
PERSPECTIEF 

Kwaal of medicijn ? 
Door Han Entzinger 

I
edereen voelt wel ongeveer wat on
der welzijn wordt verstaan, maar 
een precieze definitie is niet gemak-

Een evaluatie van de uitgangs
punten van het welzijnsbeleid. 

ke desastreuze gevolgen dit in de That
cherjaren heeft gehad. 

kelijk te geven. In zo'n situatie is het al
tijd zinvol te kijken naar het taalgebruik 
in de belendende landen. Wat zijn daar de 
gangbare termen? En dan gaat het niet 
om de meest letterlijke vertaling van het 
woord 'welzijn', maar om de term waar
mee het hele complex van houdingen, am
bities en voorzieningen, dat wij 'welzijn' 
noemen, over onze landsgrenzen wordt 
aangeduid. 

Over de keuze tussen 
vrijblijvende paternalistische 
dienstverlening of een meer 
verplichtende benadering, 

maar dan op basis van 
gelijkwaardig burgerschap. 

Andere Europese talen beheers ik onvol
doende om een zinvolle, min of meer ge
voelsmatige vergelijking te kunnen ma
ken, maar de boodschap van dit rondje 
langs onze buurlanden zal duidelijk zijn: 
verschillen in terminologie weerspiegelen 
verschillen in benadering, zeker in de ac
centen die daarbij worden gelegd. De be
naderingswijzen sluiten elkaar niet uit, 

Zorg en voorzorg 

In Duitsland is de meest gangbare term in dit verband 
Wohlfahrt. Deze term komt het dichtst bij ons begrip 'welvaart' 
en lijkt daarmee vooral te duiden op wat wij het materiële aspect 
van welzijn zouden noemen. In het Nederlandse denken bevor
dert welvaart zonder meer het welzijn, maar er is een duidelijk 
verschil tussen de twee: welzijn heeft een meerwaarde ten op
zichte van welvaart. 
In Frankrijk en, in navolging hiervan in Franstalig België, han
teert men de term prévoyance (sociale), in Vlaanderen '(sociale) 
voorzorg'. Hiermee ligt vooral de nadruk op de preventieve kant: 
de voorzieningen, die onder deze noemer samen komen, beogen 
afglijden of marginalisering van de gebruiker ervan te voorko
men. Welzijn wordt zo benaderd vanuit een perspectief van hand
having van de sociale orde. 
In het Engelse taalgebied heeft welfare verschillende betekenis
sen. In de Verenigde Staten betekent het 'bijstand' in de zin van 
de ABW: een gegarandeerd inkomen, overigens van bijzonder 
laag niveau, waarop men vaak maar voor een beperkte tijd aan
spraak kan maken. Een puur financiële context dus. De Britse 
betekenis komt dichter bij de onze. De Oxford Dictionary geeft 
voor welfare als omschrijving: "een bevredigende toestand van ge
zondheid en voorspoed". Welfare work (welzijnswerk) is sociaal 
werk voor de gehandicapten en de armen, vaak met een sterk 
charitatieve inslag: de fancy fairs waar produkten van huisvlijt 
worden verkocht ten bate van de hulpbehoevende medemens, ty
pisch passend in de Britse traditie van charity. Hier ligt dus het 
accent op menslievendheid. In Groot-Brittannië is de bemoeienis 
van de overheid hierbij trouwens beperkt en we weten allen wel-

Han Enlzulger is hoogleraar algemene sociale welenschappen aan de Un~ 
versileil Ulrechl en welenschappelijk direcleur van de Onderzoekschool Ar
beid, Welzijn en Sociaal-Economisch Besluur. Hij is ook voorzitier van de 
Stichting Welenschappelijk Bureau D66 en voorziller van de VOG , de 
werkgeversorganisalie voor de welzijnsseClor. Deze bijdrage is een bewer
king van een inleiding, gehouden Ie Zeisl op 21 seplember 1994 lijdens 
hel Wil/em Banni/lg Symposium van de Hogeschool "De Horsi". 

4 

maar variëren sterk van land tot land. 
Elementen die keer op keer een rol spelen 

zijn 'handhaving van de sociale orde' en 'menslievendheid'. Qua 
instrumentering ligt de nadruk sterker op de materiële dan op de 
immateriële aspecten: men kiest kennelijk eerder en gemakkelij
ker voor het verzekeren van een bestaansminimum (vaak ook er
onder), dan het verwezenlijken van maatschappelijke idealen. 

