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DOES BLAIR DELIVER? 

'Welfare to work'· 

Nederland-Eng eland 
Groot-Brittannie is voor 
sommige sociaal-democra
ten het perf'ide Albion vol 
conservatief-liberalen, die 
archai'sche instituties ver
enigen met een blind geloof 
in de werking van de markt. 
Een land bovendien, dat 
zich weigert open te stellen 
voor de zegeningen van het 
Europese federalisme on-. 
der het motto Foa in the 
Channel. Europe is cut rdJ. 
Jarenlang vormde het aan 
de machi: zijn van de 
Conservatieven voldoende 
grond voor dit oordeel. 
Het werd ingewikkelder 

TITUS LIVIUS 
1 

teristic of the Thatcher 
era'. 3 In het tweede dee! 
van dit artikel wordt op 
basis van deze beschrijving 
een aantallessen getrokken 
ten behoeve van het Neder
landse werkgelegenheids
beleid en wordt ingegaan 
op de opvattingen van de 
PvdA over de rol van de 
markt en overheid bij de 
uitvoering van publieke ta
ken. 

Premier Blair 9inB zijn tweede reaeerperiode in 

met het motto 'DeliverinB, DeliverinB, 
Deliverina'· Hiermee beloc!fde hij aan de Britse 
kiezer dat na zijn eerste reaeerperiode, waarin 

arote beleidsnota's en initiatieven waren 
aeJanceerd, nu de tijd WaS aanaebroken VOOr het 

uitvoeren van ideeiin en projecten . 
Op de vraaa c!f de reaerina Blair de aedane 

belcift.en aan de kiezers kan inlossen, publiceert 
s 8tP hier twee teaenaestelde antwoorden. 

Welfare to Work: de 
plannen en de uitvoerinB 

Al ruim voor de verkiezin-

toen in I 997 Labour de verkiezingen won, vol vita
liteit en beloftes om hetland te moderniseren. AI na 
korte tijd echter werd premier Blair, met zijn Derde 
Weg, door velen eerder gezien als een gelikte voor
vechter van het Britse conservatief-liberalisme dan 
als de verhoopte bestrijder ervan. 

Vanzelfsprekend geldt dit weinig genuanceerde 
oordeel niet de lezer van Socialisme &..Democratie. AI 
jaren wordt in dit blad aandacht besteed aan 'New' 
Labour en de Derde Weg. Toch is ook in s&P een 
aantal keren betwijfeld of dit gedachtegoed nog wei 
een sociaal-democratisch stempel 'verdient', waar
bij protagonist Blair bij voorkeur werd afgezet tegen 
de Franse premier Jospin. Kalma constateerde dat 
deze critici van Blair c.s. hen teveel beoordelen op 
wat ze zeggen en te weinig op wat ze in de praktijk 
doen. 2 In lijn met deze benadering om vooral ook te 
kijken naar de 'daden' van de regering-Blair, bevat 
dit artikel een beschrijving van het Welfare to Work
programma dat Labour tijdens zijn eerste regeerpe
riode heeft uitgevoerd. Het Welfare to Work-pro
gramma drukt volgens parlementarier John Healey 
Labour's moderne axioma uit: 'work is good ' en 
moet worden gezien als 'Labour's grand plan in 
Government, just as privatisation appeared charac-

gen van I997 werd binnen 
Labour gewerkt aan het definieren van de belang
rijkste problemen rond werkloosheid en armoede 
en het ontwikkelen van vernieuwende benaderin
gen. Dit gebeurde in samenwerking met een aantal 
academici van de London School of Economics, 
zoals Richard Layard en Paul Gregg. Binnen Labour's 
Shadow Social Justice Commission speelde Gordon 
Brown als 'schaduw-minister' van Financien een 
centrale rol, bijgestaan door een aantal getrouwen. 
De kern van een tweede team bestond uit de 'scha
duw-minister' van Onderwijs en Werkgelegenheid, 
David Blunkett en 'schaduw-staatssecretaris' And
rew Smith. Zij kwamen tot de analyse dat het groot
ste probleem dat de Conservatieve regering zou ach
terlaten bestond uit de jeugdwerkloosheid, die met 
I 3 procent twee maal hoger was dan de gerniddelde 
werkloosheid. Ook constateerden zij dat achter het 
officiele werkloosheidscijfer van I ,s miljoen een 
vee! groter aantal 'economisch inactieven' schuil
ging, zo'n 4 rniljoen. De Conservatieven hadden 
deze alleenstaande ouders, oud.ere werklozen en ar
beidsgehandicapten min of meer aan hun lot overge
laten. Door de I age lonen was het voor deze groepen 
ook nauwelijks aantrekkelijk om te gaan werken. In 
2o procent van de Britse huishoudens had niemand 
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een betaalde baan en Labour verweet de Conserva
tieven dat zij zich daarbij hadden neergelegd. 

