Bijna
twee jaar na het verschijnen van het Alternatievenrapport wijdt De Boer
in hoofdzaak slechts aandacht aan de collecterende functie in het Alternatievenrapport (25). Hij pleit voor het handhaven van de collecterende
functie (althans voor de werknemersverzekeringen) bij de bestaande uitvoeringsorganisaties en niet bij de belastingdienst (26).
Van de zi jde van de sociale partners verschi jnt in 1979 een reactie van de
hand van Van Brussel (27) in het Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) (28). Van
Brussel wijst een toename van de rol van de overheid niet af als hij stelt
'De overheid zou zich moeten beperken tot het ingrijpen in ontwikkelingen
die naar haar oordeel uit de hand dreigen te lopen. Kortom, de overheid
m,ag bijsturen, niet sturen' (29). Hij pleit verder voor het 'sluiten van de
rijen' van het georganiseerde bedrijfsleven (voorkomen van het bederf van
binnen) en voor het samensmelten van de Sociale Verzekerings
raad en de
Federatie van Bedrijfsverenigingen tot een toporgaan van de sociale
verzekering (30). Ook nu de verzekeringsgedachte wordt afgezwakt pleit
Van Brussel voor een versterking van de positie van de bedrijfsve
gen middels een takenpakket dat veel ruimer is dan het huidige enreniginvooral
uitbreiding krijgt in de richting van het arbeidsmarktbeleid (31). Wij zijn
wat uitgebreider stil blijven staan bij deze bijdragen omdat ze naar ons
idee wellicht de ideeanwereld van het georganiseerde bedrijfsle
ven illustreert bij het beoordelen en afwijzen van het Alternatievenrapport.
In de genoemde periode verschijnen twee bijdragen in SMA van
de hand
van Veldkamp (32). Veldkamp wijst op het politieke aspect van de organisatie van de sociale zekerheid dat 'beheerst wordt door tal van irrationele
factoren, zoals de belangen van personen en van organisaties' en 'historische gegroeide reale of vermeende tegenstellingen bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag naar de uitvoering door de overheid' (33) en tenslotte
op de 'concurrentiestrijd tussen bestaande uitvoeringsorganen (34). In beide artikelen pleit Veldkamp ervoor dat de
Regering actiever aan het
beleidsproces moet deelnemen en zeker niet zoals nu lijdelijk moet afwachten (35). Een grondige herbezinning op de grondslagen van de sociale
zekerheid is in het licht van de veranderde structuur van de maatschappij
en van de volkshuishouding niet van 'gisteren, vandaag en morgen',
maar
tenminste in het licht van 'de 25 jaar die voor ons liggen', nodig (36).
Regering en Parlement zouden in nauw overleg met de SER een co6rdinatieprocedure in gang moeten zetten voor een fundamentele herstructurering van de sociale zekerheid, uiteraard met inspraak van de politieke
partijen (37).
Het einde van fase 1 lijkt daarmee ingeluid. De aanpak (beleidsbenadering)
van Veldkamp vertoont grote overeenkomsten met het optimale beleidsmodel van Dror zeker voor wat betreft stadium I en II van dit model,
waarin de nadruk ligt op: de vorming van algemeen beleid, toekomstverkenning, beleidsstrategie en het opstellen van (en kiezen uit) alternatieven. Een bijdrage van Verwey (38) naar aanleiding van het Alternatievenrapport verwijst heel nadrukkelijk naar een combinatie van de incrementele en de communicatieve benadering van beleid. De voorgestelde benadering in het Alternatievenrapport lijkt, aldus Verwey geen haalbare kaart
te zijn, omdat het sociale bouwwerk te ingewikkeld van constructie is en
de leiding van de uitvoeringsorganen - vertegenwoordigd in een aantal
overkoepelende organisaties - overtuigd is van de eigen unieke functie in
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de sociale verzekeringsorganisaties. De top lijkt onwrikbaar, de organisaties schijnen geen enkel stukje medezeggenschap in de 'bloed-eigen' organisatie te willen prijsgeven. De organisatie van bovenaf lijkt daardoor een
onmogelijke zaak te worden (39). Zonder in te gaan op de doelstelling van
de verbetering van de uitvoeringsorganisatie en zonder aandacht te besteden aan de vraag naar de veranderende doelstelling van de sociale zekerheid stelt Verwey: 'Maar als men de noodzakelijke reorganisatie van
onderaf aanpakt, komt men sneller tot resultaten en zal men bij alle
betrokkenen ook meer begrip en bereidheid vinden om de nieuwe, door
ieder als noodzakelijk erkende verandering in gang te zetten en te begeleiden' (40). Stond in het Alternatievenrapport het instellen van een 'Raad
voor de Sociale Verzekering' als toporgaan centraal (41), Verwey begint
met het instellen van 26 autonome Gewestelijke Sociale Raden, die het

beheer overnemen van alle in die regio aanwezige bedrijfsverenigingen en
Raden van Arbeid, en die samengesteld zijn uit de werkelijke belanghebbenden (42). De voorzitters van deze raden vormen te samen de Centrale
Sociale Raad (43). Edn en ander volgens een drie fasenplan te realiseren.
In een slotbeschouwing stelt Verwey dat: 'Het grote voordeel van dit
schema tot vernieuwing van de uitvoeringsorganisatie voor de sociale
verzekering is, dat stap voor stap en door zelfwerkzaamheid van de
verschillende naast elkaar werkende organen en diensten in een logisch
opgebouwde organisatie worden opgenomen. Er wordt een soort groeiproces op gang gebracht, waarbij aangehaakt wordt aan de bestaande organisaties'. Het is volgens Verwey echter noodzakelijk - een dwarsligger zou
de ontwikkeling kunnen blokkeren - dat er een wettelijk kader wordt
gehanteerd, waarbij de Minister van Sociale Zaken het recht krijgt aanwijzingen te geven (44). Afgezien van het feit dat er bij dit voorstel evenveel,
zo niet nog meer dwarsliggers zullen zijn dan bij het Alternatievenrapport
en ook afgezien van het gegeven dat bijvoorbeeld de plannen van de
Commissie Van Rhijn destijds ook uitgingen naar autonome gewesten (45),
blijkt uit dit voorstel van Verwey een geheel andere beleidsbenadering dan
welke in feite gevolgd werd in fase 1. Elementen van de incrementele en
communicatieve benadering klinken sterk door in Verwey's voorstellen.
Heel principieel is een bijdrage van Van Mierlo (46) in de beschouwde
periode. Uitgangspunt in zijn beschouwing vormen de noodzakelijke bezuinigingen van de sociale zekerheidsuitgaven, door de overheid te realiseren
via een verlaging van het niveau van de uitkeringen (prijsbeheersing van de
overdrachtsuitgaven) dn de hoeveelheid uitkeringen (volumebeheersing
van de overdrachtsuitgaven) (47). Een eerste oplossing van het groeiende
kostenprobleem ziet van Mierlo liggen in het benadrukken van maatregelen die een rationale afweging van baten en offers door individuele gebruikers bevorderen en die de sociale zekerheid ontcollectiveren (48). Gepleit
wordt voor een basisvoorziening, die de uitdrukking vormt van het collectieve element in de sociale zekerheid, die om niet wordt verschaft.
Daarenboven kunnen individuen zich verzekeren tegen extra voorzieningen aan goederen, diensten en uitkeringen (49).
Een tweede aanzet tot de oplossing van het kostenprobleem is gelegen in
een fundamentele hervorming in de uitvoeringsorganisatie van de sociale
zekerheid. Kortheidshalve komen zijn voorstellen neer op een fiscalisering van de basisvoorzieningen en een privatisering van de extra voorzieningen waarin het equivalentie-beginsel geldt. De overheid heeft niet
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meer dan een zekere regulerende en reglementerende
taak bij de organisatie van de extra voorzieningen (50). Van Mierlo wijst, in
navolging van
Veldkamp, tenslotte op de grote verantwoordelijkheid van de politiek
(Regering en Parlement) bij de stelselherziening van de sociale zekerheid.
Afgezien van de realiseerbaarheid van zijn voorstellen is het belang van
Van Mierlo's bijdrage gelegen in de fundamentele
aanpak van het vraagstuk van de herziening van de sociale zekerheid. Deze fundamentele
aanpak vinden wij ook terug in artikelen van Van Melsen (51) en Van
Langendonck (52). Beide bijdragen gaan overigens hoofdzakelijk over algemene fundamentele kwesties van de grondslagen en doelstellingen van
de sociale zekerheid en niet over de aspecten van het stelsel van sociale
zekerheid.
Tot slot verwijzen wij naar een bijdrage van Lamers (53). Wij zullen daar
op deze plaats niet op ingaan omdat in deze bijdrage van Lamers reeds de
contouren van het Interimrapport zichtbaar worden (fase 2).
7.2.2.3. Samenvatting

Wij kunnen op grond van bovenstaande analyse de volgende samenvattende
conclusies trekken.
De beleidsbenadering van 'fase 1: het stelsel', vertoont sterke overeenkomsten met de kenmerken van de rational-comprehensive benadering, en niet met de overige vier door ons onderscheiden beleidsbenaderingen. Opvallend is echter wel dat de stelselherziening
geTsoleerd wordt benaderd. Zoals wij reeds in hoofdstuk 2 hebben
laten zien kan een stelselherziening niet los gezien worden van een
herziening van de grondslagen en doelstellingen van de sociale zekerheid.

-

-

-

-
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Het beleidsproces van fase 1 heeft niet geleid tot besluitvorming in
de SER; dit in eerste instantie mede tengevolge van het feit dat
binnen de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties geen
overeenstemming kon worden bereikt over een keuze uit de aangedragen alternatieven.
De (centrale) overheid houdt zich gedurende een reeks van jaren
afzijdig. Er is sprake van non-beleid. Ruim 10 jaar na de adviesaanvrage aan de SER komt de overheid met een eigen uitvoeringsmodel
(begin van fase 2).
Het Alternatievenrapport krijgt in de vakpers relatief weinig aandacht. Pasmooy (1973) en de Boer (1974) gaan in op onderdelen van

het Alternatievenrapport.
Voorzover er aandacht aan wordt besteed blijkt dat er eveneens
gewezen wordt op het vraagstuk van de beleidsbenadering. Verwey
(1975) stelt dat de top down-benadering niet tot veranderingen leidt
en stelt een bottum up-benadering voor (incrementele en communicatieve benadering). Veldkamp (1974, 1975) stelt voor om gegeven
de fundamentele veranderingen in maatschappij en economie via
een grondslagen- en doelstellingendiscussie te komen tot een nieuw
stelsel van sociale zekerheid in het perspectief van de komende 25
jaar. Zijn aanpak heeft overeenkomsten met het optimale beleidsmodel.
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Lamers (1977) pleit voor 'meer overheid' en Van Brussel (1979) pleit
voor 'meer bedrijfsleven' (zelf doen).
Volgens enkele suggesties van Van Mierlo (1978; "School" Douben)
kunnen de sociale zekerheidsuitgaven van de overheid beter beheerst worden door de rol van de overheid terug te dringen en een
rationele afweging van baten en offers door individuele gebruikers
te bevorderen. Dit leidt tot een stelsel van basisvoorzieningen
(overheid) en extra voorzieningen (privatiseren) waarin de organisatie fundamenteel anders wordt dan de huidige.
Een principiifle (filosofische) grondslagen- en doelstellingendiscussie vindt plaats door Van Melsen (1975) en Van Langendonck (1978).
Samenvattend: een gevarieerd patroon van bijdragen waarin nu eens het
accent ligt op de grondslagen dan weer op het stelsel of onderdelen ervan,
maar waarin een samenhangende visie (grondslagen, doelstellingen, stelsel in de context van de zich voordoende problemen) ontbreekt.
-

7.2.3. Beleidsbenaderingen achter de beleidsoperatie herziening sociale
zekerheid; fase 2: de organisatie
7.2.3.1. Welke beleidsbenaderingen ?
Nam de overheid in de eerste fase een (te) afwachtende houding aan, in de
tweede fase trekt de overheid het initiatief naar zich toe door medio 1976,
nadat de SER nog steeds geen advies had uitgebracht en daartoe ook geen
aanstalte leek te maken, een ambtelijke projectgroep in te stellen. In mei
1979 bood de Staatssecretaris van Sociale Zaken het Interimrapport 'Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid' aan de Tweede
Kamer aan (54).
Eind 1976 werden door de SER weer initiatieven genomen die begin 1978
leidden tot de opdracht voor het vervolgonderzoek inzake de uitvoering
van de sociale verzekering. Vrij snel na het verschijnen van het Interimrapport publiceerde de SER in augustus 1979 het 'Eindrapport, betreffende
het vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op langere
termijn' (55). Na een periode van 'stilstand' kwam het proces inzake de
grote veranderingen in de sociale zekerheid weer op gang. Evenals voor
fase 1 zullen wij fase 2 analyseren aan de hand van de hoofdkenmerken
(- dimensies) van de vijf door ons onderscheiden benaderingen van beleid.
Ook nu maken wij weer een onderscheid tussen de aanpak van de overheid
en de SER (sociale partners).
In schema 7.3. presenteren wij de bevindingen.

De beleidsbenadering van de SER (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties) kan goed getypeerd worden met kenmerken die horen bij de
rational-comprehensive benadering en niet met kenmerken die horen bij
de overige vier hoofdbenaderingen van beleid. Dit beeld ligt duidelijk
anders bij de beleidsbenadering van de overheid. Deze kan het beste
getypeerd worden met de kenmerken van de Mixed Scanning benadering,
te weten: de hoofdlijnen van het beleid volgens de rational-comprehensive
benadering en de 'detailaspecten' volgens de incrementele benadering van
beleid.
In hoofdstuk 3 hebben wij reeds aangegeven dat fase 2 uiteindelijk is
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Schema 7.3.

Analyse van

de beleidsbenaderingen inzake de sociate

Beleidsmodellen

zekerheid; fase 2: de organisatie (1976-1982).

Overheid

Sociale partners (SER)

Ja; partieel

3a.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het:
- beheersingsvraagstuk, en
- uitvoeringsvraagstuk.
Met betrekking tot het beheersingsvraagstuk

De adviesbureaus worden opnieuw ingeschakeld. Nu om binnen een jaar (59) een nieuwe

A. Rational-Comprehensive
model

1. Aiwetendheid en alomvattendheid; grootschalig

wordt een nieuw beheersmodel (-organisatie)
voorgesteld waarvan wettelijke regeling op
korte termijn wordt voorgesteld (56). Voor
wat betreft de uitvoeringsorganisatie wordt
een vrij gedetailleerde ontwikkelingskoers
uitgezet (57).
De aanpak is grootschalig te noemen omdat
de structuur van de gehele uitvoeringsorganisatie word aangepakt. Alwetend: zeker voor

wat betreft het beheersingsvraagstuk, minder
voor het uitvoeringsvraagstuk. Immers hierover wordt gezegd 'dat een brede maatschappelijke discussie noodzakelijk' is (58).
2.

Scheiding doej-middel;

eerst doel dan middel

Ja; met dien verstande dat er een sterke
nadruk op de middelen wordt gelegd terwij!
onvoldoende aandacht wordt besteed aan de
doeten welke met de nieuwe middeten worden
nagestreefd (62).
Er kan zelfs volgehouden worden dat middelen
tot doelen worden verheven (63).

3.

Scheiding sturen en

in de conceptie van de overheid wordt impli-

uitvoeren

ciet (64) middets een verandering van de

organisatie en beheersstructuur een (nog)
sterkere scheiding tussen sturen en
uitvoeren
nagestreefd dan nu in de corporatieve bestuurlijke verhouding het geval is.

uitvoerings- en beleidsorganisatie te ontwerpen (60). De grootschaligheid moge blijken uit
het volgende citaat: 'De voorgestelde organisatiestructuur in hoofdlijnen is in feite
een strategisch concept. Het is namelijk niet
alleen gebaseerd op de analyses van het uitvoeringssysteem per wet, per functie en per

rn

verder vooral gericht op belangen van de

FO

cli6nt als werkgever en werknemer, als premiebetaler en burger, als verzekerde en
uitkeringsgerechtigde in zijn/haar individuele werk-, woon- en leefsituatie. Tevens is rekening gehouden met te verwachten toekomstige veranderingen in het stelset' (61).

E

orgaan, doch ook op de maatschappelijke ontwikkelingen en sociale overwegingen. Het is

K

3

Doel-middel discussie is bij de sociale partners (SER) niet van toepassing. Door de overheid gedwongen pakken ze de draad weer op.
Immers, vanaf 1972 tot 1976/1977 hebben ze
verzuimd een advies uit te brengen dat reeds
in 1967 was gevraagd.

\1

to
.;

De beleidsvoorbereiding en -vorming wordt geheel in

overeenstemming met de vigerende centralistische
arbeidsverhoudingen op het gebied van de sociale
zekerheid gescheiden van de beleidsuitvoering (65).
Een kleine ambtelijke projectgroep ontwerpt
een nieuwe organisatie- en beheersstructuur,

waar het kabinet zich vervolgens achterstelt.
Vervolgens wordt de SER om advies gevraagd,
waarna uitvoering op,grote schaal zou moeten
volgen.

4.

Scheiding kenniscentrabesliscentra

De overheid schakelt geen externe kenniscentra in. Enkele adviseurs worden inge-

Meer dan in fase 1 worden uitvoeringsorga-

nen, werknemersorganisaties en cliEntenor-

ganisaties betrokken bij het proces dat
moet leiden tot het Eindrapport (66).
De uiteindelijke advisering over het rapport
is voorbehouden aan de SER. Van een echte
betrokkenheid is gegeven genoemde centra-

rn

sprake.

m
-

Strikte scheiding tussen

kenniscentra
(SER).
adviesbureaus) en besliscentruin

r

(twee

schakeld.

Z

Er wordt voldoende kennis verondersteld
in het eigen departement (67).

5. Top down-aanpak

6.

Maximale doelbereiking

]a; ondanks gestelde onder punt 3 geldt een
dominante invloed van de
centrale werkgevers- en werknemersorganisaties.

Ja; met dien verstande dat de Overheid de

Nee; immers de organisatie-technische voorstellen van de bureaus kunnen op grond van
sociaal-politieke overwegingen geamendeerd
worden door de SER.

wit realiseren.
7. Status quo is geen uitgangspunt

>

Ja, zeer sterk. Bestuurscentrisme domineert.

omvattende voorstellen uit het Interimrapport

la; de overheid wil juist de bestaande machtsverhoudingen in de beheers-, toezichts- en uit-

voeringsorganisaties wijzigen.

UJ

listische arbeidsverhoudingen echter geen

Nee, en wei zeer nadrukkelijk. De taakol>dracht bij het vervolgonderzoek is in tegen-

de taakopdracht bij onderzoek in
fase 1 voorzien van een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten die mede tot doel heb-

stelling tot

ben de status quo te handhaven (68).

\1
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Vervolg Schema 7.3.

00

Beleidsmodellen

Overheid

Sociale partners (SER)

B Incrementeel model
1.

Fiexibiliteit

2. Stap voor stap; kleinschalig

Nee; met dien verstande dat met betrekking tot Nee; het streven is erop gericht om een omhet beheersvraagstuk gewerkt wordt naar een
vattende nieuwe structuur in te voeren.
(op centraal niveau) politiek haaibare, nieuwe,
alomvattende structuur.
Enigszins; met dien verstande dat met betrekking tot het vraagstuk van de uitvoeringsorganisaties een koers wordt uitgezet.
Nee; voor het beheersvraagstuk, Zie Alen

Nee; zie A i en B l.

Bl.

Enigszins; voor het organisatievraagstuk, zie
At en Bl ( 69).
3.

4.

Geen scheiding van doel-middel

Consensus; optimale doelbe-

Nee; zie A2.

m

Nec; zie A2.

Nee; zie A6.

Enigszins; zie A6.

Nee; voor het oplossen van het beheersvraagstuk, zie A6.
Enigszins; voor het oplossen van het vraagstuk van de uitvoeringsorganisaties, zie A6.

Nee; zie A6.

Nee; zie A7.

la; zie A7.

Enigszins; immers de toekomstige uitvoerings-

Nee; zie A l en 8 1.

K
3

70
rn

reiking

5.

Beperkte analyses; weinig
atomvattend; pragmatisch

6. Status quo is uitgangspunt
C.

Mixed Scanning model

1. Hoofdlijnen van beleid
volgens A

2. Detailaspecten van beteid

volgens B

structuur moet passen binnen een opgesteld
kader van de beheersstructuur en hoeft daardoor niet volledig te worden gedeterm ineerd (70);
zie At en B.

\1

Nee; zie A l en 8 1.

N

W

3. Status quo is niet

per de-

Ja; zie A7 en 86.

Nee; zie A7 en 86.

finitie uitgangspunt

D.

Optimaal beleidsmodel

1. Procesbenadering is uit-

Nee; Stadium I (vorming van het algemene beleid) en een belangrijk deel

gangspunt

Nee; idem als bij de overheid.

van stadium iI

(beleidsvorming) is niet van toepassing.

2. Nadruk op terugkoppeling
en lerend vermogen van ac-

Nee; voor wat betreft het vraagstuk van de

Nee

beheersstructuur.
Enigszins; voor wat betreft het vraagstuk

toren

van de uitvoeringsstructuur.

3. Status quo is geen uitgangs-

Ja; zie A7 en 86.

Nee; zie A7 en 86.

Nee; er vindt een sterke top down-aanpak

Nee; er vindt uitsluitend een top down-aanpak

plaats.

plaats.

4. Een zekere top down-aanpak

Communicatief

1.

Bottom up-aanpak

3.

Zetforganiserend en sturend
vermogen van actoren staat

r
m
-

3,

model

E.

2.

00

m

punt

Z
Nee; zie A5.

Nee; zie A5.

Nee; voor wat betreft het beheersvraagstuk.
Enigszins; (hoewel beperkt) voor wat betreft

Nee

.<

KI
(/1

centraal

het organisatievraagstuk.

Geen scheiding doel-middel;

Nee; zie A2.

Nee; zie A2.

Nee; kleine elite ontwerpt nieuwe beheers-

Nee; kleine elite ontwerpt nieuwe structuur.

planning is politiek
4. Participatie is middel en
doel

structuur.

Enigszins; belanghebbenden hebben enige mogelijkheid tot participatie in de vormgeving
van de nieuwe uitvoeringsstructuur.
5.

Kleinschalig, nadruk op
flexibiliteit

Nee; zie A l en B l.

Nee; zie Al en BL
:-4

-

3
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uitgemond in een patstelling. Opnieuw konden de sociale partners het
immers niet eens worden, noch over de voorstellen van de adviesbureaus,
noch over de voorstellen van de overheid.
In de SER kwamen zowel de centrale werkgeversorganisaties als de centrale werknemersorganisaties met eigen 'beste' organisatiemodellen (71),
die als gemeenschappelijk kenmerk hadden: het behouden van de invloeden machtsposities van het georganiseerde bedrijfsleven in het bestuur en
de organisatie van de sociale zekerheid. Met het verschijnen van de 'beste'
organisatiemodellen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de
Hoofddirectie van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en het
standpunt van de Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers (72) kwam
in feite in 1981 een einde aan de fase waarin de organisatieproblematiek
voorrang kreeg boven de inhoudsvraagstukken van het stelsel van sociale
zekerheid. De patstelling was een feit.
In algemene zin gesproken mogen wij stellen dat in alle voorstellen tot het
verbeteren van de beheers- en uitvoeringsorganisaties, overeenstemming
bestaat over de noodzaak veranderingen aan te brengen. Het verbeteren
van de bestuurbaarheid, beheersbaarheid, doorzichtigheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid, zorgvuldigheid, doelmatigheid en flexibiliteit staat
in alle bovengenoemde rapporten in meer of mindere mate voorop. De
daadwerkelijke veranderbaarheid bleek echter gering te zijn en dit terwijl
de noodzaak tot veranderen groter wordt (zie hoofdstuk 3).
Zonder diepgaand op de organisatievoorstellen in te gaan kunnen wij toch
de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het Interimrapport
en het Eind*apport, aan de hand van de 'drie groote strijdvragen, die als
een roode draad door de geschiedenis van de organisatie der sociale

verzekering loopen',in beeld brengen.
Schema 7.4.
Vergelijking Interimrapport en Eindrapport op hoofdpunten.

Hoofdpunten

Interimrapport

Eindrapport

Beheers- en uitvoeringsbeleid

Sterke machtspositie overheid

Sterke machtspositie
sociale partners,
maar ook overheid

Invloed bedrijfstakken
op het uitvoeringsbeleid

Weinig invioed

Veel invloed

Organisatie van de
uitvoering

Territoriale
decentralisatie
(deconcentratie
gezien dominan-

Territoriale decen-

tie beheersor-

tief: functionele territoriale decentralisatie)

gaan)

(deconcentratie ge-
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tralisatie (alterna-

zien dominantie beheersorgaan)
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7.2.3.2. Beleidsbenaderingen en de critici

Het is begrijpelijk dat veel van de reacties in de vakpers op genoemde
'tegenstellingen' betrekking hebben (73). Een vergelijking van de standpunten van de RCO (VNO en NCW), FNV en CNV leert dat de overeenkomsten (zelfs in de letterlijke tekst) op hoofdzaken erg.groot is. Zowel de
centrale werkgevers- als werknemersorganisaties zijn van mening:
'dat op het punt van de uitvoering het georganiseerde bedrijfsleven
het primaat moet behouden, en
dat de functionele decentralisatie (bedrijfstakgewijze uitvoering) in
essentie moet blijven voortbestaan' (74).
In de verdere reacties die volgen op het verschijnen van genoemde rapporten kunnen drie typen (I, II en III) worden onderscheiden:

I.

Reacties die in hoofdzaak ingaan op het verdedigen van het ene of
het andere organisatiemodel, danwel een nieuw organisatiemodel
voorstellen.
Tot deze categorie rekenen wij de publicaties van Madlener (75), Van
Brussel (76), Lamers en Hol (77), Wolfson (78), Den Broeder (79) en de
VNG (80). De standpunten van genoemde auteurs zijn 'functie-conform';
dat wil zeggen, ze worden voor een belangrijk deel bepaald door de
functie(s) van betrokkenen (81). In geen van genoemde publicaties wordt
ingegaan op het vraagstuk van de beleidsbenaderingen.

Il.

Reacties die vanuit de grondslagen en/of de doelstellingen van de
sociale zekerheid (zie Hoofdstuk 2) ingaan op de voorgestelde be-

heersings- en organisatiemodellen, en eventueel andere beheersings- en/of organisatiemodellen voorstellen.
Tot deze categorie rekenen wij de publicaties van Rang (82), Douben (83),
Van Mierlo (84), Veldkamp (85), en Schuyt (86).
Rang gaat in twee artikelen (1979 en 1980) respectievelijk in op het
Interimrapport, respectievelijk het Interim-, Alternatieven- en Eindrapport. Ten aanzien van het Interimrapport merkt Rang op: 'Het is moeilijk
het voorstel op een adequate wijze te toetsen, nu in feite iedere beargumenteerde achtergrondinformatie over de taak en verantwoordelijkheid
van de staat (c.q. regering en parlement) ontbreekt ten aanzien van het
stelsel sociale zekerheid, gerelateerd aan rechtsgronden, staatsopvattingen en sociale grondrechten vanuit welke filosofie de instelling van het
beheersingsorgaan kan worden beargumenteerd' (87). Rang betreurt niet
alleen genoemde onduidelijkheid voor wat betreft de rot van de overheid,
maar ook de eenzijdig economische benadering (88), het verbreken van de
band met het bedrijfsleven en het vrijwel achterwege laten van de invloed
van andere belanghebbenden (89) in het nieuwe beheersingsorgaan.
Evenals het eerste is ook het tweede artikel (1980) van Rang overwegend
analyserend van aard. Voorstellen voor een andere uitvoerings- en beheersingsstructuur ontbreken echter. Dit is, gezien de fundamentele kritiek op
de voorstellen, zoals neergelegd in de drie rapporten, begrijpelijk. De
discussie over de unificatie van de uitvoeringsorganisatie staat volgens
Rang te sterk 'in het teken van de technocratische, systeem-technische en
functionele benadering' (90) waarin 'uitgangspunten onvoldoende duide141
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lijk' (91) zijn. 'Dit terwijl v66r 1952 (totstandkomen Organisatiewet; JR)
dergelijke argumenten slechts zijdelings meetelden en veel meer vanuit

dogmatische uitgangspunten over rechtsgronden, over democratisering en
inspraak, en over de doelstellingen van het sociale zekerheidsstelsel zolf
werd gediscussieerd' (92). Rang verdedigt de stelling dat de discussie over
de uitvoeringsorganisaties niet waardevrij gevoerd kan worden, maar dat
zij juist sociaal-politiek bepaald is (93) en niet eerder gevoerd kan worden
dan nadat een standpunt is ingenomen ten aanzien van de volgende vijf
aspecten:

'1.

het stelsel van materiele wetgeving zoals dat in de loop der jaren is

2.

de rechtsgronden welke door het stelsel als uitgangspunten zijn
geformuleerd en aanvaard,
de mate van democratisering welke in en door dat stelsel kan worden
ge*ffectueerd,
de sociaal-economische en beleidsmatige noodzaak om in verband
met volumebeleid en financiering tot een beheersbaar systeem te
geraken, gerelateerd aan de doelstelling van het stelsel als zodanig,

3.

4.

ontstaan,

en

5.

de samenhang met andere beleidssectoren' (94).

Rang kiest voor de beleidsfasering: eerst inhoud dan organisatie.
In hoofdstuk 2 zijn wij reeds ingegaan op de opvattingen van Douben. Hij
wijst, vanuit een economische benadering van sociale zekerheid op het
terugdringen van de rot van de overheid (ont-collectivisering) en het
benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van individuen en bedrijven inzake de sociale zekerheid. Profijtbeginsel, privatiseren, differentiaties en incentives zijn sleutelbegrippen in Doubens nieuwe aanpak. Het
vraagstuk van de beheersings- en uitvoeringsorganisatie behandelt hij op
een abstracte manier. Hierover zegt hij 'Onderdelen van het ruilbeginsel
of het equivalentieprincipe komen erin voor naast elementen van het
solidariteitsbeginsel. Centrale overheidsorganen nemen besluiten, maar
ook semi-publieke instellingen als bedrijfsverenigingen houden er zich
mee bezig. Daarnaast zijn er dan nog onderscheiden belangengroeperingen
die trachten de uitkomsten van de besluitvorming mee te bepalen. Is het
dan verwonderlijk dat de verzorgingsstaat ook sociaal-economisch vrijwel
onbestuurbaar wordt ?
Waar grote behoefte aan is, is een duidelijke afweging van baten en offers
op allerlei niveaus van besluitvorming. Dit kan waarschijnlijk niet zonder
invoering van een duidelijke band tussen het beroep dat door groepen op de
sociale zekerheid gedaan wordt en de offers die dit beroep meebrengt.
Maar daarnaast zullen cotjrdinatiepunten noodzakelijk zijn die uitgaan
boven micro- of meso-economische vraagstukken. Misschien komt het
prijsmechanisme daar niet voor in aanmerking, maar zat moeten worden
gezocht naar democratische vormen van besluitvorming waaruit wel dringende afspraken voortvloeien' (95).
Van Mierlo werkt op basis van de voorstellen van Douben een hervormingsvoorstel voor de sociale zekerheid nader uit.
De eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers van sociale zekerheid
alsmede de rol van de overheid wordt het beste gegarandeerd in een stelsel
met 'basisvoorzieningen' en 'extra voorzieningen' (96). Zie in dit verband
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paragraaf 7.2.2.2. Voor wat betreft de uitvoeringsorganisatie van de extra
voorzieningen onderscheidt Van Mierlo vier modaliteiten met aan het ene
uiterste: 'de overheid als uitvoerder' en aan het andere uiterste: 'de markt
als uitvoerder'. Van Mierlo brengt zijn voorstellen overigens niet in verband met de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie zoals die vanaf
1979 opnieuw wordt gevoerd (fase 2).
Vanuit een 'economische grondslagen'-discussie komen Douben en Van
Mierlo tot voorstellen voor een herziening van het stelsel van sociale
zekerheid.
Veldkamp heeft in diverse publicaties, steeds vanuit een historisch perspectief, gewezen op niet alleen de eenzijdige benadering, maar ook op de
verkeerde prioriteitstelling bij de organisatievoorstellen van zowel de
beheers- als de uitvoeringsorganisatie. De noodzaak tot (tijdelijk) bezuinigen moet volgens hem niet worden verward met discussies over de
grondslagen van het huidige stelsel van sociale zekerheid (97). Te weinig
wordt de sociale zekerheid volgens Veldkamp als een eenheid gezien (98).
Te veel, zo ook bij de organisatievoorstellen, bestaat de neiging om vanuit
de delen naar het geheel te kijken. Een meer modelmatig analyse van de
sociale zekerheid is volgens hem dringend gewenst (99).
Tot slot verwijzen wij naar een sociologisch-filosofische bijdrage van
Schuyt. Schuyt stelt zich de vraag hoe het proces te keren is, dat begonnen
is als collectieve zorg om de serieuze noden van de arbeidende bevolking
te lenigen en geleid heeft tot een bewustzijn 'waarin de persoonlijke
verantwoordelijkheid vooral nd de overheidsverantwoordelijkheid wordt
geplaatst' (100). Een proces dat Schuyt in verband brengt met de toenemende'juridisering' van de sociale zekerheid en de relatieve deprivatie in
opwaartse richting (101).
In zijn algemeenheid is Schuyt, evenals Douben en Van Mierlo, van mening
dat de band tussen handelingen en handelingsgevolgen op allerlei terreinen
van het maatschappelijke en economische leven weer hersteld of beter
zichtbaar gemaakt moet worden (102). Het is dan ook opmerkelijk dat
Schuyt vanuit een sociologische analyse en Douben, maar vooral Van
Mierlo, vanuit een economische analyse tot dezelfde voorstellen komen
voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid, te weten: een basisvoorziening op sociaal minimumniveau en extra voorzieningen waarmee de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt benadrukt. Schuyt is van mening dat
deze richting te verdedigen valt met behulp van Rawls 'theorie of justice' (103).
Schuyt gaat in tegenstelling tot Van Mierlo niet in op de gevolgen van zijn
voorstellen voor de beheers- en uitvoeringsorganisatie.
Het aanvankelijk door de overheid voorgestelde tweetrajectenstelsel (zie
hoofdstuk 3) was mede op de door Schuyt, Douben en Van Mierlo genoemde
gedachten gebaseerd. Het werd echter door machtspolitieke overwegingen verworpen en vervangen door een vangnetsysteem (zie hoofdstuk 3 en
fase 3 van de analyse van deze beleidsoperatie).
III.

Reacties die vooral betrekking hebben op, of aandacht hebben voor

de beleids- en organisatiebenaderingen inzake de veranderingen van
de beheers- en organisatiestructuren, dan wel oog hebben voor de
relatie: strategie6n versus implementaties van beleid.
Tot deze categorie horen vooral de bijdragen van Van Dijck (104), Bre143
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voord (105), Kooiman (106), De Gaay Fortman (107), Veldkamp (108), Van
Weele (109) en ten slotte Rieken, Muffels en Fruytier (110). Gezien de
vraagstelling van deze studie zullen wij aan de standpunten van genoemde
auteurs ruimere aandacht besteden.
Genoemde auteurs hebben gemeenschappelijk dat ze allen het vraagstuk
van de (on)veranderbaarheid in de sociale zekerheid centraal stellen. Het
gaat hen niet in eerste instantie om de inhoud van de nieuwe plannen maar
om de organisatie c.q. beleidsbenadering die nodig is om gewenste veranderingen mogelijk te maken.
Volgens Van Dijck bestaat er een grote kloof tussen beleidsplannen en de
implementatie van deze plannen. Vanuit een organisatiesociologische
analyse stelt hij: 'Op het gebied van de publieke en semi-publieke dienstverlening geldt in het algemeen dat de afstand tussen vernieuwing van
beleid en strategie en vernieuwing van de uitvoering moeilijk overbrugbaar is. Op zich ambitieuze gedachten en plannen op overheidsniveau,
veelal neergelegd in beleids- of contourennota's, of soms in een op de
ontwikkeling vooruitgrijpende wet worden onvoldoende doordacht in termen van voorwaarden en consequenties in het vlak van management,
organisatie en personeel' (111). Dit gevaar dreigt volgens hem ook op het
gebied van de sociale zekerheid. Hij wijst op de paradox van vernieuwing
in het beleid en het 'conservatisme' in op veelal bureaucratische en 'mechanistische' leest geschoeide uitvoeringsorganisaties (112).
De voorstellen tot regionalisatie van de uitvoering vragen om een ander,
minder bureaucratisch en meer professioneel organisatieconcept, waarin
een 'product'-gerichte differentiatie boven een functie-gerichte de voorkeur verdient (113).
Evenals Van Dijck benaderen Brevoord en Kooiman het vraagstuk van de
organisatie van de sociale zekerheid vanuit een organisatie-sociologische
analyse en weI in het bijzonder vanuit de netwerkbenadering (zie hoofdstuk 5).
Zowel Kooiman als Brevoord concluderen dat 'het netwerk van de sociale
voorzieningen qua interne structuur geen hechte opbouw vertoont' (114).
Er is weinig samenhang.
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een ver doorgevoerde taak- en
bevoegdheidsverdeling tussen het macro-niveau (cultuur; beleid en doelstellingen), het meso-niveau (structuur; toezicht en partijle beleidsvorming) en het micro-niveau (regime; spelregels, uitvoeren wetten en regelingen). Deze arbeidsdeling heeft geleid tot versnippering en het extreem
benadrukken van de eigen taken en verantwoordelijkheden, zonder te
letten op het geheel. Kooiman typeert het bovenstaande heel precies als
hij ingaat op het niet tot ontwikketing gekomen meso-niveau (onder
andere SVR). Op dit niveau zijn naast controletaken bepaalde initiatieven
voor het geheel of delen van het stelsel niet tot ontwikkeling gekomen:
'Ingeklemd tussen macro (dat zich afzijdig hield) en micro (dat geen
inmenging duldde, is het meso-niveau dan ook geen netwerk-organisatorische structuur van betekenis geworden: het is een betrekkelijk lege
interorganisatorische huts. Plannen als ontwikkeld door de Comrnissie
Lamers (Interimrapport; JR) zijn er dan ook op gericht deze huls te vullen
nu dat 'vanzelf', dat wil zeggen vanuit het stelsel zelf, niet mogelijk
blijkt' (115).
De interne veranderingskracht van het netwerk is derhalve erg gering.
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Anders blijkt dit te zijn ten aanzien van het vermogen om 'aanvallen van
buiten' op te vangen. In een analyse van de wijze waarop het netwerk
gereageerd heeft op het Alternatievenrapport stelt Brevoord: 'dat het
netwerk der sociale voorzieningen naar buiten toe wel een betrekkelijk
hecht netwerk is en dat de veranderbaarheid ervan niet bijzonder groot
is' (116). Datzelfde kan naar ons idee gezegd worden van de wijze waarop
het netwerk gereageerd heeft op het Eindrapport en het Interimrapport.
Reden waarom fase 2 uitgemond is in een patstelling.
Een belangrijke verklaring voor de inertie van het netwerk zoeken Kooiman en Brevoord in de corporatieve besluitvorming (117) welke geleid
heeft tot een sterk dualisme en een grote autonomie van de uitvoeringsorganen (118). Veel geciteerd is in dit verband de conclusie van Brevoord:
'Het corporatieve model is dus bij uitstek een model om eventuele druk op
de ketel kwijt te raken. De veranderingspotentie wordt in zo'n model
gewoon weg-overlegd' (119). Er is sprake van een defensieve strategie die
er toe leidt dat de eigen strategie van het netwerk vooral gericht is op het
bevorderen van de interne efficiency van de uitvoering vanuit de gedachte: het Parlement stelt de regels op en de uitvoeringsorganen zorgen voor
een smetteloze on autonome uitvoering (120). Brevoord en Kooiman zijn
van mening dat het netwerk op een actieve manier betrokken moet worden
bij de noodzakelijke verandering in de sociale zekerheid (121). Er zal dan
echter wel aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan, waarvan
de belangrijkste zijn (122):
het netwerk moet 'serieus' genomen worden en betrokken worden bij
het opstellen van plannen met betrekking tot de centrale issues:
mate van overheidsinvloed, regionalisering, informatievoorziening
en sociaal persoonsnummer (123). Brevoord merkt hierover op: 'Met
reden kan gesteld worden, dat met name de studie van de Commissie
Lamers meer 6ver de uitvoeringsorganen is gekomen, dan dat ze
erbij betrokken zijn geweest. En het is dan ook geen wonder, dat zij
deze studie eerder als een aanval beleven (vooral op de uitvoeringsautonomie) dan als een bijdrage tot een beter functioneren in de
toekomst' (124),
het institutionaliseren van de inbreng van het netwerk,
het meer dan voorheen beroep doen op de in het netwerk relevante
deskundigheid,
- het vergroten van de strategische deskundigheid van het netwerk
door het oprichten van een op strategische problemen gerichte
afdeling (SVR-verband),
- het begrip 'beleidsinformatie' beter uitleggen in termen van de
functionaliteit ervan,
hetzelfde geldt voor het sociaal persoonsnummer, en
het aanpassen van het functioneren van de SVR in termen van:
een ruime functiebeschrijving,
een toename van de directe overheidsinvloed, en
een beter gebruik maken van de bestaande wettelijke speelruimte.
Opvallend is echter dat Brevoord in zijn 'mix' van'top down' en'bottom up'
benadering, welke moet leiden tot een veranderingsbeleid in het netwerk
de uitkomst lijkt vast te leggen door een'compromis' voor te stellen tussen
'Lamers en Berenbos', te weten: 'een Gemeenschappelijk Beslissingsor145
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gaan (GBO) op meso-niveau (Berenbos) met regionale bestuurlijke en
administratieve uitvoeringsorganen op micro-niveau (zoals door Lamers
voorgesteld)' (125). Belangrijk is in dit verband echter de constatering dat
in de voorstellen van Brevoord en Kooiman duidelijk de kenmerken van de
communicatieve en incrementele beleidsbenadering zijn te onderkennen.
Uit de bijdrage van De Gaay Fortman blijkt dat
hij voorstander is van een
incrementele benadering, als hij aan het eind van zijn-histo
risch-politicologische artikel 'Opnieuw nadenken over de sociale verzekering' stelt: 'De
sociale verzekering is een groot goed. Samen moeten
wij ons inspannen,
dat grote goed te behouden. Dat kan alleen, wanneer wij
niet alleen tot
een critisch onderzoek van het stelsel met de mond
bereid zijn, maar dat
onderzoek ook metterdaad ter hand nemen. Niet in een verstatelijkt, door
zijn grootte schier onbestuurbaar, nieuw beheers
an ligt de oplossing. Juist het zelf doen biedt de mogelijkheid ingsorga
gezamenlijk, tripartite
zoals het goede Nederlandse gebruik is, stuk
voor stuk elke tak van sociale
verzekering zorgvuldig op kleine en grote feilen te onderzoeken. Wij
mogen niet door valse schaamte, sleur, traagheid, onenigheid en gebrek
aan vindingrijkheid ons het grote goed laten ontglippen' (126).
De Gaay Fortman kiest dus nadrukke
lijk voor een incrementele benadering van het beleidsvraagstuk On uit bovenstaande citaat is tevens duidelijk dat de status quo van het zelfdoen en het tripartite overleg hierbij een
uitgangspunt vormt. Hij gaat hiermee gedeeltelijk voorbij aan de ruimere
betekenis van de sociale zekerheid in de samenlev
ing welk onder andere
tot gevolg heeft dat nieuwe, al dan niet geTnstitut
ionaliseerde, belangenorganisaties en -groepen zich hebben aangediend. Deze zullen wellicht
weinig fidutie hebben in een incrementele benadering van de problematiek
waarin de bestaande machtsverhoudingen als
uitgangspunt zijn genomen.
Veldkamp heeft meer oog voor de veranderde politieke context van de
sociale zekerheid als hij ingaat op de voorstellen
gedaan in het Alternatievenrapport, het Interimrapport en het Eindrapport (127). Hij stelt: 'In de
geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland is de organisatieproblematiek herhaaldelijk cruciaal geweest
' (128) als ook dat het hierbij
steeds ging om het spanningsveld: centralisatie of decentralisatie, overheid of sociale partners en functionele of territoriale decentralisatie. Hij
geeft tevens aan dat de historische ontwikkeling van de sociale zekerheid
ertoe geleid heeft dat deze 'juist vanwege haar kwantitatieve en kwalitatieve betekenis in de staatshuishouding en
volkshuishouding' zo'n essentieel element geworden (is), 'dat al het discussi6ren over sociale zekerheid
wanneer het gaat over de stelsels, de organisatie, de beheersing en de
relevante wetgeving, zowel in onderlin
ge samenhang, als in samenhang
met de totale problematiek van de staat en maatschappij gezien
moet
worden' (129).
Voor Veldkamp geldt niet in de eerste plaats of
bepaalde voorstellen uit de
genoemde rapporten wel de meest gelukkige zijn. 'Dergelijke zaken zijn in
het maatschappelijk en politiek overleg best op te lossen' (130).
Veel
wezenlijker acht hij (131):
- de herwaardering en herstructurering van de sociale zekerheid in
onze parlementaire democratie en een
activering van de rol van
Regering en Parlement met betrekking tot de sociale
zekerheid, nu
en in de toekomst (132), en
de wijze van benadering van de problematiek.
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Veldkamp is van mening dat 'Als wij de juiste democratische vormgeving'
hebben gevonden, wij de boekjes van de leer van het management natuurlijk met rode oortjes gelezen moeten hebben, 'maar de democratische
vormgeving staat wel voorop' (133). Twee jaar later stelt Veldkamp vast
dat het te voeren beleid inzake de sociale zekerheid te sterk bepaald
wordt door de '200 van Mertens op het terrein van de sociale zekerheid':
'een aantal mensen, dat op verschillende stoelen zit, maar op die stoelen
steeds een aantal andere personen ontmoet, dat gezamenlijk in het bestuur van het sociaal economisch leven van Nedertand een beslissende
invloed heeft' (134). Van Weele geeft een empirische bevestiging van
Veldkamps stelling (135). Verder merkt Veldkamp op:'De meest betrokkenen: de cliinten van de sociale zekerheid: zieken, gehandicapten, werklozen, wezen, bejaarden, oorlogsslachtoffers, bijstandtrekkers en hun organisaties, alsmede een groep van tienduizenden werknemers bij de organisatie van de sociale zekerheid, die structureel in die organen niet rechtstreeks zijn vertegenwoordigd en zich voor een niet onbelangrijk deel
daarin ook niet vertegenwoordigd voelen, zijn in de meningsvorming nauwelijks betrokken, als ik hearings, zoals binnen een begeleidingscommissie
van de SER, buiten beschouwing laat' (136).
Eveneens geldt bovenstaande voor de politieke partijen, Regering en
Parlement. Hij stelt een andere weg voor die erop neerkomt 'dat er een
wet tot stand komt, die aan de bestaande organisaties van de sociale
zekerheid, geen enkele uitgezonderd, dus ook de ziekenfondsen en de
gemeentelijke diensten voor sociale zaken, de opdracht geeft fusiebesprekingen in gang te zetten met een deadline van bijvoorbeeld 5 jaar. Aan de
fusiebesprekingen zou de Minister van Sociale Zaken een aantal uitgangspunten kunnen meegeven, die toegespitst zijn op de nationale beheersing
van het sociale zekerheidsstelsel als geheel; op de noodzaak van meer
cli€ntgerichtheid en op het belang van meer inspraak van beambten in de
sociale zekerheid' (137). In feite kiest Veldkamp voor een Mixed Scanning
benadering waarin de hoofdlijnen van het beleid in een 'kaderwet' zijn
geregeld en waarbij 'detailzaken' door betrokkenen worden opgelost. Ook
benadrukt hij sterk het zelforganiserend vermogen van actoren alsmede
het belang van een evenwichtigheid in 'top down' en 'bottom up' aanpak.
Ten slotte gaan wij in op de eerder genoemde bijdrage van Van Weele, die
weinig aandacht heeft gekregen maar die wel tot de essentie van de veranderingsproblematiek van de sociale zekerheid, in het bijzonder de uitvoeringsorganisatie, doordringt. Van Weele vat zijn kritiek op het Eindrapport
en het Interimrapport kort en bondig als volgt samen: 'gebrekkige wetenschappelijke analyse' (138), 'waarin een meer 'theoretisch fundering' van
de voorstellen ten aanzien van de toekomstige bestuurlijke organisatie geheel afwezig zijn' (139). Wij onderschrijven de hoofdpunten van de kritiek

van Van Weele.
Van Weele analyseert het sociale zekerheidsbeleid aan de hand van drie
besluitvormingsmodellen, te weten (140):
het economische model: dit model is zoals omschreven door Van
Weele vrijwel gelijk aan het door ons geformuleerde 'rational-comprehensive' model,
het bureaucratische model: zie hoofdstuk 5, en
het politieke model: 'waarin besluiten gezien worden als resultanten
van een (politiek) onderhandelingsspel, dus als een weerspiegeling
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van compromissen, conflicten en misverstanden bij de vertegenwoordigers van verschillende belangen, die een ongelijke invloed
hebben' (141).
Op grond van een beperkte analyse, dat geeft Van Weele ook toe, kan het

realiteitsgedachte van de drie modellen niet volledig worden bepaald. Er
kan -en dat is de essentie van zijn benadering - wel duidelijk gesteld
worden 'dat de plausibiliteit van het bureaucratische- en het politieke
model van dien aard is, dat een analyse die (impliciet) gebaseerd wordt op
alleen het economische model volstrekt onvoldoende is' (142).
Ook Brevoord, Kooiman en Rang hebben gewezen op het belang van het
hanteren van het'politieke model' in de beleidsanalyse van de uitvoeringsen beheersorganisatie.

7.2.3.3. Samenvatting
Wij kunnen op grond van bovenstaande analyse de volgende samenvattende
conclusies trekken:

-

-

-

-

-

-

De beleidsbenaderingen van 'fase 2: de organisatie' (van de uitvoering en beheersing van de sociale zekerheid), vertonen sterke overeenkomsten met de kenmerken van de rational-comprehensive benadering. Dit geldt in het bijzonder de benadering welke ten grondslag ligt aan het Eindrapport en het eerste deel van het Interimrapport (de beheersorganisatie op topniveau) en in mindere mate
voor het tweede deel van het Interimrapport (de uitvoeringsorganisatie). Indien wij het Interimrapport in zijn totaliteit beoordelen dan
vertoont de beleidsbenadering overeenkomsten met de Mixed Scanning benadering van beleid met dien verstande dat de hoofdlijnen
van het beleid de 'detailkwesties' wel sterk bepalen.
Het beleidsproces van fase 2 heeft niet geleid tot concrete besluitvorming. Er is eerder sprake van een politieke patstelling. De SER
komt niet tot een advies, de overheid komt niet verder dan het in
grote lijnen accoord gaan met het Interimrapport.
De discussie gaat in hoofdzaak over het behouden c.q. uitbreiden van
machtsposities in het beleid en de organisatie van de sociale zekerheid. Onderzoek is een instrument geworden in dit spel om de macht.
Politieke partijen en Parlement houden zich opnieuw in sterke mate
afzijdig. De '200 van Mertens van de sociale zekerheid' behouden
hierdoor vrij spel.
De beide rapporten krijgen in de vakpers ruime aandacht. De voorgestelde maatschappelijke discussie blijft echter uit.
De reacties in de vakpers zijn in een drietal categorie6n onder te
verdelen, te weten:
1.

2.

3.
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'functie-conforme' reacties van Madlener (FNV), Van Brussel
(VNO), Lamers en Hol (Sociale Zaken), Wolfson (adviseur projectgroep Lamers), Den Broeder (CRM) alsmede de standpunten van VNG (Gemeenten), FNV, CNV en RCO (onder andere

NCW en VNO),
reacties die vanuit de grondslagen en/of de doelstellingen van
de sociale zekerheid ingaan op de beide rapporten, en
reacties die vooral betrekking hebben op of aandacht vragen
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voor de beleids- en/of organisatiebenadering inzake de verandering van de beheers- en organisatiestructuren.
De critici van de tweede categorie benadrukken de eenzijdige aanpak van zowel het Interimrapport als het Eindrapport. Te veel
aandacht wordt besteed aan aspecten van het stelsel, in het bijzonder de uitvoerings- en beheersorganisatie, terwijl deze niet ge-

-

plaatst worden tegen de achtergrond van de grondslagen en doelstellingen van de huidige en toekomstige sociale zekerheid in het licht
van de veranderingen in de samenleving (onder andere economische,
technologische, sociale, culturele). De analyse van veel critici is
echter ook eenzijdig. Brevoord, Rang en Veldkamp wijzen erop dat
er eerst een adequate doelstelling geformuleerd moet worden alvorens de beheers- en uitvoeringsorganisatie veranderd gaat worden.
Rang en Veldkamp zijn van mening dat de rot van de overheid, eerst
nadrukkelijk moet worden bekeken. Douben, Van Mierlo en Schuyt
zijn van mening dat de overheid meer moet terugtreden ten gunste
van het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de burger.
Douben en Van Mierlo komen tot deze keuze vanuit een economische
benadering van de sociale zekerheid. Schuyt komt tot de zelfde
conclusie maar dan vanuit een sociologisch (filosofische) benadering. Veldkamp pleit voor een meer modelmatige en integrale analyse van de sociale zekerheidsproblemen en stelt dat noodzakelijke
veranderingen voorlopig een ad hoc karakter dienen te hebben en
nominaal van aard zouden moeten zijn.
Critici uit de derde categorie wijzen erop dat de beleidsbenadering
welke ten grondslag ligt aan het Interimrapport en het Eindrapport
sterke overeenkomsten heeft met wat Lindblom genoemd heeft: de
'rational comprehensive' benadering. Deze mening wordt vooral verkondigd door Van Weele, Rang, Van Dijck, Brevoord, Kooiman en De
Gaay Fortman. Brevoord en Kooiman wijzen op het belang van het
aanwenden van het potentiale vermogen (deskundigheid, zelforganisatie) van het netwerk van de 'sociale voorzieningen'.
De Gaay Fortman is voorstander van een incrementele benadering
van het veranderingsbeleid en Veldkamp pleit in feite meer voor een
Mixed Scanning benadering.
Van Dijck is van mening dat een ander sociaal zekerheidsbeleid
tevens een andere, minder bureaucratische maar meer professionele
organisatie vraagt.
De rol van de overheid wordt door veel van deze critici sterk
benadrukt hetzij in het formuleren van randvoorwaarden hetzij in
het bewaken van het veranderingsproces. Dit vanuit de gedachtegang dat het netwerk van de sociale zekerheid sterk gericht is op het
veilig stellen van belangen en het behouden of vergroten van
machtsposities.

7.2.4. Beleidsbenaderingen achter de beleidsoperatie herziening soc:iale

zekerheid, fase 3: 'stelsel' voor organisatie

7.2.4.1.

Inleiding

Wij hebben erop gewezen dat fase

2

uitgemond :s in een patstelling. Met
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name het optreden van het eerste Kabinet Van Agt (1981), met mevrouw
Dales als Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft
een nieuwe fase ingeluid in de beleidsoperatie sociale zekerheid. Medio
1982 liet de genoemde staatssecretaris de SER weten dat pas wanneer
omtrent de richting van de stelselwijziging duidelijkheid zou zijn verkregen, zij zich zou beraden op mogelijkheden tot herstructurering van de
uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in zijn geheel (143). Wel
gaf ze te kennen dat ze op korte termijn een advies wilde hebben van de
SER inzake de verbetering van de beheersings-, co8rdinatie- en informatiestructuur van de sociale zekerheid. Tijdens het Interim-Kabinet Van
Agt deelde de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Graaf, de SER mede dat hij, gelet op de hoge prioriteit van de
beheersfunctie in de sociale zekerheid een advies bij voorrang hierover
van de SER van groot belang acht (144).
Medio 1984 heeft de SER een 'Advies vereenvoudiging uitvoering sociale
verzekering; uitvoeringsorganisatie aan de top' (145) vastgesteld. Na
17 jaar overleg over het stelsel der sociale zekerheid
brengt de SER haar
eerste advies uit aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Parallel aan het opstellen van bovengenoemd advies heeft de SER zich
beziggehouden met het opstellen van een advies inzake het 'stelsel' van
sociale zekerheid. Een gericht advies werd hiertoe medio 1983, door de
toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gevraagd (146). Na een jaar brengt de SER het gevraagde advies uit (147).
In feite kunnen wij derhalve stellen dat de beleidsoperatie sociale zekerheid na fase 2 uiteen valt in twee sporen, te weten:
het toekomstige 'stelsel' van sociale zekerheid, en
- de organisatie van de topstructuur.
Het hoofdaccent lag in deze fase 3 echter op de zogenoemde 'stelseldiscussie'. Wij zullen in de volgende subparagraaf aandacht besteden aan de
beleidsbenadering die ten grondslag ligt aan het beleid dat moet leiden tot
een nieuw stelsel van sociale zekerheid.