Rise and Jall van het welzijnsdenken in Nederland 

De situatie zoals die zich de laatste decennia in Nederland heeft 
ontwikkeld, wijkt hiervan enigszins af. Ons woord welzijn heeft -
of wellicht: had - lange tijd een veel diepere nagalm. Het ging niet 
alleen om de garantie van een bestaansminimum, er stak een die
pere moraal achter: de welzijnsideologen beoogden de bevolking 
te verheffen door het aanbieden van allerhande diensten en voor· 
zieningen waarvan zij zelf het belang onderschreven en dle zij 
graag ook anderen gunden. De welzijnsideologie werd zo tot een 
emancipatie-ideologie: verheffing van het volk. Terwijl men in on
ze buurlanden meestal volstond en volstaat met een rustig hou
den van het volk en het voorkómen van erger. 
Bij mijn weten is Nederland het enige land waar cultuur, recre
atie en zelfs de media en de omroep ooit tot onderdelen van 'wel· 
zijn' werden gebombardeerd. Het vroegere ministerie van CRM 
als overheidswaarborg voor het goede leven en als motor voor de 
emancipatie in een geseculariseerde tijd weerspiegelde het ideaal 
van de maakbare samenleving ten voeten uit. Een belangrijke rol 
was hierbij weggelegd voor het opbouwwerk, dat in de jaren zes· 
tig was komen overwaaien uit Noord-Amerika, maar dat dáár in 
particuliere handen was (community development) en hier een 
overheidszaak werd: een essentieel verschil, zoals wij inmiddels 
weten (1). 

(1) Zie hierover o.m.: Roberl Wul/ll/ow (Ed.) Belween Slales and ftfarkets; 
The Volltnlary Sector in Co,nparàlive Perspective, Princelon U/liversi/y 
Press, 1991. 
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Ook Bram Peper, wiens proefschrift over opbouwwerk uit 1972 ik 
er nog eens op nageslagen heb, signaleert dit dilemma al impli
ciet, wanneer hij spreekt over de sociaal raadsman: "Ondanks po
gingen aan de raadsman een onafhankelijke positie te geven, 
wordt deze door de bevolking ervaren als de 'aardige sociale me
neer' van de gemeente." (1). De 'gemeente' is niet hetzelfde als de 
'gemeenschap': het kwam in Nederland niet zo sterk van onderop 
als in de Verenigde Staten. We waren dat niet gewend. Eerst 
dachten de kerken over ons welzijn, later Marga Klompé. De 'ver
zorgingsstaat' - ook al weer zo'n typisch Nederlandse term - deed 
en doet precies wat de naam aangeeft: hij verzorgt, en maakt zijn 
burgers tot object van zijn zorg. Dit is toch nèt een nuance anders 
dan het Franse prévoyance, wat niet verzorgen, maar voorzorg be
tekent. 

Na de jaren '70, toen dit in Europees perspectief tamelijk unieke 
gedachtengoed in Nederland zijn hoogtepunt bereikte, werden ge
leidelijk enkele schaduwzijden van ons welzijnsdenken duidelijk. 
Deze laten zich als volgt samenvatten: 
1. De diensten en voorzieningen die in het kader van welzijnsbe

leid beschikbaar werden gesteld, kwamen lang niet altijd te
recht bij degenen voor wie ze waren bedoeld: degenen die ze 
naar objectieve maatstaven het hardst nodig hadden, d.w.z. de 
sociaal meest geïsoleerden en de armsten. Het was een projec-
tie van de middle class levensstijl op de lagere sociale lagen, 
zonder dat men zich afvroeg of die hieraan wel behoefte had
den: een moderne vorm van 'onmaatschappelijkheidsbestrij
ding'. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dit allemaal 
keurig gedocumenteerd in zijn tweejaarlijkse rapporten en in 
andere publikaties. 

2. Het gebruik van diensten en voorzieningen, zowel in de sfeer 
van de sociale zekerheid als van welzijnsvoorzieningen in enge
re zin, leidde vaak eerder tot afhankelijkheid dan tot emanci
patie. Men raakte gewend aan allerhande diensten en wenste 
méér bij het stijgen van de welvaart. Ook het aantal gebruikers 
groeide gestaag. In de recente verzorgingsstaatliteratuur komt 
dit fenomeen van toenemende afhankelijkheid van voorziening
en uitgebreid aan de orde: de verzorgingsstaat en de welzijns-

1 voorzieningen, zoals ze lange tijd werden gerund, prikkelen 
niet tot zelfstandigheid. Integendeel, men hoeft maar naar de 
discussie over werken met behoud van uitkering te kijken (2). 