De Conservatieven hadden wei enig verweer. De 
werkgelegenheid groeide al bijna vier jaar en de 
werkloosheid daalde sinds twee jaar. Bovendien 
waren er enkele heldere werkgelegenheidspro
gramma's opgezet, met regelmatige gesprekken 
met werkzoekenden en sancties voor degenen die 
niet meewerkten. De belangrijkste daarvan, de Job 
Seekers Aareement (J SA) vormt nog steeds de basis van 
de dienstverlening van de Employment Service. 
Ook waren de twee uitvoeringsmolochen, de Bene

fits Aaency en de Employment Service, aangespoord om 
beter sam en te werken en een aantal taken uit te be
steden aan private dienstverleners.4 

Labour ging de verkiezingen in met vijf bon dig 
geformuleerde 'pledges' . Dit was een nieuw cam
pagne-instrument en een groot succes volgens La
bour-pollster Philip Gould.> Twee van die beloften 
zijn voor dit betoog relevant. Allereerst betreft dit 
de belofte om de inkomstenbelasting niet te verho
gen, die cruciaal werd geacht voor het winnen van 
het vertrouwen van het electoraat. De tweede be
lofte betrof het aan het werk helpen van 2)o.ooo 

jeugdige werklozen via de New Deal for Youna People 
(NDYP). Dit werkgelegenheidsprogramma kwam 

' uit de koker van het team van Brown. Het werd gefi
nancierd met een speciale heffmg op de winsten van 
een aantal geprivatiseerde overheidsbedrijven, de 
winc!Jall levy. Labour schotelde de jeugdige werklo
zen vier opties voor gericht op scholing, training en 
werkervarin~, waaruit verplicht gekozen zou moe
ten worden. Niet meewerken zou worden gesanc
tioneerd. 

Het verkiezingsprogramma bevatte ook andere 
werkgelegenheidsplannen, waaronder een idee van 
het team van Blunkett om overheidsgeld voor uitke
ringen en werkgelegenheidsprogramma's in een pot 
te doen. Dit idee was ontleend aan vergelijkbare 
projecten in de Verenigde Staten.7 Beoogd werd het 
financieren van op maat gesneden werkgelegen
heidstrajecten te vereenvoudigen en te bereiken dat 
werkweigeraars sneller uit de uitkering zouden 
worden gezet. Blunkett zag dit als een geschikt pro
gramma voor oudere werkzoekenden, en wilde het 
neerzetten als deN ew Deal 2 .s+, maar schaduw-mi
nister Brown was niet bereid hiervoor geld vrij te 
maken. De oplossing werd gevonden in het beper
ken van het programma tot een aantal Employment 
Zones, sterk verarmde regio's waar geexperimen
teerd zou mogen worden. 

Na de verkiezingen had de nieuwe regering een 
jaar nodig voor het uitwerken van de plannen met de 
sociale zekerheid en werkgelegenheid. Een belang
rijk discussiepunt was andermaal in hoeverre naast 
de jeugdige werklozen ook andere groepen uitke
ringsgerechtigden zouden worden 'geactiveerd' 
met werkgelegen-heidsprogramma's. De beperking 
van uitkeringsrechten van alleenstaande ouders en 
arbeidsgehandicapten in de Welfare Reform & Pen
sions Billleidde tot veel politieke weerstand binnen 
Labour en daarbuiten. Na de ingreep in de uitkerin
gen was er weinig bereidheid om deze groepen meer 
arbeidsverplichtingen op te leggen. In mind ere mate 
gold dit ook de langdurig werklozen: velen binnen 
Labour voelden er weinig voor om deze 'ex-mijn
werkers' al te dwingend de gang naar het arbeidsbu
reau te Iaten maken. 