Allereerst echter nog het volgende over het beleid inzake de topstructuur

van de organisatie van de sociale zekerheid.
In termen van beleidsbenaderingen is er niets meer aan toe te voegen dan
reeds in paragraaf 7.2.3. hierover is gezegd.
De SER heeft advies uitgebracht en dit advies wijkt op hoofdpunten (dit
betreft de taak en samenstelling van het nieuwe beheersorgaan: de Sociale

Zekerheidsraad) af van het Kabinetsvoorstel ( 148).
Het Kabinet wit een Sociale Zekerheidsraad (SZR) die bestaat uit vijf
onafhankelijke deskundigen. De SER adviseert een SZR die wordt samengesteld als een vertegenwoordigend tripartite college.
De SER hecht aan functionele decentralisatie, ook op landelijk niveau (149). Het Kabinet reguleert de invloed van de sociale partners via
een College van Advies en Bijstand, dat paritair is samengesteld en dat de
SZR bijstaat in zijn adviserende functie. Het Kabinet stelt ter voorbereiding van door de SZR te stellen regelen, een Commissie van Overleg in,
waarin naast deze raad de sociale partners en de uitvoeringsorganen zijn
vertegenwoordigd (150).
De SER geeft heel kernachtig weer vanuit welke behoudende visie veranderingsvoorstellen op het gebied van de sociale zekerheid, in het bijzonder
de uitvoeringsorganisaties worden benaderd als hij stelt (151): 'De Raad
150
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constateert dat de mogelijkheden van wijziging van de uitvoeringsorganisatie principieel worden begrensd door de historisch bepaalde en in de loop
der tijd toegenomen verwevenheid van de sociale zekerheidsregelingen
met de andere onderdelen van het sociale beleid in een bedrijfstak, zoals
het arbeidsvoorwaardenbeleid, het arbeidsvoorzieningsbeleid, het arbeidsomstandighedenbeleid. Aangezien de sociale partners primair verantwoordelijk zijn voor de vorm en inhoud van het sociale beleid in een
bedrijfstak, versterkt dit de noodzaak om de uitvoering van de sociale
verzekeringen te stoelen op het beginsel van functionele decentralisatie.
Gelet op de verhouding tussen de vakorganisaties en de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers, geldt dit ook voor het landelijk
niveau'.

7.2.4.2. Welke beleidsbenaderingen ?
Ten aanzien van de analyse van beleidsbenaderingen in fase drie zullen wij
ons beperken tot de beleidsbenadering die ten grondslag ligt aan het beleid
van de overheid inzake de stelselherziening. De voorgestelde stelselwijziging komt beknopt samengevat op het volgende neer:

'a. Loondervingsfase
-

-

-

b.

-

-

Werknemers, waaronder het overheidspersoneel, ontvangen bij
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid een loonvervangende uitkering.
Die uitkering bedraagt aanvankelijk tot het minimumloon 70% en
loopt daarboven (tot een maximum) geleidelijk af tot 60% van het
laatstverdiende loon.
De duur van deze uitkering is beperkt.
Die duur is afhankelijk van het arbeidsverleden van de uitkeringsgerechtigde.
Binnen de beperkte duur wordt het verschil tussen het aanvankelijke
uitkeringsbedrag en het sociaal minimum voor een alleenstaande in
gelijke halfjaarlijkse stappen afgebouwd.

Individuele uitkering op sociaal minimumniveau
Na de loondervingsfase zou voor werknemers een individueel recht
op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum voor een
alleenstaande kunnen gelden.
Bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid geldt dit recht zonder voorafgaande loondervingsfase ook voor niet-werknemers; overwogen
zou kunnen worden bij werkloosheid zelfstandigen tegen premiebetaling eenzelfde recht toe te kennen.

c. Gezinstoeslagen
-

Tijdens de loondervingsfase en de periode met een individueel recht
op een minimumuitkering wordt aan diegene, die de financi6le zorg
heeft voor anderen binnen de leefeenheid, een gezinstoeslag ver151
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Schema 7.5.

Analyse van de beleidsbenaderingen inzake de sociale zekerheid; fase

10

Beleidsrnodel
A.

3:

'stelsel' v66r organisatie (1982-heden).

Overheid

Rational Compreliensive
model

1.

2.
3.

Alwetendheid en alornvattendheid grootschalig

Niet alomvattend (153) en niet alwetend (154) hoewel in naamgeving en redenge-

ving wei de schijn van alomvattendheid wordt gewekt (155). Toch is de operatie
grootschalig te noemen (156).

doel dan middel

Ja; het prirnaire doe! is bezuinigen, het middel is het prestatiestelsel veranderen (157).

Scheiding besturen en uitvoeren

Ja; het is de bedoeling dat op

Scheiding doel-middel; eerst

zeer korte termijn, na indiening van de adviesaanvraag

bij de SER en Emancipatieraad, reeds veranderingen worden aangebracht. De uit-

voering wordt niet betrokken bi j dit beleid anders dan via de SER (158).
4.

Scheiding kenniscentra - besliscentra

5.
6.

7.

Top down-aanpak
Maximale doelbereiking

Status quo is geen uitgangspunt

13.

Incrementeel model

1.

Flexibiliteit

2.

Stap voor stap; kieinschalig

Ja; met dien verstande dat het Kabinet de kenniscentra niet heeft
betrokken bi j het
opsteiten van de adviesaanvrage ( 159).
Ja; zeer nadrukkelijk zelfs (160) vanuit centralistische

arbeidsverhoudingen.

Ja; immers het stelselbeleid is primair een af geleide van het financieet-economisch
beleid van het Kabinet Lubbers. Compromissen passen niet of nauwelijks in dit
'no nonsense' beleid (161).

3
0

Ri

Ja; immers het beleid beoogt vernieuwing in het stelsel en impliceert een verandering van de bestaande mac-htsverhoudingen (162).

Nee; de voorgestelde aanpak laat weinig mogelijkheden tot aanpassing open, hetgeen wellicht ook de bedoeling is (163).
Nee; het prestatiestelsel wordt ingri jpend fundamenteel veranderd. De gevolgen
voor de uitvoeringsorganisaties zijn niet doordacht maar weI aanzienlijk.

3.

Geen scheiding van doel-middel

Nee, zie A2.

4.

Consensus; optimate doelbe-

Nee; zie /\6.

\1

reiking

0

5.

Beperkte analyses, weinig
alomvattend; pragmatisch

Ja; erg pragmatisch, zie Al.

6.

Status quo is uitgangspunt

Nec; zie A7.'

C.

Mixed Scanning model

1.

Hoofdlijnen van beleid
volgens A

Nee; zie A en B.

2.

Detailaspecten van beleid

Nee; zie A en B.

volgens B
3.

Status quo is niet per de-

Ja, zie A7.

finitie-uitgangspunt
D.

Optimaal

1.

beleidsmodel
Procesbenadering is uitgangspunt

2.

Nadruk op terugkoppeling
en lerend vermogen van actoren

3.

Status quo is geen uitgangspunt

la; zie A7.

Een zekere top down-aanpak

Nee; zie Al.

1.

.n

W

Nee; (165).

4.
E.

-

Nee; er is eerder sprake van een statisch beleid ( 164).

r
m

3
Z
-<

Communicatief model
Bottom up-aanpak

Nee; zie A5.

2.

Zelforganiserend- en -sturend
vermogen van actoren staat
centraal

3.

Geen scheiding doel-middel;
planning is politiek

Nee; zie A2 en A3.

4.

Participatie is middel en doel

Nee; particpatie is noch middel noch doel.

5.

Kleinschalig, nadruk op
flexibiliteit

Nee; eerder grootschalig en star.

Nee; zie A.

\1
N)
-e
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strekt die de uitkering aanvult tot het niveau van het relevante
sociaal minimum.
De toeslag wordt in beginsel slechts verstrekt, indien de leefeenheid
niet over andere inkomsten uit of in verband met arbeid beschikt.
Voor die andere inkomsten geldt een beperkte vrijlating' (152).

Allereerst zullen wij de vijf modellen van beleidsbenaderingen bespreken
in relatie tot het stelselherzieningsbeleid van de overheid. Aangrijpingspunt hierbij is de nota 'Herziening van het stelsel van Sociale Zekerheid'

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
genheid. In tegenstelling
tot de werkwijze in fase 1 en 2 onderscheiden wij naast de overheid niet de
SER als aparte actor. In de analyse van de beleidsben
adering van de
overheid komt de rot van de SER voldoende tot uitdrukking.

Overzien wij schema 7.5. dan is de conclusie duidelijk. De bij de stelselherziening gehanteerde beleidsbenadering vertoont nauwelijks overeenkomsten met kenmerken van de incrementele-, de Mixed Scanning,
de
optimale beleidsmodel- en de communicatieve beleidsbenaderingen. De
beleidsbenadering kan daarentegen goed getypeerd worden met kenmerken van de rational-comprehensive benadering.
7.2.4.3. Beleidsbenaderingen en de critici

In tegenstelling tot de reacties in 'fase 2:

de organisatie', wordt in de
reacties op de adviesaanvrage (stelselherziening) niet of nauwelijks ingegaan op het vraagstuk van de beleidsbenadering, respectievelijk de implementatie-aspecten van het voorgestelde beleid. Het is eigenlijk alleen
Reynaerts (166) die verwijst naar Poppers 'piece-meal social engineering'
tegenover het 'holistisch, op volledige verbouwing gericht denken' over
beleid (zie ook hoofdstuk 4).
Reynaerts merkt hierover in verband met de voorgenomen stelselhierziening op: 'Maar hoe dan ook, men moet dn bij een totale revisie on bij een
reconstructie op onderdelen wel blijven beseffen, dat de sociale zekerheid
tegelijkertijd een bescherming is tegen en een waarborg vormt v66r het
moderne produktiestelsel zoals dit zich vanaf het midden van de
vorige
eeuw heeft ontwikkeld' (167). Wij komen hierop nog terug.
Hoewel het op zichzelf interessant zou zijn om uitvoerig in te gaan
op de
diverse reacties en commentaren op de voorgestelde stelselherziening,
zullen wij ons, in verband met het ontbreken van aandacht voor de
beleidsbenadering, beperken tot enkele essentialia van de stelselherziening. Nadat de sociale partners eerder het voorgestelde tweetrajectensysteem hadden afgewezen als basis voor een stelselherziening, komt de
SER met een op hoofdzaken verdeeld advies uit over het in de adviesaanvrage voorgestelde vangnetsysteem. In de SER blijken drie hoofdstromingen te bestaan die van belang blijken bij het beoordelen van de vraag of, en
zo ja hoe het huidige stelsel van sociale zekerheid (bij werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid) moet worden gewijzigd (168):
1.
Ingrijpende beslissingen ten aanzien van het stelsel van sociale
zekerheid zijn nodig teneinde de betaalbaarheid in de toekomst
veilig te stellen. Herziening van het stelsel dient een belangrijke
bijdrage te leveren aan het terugdringen van de collectieve uitgaven
154
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ten behoeve van een economisch herstelproces. Volumebeperking
wordt noodzakelijk geacht alsmede het vergroten van de mogelijkheid een eigen verantwoordelijkheid te dragen in kleinere leefen samenwerkingsgemeenschappen, waaronder individuele onderneming. Sociale zekerheid wordt in deze benadering gezien als een
belangrijke oorzaak van de structurele stagnatie in de economie.
Tot deze hoofdstroming behoren de ondernemersleden van de SER.
De adviesaanvrage is eveneens voor een belangrijk deel ge6nt op

2.

deze opvatting.

Het realiseren van op korte termijn gewenste bezuinigingen in de
sociale zekerheidsuitgaven kan ten principale geen uitgangspunt
zijn voor een herziening van het stelsel van sociale zekerheid.
Herziening is wel nodig op grond van redenen die ontleend zijn aan
maatschappelijke ontwikkelingen in samenhang met de inrichting en
vormgeving van het huidige stelsel, te weten: het niet op elkaar
afgestemd zijn van de huidige regelingen, het verschil in uitkeringsrechten bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en het verschil in
uitkeringsrechten van mannen en vrouwen. Er zal verder een beleid
ontwikkeld moeten worden dat gericht is op het scheppen van werk
en herverdelen van werk. Indien dit beleid niet tot stand komt zullen
voortdurende bezuinigingen op de sociale zekerheid het gevolg zijn.
Herziening van het stelsel van sociale zekerheid dient in eerste
instantie gericht te zijn op een consistent en in zichzelf rechtvaardig stelsel, dat sociale zekerheid biedt aan degenen die gedwongen
zijn er een beroep op te doen. Volume-ontwikkelingen in de sociale
zekerheid vormen als zodanig geen reden om in te grijpen in het
niveau en de duur van de sociale uitkering. De volume-ontwikkeling
dient in beginsel door middel van premie- en belastingheffing te
worden gefinancierd.
Sociale zekerheid wordt in deze visie niet gezien als veroorzaker
van de aanhoudende structurele stagnatie in de economie.
Tot deze stroming behoren de werknemersleden alsmede vijf kroonleden (169) van de SER. Ook Veldkamp (170) en Reynaerts (171)
kunnen tot deze stroming gerekend worden (172).

3.

Tussen deze twee'uitersten' bevindt zich een hoofdstroming die van
mening is dat de sociale zekerheid deels oorzaak is van de aanhoudende structurele stagnatie in de economie (hoofdstroming 1) en dat

uit dien hoofde de collectieve uitgaven teruggedrongen moeten
worden. Anderzijds sluit deze stroming zich aan bij opvattingen van
hoofdstroom 2 waarin gesteld wordt dat een hervorming van het
stelsel van sociale zekerheid evenzeer nodig is op grond van redenen
welke zijn ontleend aan de maatschappelijke ontwikkeling. Tot deze
stroming behoren tien kroonleden van de SER (173)
Het verdeelde advies van de SER is in essentie op deze drie verschillende
analytische benaderingen terug te voeren.
In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat de door het Kabinet voorgestelde stelselwijziging veel kritiek en weinig bijval heeft ontlokt in de
vakpers.

Als algemene kritiek geldt de te eenzijdige economische benadering van
de problematiek en de te korte termijn waarop 66n en ander gerealiseerd
moet worden.
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Veldkamp (174) en Hartog (175) wijzen erop dat er onvoldoende inzicht
bestaat in de effecten die door de huidige en het nieuw voorgestelde
stelsel worden opgeroepen, zowel in termen van macro-economische
grootheden als: productie, inkomensverdeling en prijsontwikkeling, maar
ook in termen van de productiestructuur, de kostenopbouw in de verschillende bedrijfssectoren en de structuur van de werkgelegenheid. Hartog
eindigt zijn bijdrage 'Gegist bestek' met de conclusie:.'Aan de adviesaanvrage ontbreekt een compleet hoofdstuk. In dat hoofdstuk had systematisch moeten worden ingegaan op de te verwachten gevolgen van de
voorgestelde stelselwijziging. Vooral had moeten worden onderzocht hoe
de gedragingen van individuen en ondernemingen worden beinvloed' (176).
Deze constatering is met name van belang in het licht van de eerder door
Le Blanc geuitte kritiek dat o.a. Regeringen zich in het verleden te weinig
rekenschap hebben gegeven van de kosten en volumina van geTntroduceerde sociale zekerheidswetgeving (zie hoofdstuk 2 en 3) (177).

De Jong (178), maar in het bijzonder Reynaerts (179) geeft aan hoe beperkt de gekozen invalshoek van de adviesaanvrage is. Reynaerts mist zes
elementen in de adviesaanvrage 'waarover in onze samenleving in de
afgelopen periode intensief is gediscussieerd, te weten:
1. Het ontbreken van een visie op de verdere evaluatie van ons vertechniserende arbeidsbestel als het raam waarbinnen de sociale
zekerheid moet worden geplaatst.
2.
Het terzijde laten van het probleem van de verwachtingen, die met
het bestaande systeem zijn gewekt. Op dit thema gaat De Jong,
alsook Scheltema (180) in. Deze laatste merkt hierover op: 'De wetgever zal zich echter wel moeten realiseren, dat hij niet straffeloos
aan het vertrouwensbeginsel voorbij kan gaan omdat dan een essenti6le functie van iedere wettelijke regel - het verschaffen van
zekerheid - wordt aangetast. Wanneer men niet meer op de wetgever kan vertrouwen, verliest de wet 66n van zijn belangrijkste functies' (181).

3.

Het onaangeroerd laten van de kwestie of werkelijk de bereidheid
afwezig is om in solidariteit nog grotere lasten van de sociale
zekerheid te dragen (182).
4. Het niet inspelen op de allerwegen bepleite noodzaak om de structuur van de sociale zekerheid te vereenvoudigen, doorzichtiger te
maken en de clitintgerichtheid ervan te bevorderen. Zie in dit verband fase 2. In feite wijst Reynaerts hier op het geTntegreerd behandelen van de vier stelselkenmerken van sociale zekerheid.
5. Het achterwege laten van enig inzicht op de reacties, die waarschijnlijk door de stelselherziening worden opgeroepen op het individuele en het collectief-institutionele viak. Zie in dit verband
Veldkamp (174) en Hartog (175).
6. Het verwaarlozen van de kwestie of er niet een andere verdeling
moet komen van de premielast over arbeidsintensieve en kapitaalintensieve bedrijven (183).
Reynaerts komt op grond van het bovenstaande en op grond van het feit
dat de arbeidsverhoudingen wel zwaar onder druk worden gezet, en dat
wel erg sterk voorbij wordt gegaan aan de maatschappelijke functie van de
sociale zekerheid tot de conclusie, dat een brede maatschappelijke accep156
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tatie opgebouwd moet worden, alvorens tot ingrijpende wijziging in het
huidige stelsel wordt overgegaan. De ook door hem noodzakelijk geachte

bezuinigingen kunnen onder toepassing van de eerder
door Veldkamp
gesuggereerde maatregel: 'ieder naar verhouding evenveel terug' (184)
worden getroffen. Hij vervolgt met de retorische vraag: 'Zou een
dergelijk
beleid ook niet rechtvaardiger en daardoor ook niet meer aanvaardb
aar
zijn voor die groepen uitkeringsgerechtigden, die thans het gelag moeten
betalen ? Waarom zij vooral en wij niet allemaal ?' (185)
De politieke partijen laten het ook in deze fase in
belangrijk mate afweten. Het wetenschappelijk bureau van de VVD stelt voor de
lange termijn
een stelselwijziging voor die meer lijkt op het tweetrajectensysteem dan
op het huidige door de Regering voor de lange termijn voorgestelde
vangnetsysteem (186). Het bureau is van mening dat de huidige kabinetsplannen te sterk ingegeven zijn door bezuinigingsdrift en bovendien
zijn de
kabinetsplannen nog ondoorzichtiger en nog onbegrijpelijker dan het bestaande systeem. Het plan van de VVD is sterk geTnspireerd
door de ideeen
van Douben,Schuyt en Rawl (zie fase 2 en hoofdstuk 3).
Het wetenschappelijk bureau van de PvdA heeft in 1981 een
rapport uitgebracht onder de hoopgevende titel 'De toekomst van de sociale zekerheid' (187). Over de toen op handen zijnde stelselherziening wordt slechts
opgemerkt dat er gewerkt wordt aan 'een geTntegreerde werkloosheidsregeling' met een basisuitkering, die wordt afgestemd op het sociaal minimum. Daarboven komt een aanvullende uitkering, die gebaseerd
is op het
laatstverdiende loon' (188). Een samenhangende visie op de toekomst van
de sociale zekerheid ontbreekt in dit rapport.
Dat is anders in het rapport
van Van Kemenade, W61tgens en Ritzen: 'Om een werkbare toekomst' (189). In dit rapport wordt gekozen voor een stelsel van sociale
zekerheid dat eveneens grotere overeenkomsten heeft met het tweetrajectensysteem dan met het vangnetsysteem.
Het rapport 'Vernieuwing om behoud' van het wetenschappelijk instituut
voor het CDA (190) is fundamenteler van opzet. In het rapport wordt
onder stelselwijziging verstaan 'een ingrijpen
de wijziging in de uitgangspunten, de systematiek en vooral in de samenhang van de sociale zekerheidsregelingen' (191). Vervolgens worden twaalf uitgangspunten geformuleerd aan de hand waarvan het tweetrajectensysteem en het vangnetsysteem worden beoordeeld. Een expliciete voorkeur wordt niet uitgesproken: uit de tekst valt echter een voorkeur voor het vangnetsysteem
af te leiden (192).
Een echte maatschappelijke discussie, bijvoorbe
eld onder leiding van de
politieke partijen, wordt niet of nauwelijks gevoerd.

7.2.4.4. Samenvatting
Wij kunnen op grond van bovenstaande analyse de volgende samenvattende
conclusies trekken:
De beleidsbenadering van de overheid in'fase 3; 'stelsel' v66r organi-

-

satie', vertoont sterke overeenkomsten met de kenmerken van de
rational-comprehensive benadering.
In een relatief zeer korte periode (ca. 66n jaar) heeft de SER
een
advies uitgebracht over de adviesaanvrage stelselher
ziening. Het
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advies van de SER is zeer verdeeld. De scheidslijn loopt tussen
werknemers- en werkgeversleden van de SER. Ednderde van de
Kroonleden stelt zich op het standpunt van de werknemersleden.
Tweederde van de Kroonleden nemen een positie in, liggend tussen
het standpunt van de werkgevers- en de werknemersleden van de

-

-

-

-

-

-
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SER.
Het Kabinet heeft in december 1984 nog geen beslissing genomen
over de stelselherziening.
VVD en PvdA komen met standpunten over de toekomst van de
sociale zekerheid op langere termijn die contrair zijn aan de kabinetsvoorstellen, maar die onderlinge verwantschap vertonen.
Er wordt in de vakpers nauwelijks aandacht besteed aan het vraagstuk van de beleidsbenadering. Alleen Reynaerts besteed er aandacht aan. Impliciet kiest hij voor een incrementele benadering.
Belangrijker is echter dat hij vindt dat er een proces van maatschappelijke acceptatie moet ontstaan. In de huidige door het Kabinet

gekozen beleidsbenadering is dat echter uitgesloten.
In de vakpers ontvangen de voorstellen van het Kabinet veel kritiek
en weinig bijval. Vrijwel unaniem zijn de critici van mening dat de
kabinetsplannen te eenzijdig (economisch) zijn en dat te snel op een
structurele verandering in het stelsel van de sociale zekerheid wordt
aangestuurd.
Reynaerts en Veldkamp pleiten voor een proces van maatschappelijke acceptatie. De noodzakelijke (tijdelijke) bezuinigingen moeten
iedereen naar verhouding even sterk treffen.
Indien wij de opbouw van de twee in hoofdstuk 2 gepresenteerde
ideaaitypen van sociale zekerheid beschouwen dan moeten wij constateren dat de adviesaanvrage uitermate 'structuurarm' is. Aan de
vier door ons onderscheide grondslagen van sociale zekerheid wordt
nauwelijks aandacht besteed. Ook ontbreekt een fundamentele discussie over de doelstelling van de sociale zekerheid in het licht van
economische, technologische, sociale, culturele en politieke veranderingen. Voor wat betreft het stelsel wordt in hoofdzaak aandacht
besteed aan veranderingen in het prestatiestelsel. Het organisatiestelsel en het beheersstelsel wordt helemaal buiten beschouwing
gelaten terwijl ze historisch-sociologisch verankerd zijn met zowel
het prestatie- als het financieringsstelsel.
In het bijzonder wordt op deze eenzijdigheid gewezen door De Jong,
Veldkamp en Reynaerts. Critici gaan veelal in op elementen van de
grondslagen en/of doelstelling en/of stelsel. Zo gaat Hartog in op de
economische grondslag in relatie tot het prestatiestelsel. Van Gunsteren (193) gaat in navolging van Schuyt (zie fase 2) in op de
filosofisch-sociologische grondslag van het stelsel in relatie tot het
prestatiestelsel. Scheltema en Van Loo (194) gaan in op aspecten
van de juridische grondslag in relatie tot het prestatiestelsel.
Of het 'no nonsense' beleid van dit Kabinet zal slagen waagt Reynaerts te betwij felen, in elk geval zal het volgens hem leiden tot een
opvoering van de 'conflictgeladenheid van onze arbeidsverhoudingen' (195). Van Voorden tilt daar niet zo zwaar aan. Hij is eerder van
mening dat als gevolg van de noodzaak om in de bovenwettelijke
sfeer afspraken te maken er een gunstig effect zal uitgaan op de
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arbeidsverhoudingen. In de bedrijfstakken zal een verbreding van
het onderhandelingspakket plaatsvinden met als gevolg een toenemende kans op afruilmogelijkheden en een druk om te komen tot
meer decentrale arbeidsverhoudingen (196). Van Voorden wijst echter ook op negatieve effecten: 'Vervreemding van jongeren en grotere kans op een eigen organisatie van uitkeringsgerechtigden' (197).
Een samenhangende visie op de toekomst van de sociale zekerheid ontbreekt na bijna twintig jaar discussie nog steeds.
Een brede maatschappelijke meningsvorming over zoiets wezentijks als de
hervorming van de sociale zekerheid vindt, hoewel verschillende keren
door de Regering in het vooruitzicht gesteld, niet plaats.
7.3.

Beleidsbenaderingen inzake het Arbeidsbureau Nieuwe StijI

7.3.1. Aanleiding tot en verloop van de ANS-operatie
Mede onder invloed van de Organisation for Economic Cooperati6n and
Development (O.E.C.D.) alsmede tengevolge van de negatieve publieke
beeldvorming van het GAB (198) werd het functioneren van het GAB in
1970, binnen het Directoraat Generaal voor de Arbeidsvoorziening van het
Ministerie van Sociale Zaken ter discussie gesteld.

In de Blauwdruk ANS (199) werd hierover het volgende opgemerkt.'Binnen
de dienst groeide enkele jaren geleden de overtuiging dat er wat taak en
werkwijze betreft veel bij de GAB's zou moeten veranderen. Ook de Raad
voor de Arbeidsmarkt dacht in die richting en bracht er advies over uit.
Over het antwoord op de vraag hoe het GAB in zo'n nieuwe opzet dan wel
zou moeten functioneren is de laatste jaren intensief overleg gepleegd.
Dit resulteerde in een stroom ideeiin en suggesties omtrent doel, taak,
werkwijze en middelen. Er werden vervolgens werkgroepen in het leven
geroepen die zich over deze problematiek bogen. Zij beraadden zich elk
over een bepaald aspect, namelijk de relatie van het GAB tot respectievelijk werkgevers, beroepsbeoefenaren, scholingsinstituten, overige instellingen, andere GAB's en tot het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening (DBA) en de Centrale Dienst (CD)'.
Het resultaat van de genoemde werkgroepen werd in 1971 door een
hoofdwerkgroep tot een beginselprogramma gecomponeerd dat de uitgangspunten bevat die bepalend zullen zijn voor het Arbeidsbureau
Nieuwe Stijl (200).
Centrale elementen in de Blauwdruk ANS zijn (201):
het voorop stellen van de dienstverlening aan de clifnten. Chintenpartijen zijn niet alleen werkzoekenden maar alle partijen die op de
arbeidsmarkt een functie uitoefenen of dat zouden kunnen doen, en
zij die het arbeidsgedrag van anderen beinvloeden,
de eigen verantwoordelijkheid van clienten wordt voorop gesteld
alsmede de zelfwerkzaamheid,
de eigen verantwoordelijkheid van het GAB-personeel, het werken
in teamverband en het meedenken over zaken waarmee het GAB
bezig is staat centraal;
een professionele werkwijze moet in de plaats komen van een bureaucratisch optreden in sterk hiararchische verbanden. Controle
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achteraf komt in de plaats van een stroef systeem dat erop gericht is
fouten te voorkomen,
het Arbeidsbureau moet beter beschikbaar en meer toegankelijk
worden. 'De hele 'Nieuwe Stijl' ademt een sfeer van openheid',
er is sprake van een actief beleid. 'De diensten worden de cli6nt
actief aangeboden, en de medewerkers blijven waakzaam',
er is sprake van een efficient gebruik van de mogelijkheden. 'Vanuit
een duidelijke prioriteitstelling moeten de taken worden onderscheiden in 'hoofd- en bijtaken en worden gezuiverd van overbodige
ballast'. In het advies van de Raad voor de Arbeidsmarkt wordt
hierover opgemerkt (202) dat uitbouw van sommige taken (ondermeer bemoeienis met part-time arbeid, met interne bedrijfsadvisering, met afvloeiing van personeel, interne verplaatsing en dergelijke, met voorlichting en advisering ten opzichte van bedrijfsvesti-

ging en met collectieve ontslagen) en afstoting van andere taken
(onder meer taken die inconsistent werden geacht met het functioneren van het Arbeidsbureau als contactbureau en informatiecentrum - in het bijzonder ging het om de rol van het GAB bij de
(gedwongen) beeindiging van de arbeidsrelatie en de taken in het
kader van de sociale verzekeringswetten - noodzakelijk werden geacht voor verbetering van het GAB.

Bovengenoemde uitgangspunten zijn in de Blauwdruk ANS 1973 uitgewerkt. De betekenis van de Blauwdruk kan het beste begrepen worden aan
de hand van een passage uit de inleiding ervan, te weten:

'Het rapport dat voor U ligt is de 'blauwdruk' voor het Arbeidsbureau
Nieuwe Stijl. Het is in de eerste plaats een zo duidelijk mogelijke handleiding voor een experimentele werkwijze van de Gewestelijke Arbeidsbureaut te Arnhem, Enschede, Sittard en Terneuzen.
Tevens geeft deze blauwdruk een zo compleet mogelijk beeld van de
huidige stand van zaken met betrekking tot het project Arbeidsbureau
Nieuwe Stij 1.
Deze blauwdruk beschrijft taak en werkwijze van het 'nieuwe' GAB,
uitgesplitst per organisatie-onderdeel en waar nodig en mogelijk per
functionaris'. Even verder wordt gesteld: 'Het voornaamste doel van het
project Arbeidsbureau Nieuwe Stijl is het op gang brengen en vervolgens
begeleiden en verder ontwikketen van een totaal-experiment in enkele
arbeidsbureaus, om te proberen de opvattingen over het zo goed mogelijk
functioneren van het GAB over de hele linie te benaderen'.
Aan de hand van schema 7.6. geven wij een beknopte samenvatting van de
gebeurtenissen met betrekking tot de beleidsoperatie 'ANS' in de periode
1970-1984.

De Blauwdruk ANS 1973 kan gezien worden als het produkt van ambtenaren van het Directoraat Generaal van de Arbeidsvoorziening, in het
bijzonder afkomstig uit de Centrale Dienst. Het lag in de bedoeling om
deze blauwdruk bij vier bureaus integraal in een periode van ca. een jaar in
te voeren. In de toenmalige overwegingen is bewust afgezien van een

organisatie-ontwikkelingsaanpak. Immers, voorop staat dat deze en geen
andere blauwdruk moet worden ingevoerd.
De gekozen aanpak bij de vier bureaus liep reeds na een periode van ca.
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Schema 7.6.
Gebeurtenissen in de beleidsoperatie ANS: 1970-1984.

Algemene en diverse
signalering van problemen met het GAB

Tot 1970

V

Nieuwe aan ak op

basis van actionresearch en sociaal-

psychologische benadering welke gericht
is op het op gang
A brengen van een
andragogisch proces

+

Ambtenaren DGARBVO gaan in werkgroepen aan de slag
om problemen te onderzoeken en uitgangspun-

Vier experimentele
GAB's zoeken onder
wetenschappelijke
begeleiding naar
Arbeidsbureau Nieuwe
Stijl

ten voor oplossing
te bedenken

Periode 1973-1977

Beginsel programma
1971

Er vindt vervolgens
een gefaseerde in-

A
V

voering plaats van
ANS in alle GAB's

Ontwerp van een
Blauwdruk ANS

Resultaat:
Arbeidsbureau Nieuwe

1973

Stijl;

Periode 1978-1984

adviserend

verslag van een experiment, 1977

A

V
Blauwdruk bij 4
GAB's invoeren -*- Mislukt
in een periode
van ca. 1 jaar

Gelukt

een half jaar vast. De blauwdruk bleek onuitvoerbaar. Het invoeren slokte
alle tijd op zodat de betreffende bureaus niet of nauwelijks toe kwamen
aan hun eigenlijke taak.
Vervolgens werd gekozen voor een nieuwe aanpak waarin het eindresultaat niet bij voorbaat vast werd gelegd. Onder wetenschappelijke begeleiding, advisering en analyse werd opnieuw bij vier bureaus ge6xperimenteerd vanuit een action-research benadering met een sterk accent op een
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sociaal-psychologische benadering (veranderingen bij individuen staan
centraal) (203).
Het resultaat van het experiment is neergelegd in het eerder genoemde
GITP-rapport. De belangri jkste kenmerken van ANS 1977 zijn beschreven
in hoofdstuk 2 van deze studie.
In de periode 1978-1984 vindt er een gefaseerde, vrijwel integrale invoering plaats van het ANS bij de gewestelijke arbeidsbureaus.

7.3.2.De beleidsbenaderingen achter de ANS-operatie
'De' ANS-operatie bestaat niet. Er kunnen globaal genomen twee fasen in
het bekidsproces worden onderscheiden, te weten:

-

de fase van de 'blauwdruk'-aanpak, en
de fase van de action-research aanpak, inclusief de gefaseerde
implementatie van het ANS.

Beide fasen hebben een verschillend organisatiemodel van het arbeidsbureau opgeleverd, respectievelijk neergelegd in de Blauwdruk (1973) en het
Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (1977).
Aan beide fasen ligt tevens een verschillende beleidsbenadering ten
grondslag.
Wij zullen beide fasen met behulp van het in hoofdstuk 6 ontwikkelde
begrippenkader trachten te typeren. In schema 7.7. geven wij de bevindingen in beschrijvende vorm weer.

De fase van de Blauwdruk-aanpak kan het best getypeerd worden met
kenmerken van het door Lindblom aangeduide (en bekritiseerde) rationalcomprehensive model. Enige kanttekening is echter op zijn plaats. Alwetendheid en het ontbreken van kenniscentra (aspect 1 en 4) verdragen zich
niet goed met elkaar, althans niet in de benadering van Lindblom. Wij
hebben de Blauwdruk-benadering toch 'alwetend' genoemd omdat de werkwijze dat pretendeert (210).
Schema 7.7. laat verder zien dat de Blauwdruk-aanpak niet te typeren is
met kenmerken van de overige vier door ons onderscheiden beleidsmodel-

len.
Voor wat betreft de action-research aanpak is een eenduidige typering
moeilijk te maken. Uit schema 7.7. blijkt dat deze aanpak kenmerken
heeft van alle vijf de onderscheiden beleidsbenaderingen.
De action-research aanpak kan echter wellicht nog het beste getypddrd
worden met de kenmerken van de Mixed Scanning benadering. De uitgangspunten van het action-research experiment werden vastgesteld volgens benadering A: rational-comprehensive, en de detailaspecten werden
in hoofdzaak volgens model B: incrementele benadering ontwikkeld. Deze
toepassing van het uitgangsmodel (Blauwdruk 1973) werd goed gedemonstreerd met de volgende passage uit het ANS-rapport (211): 'Samenvattend adviseren wij de indeling in een open en een meer besloten gedeelte
zoals voorgesteld in de Blauwdruk 1973 te handhaven, maar daarnaast een
andere indeling toe te voegen die rekening houdt met de inschrijfplicht, de
marktfunctie van het arbeidsbureau on de aard van de problematiek van de
clitinten'. Fundamenteel niet in overeenstemming met de Mixed Scanning
benadering is het handhaven van de status quo. Etzioni pleitte voor een
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onderscheid in hoofd- en detailzaken omdat daarmee een betere garantie
ontstond voor een beleid dat niet gekenmerkt wordt door het handhaven
van de status quo, in het bijzonder de bestaande machtsverhoudingen
tussen actoren.

Een procesbenadering in de zin zoals aangegeven door Dror ligt zeker niet
ten grondslag aan de action-research aanpak. De overeenkomsten met de
kenmerken van het optimale beleidsmodel zijn erg beperkt.
De action-research aanpak kan ook niet getypeerd worden met kenmerken
van het communicatieve beleidsmodel behalve dan dat er sprake is van een
zekere bottom up-aanpak. Aan twee hoofdvoorwaarden van de communicatieve benadering wordt zeker niet voldaan, te weten: geen scheiding
doel-middel; planning (beleid) is politiek &n participatie (in het beleid) is
middel Zn doel. Wat het laatste betreft, het arbeidsvoorzieningsbeleid
wordt buiten beschouwing gelaten. In feite wordt het zelforganiserend en
sturend vermogen van actoren (in dit geval het GAB) ten aanzien van het
beleid hiermee eveneens ontkend. Het feit dat de benadering van het
wetenschappelijk bureau sterk sociaal-psychologisch van aard is en gericht is op het op gang brengen van een andragogisch proces zoals Van
Voorden terecht stelt (212) doet hier niets van af. Immers als de status quo
gehandhaafd blijft, dat wil zeggen als de machtsverhoudingen ongewijzigd) blijven en als het beleid als zodanig buiten de discussie blijft dan kan
onmogelijk voldaan worden aan deze essentiile kenmerken van het communicatieve model.

7.3.3. Samenvatting

-

-

-

-

De Blauwdruk-aanpak wordt voornamelijk getypeerd door kenmerken die horen bij het rational-comprehensive model van beleid.
De Blauwdruk-aanpak bleek na ca. een half jaar tot mislukken
gedoemd.

Aan de action-research-aanpak is geen duidelijke beleidsbenadering
te onderkennen. De overeenkomst met het Mixed Scanning model is
het sterkste aanwezig.
Het middel (organisatie) wordt tot doel (beleid) verheven. Een (wetenschappelijk) analyse van (deel)problemen gevolgd door een aanpassing van het arbeidsvoorzieningsbeleid en/of organisatiebeleid
blijft achterwege.
Gegeven het bovenstaande is de kans niet denkbeeldig dat het ANS
verouderd is op het moment dat de implementatie afgerond is.

7.4. Organisatiebenaderingen in de sociale zekerheid

7.4.1.Inleiding
In deze paragraaf gaan wij met behulp van het in hoofdstuk 6 ontworpen
analysekader na welke organisatiebenadering domineert in de voorgestelde nieuwe uitvoerings- en beheersstructuren op het gebied van de sociale
zekerheid. Wij beperken ons hierbij tot de belangrijkste organisatievoorstellen, te weten de voorstellen uit:
het Alternatievenrapport (213)
het Eindrapport (214)
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Schema 7.7.
Analyse van beleidsbenaderingen inzake het ANS-beleidsproces.

Beleidsmodellen

Blauwdruk-aanpak

Action-research aanpak

Ja; Blauwdruk ANS 1973 regelt heel veel.
Ambtenaren pretenderen beste model te

In mindere mate; korte ervaring met Blauwdruk-aanpak heeft geleerd dat alwetendheid

kunnen ontwikkelen.

en alomvattendheid relatieve begrippen

A. Rational-Comprehensive
model

1. Alwetendheid en alomvattendheid; grootschalig

ziin.
2.

3.

4.

Scheiding doel-middel; eerst
doel dan middel

Scheiding besturen en uitvoeren

Scheiding kenniscentra-besliscentra

5. Top down-aanpak

Ila; met dien verstande dat het doel van het
arbeidsmarktbeleid van de overheid buiten
beschouwing wordt gelaten. Het (exclusieve)
accent ligt op de middelen (de organisatie).
Het doel is een anoniem gegeven, het middel
(organisatie) moet verbeterd worden (204)
door middel van het invoeren van de blauwdruk.

la; Centrale Dienst stuurt door middel van

Blauwdruk. Vier GAB's voeren deze Blauwdruk
in (uitvoeren). Hierarchische relatie (CDDBA-GAB) wordt niet betrokken in Blauwdruk.

Idem (205); met dien verstande dat het middel
niet vooraf gegeven is.

m
Nee en ja; immers, Centrale Dienst formuleert uitgangspunten

(Blauwdruk).Vier GAB's

zoeken onder begeleiding van wetenschappelijk bureau naar beste organisatie (middel).
Opvallend is echter dat de hiorarchische relatie (CD-DBA-GAB) geen onderdeel uitmaakt
van het action-research experiment.

Er worden geen kenniscentra geraadpleegd bij
het opstellen van de Blauwdruk. Theorieh
over arbeidsmarkt(beleid) en organisatie
worden niet genoemd.

De Centrale Dienst beslist nadat de resuitaten van een adviserend verslag door een wetenschappelijk bureau zijn gerapporteerd.

Ja; zeer nadrukketijk.

Nee en ja; immers, veel plaats is ingeruimd
voor bottom up-aanpak, in experimentele fa-

50
E

Theorieen over arbeidsmarkt(beleid) en -organisatie worden niet genoemd (206).

se. Vervolgens wordt op centraainiveau be-

sloten tot gefaseerde integrate implementatie.

\1
-e

6.

Maximale doelbereiking

Ja; Blauwdruk moest in een jaar tijd bij het
GAB worden ingevoerd.

Nee; met Blauwdruk als uitgangspunt werd
naar beste (optimaal) organisatiemodel gezocht.

-

7.

Status quo is geen uit-

Nee; immers de bestaande interne en exter-

Zeer expliciet niet het geval; 'Het project be-

gangspunt

ne machtsverhoudingen mogen niet worden

beperkt

zich

tot het functioneren

van

de

ar-

gewijzigd.

beidsbureaus. De retaties tot de CD, de DBA's
en de andere GAB's blijven buiten beschouwing. In het preiect is niet opgenomen het
functioneren van CD, DBA en Arbeidsvoorziening als totaliteit' (207).

Nee; Blauwdruk moest in een jaar bij 4 GAB's,
afgezien van omstandigheden worden ingevoerd.

Ja; met Blauwdruk als uitgangspunt bestond
de getegenheid om in action-research aanpak
flexibel in te spelen op situationele omstan-

B. Increinenteel model
1.

Flexibiliteit

digheden, binnen getrokken kaders.
Nee; voor wat betreft de implementatiefase
(208).

2. Stap voor stap; kleinschalig

Nee; zie ook A).

In zekere zin; met dien verstande dat eerst

via uitgangspunten en ervaringen bij 4 GAB's
naar een beste model wordt gezocht, dat ver-

volgens gefaseerd integraal wordt ingevoerd.
3.

Geen scheiding van doel-middel

Nee; zie A2,

Nee; zie A2.

4.

Consensus; optimate doelbereiking

Nee; de Centrale Dienst schrijft voor.

Ja; via action-research wordt naar evenwicht
en acceptatie tussen CD en GAB's

5.

Beperkte analyses; weinig
alomvattend; pragmatisch

Wet beperkte analyse; zie A2, ook voetnoot

R uimere anaj yse, maar toch nog selectief;
zie A3 en A7 inclusief de bijbehorende voet-

6.

Status quo is uitgangspunt

[P
rn

r
03

»

Z

»

r

gezocht.

en A7. Maar niet weinig omvattend; zie
A i. Niet pragmatisch.
Ja; zie A7.

noot. Maar niet weinig omvattend. Enigszins
pragmatisch.
Ja; zie A7.
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-
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Vervolg Schema 7.7.

C.\

Beleidsmodellen

Blauwdruk-aanpak

Action-research aanpak

1. Hoofdlijnen van beleid
volgens A

Nee; zie A en B.

In zekere zin het geval. immers met de
Blauwdruk 1973 zijn de uitgangspunten voor
de action-research vastgelegd. Via actionresearch wordt getracht de hoofdlijnen bij te
stellen overeenkomstig de ervaringen in de
praktijk.

2. Detailaspecten van beleid
volgens B

Nee; zie A en B.

C.

3.

Mixed Scanning model

Status quo is niet per de-

finitie uitgangspunt

Nee; Status quo is wei uitgangspunt; zie A7.

Nee; Status quo is wel uitgangspunt; zie A7.

rn

K
-0

D.

Optimaal

PO

beleidsmode'

1. Procesbenadering is uit-

M
Nee; Blauwdruk moet snel ingevoerd worden.

den, te weten:

gangspunt

2. Nadruk op terugkoppeling

Enigszins; er worden twee fasen onderschei-

- vanuit gegeven kader zoeken naar beste
model, en
- beste model implementeren.
Nee.

en lerend vermogen van

Ja; met dien verstande dat beide aspecten
min of meer inherent zijn aan action-

actoren

research.

3. Status quo is geen uitgangs-

Nee; Status quo is wel uitgangspunt; zie A7.

Nee; Status quo is wel uitgangspunt; zie A7.

Ja; er was uitsiuitend sprake van een top
down-aanpak; zie A5.

Ja; naast bottom up toch ook een zekere top
down-aanpak.

punt

4.

Een zeker top down-aanpak

\J
4.

-

E.

Communicatief model

1.

Bottom up-aanpak

2. Zelforganiserend en sturend
vermogen van actoren staat

Nee; zle A5.

Ja (zie A5).

Nee; GAB's moeten Blauwdruk invoeren.

Nee, ondanks het feit dat de 4 experimentele
GAB's samen met een wetenschappelijk bureau experimenteren is de intentie .toch dat

centraal

er een eenheidsorganisatie-model uitrolt. De
flexibiliteit waarin het sturend vermogen
van actoren tot uitdrukking kan worden gebracht, ontbreekt derhal ve.

3.

Geen scheiding doel-middel;
planning is politjek

4. Participatie is middel an

Nee; zie A2.

Nee; noch het ene noch het andere.

Kieinschalig, nadruk op
flexibiliteit

Nee; participatie is vooral een middel in het
beleid (209).

doel

5.

Nee; zie A2.

In zekere zin; zie 82.
Nee; zie A t.
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7.4.1

het Interimrapport (215).

De adviesaanvrage aan de SER laten wij buiten beschouwing omdat deze in
hoofdzake gebaseerd is op het eerder genoemde Interimrapport.
Zowel in het Alternatievenrapport en het Eindrapport als in het Interim-

rapport geldt dat een organisatietheoretische verantwoording ontbreekt (216). Bij het onderzoeken van de organisatiebenadering zullen wij
drie analysestadia onderscheiden (zie schema 7.8.).
Schema 7.8.
Organisatiebenaderingen en analysestadia.

Organisatiemodel
Analyse-stadia:

Systeemmodel

Actormodel

Wijze van analyseren

Wijze van modelleren
Wijze van implementeren

De organisatiebenadering zal echter primair afgeleid kunnen worden van
de wijze van modelleren, dat wil zeggen de manier waarop in organisatorische zin vormgegeven wordt aan de 'nieuwe organisatie'. Dit neemt
echter niet weg dat wij volledigheidshalve gelet hebben op de analyse- en
implementatiewijze van de organisatiebureaus en de ambtelijke projectgroep.

Het Alternatievenrapport en het Eindrapport behandelen wij als 'een
geheel' niet omdat wij van mening zijn dat de organisatievoorstellen uit
beide rapporten identiek zijn, maar wel omdat de
organisatiebenadering in
beide rapporten (nagenoeg) hetzelfde is. De verschillen in uitkomst worden ons inziens dan ook hoofdzakelijk bepaald door de nadere
uitgangspunten en vooral voorwaarden zoals geformuleerd door de opdrachtgeve
r: de
SER (217).
Het verschil tussen de organisatievoorstellen in het Eindrapport en het
Interimrapport worden ons inziens niet verklaard door een verschillende
organisatiebenadering maar veeleer vanwege het feit dat er voor de
organisatiebureaus wel en voor de ambtelijke projectgroep geen beperkende voorwaarden golden. Het volgende citaat afkomstig uit het Interimrapport (218) moge bovenstaande aannemelijk maken. 'De door de organisatiebureaus in hun tussentijdse rapportage gehanteerde uitgangspunten
liggen goeddeels in het verlengde van die van de projectgroep. Daartoe
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heeft zeker bijgedragen dat het organisatiebureau Berenschot is betrok-

ken bij de werkzaamheden van de projectgroep, terwijl ambtelijke leden
van de projectgroep als waarnemer optreden in de begeleidingscommissie
van het vervolgonderzoek. Bij de uitwerking van die uitgangspunten zijn
de organisatiebureaus echter gebonden aan een aantal randvoorwaarden,

die ten dele niet voor de projectgroep gelden: Niet alleen uit bovenstaande blijkt een zekere te verwachten overeenkomstige organisatiebenadering; dit is ook het geval voor wat betreft de'analyse van de functies in het
uitvoeringsproces' (219). Deze is in het Interimrapport nagenoeg identiek
met die uit het Alternatieven- en Eindrapport (220).

7.4.2. Welke organisatiebenaderingen ?

Wij zijn van mening dat de organisatiemodellen uit het Alternatieven- en
Eindrapport alsmede uit het Interimrapport in overwegende mate de
kenmerken vertonen van het systeemmodel. Dit geldt ons inziens zeker
voor wat betreft de wijze van analyseren en modelleren. In mindere mate
geldt dit voor de wijze van implementeren van de voorstellen. Hierbij
moet meteen aangetekend worden dat dit laatste zeker geldt voor de
wijze van implementatie van de uitvoeringsorganisatie zoals deze valt af
te leiden uit het Eindrapport - men spreekt daar van 'strategisch concept' (221) - en het Interimrapport - daar spreekt men van 'structurering
van het veranderingsproces' (222). In het laatst genoemde rapport wordt
echter voorgesteld om de nieuwe organisatiestructuur aan de top op korte
termijn wettelijk te regelen (223).
Wij zullen de conclusie waar deze subparagraaf mee begon aan de hand van
de kenmerken van de beide organisatiebenaderingen nader onderbouwen
(zie schema 7.9. voor een samenvatting). Zowel in de beide rapporten van
de adviesbureaus als in het rapport van de ambtelijke projectgroep wordt
de uitvoerings- en beheersorganisatie van de sociale zekerheidswetten
(zie ook hoofdstuk 2 en 3) vanuit een holistisch organisatieconcept benaderd, met een sterke nadruk op de integratie van het geheel. In het
Alternatievenrapport treedt deze benadering sterk op de voorgrond (224).
Er wordt in feite een onderscheid gemaakt tussen:
het beleid,
het uitvoeringsbeleid, en
de uitvoering van de betreffende sociale zekerheidswetten.
Ten behoeve van het uitvoeringsbeleid en de uitvoering worden ter beantwoording van de volgende vraagstellingen:
- hoe moet de organisatiestructuur zijn die de verhoudingen regelt
tussen de onderscheiden organen,

hoe moeten de gezagsbevoegdheden liggen, en
hoe kunnen communicatie en codrdinatie worden gewaarborgd ?
Twee typologie6n van bestuurlijke organisatiestructuren tegenover elkaar
gesteld, te weten:

-

de zuiver federatieve structuur, en
de centraal geleide structuur.

'1.

In een zuiver federatieve structuur gelden de volgende kenmerken:
in principe zijn de verschillende organen van het decentrale
niveau autonoom,
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de autonome organen hebben gezamenlijk bepaalde bevoegdheden gedelegeerd aan een door hen in het leven geroepen
centraal orgaan,
het landelijk orgaan kan op grond van die gedelegeerde bevoegdheden richtlijnen geven,
het landelijk orgaan zal voornamelijk dienstverlenend optre-

den, en
de relatie tussen het landelijk orgaan en de gedecentraliseerde
organen wordt gekenmerkt door vrijblijvendheid.

In een centraal geleide structuur gelden de volgende kenmerken:
het hoogste gezag, de leiding en de verantwoordelijkheid voor
het geheel berust bij het centrale orgaan dat het beleid vaststelt,
het centrale orgaan delegeert taken en bevoegdheden aan de
decentrale organen, die binnen het landelijk gegeven beleid
gebruik kunnen maken van de al of niet aanwezige vrijheidsgraden om voor hun groepering een eigen beleid te voeren,
- de decentrale uitvoeringsorganen zijn ondergeschikt aan het
landelijk apparaat en dus niet aan de decentrale bestuursorga-

-

nen, en

de decentrale bestuursorganen hebben wel adviserende en
controlerende bevoegdheden ten aanzien van het decentrale
uitvoeringsorgaan' (225).

Afgezien van het feit dat ter beantwoording van genoemde vragen over
organisatiestructuur en bevoegdheden 66k andere organisatie-typologie6n gebruikt hadden kunnen worden (zie in dit verband hoofdstuk 5 en
hoofdstuk 8), is in dit verband van meer belang te constateren dat de

voorkeur van de bureaus uitgaat naar de centraal geleide structuur. Dit
ondanks, naar het oordeel van de bureaus (226), de voordelen van een
federatieve structuur als: snelheid van besluitvorming, flexibiliteit, grote
betrokkenheid, minder technocratie en bureaucratie. De voordelen van de
centraal geleide structuur zijn naar het oordeel van de bureaus: professionalisering van uitvoering en bestuur, inzet moderne hulpmiddelen, 'eenheidsoptreden' naar buiten toe, inzicht in het totaalgebeuren.
Met deze, naar ons idee zwak en eenzijdige gefundeerde keuze, benadrukken de bureaus de aspecten stabiliteit en beheersing. Ze leggen bovendien
hiermee in feite de contouren van een nieuwe beheers- en uitvoeringsstructuur.
In het organisatie-ontwerp is sprake van een vrijwel klassiek Tayloriaanse
aanpak met sleutelbegrippen als centralisatie en hierarchische gezagsrelaties en lijnorganisatie. Er wordt een tripartite samengestelde Raad voor
de Sociale Verzekering (Raad van Commissarissen) voorgesteld. De specifieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de beleidsvoorbereiding
wordt in het nieuwe organisatiemodel van de bureaus gedelegeerd aan een
door de Raad voor de Sociale Verzekering te kiezen Raad van Bestuur
bestaande uit professionele full-time bestuurders. De voorzitter van de
Raad van Bestuur zou door de Kroon benoemd moeten worden. Deze Raad
van Bestuur 'is vergelijkbaar met een soortgelijk orgaan bij grote bedrijven of holdings' (227).
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Er wordt tevens voorzien in een bureau met staforganen welke ressorteren
onder een 'Directeur Bureau Sociale Verzekeringsraad' en een aantal
'Colleges voor regio, bedrij fstak of groep van verzekerden: Deze colleges
staan de beide Raden bij.
De uitvoering van de wetten en regelingen vindt plaats in ca. 30 regionale
kantoren met 250 tot 500 lokale vestigingen 'die met geautomatiseerde
hulpmiddelen (terminals) verbonden zijn met de gegevens-verwerkende
centra' (228).
De betrokkenheid op de taakomgeving is erg beperkt, hetgeen een gevolg
is van een in feite gesloten organisatiebenadering. De relatie met het arbeidsvoorzieningsbeleid, het arbeidsomstandighedenbeleid en het gezondheidszorgbeleid wordt 'hier en daar' wel onderkend, maar er worden geen
conclusies aan verbonden, anders dan dat door een centralistische bestuursstructuur afstemming beter mogelijk is. Met deze centralistisch
opgezette beheersorganisatie wordt in hoge mate afgeweken van de bestaande machtsverdeling in de uitvoerings- en beheersorganisatie in de
sociale zekerheid. Dit voorbij gaan aan de bestaande status quo heeft er
niet alleen toe geleid dat de voorstellen door de centrale werknemers- en
werkgeversorganisatie niet zijn overgenomen, maar ook dat de opdracht
voor het vervolgonderzoek, dat uiteindelijk tot het Eindrapport zou leiden, sterk geclausuleerd werd.
Het organisatiesociologisch model is in het Eindrapport dan ook niet
wezenlijk anders dan in het Alternatievenrapport. Alleen de 'inkleuring' is
anders vanwege de eerder genoemde clausulering in de opdrachtformulering. De Raad van de Sociale Verzekering is vervangen door 'landelijke
bedrijfstakgewijze beleidsorganen' en een 'landelijk beleidsorgaan volksverzekeringen'. De Raad van Bestuur is vervangen door een Gemeenschappelijk Bestuursorgaan (GBO). Het GBO is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties afkomstig uit de
landelijke beleidsorganen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden;
vier leden voorgedragen door de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties (elk twee) en de voorzitter wordt benoemd door de Kroon.
Er is een GBO-kantoor (Zie bureau Sociale Verzekeringsraad). Op landelijk niveau is er derhalve sprake van functionele decentralisatie.
De uitvoering van de werknemers- en werkgeversverzekeringen geschiedt
door regionale uitvoeringsorganen; dit is territoriale decentralisatie, ten
behoeve van grote bereikbaarheid door de cli6nt, de mogelijkheid van
integrale gevalsbehandeling en regionale beleidsvorming en verscheidenheid.
Het GBO wordt gezien als een gemeenschappelijk co8rdinatiepunt tussen

functionele decentralisatie aan de top en territoriale decentralisatie aan
de basis of met andere woorden, het GBO draagt zorg voor de integratie
van het beleid met de co6rdinatie van de uitvoering.
Het is duidelijk dat ook in het organisatiemodel zoals voorgesteld in het
Eindrapport sprake is van een top down-aanpak met een nadruk op structuren en hiararchische gezagsrelaties. De integratie en beheersing van 'het
geheel' staat voorop.
Ditzelfde kan gezegd worden van het organisatiemodel in het Interim'
dat de ontwikkeling van de
rapport. Hierin wordt in dit verband gesteld
uitvoeringsorganisatie gepaard is gegaan met strijdvragen voortkomende
uit verschil in maatschappijvisie, te weten overheidsuitvoering of het zelf
. . . .

171

EMPIRIE

7.4.2.

doen door maatschappelijke organisaties. Dit heeft geleid tot een onduidelijke pluriforme uitvoeringsorganisatie, hetgeen een belemmering voor
een goede beheersing vormt' (229). Het is duidelijk dat de beheersing van
de voor de sociale zekerheid beschikbare middelen centraal staat in het
rapport (230). Ten behoeve van de beheersfunctie is behoefe aan'een sterk
bindend orgaan, dat de beheersing van het stelsel tot zijn taak heeft en dat
over adequate middelen dient te beschikken om die taak te kunnen vervullen' (231). Het centrale motto in het Interimrapport is ons inziens dan ook:
'Als wij het bestaande stelsel maar beter beheersen zowel in termen van
het beleid als in termen van de uitvoering, dan redden wij het wel'.
Onafhankelijkheid, met als gevolg een terugdringen van de rol van het
georganiseerde bedrijfsleven en professionalisering van het bestuur van
het voorgestelde beheersorgaan vormen de centrale elementen in het
Interimrapport. Het eerste deel van dit rapport is er dan ook op gericht om
een nieuwe organisatie-structuur van het beheers- en toezichtstelsel van
de sociale zekerheid te ontwerpen.
Vanuit een holistische visie op de beheers- en toezichtstructuur wordt een
integratie van het geheel voorgesteld ten behoeve van een omvattende,
door de overheid gedomineerde (232) beheersorganisatie. De betrokkenheid op de taakomgeving is groot te noemen. Er wordt gewezen op de
ontwikkeling en de sociale zekerheid die er toe geleid heeft dat er sprake
is van een proces van toenemende vervlechting met andere beleidsterreinen zoals: de complementaire sociale voorzieningen, arbeidsvoorzieningsbeleid, gezondheidszorg en welzijnszorg (233). Mede op grond van deze
vervlechting wordt in het Interimrapport zowel gepleit voor een onafhankelijk beheersorgaan (234) als een territoriaal georganiseerde uitvoering.
De huidige status quo wordt in het Interimrapport zeker niet als uitgangspunt genomen getuige het feit dat ervoor wordt gepleit om de functionele
decentralisatie op te heffen hetgeen enerzijds leidt tot een territoriale
decentralisatie in de uitvoering en anderzijds tot een terugdringen van het
georganiseerde bedrijfsleven in het bestuur van het nieuwe beheersor-

gaan (235).
Bij het ontwerp van de contouren van een toekomstige uitvoeringsorganisatie is van een drietal onderling nauw verweven uitgangspunten uitgegaan, te weten: een goede beheersing, een geco6rdineerde; individu-gerichte begeleiding van uitkeringsgerechtigden en centrale aandacht voor
het volumebeleid (zie ook hoofdstuk 3) (236). Het resultaat is regionale
uitvoeringsorganen met 'eigen bestuurlijke bevoegdheden' (237). In dit
verband wordt gesproken van decentralisatie. Het zal echter afhangen van
de omvang van de bevoegdheden die het beheersorgaan bereid is te geven
of er daadwerkelijk sprake zal zijn van decentralisatie of van deconcentratie.