3. Door de zojuist geschetste ontwikkeling werden de kosten van 
welzijnsvoorzieningen en verzorgingsstaat steeds hoger, groei
de het aantal mensen dat hiervan afhankelijk was en nam het 

I aantal contribuanten relatief af. De kosten stegen en het 
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(1) Bram Peper, Vonnillg van welzijnsbewid, Meppel (Boom) 1972, p. 226 
(2) Uit de inmiddels zeer uitgebreide literatuur hierover noem ik hier: Ph.A. 
Idenburg (red.) , De nadagen van de verzorgingsstaat , Amsterdam (Meuwn
hof!) 1983 (een van de oudste Nederlandse werken over dit thema); Abram 
de Swaarl, Zorg en de staat, Amsterdam (Bert Bakker) 1989 (al bijna een 
klassieker); CJ.M. Schltyt, Het hart van de verzorgingsstaat, Leiden (Stellt
ert Kroese) 1991; en Godfried Ellgbersen e.a. (red.) Zorgen in het Eltrope-
3e h"is, Amsterdam (Bol>m) 1994 (Waarinuitdmkkelijk ook op de Europese 
dimelIsie wordt illgegaan) . 
(3) Ook hierover verscheen een reeks van pltblikaties, met als een van de 
hoogtepunten: Wetenschappelijke Raad voor het Regerillgsbeleid, Een wer
kend perspectief; Arbeidsparticipatie in de jaren '90, 's-Gravellhage (SDU) 
1990. 
(4) Hierover schreef ik eerder in: H.B. Entzillger, "De toekomst is onzeker", 
Me/I! en maatschappij,jrg. 70 nr.1 (februari 1995), blz.65-69. 
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draagvlak versmalde. De economische stagnatie, de herstructu
rering en de hierdoor oplopende werkloosheid zette de getals
verhouding tussen contribuanten en gebruikers nog verder on
der druk: het spook der bezuinigingen doemde op, juist toen 
steeds 'meer mensen de voorzieningen nodig begonnen te krij
gen (3). 

De stemming in welzijnsland werd hoe langer hoe zorgelijker, 
maar dan in een andere betekenis: men werd bezorgd om zichzelf 
en om het eigen voortbestaan. Het unieke karakter van de Neder
landse verzorgingsstaat maakte dat men hier eerder en harder op 
de grenzen ervan stuitte dan elders, misschien met uitzondering 
van Zweden. 
De paradox bij dit alles is, dat de grote kwesties waarvoor het 
welzijnswerk als meest uitûrukkelijke exponent van de verzor
gingsstaat verantwoordelijk was, absoluut dichter bij een oplos
sing waren gebracht. Integendeel zelfs. Terwijl twintig à dertig 
jaar geleden werd gedacht dat het instrumentarium van de ver
zorgingsmaatschappij - het welzijnswerk voorop - ze voorgoed zou 
oplossen: de crinlinaliteit, de werkloosheid, de verloedering in de 
steden, het immigratie- en het asielvraagstuk, racisme en discri
minatie, de ouderenzorg, de gezondheidszorg (4). 

De conclusie lijkt duidelijk: het welzijnsdenken van de afgelopen 
decennia heeft veel van zijn pretenties niet waar kunnen maken. 
De kwaal lijkt duidelijk en hardnekkig, maar wat is het medicijn? 
Zoals altijd bij zieken, moeten we bij de toediening van medicij
nen oppassen voor een overkill. Daarom zou ik, alvorens een me
dicijn voor te schrijven, graag ten behoeve van een meer volledige 
anamnese enkele aanvullende vragen over de patiënt willen stel
len. 
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Een nadere diagnose 