Het programma van de regering bestond uit een 
reeks maatregelen, waaronder de introductie van 
een nationaal minimurnloon, belastingkortingen 
voor werkenden en drie werkgelegenheidspro
gramma's die hierna worden toegelicht: de New 
Deals, de Employment Zones en ONE. 8 De rege
ring stelde zich ten doel volledige werkgelegenheid 
te bereiken, niet door het aanbieden van banen
voor-het-leven, maar door een ieder in staat te stel
len gedurende zijn of haar werkzame Ieven een ge
schikte baan te vinden door het aanbieden van 
training, opleiding of werkervaring. Onderstaand 
schema geeft een overzicht van de belangrijkste pro
gramma's en spelers. 

Spelers en proaramma's 

Regie +-o ____ _::To::::nLy ::::BI_::air:...:e::::n...::G:::o:._::rd::::on::_B:::;r.::_ow::.:n;__ _____ -+ 

Uitkerinaen 

Beleid 
• Department or 
~ocia l security (DSS, 
Alistair Darling) 

Uitvoering 
• Benefits Agency 
• Lokale overheden 

Mengvorm 

• Employment Zones 
Department of 
Education and 

Employment, Dfcc) 
• ONE (DS en Dfee) 

• Employment Service 
• Prol'it-organisatics 
• Non-profit-organisaties 

• Lokale overheden 

Werkaelcacnheid, met 
nome )SA en New Deals 
• DffiE (David Blunkett) 
• Treasury (Gordon 
Brown) 

• Employment Service 
• Profit-organisaties 
• Non-profit-organisaties 
• Lokale overheden 

Na juni 2001 Beleid 

• Department for Work and Pensions 

(Alistair Darling) 

Uitvoering 

• New Agency I jobcenters Plus 

• (non-)profit-organisaties en lokale overheden 
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Na de wat moeizame start is de uitvoering van Wel
fare to Work voortvarend ter hand genomen. Een 
belangrijke aanvulling op de New Deal-opties, die 
pas na de verkiezingen is ontwikkeld, is de Gateway. 
Dit is een intensieve periode van begeleiding en stu
ring door een persoonlijk adviseur, gericht op het 
vinden van een reguliere baan, die maximaal vier 
maanden duurt. Pas als deze periode geen baan op
levert komen de opties in beeld. Naastde NDYP zijn 
er de afgelopen jaren New Deals ontwikkeld voor 
andere groepen werkzoekenden, zoals langdurig 
werklozen ouder dan 25, ouderen (so+), arbeids
gehandicapten, partners van werklozen en zelfstan
digen. De Employment Service heeft de regie gekre
gen ten aanzien van de uitwerking van de New Deals 
en het aansturen van de uitvoering op lokaal niveau. 9 

Deze regierol is zwaar bevochten, want maar weini
gen binnen Labour geloofden dat de Employment 
Service in staat zou zijn de New Deal tot een succes 
te maken. Employment Service chiif executive Leigh 
Lewis slaagde erin het vertrouwen van de Labour 
ministers tc:; winnen. Wei werd de regie van een aan
tal New Deal-projecten gegund aan private en vrij
willigersorganisaties om de Employment Serivce 
onder druk te zetten. Tevens werd binnen het depar
tement een Task Force opgezet voor deN ew Deal met 
vertegenwoordigers van werkgevers. Verder wer
den private bedrijven, vrijwilligersorganisaties 
evenals lokale overheidsorganen op grote schaal in
geschakeld bij de uitvoering van de New Deals. 

De Employment Service participeert ook in 
Working Links, dat in de meeste Employment Zones 
actiefis, sam en met uitzendorganisatie Manpower en 

consultancybureau Cap Gemini Ernst & Young. De 
Employment Zones verschillen van de New Deals 
doordat de uitvoering openbaar is uitbesteed en de 
uitvoerings-organisaties worden betaald op basis van 
het aantal mensen dat duurzaam werk vindt. Midde
len voor de verstrekking van uitkeringen worden ge
combineerd met fondsen voor training en begelei
ding in een Personal job Account, om zo de besteding 
flexibeler te maken en werkzoekenden meer zeggen
schap te bieden in de besteding ervan. De werkzoe
kende onderhandelt met zijn persoonlijk adviseur 
over een actieplan. De begeleiding door de persoon
lijk adviseur strekt zich uit tot de eerste dertien 
weken in een nieuwe baan. De experimenten met de 
Employment Zones, die twee jaar gaan !open, zijn 
pas gestart in maart 2ooo, vooral omdat wettelijke 
belemmeringen weggenomen moesten worden voor 
de private uitvoering van uitkeringsregelingen . Wie 
eind jaren '90 de Nederlandse discussie over de 
claimbeoordeling heeft gevolgd zal zich hierover niet 
verbazen. Uiteindelijk is een model gekozen, waarin 
de private uitvoerders hun clienten een groot scala 
aan diensten kunnen aanbieden bij het vinden van 
een baan. Het opleggen van sancties in de vorm van 
kortingen op de uitkering moeten zij overlaten aan 
de Employment Service en Benefits Agency. 