Nadat een beslissing genomen is over de 'organisatiestructuur aan de top'
(zie paragraaf 7.2.4.) en een principe-beslissing over de territoriale decentralisatie van de uitvoering, dient 'in een brede maatschappelijke
discussie een keuze gemaakt te worden uit denkbare alternatieven' (238)

voor de concrete uitvoeringsorganisatie. Hoewel hieruit een zekere bottom up-aanpak, met een nadruk op handelingsprocessen van actoren
spreekt, kunnen wij ons toch niet aan de indruk onttrekken dat een
topdown aanpak met een nadruk op structuren domineert. De opstellers
van het Interimrapport zijn deze mening in zekere zin eveneens toegedaan
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Schema 7.9.
Analyse van organisatiebenaderingen in het Alternatieven- en Eindrapport respectievelijk het Interimrapport.
Organisatiemodellen

Alternatieven-

Interimrapport

en Eindrapport

(Overheid)

(Organisatiebureaus, SER)

A. Systeembenadering
1.

Organisatie als totaliteit.

2. Integratie van het geheel.
3. Nadruk op stabiliteit en beheersing.
4.
Centralisatie; nadruk op
structuren.

5. Nadruk op status quo.
6. Betrokkenheid op 'taak'omgeving.
7.
Hitirarchische gezagsrelaties.

+

+

+

+

+

+

+

+

-/+

-

+
+

+
+

B. Actorbenadering
Organisatie bestaande uit (semi-)
autonome, zelfsturende actoren
(netwerk van actoren).
2. Differentiatie naar delen.
3.
Decentralisatie; nadruk op handelingsprocessen van actoren.
4. Nadruk op 'conflicterende' in1.

-/+

-

-/+

-

-

-

-

-

teracties tussen actoren als

bron voor vernieuwing.
5. Beheersing van op eigenbelang
gerichte actoren.
6. Betrokkenheid op 'waarde-omgeving:
7.
Meerzijdige 'verticale' en 'ho-

-

-

-

_

rizontale' interacties tussen ac-

toren.

8. Aandacht voor machtsprocessen.

-

-

+
-

: is van toepassing
: is niet van toepassing
-/+ : is niet van toepassing in het Alternatievenrapport en is wel van

toepassing in het Eindrapport.
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als ze naar aanleiding van de te nemen principe-beslissing van een territo-

riaal gedecentraliseerde uitvoeringsorganisatie opmerken: 'Met name bij
deze laatste beslissing gaat het om een diep ingrijpende wijziging van de
bestaande uitvoeringsstructuur' (239).
Het actorperspectief ontbreekt naar ons idee vrijwel volledig in de organisatiebenadering van zowel de opstellers van het Interimrapport als die van
de opstellers van het Alternatieven- en Eindrapport. Bij de opstellers van
het Alternatievenrapport is dit zeker het geval. 'Gedwongen' door de opdrachtgevers zijn in het Eindrapport nog enkele sporen van de actorbenadering te onderkennen. Met name de differentiatie naar delen (functionele
decentralisatie) en het onderscheiden van en rekening houden met zes
categoriean belangengroepen in de sociale zekerheid te weten: de overheid, de centrale en bedrijfstakgewijze werknemers- en werkgeversorganisaties, de uitvoeringsorganisaties (de 'producenten'), het personeel van
de uitvoeringsorganen, de clidnten (de 'consumenten') en de belendende
beleidsorganisaties (240), geeft daartoe enige aanleiding.
Op grond van de geconstateerde pluriforme belangenconfiguratie in de
sociale zekerheid wordt geconstateerd 'De te ontwikkelen structuur dient
dan ook zoveel mogelijk een effectieve belangenconfrontatie en regulatie
mogelijk te maken. Dit betekent dat een organisatieverandering van een
dergelijke omvang tevens een vraagstuk is van sociale strategie en goede
overlegstructuur die op die belangengroepen is gericht' (241). Uit de ver-

dere opzet van het Eindrapport blijkt echter dat in de conceptie van de

organisatiebureaus deze betrokkenheid slechts kan gelden met betrekking
tot de implementatie van een eenmaal in essentie door enkele 'top-actoren' vastgelegde nieuwe structuur.
Bovenstaande kwalitatieve analyse van de organisatiebenadering kan als
volgt in beeld worden gebracht.
Op grond van bovenstaande gegevens kan de conclusie getrokken worden
dat de organisatiebenadering die ten grondslag ligt aan het Alternatievenen het Eindrapport alsmede het Interimrapport het beste beschreven kan
worden met de kenmerken die horen bij het systeemmodel van organisaties.
7.5.

Organisatiebenaderingen inzake het ANS-experiment

In paragraaf 7.3.1. hebben wij aannemelijk gemaakt dat de beleidsoperatie
Arbeidsbureau Nieuwe Stijl in feite uiteen gelegd kan worden in twee
fasen, te weten: de Blauwdrukfase en de action-researchfase. Bij het
analyseren van de organisatie-benadering van de beleidsoperatie ANS
zullen wij dit onderscheid eveneens hanteren. In schema 7.10. vatten wij
de bevindingen samen.
De organisatiebenadering van de Blauwdrukfase laat zich niet gemakkelijk in beeld brengen, hetgeen wellicht een gevolg is van een 'paradoxaal
dubbelkarakter', dat wit zeggen er zijn zowel herkenbare elementen van
de systeem- als van de actorbenadering aanwezig. Echter met dien verstande dat het zelfsturende vermogen van actoren (GAB, afdelingen daarbinnen en medewerkers) als het ware van bovenaf via een (gedetailleerde)
blauwdruk wordt opgelegd. Edn en ander betekent een top down-aanpak
met een nadruk op structuren. Het paradoxale is gelegen in het gegeven
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dat via het experiment bij vier GAB's de indruk werd gewekt dat er sprake
was van een bottom up-aanpak met een nadruk op handelingsprocessen van
(semi-)autonome zelfsturende actoren. Het taalgebruik in de Blauwdruk
1973 geeft alle aanleiding tot deze conclusie als wordt gesteld: 'Het
accent van 'de nieuwe stijl' ligt op de benadering van clianten. Deze
benadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de clidnten' ...
'In de nieuwe aanpak past meer dan ooit dat de nadruk komt te liggen op de
eigen verantwoordelijkheid van het personeel, maar ook op teamverband,
en op meedenken over zaken waarmee het GAB bezig moet zijn. Dat
betekent intern een grotere spreiding van bevoegdheden: controle achteraf komt in de plaats van een stroef systeem dat erop gericht is fouten te
voorkomen' (242).
De eigen verantwoordelijkheid van cli*nten, een professionele in plaats
van een bureaucratische werkwijze van het GAB, een 'open' in plaats van
een 'gestoten' opstelling van het GAB, een delegatie van bevoegdheden, en
een actief beleid (243) zijn de sleutelbegrippen in de 'Nieuwe Stijl'. Dergelijke nauw met het actormodel van organisaties verbonden omschrijvingen
verdragen zich echter niet met een gedetailleerde blauwdruk voor een
nieuw organisatieontwerp, waarin in feite van te voren wordt ingevuld wat
de uitkomst van het experimentele 'van onderop ontwikkelde organisatie-

veranderingsproces' moet zijn.
Handhaving van de status quo; dat wil zeggen de onderlinge machtsverhoudingen en bevoegdhedenverdeling tussen de Centrale Dienst (centraal
niveau), het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorzieningen (provinciaal niveau) en het Gewestelijk Arbeidsbureau (regionale niveau), is in feite
- ook al wordt 'met de mond anders beleden' - uitgangspunt. Er blijft
sprake van een sterke hierarchisering van de gezagsrelaties binnen het
Directoraat-Generaal. Van echte decentralisatie van taken en bevoegdheden naar het regionale niveau is dan ook geen sprake in de Blauwdruk.
Als er dan ook gesproken wordt over verdeling van bevoegdheden, kan dat
alleen maar betrekking hebben op 'horizontale bevoegdhedenverdeling'op
regionaal niveau. Het 'hiifrarchisch schema' (244) laat echter zien dat de
bevoegdhedenverdeling op regionaal niveau geregeld is via een traditionele 'lijnorganisatie', waarin niets doorklinkt van een professioneel organisatiemodel. In het Blauwdrukrapport wordt duidelijk aangegeven dat via de
'Nieuwe Stijl' de betrokkenheid met de taakomgeving (uitkeringsorganen,
sociale werkvoorziening, GMD, begeleidingsinstanties bij beroepsovergang uit de landbouw en uit de middenstand, gemeenten (GSD), het Economisch Technologisch Instituut, vormen van georganiseerd bedrijfsleven,
arbeidsinspectie en Centraal Bureau voor de Statistiek) (245) geTntensiveerd moet worden.
De arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt toch vooral als een 'totaliteit'
beschouwd met een centralistisch stuurcentrum en een gedeconcentreerd
uitvoeringsapparaat. De integratie van het geheel, te realiseren via een
centralistisch uitvoeringsbeleid, staat voorop (zie ook paragraaf 7.3.;
beleidsbenadering ANS). Alle gewestelijke Arbeidsbureaus moeten volgens 66n en dezelfde blauwdruk georganiseerd worden. De nadruk op
stabiliteit en beheersing moet hierbij als richtsnoer hebben gegolden.
In schema 7.10. hebben wij aangegeven dat er sprake is van differentiatie
naar delen. Dit lijkt strijdig met de nadruk op integratie van het geheel.
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Schema 7.10.
Analyse van organisatiebenaderingen in de Blauwdrukfase en de

action-researchfase van de beleidsoperatie ANS.

Organisatiemodellen

Blauwdruk.

Action-

fase

researchfase

A. Systeembenadering
1.

Organisatie als totaliteit.

2. Integratie van het geheel.
3. Nadruk op stabiliteit en beheersing.
4.
Centralisatie; nadruk

+

op structuren.

omgeving.
Hi6rarchische gezagsrelaties.

+

+

5. Nadruk op status quo.
6. Betrokkenheid op 'taak'7.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

B. Actorbenadering

Organisatie bestaande uit (semi-)
autonome, zelfsturende actoren
(netwerk van actoren).
2. Differentiatie naar delen.
3.
Decentralisatie; nadruk op handelingsprocessen van actoren.
4. Nadruk op 'conflicterende' in-

+

1.

+

+

+

+

+

-

-

teracties tussen actoren als

bron voor vernieuwing.
5. Beheersing van op eigenbelang
gerichte actoren.
6. Betrokkenheid op 'waarde-omge7.

-

ving.
Meerzijdige verticale en 'ho-

rizontale' interacties tussen actoren.

8. Aandacht voor machtsprocessen.
+
-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

: is van toepassing
: is niet van toepassing
-/+ : is niet van toepassing in het Alternatievenrapport en is wei van

toepassing in het Eindrapport.
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Toch is dat niet het geval; immers, op uitvoerend niveau vindt een
differentiatie naar delen plaats (open en gesloten systeem (246)), maar via
de centralistische sturing wordt de integratie en uniformiteit van 'het
geheel' niet alleen benadrukt maar ook gewaarborgd.
In de action-researchfase ligt sterker nog dan in de Blauwdrukfase de
nadruk op de status quo. Allddn action-research in het GAB en niet in de
centrale en provinciale diensten. Ook het GITP ziet de beperkende onderzoeksvoorwaarden als een belemmering (247) (zie eveneens paragraaf
7.3.). De gezagsrelaties zijn 'strak hierarchisch gebleven' (248). Of zoals
Van Voorden opmerkt 'De grotere vrijheidsgraden worden van bovenaf
dwingend voorgeschreven' (249). De betrokkenheid op de taakomgeving is
feitelijk vrijwel geheel afwezig. Dit is mede een gevolg van het sterke
naar binnen gerichte en op arbeidsbevrediging gerichte karakter van het
experiment (250). De cli*nt-werknemer (aanbodzijde van de arbeidsmarkt) en de werknemers van het GAB staan centraal in het action-research experiment. De kritiek is dan ook terecht van diegenen die stellen
dat indien bijvoorbeeld, de verticale bevoegdheden verdeling, de structuur
van de arbeidsmarkt met zijn deelmarkten en zwakke groepen, het arbeidsvoorzieningsbeleid, etc. centraal hadden gestaan in het experiment,
er een heel ander, organisatieontwerp dan het klaverbladmodel (251), had
kunnen ontstaan (252). Ook in de action-researchfase is er sprake van een
centralistische aanpak. In tegenstelling tot de Blauwdrukfase echter niet
vanuit een 'imperatieve blauwdruk:
De paradoxale vervlechting van kenmerken van de systeembenadering en
de actorbenadering is in de action-researchfase zo mogelijk nog groter
dan in de Blauwdrukfase. Immers, tot de uitgangspunten van actionresearch horen, zelfsturende en -handelende actoren in een proces van
vernieuwing, regulering van belangentegenstellingen en de positief/constructieve werking van conflict. In een dergelijke aanpak is het niet alleen
onvermijdelijk dat doelstellingen en bevoegdheden- en machtsrelaties ter
discussies worden gesteld, maar ook ten principale gewijzigd moeten kunnen worden. In de action-researchfase was dit echter niet mogelijk omdat
er enerzijds sprake was van een geTsoleerd (GAB) 6n eenzijdig experiment
(nadruk op client-werknemers en medewerkers GAB) en anderzijds omdat
de organisatie-opvatting een bureaucratische is gebleven met een sterke
nadruk op de organisatie als totaliteit en een integratie van het geheel.
Zowel in de Blauwdrukfase als in de action-researchfase domineren de
kenmerken van de systeembenadering van organisaties. Voor zover de
kenmerken van de actorbenadering zijn waar te nemen betreft dit steeds
een geTsoleerde, door de Centrale Dienst 'gecontroleerde en beheerste'
situatie, te weten de gedeconcentreerde gewestelijke uitvoeringsorganisatie.
7.6. Samenvatting en conclusies
In deze slotparagraaf zullen wij in samenvattende zin ingaan op de bevindingen inzake de beleids- en organisatie-analyses met betrekking tot het
beleid van de sociale zekerheid en de arbeidsvoorzieningen. Wij zullen
hierbij in het bijzonder aandacht besteden aan de eerste twee vragen van
de probleemstelling van deze studie (zie hoofdstuk 1).
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Beleidsbenaderingen inzake de sociale zekerheid

De kenmerken van het rational-comprehensive model van planning en
beleid domineren alle drie door ons onderscheiden fasen van het sociaal
zekerheidsbeleid vanaf het einde van de zestiger jaren tot 1985. Dit wil
niet zeggen dat in dlle fasen blle kenmerken van het rational-comprehensive model voorkwamen.

De eerste fase, de stelselherziening van van de sociale zekerheid, werd
gekenmerkt door zijn omvattendheid en grootschaligheid. Er wordt diepgaand onderzoek verricht door twee adviesbureaus met als resultaat een
groot aantal stelselalternatieven. Opvallend hierbij is wel dat het onderzoek zich beperkt tot het stelsel en dit niet plaatst in de context van de
herziening van de grondslagen en de doelstellingen van de sociale zekerheid (zie hoofdstuk 2). Er vindt echter niet alleen een scheiding plaats
tussen (beleids)doelen (en grondslagen) en (beleids)middelen (stelsel),
maar ook tussen besturen en uitvoeren. Dat laatste is gegeven de centralistische arbeidsverhoudingen in de sociale zekerheid zeer begrijpelijk.
Een gevolg hiervan is dat enkele actoren op centraal niveau (centrale
overheid en de centrale werkgevers- en werknemersorganisatie) de dienst
uitmaken.
Er vindt een scheiding plaats tussen kenniscentra (in dit geval de twee
adviesbureaus) en de besliscentra (centrale overheid en SER). Er is sprake
van een top down-aanpak. De problemen alsmede de mogelijke oplossingen
worden op centraal niveau geformuleerd.
De status quo, dat wil zeggen het handhaven van de bestaande machtsverhoudingen, vormt niet a priori het uitgangspunt, noch bij de overheid noch
bij de SER. De opdrachtformulering aan de beide adviesbureaus bevat in
deze fase nog geen beperkende voorwaarden inzake het handhaven van de
status quo.
Het beleid in fase 1 bevat vrijwel geen enkel kenmerk van het incrementele, het Mixed Scanning, het optimaal beleid en het communicatief model
van planning en beleid. Als in 1976 blijkt dat de SER niet tot een advies kan
komen inzake de stelselherziening van sociale zekerheid besluit de centrale overheid de herziening van de sociale zekerheid te beperken tot een
herziening van twee van de vier stelselkenmerken, te weten de uitvoeringsorganisatie en de toezichts- en beheersorganisatie. Fase 2 wordt
daarmee ingeleid. Critici van de eerste fase hebben erop gewezen dat de
benadering van de overheid en de SER niet tot echte veranderingen kunnen
leiden (Verwey) of te beperkt is (Veldkamp, Douben en Van Mierlo).
Verwey stelt dat de gevolgde top down-benadering niet tot veranderingen
in het beleid zal leiden en stelt een met de incrementele en communicatieve beleidsmodellen verwante bottum up-benadering voor. De voorstellen van Veldkamp hebben sterke overeenkomsten met het optimale beleidsmodel. Eerst zou er een fundamentele discussie moeten plaatsvinden
over de grondslagen en doelstellingen van de sociale zekerheid (meta-policymaking) gevolgd door een herziening van het stelsel van sociale
zekerheid (policymaking), uitvoering (post-policymaking) en terugkoppeling (feedback).
Van Mierlo en Douben stellen vanuit een economische invalshoek een
structureel ander stelsel van sociale zekerheid voor. Deze voorstellen
hebben zowel betrekking op het prestatiestelsel (basisvoorziening en
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extra voorzieningen), het financieringstelsel (collectieve middelen en
private middelen) als het stelsel van de organisatie van de uitvoering en de

beheersing.

Het is opvallend dat bij zoiets wezenlijks als de herziening van het stelsel
van sociale zekerheid niet alleen de Regering en het Parlement maar ook
de politieke partijen zo weinig richting weten te geven aan de ontwikkeling. Het zijn juist deze actoren die in termen van Etzioni's Mixed Scanning model verantwoordelijk zijn voor de hoofdlijnen, en in termen van
Drors Optimaal Beleidsmodel verantwoordelijk zijn voor de meta-policymaking, inzake de herziening van de grondslagen en de doelstellingen van
de sociale zekerheid.
Verschillende critici hebben op deze verantwoordelijkheid gewezen.

De afstand tot de doelstellingen en de grondslagen wordt nog groter als in
fase 2 het beleid geconcentreerd wordt rondom twee van de vier stelselkenmerken, te weten de uitvoeringsorganisatie en de toezicht- en be-

heersorganisatie. De critici in deze fase wijzen dan ook op de eenzijdige
benadering in fase 2 waarin de herziening van de uitvoerings- en beheersorganisatie te sterk is losgekoppeld van de grondslagen en doelstellingen
van de sociale zekerheid. De beleidsbenadering van de SER laat in deze
fase, evenals in fase 1, grote overeenkomsten zien met kenmerken van het
rational-comprehensive model. De overheid kiest voor een benadering die
sterk lijkt op het Mixed Scanning model van planning en beleid. De
hoofdlijnen van het nieuwe beleid inzake de uitvoerings- en beheersorganisatie zijn echter zo in strijd met de historisch verworven machtspositie
van het georganiseerde bedrijfsleven dat de 'detail'-aspecten (te realiseren volgens het incrementele model), niet eens bespreekbaar blijken te
zijn. De drie grote historische strijdvragen (overheidsorganen of particuliere organen; centralisatie of decentralisatie; territoriale of bedrij fstakgewijze indeling) inzake de machtsverhoudingen in de sociale zekerheid
zijn in deze fase actueler dan ooit.
De critici wijzen de, door hen veelal als rational-comprehensive beoordeelde, beleidsbenadering in deze fase af en pleiten voor een herziening
van de uitvoerings- en beheersorganisatie door middel van: een actief
aanwenden van het organisatievermogen van het netwerk van de sociale
voorzieningen (Kooiman, Brevoord), een minder bureaucratische maar
meer professionele organisatie (Van Dijck), het toepassen van het incrementeel beleidsmodel (De Gaay Fortman) of het Mixed Scanning model
(Veldkamp).
Terecht wijzen vrijwel alle critici van deze fase op de noodzaak van een
actieve betrokkenheid van de overheid bij het noodzakelijk geachte veranderingsproces. De betrokkenheid van de centrale overheid zou vooral tot
uitdrukking moeten komen in het formuleren van randvoorwaarden van
het veranderingsproces, alsmede in het bewaken van het veranderingsproces. Wellicht heeft de gedachtengang dat het netwerk van organisaties in
de sociale zekerheid sterk gericht is op het veilig stellen van eigenbelangen, alsmede het vergroten of behouden van machtsposities, hierbij een
belangrijke rol gespeeld.
In elk geval tekent zich hier een belangrijk kenmerk af van een nieuw te
ontwikkelen plannings- en beleidsbenadering (zie hoofdstuk 9). Fase 2
mondde uiteindelijk uit in een patstelling waarin iedere zich zelf respec179
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terende actor over een eigen 'beste' organisatie- en beheersingsmodel beschikte. Fase 3, het 'stelsel' v66r de organisatie, werd hiermee ingeluid.

In fase 3 ligt het accent op 66n van de vier stelselkenmerken, te weten de
herziening van het prestatiestelsel. Ten onrechte wordt deze fase dan ook
aangeduid met 'de stelselherziening van de sociale zekerheid'.
De beleidsbenadering inzake de zogenoemde stelselherziening vertoont
sterke overeenkomsten met de kenmerken van het rational-comprehensive model voor planning en beleid, met dien verstande dat er door de
overheid slechts in zeer beperkte mate aandacht wordt besteed aan de
grondslagen en doelstellingen van sociale zekerheid.
De regering kiest voor een vangnetsysteem, nadat eerder vooral de sociale
partners het voorgestelde tweetrajectensysteem hebben afgewezen. De
SER is uiterst verdeeld over de voorstellen van de regering tot herziening
van het prestatiestelsel. De critici zijn vrijwel unaniem van mening dat de
regeringsvoorstellen te eenzijdig vanuit een bezuinigingsdrift zijn ontwikkeld en dat te snel op een structurele verandering van een onderdeel van
het stelsel wordt aangestuurd, zonder dat dit in verband wordt gebracht
met de overige stelselonderdelen.
Reynaerts, die impliciet kiest voor een incrementele benadering van de
veranderingen in de sociale zekerheid, is met Veldkamp van mening dat
een proces van maatschappelijke acceptatie tot ontwikkeling gebracht
moet worden over zoiets ingrijpends als de herziening van de sociale
zekerheid. Beide critici verwijzen hiermee tevens naar een belangrijk
kenmerk van het communicatieve beleidsmodel, waarin de nadruk wordt
gelegd op het verhogen van de burgerlijke bewustwording, de vorming van
een 'gesamtgesellschaftliches Subject' en het scheppen van communicatiestructuren.

Opvallend is dat er vanaf 1967 tot het begin van de tachtiger jaren slechts
in een kleine kring van belanghebbenden en deskundigen gediscussieerd is
over veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid en dat nO, in een
periode van nog geen twee jaar, in grote haast diepingrijpende wijzigingen
lijken aangebracht te worden. En dit, terwijl het ook nu weer, evenals in de
voorgaande fase, ontbreekt aan een fundamentele en samenhangende visie
op grondslagen, doelstellingen en stelsel van sociale zekerheid in het licht
van min of meer ingrijpende al dan niet blijvende economische, technologische, sociale, culturele en politieke veranderingen.
Op het moment dat de wijziging van het prestatiestelsel wettelijk lijkt te
worden geregeld komen de PvdA (Van Kemenade e.a., 1984) en de VVD
(Telder-Stichting, 1984) met voorstellen tot wijziging van het stelsel van
de sociale zekerheid, die principieel anders zijn dan de voorliggende rege-

ringsplannen.

Beleidsbenaderingen inzake de arbeidsvoorziening

De herziening van de uitvoeringsorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid (ANS) kan in de periode vanaf 1970 in twee fasen worden verdeeld,
te weten: de Blauwdrukfase en de action-researchfase.
De Blauwdrukfase kan goed getypeerd worden met kenmerken van het
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rational-comprehensive model. De experimentele implementatie van de
Blauwdruk Arbeidsbureau Nieuwe Stijl blijkt in de praktijk op onoverkomenlijke bezwaren te stuiten. De action-researchfase die daarop volgt
blijkt niet goed eenduidig getypeerd te kunnen worden met kenmerken van
een of meerdere modellen van planning en beleid. De overeenkomsten met
de kenmerken van het Mixed Scanning model zijn echter nog het grootst.
Immers de uitgangspunten of de hoofdlijnen van het bekid werden vastgesteld vol-gens het rational-comprehensive model (Blauwdruk) en de 'detail'-aspecten werden al experimenterend via de action-research methode
vastgesteld volgens het incrementele beleidsmodel.
De overeenkomsten met het optimaal beleidsmodel en het communicatief
model zijn erg beperkt. Opvallend is dat bij de reorganisatie van de
uitvoeringsorganisatie geen aandacht wordt besteed aan de doelstellingen
van het arbeidsvoorzieningsbeleid en de eventuele veranderingen hierin.
Zo kan het dan ook gebeuren dat er enerzijds een uitvoeringsorganisatie
ontworpen wordt waarin de nadruk sterk gericht is op het inspelen op de
aanbodzijde van de arbeidsmarkt (de werkzoekenden staan centraa!), terwijl het arbeidsvoorzieningsbeleid vanaf 1983-1984 in toenemende mate
gericht wordt op de vraagzijde van de arbeidsmarkt (de werkgevers staan
centraal).
Organisatiemodellen in de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening

De kenmerken van de systeembenadering van organisaties liggen ons
inziens ten grondslag aan zowel de organisatievoorstellen in het Alternatieven- en Eindrapport (SER; adviesorganisaties) als in het Interimrapport
(Overheid). Datzelfde kan gezegd worden van de organisatiebenadering
die ten grondslag ligt aan het Blauwdrukrapport en het ANS-rapport. In
beide rapporten - het tweede meer dan het eerste - is echter sprake van
een 'paradoxaal dubbelkarakter' van organisatie-opvattingen.
Het is opvallend dat, zowel bij de organisatievoorstellen op het gebied van
de sociale zekerheid als op het terrein van de arbeidsvoorzieningen, het
actorperspectief in zijn algemeenheid en het netwerkperspectief in het
bijzonder, niet of nauwelijks in de analyses is betrokken. Samenhangend
hiermee ontbreekt in de organisatievoorstellen (analyse en modellering)
op beide beleidsgebieden aandacht voor machtsvraagstukken in en tussen
organisaties. Enerzijds kan dit worden verklaard vanuit een onvolledige
kennis van de organisatiekunde, anderzijds door het streven de status quo
te handhaven. Dit laatste komt onder andere tot uitdrukking in strikt
geclausuleerde onderzoeksvoorwaarden.
Eveneens geldt voor de organisatievoorstellen op beide beleidsgebieden
dat ze 'theorie-arm' zijn. Alleen in het Alternatievenrapport worden twee
typologiedn van bestuurlijke organisatiestructuren tegenover elkaar gesteld. In alle andere rapporten ontbreekt elke organisatie-theoretische
notie. Hierdoor ontstond een situatie dat de organisatievoorstellen niet
'passen' of met andere woorden, niet mede afgeleid kunnen worden uit
organisatie(theoretische) analyses. Diverse critici hebben hierop gewezen; voor de organisatievoorstellen op het gebied van de sociale zekerheid
onder anderen: Rang, Veldkamp, Kooiman, Brevoord en Van Weele, en op
het gebied van de arbeidsvoorziening onder anderen door Van Voorden.
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Het (actieve en passieve) contingentiedenken had bijvoorbeeld inzake de
herziening van de uitvoeringsorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid vragen kunnen oproepen als:
Welke factoren zijn in de omgeving van het Arbeidsbureau (of
algemener het arbeidsvoorzieningsbeleid) veranderd die het rechtvaardigen dat de organisatiestructuur van het Arbeidsbureau (of
algemener van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening) veranderd moet worden, opdat de prestatie (doelmatigheid en
doeltreffendheid) van het Arbeidsbureau (of algemener van het Directoraal-Generaal voor de Arbeidsvoorziening) wordt vergroot ?
In dit verband is het volgende citaat van belang: 'De
integrate
invoering van het 'Arbeidsbureau Nieuwe Stijl' leidt stellig tot een
verbetering van het intern functioneren maar geeft hiermee nog
geen antwoord op de problemen die zich op de arbeidsmarkt voordoen' (253). Problemen die overigens in het begin van de jaren
zeventig structureel anders zijn dan aan het eind van de jaren

zeventig en begin jaren tachtig.
Rechtvaardigen eventuele regionale/provinciale verschillen, gelijke
organisatiestructuren ?
- Moet het arbeidsvoorzieningsbeleid, gegeven zich wijzigende omstandigheden jn de omgeving aangepast worden en zo ja, is de
bestaande organisatiestructuur dan nog een adequaat middel ?
Hoe moet de organisatiestructuur worden gewijzigd opdat een meer
actieve beTnvloeding van de omgeving kan plaatsvinden (actief contingentiedenken; Metcalfe; zie paragraaf 5.2.2.) ?
Indien gekozen wordt voor een dynamisch organisatiemodel (bijvoorbeeld vanwege onzekere, onvoorspelbare en regionaal bepaalde
ontwikkelingen) op welke wijze moet dan - wil dit model kans van
slagen hebben - herverdeling van bevoegdheden, zowel horizontaal
als verticaal, plaatsvinden (Burns en Stalker; zie paragraaf 5.2.2.) ?
Aan inzichten uit de'netwerken van organisaties' benadering is, zowel wat
betreft de Blauwdruk- als de action-researchfase, helemaal geen aandacht besteed. En dit terwij 1 bijvoorbeeld in het Interimrapport (254)
gewezen wordt op de toenemende vervlechting van het sociaal-zekerheidsbeleid met onder andere het arbeidsvoorzieningsbeleid. Ook in
het
Blauwdrukrapport 1973 en het ANS-rapport wordt erop gewezen dat het
GAB steeds meer te maken heeft met andere organisaties in de regio.
Het blijft echter bij oppervlakkige constateringen. Inzicht in de (veranderde) aard van de relaties en de implicaties die dit heeft voor de organisatiestructuur van het GAB (of algemener het Directoraat-Generaal voor
de Arbeidsvoorziening) ontbreken, sterker nog: er bestaat
geen belangstelling voor.
Zowel in de Blauwdrukfase als in de action-researchfase bestaat eveneens
nauwelijks aandacht voor intra- en inter-organisationele machtsprocessen. Onbegrijpelijk ! Een fraai voorbeeld waar dit juist wel het geval is,
wordt in dit verband gegeven in het rapport 'De rot van sociale partners in
het arbeidsvoorzieningsbeleid' (255). De sociale partners zien een toenemende bemoeienis van gemeenten op het terrein van het arbeidsvoorzienings- en werkgelegenheidsbeleid (256) aan de ene kant en een streven
naar decentralisatie, in het bijzonder door het Ministerie van Binnenland-
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(Decentralisatienota) (257), met een sterke beleidsbepalende rol
voor lagere publiekrechtelijke organen, aan de andere kant. Mede op grond
hiervan wordt door de sociale partners een substantieel nieuwe organisa-

se Zaken

tiestructuur met een 'integratie van sociale partners in het bestuur van de
arbeidsvoorziening' voorgesteld (258). E6n en ander betekent een tripartite samengesteld 'Centraal Bestuur' en 'Regionaal Bestuur' (259).
Soortgelijke kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij de organisatievoorstellen op het gebied van de sociale zekerheid.
Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de beantwoording van de
eerste twee vragen uit de probleemstelling van onze studie.
In het nu volgende hoofdstuk vindt een empirische verkenning plaats van
de (uitvoerings)praktijk van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening.
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Hoofdstuk 8

Een empirische verkenning van de
uitvoeringspraktijk inzake
de sociale zekerheid
en arbeidsvoorziening
8.1.

Inleiding en verantwoording

In dit hoofdstuk worden de resultaten vermeld van een onderdeel uit het
evaluatie-onderzoek Regionale Co6rdinatie Commissies (1). De gegevens
hebben betrekking op een periode van het jaar dat voorafging aan de start
van het experiment met de Regionale Collrdinatie Commissies (2). In de
titel van dit hoofdstuk hebben wij bewust gekozen voor de omschrijving
'empirische verkenning' en wei om de volgende redenen:
Het betreft resuitaten uit een beperkt aantal, dat wil zeggen zeven,

-

-

regio's.
Het totale aantal (mogelijke) regio's is niet bekend. Het betreft
immers gegevens die afkomstig zijn uit een experiment (3).
De omvang van de regio's naar aantal organisaties is verschillend (4)
en varieert van 11 tot 25 organisaties.
De omvang van de werkloosheid per regio is eveneens verschillend.
Er zijn gebieden bij met een relatief hoge en met een relatief lage
werkloosheid ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
De periode waarin de gegevens zijn verzameld is niet voor alle
regio's hetzelfde. De dataverzameling bij de zeven regio's had be-

trekking op een periode die liep van medio 1981 tot eind 1983.

Toch is het van belang om een deel van de resultaten uit het eerder
genoemde evaluatie-onderzoek in deze studie te vermelden. De volgende
vijf overwegingen liggen hieraan ten grondslag.:
Het betreft een onderzoek naar interorganisationele samenwerking
in een omvang welke tot nu toe in Nederland nog niet heeft plaatsgevonden (zie in dit verband ook paragraaf 5.2.4. van deze studie).
Hoewel, in verband met het verkennende karakter van het onderzoek voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van de resultaten, kan toch worden gesteld dat de resultaten verder reiken dan de
case-studie-gegevens van veel Nederlands onderzoek op dit gebied
(zie in dit verband eveneens paragraaf 5.2.4.).
Gegeven het bovenstaande kan de empirische verkenning het beste
aangeduid worden als een exploratief en descriptief onderzoekstype (5).

-

In hoofdstuk 1 hebben wij aangegeven dat, mede op basis van de

resultaten van een empirische studie, nagegaan zou worden of er
elementen (of 'bouwstenen') aangedragen kunnen worden ten behoe185
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ve van een meer adequaat beleidsmodel. Dit onderdeel van de studie
tracht deze bijdrage te leveren.
Naast bovengenoemde beogen wij met dit onderdeel van de studie
een bijdrage te leveren aan de theorievorming op het gebied van de

interorganisationele studies.
Tot slot geldt dat de gegevens in dit hoofdstuk een bijdrage leveren
aan het vergroten van het inzicht in de huidi e uitvoeringspraktijk
op beide beleidsgebieden, van waaruit tevens, in combinatie met
eerder genoemde oogmerken van dit onderdeel een bijdrage gele-

verd kan worden aan het experiment met de Regionale Cotlrdinatie
Commissies. Met name zal hierbij centraal staan de vraag naar de
mogelijkheden van regionale co6rdinatie uitgezet op een continuum
met als ene uiterste 'uitsluitend technische codrdinatie' en als andere uiterste 'beleidsmatige co6rdinatie van de uitvoering op regionaal
niveau'.

8.2. De opzet van de empirische studie
Bij het bespreken van de opzet van de empirische studie maken wij een
onderscheid naar:
het conceptuele model dat ten grondslag ligt aan de dataverzameling, en
de manier waarop de data zijn verzameld.
Wij zullen op beide onderdelen beknopt ingaan (6).
8.2.1. Het conceptuele model

De probleemstelling, de aard van het veld van onderzoek (zie hoofdstuk 2,
in het bijzonder schema 2.6.) dn de inzichten uit de (inter)organisatietheorie (zie hoofdstuk 5) leiden tot een conceptueel model met aandacht voor
de volgende categorie6n van variabelen:
a.
kenmerken (structuur/gedrag) van de afzonderlijke lokale en regiob.
c.

d.
e.

nale uitvoeringsorganisaties (UO),
kenmerken van het netwerk van de lokale en regionale uitvoeringsorganisaties,
kenmerken van de relaties tussen de afzonderlijke lokale en regionale uitvoeringsorganisaties en de centrale organisaties (CO) waartoe
ze behoren (het 'hiararchische systeem'),
de mate van samenwerking tussen de lokale en regionale uitvoeringsorganisaties, en
de aard en de mate van verstoringen tussen de lokale en regionale

uitvoeringsorganisaties.
De lokale en regionale uitvoeringsorganisaties vormen de eenheden waar
de data worden verzameld. Ze vormen in termen van Evans' organizational
set' de 'focal organization (7). De variabelencategorie6n a tot en met c
kunnen met behulp van de modificatie van Evans' 'organization set' model
als volgt in beeld worden gebracht (8) (zie schema 8.1.).
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Schema 8.1.
Ordening van variabelencategorieiin.

Hifirarchisch systeem

Centrale organisatie

A
(C)

--

V
Input
organization
set

|
,

(b) 1

Focal
organization

Ca)

1

Output

organization
| (b)

set

In schema 8.2. zullen wij het conceptuele model weergeven en vervolgens
zullen wij elke variabelencategorie beknopt toelichten.
Het eerder genoemde descriptieve onderdeel heeft vooral betrekking op
het beschrijven van het verstoringenpatroon tussen organisaties (variabele e) en het beschrijven van de mate van samenwerking (of netwerkontwikkeling) tussen de lokale en regionale organisaties (variabele d). Het exploratieve onderdeel heeft betrekking op de met de pijlen 1 t/m 4 uitgedrukte relaties in het conceptuele model.

Het conceptuele model drukt niet alleen de variabelencategorietin (a tot
en met e) uit maar geeft tevens aan dat er oorzakelijke verbanden worden
vermoed tussen de variabelencategorieEn. De structuur van het conceptuele model is als volgt:
a, b, c en d vormen de onafhankelijke variabelencategorieen,
d is op te vatten als een intermediZrende variabelencategorie, en
e vormt de afhankelijke variabelencategorie.
Voor het bestaan van een aantal van de genoemde (oorzakelijke) verbanden bestaan aanwijzingen in de literatuur.
Het conceptuele model is tevens gebaseerd op bevindingen uit een beperkt
vooronderzoek in twee regio's. Dit vooronderzoek werd gehouden als
voorbereiding op het RCC-evaluatie-onderzoek (9).
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Schema 8.2.
Het conceptuele model ten behoeve van de dataverzameling en
data-analyse.

a. Kenmerken
van de or-

c

ganisaties
2
'1

c. Kenmerken van
de relaties in
4-- 4
de hidirarchische systemen

;

d. Mate van
samenwer- -*19king tussen
organisaties

e.

Verstorin-

gen tussen

organisaties

1
3

b. Kenmerken
van het netwerk van organisaties

c

Verstoringen als afhankelijke variabele

Niet alleen op grond van een kritiek op bestaande interorganisationele
studies, maar ook omdat het OWA (zie hoofdstuk 3) van mening was dat er
sprake was van het ontbreken van voldoende co8rdinatie tussen de lokale
en regionale uitvoeringsorganisaties hebben wij verstoringen als afhankelijke variabele gekozen.
Wij hebben gekozen voor de verstoringsanalyse zoals ontwikkeld door
Maas en Kooiman (10). Het gaat steeds om verstoringen in de samenwerking tussen twee organisaties waardoor het werk van de ene organisatie
ten gevolge van de andere organisatie niet verloopt zoals het zou kunnen
(of zou moeten) verlopen om tot een doeltreffende taakuitoefening te
komen (11).

De mate van samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties als intermedi6rende variabele
Wij hebben er eerder op gewezen (zie hoofdstuk 5) dat in de Nederlandse
interorganisationele studies veelal sprake was van case-studies. Er bestond relatief weinig aandacht voor het operationaliseren van de mate van
samenwerking in een netwerk van organisaties. In de internationale studies wordt de mate van samenwerking erg beperkt en eenzijdig geopera188
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tionaliseerd door middel van de vraag: is er samenwerking met organisatie

X ? (12).
In deze studie zullen wij met behulp van een gemodificeerde samenwerkingsschaal die wij ontleend hebben aan een instrumenteel-nomologisch
onderzoek van Kionglan e.a. (13) op een meer genuanceerde wijze de mate
van samenwerking tussen organisaties beschrijven (14).

Wij zullen de samenhang tussen de mate van samenwerking en de verstoringen tussen organisaties, waarvan wij vermoeden dat er sprake zal zijn
van een negatieve samenhang, nader onderzoeken (pijl 1; d-e).
De onafhankelijke variabelen

De organisatiestructuurkenmerken
In het conceptuele model hebben wij tot uitdrukking gebracht dat er een
samenhang vermoed wordt tussen enerzijds organisatiekenmerken van de

lokale en regionale uitvoeringsorganisaties en anderzijds de mate van
samenwerking tussen deze uitvoeringsorganisaties (pijl 2; a-d).
Wij zijn op grond van bevindingen in het vooronderzoek (15) tot de conclusie gekomen dat de mate van samenwerking tussen organisaties voor een
deel verklaard zou kunnen worden door de zogenaamde organisatiestructuurkenmerken. Zo werd tijdens het vooronderzoek gewezen op het feit
dat een bepaalde organisatie niet toe kwam aan samenwerking met andere
organisaties omdat er in feite sprake was van een personeelstekort in de
eigen organisatie.
Een ander voorbeeld maakte duidelijk dat er een verband bestond tussen
de autonomie (of het streven tot het handhaven ervan) van de uitvoeringsorganisaties en de mate van samenwerking met andere organisaties. 'Organisaties zien angstvallig toe dat niemand op hun eigen werkterrein
komt', of 'Organisaties stellen de eigen autonomie voorop' zijn uitspraken
die illustratief te noemen zijn in dit verband.
Niet alleen de bevindingen uit het vooronderzoek brengen ons op het spoor
van de organisatiestructuurkenmerken. De literatuur geeft eveneens aanwijzingen. Wij wijzen in dit verband naar het werk van Aiken en Hage (16),
Levine en White (17), Klonglan et. al. (18) en recenter Gillespie en Mile-

t i (19).

De studies van Aiken en Hage en van Klonglan bevestigen de samenhang
tussen de afhankelijke variabele (in ons geval 'intermedi*rende variabele':
dit is de mate van samenwerking tussen organisaties) en een aantal

onafhankelijke variabelen.
Wij hebben de volgende structuurkenmerken van organisaties gemeten (20): innovatie, interne en externe communicatie, formalisatie en personeelssterkte.
Wij zullen de volgende (sub)hypothesen nader exploreren:
* Een hoge mate van innovatie in een organisatie hangt samen
met een hoge mate van samenwerking met andere organisaties.

*

Een hoge graad van interne communicatie hangt samen met
een hoge mate van samenwerking met andere organisaties.
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*

Een hoge graad van externe communicatie hangt samen met

*

Een hoge mate van formalisatie hangt samen met een lage
mate van samenwerking met andere organisaties.
Een groot personeelstekort hangt samen met een lage mate

een hoge mate van samenwerking met andere organisaties.

*

van samenwerking met andere organisaties.

De organisatiegedragskenmerken; spelsoorten

De organisatiegedragskenmerken zijn eveneens op te vatten als kenmerken van de organisatie (pijl 2: a-d)
Als uitgangspunt kiezen wij het inmiddels 'klassiek' geworden 'political
economy model' van Benson. In dit model wordt aangegeven hoe organisaties via strategisch handelen ernaar streven om hun domein veilig te
stellen dat wil zeggen via het beheersen van de (markt)processen die het
domein trachten te ondermijnen. Tevens betrekken wij hierbij het werk
van Godfroij dat gezien kan worden als een verdere verfijning van het
'political model' (zie hoofdstuk 5).
Godfroij (21) levert een belangrijke bijdrage door een onderscheid te
maken tussen strategie- en spel- of interactietypen. Hij stelt het volgende 'De samenhang tussen interdependentie, strategieln en interactie kan,
.....

het beste geanalyseerd worden

met behulp van ideaaltypen.

Ideaalty-

pen komen tot stand en worden verbeterd in de wisselwerking tussen
theorievorming en onderzoek. De huidige stand van de wetenschapsbeoefening staat ons toe een schets van'speltypen' te maken, die waarschijnlijk nog in vele opzichten gebrekkig is' (22). In deze studie willen wij een
bijdrage leveren aan de speltype-ontwikkeling. Tevens zullen wij nagaan
of er een samenhang valt te ontdekken tussen speltypen en de mate van
samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties.

Ten behoeve van een nadere exploratie van het begrip spelsoort (type)
hebben wij een drietal operationalisaties gemaakt, te weten:
een algemene beschrijving van spelsoorten (23);
- het gedrag van organisaties bij conflict of conflictdreiging met
andere organisaties (24);
opvattingen over samenwerking in het algemeen (25).
Kenmerken van het netwerk van uitvoeringsorganisaties
Voor een beschrijving van het netwerk van uitvoeringsorganisaties hebben
wij de studies van Hall (26), Van der Zwaan (27) en de bevindingen in twee
proefregio's (28) als uitgangspunt genomen.
Wij hebben 17 variabelen (29) gebruikt om het netwerk van uitvoeringsorganisaties te beschrijven en om na te gaan of er verbanden gevonden
kunnen worden tussen deze kenmerken en de mate van samenwerking

tussen uitvoeringsorganisaties (pijl 3; b-d).

Kenmerken van relaties binnen elk hiiirarchisch systeem

Elk van de uitvoeringsorganisaties in het regionale netwerk van organisaties maakt zonder uitzondering deel uit van een groter organisatorisch
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geheel. Voor elk van de organishtietypen uit het netwerk hebben wij
bovenstaande relatie in hoofdstuk 2 beschreven.
Zowel uit de organisatieliteratuur (zie hoofdstuk 5) als uit de bevindingen
van het vooronderzoek in twee proefregio's (30) bleek echter dat de mate
van gebondenheid van de decentrale uitvoeringsorganisaties aan hun centrale (besturende) organisaties van groot belang is voor -de mate waarin
samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties bestaat en een proces van
samenwerking ontwikkeld kan worden.
Zo bleek uit het vooronderzoek dat in de ogen van de uitvoeringsorganisaties, de RCC over 'bevoegdheden' en de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties over 'speetruimte' moesten beschikken om het proces van samenwerking van de grond te kunnen laten komen.
In de (inter)organisatieliteratuur zijn er enkele auteurs die aandacht aan
het hier behandelde verschijnsel besteden.
Het is met name Warren (31) die het inzicht in de hier aan de orde zijnde
problematiek heeft vergroot. Hij onderscheidde zes dimensies voor het
beschrijven van vier structuur-typen. Deze dimensies zijn:
1. de betrokkenheid van de eenheden op een gemeenschappelijk doel,
2. de plaats waar besluiten worden genomen,
3. de plaats van het gezag,
4. de mate waarin de arbeidsverdeling tussen de eenheden formeel is
geregeld,
5.
de wijze waarop de eenheden gebonden zijn aan een leiderschapssys-

6.

teem, en

de mate waarin een collectiviteitsorientatie is voorgeschreven.

Naar ons idee kunnen de zes dimensies vrij eenvoudig teruggebracht
5 samen te voegen. Deze
dimensies zeggen iets over de mate van centralisatie.
In schema 8.3. geven wij een overzicht van Warrens structuurtypen.

worden tot vier, en wel door dimensies 2, 3 en

Schema 8.3.
Structuurtypen volgens Warren.

Structuurtypen

Kenmerken

'Unitary context':

- sterke gerichtheid op gemeenschappelijke
doeleinden.

- gecentraliseerde besluitvormingsstructuur.
- beperkte gerichtheid op gemeenschappelijke
doeleinden.
- zekere gedecentraliseerde besluitvormingsstructuur.
'Coalitional context':
- sterke mate van gedecentraliseerde besluitvormingsstructuur.
- de eigen doeleinden domineren.
- beperkte aandacht voor gemeenschappelijke
doeleinden.
'Social choice context': - zeer sterke mate van gedecentraliseerde besluitvormingsstructuur.
- overkoepelende doeleinden ontbreken.

'Federative context':
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Haas en Drabek (32) onderscheiden eveneens vier structuurtypen van

'samenwerkende' organisaties. 'De kernvariabele vormt de mate waarin

een typische lid-organisatie in staat is contr6le te behouden over de

activiteiten van het grotere systeem.
Het eerste type noemen zij 'simple exchange system', te vertalen als
'eenvoudig uitwisselingssysteem'. Een beperkt aantal organisaties sluit
hier een specifieke overeenkomst om een aantal duidelijk aangegeven
activiteiten gezamenlijk te gaan ondernemen. Voor dit doel vormen zij
een bepaalde uitvoerende eenheid. Afgezien van de specifieke overeenkomst geven de organisaties geen beslissingsbevoegdheid of macht prijs.
In het tweede type 'mediated system' of'intermediair systeem' vormen
organisaties een speciale eenheid, die binnen een overeengekomen beleidslijn moet werken, maar een zekere autonomie heeft ten aanzien van
de concrete uitvoering daarvan.
Het derde type is het 'delegated system' of 'gedelegeerd systeem', waarin
een speciale eenheid gevormd wordt, die met betrekking tot bepaaide
zaken zelfstandig beleid kan voeren. Dit brengt met zich mee, dat de
organisaties een deel van hun autonomie'inleveren' en dat organisaties die
relatief veel contact onderhouden met de centrale eenheid, relatief veel
invloed op het beleid kunnen uitoefenen.
Het vierde type is het 'hierarchical system' of 'hierarchisch systeem'. De
deelnemende organisaties zijn in sterke mate gebonden aan het beleid en
de regels die in de centrale eenheid worden geformuleerd. Het type grenst
aan de unitaire organisatie met haar divisies en afdelingen. Er treedt
gewoonlijk machtsdifferentiatie tussen de organisaties op' (33).
Het netwerk van de regionale uitvoeringsorganisaties kan op grond van
bevindingen uit het vooronderzoek alsmede op grond van rapporten (34)
het best getypeerd worden als een 'federatief hierarchisch systeem'. Het
geheel vormt een federatie van vier organisatietypen (bedrijfsverenigingen, gemeenschappelijke medische dienst, arbeidsvoorziening en gemeentelijke sociale voorzieningen) die elk een verschillende wijze van centralistische besluitvorming kennen en die elk afzonderlijk in hoge mate
gericht zijn op de eigen doeleinden met beperkte aandacht voor gemeenschappelijke doeleinden.
In het onderzoek wordt de relatie binnen elk van deze vier 'hierarchische
systemen' (zie ook hoofdstuk 2) beschreven aan de hand van een achttal
variabelen, waaronder de verdeling van de beslissingsbevoegdheid tussen
de centrale en decentrale organisaties (35).
Met name de verdeling van de beslissingsbevoegdheid is in dit verband (zie
de structuurtypen van Warren en van Haas en Drabek) van belang. Wij
zullen dan ook de volgende, mede op het werk van Levine en White (36)
geTnspireerde hypothese nader exploreren.
* Naarmate er meer sprake is van een centralistische bestuitvormingsstructuur in het hi*rarchisch systeem zal bij de decentrale
uitvoeringsorganisatie de betrokkenheid op eigen doeleinden sterker
zijn en zal dien ten gevolge de mate van samenwerking met andere
decentrale uitvoeringsorganisaties geringer zijn (pijl 4; c-d).
-

-

8.2.2. De methode van dataverzameling
De data werden met behulp van schriftelijke vragenlijsten verzameld in
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zeven RCC-regio's (37). Er werden twee respondentcategorie6n onderscheiden, te weten:
- respondenten op het niveau van de directie van de betreffende
uitvoeringsorganisaties, en
- respondenten op het laagste leidinggevende niveau (chef-niveau)
voorzover deze niveaus van betekenis zijn voor:
contacten met andere uitvoeringsorganisaties,
uitvoering van de wetten en regelingen.
Vanwege het specifieke karakter van de vier categorie*n van uitvoeringsorganisaties hebben wij voorzover nodig in verband met de herkenbaarheid
van de vragen gekozen voor een 'organisatie-specifieke' operationalisatie
van de variabelen. Dit betekent dat sommige vragenlijsten qua structuur,
dat wil zeggen qua s66rt vragen, hetzelfde zijn, maar dat ze qua formulering aangepast zijn aan de terminologie of de situatie in elk van de vier
onderscheiden organisatietypen. Wij noemen dit organisatiespecifieke
vragenlijsten. Indien een vragenlijst niet aangepast behoefde te worden
aan de specifieke situatie in de uitvoeringsorganisatie dan noemen wij
deze lijst niet-organisatiespecifiek.
Naast het organisatie-specifieke is er sprake van een regiospecifiek element. Zo is er een vragenlijst die wederom qua structuur voor alle
organisaties hetzelfde is, maar die vanwege de specifieke regionale situatie (bijvoorbeeld het aantal gemeenten en zelfadministrerende bedrijfsverenigingen) aangepast is. Het betreft de vragenlijst die de 'mate van
samenwerking' tussen de uitvoeringsorganisaties met behulp van een
schaal meet. Wij noemen deze lijst regiospecifiek.

Schema 8.4. laat zien dat er vijf verschillende typen vragenlijsten zijn.

E6n van deze vragenlijsten is 'niet-organisatiespecifiek'. Drie vragenlijsten zijn 'organisatiespecifiek' en 66n vragenlijst is regiospecifiek. Deze
aanpassing heeft overigens uitsluitend betrekking op het aantal organisaties in de betreffende regio's en op de specifieke naamgeving van de
organisatie zoals deze in de betreffende regio's voorkomen. De variabelen
zijn voor alle regio's op dezelfde wijze geformuleerd.
Uit schema 8.4. volgt verder dat de respondenten op het niveau van 'chef'
twee en de respondenten op het niveau van 'directie' vier vragenlijsten in
moesten vullen. Met betrekking tot de vragenlijst 'organisatiekenmerken'
merken wij nog op dat deze vragenlijst naar de directeur/hoofd van de

organisatie/afdeling werd gestuurd, maar dat bij het invullen meerdere
personen betrokken konden worden (personeelschef, administrateur, etc.).
Het betreft hier immers algemene objectieve gegevens van de organisatie/afdeling.
De data werden verzameld in de periode medio 1982 eind 1983 en hadden

betrekking op de situatie in de onderzochte regio's respectievelijk organisaties in de periode medio 1981 tot eind 1982. De response bedroeg
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Schema 8.4.
Methode van dataverzameling.
Respondenten

Vragenlijsten (zie
ook schema 8.2.)

Directie

Chefs

- Organisatie-

Organisatiespecifiek

*

- Kenmerken van het
netwerk van organi-

Niet-organisatiespecifiek

Niet-organisatie-

Organisatiespecifiek

*

- Mate van samenwerking

Regiospecifiek

*

- Verstoringen in de
samenwerking

*

Organisatiespecifiek

kenmerken

specifiek

saties

- Relatie uitvoe-

ringsorganisatie
met centrale
organisatie

*

Op dit niveau niet gemeten.

76%.In totaal werden er 339 personen verdeeld over zeven regio's en
zeven organisatietypen benaderd. De response was goed gespreid over
zowel de regio's (5396-9096), als de organisatie-typen (63%-84%). In totaal
werden er 1107 vragenlijsten uitgezet. Hiervan bleek 73% geschikt voor
analyse.

8.3. De onderzoeksresultaten (38)
8.3.1. Verstoringen tussen uitvoeringsorganisaties in de regio

8.3.1.1. Verstoringen tussen organisatie-typen

Verstoringen tussen organisaties hebben betrekking op het bestaan van
knelpunten in de (formele) samenwerkingsrelaties tussen lokale en regionale uitvoeringsorganisaties.
In tabel 8.1. geven wij de voor de zeven regio's gesommeerde resultaten
weer. Het betreft gemiddelden; spreidingsgegevens worden gegeven in
paragraaf 8.3.1.2. en 8.3.1.3.
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Tabel 8.1. laat zien dat de verstoringen met de BV'n het grootste zijn, met
een verstoringsfractie van.39. Dat wil zeggen dat 39% van de beoordeelde
aspecten in ernstige of geringe mate verstoord bleek te zijn. Het zijn met
name de grote GSD'n en de GMD'n die vaak aangeven dat er sprake is van
een verstoring met de BV'n. De verstoringsfracties van deze organisatietypen met de BV'n bedraagt respectievelijk 51% en 46%.
Vervolgens bleken de rneeste verstoringen voor te komen met het GAB
(verstoringsfractie .23). Het zijn de grote en middelgrote GSD'n (de grote
mddr dan de middelgrote), alsook de BV'n (de GAK'n mddr dan de
ZA/BV'n), die vaak aangeven dat er sprake is van een (ernstige of geringe)
verstoringen met de GAB's.
De ervaren verstoringen met de BV'n blijken ruim drie keer zo groot te zijn
als de ervaren verstoringen met de GMD, welke laatste de laagste verstoringsfractie heeft, te weten: .12.
De verstoringsfractie van de GSD'n is .15, daarmee neemt dit organisatietype, net boven de GMD, de 66n na laagste plaats in.
Tabel 8.1.
Verstoringsfracties (*) gesommeerd over

7

regio's.