De eerste vraag luidt of welzijn een ideologie of een instrument is, 
of - wat simpeler gezegd - een doel of een middel. Het welzijns
denken heeft in Nederland onmiskenbaar diepe ideologische wor
tels, meer dan in de ons omringende landen. Ze hebben te maken 
met een sterk geloof in emancipatie, gelijkwaardigheid, sociale 
rechtvaardigheid en maakbaarheid van de samenleving. Wel
zijnswerk in Nederland is eigenlijk geseculariseerde diaconie. 
Ik denk dat deze visie langzamerhand aan houdbaarheid heeft 
ingeboet. We geloven weliswaar niet meer zo in de maakbaarheid 
van de samenleving, maar daarmee is de ideologie nog niet uit de 
samenleving verdwenen. In het welzijnswerk mag dan - terecht -
de professionalisering hebben doorgezet, het mag zakelijker zijn 
geworden, de kern van het welzijnswerk ligt toch nog altijd in 
waarden als naastenliefde en humaniteit, in de lijn van de chris
telijk-humanistische traditie. 
Dat welzijnswerk een westers produkt is, wordt mij persoonlijk 
vooral duidelijk in mijn functie van lid van het Executive Com
mittee van International Social Service, een wereldwijde organi
satie voor grensoverschrijdend maatschappelijk werk. Buiten de 
westerse wereld is het bijzonder moeilijk voet aan de grond te 
krijgen: de solidariteitsverbanden strekken daar meestal niet 
verder dan de familie, de eigen clan of groep. Geobjectiveerde soli
dariteit via de publieke sector, zoals in onze verzorgingsstaat is in 
Azië, Afrika of Latijns Amerika vooralsnog ondenkbaar. In een 
tijd van toenemende internationale contacten maakt dat het 
werk voor veel welzijnsinstellingen er niet gemakkelijker op. 
Terug naar Nederland en naar de vraag of welzijn een ideologie 
of een instrument is. Ik geef de voorkeur aan de laatstgenoemde 
benadering, zij het dat het een instrument betreft dat is gewor
teld in een ideologie. Een ideologie van solidariteit, meer dan een 
ideologie van emancipatie. Om de emancipatiedoelstelling te ver
wezenlijken kennen we andere instrumenten, zoals onderwijs of 
arbeid en, niet te vergeten, het rechtsstelsel. 
Hiermee kom ik op mijn tweede vraag, die luidt of welzijn een 
zelfstandige grootheid zou moeten zijn, dan wel een facet van al 
het andere. Ook hier bespeur ik een kentering. De pretenties van 
weleer, waarbij welzijn en welzijnsbeleid als een facet van alle 
andere beleidsterreinen werden gezien, bleken niet te verwezen
lijken. Als je 'welzijn' zo ver oprekt dat ook cultuur, recreatie en 
de media eronder vallen, betekent het op het laatst niets meer. 
Gelukkig is er nu, geheel in lijn met de tijdgeest in het bedrijfsle
ven, een terugtrekkende beweging gaande. Men concentreert zich 
op de care business, een aantal kerngebieden waar werkelijk 
sprake is van maatschappelijke problemen of de dreiging daar
van, en waar geen andere, althans geen effectievere instrumen
ten voorhanden zijn om deze op te lossen. 
Ik denk hier aan de zorg voor jongeren die nog niet en ouderen 
die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, ik denk aan de hulp 
aan hen die in moeilijkheden zijn geraakt en ik denk aan het 
voorkómen van sociaal isolement (op individueel niveau) en 
maatschappelijke fragmentering (op groepsniveau). Hier liggen 
naar mijn smaak de voornaamste eigenstandige taken voor het 
welzijnswerk. Hier kan het zichzelf bewijzen; hier hoeft het zijn 
bestaansrecht niet voortdurend te verMdigen. Ik heb mij overi
gens wel eens OV!l[ die verdedigende houding verbaasd: de organi
saties en instellingen op het gebied van het onderwijs, de gezond
heidszorg of de justitie hebben die behoefte tot verdediging van 
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hun eigen bestaansrecht in het geheel niet. Het zijn geaccepteer
de instituties in de samenleving, maar hun pretenties gaan dan 
ook niet buiten de grenzen van het eigen domein. Het welzijns
werk zou zich hieraan meer moeten spiegelen. Pas dan kan het 
een zelfstandige grootheid met een volwassen bestaansrecht wor
den. 
De derde vraag die ik aan de patiënt wilde stellen, is hiermee ei-

! 
genlijk al goeddeels b,eantwoord. Zij luidt of welzijnsbeleid en 
welzijnswerk zich zouden moeten richten op de hele samenleving, 
of alleen op de zwakke plekken. Mij dunkt het laatste. In de pre
ventieve en de curatieve sfeer valt meer dan genoeg te doen, 
waarbij men zich telkens bewust moet zijn van de lengte van de 
eigen polsstok. Samenwerking met anderen is geboden: onder
wijs, politie, de sector arbeid, de sector huisvesting. Ieder vanuit 
zijn eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid. Gelukkig zijn 
op dit punt thans positieve ontwikkelingen gaande, zowel in de 
relatie met andere sectoren, vooral op buurtniveau, als ook in de 
samenwerking tussen de verschillende werksoorten binnen de 
welzijnssector zelf (1). 
Daarnaast heeft het welzijnswerk - zoals gezegd - een heel be
langrijke taak in de zorg voor degenen die vanwege leeftijd of 
handicap nog niet of niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. 
Meestal is hier trouwens sprake van aanvullende zorg, aanvul
lend op de niet-professionele zorg uit de naaste omgeving van de 
cliënt. Vergeet niet dat bijvoorbeeld in de ouderenzorg slechts één 
zevende van alle hulp- en dienstverlening vanuit het professione
le circuit plaatsvindt; de rest is informele hulpverlening vanuit de 
eigen kring. Ook hier ligt een onbetwiste uitdaging voor het wel
zijnswerk, zeker nu de ouderen de politieke wind mee lijk~n te 
hebben (2). 
Ik kom op mijn vierde vraag: wat zouden we met het wel
zijnswerk en met het welzijnsbeleid eigenlijk moeten nastreven? 
Ik noemde al de drie hoofdtaken: een preventieve, een curatieve 
en - waar dit niet meer of nog niet kan - een zorgtaak. Implemen
tatie hiervan hoeft niet te leiden tot wereldhervorming, en zelfs 
niet tot emancipatie van groepen. Wel zou het welzijnswerk kun
nen bijdragen aan een grotere maatschappelijke stabiliteit en aan 
het voorkómen van isolement en marginalisering. 
Dit valt in de eerste plaats te bereiken door de garantie van een 
sociaal en economisch bestaansminimum. Dat zie ik primair als 
de functie van het sociale-zekerheidsstelsel. Naarmate dit stelsel 
meer onder druk komt, zoals in de komende jaren stellig zal ge
beuren - al was het maar om economische en demografische rede
nen - zal het beroep op het welzijnswerk toenemen. Het moet 
hiervoor dan wel klaar zijn en weten wat het kan en wil en hoe 
het dat denkt te bereiken. 
Tenslotte mijn vijfde en laatste vraag in deze diagnose, en dat is 
die naar de methode. Ik ben geen deskundige op dit gebied, maar 
stel wel vast dat het klassieke paternalisme in het Nederlandse 
welzijnswerk langzamerhand plaats lijkt te maken voor het be
vorderen van de zelfredzaamheid van de client als voornaamste 
methode (uiteraard alleen daar waar dat zinvol en mogelijk is). 
Men moet op eigen benen kunnen staan en voor zichzelf kunnen 
opkomen. Sommige critici zullen zich afvragen of dit niet gewel-

(1) Een lIieuwe weg werd hier aallgegeven door: R.P. HortulalIus, P.P.N. 
Liem en A.M.M. SprillkllltÏzen, Domeinen van welzijn, 's-Gravellhage 
(VUGA) 1992. 
(2) Wetellschl,ppeüjke Raad voor het Regerillgsbeleid, Ouderen voor oude
ren, 's-Gravellhage (Sdu) 1993, i.h.bijz. hoofdstuk 7. 
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dig systeembevestigend 
werkt. Dwing je mensen ; 
zo niet in het keurslijf 
van de bestaande sociale 
orde? Het antwoord 
luidt onomwonden: ja. 
Maar de vraag is met 
een wedervraag te be
antwoorden: was dat 
vroeger ook eigenlijk 
niet zo? Sterker nog, 
werd men vroeger niet 
in de sociale orde ge
dwongen en bovendien 
nog met handen en voe
ten afhankelijk gemaakt 
van die orde? Is dat niet 
pas ècht paternalistisch, 
en dat terwijl de officiële 
ideologie juist een stre
ven naar grotere zelf
standigheid inhield? 