Beoordeelde organisatietypen

Beoordelende
organisatietypen
GAB

-

GMD

.18

ZA/BV
GAK/BV
GSD-klein
GSD-midden
GSD-groot

.23
.26
.05
.28
.32

totaal

.23

(*)

GMD

GAB
.

14

BV

GSD

.26
.46

.21

.08
.07
.12

.19
.44
.51

.08
.21
-

.12

.39

.15

.11
.14

.07

Onder de verstoringsfractie verstaan wij het quoti*nt van het totale
aantal verstoringen (a) en het product van het totale aantal respondenten per organisatietype (b) met het aantal beoordeelde aspecten
(c) (In formule: a/b x c).
De scores kunnen varidren tussen 0 (geen verstoring) en 1 (100%
verstoring).

Op grond van de gegevens uit tabel 8.1. kunnen wij eveneens in globale zin
afleiden dat de verstoorde relaties tussen de organistie(typen) niet altijd
wederzijds ervaren worden.
De wederzijdse verstoringen tussen organisatietypen komen vooral voor
tussen:

-

-

GSD (groot en middengroot) en GAB; (.32,.28 en .21)
en GAB; (.26,.23 en .26)

BV (GAK en ZA/BV)
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GSD (klein)

GMD
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en GAK; (.19 en .21)
en GAB; (.18 en .14)

GSD (groot, midden en klein)en GMD; (.12,.07,.08 en .07)

De eenzijdige verstoringen kwamen voor tussen de volgende organisatietypen:
GAB had meer verstoringen met GSD-k dan omgekeerd; (.21/.05).

-

-

GMD had meer verstoringen met BV (GAK en ZA/BV) dan omge-

keerd; (.46/.14 en .11).
GSD (groot, midden en klein) had meer verstoringen met ZA/BV dan
omgekeerd; (.51,.19,.44/.08).
GSD (groot en middengroot) had meer verstoringen met GAK dan
omgekeerd; (.51, .44/.21).

Bovenstaande gegevens kunnen als volgt (zie schema 8.5.) schematisch in
globale zin worden weergegeven.
Schema 8.5.
Globaal overzicht van eenzijdige en wederzijdse verstoringen tussen
organisatietypen.

Kortdurend
werkloos

GAB

Langdurend

werkloos

GSD

Arbeidsgeschikt

A
y

GMD

BV

•
1

0-

Arbeidsongeschikt

relatief ernstige wederzijdse verstoring
k- relatief niet ernstige wederzijdse verstoring
k- relatief ernstige eenzijdige verstoring

8.3.1.2. Verstoringen in zeven regio's
In alle zeven de regio's, uitgezonderd regio G, geldt dat de BV'n de
grootste verstoringsfractie hebben. Zie tabel 8.2. voor een overzicht. Dit
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is ook het geval indien wij het gemiddelde over de zeven regio's nemen.
Gemiddeld over de zeven regio's komt het GAB na de BV'n op de tweede
plaats. Dit patroon vinden wij ook in de afzonderlijke regio's terug, met
uitzondering van de regio's B en G. In deze regio's worden met het GAB de
minste verstoringen ervaren.
Gemiddeld gezien hebben de GSD'n de op een na laagste verstoringsfractie. Dit patroon vinden wij ook terug in de afzonderlijke regio's, met
uitzondering van de regio's C en G. In de regio C hebben de GSD'n de
laagste en in de regio G hebben de GSD'n de hoogste verstoringsfractie.
Indien wij de gemiddelde verstoringsfractie over de zeven regio's bekijken, dan zien wij tenslotte dat de GMD de laagste verstoringsfractie
heeft. In vier van de zeven
regio's is dit eveneens het geval. In twee regio's
..
neemt de GMD de op een na laagste plaats in en in edn regio (B) worden
met de GMD, na de BV'n de meeste verstoringen ervaren.
Tabel 8.2.
Verstoringsfracties per regio.
Beoordeelde organisatietypen

GAB

GMD

BV

GSD

.03
.17
.17
.09

.30
.54

.02
.16

.42
.42
.45
.19

.05
.13
.12
.13
.17

G

.17
.12
.30
.35
.23
.22
.14

Gemiddelde

.23

.12

.39

Regio's

A
B

C
D
E
F

.11

.41

.21

.20

.15

8.3.1.3. Verstoringen tussen organisatieparen
In deze subparagraaf zullen wij in samenvattende zin ingaan op de belangrijkste bevindingen van de verstoringsanalyse tussen paren van organisa-

ties. In de voetnoten 39 tot en met 44 gaan wij uitgebreider in op de
resultaten van deze verstoringsanalyse.

GSD en GAB (39)

De kleine GSD'n ervaren nauwelijks verstoringen met het GAB, het zijn
vooral de grotere (grootste) GSD'n die verstoringen ervaren met het GAB.
Er bestaan grote regionale verschillen voor wat betreft de verstoringen
die het GAB ervaart met de GSD'n. Er bestaan geen aanwijzingen dat het
GAB meer verstoringen heeft met grote dan met de kleine GSD'n.
De aard van de verstoringen tussen de GSD'n en de GAB'n betreffen een
breed scale van aspecten (onder andere: het uitwisselen van informatie
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over cli6nten en regelingen, het overleg over arbeidsvoorzieningsinstrumenten. Zie voetnoot 39 voor meer informatie).
In grote lijnen ervaren de GSD'n dezelfde verstoringen met de GAB'n als
de GAB'n met de GSD'n (wederzijds naar aard van de verstoringen).
BV en GAB (40)
De GAK/BV'n ervaren in zijn algemeenheid meer verstoringen met de
GAB'n dan de ZA/BV'n.
De omvang van de verstoringen vanuit de BV'n met de GAB'n is sterk

verschillend per regio.
De GAB'n bleken vaker verstoringen te ervaren met de ZA/BV'n dan met
de GAK/BV'n.
De aard van de verstoringen van de GAK/BV'n en de ZA/BV'n met het GAB
is veelal hetzelfde en heeft onder andere betrekking op: het verstrekken
van informatie, het ontbreken van informatie over de passendheid van
functies, het uitwisselen van persoonsgegevens.
GSD en BV (41)

De kleine GSD'n ervaren minder verstoringen met de BV'n dan de grotere
GSD'n.

De verstoringen van de grote en minder grote GSD'n met de BV'n verschillen weinig per regio.
De GSD'n ervaren in zijn algemeenheid meer verstoringen met de ZA/BV'n
dan met de GAK/BV'n. De aard van de problemen is nagenoeg hetzelfde.
De ZA/BV'n ervaren meer verstoringen met de GSD'n dan de GAK/BV'n.
De aard van de verstoringen tussen de GSD'n en de BV'n is nagenoeg
hetzelfde en heeft vooral betrekking op: het verrekenen van uitkeringen,
het te snel door(terug) verwijzen van clbanten, de overgang van de WW
naar de WWV in zijn algemeenheid en het uitwisselen van dagloongegevens.

GMD en GAB (42)
De verstoringen tussen GMD'n en GAB'n betreffen, met uitzondering van
twee regio's, wederzijdse verstoringen.
Er zijn, zowel naar omvang als naar aard van de verstoringen, verwijzigingen dat de verstoringen tussen de GMD'n en de GAB'n per regio verschillend zijn. In twee regio's ervaart het GAB geen verstoringen met de GMD
terwijl de GMD een relatie f hoge verstoring (.30) ervaart met het GAB. In
nog twee andere regio's ervaart het GAB eveneens geen verstoringen met
de GMD en dat is omgekeerd het geval.

GMD en BV (43)
De GMD'n ervaren meer verstoringen met de BV'n (met de ZA/BV'n weer
meer dan met de GAK/BV'n) dan omgekeerd de BV'n met de GMD'n.
In drie regio's zijn er (nagenoeg) geen verstoringen van zowel de GAK/BV'n
als de ZA/BV'n met de GMD'n. Voor zowel de GAK/BV'n als de ZA/BV'n
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geldt dat tevens in twee andere (verschillende) regio's sprake is van het
(nagenoeg) ontbreken van verstoringen met de GMD'n.
De verstoringen van de GMD'n met de BV'n zijn zeer verschillend per regio
(vari6ren van .00 tot 1.00).
De aard van de verstoringen die de BV'n met de GMD ervaren zijn voor een
belangrijk deel van gelijke aard als de verstoringen die de GMD'n met de
BV'n ervaren. De verstoringen hebben veelal betrekking op verschillen van
mening over: het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid, de
noodzaak van te treffen voorzieningen in de werk-, woon- en leefsfeer en
verder de te trage afhandeling van gevallen en het onvolledig of te laat
verstrekken van informatie.

GSD en GMD (44)

De kleine en middengrote GSD'n ervaren (nagenoeg) geen verstoringen
met de GMD'n.
In twee van de vijf regio's (in twee regio's zijn geen grote GSD'n) ervaren
de grote GSD'n relatief grote verstoringen met de GMD.
De GMD'n ervaren (nagenoeg) geen verstoringen met de GSD'n.

8.3.2.De mate van samenwerking in de regio
8.3.2.1. Algemene bevindingen

De mate van samenwerking tussen de lokale en regionale organisaties is
vastgesteld aan de hand van het al dan niet voorkomen van zeven specifieke samenwerkingsaspecten (zie paragraaf 8.2.).
De resultaten van de bevindingen in de zeven regio's kunnen cijfermatig
volgens tabel 8.3. als volgt worden weergegeven.
De volgende conclusies kunnen aan de hand van tabel 8.3. worden getrokken.

a.

b.

Er bestaan twee netwerken van organisaties, met elk een verschillende mate van netwerkontwikkeling, te weten:

-

Een netwerk gevormd door het GAB, de GMD en de GAK/BV.
De wederzijdse samenwerkingsscores tussen de genoemde organisaties zijn van een relatief hoog en gelijk niveau (gemiddelde van 4.5.).

-

Een netwerk gevormd door de gemeentelijke sociale diensten
(groot, midden en klein) onderling. De wederzijdse samenwerkingsscores tussen de sociale diensten zijn minder hoog dan bij
het eerste netwerk, maar ze bevinden zich allemaal op een
ongeveer gelijk niveau (gemiddelde van 3.9).

De schaalscores geven aanleiding te veronderstellen dat het GSDnetwerk met het'GAB, GMD en GAK-netwerk"verbonden' wordt via
het GAB. De samenwerkingsscores tussen de drie GSD-typen en het
GAB zijn gemiddeld hoger dan de samenwerkingsscores tussen de
drie GSD-typen en achtereenvolgens de GMD en het GAK. Het GAB
vervult als het ware een 'spilfunctie'. De 'toegang' van het GAB tot
het GSD-netwerk lijkt de grote GSD'n (score van 5.0 en 4.8).
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Tabel 8.3.
Mate van samenwerking (*) tussen de uitvoerings/adviesorganisaties in zeven RCC-regio's.
OrganisaOrgani- tie B
GAB GMD ZA/BV GAK GSD-k GSD-m GSD-g
satie A
(**)
(***)

GAB

4,3

GMD
ZA/BV

GAK
GSD-k

GSD-m
GSD-g

*
**

5,2
-

1,4

1,8

2,8
2,2
2,5
4,8

5,3
1,3
1,1
1,1

0,7

2,3
-

3,8
5,7
2,1

1,5

-

0,7
0,4
0,9

1,4
1,2
3,0

2,9
0,1

0,3
0,5
-

3,7
3,3

3,8
0,6
0,6
1,2
3,3

5,0
1,3
1,2
3,6
4,3

4,7

4,2
-

De mate van samenwerking kan lopen van 0 = geen samenwerking tot
7 = maximale samenwerking.
Exclusief regio's A, B en E.

*** Exclusief regio's
F en G.
c.

De zelfadministrerende bedrij fsverenigingen nemen in het regionale
netwerk een zeer geTsoleerde positie in. De gemiddelde samenwerkingsscore van de ZA/BV met elk van de andere organisatietypen
is 1.2. De gemiddelde samenwerkingsscore van elk van de andere
organisatietype met de ZA/BV is 1.1.

Schematisch kan het bovenstaande volgens schema 8.6. worden weergegeven.

8.3.2.2.

Bevindingen in zeven regio's

In het voorgaande hebben wij bij de presentatie van de resultaten geen

onderscheid naar regio's gemaakt.

In deze paragraaf zullen wij de samenwerkingsscores uitgesplitst naar de
zeven regio's weergeven.
In tabel 8.4. geven wij een overzicht van de bevindingen.
Aan de hand van de gegevens uit tabel 8.4.is te concluderen dat het
uitwisselen van personeel tussen organisaties zeer ongebruikelijk is als
'instrument' van samenwerking. In alle zeven regio's kreeg dit item rangorde 7. Een tweede belangrijke conclusie is dat er, afgemeten aan de
bekendheid van, en het mondeling en/of schriftelijke contact tussen de
directeuren van de uitvoerings- en adviesorganisaties in de regio, in
respectievelijk ruim de helft (55%) en bijna tweederde (61%) van de gevallen op directieniveau helemaal geen contact bestaat tussen de organisaties. Er zijn in dlt verband, in tegenstelling tot het uitwisselen van
personeel, wet regionale verschillen aan te wijzen. In de regio's D, E en G
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Schema 8.6.
Netwerken in de regio.

GAK

1

-/SAB<<

T/

GMD

--GSD-g

/

.\

GSD-m

GSD-k

zijn de contacten tussen de directeuren relatief beter dan bijvoorbeeld in
de regio's A, B en C.
Het patroon van de aard van samenwerking is voor wat betreft de eerste
drie items: persoonlijke bekendheid met de directeuren, mondelinge en/of
schriftelijke contacten en schriftelijke informatie-uitwisseling tussen organisaties, On het laatste item: het uitwisselen van personeel, in de zeven
regio's nagenoeg hetzel fde. Opvallendis in dit verband de positie van regio
C. In deze regio vindt relatief veel schriftelijke informatie-uitwisseling
plaats tussen de organisaties, terwijl de contacten (bekendheid, schriftelijk/mondeling) tussen de directeuren relatief zwak ontwikkeld zijn. lets
dergelijks zien wij in regio A: ook hier zijn de contacten relatief zwak
ontwikkeld maar daar staat tegenover dat de schriftelijke informatieuitwisseling en overeenkomsten (resp. rangorde 1 en 2) relatief sterk
ontwikkeld zijn.

Tabel 8.4. laat verder zien dat de samenwerkingsitems in drie clusters te
verdelen zijn. Het betreft de volgende drie clusters:
I.
cluster 1; item 1,2 e n 3 (ca. 40% bevestigende antwoorden) bevat de
rangorden 1, 2 en 3.
II. cluster 2; item 4,5 en 6 (ca. 20% bevestigende antwoorden) bevat de
rangorden 4,5 en 6.
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Tabel 8.4.
Samenwerkingsscores in zeven regio's.
De zeven regio's

Samenwerkingsitems

A
96

RO

B

%

RO
38 (1)

C

%

RO

37 (2)

D

%

E

F

Totaal

G

RO

%

RO

%

RO

96

RO

% RO

54 (1)

51

(1)

41

(1)

47

(1)

45

(1)

48

(2)

40

(2)

41

(2)

39

(24)

37

(3)

39

(2&)

1. Bekendheid met de
33 (3)
directeuren
en/of
2. Mondeling
schriftelijk 24 (4)

25

(2)

35

(3)

46

(2 )

3.

44 ( 1)

17

(3)

51

(1)

46

(2 4)

34 (2)

12

(5)

19

(4)

21

(5)

19

(6)

17

(5)

18

(4 6)

(6)

16

(5)

29

(4)

30

(4)

23

(4)

13

(6)

19

29

(5)

11

(6)

18

(44)

16

(6)

(7)

1

(7)

2

(7)

contact tussen directeuren

Schriftelijke informatie-

39

(3)

34

(3)

uitwisseling tussen or4.

ganisaties
Schriftelijke samenwer-

kingsovereenkomsten

5. Samenwerking op het gebied van planning/pro-

grammering

14

(5)

8

8

(6)

16

(4)

15

(6)

14

(6)

4

(7)

-

(7)

2

(7)

3

(7)

20

(4)

(5)

activiteiten

6. Lidmaatschap in commissies van andere organi-

rn

K
3
21

m

saties

7. Uitwisselen van personeel
tussen organisaties

1

1

(7)

percentage bevestigende antwoorden
RO = Rangorde 1 = hoogste, 7 = laagste percentage bevestigende antwoorden
96 =

CO

1»
!0
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cluster 3; item 7 (ca. 2% bevestigende antwoorden) bevat de rangorde 7.

Binnen elk van de drie clusters komen regionale rangordeverschillen voor
maar tussen de drie clusters zijn de rangordeverschillen tussen de regio's
beperkt.

8.3.3. Samenhangen tussen de mate van samenwerking en verstoringen
tussen organisaties

In het conceptuele model hebben wij tot uitdrukking gebracht (pijl 1; d-e)
dat wij een negatieve samenhang veronderstellen tussen de mate van
samenwerking en de mate van verstoringen tussen organisaties in het
regionale netwerk van organisaties. Met andere woorden: hoe geringer de
samenwerking hoe meer verstoringen tussen organisaties. Een empirische
exploratie geeft aan dat de praktijk complexer is dan het veronderstelde
verband. In tabel 8.5. presenteren wij de resultaten.

Tabel 8.5.
Samenhangen tussen de mate van samenwerking en de mate van
verstoringen tussen organisaties in 7 regio's.

Organisatietype

R

N

ZA/BV
GAK/BV
GSD-klein
GSD-midden
GSD-groot

-.13
.35
.42
-.34
-.59
-.19
-.35

37
37
30
30
16
28
20

Alle organisaties

-.04

198

GAB
GMD

R = Pearson correlatie-coli fficiiint
N = Aantal paren

De veronderstelde samenhang blijkt niet op te gaan voor alle organisaties
tesamen. Nadere analyse leert echter dat de veronderstelde negatieve
samenhang zeker geldt voor de GAK/BV'n en de kleine en grote GSD'n en

in zekere mate voor het GAB en de middengrote GSD'n. Voor de GMD en
de ZA/BV'n geldt: 'hoe meer samenwerking hoe meer verstoringen'. Of
precieser: hoe hoger de score van de GMD en de ZA/BV'n op de samenwer-

kingsschaal met andere organisaties in het regionale netwerk hoe meer
verstoringen deze organisatietypen ervaren met de andere organisaties in
het regionale netwerk. Er treden problemen op waarvoor blijkbaar geen
oplossingen gevonden kunnen worden.

203

EMPIRIE

8.3.4.

8.3.4. De relatie tussen organisatiekenmerken en de mate van samenwerking tussen organisaties

Bij het bespreken van het conceptuele model hebben wij een aantal
subhypothesen geformuleerd die steeds een verband uitdrukten tussen een
structuurkenmerk van de betreffende lokale en regionale uitvoeringsorganisaties en de mate van samenwerking in het regionale netwerk van
uitvoeringsorganisaties.
In tabel 8.6. presenteren wij de resultaten.
Tabel 8.6.
Relaties tussen organisatiekenmerken en de mate van samenwerking.

Organisatiekenmerken

R

N

De mate van innovatie inzake uitvoeringsaspecten

.27
.46
.32
.20
.37
.21

35
35
35
35
34
31

.43

33

-.08

35

De mate van innovatie inzake beleidsaspecten
De mate van interne communicatie
De mate van externe communicatie
De mate van formalisatie
De mate van vacatures in de organisatie
De omvang van de niet-formatieve arbeidsplaatsen
in organisaties
De mate van toereikendheid van de personeelsbezetting voor het te verrichten werk
R=

N=

Pearson correlatiecoefficiant.
Het aantal organisatietypen over de zeven regio's waarop de analyse
betrekking heeft.

De analyse heeft plaatsgevonden op organisatie-type niveau.

De mate van innovatie hebben wij op twee manieren gemeten, te weten
veranderingen c.q. vernieuwingen op het gebied van:
de meer concrete uitvoeringsactiviteiten, en
de meer algemene beleidsactiviteiten.

In beide gevallen bleek er sprake te zijn van een positieve correlatie
tussen de mate van innovatie en de mate van samenwerking. Met andere
woorden: hoe meer vernieuwingen, c.q. veranderingen er in organisaties
plaatsvinden, hoe meer de organisaties met andere organisaties samenwerken.

Datzelfde kan gezegd worden van de mate van interne en externe communicatie en de mate van samenwerking met andere organisaties. De interne
en externe communicatie is uitgedrukt in respectievelijk het aantal interne overleggroepen en de participatie van organisatieleden in externe
overleggroepen (commissies, stuurgroepen, adviesgroepen, etc.) op 10204
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kaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Hoe meer communicatie,
hoe meer samenwerking met andere organisaties.
De mate van innovatie en corn municatie zegt ons inziens iets over het
'organisisch versus statisch karakter' van organisaties. Een hoge mate van
innovatie respectievelijk communicatie drukt een'organisch karakter' uit,
terwijl een lage score op beide variabelen een 'statisch karakter' van
organisaties uitdrukt (Zie hoofdstuk 5). Indien dit zo is dan zou gelden dat
organische organisatietypen meer met andere organisaties samenwerken
dan statische organisatietypen.
Uit de gegevens blijkt, in tegenstelling tot de verwachtingen, dat een hoge
mate van formalisatie in de organisaties samenhangt met een hoge mate
van samenwerking met andere organisaties. Dit resultaat is theoretisch
niet goed interpreteerbaar en het is in zekere zin in strijd met de bovenstaande interpretatie inzake het organisch en statisch organisatietype.
Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een positieve correlatie
tussen respectievelijk de 'mate van vacatures in organisaties' en 'de
omvang van de niet- formatieve arbeidsplaatsen' in de organisaties met de
mate van samenwerking met andere organisaties. Met andere woorden:
hoe meer vacatures er zijn, hoe meer er met andere organisaties wordt
samengewerkt 6n: hoe meer niet-formatieve arbeidsplaatsen (dit zijn in
feite tijdelijke arbeidsplaatsen die bezet worden om de totale werklast
beter aan te kunnen), hoe meer de betreffende organisaties met andere
organisaties samenwerken.
Dit gegeven zou erop kunnen duiden dat als organisaties een personeelstekort hebben, samenwerking met andere organisaties gezien wordt als een
hulpmiddel om het eigen werk beter aan te kunnen.
Dit resultaat stemt niet overeen met de verwachtingen. Op grond van de
resultaten van het vooronderzoek hadden wij verwacht dat een groot
personeelstekort er toe zou leiden, dat organisaties 'geen tijd' hadden voor
samenwerking met andere organisaties. Een nadere overdenking van de
relatie tussen personeelssterkte en mate van samenwerking is in dit
verband op zijn plaats.
In paragraaf 8.2. hebben wij aangekondigd dat wij met behulp van dit
empirisch onderzoek het begrip 'speltype' nader zouden exploreren aan de
hand van een drietal operationalisaties. Uit de onderzoeksgegevens nu
blijkt dat - noch op grond van een algemene beschrijving van spelsoorten,
noch op grond van het (ingeschatte) gedrag van organisaties bij conflict of
conflictdreiging met andere organisaties, noch op grond van (subjectieve)
opvattingen over samenwerking in het algemeen - het begrip 'speltype',
(zoals door Godfroij ontwikkeld) vooralsnog niet empirisch aangetoond
kan worden.
Een nadere exploratie van de relatie tussen 'speltype' en de mate van
samenwerking tussen organisaties is dan ook achterwege gelaten.
Op grond van deze gegevens lijkt een theoretische herbezinning van de
speltype-benadering in de netwerkanalyse geboden.

8.3.5. De relatie tussen kenmerken van het regionale netwerk van uitvoeringsorganisaties en de mate van samenwerking

Op basis van bestaande literatuur zijn gegevens verzameld orntrent ze205
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ventien kenmerken van het regionale netwerk, die van belang geacht
worden voor het nader onderzoeken van de mate van samenwerking tussen
organisaties (pijl 3; b-d). Deze kenmerken zijn onderscheiden in drie
categorie€in:
a.
meer objectieve kenmerken; gevraagd.is naar een meer feitelijke
stand van zaken (vier kenmerken),
meer subjectieve kenmerken; gevraagd is naar een meer subjectief
b.
oordeel ten aanzien van zes kenmerken, en
c.
objectieve/subjectieve kenmerken, gevraagd is naar een feitelijke
stand van zaken waarbij echter een subjectief beoordelingsmoment
onmiskenbaar aanwezig is. Het betrof zeven kenmerken.
Het subjectieve moet overigens geinterpreteerd worden als 'intersubjectief' daar het oordeel van meerdere personen op directie/leidinggevend On
uitvoerend niveau veelal gecombineerd is tot 66n score ten aanzien van
een relatie tussen organisatietypen (45).
Via zogenaamde'meervoudige regressie' is nagegaan wat de onafhankelijke relatieve bijdrage is van genoemde kenmerken bij de verklaring van de
verstoringen.
Een eerste resultaat van deze analyse bestaat uit de constatering dat een
''
aantal factoren blijkbaar geen afzonderlijke (dat wit zeggen onafhankelijk
van de bijdrage van de overige factoren) bijdrage levert aan deze verklaring, en bovendien dat de aard van de factoren die w61 een onafhankelijke
bijdrage leveren aan de genoemde verklaring per organisatietype anders
zijn. De verklaarde variantie is met uitzondering van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen hoog te noemen.

In tabel 8.7. presenteren wij een overzicht van de bevindingen.

De frequentie van het contact tussen de afdelingen verklaart bij vij f van
de zeven onderscheiden organisatietypen de mate van samenwerking tussen de organisaties. Het negatieve teken bij het GAB is vooralsnog niet
interpreteerbaar.

De mate van (ervaren) afhankelijkheid verklaart mede de mate van samenwerking bij het GAB en de bedrijfsverenigingen. Hoe groter de afhankelijkheid van de andere organisaties wordt ervaren, hoe hoger de score op
de samenwerkingsschaal (dat wil zeggen hoe intensiever de samenwerking).

Bij de gemeentelijke sociale diensten verklaart de ingeschatte overeenkomst in taakopvatting de mate van samenwerking met de andere organisaties. Hoe hoger de overeenkomst in taakopvatting (wijze van werken,
cli*ntbenadering etc.), hoe meer samenwerking. Bij de andere organisatietypen speelt deze variabele geen (onafhankelijke) rol. Op grond van
deze gegevens kunnen wij concluderen dat er niet een 'vaste set' van

netwerkvariabelen is die voor alle organisatietypen in het regionale netwerk de mate van samenwerking verklaren. Elk organisatietype heeft
meerdere'eigen' kenmerken die de samenwerking met andere organisaties
verklaren.
De geringe netwerkontwikkeling zou hiervoor een verklaring kunnen zijn.
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Tabel 8.7.
Netwerkvariabelen als verklaring voor de mate van samenwerking.
Organisatietypen

BedrijfsvereniginVerklarende
variabelen

Gemeenten (GSD)

gen

GAB GMD ZA

GAK klein

midden

groot

- De frequentie van

het contact tussen

-.39
afdelingen
- Het ingeschatte belang van het contact
- De ingeschatte kwaliteit van de communicatie
.46
- De mate van de err
varen afhankelijkheid
.35
- De mate waarin het
eigen werk is afgestemd met andere
.25
organisaties
- De ingeschatte
overeenkomst in
taakopvatting
- Het initiatief tot
het contact
.58
- De mate van formele
regeling van het

.67

.32

.49

.45

-.29

-.31

.28

.48

.16

.69

.64

.72

.23

-.06

.35

contact

- De ingeschatte deskundigheid van het
personeel

-.33

.23

- De kwaliteit van het
werk van de andere
organisatie (snelheid,
zorgvuldigheid, algemeen)

N

Verklaarde variantie

.34

37
.72

37
.63

37
.42

37
.56

22

37

27

.67

.74

.76

Immers een gemeenschappelijke noemer die noopt tot samenwerking,
ontbreekt. Nader onderzoek is nodig.
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8.3.6.De relatie tussen hi6rarchische systeernkenmerken en de mate van
samenwerking tussen organisaties
In paragraaf 8.2. hebben wij op grond van theoretische overwegingen een

centrale hypothese geformuleerd inzake de relatie tussen kenmerken van
het hierarchisch systeem en de mate van samenwerking met andere
organisaties. De hypothese luidde samengevat als volgt:
Naarmate de centralisatie in het hierarchisch systeem van organisaties
groter is, zal bij de perifere organisaties - ten gevolge van de betrokkenheid op de doeleinden van het hierarchisch systeem - de mate van samenwerking met andere lokale en regionale organisaties kleiner zijn.
De onderzoeksgegevens rechtvaardigen deze hypothese. Er bleek sprake

te zijn van een negatieve correlatie van .34 tussen de mate van centralisatie in het hi6rarchisch systeem en de mate van samenwerking met andere
lokale of regionale organisaties. Het aantal organisatietypen waarop deze
analyse betrekking had bedroeg 41.
Een nadere analyse van de onderzoeksgegevens stelt ons in staat het
bovengenoemde resultaat nader te interpreteren.
In tabel 8.8 presenteren wij enkele gegevens met betrekking tot de procentuele verdeling van de beslissingsbevoegdheid in elk van de vier hitfrarchische systemen. In hoofdstuk 2 hebben wij bij het bespreken van de
huidige uitvoeringsorganisatie op het gebied van de sociale zekerheid en
arbeidsvoorziening een onderscheid gemaakt naar vier 'bestuurlijke niveaus te weten; lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. De verdeling
van de beslissingsbevoegdheid is gemeten met behulp van een elf variabelen (zie paragraaf 8.2.). De cijfers in tabel 8.8 geven aan hoe naar het
oordeel van de leiding van de lokale en regionale uitvoeringsorganisaties
de beslissingsbevoegdheid procentueel over de onderdelen van de hierarchische systemen is verdeeld. Zo vindt de directie van het (organisatietype) GAB dat 63% van de beslissingsbevoegdheid op centraal niveau ligt en
35% op regionaal niveau (dit is het GAB). Op het provinciale niveau (DBA)

is slechts 1% beslissingsbevoegdheid gelegen.
De directeuren van de GSD'n zijn van mening dat nagenoeg alle beslissingsbevoegdheid op lokaal niveau is gelegen, en wei vooral op bestuurlijk
niveau (B & W).
De perifere kantoren van de GMD hebben slechts 16% beslissingsbevoegdheid. Het bestuur van de GMD neemt 68% van de beslissingsbevoegdheid
voor haar rekening.
Bij de bedrijfsverenigingen is de situatie op landelijk niveau omgekeerd
aan de situatie bij de GMD. Ten opzichte van het Hoofdkantoor van het
GAK heeft het bestuur van de bedrij fsvereniging relatief weinig beslissingsbevoegdheid.
Indien wij de vier hi6rarchische systemen vergelijken dan valt op dat de
beslissingsbevoegdheid tussen de lokale en regionale uitvoeringsorganisaties (GSD, GAB, districtskantoor GAK en ZA/BV, en perifeer kantoor
GMD) relatief sterk verdeeld is. De districtskantoren van het GAK, de
GAB's en de middelgrote GSD'n hebben relatief gezien de meeste beslissingsbevoegdheid (respectievelijk 30,35 en 30%). De kleine GSD'n en de
districtskantoren van de ZA/BV'n nemen een tussenpositie in met respectievelijk 20 en 24%. De perifere kantoren van de GMD en de grote GSD'n
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hebben relatief gezien de minste beslissingsbevoegdheid, te weten respec-

tievelijk 16 en 15%.

Een nadere nuancering is echter op zijn plaats. Voor de GSD'n geldt dat de
beslissingsbevoegdheid vrijwel helemaal op lokaal niveau is gesitueerd. De
'afstand' tussen de directeur van bijvoorbeeld de grote GSD en B&W i s i n
diverse opzichten kleiner dan de 'afstand' tussen de leiding van het perifeerkantoor van de GMD en het Centraal Kantoor en/of het bestuur van de
GMD.

Op grond van deze gegevens zouden

wij tegen de achtergrond van de
eerder genoemde hypothese durven te beweren dat de perifere kantoren

van de GMD het minst 'in staat' zijn om samen te werken met de andere
lokale en regionale uitvoeringsorganisaties.
De middelgrote GSD'n, de GAB's en de districtkantoren van het GAK
zouden het meest 'in staat' moeten zijn om samen te werken met andere
lokale en regionale uitvoeringsorganisaties.

Tabel 8.8.
Procentuele verdeling van de beslissingsbevoegdheid binnen elk van
de vier hi*rarchische systemen.
Hierarchische systemen (organisatietypen)

Arbeidsvoor- Bedrijfsverenigingen
ziening;
GAB
GAK/BV ZA/BV

Gemeenten; GSD
Niveaus

Klein

Midden

Groot

Lokaal

91

93

100
85

63

71

bestuur

Medische
Dienst; GMD

lijke

15

30

20

uitvoering

Gemeenschappe-

35

Regionaal

16

24

30

uitvoering

1

Provinciaal
toezicht/adv.

97
64

Landelijk
uitvoering

2

100

100

100

100

100

16

66

68

bestuur

Totaal %

84

76

70

10

100

68

100

8.4. Samenvatting
In deze paragraaf zullen wij enkele opmerkelijke bevindingen beknopt
samenvatten.

De verstoringen

Het patroon van de verstoringen in de relaties tussen de lokale en regiona209
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le organisaties is verschillend naar regio en organisatietype, zowel met
betrekking tot kwaliteit (aard van de verstoringen) als kwantiteit (de
omvang of hoogte van de verstoringen).
Toch zijn er ook enkele algemene conclusies te trekken, te weten:
- De verstoringen met de bedrijfsverenigingen zijn gemiddeld genomen en ook per regio het tatrijkst. De verstoringen met de districtskantoren van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen zijn echter talrijker dan met de districtskantoren van het GAK.
Na de bedrijfsverenigingen worden de meeste verstoringen ervaren
met het GAB. Dit geldt gemiddeld gezien en ook voor vijf van de
zeven regio's.
Ten opzichte van de bedrij fsverenigingen en het GAB komen verstoringen met de GMD relatief weinig voor.
Er bestaan geen duidelijke aanwijzingen dat het GAB en de GMD
meer of minder verstoringen ervaren met 66n van de onderscheiden
GSD-typen (klein, midden en groot). Bij de districtskantoren van de

-

BV'n is dit wel het geval.
De verstoringen worden niet altijd wederzijds even sterk ervaren.
Dit is wel het geval tussen de volgende organisatietypen:
GSD (groot en midden) en GAB
BV (GAK en ZA/BV)
en GAB
GSD (klein)
en GAK
-

-

GMD

en GAB

GSD (alle drie de typen) en GMD

De omvang van de verstoringen varieert in zijn algemeenheid sterk
per organisatietype (BV, GAB, etc.), per organisatiepaar (bijvoorbeeld GAB en GSD) en per regio (A t/m G). Zo wordt met de BV'n een
gemiddelde verstoring van .39 ervaren, de hoogste verstoring is

echter .54 en de laagste .19.
De verstoringen zoals bijvoorbeeld ervaren vanuit de middelgrote
GSD met het GAB loopt van .06 tot .51. Het GAB ervaart in regio A
geen verstoringen met de GSD en in regio F is de verstoringsfractie

-

.82.
De aard van de verstoringen blijkt in zijn algemeenheid minder per
regio te verschillen dan de omvang ervan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat
het GAB dezelfde verstoringen ervaart met de GSD'n, als de GSD'n
met het GAB. Regiospecifieke verstoringen blijken vooral voor te
komen tussen het GAB en de GMD.

De mate van samenwerking

De intensiteit van de regionale samenwerking is relatief gezien laag te
noemen. In 55% van de gevallen kennen de directeuren van de lokale en
regionale uitvoeringsorganisaties elkaar persoonlijk niet. In bijna 60% van
de gevallen blijkt er geen sprake te zijn van mondelinge en/of schriftelijke
contacten tussen de directeuren en/of organisaties.
In circa 20% van de gevallen blijkt er sprake te zijn van schriftelijke
samenwerkingsovereenkomsten en/of samenwerking op het gebied van
planning en programmering.
Het uitwisselen van personeel wordt niet gezien als instrument van samenwerking.
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Er blijken twee typen van regionale netwerken te bestaan met elk een
verschillende mate van netwerkontwikkeling.
Het ene netwerk wordt gevormd door het GAB, het perifeerkantoor van de
GMD en het districtkantoor van het GAK. Het andere, minder ver ontwikkelde, netwerk bestaat uit de drie typen gemeentelijke sociale diensten.
Het GAB lijkt 'een spilfunctie' tussen beide netwerken te vervullen.
De districtskantoren van de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen nemen in termen van netwerkintegratie, in het regionale netwerk van uitvoerings- en adviesorganisaties een geTsoleerde positie in.
Samenhang tussen de mate van samenwerking en het optreden van verstoringen tussen organisaties

Indien wij geen onderscheid maken tussen organisaties dan blijkt het
veronderstelde negatieve verband tussen de mate van samenwerking en
het optreden van verstoringen niet op te treden. Indien wij echter differentieren naar organisatietype dan blijkt de veronderstelde negatieve

samenhang wel op te gaan voor het GAB, de districtskantoren van het

GAK en alle drie de GSD-typen. Voor deze organisaties geldt: hoe intensiever de samenwerking, hoe minder verstoringen er optreden.
Voor de perifere kantoren van de GMD en de districtskantoren van de
zelfadministrerende BV's geldt een omgekeerde samenhang. Er treden
problemen op waarvoor blijkbaar geen oplossingen gevonden kunnen worden.

Factoren die de mate van samenwerking zouden kunnen verklaren
In exploratieve zin zijn wij ingegaan op een drietal categoriedin van
variabelen die de mate van samenwerking zouden kunnen verklaren, te
weten organisatiekenmerken, netwerkkenmerken en kenmerken van het
hi6rarchisch systeem.
Organisatiekenmerken
Er blijkt sprake te zijn van een positieve correlatie tussen de mate van
innovatie (zowel op het gebied van de concrete uitvoeringsactiviteiten,
alsook op het gebied van het meer algemene beleid) en de mate van
samenwerking met andere organisaties.

Datzelfde geldt voor de relatie tussen de interne en externe communicatie en de mate van samenwerking. Hoe meer communicatie, hoe groter de
samenwerking met andere organisaties.
In tegenstelling tot onze verwachting blijkt dat de mate van formalisatie
in de organisatie, positief correleert met de mate van samenwerking met
andere organisaties. Er bestaan aanwijzingen dat naarmate er in de organisaties meer vacatures zijn, er meer samenwerking is met andere organisaties. Datzelfde geldt voor de omvang van het aantal niet-formatieve
arbeidsplaatsen in de organisatie. Met andere woorden: hoe meer niet-formatieve (tijdelijke) arbeidsplaatsen er bezet zijn, hoe groter de samenwerking met andere organisaties. De veronderstelling zou kunnen zijn dat
organisaties het 'personeelstekort' willen opvangen door samen te werken
met andere organisaties. Deze veronderstelling is overigens in strijd met
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de veronderstelling die wij geformuleerd hadden op grond van inzichten
uit een beperkt vooronderzoek. Hieruit bleek dat organisaties met een
personeelstekort 'geen tijd' hadden om met andere organisaties samen te
werken.

Aan de hand van een drietal operationalisaties hebben wij getracht het
theoretische 'speltype'-begrip een empirische basis te geven. Dat is niet
gelukt. Factoranalyses leverden geen duidelijk interpreteerbare structuur
OP.

Netwerkkenmerken
Aan de hand van zeventien variabelen hebben wij het regionale netwerk
beschreven. Indien wij geen onderscheid maken tussen de organisatietypen
dan blijkt er geen duidelijk interpreteerbare structuur te bestaan tussen
netwerkkenmerken en de mate van samenwerking tussen organisaties.
Per organisatie hebben wij wel een wisselend aantal (onafhankelijke)
variabelen gevonden die de mate van samenwerking van het betreffende
organisatietype met de andere organisaties verklaren.
Nader empirisch onderzoek is nodig om de invloed van netwerkkenmerken
op de mate van netwerkontwikkeling en de verstoringen tussen organisaties in beeld te brengen.

Kenmerken van het hi6rarchisch systeem

Op grond van de empirische bevindingen durven wij met een zekere
stelligheid te beweren dat naarmate de besluitvorming in het hittrarchische systeem centralistischer is, de mate van samenwerking van de betreffende perifere uitvoeringsorganisaties met de andere lokale en regionale uitvoeringsorganisaties kleiner is.
Op grond van een nadere bestudering van de onderzoeksgegevens kunnen
wij vaststellen dat de verdeling van de beslissingsbevoegdheid in elk van
de vier hierarchische systemen sterk van elkaar verschilt. Het perifeer
kantoor van de GMD en de grote GSD'n bezitten ten opzichte van hun
respectievelijke centrale organisatie over de minste beslissingsbevoegdheid. Hier dient echter meteen aan toegevoegd te worden dat 'de afstand'
tussen de directeur van een grote GSD en B&W i n diverse opzichten
geheel anders is dan'de afstand' tussen de leiding van een perifeer kantoor
en het Centraal Kantoor en/of Bestuur van de GMD.
De perifere kantoren van de GMD zullen dan ook vermoedelijk 'het minst
in staat zijn' tot regionale samenwerking. De GAB's, de middelgrote GSD'n
en de districtskantoren van het GAK zullen daarentegen op grond van deze
onderzoeksbevindingen 'het meest in staat' zijn tot regionale samenwerking.
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Deel IV
Samenvatting, conclusies en
aanbevelingen

9.

Concluderende samenvatting in het
licht van de probleemstelling

Hoofdstuk 9

Concluderende samenvatting in het licht
van de probleemstelling

9.1. Inleiding
In hoofdstuk 1 hebben wij aandacht besteed aan de probleemstelling van
deze studie. In deel III, het empirisch deel van de studies zijn wij in
hoofdstuk 7 uitgebreid ingegaan op de eerste twee vragen van de probleemstelling zoals aangegeven in paragraaf 1.3., te weten:
1.

Welk organisatiekundig en bestuurskundig model lag (ligt) ten
grondslag aan de stelselherziening, in het bijzonder de reorganisatie
van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid, in de periode
van eind zestiger tot begin tachtiger jaren ?

2.

Welk organisatiekundig en bestuurskundjg model lag (ligt) ten grondslag aan de herziening van de uitvoeringsorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid (ANS-operatie) ?

In dit hoofdstuk zullen wij het antwoord op deze twee onderdelen van de

probleemstelling samenvatten.
In hoofdstuk 8 zijn wij uitvoerig ingegaan op de uitvoeringspraktijk van
zowel de sociale zekerheid als de arbeidsvoorziening.
De gegevens uit deel III, alsmede de inzichten uit de organisatiesociologie
en de bestuurskunde stellen ons in staat om op de vier resterende centrale
elementen van de probleemstelling in te gaan, te weten:

3.

Hoe kan vanuit een organisatiekundig en bestuurskundig perspectief
de patstelling in de stelselherziening, in het bijzonder de reorganisatie van de uitvoeringsorganistie van de sociale zekerheid worden
verklaard ?

4. Kan vanuit een organisatiekundig en bestuurskundig perspectief
worden verklaard waarom, op het gebied van de reorganisatie van
het arbeidsvoorzieningsbeleid, de nieuwe organisatiestructuur
(ANS) niet meer beantwoordt aan de eisen van het arbeidsvoorzieningsbeleid op het moment dat deze langs procesmatige weg is ingevoerd ?

5.

Is er op grond van theoretische en empirische overwegingen een
meer realistisch en doeltreffend organisatie- en bestuursmodel voor
het beleid inzake de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening denkbaar ?
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Welke betekenis heeft dit nieuwe organisatie- en bestuursmodel
voor:

-

de theorievorming ?
het beleid van de uitvoering van de sociale zekerheid en
arbeidsvoorziening ?
de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties op het gebied van de
sociale zekerheid en arbeidsvoorziening ?
het experiment met de Regionale Co6rdinatie Commissie
(RCC) ?

Het beantwoorden van deze vragen zal voornamelijk in het teken staan
van het interpreteren van de empirische gegevens uit deel III tegen de
achtergrond van de bestuurskundige- en organisatiekundige analysekaders
uit deel II, en dit in het licht van de historische ontwikkelingen en huidige
beleidscontext op het gebied van de sociale zekerheid en de arbeidsvoor-

ziening (deel I).

9.2.

De beleids- en organisatiebenaderingen

9.2.1. De beleidsbenaderingen in de sociale zekerheid

'Het' beleid inzake de sociale zekerheid bestaat niet. Vanaf het einde van
de zestiger tot het begin van de tachtiger jaren kunnen drie fasen en twee
hoofdrolspelers (overheid en sociale partners) in het beleid van de sociale
zekerheid worden onderscheiden. Aanvankelijk lag het accent in het overheidsbeleid op vrijwel het gehele stelsel van sociale zekerheid: prestatie,
financiering, uitvoering en toezicht. Later, in fase 2, lag het accent
voornamelijk op de uitvoerings-en toezichtskenmerken van het stelsel en
tenslotte lag in fase 3 het accent op de prestatiekenmerken van het stelsel
van sociale zekerheid. Deze laatste fase wordt tegenwoordig dan ook ten
onrechte aangeduid met: 'de stelselherziening sociale zekerheid'.
In de ruim vijftien jaar omvattende beleidsperiode die wij in
beschouwing
hebben genomen spelen de sociale partners (in het bijzonder de centrale
organisaties van werkgevers- en wernemersorganisaties), en de overheid
(in het bijzonder de Regering maar vooral het Ministerie van Sociale
Zaken (en Werkgelegenheid)) een hoofdrol. Gezien de historische ontwikkelingen in de sociale zekerheid lijkt een dergelijke rolverdeling voor de
hand te liggen. Gegeven echter het vanaf de jaren vijftig concreet ingezette proces, waarin de sociale zekerheid zich steeds meer is gaan ontwikkelen in de richting van het door ons onderscheiden zorgmodel, lijkt een
andere rolverdeling (dan in het verzekeringsmodel) in het beleidsproces
geboden. Wij doelen dan niet uitsluitend op het vergroten van de invloed in
het beleid van het Ministerie van Financieen en het Ministerie van Economische Zaken. Maar vooral is het van belang dat Parlement, politieke
partijen, uitvoeringsorganisaties, lokale en provinciale overheden en tenslotte verzekerden en burgers, meer betrokken worden bij de veranderingen in het beleid van de sociale zekerheid.
In het bijzonder het gegeven dat het sociale zekerheidsbeleid van de
afgelopen vijftien jaar in drie duidelijk verschillende fasen is onder te
verdelen en het feit dat er sprake is van twee hoofdrolspelers, betekent
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eveneens dat 'de' beleidsbenadering (inzake de sociale zekerheid) als
zodanig niet bestaat.
'Fase 2: de organisatie', ontstond nadat gebleken was dat 'fase 1: het

stelsel', niet tot concrete veranderingen in het beleid zou leiden. Vooral
het eendrachtig optreden van de sociale partners heeft hiertoe bijgedragen.

'Fase 3: 'stelsel' voor organisatie', ontstond enerzijds omdat fase 2 in een

patstelling was uitgelopen en anderzijds omdat de ongelijke ontwikkeling
van de economische groei en de collectieve uitgaven, in het bijzonder de
overdrachtsuitgaven, ertoe leidde dat de sociale zekerheid onbetaalbaar
dreigde te worden.
De beleidsbenadering van 'fase 1: het stelsel' door zowel de overheid als de
sociale partners, vertoont sterke overeenkomsten met de kenmerken van
het 'rational-comprehensive' model van beleid en niet met de incrementele, Mixed Scanning, optimale beleid- en communicatieve modellen van
beleid. Een en ander betekent dat de nadruk ligt op grootschaligheid
(alwetend- en alomvattendheid), een top down-aanpak, een scheiding van
doel en middelen van beleid, een scheiding tussen sturen en uitvoeren, een
scheiding tussen kennis- en besliscentra en een nadruk op integratie en
rationaliteit. Opvallend is dat, in termen van de structuurelementen van
de twee ideaaltypische modellen van sociale zekerheid, in ddze fase de
nadruk ligt op hey stelsel van sociale zekerheid. Van een geintegreerde
benadering van grondslagen, doelstellingen en stelsels van sociale zekerheid is geen sprake. In deze fase worden door twee organisatiebureaus, in
opdracht van de SER, alternatieve stelselonderdelen ontwikkeld. Met
name vanwege het feit dat in deze voorstellen de status quo (dat wil
zeggen de bestaande machtsverhoudingen) niet als uitgangspunt werd
genomen heeft ertoe geleid dat deze fase ernstig stagneerde en uiteindelijk overging in 'fase 2: de organisatie'. In deel I, in het bijzonder in
hoofdstuk 2, hebben wij laten zien dat de strijd om de macht inzake het
uitvoeringsbeleid van de sociale zekerheid als een rode draad door de
geschiedenis van dit beleidsgebied loopt.
In de eerste fase wordt door de critici relatief weinig aandacht besteed
aan het vraagstuk van de beleidsbenaderingen. Verwey (1975) stelt dat de
gevolgde top down-benadering niet tot veranderingen leidt. Hij stelt een
bottom up-aanpak voor in de vorm van een combinatie van aspecten van
het incrementele en het communicatieve model. Veldkamp (1974, 1975)
stelt voor om, gegeven de fundamentele veranderingen in maatschappij en
economie, via een grondslagen- en doelstellingendiscussie te komen tot
een nieuw stelsel van sociale zekerheid in het perspectief van de komende
25 jaar. Zijn voorgestelde aanpak heeft overeenkomsten met het optimale
beleidsmodel.
Vanuit een economische invalshoek (Douben, Van Mierlo) wordt gepleit
voor het terugdringen van de rol van de overheid (te veel zorgmodel) in de
vorm van een stelsel van basisvoorzieningen (overheid) en extra voorzieningen (privatiseren). De uitvoeringsorganisatie wordt dan fundamenteel
anders.

Fase 1 kan voor wat betreft de bijdrage van de critici samengevat worden
met: een gevarieerd patroon van bijdragen, waarin nu eens het accent ligt
op de grondslagen, dan weer op het stelsel of onderdelen ervan, maar
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waarin een samenhangende visie op de grondslagen, de doelstelling en het
stelsel van de sociale zekerheid in de context van de zich voordoende
problemen en ontwikkelingen, ontbreekt.
De beleidsbenaderingen van 'fase 2: de organisatie' vertonen, voor wat
betreft de sociale partners, sterke overeenkomsten met het eerder genoemde'rational-comprehensive' model van beleid. De beleidsbenadering,
van de Overheid heeft naast kenmerken van het 'rational-comprehensive'
model ook duidelijk kenmerken van de Mixed Scanning benadering van
beleid. Echter, de ontwikkelde hoofdlijnen van het beleid bepalen de
'detailkwesties' in hoge mate.
De tegenstellingen spitsen zich opnieuw toe op de (her)verdeling van de
macht in de uitvoerings-, beheers- en toezichtsorganisatie van de sociale
zekerheid. De drie grote strijdvragen (overheidsorganen of particuliere
organen, centralisatie of decentralisatie, territoriale of bedrijfsgewijze
indeling) zijn actueler dan ooit en worden, voor wat betreft de rol van de
overheid, extra complex omdat de lokale overheden een plaats in het
machtsnetwerk eisen die meer in overeenstemming is met de verantwoordelijkheid die de lokale overheden dragen in de uitvoering van de sociale
zekerheid.

Evenals de eerste fase wordt de tweede fase gekenmerkt door een geringe
betrokkenheid van politieke partijen en Parlement alsmede van de uitvoeringsorganisaties, de uitkeringsgerechtigden en de burgers. Een betrokkenheid die primair staat in het communicatieve model van beleid.
De in opdracht van de SER opgestelde plannen alsmede de voorstellen van
de Overheid krijgen ruime aandacht van de critici. De reacties kunnen in
drie categorieen worden ingedeeld, te weten:
'Functie-conforme'-reacties. Dit zijn reacties van auteurs die zelf
direct of indirect betrokken zijn geweest bij het opstellen van
genoemde voorstellen op het gebied van de reorganisatie van de
uitvoerings- en beheersorganisatie.
Reacties die vanuit de grondslagen en/of de doelstellingen van de
sociale zekerheid ingaan op de voorstellen.
Deze critici benadrukken de eenzijdige aanpak van zowel het Interimrapport als het Eindrapport. Te veel aandacht wordt besteed

aan aspecten van het stelsel, in het bijzonder de uitvoerings- en
beheersorganisatie, terwijl deze niet geplaatst wordt tegen de achtergrond van de grondslagen en doelstellingen van de huidige en
toekomstige sociale zekerheid in het licht van de veranderingen in
de samenleving (onder andere economische, sociale en culturele).
De analyse van veel van deze critici is echter ook eenzijdig. Brevoord, Rang en Veldkamp wijzen erop dat er eerst een adequate
doelstelling geformuleerd moet worden alvorens de beheers- en
uitvoeringsorganisatie veranderd kan worden. Rang en Veldkamp
zijn van mening dat de (gewenste) rol van de overheid in de sociale
zekerheid eerst nadrukkelijk moet worden bekeken. Douben, Van
Mierlo en Schuyt zijn van mening dat de overheid meer moet terugtreden ten gunste van het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Douben en Van Mierlo komen tot deze keuze
vanuit een economische benadering van de sociale zekerheid. Schuyt
komt tot de zelfde conclusie maar dan vanuit een sociologische
(filosofische) benadering. Veldkamp pleit voor een meer modelmati-

218

CONCLUDERENDE SAMENVATTING

-

9.2.1.

ge en integrale analyse van de sociale zekerheidsproblemen en stelt
dat noodzakelijke veranderingen voorlopig een ad hoc karakter dienen te hebben en nominaal van aard zouden moeten zijn.
Reacties die vooral betrekking hebben op, of aandacht vragen voor
de beleids- en/of organisatiebenaderingen inzake de veranderingen
van de uitvoeringsorganisatie.
Deze critici wijzen erop dat de bekidsbenadering, welke ten grond-

slag ligt aan het Interimrapport en het Eindrapport, sterke overeenkomsten heeft met de kenmerken van de 'rational comprehensive'
benadering. Deze mening wordt vooral verkondigd door Van Weele,
Rang, Van Dijck, Brevoord, Kooiman en De Gaay Fortman. Brevoord
en Kooiman wijzen op het belang van het aanwenden van het potentiale vermogen (deskundigheid, zelforganistie) van het netwerk der
sociale voorzieningen.
De Gaay Fortman is voorstander van een incrementele benadering
van het veranderingsbeleid en Veldkamp pleit in feite voor een
Mixed Scanning benadering.
Van Dijck is van mening dat een ander sociaal zekerheidsbeleid
tevens een andere, minder bureaucratische maar meer professionele
organisatie vraagt.
De rol van de overheid wordt door veel critici sterk benadrukt. De
betrokkenheid moet volgens de critici in het formuleren van randvoorwaarden en/of in het bewaken van het veranderingsproces tot
uitdrukking worden gebracht. Dit vanuit de gedachtegang dat actoren in het netwerk van de sociale zekerheid sterk gericht zijn op het
veilig stellen van eigenbelangen en het behouden of vergroten van
machtsposities. Naar ons idee tekent zich hier een belangrijk kenmerk af van een nieuw te ontwikkelen beleidsmodel: Een overheid
die meer de hoofdlijnen trekt en bewaakt en zich minder met details
bemoeit.
De beleidsbenadering van de overheid in 'fase 3: 'stelsel' v66r organisatie'
vertoont zowel ten aanzien van het beleid inzake het prestatiestelsel als
voor, wat betreft het beleid inzake het organisatie- en toezichtstelsel,
overeenkomsten met de 'rational comprehensive' benadering van beleid.
De rol van de sociale partners 'beperkt' zich in deze fase tot het uitbrengen van een zeer verdeeld advies inzake de zogenaamde stelselherziening
en een advies inzake 'de uitvoeringsorganisatie aan de top'.
Indien wij de beleidsvoorstellen inzake de zogenaamde stelselherziening
beschouwen in het licht van de structuur van de twee onderscheiden
ideaaltypen van sociale zekerheid dan moeten wij constateren dat de
voorstellen van de Regering uitermate'structuurarm' zijn. Immers, aan de
vier door ons onderscheiden grondslagen van sociale zekerheid wordt
nauwelijks aandacht besteed. Ook ontbreekt een fundamentele discussie
over de doelstelling van de sociale zekerheid in het licht van economische,
technologische, sociale, culturele en politieke veranderingen. Voor wat
betreft de stelselkenmerken wordt in hoofdzaak aandacht besteed aan
veranderingen in het prestatiestelsel. Het organisatie- en beheersstelsel
wordt in een apart beleidscircuit behandeld vanuit de gedachte: 'eerst de
inhoud, dan de organisatie'. Dit is een keuze die voor kritiek vatbaar is,
vooral gegeven de in het verleden ontstane vervlechting van de vier
219

SAMENVATTING, CONCLUSIES, AANBEVELINGEN

9.2.1.

stelselkenmerken. De critici wijzen eveneens op de eenzijdige, op bezuiniging gerichte benadering van de herstructurering van de sociale zekerheid.

Het is opgevallen dat in de PvdA en de VVD nu eigenlijk pas een fundamentele discussie op gang begint te komen over de herziening van het sociaal
zekerheidsstelsel. In tegenstelling tot de Kabinetsvoorstellen blijken in
deze partijen voorkeuren te bestaan voor een tweetrajectensysteem (basisinkomen plus aanvullende uitkeringen). Hiermee sluiten deze politieke
stromingen aan bij voorstellen die circa tien jaar geleden door o.a. Douben, Van Mierlo, Nijpels en Tamboer en enkele jaren geleden door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werden gedaan. Onder
invloed van de sociale partners is het toenmalige tweetrajectensysteem
vervangen door het huidig voorgestelde vangnetsysteem. De genoemde
politieke partijen wijzen evenals de FNV op een wenselijk geachte verandering van het financieringsstelsel als gevolg van de toenemende kapitalisering van de productie. Premieheffing over de toegevoegde waarde in
plaats van over het arbeidsloon wordt, nadat het circa tien jaar geleden
door Douben was voorgesteld, een politiek issue.
In deze fase bestaat er bij de critici nauwelijks aandacht voor het vraagstuk van de beleidsbenadering. Alleen Reynaerts en Veldkamp besteden er
aandacht aan.