Conclusie 

Resten nog mijn conclu
sie en het voor te schrij
ven medicijn. Langza
merhand wint in de Ne-

De Amsterdamse postzegelmarkt: ook een ontnwetillgsplaats voor ouderen 

derlandse samenleving de gedachte veld dat de lang gekoesterde 
opvatting van welzijn mensen jw,st afhankelijk heeft gemaakt en 
niet zelfstandig. In die zin heeft het welzijnswerk zich bijna even 
paternalistisch getoond als de kerken in de fase daarvoor. Aan de 
andere kant kan men zich slecht een samenleving voorstellen 
waarin helemaal geen sprake is van afhankelijkheid. Afhanke
lijkheid maakt een samenleving immers tot een samenleving; het 
is het cement van de samenleving. Gelukkig zien we heden ten 
dage een tendens om dat te erkennen, met dien verstande dat de 
afhankelijkheid niet meer eenzijdig zou moeten zijn - het comple
.ment van paternalisme - maar wederzijds en onderling. 
Werd tot voor kort in het welzijnswerk vooral gedacht in termen 
van emancipatie en zorg, nu lijkt er een omslag gaande waarbij 
de onderlinge verhoudingen veel meer worden gedefinieerd in ter
men van rechten en plichten. U, de cliënt, heeft recht op aan
dacht en professionele hulp, maar - als het enigszins kan - heeft u 
dan ook de plicht u zelf zo snel mogelijk in een situatie te brengen 
waarin u zelfstandig kan functioneren. Desnoods kan dit con
tractueel worden vastgelegd, zelfs met sancties voor het geval 
van contractbreuk. Het sleutelbegrip in dit verband is burger
schap, waarover in de sociale en politieke filosofie de laatste jaren 
wereldwijd heftige discussies worden gevoerd (2). 
Dit alles is des te acuter naar voren gekomen nu wij ook in Ne-

(1) Zie hierover: Geert van der Laan, Legitimatieprob/emen in het maat
schap/Je/ijk werk, Utrecht (SWP) 1990; en Paal Kuypers enJos van der 
UIIIS, Naar een modem patema/isme, Amsterdam (De Balie) 1994. 
(2) Zie bijv.: H.R. van Gunsteren, Eigelltijds burgerschap, 's-Gravellhage 
(WRRlSdu) 1992; Thomas Bridges, The CU/lUre of Citizenship, A/bany 
(State Ulliversity ofNew York) 1994; en Pierre Rosallvalloll , La Ilouvelle 
I/uestion sociale, Paris (Seuil) 1995. 
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derland steeds nadrukkelijker worden geconfronteerd met mede
burgers die niet vanaf hun geboorte deel hebben uitgemaakt van 
onze samenleving (3). Een aantal zogenaamde vanzelfsprekend
heden zijn voor hen gewoonweg niet vanzelfsprekend en in de 
praktijk belemmert dit hun mogelijkheden om tot het systeem toe 
te treden en daarbinnen zelfstandig te functioneren, vaak overi
gens tot grote frustratie van deze nieuwkomers zelf. Het invoeren 
van verplichte inburgering lijkt Om die reden misschien weinig 
zinvol. Veruit de meesten willen immers maar al te graag zelf in
tensiever participeren, maar het ontbreekt hen aan voldoende 
mogelijkheden. 
Een inburgeringsverplichting stelt deze lacune echter wel uit
drukkelijk aan de kaak en impliceert ook dat de overheid ver
plicht is voldoende voorzieningen aan te bieden (4). 

Deze nieuwe benadering moge voor sommigen hard klinken, 
maar hieraan ligt wel een mens- en maatschappijbeeld ten grond
slag dat meer dan voorheen gelijkwaardigheid èn solidariteit met 
elkaar tracht te combineren. Op termijn biedt dat gunstigere per
spectieven voor het ontwikkelen van een volwaardig burgerschap 
dan het traditionèle, 'zachte' paternalistische beleid van weleer. 

• 
(3) Zie o.m. Railler Bauböck, Trallslllltional Citi_ellship, Aldershot (Elgar) 
1994; en Will Kymlicka, Multicu/tura/ Citizenship, Oxford (Cla.relldon) 
1995. 
(4) Zie Mies Westerveld (red.) Nieuwe burgers, andere rechten, Utrecht 
(Onderzoekschool A WSB) 1995. Over inbltrgerillg verscheen oll/allgs ook 
als coprodltktie van de SWB en de Bestltltrdersverelliging van D66 de pu
blikatie Inburgering en Integratie in Nederland (nwart1996). 
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