Reynaerts kiest voor een incrementele beleidsbenadering in plaats van de
(holistische, op volledige 'verbouwing' gerichte) benadering die het Kabinet nu kiest. Evenals Veldkamp wijst hij op het tot ontwikkeling brengen
van 'een proces van maatschappelijke acceptaties' voor veranderingen in
de sociale zekerheid. Hiermee verwijzen zij naar een belangrijk kenmerk
van het communicatieve model. De noodzakelijke (tijdelijke) bezuinigingen in de sociale zekerheid moeten volgens beide critici iedereen even
sterk treffen.
Samenvattend kunnen wij vaststellen dat het na ruim vij ftien jaar discussie nog steeds ontbreekt aan een samenhangende visie op de toekomst van
de sociale zekerheid. Een brede maatschappelijke meningsvorming over
zoiets wezenlijks als de hervorming van de sociale zekerheid vindt, hoewel
verschillende keren door de Regering in het vooruitzicht gesteld, niet
plaats.
Gegeven de complexiteit van het beleidsgebied der sociale zekerheid ware
het aan te bevelen in de toekomst meer aandacht te besteden aan de wijze
waarop veranderingen in de sociale zekerheid tot stand kunnen komen.
Een grote planmatigheid, in termen van een systematische begeleiding
van alle fasen van het beleidsproces, is geboden. Vooral het Mixed
Scanning model en het optimaal beleidsmodel bieden hiertoe goede mogelijkheden. Deze modellen hebben echter ook beperkingen. In paragraaf
9.3., 9.5 en 9.6 zullen wij, bij het ontwikkelen van een nieuw beleidsmodel,
nader op deze beperkingen ingaan.
9.2.2. De beleidsbenaderingen in de organisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid
Wij hebben onderzocht welke beleidsbenadering ten grondslag heeft gelegen aan het beleidsproces inzake de herziening van de uitvoeringsorgani220
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satie van het arbeidsvoorzieningsbeleid. Globaal gezien kunnen er twee
fasen in dit beleidsproces worden onderscheiden, te weten:
de fase van de 'Blauwdruk'-aanpak en de fase van de 'action-research'
aanpak.

Na een uitvoerige departementale voorbereiding, die geleid heeft tot een
Blauwdruk voor een nieuwe uitvoeringsorganisatie, bleek een experimen-

tele implementatie bij vier Arbeidsbureaus na een half jaar reeds tot
mislukken gedoemd. De implementatiefase bleek te weinig doordacht en
te sterk gericht op het snel invoeren van een nieuw organisatiemodel.
In de 'action-research aanpak' die dan volgt staat een sociaal-psychologische organisatiebenadering centraal. De aandacht concentreert zich
voornamelijk op het 'welbevinden' van de personeelsleden van het Arbeidsbureau en er bestaat voornamelijk aandacht voor de werkzoekende als
cli6nt (aanbodzijde van de arbeidsmarkt). De machtsverhoudingen in de
totale arbeidsvoorzieningsorganisatie, alsmede de doelstellingen van het
arbeidsvoorzieningsbeleid worden ook in deze fase buiten beschouwing
gelaten.
De beleidsbenadering van de 'Blauwdruk'-fase kan getypeerd worden met
kenmerken van het 'rational-comprehensive' model. Dit geldt in het bijzonder de aspecten: grootschaligheid, top down-aanpak en samenhangend
daarmee een scheiding van sturen en uitvoeren. Kenniscentra worden niet
geraadpleegd. Er vindt een scheiding van doel en middel plaats met dien
verstande, dat het doel van het arbeidsvoorzieningsbeleid buiten beschouwing wordt gelaten, en dat het middel tot doel wordt verheven. Op een
essentieel aspect wordt er afgeweken van de 'rational-comprehensive'
benadering te weten, de status quo. In de Blauwdrukfase alsook in de
action-researchfase geldt dat de status quo, in het bijzonder het handhaven van de bestaande machtsverhoudingen, uitgangspunt is.
In de action-research-fase is niet duidelijk 66n bepaalde beleidsbenadering te herkennen. De overeenkomst met de Mixed Scanning-benadering is
nog het grootst.
Evenals in het beschouwde beleid inzake de sociale zekerheid geldt in het
bestudeerde aspect van het arbeidsvoorzieningsbeleid dat te weinig aandacht bestaat voor een systematische doordenking van het gehele beleidsproces. Afgezien van het gegeven dat het organisatievraagstuk ontkoppeld wordt van de doelstellingen van het arbeidsvoorzieningsbeleid is er
sprake van een haast naTeve kijk op de implementatievraagstukken. Van
een planmatige beleidsvoering is dan ook geen sprake. Vooral het Mixed
Scanning en het optimaal beleidsmodel bieden hiertoe goede mogelijkheden. In paragraaf 9.4., 9.5. en 9.7. zullen wij bij het ontwikkelen van een
nieuw beleidsmodel rekening houden met de kritiek op het Mixed Scanning
en het optimaal beleidsmodel.
9.2.3. De organisatiebenaderingen in de sociale zekerheid en de arbeidsvoorzieningen

De kenmerken van het systeemmodel van organisaties liggen ons inziens
ten grondslag aan zowel de organisatievoorstellen op het gebied van de
sociale zekerheid (Alternatieven- en Eindrapport (SER; adviesorganisatie)
en het Interimrapport (Overheid)), als op het gebied van de arbeidsvoorziening (Blauwdruk- en ANS-rapport). In het Alternatievenrapport worden
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(ongefundeerd) twee typologiean van bestuurlijke organisatiestructuren
tegenover elkaar gesteld. In alle andere rapporten ontbreken dergelijke
typologie6n of organisatiemodellen. De nadruk wordt gelegd op: de organisatie als totaliteit, de integratie van het geheel, de structuren, stabiliteit en beheersing.
In de organisatievoorstellen op beide beleidsgebieden ontbreekt het actorperspectief in zijn algemeenheid en het netwerkperspectief in het bijzonder. Samenhangend hiermee ontbreekt in de genoemde organisatievoorstellen aandacht voor het machtsvraagstuk in en tussen organisaties.
Enerzijds kan dit verklaard worden vanuit een onvolledige kennis van de
organisatiekunde, anderzijds is het aannemelijk dat een streven naar het
handhaven van de status quo hier debet aan is. Dit laatste komt onder
andere tot uitdrukking in strikt geclausuleerde onderzoeks- en experimenteervoorwaarden, zowel in de sociale zekerheid als in de arbeidsvoorziening.
Vanuit de optiek van de bestuurders is het heel rationeel om'macht weg te
denken' omdat men het systeemmodel van organiseren als ideaal ziet. In
de sociale zekerheid wordt het ontwikkelen van nieuwe organisatiemodellen in sterke mate bepaald door de machtsverhoudingen tussen de
sociale partners en de centrale overheid.
In de arbeidsvoorziening blijkt er sprake te zijn van een 'paradoxaal
dubbelkarakter' van organisatieopvattingen. Immers, tot de uitgangspunten van action research behoren: zelfsturende en -handelende actoren in
een proces van vernieuwing, regulering en belangentegenstellingen en de
constructieve werking van conflict. In een dergelijke aanpak is het niet
alleen onvermijdelijk dat doelstellingen en bevoegdheden- en machtsrelaties ter discussie worden gesteld maar ze moeten ook ten principale
gewijzigd kunnen worden. In de action-research-fase was dit echter niet
mogelijk omdat er enerzijds sprake was van een geisoleerd (op het GAB
gericht) en eenzijdig (op de werkzoekende gericht) experiment en anderzijds omdat de organisatieopvatting een bureaucratische is gebleven met
een sterke nadruk op de organisatie als totaliteit, een integratie van het
geheel en een top down-benadering.

9.3. Stagnatie in het beleid inzake de stelselherziening van de sociale
zekerheid

Het is zeker niet zo dat er 66n verklaring of oorzaak ten grondslag ligt aan
de voortdurende stagnatie in het beleid inzake de herziening van de
sociale zekerheid, in het bijzonder de uitvoeringsorganisatie. Zo kan
volgehouden worden dat in'fase 1: het stelsel', de noodzaak tot veranderen
in de sociale zekerheid nog niet echt aanwezig was. Eind zestiger jaren
moest de eerste oliecrisis nog komen en medio zeventiger jaren werd de
eerste oliecrisis nog niet door iedereen serieus genomen.
De werkloosheid begon vanaf het begin van de zeventiger jaren wel te
stijgen maar de echte versnellingen in de toename deden zich pas tegen
het einde van de zeventiger en het begin van de tachtiger jaren voor.
De mogelijkheden van de toepassingen van de micro-electronica (in zowel
de industrie als de dienstensector) werden vanaf de tachtiger jaren pas
goed voelbaar en zichtbaar. Discussies over het 'terugtreden van de
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overheid' tot uiting komend in voorstellen tot dereguleren en privatiseren,
vinden pas vanaf het begin van de tachtiger jaren plaats.
Op deze en andere'oorzaken' en veranderingen zullen wij niet als zodanig
ingaan. Wij richten de aandacht op de wijze waarop het beleid met deze
contingenties van de sociale zekerheid omgaat. Daartoe hebben wij in
hoofdstuk 2 twee ideaal-typische modellen van sociale zekerheid ontwikkeld en in hoofdstuk 3 zijn wij uitgebreid ingegaan op de huidige beleidscontext van de sociale zekerheid. Wij hebben vastgesteld dat er in de
geschiedenis van de sociale zekerheid twee hoofdmomenten of koerswijzigingen in de sociale zekerheid zijn geweest. Tegen het einde van de
negentiende eeuw werd met name onder invloed van de denkbeelden van
Bismarck de koers gezet in de richting van een stelsel van verplichte
sociale verzekeringen. In de jaren veertig werd onder invloed van vooral
Beveridge de koers verlegd in de richting van wat wij genoemd hebben het
zorgmodel van sociale zekerheid.
Het huidige Nederlandse stelsel van sociale zekerheid heeft kenmerken
van zowel het verzekeringen- als het zorgmodel.
De ontwikkeling van ons stelsel van sociale zekerheid is echter niet
verlopen volgens een vooraf ontwikkeld totaalconcept ('rational comprehensive'); het tegendeel is eerder waar. Het werk van de Commissie Van
Rhijn is wel bepalend geweest voor de koers van ontwikkelingen in de
sociale zekerheid, maar zeker niet voor de concrete inhoud en vorm ervan.
Deze heeft zich in de vijftiger en zestiger jaren, onder invloed van
economische groei, stukje bij beetje ontwikkeld. Een ontwikkeling die in
sterke mate werd bepaald door een kleine bestuurlijke elite bestaande uit
vertegenwoordigers van werkgevers-en werknemersorganisaties en de
centrale overheid. In de sociale zekerheid waren (zijn) de arbeidsverhoudingen centralistisch. Sociale zekerheid maakte als vanzelfsprekend deel
uit van het groeiende welvaartspakket van de individuele burgers, dat
niets leek te kosten.
Van een planmatige, dat wil zeggen een zekere (expliciete) wetenschappelijke, benadering van het beleid, zowel wat betreft de beleidsvoorbereiding als wat betreft de uitvoering van het beleid, was tot het einde van de
zestiger jaren geen sprake.
Indien wij echter de na-oorlogse periode (Beveridge, Van Rhijn) alsook de
periode vanaf circa 1900 (Bismarck) tot aan de Tweede Wereldoorlog
overzien dan kunnen wij constateren dat de ontwikkelingen in de sociale
zekerheid'gestuurd' werden door 'grote ideetin' (meta-policy making) over
doelstelling en grondslagen ervan. In de periode die wij beschouwd hebben
(vanaf 1967) heeft het tot nu toe ontbroken aan dergelijke richtinggevende
nieuwe ideein over grondslagen en doelstelling van de sociale zekerheid
voor de komende decennia.
In de beleidsbenaderingen heeft te sterk de nadruk gelegen op het veranderen van het stelsel of onderdelen ervan, zonder dat er - op grond van
meer fundamentele beschouwingen en wetenschappelijke analyses over de
aard van de (toenmalige) huidige en te verwachten problemen ingegaan
is op de noodzaak en wijzigingen in de grondslagen en doelstellingen van de
sociale zekerheid. Met dit te zeggen wordt gepleit voor een combinatie
van de Mixed Scanning benadering van beleid - waarin de hoofdlijnen van
het beleid (grondslagen, doelstellingen) worden vastgelegd met behulp van
de 'rational comprehensive' benadering en waarin de'detailzaken' (stelsel-
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kenmerken) worden ontwikkeld volgens de incrementele benadering van
beleid - en de optimale beleidsmodel-benadering - waarin in een beleidscyclus de volgende stadia worden doorlopen: vorming van het algemene
beleid (meta-policymaking; grondslagen en doelstelling), beleidsvorming
(policymaking; stelselkenmerken ontwikkelen), uitvoering en nazorg
(post-policymaking; implementatie) en tenslotte terugkoppeling (feedback; communicatie en terugkoppeling tussen alle stadia van de beleidscyclus).
Een dergelijke benadering betekent niet dat er geen politieke tegenstellingen zullen ontstaan. Wij hebben er eerder op gewezen dat zowel het
Mixed Scanning model als (met name) het optimale beleidsmodel nog te
weinig rekening houden met'het politieke karakter' van beleid. Immers elk
beleidsproces wordt in sterke mate beinvioed door handelende actoren
(organisaties), die in meer of mindere mate naast het oplossen van problemen gericht zijn op het handhaven c.q. uitbreiden van hun eigen plaats
(macht, middelen, taken, domein, etc.) in het beleid. Beleidsbenaderingen
kunnen daar niet aan voorbijgaan. Het verloop van het beleidsproces in de

sociale zekerheid vanaf 1967 kan gezien worden als een empirische ondersteuning van bovenstaande opmerkingen over de 'politiek handelende actoren'. Een kleine elite van topactoren domineerde gedurende een groot
aantal jaren het beleidsproces op een zodanige wijze dat het stadium van
de beleidsvoorbereiding maar moeizaam kon worden verlaten. Een groot
aantal actoren werd niet betrokken bij het proces. In een nieuw te ontwerpen beleidsmodel zullen wij met het bovenstaande rekening houden. E6n
en ander betekent eveneens dat organisatie-analyses en -ontwerpen die
voorbij gaan aan het actor-model getuigen van een eenzijdige en onvolledige kijk op de werkelijkheid.
9.4.

Arbeidsbureau Nieuwe Stijl is 'verouderd'

De vraag die in dit verband in de probleemstelling geformuleerd is luidt:
Kan vanuit een organisatiekundig en bestuurskundig perspectief worden
verklaard waarom, op het gebied van de reorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid, de nieuwe organisatiestructuur (ANS) niet meer beantwoordt aan de eisen van het arbeidsvoorzieningsbeleid op het moment
dat deze langs procesmatige weg is ingevoerd ?
Alvorens deze vraag beantwoord kan worden moet eerst worden toegelicht op grond waarvan wij van mening zijn dat de in de vraag opgesloten
bewering juist is.
De indrukken uit de reeds meer dan drie jaar durende contacten die wij in
het kader van het RCC-evaluatie-onderzoek met Arbeidsbureaus en uitvoeringsorganisaties op het gebied van de sociale zekerheid hebben bevestigen deze bewering. Doorslaggevender en fundamenteler ter ondersteuning van genoemde bewering zijn echter de volgende ontwikkelingen:
Het ANS is een aanbod-organisatie waarin de werkzoekende onder al
dan niet intensieve begeleiding van het arbeidsbureau een baan
tracht te vinden. De algemene arbeidsvoorziening (AAV) is er voor
de werkzoekende die zichzelf grotendeels kan helpen en de bijzondere arbeidsvoorziening (BAV) is er voor de werkzoekenden die dat

nfet kunnen. De vakbemiddelaars (dit zijn arbeidsbemiddelaars ingedeeld naar bedrijfssectoren (bouw, metaal etc.)) bestaan niet meer
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in het ANS. Kennis van specifieke aspecten van de vraagzijde van de
arbeidsmarkt is daardoor structureel afwezig in het Arbeidsbureau
Nieuwe Stijl.
Het arbeidsvoorzieningsbeleid is in 1984 fundamenteel van doelstelling veranderd. De beleidsaccenten zijn verlegd van de aanbodnaar de vraagzijde van de arbeidsmarkt. De cliiint-werkgever staat
nu centraal. De aanbodzijde wordt in drie categorie6n ingedeeld:
bemiddelbaar, niet meer bemiddelbaar en een tussencategorie. De
bemiddelingsactiviteiten richten zich in het kader van het benadrukken van de vraagzijde van de arbeidsmarkt op de categorie van
(nog) bemiddelbaar aanbod. Ongetwijfeld zal het bemiddelingspercentage van het Arbeidsbureau hierdoor stijgen. Of het totale aantal

-

geplaatsten daardoor ook toeneemt is de vraag. Van belang is echter
de constatering dat de ANS-structuur niet past bij deze wijziging
van de doelstelling in het arbeidsvoorzieningsbeleid.
De Arbeidsbureaus in de vier grote steden onderkennen dit in het
rapport 'Project grote steden; Reorganisatie-voorstel' (1), als gewezen wordt op het ondeelbare karakter van het bemiddelingsproces. De ANS-formule is hiermee in strijd. Deze Arbeidsbureaus
hebben de vakbemiddelaars dan ook niet 'opgeheven'.

Het gevolg is dat de organisatiestructuur is veranderd in een beleidsproces
waarin de doelstelling van het arbeidsvoorzieningsbeleid 'buiten schot'
moest blijven. Nu de nieuwe structuur er is en de arbeidmarktsituatie
inmiddels volledig is veranderd ten opzichte van het begin van de zeventiger jaren, wordt de doelstelling van het arbeidsvoorzieningsbeleid veranderd. Een meer doordachte beleids- en organisatiebenadering had dit
probleem kunnen voorkomen. In paragraaf 7.6. hebben wij aangegeven
welke vragen gesteld en beantwoord hadden moeten worden indien het
arbeidsvoorzieningsbeleid en de omgeving van het Arbeidsbureau (de arbeidsmarkt) in de analyse waren betrokken.
Indien een incrementele beleidsbenadering was gevolgd dan zou men stap
voor stap de zich voordoende 'kleine' arbeidsbemiddelings- c.q. arbeidsvoorzieningsproblemen hebben opgelost. De structuur van de organisatie
zou zich geleidelijk aangepast hebben aan nieuwe situaties, zonder dat
echter de status quo in de organisatie zou zijn veranderd.
Indien de Mixed Scanning benadering of de optimale beleidsmodelbenadering van beleid zou zijn gevolgd dan zou in elk geval het arbeidsvoorzieningsbeleid (-doelstelling) ter discussie gesteld zijn alvorens de organisatiestructuur zou zijn veranderd. In feite werken de grote steden volgens
dit beleidsmodel. Immers ze stellen (2) de organisatiestructuur afhankelijk van de keuze op een 'schaal van beleidsdimensies'. Deze schaal ziet
er als volgt uit: vraaggericht versus aanbodgericht, preventief versus
curatief, intensief versus extensief, lange termijn versus korte termijn,
maximale versus minimale interpretatie van de taakopdracht en tenslotte
maximale versus geen marktbeTnvloeding.
Indien tenslotte de communicatieve beleidsbenadering zou zijn gevolgd,
dan zou bij het herzien van de organisatiestructuur meer rekening zijn
gehouden met het regionale netwerk van actoren, te weten: werkgeversen werknemersorganisaties, bedrijven, lokale en provinciale overheden,
uitkeringsorganisaties (GSD, BV), onderwijsorganisaties, etc.
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In paragraaf 9.7. zullen wij nader ingaan op het arbeidsvoorzieningsbeleid
tegen de achtergrond van een nieuw beleidsmodel.
9.5.

Een ander beleidsmodel; de contouren van de interactieve belei(Is-

benadering
Na het voorgaande komen wij tot de conclusie dat er, zowel voor het
beleid inzake de sociale zekerheid als het beleid inzake de herziening van
de organisatiestructuur van het arbeidsvoorzieningsbeleid, een andere

beleidsbenadering nodig is.
Wij zullen de contouren van zo'n nieuwe (interactieve) beleidsbenadering
allereerst beknopt schetsen (3). Vervolgens zullen wij de interactieve
beleidsbenadering bespreken in termen van het beleid inzake de sociale
zekerheid (paragraaf 9.6.) en de arbeidsvoorziening (paragraaf 9.7.). Met
deze wijze van presenteren brengen wij tevens tot uitdrukking dat er geen
sprake kan zijn van een algemeen toepasbaar en gedetailleerd uitgewerkt
beleidsconcept voor alle beleidsgebieden (4). Gezien de grote verschillen
tussen beleidsgebieden in termen van onder andere historische ontwikkelingen, huidige situatie en problemen daarin, de mate van onzekerheid en
onvoorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen en de complexiteit in
termen van bijvoorbeeld het aantal actoren, is telkens een nadere modificatie van een slechts in contouren geschetst ander beleidsmodel wenselijk.

De contouren van de interactieve beleidsbenadering
Het interactieve beleidsmodel sluit aan bij de (kennis)ontwikkelingen in de
bestuurskunde en de organisatiesociologie. In deel III, in het bijzonder in
hoofdstuk 6, hebben wij de normatief-instrumentele modellen van planning en beleid en de hoofdmodellen in de organisatiesociologie met elkaar
in verband gebracht. Voor een goed begrip van de plaatsbepaling van het
interactieve beleidsmodel is een kort resumd op zijn plaats.
Het incrementele beleidsmodel is ontstaan als een kritische reactie (anti-these) op het 'rational comprehensive' model. Etzioni ontwikkelde het
Mixed Scanning model als een derde benadering in de vorm van een
synthese tussen de beide eerder genoemde beleidsmodellen. Op deze
manier ontstonden nog twee andere synthese modellen, te weten: het
optimaal beleidsmodel van Dror en het communicatieve model van Van
Gunsteren. Etzioni benadrukte dat hoofdlijnen van beleid anders benaderd
moeten worden dan 'details' van beleid. Dror legde de nadruk op het
doelgericht, procesmatig en dynamisch ontwikkelen van beleid met aandacht voor evaluatie en feedback. Van Gunsteren ten slotte wees op het
politieke karakter van planning en beleid alsmede op het belang van het
betrekken van de burgers bij het beleidsproces. Beleidsdoelen en -middelen zijn niet te scheiden. Hij benadrukte een bottom up-benadering van het
beleid.
In de organisatiesociologie bestaan twee hoofdmodellen van organisaties
te weten het 'systeem- of structuurmodel' en het 'partijen- of actormodel'. Een nieuwe ontwikkeling in de organisatiesociologie bestaat erin dat
steeds meer wordt ingezien dat beide modellen eerder complementair aan
elkaar zijn dan als elkaars tegenpolen moeten worden beschouwd.
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In hoofdstuk 6 hebben wij aannemelijk gemaakt dat in het 'rational comprehensive' model van planning en beleid organisaties als systemen worden
opgevat. In het incrementele en vooral het communicatieve beleidsmodel
worden organisaties opgevat als handelende actoren. Zowel in het Mixed
Scanning model als in het optimaal beleidsmodel worden organisaties
opgevat als systeem on actor. De nadruk ligt echter op het systeemkarakter van organisaties.

Het interactieve beleidsmodel nu is te zien als het begin van een nieuwe
triade-cyclus in het dialectisch kennisontwikkelingsproces. De synthese
modellen van planning en beleid (Mixed Scanning, optimaal beleidsmodel
en communicatieve model) worden bekritiseerd vanuit inzichten uit de
organisatiesociologie, in het bijzonder vanuit het synthese model van
organisaties (systeem en actor) alsook vanuit de inzichten uit de netwerken van organisaties.

*
Het algemene vertrekpunt is dat de maatschappelijke orde primair
een politieke orde is. De pluriformiteit van belangen, zoals door (georganiseerde) individuen, groepen of organisaties (actoren) uitgedragen, vormt
de grondstag voor het politieke stelsel en het bestuurlijk apparaat dat
daarmee verbonden is. In een pluralistische maatchappijstructuur, waarin
handelende actoren door een bepaalde maatschappelijke arbeidsdeling op
elkaar zijn betrokken speelt het machtsvraagstuk een belangrijke rol. Er is
sprake van een dynamisch geheel omdat de aard van de maatschappelijke
arbeidsdeling ten gevolge van nieuwe machtsevenwichten tussen (nieuwe)
actoren steeds aan verandering onderhevig is. In de interactieve beleidsbenadering wordt derhalve het beleid benaderd vanuit de vraagstelling: in
welke zin is er orde (structuur) mogelijk in een door ongelijkheid en
belangentegenstellingen (actoren) gekenmerkte maatschappij ? Het antwoord hierop luidt: door het hanteren van macht.
In hoofdstuk 4 hebben wij aangegeven dat wij ons in deze studie hoofdzakelijk met overheidsbeleid zullen bezighouden. In de voluntaristische
denkrichting met betrekking tot planning en beleid wordt aan de overheid,
en dus aan het overheidsbeleid, evenals in het historisch politieke en
systeem-functionele planningsbegrip, een belangrijke rol toegekend. Geheel anders is dit bij de relativistische denkrichting waarin het 'vrij
handelende individu' als vertrekpunt is genomen. De structuralistische
denkrichting van planning en beleid, die zoals wij hebben laten zien nauw
verwant is met het institutionele planningsbegrip, kent een minder sterke
rol toe aan de overheid en verwacht veel van de maatschappelijke krachten. In het 'planning als onderneming'-concept van de onderzoekers van de
WRR wordt nadrukkelijk 'gekozen' voor de structuralistische denkrichting
met een (impliciete) nadruk op een positieve waardering van de werking
van de maatschappelijke krachten (relativisme). Deze impliciete voorkeur
past wellicht in het tijdsbeeld waarin privatisering en deregulering de
termen zijn om de te ver ontwikkelde overheidsbemoeienis (voluntarisme)
aan de kaak te stellen.
*
In de interactieve beleidsbenadering nemen wij in zijn algemeenheid
het relativisme, dat wil zeggen het zelforganiserend en -sturend vermogen van actoren (individuen, groepen en organisaties), als uitgangspunt.
De mate waarin het relativisme wordt beTnvloed door het voluntarisme
wordt bepaald door de toetscriteria zoals deze in onze parlementaire
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democratie tot stand komen. Anders gezegd: indien de wil van het volk via
democratische verkiezingen ertoe leidt dat bijvoorbeeld gedurende een
langere periode liberale partijen over een parlementaire meerderheid
beschikken en tevens de regering vormen dan zat het beleid en de beleidsvorming in zijn algemeenheid in sterke mate gekarakteriseerd kunnen
worden met relativistische kenmerken. Indien daarentegen de sociaaldemocratische stroming de macht heeft dan zal het genoemde beleid in
zijn algemeenheid te karakteriseren zijn met voluntaristische kenmerken.
*
In zijn algemeenheid geldt dat in het kader van de sociale zekerheid
het verzekeringenmodel en het zorgmodel uitingen zijn van respectievelijk het relativisme en het voluntarisme. Bovenstaande redenering houdt
in dat een beleidsbenadering nooit en te nimmer politiek neutraal is (kan
zijn). De stelling van Van Gunsteren dat'planning politiek is' heeft dan ook
een dubbele betekenis te weten: politiek in de zin van 'ideologisch gericht
handelen' en politiek in de betekenis van'veranderen door onderhandelen',
dat wil zeggen het actorperspectief uit de organisatiesociologie.
De tweede betekenis leidt echter tevens tot een 'natuurlijke' beTnvloeding
van het relativisme door het voluntarisme. Immers in hoofdstuk 5 hebben
wij aannemelijk gemaakt dat actoren (organisaties, groepen) steeds in
meer of mindere mate een strategie tot zelfhandhaving ontwikkelen. In
een beleidsproces, dat opgevat kan worden als verlopend in een netwerk
van actoren, kan deze strategie, zeker als het om vernieuwend beleid
gaat, leiden tot ernstige stagnaties. Stagnaties die vooral gedomineerd
zullen worden door traditionele krachten, dat wil zeggen actoren (organisaties) die over historisch verworven machtsposities in het netwerk beschikken. In hoofdstuk 6 hebben wij in algemene zin laten zien dat veranderingen in de (centrale) overheidsorganisatie juist vanwege de traditionele krachten niet van de grond komen. In hoofdstuk 7 hebben wij, meer in
het bijzonder voor de sociale zekerheid, laten zien dat centrale werkgevers- en werknemersorganisaties het beleidsproces gedurende lange tijd
naar hun hand hebben weten te zetten (vooral in de beschouwde fasen 1 en
2; 1967 tot 1980).
* Een belangrijk kenmerk van de interactieve beleidsbenadering in
gelegen in het structureren van het interactieproces tossen de beleidsniveaus (verticale interactie) en 6p de beleidsniveaus (dat wil zeggen tussen
de actoren op deze niveaus, horizontale interactie).
Dit, zo bleek in paragraaf 4.4.2., is bij de normatief-instrumentele modellen van planning en beleid niet of nauwelijks het geval.
Bij met 'rational-comprehensive' model niet omdat dit een 'machtloze'
benadering is waarin het handelend optreden van actoren wordt ontkend
en waarin organisaties als systemen worden opgevat. Het incrementele
model onderkent wel handelende actoren, echter binnen de grenzen van de
bestaande machtsverhoudingen. Dit betekent dat er wel stap-voor-stap
kleine veranderingen in het beleid mogelijk zijn, maar dat de actoren niet
echt in staat zijn om de doelstellingen van het beleid te veranderen. Het
optimale beleidsmodel houdt wel rekening met het bestaan van meerdere
actoren maar vertrekt uiteindelijk toch vanuit het gegeven dat er een en
niet meerdere concurrerende beleidsdoelen zijn. Uiteindelijk domineert
de systeembenadering van organisaties. Het communicatieve beleidsmodel benadrukt het belang van actoren in het beleidsproces zeer sterk.
Echter in deze benadering wordt 'de redelijke discussie en de wilsvorming
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over een gemeenschappelijke toekomst' zo sterk benadrukt dat daarmee
voorbij gegaan wordt aan de op machtshandhaving c.q. machtsuitbreiding
gerichte strategieen van actoren. Het beheersaspect van het beleid wordt
verwaarloosd met als gevolg: stuurloosheid.
*
Juist vanwege de natuurlijke drang van actoren om uiteindelijk, dat
wil zeggen als het er in de onderhandelingen op aankomt, het eigenbelang,
de autonomie en de domeinbewaking voorop te stellen, of althans in (zeer)
belangrijke mate te laten meewegen, zal steeds (bij)sturing op het 'naast
hogere niveau' plaats moeten kunnen vinden. Het bovenstaande betekent
dat de bemoeienis van het 'naast hogere niveau' steeds algemener en
globaler van aard zal zijn. Het aan de cybernetica ontleende concept van
de 'meta-sturing' is nauw met deze gedachte verbonden. Op het laagste
niveau vindt 'uitvoering en sturing' (zelforganisatie en -sturing) plaats en
op het hoogste niveau worden algemene doeistellingen ontwikkeld, alsmede kaders geschapen. De interactieve benadering kent een zeer belangrijke rol toe aan de politiek: zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Immers, politieke partijen en Parlement, staten en raden zijn
'de laatste naast hogere niveaus'. Voor wat betreft de relatie tussen
wetenschap (kenniscentra) en politiek wordt aangesloten bij het pragmatische model waarin de wetenschap invloed heeft op de doelstellingen van
het beleid en waarin omgekeerd de politiek de keuze van de middelen niet
uitsluitend overlaat aan de wetenschap.
*
De actoren dienen over zodanige middelen (in termen van bevoegdheden, financittle middelen) en vaardigheden te beschikken dat ze hun
(nieuwe) rol in het beleidsproces ook daadwerkelijk kunnen spelen.
*
Een ander belangrijk kenmerk van de interactieve beleidsbenadering
is in dit verband het belang dat gehecht wordt aan het proces van interactie tussen (wederzijds) afhankelijke actoren; zowel op een bepaald niveau
(horizontale interactie) als tussen de niveaus (verticale interactie).
Beleidsvoring is dynamisch en niet statisch. Dat wil zeggen dat er een
permanent proces plaatsvindt waarin de beleidscycli (zie Drors optimaal
beleidsmodel) elkaar opvolgen en waarin tevens sprake is van een voortdurende confrontatie van belangen. De institutionele vormgeving van het
beleidsproces moet rekening houden met deze dynamiek. Het contingentiemodel kan hierbij (in tegenstelling tot het bureaucratiemodel en het
Scientific Managementmodel) een belangrijk uitgapgspunt zijn. Het contingentiedenken impliceert immers dat er niet een beste manier van
'beleid maken' is, maar dat afhankelijk van een aantal omstandigheden een
manier gekozen kan worden die tot de beste resultaten zal leiden. De
omstandigheden zullen per beleidsgebied (-proces) ingevuld moeten worden. In hoofdstuk 8 hebben wij bijvoorbeeld laten zien dat het verstoringspatroon per regio en per relatie-paar van organisaties verschillend kan
zijn. Een uniforme institutionalisering zal dan ook niet bevorderlijk zijn
voor het ten volle benutten van het zelforganiserend en -sturend vermogen van actoren in het regionale netwerk.
Te denken valt aan de volgende algemene omstandigheden:
De historisch gegroeide verhoudingen tussen de overheid en maatschappelijke actoren en de mogelijkheden tot verandering hierin.
De wijze waarop maatschappelijke actoren als belangenorganisaties, advieslichamen en uitvoeringsorganisaties georganiseerd zijn
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en hoe de onderlinge verhoudingen tussen deze actoren op een
bepaald beleidsgebied zijn.
De wijze waarop de overheid per beleidsgebied op centraal, provinciaal en lokaal niveau is georganiseerd en de wijze waarop de
onderlinge betrekkingen tussen de drie bestuurslagen zijn geregeld.
De mate waarin ontwikkelingen op bepaaide beleidsgebieden voorspelbaar en beTnvtoedbaar zijn.
De mate van vervlechting met belendende beleidsgebieden.
* In hoofdstuk 4 hebben wij laten zien dat beleid steeds betrekking
heeft op een doelgerichte actie. In de interactieve beleidsbenadering
wordt hieraan toegevoegd dat er nooit sprake za! zijn van een einddoel.
Wij wezen er reeds op bij het dynamische en procesmatige karakter van
beleid. Steeds zullen in de beleidsarena nieuwe doelen worden gesteld.
*
In verband met de overzichtelijkheid en de beheersbaarheid van een
dergelijk dynamisch beleidsproces is duidelijkheid geboden. Zo dient er
duidelijkheid te bestaan in de taken en bevoegdheden van de actoren op de
verschillende bestuurlijke niveaus. Op elk bestuurlijk niveau dient er
duidelijkheid te bestaan tussen de 'overheidsactoren' en de maatschappelijke actoren. En tenslotte geldt dat er duidelijkheid moet bestaan in de
procedure en planning van het beleidsproces in de tijd, eventueel per
beleidsfase (voorbereiding, vorming, uitvoering, terugkoppeling, evaluatie). Met name moet duidelijk zijn welke beslissingen (uiterlijk) op welk
moment genomen moeten worden. Bovenstaande impliceert dat grote
waarde wordt toegekend aan het duidelijk structureren van het beleidsproces. Beleid is structuur en arena tegelijk.
Het interactieve beleidsmodel kan aan de hand van de volgende kenmer-

ken worden samengevat:

*
*

Het zelforganiserend en -sturend vermogen van actoren wordt als
uitgangspunt genomen.
Beleid is een dynamisch proces waarin steeds nieuwe doelen worden
gesteld in een netwerk van interacterende, (wederzijds) afhankelijke actoren.

*

*
*

*
*

*
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Vanwege de in meer of mindere mate gerichtheid van actoren op het
benadrukken van 'eigen belang' is (bij)sturing op het naast hogere
niveau geboden.
Het principe van de meta-sturing geldt als uitgangspunt. Het 'hoogste niveau' houdt zich derhalve bezig met opstellen van de koers en
de kaders van het beleid.
Duidelijkheid in termen van taken en bevoegdheden per actor en per
bestuursniveau is geboden evenals duidelijkheid in termen van de
planning van het beleidproces in de tijd. Steeds moet duidelijk zijn
wie welke beslissingen (uiterlijk) op welk moment neemt.
Beleid is 'structuur en arena tegelijk'.
In verband met de institutionele vormgeving van het beleidsproces
wordt het contingentiedenken als uitgangspunt genomen. Afhankelijk van nader te definitiren omstandigheden zal de institutionele
vormgeving per beleidsgebied verschillend zijn. Dit impliceert een
gedifferentieerde beleidsbenadering.
Evaluatie en bijsturing wordt sterker benadrukt dan beheersing door
middel van steeds meer verfijnde regels.
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De kenniscentra hebben invloed op de doelstellingen van het beleidsproces en de politiek laat de keuze van de beleidsmiddelen (-instrumenten) niet uitsluitend over aan de kenniscentra.
Beleidsbenaderingen zijn niet politiek-ideologisch neutraal.

Het sociaal zekerheidsbeleid en de interactieve beleidsbenadering

Op grond van de bevindingen in hoofdstuk 7 en 8 alsmede op basis van de
contourenschets van de kenmerken van de interactieve beleidsbenadering
zullen wij in deze paragraaf ingaan op enkele aspecten van het beleid
inzake de sociale zekerheid, in het bijzonder de uitvoeringsorganisatie.
Wij zullen ons hierbij bepalen tot enkele hoofdpunten. Tevens zullen wij
ingaan op de aspecten van vraag 6 van de probleemstelling van deze
studie.

Het primaat van de politiek
Parlement en politieke partijen hebben zich te lang afzijdig gehouden in
het sociaal zekerheidsbeleid. Mede daardoor kon de invloed van twee
actoren, te weten de centrale werkgevers- en de werknemersorganisaties,
het beleid inzake de sociale zekerheid domineren. Politieke partijen zullen zich eerst wezenlijk moeten bezinnen op de grondslagen en doelstellingen van de sociale zekerheid alvorens het stelsel van sociale zekerheid in
meer structurele zin wordt veranderd. Indien dit niet gebeurt dan zal het
nieuw te ontwikkelen stelsel weinig standvastig blijken te zijn. Bovendien
is het risico erg groot dat de doorzichtigheid en de toegankelijkheid
alsmede de beheersbaarheid eerder zal afnemen dan toenemen.
Een en ander betekent dat in het beleidsnetwerk op landelijk niveau een
proces op gang moet komen dat uiteindelijk zal moeten leiden tot een
echte derde koerswijziging in de sociale zekerheid.

De wetenschap heeft een belangrijke taak in het beleid inzake de sociale

zekerheid

Niet alleen de politiek maar ook de wetenschap is tot nu toe in belangrijke
mate te kort geschoten inzake de sociale zekerheid. Vanuit de verschillende wetenschappelijke disciplines is te weinig en te versnipperd gewerkt
aan de bestudering van het vraagstuk van de sociale zekerheid. Alleen het
vraagstuk van de economische grondslag van de sociale zekerheid werd op
een enigszins systematische wijze tegen de achtergrond van noodzakelijk
geachte veranderingen bestudeerd. Hoewel de laatste tijd enige intensivering van de wetenschappelijke interesse en inspanning valt waar te nemen
(onder andere: zwaartepunt WRR (1984), start experimentele studierichting sociale zekerheidswetenschappen (1984), instelling van de Commissie

Onderzoek Sociale Zekerheid (1983) en van het Nederlands Genootschap
voor Sociale Zekerheid (1982)), is het van belang om te komen tot een
intensieve en planmatige bestudering van zowel fundamentele (grondslagen, doelstellingen) als meer operationele (stelselkenmerken) aspecten
van de sociale zekerheid in het licht van de komende decennia.
Planmatige bestudering krijgt hierbij de betekenis die wij hieraan in
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hoofdstuk 4 hebben gegeven, te weten: een zekere wetenschappelijke
begeleiding van alle fasen van het beleidsproces.
Hoewel de wetenschappelijke arbeid, zeker bij vraagstukken van fundamentele aard in vrijheid moet kunnen plaatsvinden is in het licht van de
interactieve beleidsbenadering een wisselwerking tussen wetenschap en
politiek op zijn plaats.
De politiek mag bij het vormgeven van de intensivering van de wetenschappelijke bestudering van het vraagstuk van sociale zekerheid, alsook
bij het formuleren van wetenschappelijk beleidsonderzoek niet aan de zijkant blijven staan.

Eerst de grondslagen en doelstellingen vernieuwen; dan de stelselkenmerken in onderlinge samenhang veranderen
In het bovenstaande hebben wij gepleit voor een
intensivering van de
wetenschappelijke inspanning op het gebied van de sociate zekerheid
maar, belangrijker, nog voor een op de voorgrond treden van de politiek.

Alvorens het stelsel van de sociale zekerheid wordt veranderd is het van
belang om langs planmatige wegen te komen tot het opstellen van een
nieuwe koers inzake de sociale zekerheid. En juist omdat ook dit een
politiek proces is (actor-benadering) kan geen andere instantie in een
parlementaire deinocratie de knopen doorhakken dan de politiek, te weten: Regering en Parlement. De eerste twee stadia van het optimale
beleidsmodel van Dror kunnen hierbij als leidraad dienen. Veranderen van
het stelsel zonder een grondige bezinning op de grondslagen en doelstellingen van de sociale zekerheid zal tot een onsamenhangend en weinig
standvastig beleid inzake de sociale zekerheid leiden.
Het is evident dat bij het voorbereiden van een nieuwe beleidskoers inzake
de sociale zekerheid maatschappelijke
belangenorganisaties als de werkgevers- en werknemersorganisaties, advieslichamen, uitvoeringsorganen,
clitinten en niet in de laatste plaats de burgers in zijn algemeenheid,
worden betrokken.
Meer concreet zouden in dit verband de volgende fasen onderscheiden
kunnen worden:
- het formuleren van enkele scenario's inzake grondslagen en doelstellingen van de sociale zekerheid welke mede gebaseerd zijn op
wetenschappelijke analyses,
- een discussie in politieke partijen alsmede een 'communicatie' met
bovengenoemde actoren,
een behandeling in de Tweede Kamer nadat de Regering voorstellen
ter zaken heeft uitgewerkt, en
het op grond van het bovenstaande in onderlinge samenhang ontwerpen van een nieuw stelsel van sociale zekerheid.

Meer doelmatigheid, doorzichtigheid en dientgerichtheid, of met andere
woorden: verbeteren van het bestaande
In het voorgaande hebben wij gepleit voor het meer planmatig en grondig
vaststellen van een nieuwe koers inzake de sociale zekerheid voor de
toekomst. Het belang van de sociale zekerheid voor burger en staat
rechtvaardigt een dergelijke benadering ons inziens. Een dergelijk proces
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zal enige jaren in bestag nemen. In de tussentijd zullen veranderingen en
aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld in verband met noodzakelijk geachte bezuinigingen in de collectieve sector, in het bijzonder de overdrachtsuitgaven, tegen de achtergrond van de aanhoudende economische problemen. Een dergelijk beleid kan leiden tot nominale veranderingen in het
financierings- en prestatiestelsel. Dergelijke veranderingen hebben de
afgelopen jaren reeds plaatsgevonden en zijn nog gaande.
Zoals wij in hoofdstuk 2 en 3 hebben laten zien zijn er vanaf 1967 tot heden
beleidsmatige pogingen in het werk gesteld om het organisatie- en beheers-en toezichtsstelsel te verbeteren. Echter tot nu toe zonder duidelijk
aantoonbaar succes.

In afwachting van een eventuele grondige herziening van de sociale zekerheid is het aan te bevelen om de noodzakelijk geachte doorzichtigheid,
clitintgerichtheid, beheersbaarheid en doelmatigheid op een andere manier te bewerkstelligen. Immers de methode van de groots opgezette
reorganisatieschema's blijkt niet effectief te zijn (zie hoofdstuk 7). Vrijwillige coilrdinatie van het uitvoeringsbeleid (OWA) en de uitvoering
(RCC's) kan in de huidige organisatorische setting slechts zeer magere
resultaten opleveren (5). Toch is, getuige bijvoorbeeld de onderwerpen die
in het OWA worden geagendeerd en gezien de knelpunten en verstoringen
die door de uitvoeringsorganisaties naar voren worden gebracht (zie
hoofdstuk 8), alsmede gezien de analyses in de diverse rapporten (o.a.
Eind-en Interimrapport; hoofdstuk 7), de noodzaak om te komen tot verbeteringen in het uitvoeringsbeleid en de uitvoering zelf levensgroot
aanwezig.
Volgens de interactieve beleidsbenadering zou een dergelijk veranderingsproces, gericht op het verbeteren van de doelmatigheid, doorzichtigheid,
clidntgerichtheid als volgt kunnen verlopen.
Het zelforganiserend en -sturend vermogen van uitvoeringsorganisties (zoals de districtskantoren van het GAK en de zelfadministrerende BV'n, de perifere kantoren van het GMD, het GAB en de
GSD'n) wordt meer dan nu het geval is benut, eventueel vergroot.
E6n en ander betekent dat centrale organisaties als het hoofdkantoor van het GAK, het centraal kantoor van de GMD, de centrale
kantoren van de acht zelfadministrerende bedrij fsverenigingen, het

Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening (Centrate Dienst)

-

en het Directoraat-Generaal voor de Sociale Zekerheid, bevoegdheden moeten overdragen (decentralisatie) aan de eerder genoemde
uitvoeringsorganisaties. Deze decentralisatie hoeft niet in alle vier
de hitirarchische systemen in gelijke mate te worden doorgevoerd.
Wij verwijzen in dit verband naar hoofdstuk 8.
De besturen van de genoemde organisaties zullen daartoe onderling
en elk afzonderlijk principe-afspraken moeten maken.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet erop toe dat
dergelijke principe-afspraken tot stand komen (meta-sturen).
In feite betekent het bovenstaande een keuze voor een meer 'organische' manier van organiseren (zie hoofdstuk 5).
Als gevolg van de genoemde decentralisatie in elk van de vier 'hierarchisch bestuurde systemen' (BV'n, GMD, GAB, GSD'n) ontstaat de
mogelijkheid dat de betreffende lokale en regionale uitvoeringsorganisaties zich voordoende uitvoeringsproblemen zolf oplossen, in
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plaats van 'een oplossing vragen' aan de respectievelijke directies
en/of besturen. Het zelf oplossen kan ook betekenen dat tussen
regionale of lokale uitvoeringsorganisaties afspraken worden gemaakt. In hoofdstuk 8 hebben wij aannemelijk gemaakt dat decentralisatie in de hi6rarchische systemen kan leiden tot meer samenwerking in de regio en dit leidt weer tot een vermindering van het
verstoringenpatroon tussen lokale en regionale organisaties.
Op deze manier worden vooral technische codrdinatie- en afstem-

mingsproblemen (verstoringen) opgelost. Regionale verschillen in de
interpretatie van de sociale zekerheidswetten en arbeidsvoorzieningsinstrumenten zullen een vermoedelijk gevolg zijn van deze
aanpak.

-

-

-
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Echter, wij wezen er reeds op, de met meer bevoegdheden toegeruste lokale en regionale uitvoeringsorganisaties zullen een natuurlijk streven ontwikkelen om hun autonomie (domein) te beschermen
ook als daarmee bepaalde problemen onopgelost blijven.
Nu treedt, mede ook uit oogpunt van eventuele ongewenste regionale verschillen in de toepassing van wetten en regelingen, het principe van de 'bijsturing op het naast hogere niveau' in werking.
Op het naast hogere niveau wordt een Regionaal Cotlrdinatie Orgaan (RCO) ingesteld. Deze organen moeten over de bevoegdheid
beschikken om bindende adviezen of aanwijzingen te geven inzake
de lokale en regionale uitvoering. De lokale en regionale uitvoeringsorganen zullen daartoe een deel van hun (nieuwe) bevoegdheden
moeten afstaan aan het RCO. Decentralisatie wordt derhalve weer
gevolgd door een zekere mate van centralisatie.
Het RCO zal ervoor zorgen dat de meer beleidsmatige lokale en
regionale uitvoeringsproblemen worden opgelost.
Het RCO kan stuiten op meer structurele problemen in de uitvoering. Bijvoorbeeld de niet op elkaar aangepaste rayonindeling van de
verschillende uitvoeringsorganisaties, een te sterke organisatorische versnippering bij de uitvoering van de WW en WAO/AAW en
tenslotte het ontbreken van de bereidheid bij de vier 'hi*rarchische
systemen' gezamenlijk oplossingen door te voeren (verkokering). In
hoofdstuk 8 blijkt bijvoorbeeld dat de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen een geisoleerde positie in het regionale netwerk innemen. Ook kunnen er wettelijke belemmeringen zijn die verbeteringen in de uitvoering in de weg staan. De taak van het RCO is om deze
meer structurele belemmeringen te analyseren en goed gedocumenteerd door te geven aan de respectievelijke centrale instanties en
een in te stellen Centraal Beleidscotlrdinatie-Orgaan (BCO). Het
RCO zal gezien genoemde taakstelling over een kleine staf van
medewerkers moeten kunnen beschikken. Dit is het bureau van het
RCO. Op deze manier vindt niet alleen een co6rdinatie van de
uitvoering plaats, maar wordt eveneens bewerkstelligd dat het 'uitvoeringsniveau' betrokken wordt bij de beleidsvoorbereiding.
Indien, onder andere op basis van informatie van het RCO, het beleid
van de centrale instanties onvoldoende wordt veranderd, dan is het
de taak van het BCO om dit te bewerkstelligen. Het BCO dient
hiertoe over bevoegdheden te beschikken volgens het principe van
'bijsturen op het naast hogere niveau'. De taken en de bevoegdheden
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van het BCO moeten afgestemd zijn met toezichthoudende instanties als de SVR. Evenals de RCO's dient het BCO over een onafhankelijke ondersteuning te beschikken.
Indien het BCO er niet in slaagt om tot een effectieve beleidsco6rdinatie te komen dan zal het gemotiveerd verslag uitbrengen aan de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze zal als verantwoordelijk Minister eventueel na tussenkomst van Regering en
Parlement - een nieuw kader opstellen waarbinnen de uitvoering
moet plaatsvinden. Hiertoe behoort ook het kunnen bewerkstelligen
van beperkte reorganisaties in de uitvoeringsorganisatie.
Eventuele veranderingen in de uitvoerings- en beheersorganisatie,
als gevolg van nominale veranderingen in het financierings- en
prestatiestelsel kunnen beleidsmatig mede worden voorbereid door
middel van consultatie van RCO's en BCO. Op deze manier wordt in
een vroeg stadium, meer dan nu het geval is geprofiteerd van
aanwezig lokale en regionale informatie en deskundigheid.
-

-

9.7.

Het arbeidsvoorzieningsbeleid en de interactieve beleidsbenadering

In deze paragraaf zullen wij ingaan op het arbeidsvoorzieningsbeleid tegen
de achtergrond van het gestelde in hoofdstuk 2 (naar een nieuwe arbeidsvoorzieningswet), in hoofdstuk 7 en 8 en op basis van de contouren van de
interactieve beleidsbenadering. Wij zullen ons hierbij bepalen tot enkele
hoofdpunten. Tevens zullen wij ingaan op de aspecten van vraag 6 van de
probleemstelling van deze studie.

De doelstelling van het arbeidsvoorzieningsbeleid in het spanningsveld van
het sociale en het economische beleid
In de interactieve beleidsbenadering wordt het beschikken over een beleidskoers, die vertaald kan worden in kaders voor een te voeren beleid,
ook inzake de uitvoeringsorganisatie, als essentieel beschouwd.
Zoals wij in hoofdstuk 7 hebben laten zien ontbrak het in beide fasen van
de herziening van de uitvoeringsorganisatie van het arbeidsvoorzieningsbeleid (Blauwdruk- en action researchfase) aan dergelijke nieuwe beleidsvisies met betrekking tot het arbeidsvoorzieningsbeleid in het licht waarvan de uitvoeringsorganisatie moest worden veranderd.
In hoofdstuk 2 en 3 hebben wij aangegeven dat het arbeidsvoorzieningsbeleid niet alleen beTnvloed wordt door economische en technologische
ontwikkelingen maar ook door maatschappelijke veranderingen die tot
gevolg hebben dat het selectiegedrag op de arbeidsmarkt veranderd is.
Tevens hebben wij laten zien dat ook in het arbeidsvoorzieningsbeleid een
zekere spanning bestaat tussen de overheid aan de ene kant en particuliere
instellingen aan de andere kant.
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de factoren die daarop van
invloed zijn nopen tot een meer fundamentele herori6ntatie inzake het
arbeidsvoorzieningsbeleid van de overheid. Het verleggen van het accent
in het arbeidsvoorzieningsbeleid van de aanbod- naar de vraagzijde van de
arbeidsmarkt is niet voorafgegaan door een dergelijke meer fundamentele
herori6ntatie. Meer dan tot nu het geval is zullen de Ministeries van
Economische Zaken en Onderwijs, in verband met de vervlechting van
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onderwijs, economie en arbeidsmarkt, betrokken moeten worden bij het
opstellen van een nieuwe koers in het arbeidsvoorzieningsbeleid. Van de
maatschappelijke actoren zullen andere dan uitsluitend de werkgevers- en
werknemersorganisaties (via de SER) een rol moeten spelen. Ook en vooral
de lagere overheden, die immers in toenemende mate geconfronteerd
worden met de gevolgen van vooral de (toenemende) langdurige werkloosheid, zullen hun invioed moeten kunnen aanwenden. Tenslotte geldt dat
ook de uitvoeringsorganisaties op het gebied van de sociale zekerheid
betrokken moeten worden bij het proces dat uiteindelijk moet leiden tot
een nieuw arbeidsvoorzieningsbeleid (-wet).
In dit uiterst complexe beleidsnetwerk zal het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid co6rdinerend moeten optreden.
Een aldus ontwikkelde koers in het arbeidsvoorzieningsbeleid moet vervolgens door Regering en Parlement worden vertaaid in een kaderwet
(meta-sturing).
Het past vervolgens in de interactieve beleidsbenadering om de huidige
GAB's meer bevoegdheden te geven om binnen de opgestelde beleidskaders een eigen, op de eisen en mogelijkheden van de regio afgestemd
arbeidsvoorzieningsbeleid tot ontwikkeling te brengen. In feite wordt
hiermee gepleit voor een gedecentraliseerde, in plaats van de huidige
(hi6rarchisch en gecentraliseerd bestuurde) gedeconcentreerde, buitendienst.
Participatie van het GAB in het lokale en regionale sociale zekerheidsnetwerk biedt waarborgen voor een afstemming met de uitvoering van de
sociale zekerheid. Een vraag die overigens bij het opstellen van een
nieuwe koers inzake het arbeidsvoorzieningsbeleid beantwoord moet worden is of, en zo ja in welke mate, het arbeidsvoorzieningsbeleid een taak
heeft in de uitvoering van het sociale zekerheidsbeleid. Echter, ook indien
deze vraag ontkennend wordt beantwoord, lijkt het nuttig om het GAB te
laten participeren in het eerder genoemde regionale sociale zekerheidsnetwerk.
Het is echter van zeer groot belang dat het GAB op regionaal en provinciaal niveau participeert in netwerken waarbij in elk geval betrokken zijn:
het bedrijfsleven (via Kamers van Koophandel, maar ook via werkgeversen werknemersorganisaties, al dan niet via de zich ontwikkelende sociaaleconomische provinciale advies- en overlegorganen (6)), het onderwijs (in
het bijzonder alle vormen van beroepsonderwijs) en de lokale en provinciale overheid.
Een aldus in de regio vervlochten Arbeidsbureau kan tevens een belangrijke bijdrage leveren aan het bijstellen van landelijk opgestelde beleidskaders.

De centrale dienst van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening heeft in een dergelijke beleidsformule, voor wat betreft de uitvoering
van het beleid, eerder een coardinerende, stimulerende en evaluerende
taak dan een directieve taak. De huidige arbeidsvoorzieningsorganisatie
op provinciaal niveau (DBA) past niet goed in een gedecentraliseerde

buitendienst.
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Tot slot

Zowel in de sociale zekerheid als in het arbeidsvoorzieningsbeleid leidt
het toepassen van de interactieve beleidsbenadering tot een benadrukken
van:

-

Het formuleren van (nieuwe) doelstellingen van beleid alvorens
organisatiestructuren worden veranderd.
Het in functionele zin betrekken van 'uitvoeringsactoren' bij het
voorbereiden van nieuwe beleidsdoelstellingen.
Het decentraliseren van bevoegdheden in elk van de vier onderscheiden 'hierarchische systemen'.
Het bevorderen van 'netwerkvorming' op het niveau van de uitvoering alsmede op het niveau van het beleid (horizontale netwerken).
Het 'verbinden' van de aldus ontstane horizontale netwerken middels
verticale netwerken.
Het principe van 'het bijsturen op het naast hogere niveau'.
De rol en verantwoordelijkheid van Regering en Parlement.
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Summary

Changing, and adapting to new circumstances, appears to be a difficult
process in present-day social security. Actual, more structural changes in
social security policy, although most of the organizations concerned,
consider them to be necessary, prove to be difficult te realize. This holds
for both altering the system as a whole and changing parts of it, for
example organizing the execution of social security. Considering the close
connections between the various parts of the system, such as the manner
of financing, performance, and execution of social security, the abovementioned is not surprising. Historically-grown relations of power between employers' organizations and workers' organizations among themselves and between them and the central government, expressed, for
example, in a corporatistically-run social security, prove to be of eminent
importance still in present-day social security, particularly as concerns
the possibilities of change and adaptation.
In the eyes of some the social security system, which was near completion
in the sixties, appears to have become much too expensive in the eighties
because of economic crises in the seventies and a continuing striving for
emancipation. Social security is felt to be the cause of the crises. A
structural change is considered to be necessary. Others are of the opinion
that, especially in a time of economic crisis, 'only' a financial adjustment
is called for.
The necessity of change in social security is now more than over present.
This necessity is not only determined by financial (economizing) considerations but also by social and cultural changes, changes in the society and
not in the last place technological changes. That this change must take
place in a period of financial cutbacks for state and citizens is unavoidable
on the one hand and paradoxical on the other; at the very time that
citizens need social security it becomes apparent that the system should
be adapted and is incapable of fulfilling this primary objective.
The Government has tried since the end of the sixties to reform the
system as a whole or to introduce changes in parts of it, particularly in the
organization of execution and supervision. It may be said that until now,
apart from sharp nominal cuts in social security expenditure (as of 1982),
no structural changes in the social security system could be effected. In
this study it will be attempted in an administrative and organizational
approach to find an explanation for the unchangeableness of the policy
adopted for social security in a restricted sense (employers' insurances
and social services).
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SUMMARY
This study consists of four parts:
I
The history and current policymaking context of social security and
manpower services;
II
Administrative and organizational models of analysis;
III Analyses of changes and intended changes in the afore-mentioned
areas of policymaking;
IV
Interpretations, conclusions and recommendations.

We are of the opinion that (public) policies can only be analysed in a
fruitful and responsible way if the analysis pays attention to the historical
development of the policy or part of the policy concerned and if a broad
policymaking context is given.

Part I consists of two chapters apart from chapter 1. In chapter 2 the
historical developments of social security and manpower service respec-

tively are gone into. The historical development of social security is
discussed in the light of two 'idealtypische' models for social security, the
insurances model and the public care model. Using these two models, we
can show in a compendious survey how social security evolved in The
Netherlands since circa 1900, and how the current social security system
can best be characterized. Since we are especially interested in
changes

concerning the reorganization of the execution of social security, we will
consider this part of the system in more detail. In chapter 2 there will also
be a sum mary account of the current laws, costs,
financing and organization of social security and of the problems related to policymaking which

may arise in these areas.
The developments concerning manpower policy of the government will be
outlined with the aid of a four-phase model. As with social security,
attention will be paid to the current objectives, organization, and tools of
manpower services.
In chapter 3 the current policymaking context of social security and
manpower services policies will be gone into with the help of a rough
scheme. Financial-economic, technological, labour-market, labour, and
political aspects will be discussed in particular.

Part II consists of three chapters. In chapter 4 the most important
administrative models of planning and policymaking will be discussed. A
distinction will be made between normatively-instrumental and normatively-analytical policymaking models. The interrelation of both types of
models will also be indicated. The following normatively-instrumental
models of planning and policymaking will be distinguished: the rationalcomprehensive model, the incremental model, the mixed scanning
model,
the optimum model of public policymaking, and the communicative model.
Chapter 5 will discuss the most important organizational models. In this
chapter attention will be drawn to the existence of two major organization sociological models of analysis, the system model and the actor
model. Special attention will be paid to a recent development in the
organization sociology, namely: networks of organizations.
In chapter 6 the relations between the developments in administrative
science and organization science are explained. The administrative
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licymaking models, in particular, will be critized in the light of (recent)
insights from the organization sociology. Chapter 6 constitutes the transition to part III of the study. Two models will be presented in the light of
which the (intended) changes in policymaking discussed earlier will be
analysed.

Part III consists of two chapters. In chapter 7 an administrative and
organizational analysis may be found of:
the intended changes in the social security system, in particular the
organization of execution, supervision and management,
the policy of change concerning the revision of the organization of
the execution of the manpower policy.
The last-mentioned process of change has actually taken place, the first is
in a stage of policy preparation. The analysis in chapter 7 is done 'from
behind the desk'. It is based chiefly on secondary sources such as reports,
articles and studies.
In chapter 8 a description is given of the results of an empirical study
carried out at seven Dutch Regionale Co6rdinatie Commissies (regional
coordination committees). Some of these results have been used in the
study.'The desk is left'. The aim of this study is twofold. On the one hand,
the results are used to refine the mainly theoretical knowledge of interorganizational relations; to put it to empirical test. On the other, the results
provide a better insight into the problems of execution concerning social
security and manpower services. This insight into the practical side and
the refinement of the theory may contribute to the choice of a more
adequate policymaking model.
Part IV consists of one chapter. In chapter 9 the results are interpreted
and the contours of a more realistic and practical model of public policymaking are outlined. Conclusions and recommendations are formulated
concerning the theory of policymaking and organization, public policy,
and the organization concerning social security and manpower services.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3
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(2) De Regering heeft op 25 mei 1983 aan de SER en de Emancipatieraad advies
gevraagd over de stelselherziening Sociale Zekerheid. De nota van de Regering
werd ook voorgelegd aan het Parlement (Kamerstuk 17475 nr. 6). Inmiddels
heeft de SER alsook de Emancipatieraad (deze nog een niet volledig advies) een
advies opgesteld. De SER is sterk verdeeld. Niet minder dan vijf visies bestaan
er binnen de SER over de adviesaanvrage. Inmiddels heeft ook de VNG een
advies uitgebracht. Ook dit advies is sterk afwijkend ten opzichte van de
Regeringsplannen. Het SMA heeft in mei 1984 in een themanummer eveneens

aandacht besteed aan de stelselherziening en o.a. gewezen op de strikt economisch-financiale benadering van de problematiek.

(3)

Het IVA evalueert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het experiment met de Regionale Codrdinatie Commissies (RCC's).
Als projectleider ben ik vanaf 1980 bij dit onderzoek betrokken.
In hoofdstuk 8 zullen wij nader ingaan op de opzet en een deel van de resultaten
van dit onderzoek.

(4)

Meys, drs. Th.A.J. en drs. G. Zalm, Overheidshuishouding en volkshuishouding op
de drempel van de tachtiger jaren. In: G.M.J. Veldkamp, De economie en het
sociale zekerheidsbeleid. Kluwer, 1980, (pag. 24).

(5)

Meys, drs. Th.A.J. en drs. G. Zalm, o.c., 1980 (pag. 25).

(6)

Meys, drs. Th.A.J. en drs. G. Zalm, o.c., 1980, (pag. 25).
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(7) Nieuwenburg, C.K.F., Koppelingsmechanismen en collectieve uitgaven. In:
G.M.J. Veldkamp (red.), De economie en het sociale zekerheidsbeleid. Kluwer,
1980, (pag. 77-92).

(8) Schouten, D.B.J. en A.H.J. Kolnaar, De overheid tussen beleid en inzicht. In:
Overheidsbemoeienis. Opstellen uitgegeven ter gelegen van het 11de lustrum
van de KHT. Kluwer, 1982 (pag. 104 e.v.).
(9)

Douben, prof.dr. N.H., Sociale zekerheid en verzorgingsstaat. In: G.M.J. Veldkamp, De economie en het sociale zekerheidsbeleid. Kluwer, 1980 (pag.69-75).
In zijn algemeenheid wordt hiermee gewezen op de stabiliserende functie van
het sociale zekerheidsstelsel op de economie.

(10) In dit verband worden genoemd: het twee-trajecten-systeem. Zie hiervoor:
Heziening van het stelsel van sociale zekerheid. Tweede Kamer, zitting 19811982, 17475, nrs. 1-2. Het vangnetsysteem. Zie hiervoor: Herziening van het
stelsel van socaile zekerheid. Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17475, nr. 3.
Zie ook voetnoot 3. Verder kan in dit verband worden genoemd: Fiscalisering van
de sociale zekerheid. Zie hiervoor: drs. J.B.M. Pierik, Enige aspecten van de
fiscalisering van de sociale verzekeringen. In: Veldkamp, o.c., 1980 (pag. 93104). Privatisering van de sociale zekerheid; Douben, o.c., 1980 (pag. 69 tot 76).
(11) De Tweede Kamer ging op woensdag 22 december 1982 akkoord met een door
het kabinet-Lubbers voorgestelde (nominale) bezuinigingsoperatie op de sociale
zekerheidsuitgaven van + 5 miljard gulden. (Zie ook voetnoot 3. Adviesaanvaag,
o.c., 1983).
(12)

Zie notitie Volumebeleid, Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag, 1979.

(13) Beus, J.W. de, De contractie van de sociale zekerheid als politiek strijdpunt. In:
Beleid en Maatschappij, februari 1983.

(14) Beus, o.c. 1983 (pag. 10-11).

(15) Tabel a geeft een overzicht.
De tabel is ontleend aan:
Hot, drs. F.W.M. De beleidsconceptie met betrekking tot de stelselherziening
sociale zekerheid. In: Sociaal Maandblad Arbeid. Mei 198, 39ste jaargang nr. 5
(pag. 299).

Tabel a
Ombuigingen Stelselherziening.
1986

structureel

mld. gld.
Aanpassingen in het niveau van
de uitkeringen
Aanpassingen in het uitkerings-

-

3,4

- 3,4

recht en de uitkeringsduur

+

0,2*

- 1,7*

Totaal ombuiging stelselherziening

-

3,2

- 5,1

*

268

Later in een brief aan de Tweede Kamer (17475, nr.
in 1986 en - 2,0 structureel.

7)

bijgesteld tot - 0,1
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(16)

SER, Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (84/16). Den Haag, 29 juni 1984.

(17)

-

(18)

-

-

-

WRR, Plaats en Toekomst van de Nederlandse Industrie. Den Haag, 1980.
Zie ook: Wijers, dr. G. Industriepolitiek. Leiden, 1982.
Adviescommissie inzake het industriebeleid. Een nieuw industrieel elan.

Den Haag, juni 1981.
Adviescommissie inzake de voortgang van het industriebeleid. Verslag van
werkzaamheden. januari-juni 1982.
Adviescommissie inzake de voortgang van het industriebeleid. Verslag van
werkzaamheden 2 juli 1982 - januari 1983.

(19) Douben, o.a., 1978 (pag. 62). Douben stelt hier dat 'de sociale verzekering niets
te maken heeft met een afzonderlijk individu' en even verder 'Het loskoppelen
van de persoon betekent, dat er ruimte ontstaat voor het ontwikketen van een
aantal financieringsalternatieven bij de premieheffing. Men kan bijvoorbeeld de
toegevoegde waarde van een bedrijf in plaats van het premieplichtige loon als
basis nemen voor de premieheffing'. Naarmate de sociale zekerheid meer
opschuift en de richting van het zorgmodel valt veel voor de redenering van
Douben te zeggen.

(20) Zie in dit verband:
NRC, Bedrij f dat mensen aanneemt wordt gestraft met hoge extra kosten. Mens
& Bedrijf. Zaterdag 9 juni 1984.

(21) FNV, De financieringsgrondslag voor de sociale zekerheid, feiten en meningen.
Amsterdam, augustus 1984 (pag. 40).
(22) Telderstichting (VVD). Grenzen aan de sociale zekerheid. Geschrift 52. Den
Haag 1984 (pag. 62).

(23) Zie in dit verband:
Deleeck, prof. dr. H., De financieringswijze van de sociale zekerheid en
haar weerslag op de werkgelegenheid. In: SMA, 39ste jaargang, februari
1984, nr. 2 (pag. 70-80).
Pierik, drs. J.B.M., De toegevoegde waarde als heffingsgrondslag voor de
sociale verzekeringen. In: ESB, 29-8-1984 (pag. 788-795).

(24) Kemenade, J., J. Ritzen en Th. Woltgens. Om een werkbare toekomst. Den
Haag 1984.

( 25) Zie in dit verband onder andere:
- Van Wezel, o.c., 1977 (pag. 11).
Hamaker, o.c., 1978 (pag. 77).
(26) Vissers, A. en J. van Wezel, De mentaliteit van het kapitalisme, bodem van de
economie. Aanvulling op een arbeidsmarktmodel vanuit een sociologisch perspectief. Conceptnota. IVA/KHT, Tilburg, 1982 (pag. 52-65).
(27) Arbeidsmarktverkenning 1983 van de SER (eerste concept, pag. 4). Den Haag,
1982.

(28)

Rapportage Arbeidsmarkt 1982, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 1982 (pag. 5).

(29)

Rapportage Arbeidsmarkt, o.c., 1982 (pag. 36).
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(30) Huurne, A. ter, Achtergrondstudie Jeugdwerkloosheid. Sociale selectieprocessen op de arbeidsmarkt, IVA, Tilburg, 1982.
(31) Hot, o.c., 1984 (pag. 302) geeft een overzicht van deze

ontwikkelingen.

Tabel b
Volume arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (x 1000 mensjaren).

Jaar

Arbeidsongeschiktheid

Werkloosheid

Totaal

Totaal w.v. kort-

w.v. verdisconteerde

durende

werkloosheid

werkloosheid
(WW)

1970
1980
1983

*

196
660
738

330*
369*

59
249
644

w.v. lang-

durige

werkloosheid
(WWV +RWW)

31
70
134

28
179
510

Gelet op de uitkomsten van het zogenaamde determinantenonderzoek
gesteld op 5096.

(32) Fruytier, B. (e.a.). Een geTntegreerd arbeids(markt)beleid: bittere noodzaak. In
Rieken, J. en J. Baaijens, o.c., 1983 (pag. 182 e.v.).
(33) Zie in dit verband het rapport van een ambtelijke werkgroep van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als titel 'Werkloosheid, schets en
beoordeling van enige individuele en maatschappelijke gevolgen. Den Haag, juni
1984. De ambtenaren onderscheiden 4 reacties van werklozen op hun situatie te
weten: berusting, apathie, we doen 't zelf wel, we pikken 't niet meer. De eerst
genoemde reactie komt volgens de ambtenaren het meest en de laatste het
minst voor.
(34) Dijck, J.J.J. van, R.J.P. Jansen. Sociale zekerheid in verandering: reactie- en
adaptiepatronen. In: P. van Berkel, e.a., (red.) o.c. 1984 (pag. 76-77).
(35) Dijck, J.J.J. van, R.J.P. Jansen o.c., 1984 (pag. 77).

(36) Zie in dit verband:
-

-

Muffels, R., ]. Rieken en A. ter Huurne, Werkprojecten, een alternatief ?
IVA, Tilburg, 1983.
Rieken, J. en R. Muf fels, Concurrentievervalsing en werkprojecten opgezet door werklozen, IVA, Tilburg, 1983.
Valkenburg, F. en A. ter Huurne. Werkloosheid in oude stadswijken. IVA,
Tilburg 1983.

( 37) Werkgelegenheid en economisch beleid; brood op de plank. Gemeente Rotterdam, 1981 (pag. 16). Zie ook de nota: Arbeidsinpassingsbeleid van de Gemeente
Eindhoven, 1982.

( 38) Zie in dit verband:
- Reynaerts, prof. dr. W.H.J. en drs. A.G. Nagelkerke, Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk, deel 1. Stenfert Kroese, 1982.
- Vos, dr. C.J., Arbeidsbeleid en Arbeidsverhoudingen, centralisering en
fragmentering in het arbeidsbeleid, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982.
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(39) Dupeyroux, o.c., 1966 (pag. 171).
(40)

Waarom een netwerk net niet werkt; de problematiek van de
sociale voorzieningen gezien als een netwerk van organisaties. ESB, 64,

-

Brevoord, C.,

-

1979, (pag. 770-775).
Wolfson, prof.dr. D.]., De politiek context van het beheersingsvraagstuk
in de sociale zekerheid. In: Veldkamp, o.c., 1980 (pag. 209-219).

(41) Uitkeringsgerechtigden gaan hun organisa-ties bundelen: FNV behartigt belangen onvoldoende. Volkskrant, woensdag 8 juni 1983.

(42)

Rapport betreffende alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekeringen. Opgesteld door: Raadgevend Bureau ir. B.W. Berenschot N.V. en het
Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom en Hegener N.V., Den Haag, oktober
1972. Het Alternatievenrapport.

(43) Interimrapport, o.c., 1978-1979 (pag. 19).
(44)

Eindrapport betreffende het vervolgonderzoek. Uitvoering van de sociale verzekering op lange termijn. Opgesteld door Berenschot B.V. en Bosboom en
Hegener N.V., Den Haag, augustus 1974. Het Eindrapport. De belangrijkste
voorwaarden zijn:
mogelijke stelselwijzigingen moeten buiten beschouwing blijven, en
functionele decentralisatie blijft noodzakelijk in verband met de verscheidenheid in het bedrijfsleven.

(45) Eindrapport, o.c., 1979.

(46) De volgende rapporten zijn in dit verband verschenen:
Visie van het CNV op de toekomstige uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (14 mei 1980).
FNV-standpunt inzake de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
(14 mei 1980).
Proeve van een standpuntbepaling aan werkgeverskant ten aanzien van de
uitvoeringsorganisatie sociale verzekering (derde vesie van de Raad voor
Centrale Ondernemingsorganisaties; RCO, 15 februari 1980).
Sociale Zekerheid gelokaliseerd. Rapport van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (augustus 1981).
Visie van de Hoofddirektie van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor op de toekomstige uitvoeringsorganisatie sociale verzekering (februari 1981).
Sociale Zekerheid en maatschappelijke ongelijkheid. Standpunt van de
Nederlandse organisatie van Welzijnswerkers (NOW), Utrecht, oktober
-

1980.

(47)

SER, Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering; Uitvoeringsorga-

nisatie aan de top. Den Haag, mei 1984.

(48) Hol, o.c. 1984 (pag. 296-303).
(49)

Veldkamp, prof.dr. G.M.J. Stelsel herziening, doel of middel. In SMA, o.c. 1984
(pag. 315-324; citaat op pag. 323).

(50)

Madlener stelt in zijn bijdrage aan het themanummer van SMA dat het goed is
dat de organisatie de inhoud van de sociale zekerheid volgt. De historie leert
ons, en Madlener moet als ex-FNV medewerker weten dat prestatie, financiering en organisatie bij elkaar horen. Zie: Madlener, mr.B. De organisatie van de
sociale zekerheid: stiefkind van de stelselherziening ? In: SMA, o.c. 1984 (pag.
357-364).
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(51)

Sociale Zekerheid, deel 11,0.c., 1945 (pag. 67). De
- overheidsorganen of particuliere organen;

-

drie grote strijdvragen zijn:

centralisatie of decentralisatie;
territoriale of bedrijfstakgewijze indeling.

(52) Brevoord, o.c., 1979 (pag. 770-775).
Zie ook:
Rieken, J., R. Muffels en B. Fruytier, (On)macht in de organisatie van de
sociale zekerheid; naar een adequate veranderingsstrategie. Intermediair,
12 februari 1982, Serie Onzekere Zekerheid/8.
- Veldkamp, prof. dr. G.M.J., Het beleid met betrekking tot de sociale
zekerheid en haar organisatievorm. Sociaal Maandblad Arbeid, april 1981
(pag. 286-287).

(53)

Notitie Volumebeleid, o.c., 1979. In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat de

volumebeheersing in de sociale zekerheid slecht ontwikkeld is. Le Blanc heeft
hier recentelijk cijfermatig op gewezen. Zie in dit verband: Le blanc, dr.
L.C.J.M., Economie en sociale zekerheid, of: Hoe Nederland koos, kiest en zal
moeten kiezen. Inleiding tijdens het symposium Sociale Zekerheid en recessie.
Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, Rotterdam 1982.
(54)

Zie: Statistisch Zakboek, 1982, pag. 127.
De kwalitatieve dn kwantitatieve discrepantie was eind jaren zeventig aanleiding tot het instellen van een tripartite 'Werkgroep Knelpunten Arbeidsmarkt'.
Deze werkgroep publiceerde medio 1979 een conceptrapport. Onenigheid heeft
ertoe geleid dat de drie betrokken organisaties (FNV, VNO, Ministerie 50ZaWe)
uiteindelijk elk een knelpuntenrapport hebben gepubliceerd.

(55)

Brochure: Regionale Co6rdinatie Commissies. Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Voorjaar 1982 (pag. 7).

(56)

Zie in dit verband het schema van: Edelman-Bos, J.B.M., Netwerken: functies en
functionering in strategisch perspectief. In: Wassenberg, A. (red.), Netwerken:
organisaties en strategie6n. Boom, Meppel, 1980 (pag. 109-138).

(57) Het OWA is als volgt samengesteld:
de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de Federatie van Bedrijfsverenigingen
de Gemeenschappelijke Medische Dienst
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
de Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid
het vroegere Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(nu Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
- het Algemeen Werkloosheidsfonds
de Sociale Verzekeringsraad
Het OWA heeft een eigen secretariaat, dit is ondergebracht bij de Sociale
Verzekeringsraad (SVR).
(58)

Regionale Co8rdinatie Commissies (nadere notitie ten behoeve van het OWA,
nr. 80/4,7 januari 1980. Ministerie van Sociale Zaken. Zie in dit verband ook de
notitie: Regionale CoBrdinatie Commissies. Tweede Kamerzitting 1979-1980,
15594, enz., nr. 8.

(59)

Brochure: Regionale Co8rdinatie Commissies, o.c., 1982 (pag. 9).

(60) De volgende experimentele RCC's zijn er. Tussen haakjes staat het jaartal
waarin de RCC is gestart.
RCC-Eindhoven en Omgeving (juni 1982)
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RCC-Amsterdam (juni 1982)
RCC-Zeeuws Vlaanderen (juni 1982)
RCC-Enschede en Omgeving (september 1982)
RCC-Oost Groningen (januari 1983)
RCC-Oost Veluwe (januari 1983)
RCC-Oostelijke Mijnstreek (januari 1984)
RCC-Kennemerland (januari 1984)
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 4

(1)

De belangrijkste zijn in dit verband:
Het Alternatievenrapport, o.c., 1972
Het Eindrapport, o.c., 1979
Het Interimrapport, o.c., 1979

(2)

Zie voetnoot 1 en verder hoofdstuk 3 van deze

studie.

(3) Brevoord, C., Waarom een netwerk net niet werkt, de problematiek van de
sociale voorzieningen waarin als een netwerk van organisaties. ESB, 64, 1979
(pag. 770-775).
(4)

Voor een overzicht van de diverse analyses verwijzen wij naar hoofdstuk 3 van

deze studie en met name:
Rieken, J. (e.a.) o.c., 1982
Rieken, J. en R. Muffels. Veranderen in het beleid van sociale zekerheid.
In: Rieken, J. en J. Baaijens. Overheid, wat nu ? Deventer, 1983 (poag.
140- 166).

-

Madlener, mr. B. Herziening in de sociale zekerheid: De uitvoering. In:
Intermediair, nr. 44, oktober 1981.

(5)

Olson, Mancur. The rise and decline of nations. Economic growth, stagflation,
and social regidities. Yale University Press, New Haven and London, 1982.

(6)

Veldkamp, prof.dr. G.M.]., Het beleid met betrekking tot de sociale zekerheid
en haar organisatievorm. Sociaal Maandblad Arbeid (SMA), april 1981, nr. 14
(pag. 283-284).

(7) Wij verwijzen in dit verband naar de diverse rapporten die in 1979 t/m 1982
verschenen zijn van VNG, FNV, NCW, VNO, NOW. Zie hoofdstuk 3.
(8)

Rieken, J., R. Muffels en B. Fruytier. (On)macht in de organisatie van de sociale
zekerheid. Naar een adequate veranderingsstrategie. Intermediair 12 februari
1982.

(9)

Hoogerwerf, prof.dr. A., Inhoud en typen van beleid. In: Overheidsbeleid. A.
Hoogerwerf (red). Alphen aan den Rijn 1980 (pag. 19).

(10) Hoogerwerf o.c. 1980 (pag. 22-23).
(11) Rosenthal, N., M.P.C.M. van Schendelen en A.B. Ringeling, Openbaar Bestuur.
Alphen aan den Rijn, 1982 (pag. 190-191).
(12)

Coemans, prof.dr.ir. T. en drs. F.K.M. Van Nispen, Een taalgids voor beleidsland. In: Bestuurswetenschappen. 37e jaargang, nr. 7 oktober/november 1983
(pag. 445-457).

(13)

Coemans en Van Nispen, o.c. 1983 (pag. 445).

(14) Coemans en Van Nispen, o.c. 1983 (pag. 448).
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(15)

Hirsch Ballin, E.M.H., Publiekrecht en beleid. Fundamentele kwesties rondom
het functioneren van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid.
Alphen aan den Rijn 1979. Zie in dit verband hoofdstuk 3: Wat is beleid ? (pag.
27-34).

(16) Hoogerwerf, o.c. 1980 (pag. 35).

(17) Lindblom, C.E., The science of 'Muddling

through'. Public Administration

Review, vol. XIX, Spring 1959 (pag. 19-38).

(18) Rosenthal, van Schendelen en Ringeling, o.c. 1982 (pag. 177).
(19)

Hirsch Ballin, o.c. 1979 (pag. 94).

(20) Vught, Dr. F.A. van, Experimentele beleidsplanning, Den Haag 1983 (pag. 2122).

(21)

Hirsch Ballin, o.c. 1979 (pag. 91).

(22) Snellen, Mr.dr. I.Th.M; 'Where angels fear to tread' over strategieformulering
in het universitarie milieu Universiteit en Hogeschool, jaargang 25, nr. 2,

oktober 1978 (pag. 30).
(23)

Wij verwijzen in dit verband naar: Hirsch Ballin, o.c. 1979 (pag. 91).

(24) Kreukels, A.M.J., Planning en planningsproces, Den Haag 1979 (pag. 60).
(25) Hoogerwerf, A., Deze definitie van Hoogerwerf hebben wij overgenomen uit:
Van Vught, o.c. 1983 (pag. 21).
(26) Bussink, F.C., Plannen voor stadsvernieuwing. Alphen aan den Rijn, 1980 (pag.
13).

(27) Zie in dit verband: Rieken, J. en J.

Baayens, Effectiviteit en Bestuur van

Organisaties. Den Haag 1982 (pag. 16-18).
(28)

Dror, Jenezkel, Public Policymaking Reexamined. Chandler Publishin Company
USA, o.c. 1968 (pag. 130).

(29) Lindblom, o.c. 1959 (pag. 79-88).
(30) Hoogerwerf, A., inhoud en typen van beleid. In: Hoogerwerf, A., Overheidsbeleid. Alphen aan den Rhijn, 1980 (pag. 35).

(31) Zie in dit verband:
-

(32)

Etzioni Amitai. The active society. A theory of societal and political
processes. In het bijzonder hoo fdstuk 12. Mixed-Scanning: An active approach to decision-making (pag. 282-309): London, 1968.
Etzioni, A., A 'third' approach to decision-making. In: Public Administration Review, december 1967.

Wij verwijzen in dit verband naar Etzioni, o.c., 1968. In het bijzonder hoofdstuk
11: The specification of societal commitments: Rationalist and incrementalist
Approaches (pag. 249-281).

(33) Etzioni, o.c. 1968 (pag. 282 en 283).

(34) Etzioni, o.c. 1968 (pag. 283).
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(35) Etzioni, o.c. 1968 (pag. 283).
(36)

Dror, Jenezkel, Public Policymaking Reexamined. Chandler Publishing Company. USA 1968. In het bijzonder deel IV en V.

(37) Dror, o.c. 1968 (pag. 132-153).
(38) Dror, o.c. 1968 (pag. 135).
(39)

Wij hebben de vertaling van het optimale beleidsmodel van Dror ontleend aan
Rosenthal (e.a.) o.c., 1982 (pag. 195).

(40) Kreukels, o.c. 1980.
(41)

Doorn, J. van, F. van Vught. Sociale planning: Welzijnsplanning als leerproces.
In: P. van Harberden (red.). Lokale Welzijnsplanning. Den Haag 1980 (pag.
115170).

(42)

Wij verwijzen in dit verband tevens naar het werk van Mintzberg, e.a. Deze
introduceert de fase-benadering in besluitvormingsprocessen in organisaties.
Zie: Mintzberg, H., D. Raisinghani en A. Thdor6t, The structure of 'unstructured' decision processes. Administrative Science Quarterly, 21, (pag. 246-275)
1976.

Mintzberg e.a. onderscheidden drie hoofdfasen met daarbinnen weer subfasen,
te weten: de identificatiefase, de ontwikkelingsfase en de selectiefase van een
complex besluitvormingsvraagstuk.
(43) Leeuw, A.C.].de, Systeemleer en Organisatiekunde, Leiden, 1974.
(44) Gunsteren, H.R. van, The Quest for Control; A Critique of the rational-centralrule-approach in the public affairs. Leiden, 1972.

(45) - Gunsteren, prof.dr. H.R. van, Politiek nieuws van het planningsfront -Politieke
betekenis van planningstheorie6n. In: prof.dr. F.G.J. Derkinderen en prof.dr. J.
Kooiman (red.). Maatschappij-geori6nteerd besturen. Leiden 1978 (pag. 1 35).
- Gunsteren, dr. H.R. van, Planning en Politiek. In: Bestuurswetenschappen,
januari 1974, nr. 1 (pag. 27-48).
(46)

Van Gunsteren, o.c., 1978 (pag. 121-138).

(47)

Van Gunsteren, o.c., 1978 (pag. 138-139).

(48) Voor een uitgebreidere kritiek verwijzen wij naar: Rieken, J. en J. Baaijens, Een
algemene analyse van het overheidsoptreden vanuit een bestuurskundig perspectief. In: Rieken, J. en J. Baaijens, Overheid, wat nu ? Deventer 1983 (pag. 338).

(49)

Van Vught, o.c., 1982 (pag. 48).

(50)

Van Vught, o.c., 1982 (pag. 79).

(51) Zie in dit verband: Haan, prof.mr. P. de en Mr. R. Fernhout, Wetgeving, planning
en financiering. Instrumenten van overheidsbeleid. Kluwer, Deventer 1981 (pag.
55).

(52) Zie in dit verband bijvoorbeeld: Hoed, P. den (e.a.), Planning

als Onderneming.
WRR, den Haag. Voorstudies en achtergronden V34-1983 (pag. 75).
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(53)

Kuhn omschrijft een paradigma als volgt: 'Their achievement was sufficiently
unprecedented to attract an enduring group of adherents away from competing
modes of scientific activity. Simultaneously, it was sufficiently open-ended to
leave all sorts op problems for the redefined group of practitioners to resolve'.
Kuhn, Thomas, S. The structure of scientific revolutions. 2de editie, The university of Chicago, Chicago, 1970 (pag. 10).

(54) Zie in dit verband:
- Habermas, J., Technik und Wissenschaft als Ideologie. Frankfurt, 1968
-

(pag. 120-145).
Houten, dr. B.C. van, Tussen aanpassing en Kritiek. Deventer 1973 (pag.
265-284).

(55) Hendrickx, F.M.J., Complementair bestuur en planning. VNG-uitgeverij Den
Haag 1979 (pag. 60-72).
(56)

Van Gunsteren, o.c. 1978 (pag. 137-138).

(57) Schelsky, H., Uber die Abstraktheiten des Planungsbegriffes in den Sozialwissenschaften (pag. 262-275), en: Technische und soziale Aspekte der Planung
(pag. 276-287). In: H. Schelsky. Die Soziologen und das Recht. Westdeutscher
Verlag, 1980.
(58) Kreukels, o.c. 1980 (pag. 24-27).
(59) Bussink, o.c. 1980 (pag. 269-272).
(60) De Haan & Fernhout, o.c., 1981 (pag. 53-55).
(61)

WRR, Planning als onderneming. Voorstudies. Den Haag, 1983 (pag. 75 e.v.).

(62)

Van Houten, o.c., 1974 (pag. 265).

(63)

Wij baseren ons hierbij op de in voetnoot (54), (55) en (56) genoemde auteurs.

(64) Overgenomen uit van Houten, o.c., 1973 (pag. 269-273).
(65) Zie in dit verband:
laarbericht 1983 van de Regeringscommisaris van de Reorganisatie van
de Rijksdienst, Den Haag, 1984.
Tjeenk Willink, prof. mr. H. De weerbarstige centrale overheid ? In: Rieken, J.G.P. en J.M.J. Baaijens (red). De provincie als bestuurlijk midden,
Deventer, 1984 (pag. 46-47).
(66) Voor een behandeling van functie en taken van genoemde organen verwijzen wij
naar: Roes, drs. Th. H. De voorbereiding van overheidsbeleid: Planning. In

Hoogerwerf, o.c. 1980 (pag. 61-86).
(67) Rosenthal, e.a., o.c., 1982 (pag. 225).
(68)

Van Houten, o.c. 1973 (pag. 282-283).

(69) Schelsky, o.c., 1980 (pag. 263).

(70) Schelsky, o.c., 1980 (pag. 268).

(71) Bij het behandelen van de vier planningsbegrippen baseren wij ons op de literatuur zoals vermeld in voetnoot 57 t/m 60.
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(72) Schelsky, o.c. 1980 (pag. 270).

(73) WRR, o.c., 1983 (pag. 75-87).
(74) WRR, o.c., 1983 (pag. 75).
(75) Pogingen van om te komen tot een dictionaire theorie van beleid moeten in dit
verband dan ook als machteloos en onwenselijk worden beschouwd. Zie in dit
verband Coemans en Van Nispen, o.c., 1983.
(76) WRR, o.c., 1983 (pag. 153-155).
(77)

Wij baseren ons in het nu volgende op:
Popper, K.L., Logik der Forschung (derde druk). J.C.B. Mohe (Paul Siebeck) Tubingen, 1969.
Groot, A.D., Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de
gedragswetenschappen. Nouton, Den Haag, 1961.
- Popper, K.L., De groei van kennis (vert.). Boom Meppel, Amsterdam,

-

1978.

-

Kuhn, Th.S., The structure of scientific revolutions. (tweede druk). Chicago, 1970. Vertaling: De structuur van wetenschappelijke evoluties (derde
druk). Boom, Meppel. Amsterdam, 1979.

(78) Popper, o.c., 1969 (pag. 31 e.v.).

(79) Kuhn, o.c., 1970 (pag. 43-51).
(80) Popper, o.c. 1978. Wat is dialectiek ? (pag. 193-230). Popper stelt dat door
tussenkomst van de 'kritische houding' de dialectische ontwikkeling ontstaat.
Het is geen autonoom verlopend proces.

(81) Popper, o.c., 1978 (pag. 197 e.v.).
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 5

(1) Hoogerwerf, o.c. 1978 (pag. 11).
(2)

Zie in dit verband ook de studie van A.P.]. van der Eyden. Overheidskunde en
overheidswetenschap, Deventer 1980. In het bijzonder de eerste hoofdstukken,
waarin Van der Eyden ingaat op de historie van deze wetenschap.

(3)

Rosenthal, (e.a.), o.c., 1982 (pag. 33-161).

(4)

Rosenthal, (e.a.), o.c., 1982 (pag. 13).

(5)

Rosenthal, (e.a.), o.c., 1982 (pag. 34).

(6)

Snellen, dr. I.Th.M., Benaderingen in strategieformulering, Alphen aan den R i jn,
1974 (pag. 13).

(7) Leeuw, dr.ir. A.C.J. de, HiErarchische systemen. Rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de bedrij fskunde in het bijzonder
de systeemleer aan de Technische Hogeschool Eindhoven op 3 december 1976
(pag. 4-6 en 27).

Zie ook:
Leeuw, A.C.J. de, Systeemleer en Organisatiekunde, Leiden 1974.
(8)

De Leeuw, o.c., 1976 (pag. 4).
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(9)

Coemans en van Nispen, o.c. 1983 (pag. 445-453).

(10) Lammers, C.J., Organisaties Vergelijkenderwijs. Utrecht 1983 (pag. 370).
(11)

Wij verwijzen in dit verband naar de volgende overzichtspublicaties:
Dijck, prof.dr. ].J.J. van, Organisatie in verandering. Rotterdam, 1974
(pag. 246 e.v.).
Bekke, A.J.M., Duurzaamheid en verandering in Organisaties. Rotterdam,
1976 (pag. 39-92).
Burrell, Gibson and Gareth Morgan. Sociological Paradigms and Organisational Analysis. London, 1982.
Lammers, o.c. 1983 (pag. 369-425).
Astley, W.G. and A.H. Van de Ven. Central Perspectives and Debates in
Organization Theory. In: ASQ, 28,1983 (pag. 245-273).

-

(12) Burrell en Morgan, o.c., 1982 deel 1 (pag. 1-37).
(13) Burrell en Morgan, o.c., 1982 (pag. 17).
(14) Burrell en Morgan, o.c. 1982 (pag. 25).
(15) Burrell en Morgan, o.c. 1982 (respectievelijk pag. 31 en 35).
(16) Lammers, o.c. 1983 (pag. 411-425).
(17) Lammers, o.c. 1983 (pag. 369 e.v.).
(18)

Van Dijck, o.c. 1974 (pag. 246 e.v.).

(19) Bekke, o.c. 1976 (pag. 40 en 41).
(20) Astley en Van de Ven, o.c., 1983 (pag. 247).

(21) Lammers, o.c. 1983 (pag. 57-251).
(22) Lammers, o.c. 1983 (pag. 29).
(23) Lammers, o.c., 1983 (pag. 371).
(24) Wij doen dat aan de hand van de studie: Effectiviteit en bestuur van Organisaties. Rieken, J. en J. Baaijens, Den Haag 1982. In het bijzonder hoofdstuk 1:
Visies op organisaties; theorie en uitgangspunten (pag. 15-26).

(25) Zie in dit verband: Mayo, E. The Human Problems of an Industrial Civilization,
the Macmillan Company, New York, 1933.
F. Roethlishberger en W. Dickson, Management and the Worker, Harvard University Press, Cambridge, 1939.
Naoorlogse vertegenwoordigers van de human relations zijn onder andere Rensis
Likert, Douglas McGregor en Chris Argyris.
(26) Rieken en Baayens, o.c. 1982. In het bijzonder hoofdstuk 8: Hedendaags taylorisme, variaties ophet thema: de organisatie als beheersinstrument (pag. 128-143).
(27)
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Typologiestudies hebben ten doel om de opbouw, de structuur der verschijnselen
te doorgronden en om er achter te komen tot welk beperkt aantal 'grondvormen'
een grote verscheidenheid aan uiterlijke verschijningsvormen is terug te voeren.
Correlatiestudies daarentegen, beogen de vaststelling van wet- of regeimatigheden die het verband tussen bepaalde verschijnselen weergeven, alsook van de
omstandigheden waaronder zo'n verband optreedt, sterker of zwakker is.

NOTEN
(28) Lammers, o.c. 1933 (pag. 132).

(29) Wij doen dat op basis van gegevens welke wij ontlenen aan de studie: Effectiviteit en bestuur van organisaties. Rieken, J. en J. Baaijens Den Haag 1982 (pag.
35-37).

(30) Burns, T. & G. Stalker, The management of Innovation, Tavistock, London,
1961.

(31) Emery, F. & E. Trist, 'The causal texture of organizational environments'
Human Relations, 18, 1965, (pag. 21-32).
(32) Lawrence, R. & J.W. Lorsch, Organization and Environment, Erwin, Homewood, III, 1969.
(33) Thompson, J. Organization in Action, McGraw-Hill, New York, 1967.
(34) Buitendam, A. 'Departementalisering en technologie',
In: De Sitter (red.), Technologie en organisatie, 1974. (pag. 31-52).
(35) Dijck, J.J.J. van, Organisatie in verandering, Universitaire Pers, Rotterdam,
1974.

(36) Voor een algemeen inzicht in het structuurkenmerkenbegrip is het voldoende om
terug te vallen op twee bronnen, namelijk:
Pugh, D., D. Hickson, C. Hinnings & C. Turner, Dimensions of organizational
structure. In: Administrative Science Quarterly, 13,1968, (pag. 65-105).
Hall, R., Organizations: Structure and Process, Prentice Hall. New York, 1972.
Als belangrijkste structuurkenmerken kunnen worden genoemd:
de graad van specialisatie (werkverdeling)
de standaardisatie van taken, procedures, e.d.
de formalisatie van procedures
de mate van centralisatie van belsissingsbevoegdheden
de mate van differentiatie
de mate van integratie
de configuratie (open of control, staf-lijn, etc.)
de complexiteit
(37) Evan, W. Organizational theory and organizational effectiveness: a preliminary
analysis. In: Spray, S. Organizational effectiveness. Kent, 1976.

(38) Neghandi, A. & B. Reimann, 'Task Environment, decentralization and organizational effectiveness. In: Human Relations, 20,1976, (pag. 203-214).

(39) Pennings, ]. 'The relevance of the structural-contingency model for organizational effectiveness. In: Administrative Science Quarterly, 20,1975, (pag. 393410).

(40) Hirsch, P. Organizational effectiveness and the institutional environment. In:
Administrative Science Quarterly, 20, 1975, (pag. 327-344).
(41) Metcalfe, J.L. Organizational strategies and Interorganizational networks. In:
Human Relations, 20, 1976, (pag. 327-343).
(42) Rieken en Baayens, o.c. 1982. In het bijzonder hoofdstuk
een politiek organisatie-perspectief (pag. 51-57).

4:

Effectiviteit vanuit

(43) Lammers, o.c. 1983 (pag. 42-48).
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(44)

-

Bekke, A.J.G.M., Duurzaamheid en verandering

in

organisaties. Een so-

ciologische plaatsbepaling van organisatie-ontwikkeling. Rotterdam,
1976.

-

Feltman, C.E., Adviseren bij organiseren. Een studie over interventiekunde ten behoeve van organistie-ontwikkeling en maatschappij-georiinteerd
organiseren ('vermaatschappelijking'). Amsterdam, 1984.

(45) Lammers, o.c., 1983 (pag. 371).
(46) Lammers, o.c., 1983 (pag. 410).

(47) Lammers, o.c., 1983 (pag. 410 en 411).
(48)

Dijck, prof.dr. J.J.J. van, Organisatie in verandering. Rotterdam, 1974 (pag.
233).

(49)

Van Dijck, o.c. 1974 (pag. 246).

(50)

Van Dijck, o.c., 1974 (pag. 247).

(51)

Van Dijck, o.c., 1974 (pag. 246).

(52)

Van Dijck, o.c., 1974 (pag. 247).

(53) Bekke, A.J.G.M., Duurzaamheid en verandering in organisaties. Rotterdam,
1976 (pag. 39 e.v.).

(54) Bekke, o.c., 1976 (pag. 40 en 41).
(55) Astley en Van de Ven, o.c., 1983 (pag. 246-248).
(56) Astley en Van de Ven, o.c., 1983 (pag. 248).
(57) Ven, A.H. van den, D..C. Emmet en R. Koenig. Framework for interorganizational analysis. In: ASQ, 5, nr. 1, 1974.

(58) Bepson, J.K., The interorganizational networks as a political economy. In: ASQ,
20,1975.

(59) Lammers, o.c., 1983 (pag. 172 e.v.).
(60) Doorn, J.J.A. van, De verzorgingsmaatschappij in de praktijk. In: J.A.A. van
Doorn en C.J.M. Schuyt (red.), Meppel, 1978 (pag. 17-46).
(61) Zie in dit verband:
Kooiman, J. (rap.) Reorganisatie van de sociale voorzieningen in netwerkperspectief. In: Wassenberg, A. (red). Netwerken: organisatie en strategie. Meppel
1980 (pag. 169-188).

(62) Dijck, dr. J.J.J. van, Netwerken van organisaties in de gezondheidszorg. In: drs.
Th.M.A. van Keulen (red.) Netwerken van organisaties in de gezondheidszorg.
Stafleu, Alphen aan den Rijn. 1982 (pag. 13-28).
(63)

Van Dijck, o.c. 1982 (pag. 24).

(64) Astley en Van de Ven, o.c., 1983 (pag. 246 e.v.).

(65) Ontleend aan Snellen, o.c., 1979 (pag. 12).
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(66) Het is Metcalfe die voor het eerst dit onderscheid maakt. Netwerken van
relatie die deze
organisatie hee ft betrekking op de organisaties en de onderlinge
onderhouden. Een netwerkorganisatie is te zien als een organisatiestructuur die
zelfstandige taken heeft ten aanzien van een netwerk van organisaties.
Zie in dit verband:
- Metcalfe, J.L., Organizational Strategies and Interorganizational network. In: Human Relations, volume 29, nr. 4, 1976 (pag. 327-343).
Edelman Bos, J.B.M. Netwerken: functie en functionering in strategisch
perspectief. In: Wassenberg (red), o.c. 1980 (pag. 109-138).
(67) Voor een uitgebreide literatuurstudie verwijzen wij in dit verband naar:
Godfroy, dr. A., Netwerken van Organisaties. Strategieen, spelen en structuren.
Den Haag, 1981.
de studies van:
Levine, S., en P.E. White, Exchange as a conceptual framework for the
study of interorganizational relationships. In: Administrative Science
Quarterly, 5, 1961 (pag. 583-601).
Litwak, E., en L.F. Hylton, Interorganizational analysis: a hypothesis on
coordinating agencies. In: Administrative Science Quarterly, 6, 1962
(pag. 395-42Ch
Levine, S., P.E. White en B.D. Paul, Community interorganizational problems in providing medical care and sociale service. In: American Journal
of Public Health, 53,1963 (pag. 1183-1195).
Aiken, M., en J. Hage, organizational Interdependence and Interorganizational Structure. In: American Sociological Review, vol. 33, December

(68) Zie in dit verband
-

-

-

1968 (pag. 912-930).

-

Gillespie, D.F. en D.S. Mileti, Technostructures and Interorganizational
Relations. Lexington Books, 1979.

(69) Marret, C.B., On the specification of interorganizational dimension. In: Sociology and Social Research, 56,1971 (pag. 83-99).
(70) Ven, A.H. van de, D.C. Emmet en R. Koenig, Framework for interorganizational
analysis. In: Organization and Administrative Sciences, 5, nr. 1,1974 (pag. 113129).

(71) De studie van Gillespie en Mileti, o.c., 1979 is een uitstekend voorbeeld van een
dergelijke benadering.

(72) Van de Ven (e.a.), o.c., 1974.
(73) Wat de Nederlandse publicaties betreft verwijzen wij naar:
Themanummer van M&0, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal
beleid. Interorganisationele relaties, theorie en praktijk. Meppel, januari/februari 1978.
- (*) Dr. A.H. van der Zwaan, Interorganisationele samenwerking in de gezondheidszorg. In: T. soc. Geneesk. 57 (1979) (pag. 151-159, 164).
- (*) Prof. drs. E.L. Berg, Omgangsvormen tussen organisaties.In: Bestuurswetenschappen, september/oktober 1979, nr. 5.
Sociologische Gids 1979/1, de bijdrage van:
A. Godfroy, interorganisationele vraagstukken in de welzijnszorg (pag.
30-47).

(*) E. K8nnen, Fusies versus samenwerking: interorganisationele besluitvorming in de ziekenhuiswereld (pag. 48-63).
- (*) A. Wassenberg (red.), Netwerken: organisatie en strategie. Boom, Meppel,
1980.

-

Themanummer van M&0. Samenwerkingsprocessen tussen ziekenhuizen.
Boom, Meppel, juli/augustus 1980.
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- (*) Greve, W.B. de, en W.J. Vrakking (e.a.) Strategie van samenwerking tussen
organisties in welzijns- en gezondheidszorg. De Tijdstroom, 1980.
- (*) A. Godfroy, Netwerken van organisaties, Strategie6n, spelen, structuren.
Den Haag, 1981.
C.]. Lammers, Arbeidsverhoudingen vanuit een interorganisationeel perspectief. In: M&0, mei/juni 1981.
- Gils, Maarten R. van, Interorganisationele relaties en netwerken. In:
Arbeids- en Organistiepsychologie, afl. 6 (september 1982).
De met een sterretje (*) aangeduide publicaties hanteren de strategiebenadering.

(74) Benson, J.K., The interorganizational network as a political economy. Administrative Science Quarterly, 20. 1975 (pag. 229-249).
(75) Godfroy, o.c., 1981 (pag. 77-85).
(76) Godfroy, o.c., 1981 (pag. 88-93).
(77) Metcalfe, o.c., 1976 (pag. 327-343).

(78) Scharpf, F.W., Interorganizational policy studies: issues, concepts and perspectives. In: K. Hanf en F. Scharpf (red.), Interorganizational policy making: limits
to coordination and central control, London/Beverly Hills, 1978 (pag. 345-370).
(79)

Olson, Mancur. The logic of collective action. Public goods and the theory of
groups. Harvard University Press. U.S.A. 1980.

(80) Godfrey, o.c., 1981 (pag. 74).
(81) Kooiman, o.c., 1980.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 6

(1) De CHR publiceerde, naast 9 zogenaamde achtergrondstudies, de volgende 4
rapporten:

-

-

-

Zou Thorbecke nu tevreden zijn

? Probleemschets en analysekader voor
onderzoek van en advisering over hoofdstructuur en functioneren van de
rijksdienst. Rapport nummer 1 van de Commissie hoofdstructuur, 's-Gravenhage, oktober 1979.
Weinigen denken dat het goed gaat. Reactie op reacties: verduidelijking
van de benaderingswijze, nadere interpretatie van de opdracht en overzicht van de werkzaamheden. Rapport nummer 2 van de Commisie Hoo fdstructuur Rijksdienst, 's-Gravenhage, mei 1980.
Elk kent de laan, die derwaart gaat. Onderzoekresultaten, analyse en
richtingen voor oplossingen. Rapport nummer 3 van de Commisie Hoofdstructuur Rijksdienst, 's-Gravenhage, december 1980.
Eindadvies van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, 's-Gravenhage,
mei 1981.

(2)

Wij verwijzen in dit verband naar:
- CHR, Zou Thorbecke nu tevreden zijn ? Den Haag 1979 (pag. 8-15; par.
1.2. Voorgeschiedenis)
Rieken, J. en J. Baaijens (red) Overheid, wat nu ? Deventer 1983. In het
bijzonder deet I en III.

(3)

CHR, o.c., 1979 (pag. 17).

(4)

Eindadvies van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst. Den Haag, 1981 (pag.
5).
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(5)

CHR, o.c., 1979 (pag. 27).

(6)

Easton, D. A systems analysis of political life. John Wiley & Sons, Inc., 1965. Zie
in dit verband in het bijzonder: Part one; the mode of analysis (pag. 3-33).

(7)

De overeenkomst wordt duidelijk als wij het analyseschema van de CHR vergelijken met het analyseschema van Easton.
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(8) De CHR merkt in het eerste rapport (CHR, o.c., 1979, pag. 27) op dat het aan
tijd ontbreekt en ook dat de theoretische literatuur onvoldoende houvast biedt
om een meer genuanceerd analyse model te ontwikkelen. Wij achten dit een
slecht verweer gezien hetgeen wij in hoofdstuk 4 en 5 aan hoofdbenaderingen
naar voren hebben gebracht.

(9) Veld, R.J. in 't en W.J.M. Kickert. Rijksdienst: 66n of duizend bloemen. In:
Bestuurswetenschappen, 1981 (pag. 400-411).

(10) Zie in dit verband:
- Langerwerf, Kees, Afstemmen en afwegen in het overheidsbeleid, de
inter- en bovensectorale invalshoek in het binnenlands bestuur. In: Rieken,
J. en J. Baaijens, Overheid, wat nu ? Deventer 1983 (pag. 229-231)
Rosenthal, A., De hardnekkige illusie van een rationeel bestuurli jke orde.
In: Beschouwingen en stellingen over hoofdstructuur en functioneren van
de rijksdienst (congrespublicatie Vereniging van Bestuurskunde, 1981).
(11)

Een synthese van de systeem- en actorbenadering lag ten grondslag aan de
studie: Overheid, wat nu ? Een analyse van overheidsoptreden vanuit een interactieve beleidsbenadering. Rieken en Baaijens, o.c., 1983.

(12) Jenkins, W.I. Policy analysis. A political and organisational perspective. Martin
Robertson, London 1978.
(13) Jenkins, o.c., 1978 (pag. 1-45).

(14) Jenkins, o.c., 1978 (pag. 18-23).
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(15) Jenkins, o.c., 1978 (pag. 77).
(16)

Van Gunsteren, o.c., 1974.

Van Gunsteren, o.c., 1978.

(17) Zie in dit verband bijvoorbeeld niet alleen hoofdstuk 5 maar ook:
Pjacquemin, Alexis en Henry W. de Jong. European Industrial Organisation. London 1970 (pag. 1-26; Industrial organisation in a European perspective).
(18) Eyden, A.P.]. van der. Overheidskunde en overheidswetenschap. Kluwer, Deventer 1980 (pag. 147) Men leze in het bijzonder hoofdstuk 5: Sociale systeemtheorie als kader (pag. 141-160).
(19) Braam, A. van. Bestuurskunde: een wetenschap op weg naar volwassenheid ? In:
Bestuurswetenschappen, november 1981, nr. 6 (pag. 391-399).
(20) Olson, o.c., 1980.
(21) De parlementaire enqu6te inzake het RSV-drama heeft duidelijk gemaakt dat

organisaties (concerns) zijn op te vatten als 'een arena van belangengroepen'
hetgeen onder bepaalde omstandigheden tot regelrechte anarchie leidt met alle

gevolgen van dien. Zie:

-

RSV-enquSte, deel 1: upkomst en ondergang van Rijnschelde Verolme

-

RSV-enqu6te, deel

1965-1971; 1971-1977. Tweede Kamer, 1984-1985, 17817, nr. 16.
2: Opkomst en ondergang van Rijn-Schelde Verolme
1977-1983; 1983-1984 met conclusies, samenvatting en summary in
English. Tweede Kamer, 1984-1985, 17817, nr. 16. Zie in dit verband ook
de studie van: Wassenberg, A.F.P., Dossier RSV: Schijnbewegingen van de
industriepolitiek. Leiden, 1983.

(22) Bussink, o.c. 1980 (pag. 268-269, 277-285).
(23)

Zie hoofdstuk 4.

(24) Lammers, o.c., 1983 (pag. 410 e.v.)
(25)

Van Dijck, o.c., 1974 (pag. 246 e.v.)

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 7

(1)

Zie hoofdstuk 3, in het bijzonder paragraaf 3.3.1.

(2)

Op
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10 februari richtte G.M.J. Veldkamp, de toenmalige Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, zich tot de SER inzake 'Vereenvoudiging der sociale
verzekering op lange termijn'. Uit de betreffende brief is de volgende passage
van belang: 'Met betrekking tot de mogelijkheid van bezuiniging in de sociale
verzekering zijn twee zaken te onderscheiden. In de eerste plaats beperking van
aanspraken krachtens de sociale verzekering, in de tweede plaats het bevorderen van een verdere vereenvoudiging bij de uitvoering van de sociale verzekering. De ondergetekende vindt geen aanleiding op dit ogenblik voorstellen te
doen met betrekking tot de mogeli jke beperking van de aanspraken krachtens de
sociale verzekering'.
Ten aanzien van de mogelijkheden tot vereenvoudiging van de sociale verzekering worden aan de SER vier vragen voorgelegd, te weten (samengevat):
Op welke wijze kan met behoud van de noodzakelijk territoriale decentralisatie en een bedrijfstakgewijze inspraak 66n uitvoeringsadministratie
voor de gehele sociale verzekering - met uitzondering van de geneeskundige verzorging, worden verwezenlijkt ?

NOTEN
-

Acht de raad uniforme premies voor alle takken van de sociale verzekering mogelijk ?
Acht de raad het wenselijk dat een einde wordt gemaakt aan de bestaande
ongelijkheid met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van de
premies in de verschillende takken van sociale verzekering ?
Is het mogelijk en wenselijk te komen tot een verdere vereenvoudiging van
de sociale verzekering ?

Op 8 augustus 1981 richtte B. Roolvink, de toenmalige minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid zich tot de SER inzake 'de structuur van de verzekeringen tegen kosten van geneeskundige verzorging'. In deze brief werd aan de
adviesaanvrage inzake de vereenvoudiging van de sociale verzekering uitbreiding gegeven doordat alsnog de vraag naar de mogelijkheid van een gecentraliseerde administratie van de wettelijke ziektekostenverzekering, werd
opgeno-

men.

(3)

Zie in dit verband hoofdstuk 2, schema 2.3.; Twee ideaal-typische modellen van
sociale zekerheid. De adviesaanvrage richt zich primair op:
de wijze van organisatie en uitvoering,
de wijze van toezicht en beheer, maar ook op:
aspecten van het prestatie- en financieringsstelsel (zie ook voetnoot 1).

(4)

Rapport betreffende alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekering
(Alternatievenrapport). Uitgebracht aan de SER door Berenschot en Bosboom en
Hegener. Den Haag, 1972. In dit rapport wordt opgemerkt dat diepgaand onderzoek nodig is 'naar de kosten van de onderscheiden vormen van uitvoering' en
naar 'de doorzichtigheid van de uitvoeringsorganisatie en het dienstbetoon aan
de verzekerden' (pagina I).

(5)

Genoemd onderzoek kan niet worden verricht door een van de bestaande organen in de sociale verzekering, bijvoorbeeid de Sociale Verzekeringsraad. Bestoten wordt om een of meer onafhankelijke organisatiebureaus een onderzoek te
laten verrichten. Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pagina I).

(6)

Zie voor een overzicht: Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pagina II-4).

(7) Zie het Alternatievenrapport, o.c., 1972.
Wij zullen de inhoud van het Alternatievenrapport hier niet behandelen. Enerzijds omdat een behandeling in kort bestek niet goed mogelijk is, anderzijds
omdat het ons bij de analyse van beleidsbenaderingen niet primair gaat om de
inhoud van de voorstellen maar eerder om de analyse van het beleidsproces aan
de hand van (kwalitatieve) kenmerken.

(8) Zie in dit verband:
Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pagina 3) waar het onderzoek in vier
fasen verdeeld wordt:
1. voorbereiding door twee organisatiebureaus.
2. verzamelen van gegevens en opstellen van alternatieven.
3. opstelling van de alternatieven welke voor verdere uitwerking in
aanmerking komen (sociaal-politieke besluitvoering in SER).
4. uitwerking van het gekozen alternatief, dan wel van de gekozen
alternatieven.
-

Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pagina II-9) waar de organisatiebureaus
stellen 'Van belang is het, te stellen dat politieke haalbaarheid voor de
bureaus geen criterium is. Alternatieven die hier niet aan voldoen kunnen
wei vermeld zijn:
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(9) Zie in dit verband:
Reynaerts, prof. dr. W.H.J. en drs. A.G. Nagelkerk, Arbeidsverhoudingen,
theorie en praktijk. Deel I. Stenfert Kroese, 1982.
- Vos, dr. C.J., Arbeidsbeleid en arbeidsverhoudingen, centralisering en
fragmentering in het arbeidsbeleid. Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982.
In beide publicaties wordt op algemene en specifieke (naar beleidsvelden; onder
andere sociale zekerheid) wijze gesteld dat er sprake is van centralistische
arbeidsverhoudingen in het na-oorlogse Nederland.
(10) Zie in dit verband ook hoofdstuk 2 waar e.en beschrijving wordt gegeven van de
organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid. In fase 1 van de beschouwde beleidsoperatie speelde de discussie zich in feite af in een kleine kring
('200 van Mertens van de Sociale Zekerheid'). De uitvoering zelf alsook andere
belangengroepen werden niet of nauwelijks betrokken bij de vormgeving van de
beleidsoperatie.
Het feit dat de uitvoeringsorganen in verificerende zin betrokken waren bij het
onderzoek van de organisatiebureaus doet uiteraard niet af aan bovenstaande
constatering. Zie Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pagina 4; punt 4.1. en pagina
4 en 5; punt 4.2.).
(11) Zie in dit verband voetnoot 8.
(12) Noch door de overheid noch door de sociale partners worden instanties op
micro- en/of meso-niveau wezenlijk betrokken bij het proces van beleidsvoorbereiding.
De in het vooruitzicht gestelde 'publieke discussie' (die in deze fase overigens
nooit op gang is gekomen) is in dit verband een schrale troost. Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pagina 5; punt 8).
De beleidsintentie in deze was meer: het met behulp van deskundige opstellen
van een blauwdruk voor een nieuwe organisatie en deze dan vervolgens op grote
schaal invoeren.
(13) De organisatiebureaus formuleren als doel van het onderzoek'het uitwerken van
alternatieve mogelijkheden ter vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn. De desbetreffende alternatieve mogelijkheden dienen zo objectief en kwantitatief mogelijk te worden uitgewerkt'. De
vereenvoudiging moet zich richten op de criteria: doorzichtigheid (dienstbetoon
clidnten) en kosten (doelmatigheid).
Het doelmatigheidscriterium wordt door de bureaus ruim geinterpreteerd, zodat de alternatieven systematisch worden getoetst op:
doelmatigheid (effectiviteit, efficiency en flexibiliteit),
- doorzichtigheid,
bestuurbaarheid en
- zorgvuldigheid.
Zie in dit verband: Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pagina II-7).

Indien nu bepaaide alternatieven voldoen aan de door de organisatiebureaus
geformuleerde criteria wit dat nog niet zeggen dat ze ook voldoen aan de
sociaal-politieke criteria van de SER en/of de specifiek of algemeen politieke
criteria van de Overheid.
Deze gedachtegang wordt duidelijk verwoord in het volgende citaat uit het
Alternatievenrapport (pagina II-6). 'De functie van dit rapport is het aangeven
van een aantal alternatieve mogelijkheden op langere termijn ter vergroting van
de doorzichtigheid, bestuurbaarheid, doelmatigheid en zorgvuldigheid van stelset en uitvoering der sociale verzekering op langere termijn. Het gaat hierbij om
het aangeven van op basis van objectieve analyse relevant geachte alternatieven, met zodanige vermelding van de voor- en nadelen dat een nadere keuze
mogelijk wordt.
Hierbij spelen uiteraard tevens sociaal-politieke overwegingen een rot.
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Eerst na deze keuze uit de alternatieven kan een nadere uitwerking volgen,
zowel detaillering in uitvoering en organisatievorm als qua wijze van invoering'.
(14)

Zie brief van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid inzake de'Vereenvoudiging der sociale verzekering op langere termijn', aan de SER. Den Haag,
10 februari 1968.

(15) Verderop in deze paragraaf komen wij hierop terug. Immers dan blijkt juist dat
ten gevolge van het aantasten van de status quo (machtsverhoudingen) van
bepaalde alternatieven van de organisatiebureaus, de SER het adviesproces
stillegt en het Alternatievenrapport in de diepvries stopt.
(16) In de paragraaf 'Uitgangspunten voor het onderzoek' (Alternatievenrapport,
o.c., pag. 72, pag. II- 10 tot en met 15) worden een vijftal uitgangspunten
geformuleerd die 'voor het onderzoek en het samenstellen van de alternatieven'
van belang zijn. Uit deze uitgangspunten blijkt dat de organisatiebureaus de
status quo niet tot uitgangspunt hebben genomen. Een korte toelichting is op
zijn plaats.
Uitgangspunt a 'De doelstellingenstructuren van de sociale verzekering en belangen van de categorieen uitkeringsgerechtigden c.q. uitkeringsgenietenden en
premiebetalers. De bureaus zijn niet 'in de beoordeling' of 'waardering van de
geTnventariseerde doelstellingen' getreden. Ze zijn echter wel van belang 'omdat wij principieel stellen dat de doelstellingen en de belangen bepalend dienen
te zijn voor de organisatievorm en uitvoering, en niet andersom'. Vervolgens
formuleren ze een 'primaire doelstelling' van de sociale verzekering die sterk
overeenkomt met de doelstelling die hoort bij het in hoofdstuk 2 geformuleerde
zorgmodel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bureaus bij het formuleren
van de primaire doelstellingen op pagina IV-1 niet meer spreken over sociale
verzekering maar over het ruimere begrip sociale zekerheid. De bureaus wijzen
tevens op het belang van een goede samenhang tussen sociale verzekering aan de
ene kant en de volksgezondheidszorg en -bescherming en dat van de arbeidsvoorziening en -bescherming aan de andere kant. Derhalve worden alternatieven getoetst op hun flexibiliteit ten aanzien van mogelijke of wenselijke integratie met andere gebieden in de toekomst'.
In uitgangspunt b wijzen de bureaus op de ontwikkeling van wat wij genoemd
hebben: van verzekeringen- naar zorgmodel. De bureaus stellen in dit verband
dat er in de ontwikkeling van de sociale wetgeving een drietal fasen zijn te
onderscheiden, te weten: 'In de eerste fase lag de nadruk op de bescherming van
de arbeider als zodanig; in de tweede fase lag de nadruk op de arbeider als mens
en in de derde fase op de sociale positie van de burger'. Hierbij valt op dat:
a.
de totale opzet en uitvoering meer gericht is op de uitvoering van wetten
dan op gebruikers;
b.
elke regeling zeer veel geperfectioneerde verfijningen en uitzonderingen
kent;

de organisatievorm niet is aangepast aan het feit dat door completering
van het sociale zekerheidsstelsel dit de sociale positie van alle burgers is
gaan omvatten'.
In het kader van de status quo discussie is het volgende tegen de achtergrond van
het bovenstaande van belang. 'De in de wetgeving zichtbare 'verburgerlijking'
van de sociale verzekering heeft er - mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen - toe geleid, dat niet primair is uitgegaan van bestaande uitvoeringsen overlegorganen. De in deze organen geTnvesteerde capaciteiten en mogelijkheden zijn uiteraard een belangrijk gegeven naar de meest doelmatige opzet in
de toekomst, doch:
de belangen der rechtshebbenden c.q. uitkeringsgenietenden, en
de belangen der premiebetalers
zijn in dit onderzoek primair gesteld'.
c.

287

NOTEN
In uitgangspunt c stelt men dat 'de wijze van beleidsvorming over het sociale
zekerheidsstelsel, de bestuurlijke organisatie over de uitvoering ervan, en de
uitvoering van de sociale verzekeringsregelingen zelve kunnen van elkaar onderscheiden worden'. Gezien uitgangspunt b is dit niet zonder betekenis.
In uitgangspunt d wordt kort en bondig gesteld: 'Vereenvoudiging van een zo
uiterst complex geheel als dat van de sociale verzekering vereist een systematische benaderingswijze. Daarom is bewust geabstraheerd van historische ontwikkelingen, wetgevingsperikelen, politieke invloeden en maatschappelijke belangengroepen'.
Uitgangspunt e is in verband met de status quo discussie niet van belang.
de bureaus het flexibiliteitscriterium hanteren bij het beoordelen
van de alternatieven (Alternatievenrapport, o.c., 1972, pagina Il-7 en pagina
II- 11) doet hier in feite niet aan af. Waar het hier om gaat is dat de gevolgde
beleidsbenadering 'mechanistisch' van aard is en niet 'organisch'. Men ontwerpt
een nieuwe 'organisatiestructuur' en geen 'organisatieproces'.

(17) Het feit dat

(18) In feite stond de SER en de organisatiebureaus de volgende aanpak voor:
1 kies (SER en
onderzoek -formuleer alternatieven
; gefaseerde invoering van het gekozenen.
Overheid)
Een aanpak volgens het incrementele model houdt echter in dat men stap voor
stap werkt aan het verbeteren van het bestaande. Zie hoofdstuk 4.
In dit verband moet worden opgemerkt dat de bureaus in afwachting van de
keuzen van de SER (en Overheid !) stellen dat een plan ten behoeve van een
gefaseerde invoering moet worden ontwikkeld. In bijlage 4 (Alternatievenrapport, o.c., 1972) geven ze reeds een eerste uitwerking van een invoeringsplan per

alternatief.

(19) Indien wij het optimale beleidsmodel van Dror nader beschouwen (zie hoofdstuk 4, schema 4.3.) dan moeten wij constateren dat de onderhavige beleidsoperatie in feite begint in stadium II: Beleidsvorming (policy-making)) fase II:
Ontwikkeling van een verzameling belangrijke alternatieven. Stadium I: Vorming van het algemene beleid (meta policy-making) heeft men overgeslagen. De
bureaus wijzen daar ook op; zie voetnoot 16 (uitgangspunt a.).
(20)

Eindrapport betreffende het vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn.
Rapport van de organisatiebureaus Berenschot en Bosboom en Hegener. Den
Haag, 1979 (pagina II-III).

(21) Eindrapport, o.c., 1979 (pagina II).
de periode liggende tussen het verschijnen van het Alternatievenrapport
(1972) en het Interimrapport (mei 1979) en het Eindrapport (augustus 1979)
verschenen in het vaktijdschrift Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) slechts enkele
artikelen over de vereenvoudiging van de sociale zekerheid op langere termijn.
Het tijdschrift Beleid en Maatschappij dat in 1973 werd opgericht besteedde tot
1977 in het geheel geen aandacht aan het Alternatievenrapport. Ook het economenblad Economisch Statistische Berichten (ESB) besteedde tot 1976 geen
aandacht aan het Alternatievenrapport.

(22) In

(23) Pasmooy, J.H., Moet het zo of kan het ook anders ? Besturing van de sociale
verzekering. SMA, 28ste jaargang, nr. 1, januari 1973 (pagina 17-23).
(24) Pasmooy, o.c., 1973 (pagina 22).
(25) Boer, mr. W.J. de, De collecterende functie in het 'Alternatievenrapport'. SMA,
29ste jaargang, nr. 9, september 1974 (pagina 517-525).
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(26) De Boer, o.c., 1974 (pagina 525-526).

(27) Brussel, mr. H. van, De invloed van het georganiseerde bedrijfsleven op de
uitvoering van de sociale verzekering. SMA, 34ste jaargang, nr. 4, april 1979
(pagina 239-244).

(28) De aanteiding vormt echter niet het Alternatievenrapport maar een uitspraak
van Minister Boersma van Sociale Zaken, tijdens een jubileumbijeenkomst ter
viering van het 25-jarige bestaan van de Organisatiewet Sociale Verzekering,
dat de overheidsinvloed op de sociale zekerheid moet toenemen.
Van Brussel wijst erop dat 'ook van hooggeleerde zijde' een toename van de
overheidsinvloed wordt bepleit. Hij wijst hier op uitspraken van prof.
dr. D.J.
Wolfson en prof. Halberstadt. Van Brussel, o.c., 1979 (pagina 239).

(29)

Van Brussel, o.c., 1979 (pagina 240).

(30)

Van Brussel, o.c., 1979 (pagina 241-242).

(31)

Van Brussel, o.c., 1979 (pagina 243).

(32)

-

-

Veldkamp, dr. G.M.J., De uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering. SMA, 29ste jaargang, nr. 4, april 1974 (pagina 234-239).
Veldkamp, dr. G.M.]., Grenzen en mogelijkheden van de sociale zekerheid. SMA, 30ste jaargang, nr. 9, september 1975 (pagina 499-506).

(33) Veldkamp, o.c., 1974 (pagina 235).

(34) Veldkamp, o.c., 1974 (pagina 235). Zie in dit verband ook Van Brussel, o.c., 1979
(pagina 241), die stelt dat er sprake is van onderlinge rivaliteit tussen SVB en
(Vereniging van) RvA, tussen SVR en FBV, tussen GMD en GAK en tussen GAKBV's en zelfadministreerders.

(35) Veldkamp, o.c., 1974 (pagina 237).
Veldkamp, o.c., 1975 (pagina 505).

(36) Veldkamp, o.c., 1975 (pagina 499-500).

(37) Veldkamp, o.c., 1975 (pagina 505).
(38) Verwey, W., Een nieuw voorstel voor verbetering van de uitvoeringsorganisatie
van de sociale verzekering. SMA, 30ste jaargang, 1975 (pagina 609-616).

(39) Verwey, o.c., 1975 (pagina 609).

(40) Verwey, o.c., 1975 (pagina 609).
(41) Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pagina VII-16 t/m 25).

(42) Verwey, o.c., 1975 (pagina 610). Hij sluit hier qua gebiedsindeling aan bij de
plannen voor een bestuurlijke reorganisatie van het binnentands bestuur, waarbij
uitgegaan wordt van 26 provincies. Voor de gemeenten is geen plaats omdat
Verwey ervan uitgaat (pagina 615) dat de WWV in de WW wordt geTntegreerd.
Nu, in 1985, lijkt dit er inderdaad van te komen.
(43) Verwey, o.c. 1975 (pagina 611).

(44) Verwey, o.c., 1975 (pagina 614).
(45)

Zie hoofdstuk 2.
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(46) Mierlo, drs. J.G.A. van, Enkele suggesties voor een nieuw stelsel van sociale
zekerheid. SMA, 31ste jaargang, nr. L januari 1978 (pagina 68-76).
(47)

Van Mierlo, o.c., 1978 (pagina 68-69).

(48)

Van Mierlo, o.c., 1978 (pagina 72).
Zie ook hoofdstuk 2 van deze studie.

(49)

Van Mierlo, o.c., 1978 (pagina 72).

(50)

Van Mierlo, o.c., 1975 (pagina 73-74).

(51) Melsen, prof. dr. A.G.M. van, De invloed van de sociale zekerheid. SMA, 30ste
jaargang, nr. 5, mei 1975 (pagina 325-335).
(52) Langendonck, prof. dr. ].van, Het zoeken naar zekerheid. SMA, 33ste jaargang,
nr. 1, november 1978 (pagina 660-676).
(53) Lamers, drs. L., Plaats en functie van de overheid bij de uitwerking van de
sociale zekerheid. SMA, 32ste jaargang, nr. 9 september 1977.
Lamers is Directeur-Generaal Sociale Voorzieningen van het Ministerie van
Sociale Zaken en voorzitter van de ambtelijke werkgroep die het Interimrapport
heeft opgesteld.
(54)

interimrapport Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid. Tweede
Kamer, zitting 1978-1979, 15594, nrs. 1-2. Den Haag.

(55)

Eindrapport; betreffende het vervolgonderzoek; uitvoering van de sociale verzekering op langere term ijn. Uitgebracht aan de Sociaal Economische Raad door
Berenschot B.V. en Bosboom en Hegener N.V., Den Haag, SER, 16 augustus
1979.

(56) In de brief van de Staatssecretaris (Interimrapport, o.c., 1979 (pagina 2) wordt
hierover het volgende opgemerkt:
'Het kabinet stelt zich achter de voorstellen die de projectgroep ten aanzien van
doelstelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van dit beheersingsorgaan
heeft gedaan. Gezien het belang van de verhouding tussen de Minister en het
beslissingsorgaan zal zorgvuldig moeten worden bezien hoe deze verhouding
wettelijk kan worden uitgewerkt'. En 'Op basis van de voorstellen van de
projectgroep ten aanzien van het beheersingsorgaan zal ik op korte termijn de
Sociaal-Economische Raad gericht om advies vragen. Na ontvangst van het
advies zullen zo spoedig mogelijk wetsvoorstellen worden ingediend om de
Sociale Verzekeringsraad om te vormen tot het beoogde beheersingsorgaan'.
Nog geen half jaar na het verschijnen van het Interimrapport stelde de Staatssecretaris in een brief aan de SER 'dat het gerichte karakter van de adviesaanvrage beklemtoond werd middels een parallelle behandeling van een spoedig
voor te leggen concept-wetsontwerp betreffende de uitvoeringsorganisatie aan
de top'. Hieruit moge blijken dat haast geboden was en dat de Regering op korte
termijn de topstructuur daadwerkelijk wilde veranderen. Zie in dit verband:
SER, Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering (uitvoeringsorganisatie aan de top). SER-publicatie nr. 12-13, mei 1984 (pagina 10-18).
'Het beheersingsorgaan (topstructuur) staat niet los van de uitvoeringsorganisatie als geheel: het kabinet acht het echter mogelijk en noodzakelijk de instelling
ervan naar voren te halen'.

(57) Een deel van de taakopdracht luidde:
'het voorbereiden van een gerichte adviesaanvrage ter zake van de SER en
daarbij een blauwdruk voor een nieuwe organisatiestructuur'. Interimrapport, o.c., 1979 (pagina 1).
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(58)

Het Interimrapport, o.c., 1979 (pagina 3) zegt hierover: 'Het kabinet onderstreept dat over de concrete invulling van de gehele toekomstige uitvoeringsorganisatie en het gefaseerde groeiproces dat nodig zal zijn om naar de veranderde structuur toe te groeien een brede maatschappelijke discussie noodzake-

lijk is. De sociale zekerheid vindt haar fundament in de maatschappelijke opvattingen over stelsel en uitvoering. Een wijziging in de uitvoering raakt de
uitkeringsgerechtigden en premieplichtigen, degenen die werkzaam zijn bij de
verschillende uitvoeringsorganen en de sociale partners en de gemeenten die in
de huidige structuur bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Zij zullen moeten worden betrokken bij de vormgeving van de toekomstige uitvoeringsorganisatie'.
Voor wie de geschiedenis van de (organisatie) van de sociale zekerheid kent is
het echter bekend dat als de drie grote strijdvragen (zie hoofdstuk 2) zijn
beantwoord, de overige concrete invulling minder interessant is (de strijdvragen
zijn:
Overheid of bedrij fsleven ?
Centralisatie of decentratisatie ?
Functionele of territoriale decentralisatie ?
(59) Eindrapport, o.c., 1979 (pagina III).
(60)

Daartoe verstrekt de SER aan de twee organisatiebureaus een gedetailleerde
opdracht bestaande uit 10 punten, te weten:
welke minimale en maximale omvang een administratieve eenheid dient
'a.
te hebben, hoeveel administratieve eenheden er ten minste en ten hoogste
nodig zijn, welke vorm en graad van automatisering vereist is, of er een
- en zo ja welk - systeem van personenregistratie ingevoerd dient te
b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.

worden;
welke invloed van de omvang en het aantal administratieve eenheden, van
de vorm en graad van automatisering en van het systeem van personenregistratie uitgaat op aantal, omvang en taak van de uitvoeringsorganen in
bestuurlijke zin zowel op landelijk niveau als op bedrijfstakniveau en op
regionaal en lokaal niveau;
welke vorm van beheer voor de administratieve eenheden op grond van de
antwoorden op vorenstaande vragen de meest wenselijk is;
welke consequenties de antwoorden op vorenstaande drie vragen hebben
voor de collecterende functie zoals die omschreven is in het alternatievenrapport;

in welke mate de uitvoeringsorganen territoriaal gespreid dienen te zijn,
in welke eenheden de regionale en lokale samenwerking dient plaats te
vinden en welke vorm en mate van delegatie van bevoegdheden hierbij de

meest wenselijke zijn;
in welke mate medische diensten - de Gemeenschappelijke Medische
Dienst hieronder begrepen - territoriaal gespreid dienen te zijn en in
welke vorm de integratie ervan dient plaats te vinden, dat wil zeggen
regionaal bereikbaar maar functioneel onderscheiden naar Ziektewet,
W.A.0. en dergelijke dan wei regionaal bereikbaar en functioneel niet
onderscheiden naar Ziektewet, W.A.0. en dergelijke.
Hierbij dient tevens aandacht te worden geschonken aan aantal, omvang
en taak van de landelijk werkzame medische dienst(en);
welke vorm van beheer voor de medische dienst(en) op grond van de
antwoorden op vraag f. de meest wenselijk is: of volledig zelfstandig, of
ondergebracht bij de administratieve eenheden, of deels ze! fstandig, deels
ondergebracht bij de administratieve eenheden;
welke invloed op de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering
uitgaat van de noodzaak tot waarborging dat 'statistische' consistentie
wordt verkregen tussen de ramingen met betrekking tot de verschillende
vormen van uitkering (bijvoorbeeld W.W., W.W.V. en R.W.W.; het aantal
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arbeidsongeschikten en het aantal werklozen) en tevens aansluiting tot
stand wordt gebracht met de overige sociaal-economische grootheden;
welke afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de
centrate overheid, de centrate adviescolleges, de toezichthoudende organen en de uitvoeringsorganen de meest wenselijk is gelet op de antwoorden
op voorgaande vragen;
in welk tempo en op welke wijze, rekeninghoudend met de voorwaarden
van een goed sociaal en materieel beleid, de uit de antwoorden op voorgaande vragen voortvloeiende organisatie van de uitvoering van de sociale
verzekering te verwezenlijken is'. Eindrapport, o.c., 1979, bijlage 1 (pagina 5).

(61) Eindrapport, o.c., 1979 (pagina 2).

(62) Interimrapport, o.c., 1979 (pagina 1). Haar taakopdracht luidde:
- het vraagstuk van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid
primair te benaderen vanuit een streven naar verbetering van de beheersing van het uitvoeringsproces en voorstellen te doen voor een nadere
regeling van de taak, plaats en functie van de SER, alsmede
het voorbereiden van een gerichte adviesaanvrage ter zake aan de SER en
daarbij een blauwdruk voor een nieuwe organisatiestructuur'.
Verderop wordt op dezelfde pagina gesteld dat 'Maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot toenemende raakvlakken van sociale zekerheid met
algemene sociale en sociaa!-economische beleidsdoelstellingen. Dat moet zijn
vertaling vinden in de beleidsvorming, en de uitvoering en in de aaneensluiting
van beide niveaus. Daarbij zijn vooral die uitgangspunten van belang: een betere
beheersing, een individu-gerichte benadering en een versterkte aandacht voor
het volumebeleid'.
(63) In dit verband verwijzen wij naar een analyse van prof. dr. C. Brevoord. Het
sprookje van de raadsheer SoZa en de vijf management valkuilen. Of: waarom
voegt de koning zo weinig management aan zijn volumebeleid toe ? In: SMA,
34ste jaargang, nr. 11, november 1979 (pagina 735-745).
Brevoord merkt op (pagina 736) 'En daarom best een goed rapport van de
commissie Lamers, alleen niet zo echt relevant voor de problematiek waar we in
Nederland voor staan'. Volgens Brevoord komt dit omdat niet duidelijk is vastgesteld waar de wezenlijke beleidsproblemen liggen (problemen van de omvang
van het beroep, dat op onze sociale voorzieningen wordt
gedaan en de wijze
waarop deze kosten in de hand kunnen worden gehouden; volumebeleid) en
derhalve onjuiste doelstellingen zijn geformuleerd; het hoofdprobleem zoeken
in de besturing terwijl daar het probleem volgens Brevoord duidelijk niet ligt.
Volgens Brevoord (pagina 737) proberen regering en parlement onder de eigen
verantwoordelijkheid uit te duiken (door geen volumebeleid te formuleren; dat
is immers politiek onaantrekkelijk) door
voorlopig de organisatie voor sociale
voorzieningen te veranderen.

(64)

Impliciet omdat dit nergens met zoveel woorden wordt gesteld. De voorgestelde
beheersstructuur in het Interimrapport wijst nadrukkelijk op een terugdringen
van het georganiseerde bedrijfsleven ten gunste van de overheid. Ditzelfde kan
min of meer gezegd worden van de voorgestelde uitvoeringsorganisatie (territoriale decentralisatie (deconcentratie ?) in plaats van de huidige functionele decentralisatie.

(65)

Zie schema 7.2., dimensie 3 van de Rational-comprehensive benadering.

(66) Rondom het opstellen van het Eindrapport zijn de volgende commissies ontstaan
(Eindrapport, o.c., 1979, pagina IV en V):
Begeleidingscommissie Onderzoek Vereenvoudiging Sociale Verzekering
(BOVSV) bestaande uit vertegenwoordigers van de centrale werknemers292
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en werkgeversorganisatie, en deskundigen en toegevoegde adviseurs en
vertegenwoordigers namens de Ministerie van Sociale Zaken.
Technische Contactgroep van de uitvoeringsorgaan (TCU), te weten:
GMD, SVB, SVR (inclusief AAF, AWF en AF, VRvA.
Technische Contactgroep van de Werknemersorganisaties (TCW).
De begeleidingscommissie is 32 maal bijeen geweest, waarvan 12 maal met de
TCU en 10 maal met de TCW.
De vijf deetrapporten worden voor publicatie vrijgegeven met het oog op het
geven van bekendheid aan het vervolgonderzoek. 'Voorts is dit van belang voor
het doen meedenken van belanghebbenden en geTnteresseerden en voor het
kunnen vernemen van hun mening over onderwerpen die in het vervolgonderzoek
aan de orde komen of zouden moeten komen' (pagina V). Er zijn in totaal 44

reacties gekomen op de in de periode september 1978 tot juni 1979 gepubliceerde deelrapporten. Hiervan waren er 15 afkomstig van organisaties van
clienten, 19 van uitvoeringsorganen van de sociale verzekering, drie van GSD en
GAB en 7 van personeelsleden werkzaam in de uitvoering van de sociale verzekering (pagina VI). Op 16 augustus 1979 is het Eindrapport door de bureaus aan
de SER aangeboden.

(67) De ambtelijke projectgroep bestaat uit topambtenaren en ambtenaren van de
Stafafdeling Beleidsontwikkeling van het Ministerie van Sociale Zaken (leden)
en verder uit drie externe deskundigen (hoogleraren), twee werknemers van de
organisatiebureaus die eveneens werken voor de SER en een werknemer afkomstig van de SVR (algemeen secretaris).

(68) Zie in dit verband: Eindrapport, o.c., 1979. Bijlage 1 (pagina 2-5).
(69) Zie in dit verband: Interimrapport, o.c., 1979. Als gesteld wordt dat 'de knelpunten in de huidige uitvoeringsorganisatie kunnen slechts in een gefaseerd groeiproces worden weggenomen. In hoge mate vergt dat de bereidheid van beleidsen uitvoeringsorganen om los van bestaande bevoegdheden te zoeken naar een
voor de toekomst gewenste structuur om de uitvoering van een geintegreerd
sociaal beleid zo dicht mogelijk bij de burgers te brengen. Geenszins is het de
bedoeling structuren abrupt te doorbreken en de beslissingsbevoegdheden van de
ene op de andere dag te verleggen. Veeleer wordt gedacht aan een stapsgewijze
benadering waarin het wederzijds vertrouwen tussen uitvoeringsorganen, het
onderkennen van gemeenschappelijke problemen en de erkenning van de noodzaak tot een geconditioneerde aanpak geleidelijk kan groeien' (pagina 87). Op
dezelfde pagina wordt het OWA en de RCC geplaatst in een stappenschema dat
uiteindelijk moet leiden tot het verwezenlijken van 'Autonome regionale organen voor gevalsbehandeling' (zie ook hoofdstuk 3 van deze studie).

(70) Zie in dit verband: Interimrapport, o.c., 1979 (pagina 3).
(71) Zie in dit verband hoofdstuk
(72)

Zie hoofdstuk

3

3

(paragraaf 3.3.1. in het bijzonder voetnoot 39).

(paragraaf 3.3.1.) in het bijzonder voetnoot 39.

wat betreft de gebruikte literatuur merken wij op dat wij primair die
studies in beschouwing genomen hebben die inhaken op de voorstellen uit het
Interimrapport en/of Eindrapport. Uiteraard is er in deze periode meer gepubliceerd over sociale zekerheid. In dit verband verwijzen wij naar hoofdstuk 2.

(73) Voor

(74) Zie ook: Madlener, B., Een nieuwe fase in de vereenvoudigingsdiscussies. SMA,
35ste jaargang, nr. 9, september 1980 (pagina 620).

(75)

-

Madlener,

B.,

Beheersen of overheersen ? SMA, 34ste jaargang, nr. 11,

november 1979 (pagina 718-734).
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Madlener, B., Interimrapport en Eindrapport vergeleken. In: De economie
van het sociale zekerheidsbeleid. Kluwer, Deventer, 1980 (pagina 187-

-

Madlener, B., Herziening in de sociale zekerheid, de uitvoering. In: F.G.

200).

van den Heuvel (red.), Vuga/Intermediair, Den Haag, 1983 (pagina 57-76).

(76) Brussel, mr. H. van, De beheersing beginnen met zelfbeheersing. SMA, 34ste
jaargang, nr. 11, november 1979 (pagina 710-716).
(77)

-

-

Lamers, drs. L. en drs. F.W.M. Hol, Evenwicht of tegenwicht. SMA, 34ste
jaargang, nr. 11, november 1979 (pagina 763-771).
Lamers, L., Sociale zekerheid in discussie. Commentaar op 'Mensen en
middelen in de sociale zekerheid' van A.L. den Broeder. Beleid en Maatschappij, 1981/10 (pagina 307-312).

(78) Wolfson, prof. dr. D.J., De politieke context van het beheersingsvraagstuk in de
sociale zekerheid. SMA, 34ste jaargang, nr. 11, november 1979 (pagina 754761).
Ook in: Veldkamp, G.M.J., De economie en het sociaal zekerheidsbeleid, Kluwer, Deventer, 1980.

(79)

-

Broeder, A.L. den, Mensen en middelen in de sociale zekerheid. Sociaal-

politieke beschouwingen over een beheersingsvraagstuk. Beleid en Maat-

-

schappij 1981/10 (pagina 294-306).
Broeder, A.L. den, Lokale uitvoering van de sociale zekerheid als alternatief. SMA, 36ste jaargang, nr. 6, juni 1981 (pagina 440-451).

(80)

VNG, Sociale Zekerheid gelokaliseerd. Groene reeks, nr. 55, Den Haag, 1981.

(81)

Madlener was beleidsonderzoeker van het FNV en Van Brussel is secretaris bij de
VNO. Beiden zijn voorstander van het substanti6el handhaven van de positie van
het centraal georganiseerde bedrij fsleven en de bedrijfstakken in de beheersing
en uitvoering van de sociale zekerheid.
Beiden waren lid van de begeleidingscommissie van het SER-vervolgonderzoek.
Lamers en Hot zijn mede-opstellers van het Interimrapport. Lamers was voorzitter van de betreffende ambtelijke projectgroep en tot voor kort DirecteurGeneraal van het Directoraat Generaal Sociale Zekerheid van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hol is de opvolger van Lamers.
Wolfson was als externe deskundige verbonden aan de ambtelijke projectgroep.
Hij is voorstander van een terugdringen van het georganiseerde bedrij fsleven in
de beheersing van de sociale zekerheid en het versterken van de positie van de
centrale overheid.
Den Broeder is voorstander van de lokale overheid als uitvoerder. Den Broeder
was Directeur van de Directie Bijstandszaken van het voormalige Ministerie van
CRM. Hij is thans plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Directoraat
Generaal Sociale Zekerheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

(82)

-

(83)

-

-
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Rang, prof. dr. J.F., Toezicht op, beheersing van en beleid inzake het
stelsel van sociale zekerheid. SMA, 34ste jaargang, nr. 11, november 1979
(pagina 728-734).
Rang, prof. dr. J.F., De herziening van de uitvoering van de sociale
verzekering. SMA, 35ste jaargang, nr. 1, januari 1980 (pagina 36-41).
Douben, prof. dr. N.H., Sociale Zekerheid: kiezen en delen. In: Dr. G.M.J.

Veldkamp (red.), Sociale zekerheid in een periode van economische overgang. Kluwer, Deventer, 1978 (pagina 58-65).
Douben, prof. dr. N.H., Sociale Zekerheid in de verzorgingsstaat. In: prof.
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dr. G.M.J. Veldkamp (red.), De economie van het sociale zekerheidsbeleid.
Kluwer, Deventer, 1980 (pagina 69-76).
Douben, prof. dr. N.H., Herbezinning op de legitimering van de sociale
zekerheid. SMA, 36ste jaargang, nr. 9, september 1981 (pagina 622-626).

(84) Mierlo, drs. J.G.A. van, Hervorming in het Nederlandse stelsel van sociale
zekerheid. SMA, 36ste jaargang, nr. 12, december 1981 (pagina 867-881).

(85)

-

Veldkamp, G.M.J., De sociale zekerheid in perspectief. In: Dr. G.M.J.
Veldkamp, Sociale zekerheid in een periode van economische overgang.
Kluwer, Deventer, 1978 (pagina 90-99).
- Veldkamp, G.M.J., Een beter beheersbare, meer toegankelijke en meer
overzichtelijke sociale zekerheid. De kwadratuur van de cirkel ? SMA,
34ste jaargang, nr. 11, november 1979 (pagina 703-709).
Veldkamp, prof. dr. G.M.J., De beheersing van de sociale zekerheid. In:
prof. dr. G.M.J. Veldkamp, De economie en het sociale zekerheidsbeleid.
Kluwer, Deventer, 1980 (pagina 171-185).
- Veldkamp, prof. dr. G.M.J., Het beleid met betrekking tot de sociale
zekerheid en haar organisatievorm. SMA, 36ste jaargang, nr. 4, april 1981
-

(pagina 283-288).
Veldkamp, prof. dr. G.M.J., De organisatie van de sociale zekerheid in het
kader van de structuur en beheersing van de sociale zekerheid. In: Sociale
zekerheid en recessie. Instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven.
Den Haag, 1982 (pagina 145-171).

(86) Schuyt, prof. dr. C.J.M., De zin van de verzorgingsstaat: verdelende rechtvaardigheid in het licht van toenemende schaarste. SMA, 36ste jaargang, nr. 9,
september 1981 (pag. 612-621).
(87) Rang, o.c., 1979 (pagina 732-733).
(88) Rang, o.c., 1979 (pagina 731). Naast het economisch subsysteem (financiering,
beheersing, volumebeleid, beheerfondsen) maakt Rang een onderscheid naar:
het juridisch subsysteem (opbouw wetgeving, innerlijke samenhang, interpretatie en rechtspraak/het organisatorisch subsysteem (uitvoering en samenwerking).
(89) Rang, o.c., 1979 (pagina 733-734).
(90) Rang, o.c., 1980 (pagina 37).

(91) Rang, o.c., 1980 (pagina 36).
(92) Rang, o.c., 1980 (pagina 36-37).

(93) Rang, o.c., 1980 (pagina 37).
(94) Rang, o.c., 1980 (pagina 37-38).

(95) Douben, o.c., 1980 (pagina 75).
(96)

Van Mierlo, o.c., 1981 (pagina 871).

(97) Veldkamp, o.c., 1982 (pagina 165).
(98) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 707).

(99) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 707).
Veldkamp o.c., 1982 (pagina 147 en verder).
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(100) Schuyt, o.c., 1981 (pagina 616).

(101) Schuyt, o.c., 1981 (pagina 615-616).
(102) Schuyt, o.c., 1981 (pagina 617).
(103) Rawls theorie is gebaseerd op twee grondbeginselen, te weten:
'1.
ieder persoon moet een gelijk recht hebben op een zo'n uitgebreid mogelijke vrijheid, voorzover deze te verenigen is met een zelfde mate van
vrijheid voor anderen.
2. sociale en economische mogelijkheden moeten zodanig worden ingericht
dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij ten voordeel strekken van
iedereen en met name van de groep, die het minst bevoorrecht is en dat de
ongelijkheid gekoppeld wordt aan het beginsel van openheid en het vervullen van alle ambten en posities, de gelijke kansen' (Schuyt, o.c., 1981,

pagina 619).

(104) Dijck, prof. dr. J.J.J. van, De uitvoering van de sociale zekerheid: ontwikkeling
van management en organisatie. SMA, 34ste jaargang, nr. 1 1, november 1979
(pagina 746-753).

(105) -

-

-

Brevoord, prof. dr. C., Waarom de netwerk net niet werkt. De problematiek van de sociale voorzieningen gezien als netwerk van organisaties.
ESB, 1 augustus 1979 (pagina 770-775).
Brevoord, prof. dr. C., Het sprookje van de raadsheer SoZa en de vijf
management valkuilen. SMA, 34ste jaargang, nr. 11, november 1979 (pagina 735-745).
Brevoord, prof. dr. C., Strategie in een netwerk dat net niet werkt. SMA,
35ste jaargang, nr. 10, oktober 1980 (pagina 709-723).

(106) -

Kooiman, J., Besturen door netwerken: de publieke variant.
Kooiman, J., Reorganisatie van de sociale voorzieningen in netwerkperspectief.
Beide artikelen in: A. Wassenberg. Netwerken: organisatie en strategie. Boom,
Meppel (pagina 69-91) en (pagina 169-188).

-

(107) Gaay Fortman, prof. mr. W.F. de, Opnieuw nadenken over de sociale verzekering. SMA, 35ste jaargang, nr. 6, juni 1983 (pagina 432-438).
(108) Zie voetnoot 85 van dit hoofdstuk.

(109) Weele, drs. M. van der, De bestuurlijke organisatie van de sociale verzekeringen: Wetenschap of belangenstrijd ? SMA, 36ste jaargang, nr. 4, april 1981
(pagina 323-332).

(110) In een drietal publicaties ben ik alleen of met anderen ingegaan op het vraagstuk
van 'veranderen in de sociale zekerheid', te weten: Rieken e.a. (1982), Rieken en
Muffels (1983) en Rieken (1984).
(111) Van Dijck, o.c., 1979 (pagina 748).

(112) Van Dijck, o.c., 1979 (pagina 748-750). Zie ook hoofdstuk 5.
(113) Van Dijck, o.c., 1979 (pagina 750-752).

(114) Brevoord, o.c., 1979 (pagina 771) en Kooiman, o.c., 1983 (pagina 174).

(115) Kooirnan, o.c., 1983 (pagina 173-174).
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(116) Brevoord, o.c., 1979 (pagina 771).
(117) Kooiman, o.c., 1980 (pagina 175 e.v.), Brevoord, o.c., 1979 (pagina 772 e.v.).

(118) Zie in dit verband: Rieken, J., R. Muffels en B. Fruytier, (On)macht in de
organisatie van de sociale zekerheid. Intermediair, 12 januari 1982.
(119) Brevoord, o.c., 1979 (pagina 772).
(120) Brevoord, o.c., 1983 (pagina 711).

(121) Kooiman, o.c., 1980 (pagina 185 e.v.) en Brevoord, o.c., 1980 (pagina 716).
(122) Brevoord, o.c., 1980 (pagina 720-721).

(123) Brevoord ziet deze nieuwe onderwerpen als de centrale elementen in het
Interimrapport en het Eindrapport (pagina 716-717).
(124) Brevoord, o.c., 1980 (pagina 716-717).
(125) Brevoord, o.c., 1980 (pagina 723).
(126) De Gaay Fortman, o.c., 1980 (pagina 438).
In hetzelfde artikel gaat De Gaay Fortman in op een aantal 'kleine en grote
fouten' welke betrekking hebben op het beperken van de groei der uitkeringen en
tot wering van misbruik kunnen leiden:
het vraagstuk van de rechtspersoon van ondernemingen (in het bijzonder
de besloten vennootschap) die ontduiking van premie en het verwerven van
maatschappelijk ongerechtvaardigde uitkeringen heeft mogelijk gemaakt.
het vraagstuk van de bovenwettelijke uitkeringen.
het vraagstuk van de netto-netto-problematiek.
het behouden (of herstellen) van een zekere afstand tussen loon en uitkering.
het vraagstuk van de passende arbeid.
het vraagstuk van de werkloosheidsverdiscontering in de WAO.
het in toom houden van de premielast.

(127) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 703-709).
(128) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 705).
(129) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 706).
(130) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 707).
(131) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 707).
(132) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 708).
(133) Veldkamp, o.c., 1979 (pagina 708).

(134) Veldkamp, o.c.,

1981

(pagina 283).

(135) Van Weele, o.c., 1981 (pagina 326 e.v.).

(136) Veldkamp, o.c., 1981 (pagina 283-284).

(137) Veldkamp, o.c., 1981 (pagina 288).
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(138) Van Weele. o.c., 1981 (pagina 324).
(139) Van Weele, o.c., 1981 (pagina 323).
(140) Van Weele, o.c., 1981 (pagina 324 e.v.).

(141) Van Weele, o.c., 1981 (pagina 325).
(142) Van Weele, o.c., 1981 (pagina 331-332).

(143) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Advisering uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid. Den Haag, 6 mei 1982.
Zie ook: SER-rapport. Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering
(uitvoeringsorganisatie aan de top). Den Haag, 18 mei 1984 (pagina 16).
(144) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Advisering uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid. Den Haag, 2 augustus 1982.
(145) SER, Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering (uitvoeringsorgani-

satie aan de top). Den Haag, 18 mei 1984.

(146) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Herziening van het stelsel
van sociale zekerheid. Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17475, nr. 6.
Aan deze adviesaanvrage zijn de volgende gebeurtenissen vooraf gegaan:
De adviesaanvrage van 23 augustus 1980 over een integratie van de werkloosheidsregelingen (korte termijn: WW, WWV en RWW; lange termijn:
WW, WWV, RWW, AAW en WAO).
Deze voorstellen zouden leiden tot ingrijpende wijzigingen van het geldende stelsel van werkloosheidsregelingen. In 66n geTntegreerde werkloosheidsregeling gebaseerd op het zogenaamde tweetrajectensysteem
(zie hoofdstuk 3) zouden zowel de loondervingsgedachte als de solidariteitsgedachte tot uitdrukking worden gebracht, terwijl de duur van het
arbeidsverleden medebepalend zou zijn voor de uitkeringshoogte.
De heroverwegingsvoorstellen sociale zekerheid 1981. In het in juni 1981
verschenen ambtelijk rapport moest f 6 mil jard aan bezuinigingen gevonden worden door een heroverweging van het stelsel van sociale zekerheid
en onderdelen ervan. Een en ander werd uitgewerkt op basis van het
-

tweetrajectensysteem.

De gespreksnotitie Herziening van het stelsel van sociale zekerheid van
1982. Hierin worden twee hoofdalternatieven van het toekomstig stelsel
van sociale zekerheid gepresenteerd, te weten: het tweetrajectensysteem
en het vangnetsysteem (zie hoofdstuk 3).

(147) SER, Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid

en arbeidsongeschiktheid (84/10). Den Haag, 29 juni 1984.
(148) 'De Raad wijst het voorstel uit de adviesaanvrage ten principale en op praktische gronden af'. SER, o.c., 1984 (12), (pagina 76).

(149) SER, o.c., 1984 (pagina 70-71).
(150) Ten tijde van het afronden van dit deel van de studie was nog niet bekend wat het

kabinet voornemens was te doen.
(151) SER, o.c., 1984 (12), (pagina 70-71).

(152) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Herziening van het stelsel van
Sociale Zekerheid. Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17475, nr. 6 (pagina 56).
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(153) De naam stelselherziening doet vermoeden dat alle vier de stelselonderdelen, te
weten: prestatie-, financiering-, organisatie- en toezicht- en beheersstelsel
aan de orde zijn binnen het beleid inzake de herziening van het stelsel van
sociale zekerheid. Dit is niet het geval. Bij de voorgestelde stelselherziening
gaat het 'slechts' om het prestatiestelsel. 'Aldus benaderd, vraagt deze adviesaanvrage om, tegen de achtergrond van meer algemene inzichten ten aanzien
van de uitgangspunten van het stelsel van sociale zekerheid, zoals de gespreksnotitie die beschrijft, te adviseren over een hierna nader te omschrijven concrete uitwerking van een uitkeringssysteem bij werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid, alsmede van de wijze waarop de bijstand op dat systeem zou kunnen
aansluiten' (Adviesaanvrage, o.c., 1983, pagina 3).
Eerder is reeds opgemerkt 'Allereerst zal moeten worden gekozen voor een
bepaalde uitkeringssystematiek. Eventuele nadere keuzes ten aanzien van financiering en uitvoeringsorganisatie zullen moeten worden afgestemd op eerder
gemaakte keuzes ten aanzien van de hoofdzaak' (Adviesaanvrage, o.c., 1984,
pagina 3). In de adviesaanvrage wordt wei ingegaan op het financieringsstelsel
maar dan als afgeleide van veranderingen in het prestatiestelsel (pagina 4 en 52
e.v.)

(154) Niet alwetend omdat in de discussie over het rational-comprehensive model en
de klassieke beleidsbenaderingen, onder alwetendheid wordt verstaan, dat met
behulp van wetenschappers een beste model voor de toekomst wordt ontworpen.
De adviesaanvrage is eerder een produkt van ambtelijk inspanning dan dat het
bijvoorbeeld, zich baserend op wetenschappelijke achtergrondstudies, een resultaat is van wetenschappelijk, ambtelijk dn politiek denkwerk.
(155) De naamgeving van de adviesaanvrage behoeft in dit verband een toelichting.
Over de 'redengeving stelselherziening' wordt in de adviesaanvraag (pagina 2)
het volgende opgemerkt: 'Het huidige stelsel van sociale zekerheid is aan
herziening toe. Het is in onvoldoende mate afgestemd op zich wijzigende
maatschappelijke opvattingen en economische omstandigheden'. In deze paragraaf worden concreet de volgende aanleidingen genoemd:
omvang en het structurele karakter van niet-activiteit;

-

emancipatiestreven vrouw;
bezuinigen in de collectieve uitgaven ten behoeve van het economisch
herstelbeleid.

Bovenstaande ontwikkelingen vragen volgens de adviesaanvraag (pagina 2): 'Dat
vergt een duidelijke totaalvisie op uitgangspunten, inhoud en structuur van de
sociale zekerheid in de toekomst'.
Vertalen wij dit naar de structuur van de ideaal typische sociale zekerheidsmodellen (zie hoofdstuk 2) dan staat hier: Dat vergt een duidelijke totaalvisie op
grondslagen, doeistelling en stelsel van de sociale zekerheid in de toekomst.
In voetnoot 153 hebben wi j laten zien dat de adviesaanvraag hoofdzakeli jk
handelt over een aspect van het stelsel, te weten de prestatie.
(156) Grootschalig omdat een hoofdelement uit het stelsel wordt veranderd (zie
voetnoot 153 en 154), weliswaar op een geTsoleerde manier, maar met diep
ingrijpende gevolgen voor de overige drie steiselkenmerken.
(157) Een ieder die de adviesaanvraag bestudeert moet tot die conclusie komen, zo
ook onder andere De Jong (1983), Van Loo (1984), Veldkamp (1984), Madlener

(1984), Reynaerts (1984) en Fase (1984).
Een en ander is ook hierom plausibel. De discussie over de stelselherziening
werd voor het eerst concreet gevoerd in de context van de heroverwegingsvoorstellen sociale zekerheid 1981 (Rapport Heroverweging Sociale Zekerheid). Een
ambtelijke werkgroep had tot taak om f 6 mil jard aan bezuinigingsvoorstellen
te ontwikketen door middel van heroverwegingen (d.i. bezuinigen) op de sociale
zekerheid. Het tweetrajectensysteem (zie hoofdstuk 2.3.) werd geTntroduceerd
en 12 varianten worden doorgerekend. Dit systeem bleek maatschappeli jk niet
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aanvaardbaar; dat wil zeggen de sociale partners voelden er niets voor. In de
adviesaanvraag kiest het kabinet voor het vangnetsysteem (pagina 4).
(158) De adviesaanvraag dateert van mei 1981. De SER wordt gevraagd uiterli jk 1 juli
1984 advies uit te brengen opdat het kabinet in 1985 reeds veranderingen kan

aanbrengen (1 juli 1985 streefdatum). Het kabinet wil het vangnetsysteem
(loonderving, individuele uitkering op sociaal minimumniveau, gezinstoelagen)
in fasen realiseren in de periode tot 1986. Voorlopig ziet men nog af van'gelijke
uitkeringsregeling voor werklozen en (medisch) arbeidsongeschikten' omdat dit
'nog onvoldoende in de maatschappelijke discussies beleefd en doordacht' is
(pagina 57).
De scheiding tussen bestuur (beleid) en uitvoering komt vooral tot uitdrukking in
de naar verhouding tot de omvang van de ingrepen beperkte betrokkenheid van
de uitvoering als totaliteit; dat wil zeggen, centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, uitvoeringsorganen (bedrijfsverenigingen, gemeenten, gemeenschappelijk medische dienst), personeel in de uitvoeringsorganen, clitnten.
Van een echte maatschappelijke discussie is eveneens geen sprake. Geheel in
traditie met de centralistische arbeidsverhoudingen beperkt het kabinet zich
tot een adviesaanvraag bij SER en ER.
Wellicht zo mag men althans afleiden uit een bijdrage van Lamers (1981,
pagina 307 en 311), Directeur-Generaal van Sociale Voorzieningen van het
Ministerie van Sociale Zaken gelooft het departement niet meer in consensus als
deze stelt 'Noch de bij de beheersing betrokken conflicterende belangen, noch

de urgentie van oplossingen maken consensus denkbaar'.

(159) Noch de WRR noch universiteiten dan wei andere kenniscentra zijn betrokken
geweest bij het voorbereiden van het kabinetsbeleid ter zaken, althans voor
zover dat moge blijken uit de adviesaanvraag.
(160) Zie voetnoot 157. Verder geldt dat noch wat betreft de beleidsbeTnvloeding noch
wat betreft de uitvoeringsaspecten van het voorgestelde 'prestatiebeleid' sprake is van enige betrokkenheid 'van onderop'. Tekenend in dit verband is een
medio 1984 inderhaast ingestelde werkgroep met vertegenwoordigers van onder
andere VNG, DIVOSA, met als taak om de voorgenomen stelselherziening op zijn
uitvoeringsconsequenties te beoordelen. In mijn contacten met een groot aantal
lokale en regionale uitvoeringsorganisaties (RCC) merk ik dat er grote ongerustheid bestaat niet alleen over de inhoud van de plannen maar ook over de (niet

doordachte) uitvoeringsconsequenties ervan.

(161) Er is sprake van een beperkte (of optimale) doelbereiking indien men inderdaad
ervan uit zou gaan dat de aanvankelijke bedoeling een echte totale stelselherziening zou zijn geweest en dat men nu besloten heeft slechts het prestatiestelsel te herzien.

(162) Dit is zeker het geval indien men hierbij de voorstellen met betrekking tot de
'organisatie aan de top' betrekt.
Zie ook fase 2 en de inleiding bij deze subparagraaf.
(163) De eerder door De Gaay Fortman (1980) voorgestelde 'stap-voor-stap' aanpak
was wel flexibel te noemen. Meer algemeen kan de vraag gesteld worden o f deze
'crisis-stelsel-aanpassing' ook adequaat is bij een periode van 'nieuwe econo-

mische groei'.

(164) Statisch in de zin van: er wordt een analyse van de situatie gemaakt (al dan niet
uitvoerig) en vervolgens wordt het nieuwe beleid uitgevoerd. Het optimale
beleidsmodel betekent een meer (dynamische) procesbenadering (zie hoofdstuk 4).
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(165) De actoren worden niet of nauwelijks bij het beleid betrokken. Er heerst
bestuurscentrisme waarin actoren beschouwd worden als 'domme wezens'. Zie

hoofdstuk 4.

(166) Reynaerts, prof. dr. W.H.J., Herziening van de sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen. SMA, 39ste jaargang, nr. 5, mei 1984 (pagina 365-378).
(167) Reynaerts, o.c., 1984 (pagina 367).
(168) SER, o.c., 1984 (pagina 36-39).
(169) Te weten: De Galan, Meulenberg, Nieuwenburg, Schouten en Vermeyden.

(170) Veldkamp, prof. dr. G.M.J., Stelselherziening, doel of middel. SMA, 39ste
jaargang, nr. 5, mei 1981 (pagina 313-324).
Veldkamp (pagina 324) stelt: 'De sociale zekerheid is niet de oorzaak van de
economische crisis. Zij is in gelijke mate neergestreken over landen die koplopers en landen die achterblijvers zijn op het terrein van de sociale zekerheid'.
(171) Reynaerts, o.c., 1984 (pagina 369).
(172) Fase merkt in zijn nabeschouwing in het themanummer: Stelselherziening sociale zekerheid, op dat 'Hoe verschillende de auteurs die aan dit themanummer een
bijdrage hebben geleverd, ook denken over de stelselherziening, over 66n ding
zijn zij het eens. De stelselherziening wordt vooral ingegeven door bezuinigingsoverwegingen. Deze overschaduwen de positieve kanten ervan, de gelijkberechtiging van de vrouw en de verbetering van de positie van langdurige, oudere

werklozen'.
Fase, prof. mr. W.J.P.M., Naar verdere onzekerheid, een nabeschouwing. SMA,
39ste jaargang, nr. 5, mei 1984 (pagina 379-386). De auteurs zijn: Hol, Van Loo,
Veldkamp, Bruyn-Hundt, Levelt-Overmars, Madlener en Reynaerts.

(173) Te weten: Van den Beld, Van Doorn, Duisenberg, Epema-Brugman, Halberstadt,
Kooiman, Kuipers, Van Praag, Vermaat en Wolfson.

(174) Veldkamp, o.c., 1984 (pagina 317-320).
(175) Hartog, J., Gegist bestek. In NGSZ: Sociate Zekerheid en Arbeidsverhoudingen.
Vuga, Den Haag, 1984 (pagina 39-55).

(176) Hartog, o.c., 1984 (pagina 55).
(177) Blanc, dr. L.J.C.M. le, Economie en sociale zekerheid, of: hoe Nederland koos,
kiest en zal moeten kiezen. In: Sociale Zekerheid en recessie. Instituut voor
Onderzoek van Overheidsuitgaven. Den Haag, 1982 (pagina 23-60).
(178) Jong, prof. dr. E.P., Stelselherziening ! SMA, 38ste jaargang, juli/augustus 1983
(pagina 422-428).

(179) Reynaerts, o.c., 1984 (pagina 367-368).
(180) Scheltema, M., Verandering van wetgeving tegenover vroeger door de wetgever
gewekte verwachtingen. In: Nederlands Genootschap van Sociale Zekerheid
(NGSZ). Sociale Zekerheid en Arbeidsverhoudingen. Vuga, Den Haag, 1984
(pagina 57-63).

(181) Scheltema, o.c., 1984 (pagina 63).
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(182) Hot (plaatsvervangende Directeur-Generaal) wijst erop dat het einde van de
solidariteit bereikt is. Zie: Hol, drs. F.W.M., De beleidsconceptie met betrekking tot de stelselherziening sociale zekerheid. SMA, 39ste jaargang, nr. 5, mei
1984 (pagina 296-303, i.h.b. pagina 297-298).

(183) In dit verband verwijzen wij naar Douben en Van Mierlo (zie fase 2) en recente-

lijk naar:
Douben, N.H., Sociale Zekerheid als instrument van ondernemingsbeleid. In: Van
Berkel, Van Hoof en Schutte (red.), Sociale zekerheid in de maak. Stenfert
Kroese, Leiden, 1984 (pagina 2-13).
(184) Reynaerts, o.c., 1984 (pagina 377).
(185) Reynaerts, o.c., 1984 (pagina 377).
(186) Telders-stichting, Grenzen aan de sociale zekerheid. Geschrift 52 Den Haag,

1984 (pagina 44-78).
(187) Wiardi Beckman Stichting (WBS), De toekomst van de sociale zekerheid. Ekono-

mische Notities/Nummer

10

Amsterdam, augustus 1981.

(188) WBS, o.c., 1981 (pagina 17).

(189) Kemenade, J.A. van, J.M.M. Ritzen, M.A.M. W61tgens. Om een werkbare toekomst (pag. 51-57).
(190) Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Vernieuwing om behoud. Den Haag,
1982.

(191) CDA, o.c., 1982 (pagina 53).
(192) CDA, o.c., 1982 (pagina 126-127).

(193) Gunsteren, H.R. van, De burger en zijn eigendom. Over de rechtvaardigheid van
de regeringsvoorstellen. In: NGSZ, Vuga, Den Haag, 1984 (pagina 24- 38).
(194) -

-

Loo, mr. P.F. van, Uitgangspunten bij stelselherziening. In: NGSZ. Vuga,
Den Haag, 1984 (pagina 21-28).
Loo, mr. P.F. van, Stelselherziening en vereenvoudiging van wetgeving.
SMA, 39ste jaargang, nr. 5, mei 1984 (pagina 304-312).

(195) Reynaerts, o.c., 1984 (pagina 374).
( 196)

-

Voorden, dr. W. van, Arbeidsverhoudingen onder invloed van de herziening
van de sociale zekerheid. ESB, 7 december 1983 (pagina 1137-1140).
Voorden, dr. W. van, Effecten stelselherziening van de arbeidsverhoudin-

gen. In: NGSZ. Vuga, Den Haag, 1984 (pagina 64-74).
(197) Van Voorden, o.c., 1984 (pagina 74).

(198) Zie in dit verband:
Blauwdruk, arbeidsbureau nieuwe stijl. Ministerie van Sociale Zaken, Den
Haag, juli 1973 (pagina 1-2).
Voorden, dr. W. van, Institutionalisering en arbeidsmarktbeleid. Samsom,
Alphen aan den Rijn, 1978 (pagina 127-128).
Voorden, dr. W. van, Het project arbeidsbureau nieuwe stijl; een kritische
waardering. In: Sociaal Maandblad Arbeid, 33ste jaargang, nr. 11, november 1978 (pagina 685-691; in het bijzonder in dit verband pagina 685).
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(199) Blauwdruk ANS, o.c., 1973 (pagina 1).
(200) Blauwdruk ANS, o.c., 1973 (pagina 4).
(201) Blauwdruk ANS, o.c., 1973 (pagina 4-8).
(202) Voorden, dr. W. van, o.c., 1978 (pagina 635).

(203) Zie in dit verband:
Jonge, drs. L.J. de, Arbeidsbureau nieuwe stijl, adviserend verslag van een
experiment, GITP, Berg en Dal, december 1977. In het bijzonder hoofdstuk 11: ANS als object van action-research, voorbereiding en uitvoering
(pagina 119-128).

-

Van Voorden, o.c., 1978 (pagina 685-686).

(204) In de Blauwdruk ANS 1983 wordt in dit verband het volgende gezegd: 'In de
uitvoering van het arbeidsmarktbeleid is voor het GAB een belangrijke taak
weggelegd, zoals in het vorige hoofdstuk is omschreven. Die taak valt in twee
delen uiteen:
het arbeidsbureau vormt een schakel tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; het fungeert zogezegd als 'technische markt';
het arbeidsbureau is bron van informatie over de situatie op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio' (pagina 9 en 10).
Het arbeidsmarktbeleid (doel) van de overheid staat echter niet ter discussie in
de Blauwdruk (middel). De aanleiding tot het ANS-proces was immers zowel de
kritiek op het functioneren van het arbeidsbureau als het arbeidsmarktbeleid
van de overheid (Van Voorden, o.c., 1978, pagina 685). Op deze manier werd ook
gemakkelijk voorbijgegaan aan het advies van de Raad voor de Arbeidsmarkt
waarin uitbouw en afbouw van taken noodzakelijk werden geacht.
(205) Idem als voorgaande voetnoot. Doel staat niet ter discussie. Of zoals Van
Voorden (1978, pagina 687) zich baserend op het ANS-rapport (1977) terecht
opmerkt: 'Eigenlijk raken wij hier een dieper probleem. De aansluiting met de
doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid is grotendeels afwezig; de voorgestelde veranderingen vinden niet daarin hun grond'. In het ANS-rapport (1977,
pagina 120) wordt hierover het volgende opgemerkt: 'Noch de arbeidsmarkt,
noch bekende of te ontwikkelen allocatietechnieken, noch het inzicht in de
problematiek die schuil gaat achter een arbeidsmarktprobleem of arbeidsmarktgedrag vormden in belangrijke mate het uitgangspunt voor een nieuw
model van functioneren van het arbeidsbureau'.
Het middel is echter niet gegeven via een blauwdruk maar zal al experimenterend, begeleidend, analyserend en adviserend moeten worden ontdekt. Wei geldt
dat de Blauwdruk 1973 als uitgangspunt werd genomen voor het action-research
experiment. 'De doelstelling van het project is experimenterend te zoeken naar
een model waarbinnen de uiteenlopende functies van het arbeidsbureau in
harmonie met elkaar en met evenwichtige verdeling van de aandacht tot ontwikkeling en uitvoering kunnen komen (Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, o.c., 1977
(pagina 2).
(206) In de inleiding van het ANS-rapport (1977) wordt hierover door de begeleidingscommissie het volgende opgemerkt: 'Aangezien een evaluatie van een nieuwe
organisatiestructuur van het GAB eigenlijk niet voorbij kan gaan aan de invioed
van de arbeidsmarktsituatie, is door de commissie ernstig overwogen om een
theoretisch-fundamentele beschouwing over de werking van de arbeidsmarkt en
de plaats van de arbeidsvoorziening daarin in het rapport op te nemen. Met name
de relatie tussen het proces van arbeidsmarktsegmentatie, dat wil zeggen de
neiging tot het ontstaan van relatief gesloten compartimenten die het spel van
vraag naar en aanbod van arbeid structureren (en in sommige gevallen destructureren), en de voorgestelde nieuwe organisatie van de arbeidsbureaus in ver303
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schillende maten aan de orde gesteld. Maar het opnemen
van zo een benadering
in het rapport vereist een grondiger studie van de feitelijke werking
van het
arbeidsmarktmechanisme dan tot op heden in Nederland is verricht' (pagina I
van 'Woord vooraf van de begeleidin
gscommissie evaluatie ANS).
(207) Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, o.c., 1977 (pagina
120). Van Voorden (1978, pagina 687) merkt hierover op: 'Door dit te
lage inschieten in de organisatie is een

aanzienlijke beperking in het onderzoek aangebracht. Het uitsluiten van de
veranderbaarheid van de andere niveaus beperkt immers de
veranderingsmogelijkheden binnen het getrokken kader. Waar veranderingen worden aangegeven
of bepleit zijn de consequenties op provinciaal en centraal niveau niet doordacht. Hoe dienen de communicatielijnen tussen
het GAB, het DBA en de
centrale dienst ten gevolge van wijzigingen aan de voet te lopen
?'

(208) Zie Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, o.c., 1977.
In dit rapport wordt in dit verband
opgemerkt: 'Samenvattend constateren wij dat het voor een modern en zinvol
functioneren van arbeidsbureaus noodzakelijk is het totale pakket van resultaten van het project arbeidsbureau nieuwe stijl in te voeren.
De keuze mogelijkheden zijn daarbij beperkt omdat elk
voorgesteld onderdeel
functioneert als wezenlijk radertje in het gehee!. Slechts wanneer
men bepaalde
categorieen dienten zou laten vallen is het mogelijk sommige onderdelen weg
te laten' (pagina 3).
Het feit dat bijvoorbeeld in enkete grote steden het ANS-model sterk
aangepast
wordt ingevoerd is hiermee niet in strijd. In de beleidsfilosofie
past: integrate

invoering.

(209) Wij dienen niet te vergeten dat de action-research- aanpak onstond als reactie
op de mislukte Blauwdruk-aanpak. Verder geldt dat in de periode van de Blauwdruk,action-research als methode werd afgewezen.
(210) Zie Blauwdruk 1973, o.c. (pagina 1-2).

(211) ANS-rapport, o.c., 1977 (pagina 27).
(212) Van Voorden, o.c., 1978 (pagina 685).

(213) Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pag. I-4 t/m I-8, V-1 t/m V -72, VII-1 t/m-25).
(214) Eindrapport, o.c., 1979.

(215) Interimrapport, o.c., 1979.
(216) Van der Weele o.c., 1981 merkt hierover op "In de rapporten een theoretische
is
fundering van de voorstellen ten aanzien van de toekomstige bestuurlijke organisatie geheel afwezig" (pag. 232).

(217) Zie in dit verband paragraaf 7.2. Dit werd nogmaals
duidelijk
door de volgende passage uit het Eindrapport (pag. 8) waarin de gedemonstreerd
opdrachtformulering wordt samengevat: "Het onderzoeken aan welke eisen uitvoeringsorganen
in bestuurlijke en administratieve zin dienen te voldoen en hoe
dit kan worden
gerealiseerd.
Hierbij uitgaande van een gericht zijn op een optimaal functioneren van het
systeem van sociale verzekering en in aanmerking nemend de gestelde uitgangspunten en nadere voorwaarden".

(218) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 9 en 51).

(219) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 53 e.v.).
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(220) Interimrapport, o.c., 1979. Op pag. 53 wordt gesteld:
"In het alternatievenrapport worden de volgende functies in het uitvoeringsproces onderscheiden:
de collecterende functie: vergaring van middelen;
de distribuerende functie; toekenning van rechten en betaalbaarstelling
van de uitkeringen;
de informerende functie: verzamelen en verspreiden van informatie bij en
ten behoeve van gebruiken;
de begeleidende functie: door middel van preventieve of curatieve benadering van personen;
sociale risico's voorkomen of beperken."
Het interimrapport komt aan de hand van een analyse van deze vier functies tot
organisatievoorstellen.
(221) Eindrapport, o.c., 1979. In het Eindrapport wordt een invoeringsorganisatie
voorgestetd. Hiervoor is een organisatiewet nodig die het karakter hee ft van een
kaderwet (pag. 5 en 128 e.v.).

(222) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 87 e.v.).

(223) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 10 en deel I).
(224) Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pag. VII-1 t/m VII-27).
(225) Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pag. VII-13).
(226) Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pag. VII-14).

(227) Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pag. VII-17).
(228) Alternatievenrapport, o.c., 1972 (pag. 1-5).
(229) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 12).
(230) Zie in dit verband pag. 30 e.v. van het Interimrapport.
(231) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 35).

(232) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 25-26).
(233) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 27).

(234) Interimrapport, o.c., 1979, pag. 42.
(235) Interimrapport, o.c., 1979, pag. 27 en 59 e.v.
(236) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 75).
(237) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 77).

(238) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 85 en 86).
(239) Interimrapport, o.c., 1979 (pag. 86).
(240) Eindrapport, o.c., 1979 (pag. 38-41).

(241) Eindrapport, o.c., 1979 (pag. 38).
(242) Blauwdruk 1973, o.c., 1973 (pag. 4).
305

NOTEN
(243) Blauwdruk 1973, o.c., 1972 (pag. 4-8).
Zie ook: Van Voorden, o.c., 1978 (pag. 685).
(244) Blauwdruk 1973, o.c., 1973 (pag. 81 en hoofdstuk IV; Algemene organisaties).

(245) Blauwdruk 1973, o.c., 1973 (pag. 28-30).
(246) Blauwdruk 1973, o.c., 1973 (pag. 30.en hoofdstuk III; De onderdelen van het
Arbeidbureau Nieuwe Stijl.
(247) ANS-rapport, o.c., 1977 (pag. 119-123).
(248) Van Voorden, o.c., 1981 (pag. 224).

(249) Van Voorden, o.c., 1981 (pag. 224).

(2501 Zie het ANS rapport maar ook Van Voorden o.c., 1978 (pag. 685-687).

(251) ANS-rapport, o.c., 1977 (pag. 31 en hoofdstuk
van een arbeidsbureau nieuwe stijl).

3;

Basismodel voor de organisatie

(252) Van Voorden, o.c., 1978 (pag. 687-688).
(253) SER, Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt. De rol van de sociale partners in
het arbeidsvoorzieningsbeleid-Interimadvies inzake de nieuwe Arbeidsvoorzie-

ningswet, Den Haag 1984 (pag. 18).
(254) Interimrapport, o.c., 1979.

(255) SER, Raad voor de Arbeidsmarkt. (RvA). De rol van sociale partners in het
arbeidsvoorzieningsbeleid, 1984 (voorlopig en niet openbaar commissiestuk).
(256) SER, RvA, o.c., 1984 (pag. 12).

(257) SER, RvA, o.c., 1984 (pag. 12).
(258) SER, RvA, o.c., 1984 (pag. 21).

(259) SER, RvA, o.c., 1984 (pag. 18-32).
NOTEN BI] HOOFDSTUK 8

(1)

Dit onderzoek wordt door het IVA, in opdracht van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en mede gefinancierd door de Sociale Verzekeringsraad, uitgevoerd. Het onderzoek wordt gedaan door drs. A. ter Huurne en ir. J.
Rieken (projectleider).
Het evaluatieonderzoek bestaat uit 2 hoofdonderdelen, te weten:
Een begin- en een eindmeting.
Een proces-evaluatie.

Met behulp van de beginmeting (nul-meting) wordt de bestaande' regionale
uitvoeringssituatie' gemeten. Vervolgens wordt de experimentele variabele
geTntroduceerd (dit is de RCC) en na drie jaar experimenteren rnet regionale
samenwerking wordt de balans opgemaakt (eindmeting).
Met behulp van de procesmeting wordt het proces van samenwerking gedurende
circa 3 jaar bij 8 RCC's gevolgd. De gegevens waarvan wij in deze studie verslag
doen hebben betrekking op de resultaten van de beginmeting. Het betreft
gegevens van 7 RCC-regio. Een regio weigerde mee te doen aan dit onderdeel
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van het onderzoek. De resultaten van de beginmeting zijn gerapporteerd aan de
opdrachtgever in het rapport: Rieken, ]. en A. ter Huurne. De RCC's onderweg.

IVA, Tilburg, april 1985.
Voor een uitvoerige weergave en verantwoording van de opzet van het onderzoek verwijzen wij naar: 'Evaluatieonderzoek van het experiment met regionale
co8rdinatiecommissies, IVA, Tilburg, 1980.
(2) In verband met de gefaseerde start van het experiment, de installatie van de
acht RCC's vond plaats in de periode mei 1982 tot januari 1984. De gegevens
hebben derhalve betrekking op een periode die loopt van mei 1981 tot januari
1983.

(3)

(4)

De 7 regio's zijn geografisch gespreid over het land. De regionale gebiedsindeling is verschillend, dat wit zeggen de regio's vallen niet samen met bijvoorbeeld
de gebiedsindeling van het gewestelijk arbeidsbureau of de districtskantoren
van het GAK. Er zijn ca. 65 GAB's en ca. 30 districtskantoren van het GAK (en
de GMD).
Tabel V8.1. geeft een overzicht.

Tabel V8.1.
Overzicht van het aantal organisaties per regio.

Organisatietypen
Regio

GSD'n

GAK

ZA/BV GMD

A
B
C
D
E

2
3
6
11
4

1
1
1
1
1

6
6
6
8
6

F
G

8
16

1
1

6

1
1
1
1
1
1

6

1

GAB

Totaal

1
1
1
1
1

11
12
15
22
13

1
1

17
25

Het zijn met name de gemeenten en in mindere mate de zelfadministrerende
bedrijfsverenigingen die de grote verschillen veroorzaken. Het aantal organisaties per regio varieert derhalve van 11 (regio A) tot 25 (regio G) organisaties.
(5)

Zie De Groot, o.c., 1965 (pag. 313-325).

(6)

Voor een uitvoerige beschrijving van beide onderdelen verwijzen wij naar:
Rieken, J., en A. ter Huurne, De opzet van het evaluatieonderzoek, IVA,
Tilburg, 1982 (pag. 8-69).

(7) Evan, W.M., Organization theory; structures, systems, and environment. John
Wiley & Sons, New York, 1976 (in het bijzonder pag. 117 tot en met 169).
(8) Evan, W.M., o.c., 1976 (pag. 151).
Wij hebben dit model aangepast in verband met het belang van variabelencategorie c.

(9) Zie in dit verband:
Rieken, J., R. Muffels en B. Fruytier, Opvattingen in twee regio's over samenwerking en het RCC-experiment, IVA, Tilburg, september 1981.
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(10) Maas, drs. A., en prof. dr. 1. Kooiman, De departementen onder druk. Achtergrondstudies, nr. 2, uitgebracht aan de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst,
Den Haag 1981.

(11) Aan de hand van een analyse van wetten, regelingen, circulaires en overige

documenten en gebruikmakend van de expertise van de leden van de CCB hebben
wij een overzicht samengesteld van de formele samenwerkingsrelaties tussen
uitvoeringsinstanties. Zie in dit verband:
Rieken, J., Uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid; een overzicht van doelstellingen, instrumenten en formele samenwerkingsrelaties, IVA, Tilburg, september 1982.
Per uitvoeringsorganisatie wordt nagegaan hoe het verstoringenpatroon er uit
ziet met de andere uitvoeringsorganisaties.
Schematisch kunnen wij dit als volgt in beeld brengen. Wij nemen het GAB als
voorbeeld.

GAB
GAB
GAB

, GAK en Zelfadministrerende BV-en.

*GSD-en.

*GMD.

Per relatie worden naast een aantal verstorings-items gevraagd of er nog andere
verstoringen bestaan. Bovendien wordt gevraagd naar de 3 belangrijkste verstoringen en naar de eventuele oorzaak/aanleiding van de verstoring.
Per relatie worden derhalve de volgende aspecten gemeten:
Verstoringen op een aantal door ons opgestelde samenwerkingsaspecten.
Verstoringen op andere door de respondent zelf te noemen samenwerkingsaspecten.
De drie belangrijkste verstoringen.
De factoren die geleid hebben tot de verstoringen.
Eventueel wordt nagegaan of er binnen een bepaalde organisatiecategorie
een onderscheid tussen organisaties bestaat. Bijvoorbeeld binnen de categorie van BV-n bestaan het GAK en de ZA/BV.
De verstoringen vragenlijst wordt aan de leidinggevende medewerkers (exclusief directie/hoofd) van de primaire afdelingen voorgelegd.

-

(12) Zie in dit verband de studie van:
Aiken, M., en J. Hage, Organizational Interdependence and Interorganizational
Structure. American Sociological Review, vol. 33, December 1968 (pag. 912930).

Hall, R.H., J.P. Clark (e.a.), Pattern of interorganizational relationships. Administrative Science Quarterly, 22,1977 (pag. 457-474).
(13) Klonglan, G.E., R.D. Warren, J.M. Winkelpleck en S.K. Paulson, Interorganizational Measurement in the Social Services sector: Differences bij hierarchical
level. Administrative Science Quarterly, December 1976, volume 21 (pag. 675687).

(14) Aan elk directielid wordt gevraagd om voor alle overige organisaties uit het
regionale netwerk van organisaties te scoren op een zevenpuntsschaal. Deze 7puntsschaal ziet er als volgt uit:

Samenwerkingsschaal

Extensieve samenwerking
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1.

Kent U de directeur/hoofd (D/H) van de hier-

2.

naast genoemde organisatie ?
Hebt U met de D/H van de hiernaast genoemde
organisatie het afgelopen jaar contact gehad ?

NOTEN
3.
4.

5.

Wisselt Uw organisatie regelmatig informatie
uit met de hiernaast genoemde organisatie ?
Zijn leden van Uw organisatie lid van een commissie, werkgroep van de hiernaast genoemde
organisatie ?
Heeft Uw organisatie het afgelopen jaar weieens personeel uitgewisseld met de hiernaast

6.

Intensieve samenwerking 7.

(15)

genoemde organisatie ?
Heeft Uw organisatie het afgelopen jaar samengewerkt op het gebied van planning, programmering van activiteiten met de hiernaast
genoemde organisatie ?
Bestaan er tussen Uw organisatie en de hiernaast genoemde organisatie geschreven overeenkomsten die betrekking hebben op de wijze
van samenwerking ?

Zie Rieken, J. (e.a.), o.c., 1981 (pag. 5-7).

(16) Aiken, M. en J. Hage, Organizational interdependence and inter-organizational
structure. American Sociological Review, vo. 33,1968.

(17) Levine, S. en P. White, Exchange as a conceptual framework for the study of
interorganizational relationships. ASQ, 5, 1961.

(18) Klonglan, G.E. (e.a.), Interorganizational measurement in the social services
sector: differences bij hierarchical level. ASQ, 1976,21.
(19) Gillespie, D.F. en D.S. Mileti, Technostructures and interorganizational relations. Lexington Books, 1979.

(20) De onafhankelijke variabelen zijn als volgt geoperationaliseerd:
Innovatie:
- het aantal veranderingen/vernieuwingen met betrekking
tot:

Interne

-

communicatie:
Externe

-

communicatie:
Formalisatie: Personeels-

primaire activiteiten van een organisatie
algemene beleidsaspecten

het aantal interne overleggroepen
het aantal externe overleggroepen waar mede-

werkers in participeren
het voorkomen van functieomschrijvingen van de functie
van de primaire beroepsactiviteiten

- mate waarin de huidige personeelsbezetting in

sterkte:

-

het algemeen toereikend is om het werk te verrichten
het aantal vacatures

- de verhouding

tussen formatieve en niet-formatieve perso-

neelsplaatsen

Bij bovenstaande operationaliseringen dienen wij te bedenken dat wij vanwege
het verschillende karakter van de uitvoeringsorganisaties per organisatietype
een aparte formulering van de operationele variabelen heeft plaatsgevonden.
Met andere woorden binnen dezelfde vraagstructuur is, indien nodig, gekozen
voor aangepaste/herkenbare formuleringen.
(21) Godfroy, o.c., 1981 (pag. 88-93).
(22) Godfroy, o.c., 1981 (pag. 88).
(23)

Wij hebben hierbij de volgende typeringen gebruikt:
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Organisaties belemmeren elkaar bij de wederzijdse taakuitvoering/doelbereiking.
2.
Organisaties streven naar het behoud of de vergroting van de eigen
machtspositie.
3. Er is sprake van een situatie waarin organisaties elkaar zoveel mogelijk
trachten te vermijden/conflicten uit de weg te gaan.
4. Er is sprake van samenwerking tussen genoemde organisaties.
5. Er is sprake van een streven naar behoud of uitbreiding van de eigen
autonomie.
6. Er bestaat een streven naar zodanige samenwerking dat er sprake is van
samensmelting van activiteiten.
7.
Organisaties schermen hun eigen taken en functies nauwgezet af.
8. Men streeft naar onderlinge afstemming van activiteiten met het oog op
vergroting van wederzijdse voordelen.
9.
Er bestaat een streven om de eigen machtspositie in de toekomst veilig te
stellen.
10.
Bepaalde organisaties werken samen met het doel een gemeenschappelijk
belang tegenover andere organisaties te realiseren.
11.
organisaties handelen sterk vanuit principes, waarden of ideologie6n.
12. De organisaties trachten alles bij het oude te laten.
1.

(24)

Wij hebben de respondenten gevraagd hoe men in geval van conflict of conflictdreiging zal handelen.
Hierbij hebben wij 5 mogelijke handelingspatronen onderscheiden, te weten:
1. Men tracht ons in onze taakuitvoering te belemmeren.
2. Men streeft ernaar elkaar zo veel mogelijk te vermijden, men gaat het
conflict uit de weg.
3.
Men zoekt steun bij andere organisaties met het doel een gemeenschappelijk belang tegenover ons te realiseren (coalitie).
4.

5.
(25)

Men streeft naar gezamenlijke oplossing van de problemen ter vergroting
van wederzijds voordeel.
Is in het algemeen voistrekt niet te beantwoorden: afhankelijk van concreet geval.

Wij hebben de respondenten 33 uitspraken voorgelegd die opvattingen representeren over samenwerking tussen organisaties in het algemeen.
1. Als er problemen zijn moet de eigen organisatie eerst alles in het werk
Stellen om intern een oplossing te vinden.
2.
Bij een verzoek tot samenwerking dient men eerst te onderhandelen over
de precieze vorm en funktie van de voorgestelde samenwerking.
3.
Alle samenwerking die niet vrijwillig tot stand komt is gedoemd te mislukken.

4.

5.

6.

Samenwerking tussen organisaties leidt altijd tot een verlies van de eigen
autonomie.
Samenwerking moet worden gedragen door de medewerkers.
Iedere organisatie probeert zijn eigen taak zo goed mogelijk te doen
zonder aandacht te schenken aan taken en problemen van andere organisaties.

7.
8.
9.
10.
11.
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Voor een goede samenwerking op uitvoerend niveau dient de leiding van de
betrokken organisaties zo nu en dan eens bij elkaar te komen.
De eigen organisatie is voor eeng oede uitvoering van haar taak aangewezen op hulp of diensten van andere organisaties.
Samenwerkingsbesprekingen moeten gevoerd worden door personen die
het vertrouwen van het eigen personeel genieten.
Zodra meerdere organisaties bij een samenwerkingsprojekt betrokken zijn
dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden.
Bij samenwerking moeten de eigen belangen van organisaties op het
tweede plan staan.

NOTEN
Samenwerking tussen organisaties komt slechts van de grond als elke
organisatie er voordeel bij heeft.
13. De oplossing van arbeidsmarktproblemen moet op lokaal/regionaal niveau
geschieden en niet op landelijk niveau.
Samenwerking tussen organisaties vereist vaak een verandering van de
14.
eigen organisatiestructuur.
15. Als een organisatie het belang van een samenwerkingsverband inziet, dan
doet de vorm en wijze van samenwerking er niet veel meer toe.
16. Wil een samenwerking succesyol zijn, dan moeten de onderlinge relaties
tussen de organisaties duidelijk zijn.
17.
Persoonlijke belangen spelen een belnagrijke rol bijhet welslagen van

12.

samenwerking tussen organisaties.

18. Problemen op de arbeidsmarkt worden het beste opgelost door het functioneren van de bestaande uitvoerings- en uitkeringsorganisaties te verbeteren in plaats van verdergaande samenwerking na te streven.
19. De eigen organisatie moet binnen het groter geheel waartoe ze behoort
over meer speelruimte beschikken om tot een goede samenwerking met
andere organisaties te komen.
Door samenwerking ontstaan in de eigen organisatie meer mogelijkheden
20.
om zaken aan te pakken waar je anders niet aan toe komt.
Het succes van samenwerking wordt hoofdzaketi jk bepaaid door de aard en
21.
wijze waarop de direct betrokkenen met elkaar omgaan.
22. Knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen het best opgelost worden door 66n
autonoom regionaal uitvoeringsorgaan.
23. Bij een besluit tot samenwerking dienen de belangen van de professionele
werkers voorop te staan.
Samenwerking tussen organisaties komt moeilijk van de grond omdat
24.
organisaties altijd de eigen zelfstandigheid voorop stellen.
25. Samenwerking met andere organisaties is gedoemd te mislukken als deze
de identiteit, waarden en opvattingen van de eigen organisatie betwisten.
26. Hoe meer organisaties bij een samenwerking zijn betrokken, hoe groter de
kans op succes.
27. Samenwerking moet geleerd worden. Naarmate je er meer mee bezig bent
zie je dat het voordelen heeft.
28. Samenwerking ga je pas aan na volledige bestudering van de problemen en
de wijze waarop deze door samenwerking beter op te lossen zijn.
29. Oplossing van de huidige werkloosheidsproblematiek en gevolgen vereist
een intensieve samenwerking tussen arbeidsbureau, sociale dienst, bedrijfsverenigingen en medische dienst.
Een besluit tot deelname aan/voortzetting van samenwerking dient hoofd30.
zakelijk gebaseerd op een nauwkeurige afweging van kosten en baten.
31. Op een turbulent werkterrein moeten organisaties bereid zijn om snel
kortdurige en wisselende samenwerkingsverbanden aan te gaan om de
gesignaleerde problemen goed op te kunnen lossen.
32.
Bij samenwerking dient men altijd te beginnen met de minst intensieve
vorm van samenwerking.
33.
Macht speelt geen rot bij samenwerking tussen organisaties.
Per uitspraak kon men reageren via een score op een 5-puntsschaal die liep van
helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens.
Met behulp van factoranalyse zullen wij trachten structuur te ontdekken.

(26) Hall, R.H.,J.P. Clark (e.a.), Pattern of interorganizational relationships. Administrative Science Quarterly, 22,1977 (pag. 457-474).
(27) Van der Zwaan, o.c., 1979 (zie hoofdstuk 6.4.).
(28) Rieken, J. (e.a.), o.c.,

1981.

(29) De volgende variabelen hebben wij gebruikt:
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a. De objectieve kenmerken zijn:

a-1 Frekwentie van het contact; dat wit zeggen is er slechts enkele malen
contact danwel gaat het meer in de richting van elke dag contact ?
a-2 Bestaan van afspraken omtrent de wijze waarop (telefonisch, schriftelijk
en/of ontmoeting) men contact legt: zijn geen afspraken, informele of
formele afspraken ?
a-3 Bij wie ligt in het algemeen het initiatief tot contact ? Ligt dit 'meer' bij
de eigen organisatie of meer bij de andere ?
a-4 In welke mate zijn er het afgelopen jaar conflicten opgetreden tussen de
eigen organisatie en de andere ? Was dit vaak, wet eens of nooit het
geval ?
b. De subjectieve kenmerken zijn:
b-1

b-2

Hoe belangrijk acht men de contacten voor het vervullen van de taken/functies van de eigen organisatie ? Acht men deze (zeer) belangrijk, niet
belangrijk/niet onbelangrijk of (helemaal) niet belangrijk ?
Wat is men van oordeel omtrent de kwaliteit van de communicatie tussen

organisaties. Is deze (zeer) goed, niet goed/niet slecht of (zeer) slecht ?
b-3/5 In welke mate acht men de aard van de werkwijze van de andere organisatie bevorderend of belemmerend voor de wijze waarop men zijn eigen taak
uitoefent ? Is deze (zeer) bevorderend, niet bevorderen/niet belemmerend
of (zeer) belemmerend ?
De aard van de werkwijze is uiteengelegd in drie delen: de kwaliteit, de
zorgvuldigheid en de snelheid van werken. (Deze drie factoren bleken ook
overigens zeer sterk met elkaar samen te hangen. Om deze reden zijn ze
samengevoegd en in de verdere analyse als een kenmerk gehanteerd als:
bevorderende danwel belemmerende werkwijze.
b-6 In welke mate wordt het personeel van de andere organisatie als deskundig
beschouwd ? Acht men allen, de meesten, sommigen, slechts weinigen of
niemand deskundig ?
c. De subjectieve/objectieve kenmerken zijn:

c-1 In welke mate acht men de eigen organisatie aangewezen op de andere
voor wat betreft de taakuitoefening ? Acht men deze (zeer) groot, niet
groot/niet gering, of (zeer) gering ?
c-2 In welke mate is er sprake van zowel formele als informele beinvloeding
(dat wil zeggen bepalen van andermans taakuitvoering) van de zijde der
andere organisaties ten aanzien van de uitoefening van de eigen taken ? Is
deze (zeer) groot, niet groot/niet gering of (zeer) gering ?
c-3 Wat acht men van de kwaliteit van de afstemming van activiteiten ? Is
deze (zeer) goed, niet goed/niet slecht of (zeer) slecht ?
c-4

Wat is men van oordeel omtrent de mate van overeenkomst tussen de

taakopvatting van de eigen organisatie met die van de andere orga-

nisatie ? Acht men deze (zeer) groot, niet groot/niet gering of (zeer)
gering ?

Bij de taakopvatting zijn er drie soorten onderscheiden t.w. een uitkeringstechnische, een medisch-technische en een cli*nt-gerichte.
c-5 In welke maten kunnen andere organisaties een bijdrage leveren aan het
beter realiseren van eigen taken/functies ? Acht men deze mogelijke

c-6
c-7

bijdrage (zeer) groot, niet groot/niet gering of (zeer) gering ?
Hoe ernstig zijn de evt. conflicten het afgelopen jaar geweest, waren deze
(zeer) ernstig of (helemaal) niet ernstig ?
Wat vindt men van de kwaliteit van de oplossing van evt. conflicten ? Acht
men deze (zeer) goed, niet goed/niet slecht of (zeer) slecht ?

(30) Rieken, J. (e.a.), o.c., 1981.
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(31) Warren, R.L., The interorganizational field as a focus for investigation. Administrative Science Quarterly, 12,1967 (pag. 396-419).

(32) Haas, J.F., T.E. Drabek, Complex organizations;

a

sociological perspective,

London, 1973.

(33) Godfroy, o.c., 1981 (pag. 138-139). De beschrijving van Haas en Drabek' structuurtypen hebben wij overgenomen van Godfroy.

(34) Zie in dit verband hoofdstuk 2 en
(35)

7

alsook noot 30.

Wij hebben de mate van centralisatie tussen de lokale/regionale organisatie en
de centrale organisatie(s) als volgt gemeten:
Centralisatie: - beslissingsbevoegdhedenschaal. Deze is gebaseerd op het
werk van de Aston-groep (zie hoofdstuk 6) en Koot,
F.W.T.M., Analyse van organisatiestructuur. De geldigheid
en bruikbaarheid van de Astonstudies. Alphen aan den Rijn,
1980.

De schaal bestaat uit 11 items. Per item wordt nagegaan op
welk niveau de feitelijke beslissing plaatsvindt. Dit kan zijn:
- bovenorganisatieniveau (landelijk niveau, provinciaal

-

niveau)
organisatieniveau (directie/staf)

De vragenlijst, die qua structuur voor alle 4 de typen uitvoeringsorganisaties
hetzelfde is, maar verschillend is in de meer concrete beschrijving van de
vragen wordt voorgelegd aan de directie van de afzonderlijke uitvoeringsorganisatie op decentraal niveau.
(36) Levine en White, o.c., 1961.
(37)

Zie hoofdstuk 3 en noot 4 van dit hoofdstuk.

(38) Voor een meer uitvoerige rapportage verwijzen wij naar: Rieken, J. en A. ter
Huurne. De RCC's onderweg. IVA, Tilburg 1985.
(39)

Verstoringen tussen GSD en GAB
Wij zullen allereerst in meer kwantitatieve zin ingaan op eventuele verschillen

in verstoringenpatroon tussen grote, midden en kleine GSD'n met het GAB en
van het GAB met de GSD'n (zie tabel V8.2.). Vervolgens zullen wij de aard van de
belangrijkste verstoringen beknopt beschrijven.

Tabel V8.2.
Verstoringsfracties van GSD met GAB en GAB met GSD.
Ervaren vanuit GSD
met GAB

Ervaren vanuit GAB
met GSD

Regio's

Groot

Midden
.06
.08

*
*

.00
.17

.43
.49

.00
.00

.16
.12

.06

*

.31

.51

.00
.08

.82
.13

A

.21

B

.33

C

. 00

D

.46
.22

E
F
G

*:

*
*

.18

Klein

komt niet voor
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Tabel V8.2. laat zien dat de kieine GSD'n, met uitzondering van regio A,
nauwelijks verstoringen ervaren met het GAB. Dit ligt anders bij de grote
GSD'n, hoewel wij hierbij meteen moeten aantekenen dat er in twee regio's geen
grote GSD voorkomt. In de overige vijf regio's geldt met uitzondering van de
regio C dat er een relatief hoge verstoringsfractie voorkomt met het GAB. In
alle zeven regio's komen midden-grote GSD'n voor. In drie regio's ervaren de
midden-grote GSD'n relatief veel verstoringen met het GAB. In vier regio's
daarentegen komen er niet of nauweli jks verstoringen met het GAB voor. Indien
dit de 'kleine-midden-grote GSD'n zijn, dan zou het wet eens zo kunnen zijn dat
er een positieve relatie bestaat tussen de grootte van de GSD en de omvang van
de verstoringen met het GAB. Hoe groter de GSD hoe meer verstoringen met het
GAB.

De verstoringen betreffen een breed scala van aspecten. De belangrijkste
verstoringen hadden betrekking op:
De kennisgeving over uitschrijving van client als werkzoekende.
- Het uitwisselen van informatie omtrent recht op en/of hoogte van de

-

-

-

uitkering.
De uitwisselen van informatie omtrent de bemiddelbaarheid van clienten.
Het niet nakomen van afspraken, of geen afspraken kunnen maken; te
formele opstelling.
De trage informatieverstrekking met betrekking tot de aangewezen vakopleiding (ex art. 9 derde lid WWV).
De trage informatieverschaffing met betrekking tot het verstrekken van
en/of controle op bewijs van inschrijving.
Het overleg over eventuele uitbreiding van plaatsingscursussen.
Het overleg over de verklaring van niet reeel aanbod.
Het overleg over de passendheid van aangeboden functie(s).
Het overleg over de feitelijke hervatting van activiteiten van cli6nten.
Het overleg over plaatsingsmogelijkheden van clienten.
Het overleg bij onvoldoende medewerking van werkzoekenden.
De te late berichtgeving over loonsuppletie.
Het gedrag inzake het attenderen van clienten op vacature- of sollici tatiebank.

Tabel V8.2. laat eveneens zien dat er grote regionale verschillen zijn voor wat
betreft de verstoringen die het GAB ervaart met de GSD'n in de regio. De
verstoringsfractie heeft een range van .00 tot .82.
Uit de kwalitatieve gegevens kan niet worden afgeleid dat het GAB meer
verstoringen heeft met de grote dan met de kleine GSD'n.
De (door het GAB benoemde) aard van de verstoringen vertoonde grote overeenkomst met de door de GSD'n ten aanzien van het GAB naar voren gebrachte
verstoringen. Ook hieruit kan het wederzijdse karakter van de verstoringen
tussen het GAB en de GSD'n worden afgeleid.
(40)

Verstoringen tussen BV en GAB

In tabel V8.3. zullen wij de verstoringsfracties van de GAK/BV'n en de ZA/BV'n
ten opzichte van het GAB weergeven, alsook tussen het GAB en de BV'n.
In zijn algemeenheid kunnen wij op grond van de gegevens uit tabel V8.3.
constateren dat de GAK/BV'n meer verstoringen met het GAB ervaren dan
de ZA/BV'n. Uitzonderingen hierop vormen de regio's A en B. Verder geldt dat
de verstoringsfractie per regio, zowel vanuit de GAK/BV'n als vanuit de
ZA/BV'n relatief sterk verschillen. De hoogste fractie is .57 en de laagste
fractie is .03.
Wij zullen nu de aard van de verstoringen die de BV'n ervaren met het GAB
beknopt omschrijven. De aard van de verstoringen van GAK- 6n ZA/BV met het
GAB is veelal hetzeifde.
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-

In zijn algemeenheid is

de

informatievoorziening vanuit (on het overleg

met) het GAB moeilijk.

Ontbreken van informatie en overleg over de passendheid van aangeboden
(maar eventueel niet aanvaarde) functies.

Tabel V8.3.
Verstoringsfracties van BV met GAB en GAB met BV.
Ervaren vanuit BV
met GAB

A
B

C
D
E
F

G

GAK/BV

ZA/BV

.10
.03
.57
.42
.30
.37
.36

.32
.08
.33
.21

.20
.09
.07

Ervaren vanuit GAB
met BV

.00
.22
.16
.27
.33

.73
.27

-

Ontbreken aan informatie en overleg over voorwaarden van recht op
en hoogte van WW-uitkering. Het GAB geeft vaak verkeerde informatie
aan clienten.
Het niet goed doorgeven over de 'niet-reeel aanbod'-verklaringen.
Het onvoldoende afstemmen van het handelen bij situaties waarin clienten
onvoldoende medewerking verlenen om werk te vinden.
Het ontbreken van informatie en overleg over bemiddelbaarheid, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid.
- Het uitwisselen van persoonsgegevens in verband met de intake van
dianten.
Ook werden genoemd:
Onvoldoende informeren over door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn.
Onvoldoende overleg over eventuele plaatsingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van (om)scholing.
Het ten onrechte verwijzen van de cliant naar de BV.
Het op (herhaaldelijk) verzoek van de BV niet nagaan of er sollicitatie- of
bemiddelingskansen zijn gemist door cli6nten.
Het verstrekken van 'slechte' informatie aan clienten.
Het te laat doorgeven van wijzigingen in de situatie van de client.
Berichtgeving van attendering van werkzoekenden op vacaturebank en/of
eventuele opname in de sollicitatiebank werkten verstorend in de relatie
met het GAB.
De advisering over het afgeven van loonsuppletieverklaring.

Uit tabel V8.3. blijkt eveneens dat de verschillen tussen de regio's groot zijn
voor wat betreft de verstoringen van het GAB met de BV'n.
Het GAB bleek vaker verstoringen te hebben met de ZA/BV dan met de
GAK/BV. Dit was in vier van de zes regio's het geval. In den regio had het GAB
meer verstoringen met de GAK/BV en in een andere regio bleek er geen
noemenswaardig verschil te bestaan tussen beide typen BV'n.
Relatief vaak werden door het GAB de volgende verstoringen genoemd:
- Het verstrekken van algemene persoonsgegevens ten behoeve van de
intake en in verband met het voortduren van het recht op uitkering.
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-

De globale beoordeling door het GAB of betrokkenen recht hebben op een
uitkering WW.
Het verstrekken van informatie over de bemiddelbaarheid van werkzoekenden.

De verstrekking/controle van bewijs van inschrijving als werkzoekende bij
het GAB ten behoeve van uitkerende instanties.
De advisering over de loonsuppletieregeling.
Ook werden genoemd:
Overleg over de verklaring van 'niet-re6el aanbod'.
- Verstrekken van informatie over-de plaatsingsmogelijkheden van werk-

-

zoekenden.

Overleg over de passendheid van de aangeboden (maar eventueel niet
aanvaarde) functie.
Het wei of niet nodig zijn van een ontslagvergunning.
Inzage in ontslagdossiers.
Het voeren van overleg over bemiddelingsplannen.
- De berichtgeving over de plaatsingsmogelijkheden van werkzoekenden
-

(CVV, WSW).
(41)

Verstoringen tussen GSD en BV

In tabel V8.4. geven wij eerst een overzicht van de verstoringsfracties met de
BV'n zoals waargenomen door de GSD'n (groot-midden-klein) en met de GSD'n
zoals waargenomen door de BV'n.

Uit de verstoringsfracties per regio kunnen wij afleiden dat de kleine
GSD'n een lagere verstoringsfractie hebben met de BV'n dan de grote en middengrote GSD'n. De verstoringen met de BV'n van de grote en middengrote
GSD'n verschillen per regio relatief weinig. Alvorens wij ingaan op de aard van
de verstoringen merken wij op dat de GSD'n (zowel de grote, middengrote als
kleine) in zijn algemeenheid meer problemen ervaren in de samenwerking met
de ZA/BV dan met de GAK/BV. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in de
frequentie van het aantal genoemde problemen. De aard van de problemen is
nagenoeg hetzelfde.
Tabel V8.4.
Verstoringsfracties van GSD'n met BV'n en van BV'n met GSD'n.

Ervaren vanuit GSD
met BV
Regio'S

Groot

Midden

A

.62
.54

*
*

.49
.38

.12
.23

E

.19
.79
.46
.46
.55

.31

*

F
G

*
*

.59
.18

.31
.18

B

C
D

Klein

Ervaren vanuit BV
met GSD

GAK/BV ZA/BV
.13
.16
.15
.23
.18
.26
.46

.02
.06
.09
.10
.12
.04
.08

De problemen, zoals in het bijzonder ervaren door de grote en middengrote
GSD'n, laten zich samenvatten rondom een aantal aspecten, te weten:
De verwijzing door BV'n naar GSD'n bij voorlopige of definitieve afwijzing
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van een uitkering, danwel afschatting in het kader van AAW/WAO indien
daarna geen recht op uitkering WW bestaat.

-

De verwijzing naar de GSD bij de vertraging en de vaststelling van het
recht op uitkering, indien geen voorschot vestrekt kan worden ('voorschot-

bank').
Het verrekenen van uitkeringen.
Het (te late) bericht over het bereikt hebben van de maximale uitkeringsduur WW of loonsuppletie (zogenaamd max-bericht).
- De overgang van WW naar WWV wordt in zijn algemeenheid als een
probleem ervaren.
Uitwisseling van informatie omtrent de hoogte en de samenstelling van
het dagloon.
Verder werden genoemd:
Verzoek tot overname (door BV) vanuit dienstbetrekking voortvloeiende
verplichtingen, bij onmacht van de werkgever indien ontslagtermijn niet
in acht is genomen.
- De melding aan de BV bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid na 66n
maand WWV uitkering leidde tot ernstige verstoring met BV.
De interne en externe werkwijze bij BV'n; traag, onbereikbaar, ondoorzichtig.

-

Tabel V8.4. laat eveneens zien dat de GAK/BV in alle regio's een grotere verstoringsfractie heeft met de GSD'n dan de ZA/BV. Bovendien geldt dat voor wat
betreft de verstoringen van het GAK met de GSD'n de verschillen tussen de
regio's relatief klein zijn.
De BV'n ervaren vooral verstoringen met de GSD (vooral groot en middengroot)
over de volgende aspecten:
Te trage verrekening van uitkeringen tussen beide instanties.
Te trage opgave van verleende uitkeringen/voorschotten in vereffeningssituaties.
De verwijzing naar de GSD bij vertraging en de vaststelling van het recht
op uitkering indien geen voorschot verstrekt kan worden.
De melding aan de BV Overheid bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid na
Zon maand WWV-uitkering.
- De melding volgens AAW-richtlijnen na de beindiging WWV
tijdens
ABW/RWW-uitkering.
- De ziektemelding aan het GAK binnen de maand na beindiging van de
werkkring of de uitkering WW.
Het te snel en ten onrechte terugverwijzen van dianten naar de BV.
(42)

Verstoringen tussen GMD en GAB

Het betreft een wederzijdse verstoring op een gemiddeld relatief laag niveau.
Tabel V8.5. laat de verschillen per regio zien.
Tabel V8.5.
Verstoringen tussen GMD en GAB.

Regio's

Ervaren vanuit
GMD met GAB

A

.01

B

C

.17
.25

D

. 28

E

.30
.05
.13

F

G

Ervaren vanuit
GAB met GMD
.00
.19
.28
.00
.00
.00
.22
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Tabel V8.5. laat zien dat de omvang van de verstoring tussen GAB en GMD
weliswaar tussen de regio's verschillend is, maar dat met uitzondering van de
regio's D en E de verstoringen wel wederzijds zijn. In deze twee regio's ervaart
de GMD (relatief hoge) verstoringen met het GAB terwijl het GAB geen verstoringen ervaart met de GMD.

In tegenstelling tot de tot nu toe besproken relaties geldt dat de aard van de
verstoringen van de GMD met het GAB erg regio-specifiek (organisatiespecifiek) zijn. Er komen slechts weinig dezelfde verstoringen in meer dan een regio
voor. Uitzonderingen hierop vormen de volgende vier aspecten:
De te trage in formatie-uitwisseling over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
De wijze waarop het 'niet-reeel aanbod' wordt beoordeeld o.a. door medische en arbeidskundige invalshoek en omdat er weinig vacatures zijn
(stigmatiseren).
Het staken van de begeleidingsactiviteiten door arbeidsdeskundige van de
GMD wegens een zogenaamd 'tenzij' en verdiscontering van de werkloosheid.
Het toepassen van scholingsmaatregelen.
Verder werden o.a. de volgende verstoringen genoemd:
Een te trage afhandeling van beroepskeuze-adviezen.
informatie-uitwisseling over de medische situatie van de client.
Beoordeling over het werkwillig zijn van de client.
Afstemming inzake proefplaatsingen.
Afstemmen van de reintegratie-activiteiten van GAB en GMD.
-

Wij zullen eveneens een samenvatting geven van de aard van de verstoringen
zoals die door het GAB met de GMD worden ervaren. Opgemerkt moet worden
dat er in vier regio's (GAB'n) helemaal geen sprake was van enige verstoring met
de GMD. In de overige drie regio's is het verstoringenpatroon wederzijds, zowel
naar aard als naar omvang(fractie).

Aard van de verstoringen:
De wijze van benaderen van een afwijzing voor een (om)scholing. Te laat
overleg met betrekking tot het toepassen van scholingsmaatregelen.
- Opvattingen over de vraag of een arbeidsongeschikte bemiddelbaar is,
gezien de situatie op de arbeidsmarkt.
Zijn de aangegeven functie en verdiencapacieit wel reeel ? Is de benadering door het GMD niet te theoretisch ?
Ook genoemd werden:
De wijze waarop cli6nten (medisch) worden behandeld.
GMD wil eerst zelf bemiddelen en vervolgens het GAB als laatste redmiddel inschakelen.
Informatie over vraag/aanbod-situatie op de arbeidsmarkt.
Het ontbreken van feitelijke samenwerking op uitvoerend niveau.
Het beoordelen van de werkwilligheid van een client.
(43)

Verstoringen tussen GMD en BV
Wij zullen allereerst een overzicht presenteren van de regionale verstoringsfractie in genoemde relatie. Eerder hebben wij reeds opgemerkt dat er, op basis
van gemiddelde cijfers, sprake is van een eenzijdige verstoring; dat wil zeggen
de GMD had meer verstoringen met de BV'n dan omgekeerd.
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Tabel V8.6.
Verstoringsfracties tussen GMD en BV.
Ervaren vanuit
GMD met BV
Regio's

A
B

. 28

C
D

1.00

E

F
G

Ervaren vanuit
BV met GMD
GAK/BV met

ZA/BV met

GMD

GMD

.60
.50
.36
.11
. 00

.00
.29
.00
.00
.35
.00
.00

.06
.08
.07
.17
.04
.02
.30

De gegevens in tabel V8.6. bevestigen dit beeld van eenzijdige verstoring ook
voor de regio's, mei uitzondering van de regio G. In deze regio bestaan er wederzijds, tussen GMD en GAK geen verstoringen. Echter, de ZA/BV'n ervaren in
deze regio wel verstoringen met de GMD.
Tabel 8.7. V8.6.verder zien dat de GAK/BV'n in vijf regio's helemaal geen
verstoringen met de GMD ervaren, terwijl, met uitzondering van regio G, het
omgekeerde wel het geval is.
De verstoringen van de ZA/BV met de GMD zijnin eveneens vijf regio's welliswaar aanwezig, maar bevindt zich op een relatief laag niveau (minder dan .10).

Deze gegevens zi jn enigszins opvallend te noemen. Im mers bestuurli jk/organisatorisch gezien bestaat er een nauwe band tussen de GMD en de BV in het
bijzonder de GAK/BV (eenheid van lokatie en personele unie).
De GMD ervoer in drie regio's meer verstoringen met de ZA/BV dan met de
GAK/BV. In de overige vier regio's bleken de verstoringen in de perceptie van de
respondenten met beide typen BV'n even groot te zijn.

Wij zullen nu eerst de aard van de verstoringen omschrijven die de GMD met de
BV'n ervaren.
Vier aspecten werden in meerdere regio's genoemd, te weten:
Verschillen van mening/interpretatie van gegevens omtrent de adviesaanvragen van de noodzaak van te treffen voorzieningen in de werk-, woonen leefsfeer.
Het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid.
De (te) trage afhandeling door de BV'n van gevallen, te traag '5-overleg'.
Onvolledig of te laat verstrekken van informatie aan de GMD over uitvoeringsbeleid (o.a. be6indiging uitkering, voorzieningen, wijze van bepalen
van arbeidsongeschiktheid).
Verder werden genoemd:
-

-

-

De adviesaanvragen van BV'n laat te wensen over in termen van; onvoldoende en/of verkeerde informatie, ontbreken van buitendienstrapport, te

laat.
Het beiindigen van de uitkering.

De begeleiding van de client (na ZW-jaar).

De verstoringen die de BV'n met de GMD ervaren zijn voor een belangrijk deel
van gelijke aard als de verstoringen die de GMD met de BV'n ervaart.
Er bestaat een verschil in visie over de bepaling/wijziging van de mate van
arbeidsongeschiktheid.
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-

-

Het duurt te lang voordat GMD een advies uitbrengt.
Er bestaan verschillen van inzicht over:
de berichtgeving in geval van reTntegratie,
advies over beeindiging van de uitkering, en

spontane melding.
Verschil in visie over te treffen voorzieningen in de werk-, woon- en

leefsfeer.
het 'S-overleg'.
Verder werden genoemd:
De begeleiding van de clitnt na 1 jaar (ZW-jaar).
Foutieve advisering.
Het ontbreken van de afstemming van de voorlichting naar de cli6nt toe.
(44)

Verstoringen tussen GSD en GMD
Omwille van de volledigheid presenteren wij de regionale verstoringsfracties.
Eerder hebben wij laten zien dat de verstoringen tussen de GSD en de GMD

gemiddeld gezien het laagste zijn.
Tabel V 8.7. geeft een overzicht.

Tabel V8.7.
Verstoringsfracties tussen GSD en GMD.

Ervaren vanuit GSD
met GMD

Ervaren vanuit GMD
met GSD

Groot

Midden

.00
.33
.50

.00
.00

*
*

.00
.16

.25
.04

.00

.00

.11

.00

.13

E

.00

.00

*

.00

F
G

*
*

.17
.08

.00
.07

.00
.13

A
B

C
D

Klein

De kleine GSD'n ervaren geen verstoringen met de GMD. De middengrote GSD'n
ervaren enige verstoringen met de GMD. Met uitzondering van regio C en F ligt
de verstoringsfractie onder de 10%; in drie regio's is er zelfs helemaal geen
sprake van enige verstoring met de GMD.
De verstoringen van de grote GSD'n zijn, met uitzondering van de regio A en E
(geen verstoring), aanzientijker.
De verstoringen vanuit de GSD'n gezien met de GMD hadden betrekking op:
- Informatie-uitwisseling over clienten, het doorsturen van cli*nten, het
overleg over de meeste gepaste regeling (organisatie) voor cli€nten
(AAW/WAO, of WWV/ABW) en de wijze waarop de sociaal-psychologische
begeleiding het beste kan plaatsvinden.
(Verleende) interpretaties van wettelijke mogelijkheden, het opschuiven
van verantwoordelijkheden.
De GMD ervoer weinig verstoringen met de GSD'n. In vier regio's bleken er
helemaal geen verstoringen voor te komen. In de drie andere regio's had de

verstoring betrekking op de informatie-uitwisseling over clienten en het doorsturen van de client van de ene naar de andere organisatie.
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(45) Zie noot 29 voor een beschrijving van deze variabelen.
Drie van de genoemde 7 kenmerken hingen sterk met elkaar samen, zodat zij
samengevoegd zijn tot een kenmerk t.w.: de mate van ervaren afhankelijkheid
van de andere organisatie. Dit kenmerk is samengesteld uit de mate waarin men
zich aangewezen achtte op de andere organisatie, de mate waarin er sprake was
van (in)formele beTnvloeding door de andere organisatie en de mate waarin de
organisatie een bijdrage kan leveren aan de realisatie van eigen functies/taken.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 9

(1)

Zie in dit verband: Project grote steden. Reorganisatievoorstel. Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenehid. Den Haag, November 1982.

(2)

Project grote steden, o.c., 1982 (pag. 6-8).

(3)

Zie in dit verband. Rieken, J. en J. Baaijens. Overheid, wat nu ? Een analyse van
overheidsoptreden vanuit een interactieve beleidsbenadering. Van Loghum Slaterus. Deventer, 1983.

(4)

Rieken en Baaijens, o.c., 1983 (pag. 235-263).

(5) Zie in dit verband het themanummer van het RCC-bulletin

alsook het tussentijds verslag van het experiment met de Regionale Coilrdinatiecommissies op
het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening. 'De RCC's onder-

weg'. Rieken, ]. en A. ter Huurne. IVA-Tilburg, maart 1985.

(6) Zie in dit verband: 'Interim-advies provinciale overlegstructuur'. SER, Den
Haag 1982 (82/09). Zie ook het definitieve SER-advies inzake de provinciale
overlegstructuur. Het IVA (Andriessen, Rieken) heeft samen met het secretariaat van de SER het advies voorbereid, ondermeer door middel van een evaluatieonderzoek in alle provincies.
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STELLINGEN BEHORENDE BIJ DE DISSERTATIE VAN:
J.G.P. Rieken

Bestuur en organisatie in sociale zekerheid en arbeidsvoorziening

1.

De systematische kennisontwikkeling in de bestuurskunde is groter
dan de dissertaties van Kreukels (1979), Van der Eyden (1980),
Bussink (1980) en Van Vught (1983) doen vermoeden.
(Deel Il van deze studie).

2.

Indien de uitspraak: 'Als de ministers pleiten voor soepeler ontslagregels, hebben ze geen kennis van zaken. Ze gaan uit van stereotypen, maar weten niet hoe het in de praktijk gaat. Ze willen een
wereld besturen die niet bestaat' (*) juist is, dan biedt de in deze
sfudie voorgestelde interactieve beleidsbenadering kansen voor een
meer realistisch overheidsbeleid.

(*) De Lange, Directeur GAB Amsterdam. Volkskrant,

2

april

1985.

3.

Uit het feit dat het stelsel van sociale zekerheid niet grondig wordt
herzien mag niet worden afgeleid dat het bestand is tegen zowel de
gevolgen van industri6le vernieuwingen als van aanhoudende hoge
werkloosheid.

4.

Het succes van regionale co8rdinatie op het gebied van de uitvoering
van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening hangt meer af van de
mate waarin centrale organisaties bereid zijn bevoegdheden af te
staan dan de ingewikkeldheid van de wetgeving terzake.

5.

De Brede Maatschappelijke Discussie is inmiddels uitgegroeid tot
een handig instrument in de gereedschapskist van politici.
In het kader van een te voeren energiebeleid vond een BMD plaats
maar met de resultaten werd geen rekening gehouden en in het kader
van een te voeren sociaal zekerheidsbeleid werd de BMD tot nu toe
alleen maar in het vooruitzicht gesteld.

6.

Vanaf het begin van de zeventiger jaren hebben opeenvolgende
kabinetten, alsmede de politieke partijen verzaakt een nieuwe visie
op de sociale zekerheid te ontwikkelen en dit terwijl de economische, technologische en culturele veranderingen daar in toenemende mate alle aanleiding toe gaven.

7.

Het benutten van onderzoeksbevindingen in het beleid kan vergroot
worden door het benoemen van ervaren onderzoekers in beleidsfuncties en van ervaren beleidsambtenaren in onderzoeksfuncties.

8.

De inhoud van de rapporten van de RSV-enqu6te commissie vormt
tevens een pleidooi voor een actor-sociologische evaluatie van industriebeleid en/of concernvorming.

9

De constatering (*) dat er een samenhang bestaat

tussen de

wijze

van leven en de wijze van sterven kan niet zonder betekenis blijven
voor de tegenstanders van euthanasie.

(*)

Norbert Elias, De eenzaamheid van stervenden in onze tijd.
Meulenhof, Amsterdam 1984, pag. 71 e.v.

10.

Het opheffen van kennis-tekort vormt vaak niet de belangrijkste
reden tot het geven van een opdracht voor beleidsonderzoek.

11.

De kwaliteit van het universitaire onderwijs en onderzoek kan in
belangrijke mate worden verhoogd door een beleid dat gericht is op
het bevorderen van de competitie tussen universiteiten (en tussen
faculteiten). Een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid, met aandacht
voor vormen van prestatiebeloning, past in deze benadering.

12.

Radio, televisie en de dag- en weekbladen fungeren te zeer als
elkaars toeleveranciers van onderwerpen. Dit betekent een aanzienlijke beperking in de diversiteit van het aanbod van feiten en achtergronden.

13. De politieke hoofdstromen in Nederland vertonen in de praktijk in
toenemende mate een grotere gelijkenis met de middenklas-automodellen: de hoofdlijn is dezelfde, de identiteit wordt gezocht in
toeters en bellen.
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