oNE is bedoeld om de dienstverlening te verbe
teren voor werkzoekenden. Sinds 1999 zijn twaalf 
experimenten gestart. Hierin werken de Employ
ment Service, de Benefits Agency en lokale uitke
ringsorganen samen met private en vrijwilligersor
ganisaties. oNE is onder meer gei'nspireerd door de 
Nederlandse Centra voor Werk en Inkomen 

1. Dit artikel is met name gebaseerd op 
een stage van twee maanden in Groot
Brittannie in het kader van de MPA
opleiding van de Nederlandse School 
voor Openbaar Bestuur: ca. twintig 
interviews met direct betrokken 
ambtenarcn, adviseurs en 
vertegenwoordigers van de TUC en 
werkgeversorganisatie CBI; gesprekken 
met zijn tijdelijke coli ega's van de 
Policy Innovation Unit van het 
Department for Education and 
Employment (DfEE); data van diverse 
departementen (met name van het 
Department of Social Security (DSS) en 
DfEE) en literatuurstudie. Een 
samenvatting van het stageverslag 
inclusief een bronnenoverzicht is te 
vinden op www.geocities.com/t_livius. 

uitkeringsregelingen uitvoert met een 
totaal uitkeringsbedrag van meer dan 
So miljard pond, telde in 2ooo 70·H9 
FTE en ca. 400 uitkeringsloketten. De 
Employment Service telde 3.).oooo 
FTE en ca. 1 ooo Jobcenters. 

de uitkering plus gedurende zes 
maanden een extra bedrag; een voltijds 
opleiding voor jongeren zonder een 
basiskwalificatie; een baan binnen een 
milieuwerkgelegenheidsproject. 
6. Het bekendste voorbeeld is 
Wisconsin Works. 

2. Paul Kalma, S&D 2ooo-4. 
3. De Benefits Agency, die circa 20 

4· 1998, p. 270. 'They worked because 
they connected immediately to people's 
lives; because they were relatively 
small; and because they were an explicit 
contract between the voter and Tony 
Blair.' 
s. De opties betreffen een baan in de 
private sector, waarbij de werkgever 
gedurende zes maanden een 
loonkostensubsidie ontvangt; een baan 
voor een vrijwilligersorganisatie ( deze 
voluntary oraanisations zijn veelal 
professioneel georganiseerde, 
particuliere, non-profit organisaties) 
tegen een beloning op het niveau van 

7. Welfare Reform Green Paper, maart 
1998. 
8. John Healey, in Beyond 2002. Lana
term policies for Labour, edited by Martin 
Linton, Katharine Raymond & Alan 
Whitehead, 1999. 
9. Dit is minder vanzelfsprekend dan 
het wellicht lijkt. Binnen het Britse 
bestuurssysteel'1) van departementen en 
Agencies dat na het lbbs Report uit 
1988 is ontstaan, is het vrij gebruikelijk 
dat uitvoeringstaken worden 
verschoven tussen Agencies, of worden 
geprivatiseerd. 
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(cw1's), die momenteel worden ingericht. Een ver
schil is evenwel dat aile Britse werkzoekenden zijn 
aangewezen op oNE, terwijl de N ederlandse 
wAo'ers buiten de cw1's worden gehouden. Een 
ander verschil is dat elke client in ONE een persoon
lijk adviseur krijgt toegewezen die verantwoordelijk 
is voor de totale begeleiding totdat een baan is ge
vonden, of overdracht plaatsvindt naar de New 
Deal. In Nederland fungeert het cw 1 slechts als toe
gangspoort voor het Uitvoeringsinsituut Werk
nemersverzekeringen (uwv), de gemeentelijke 
sociale diensten en de door hen ingeschakelde reln
tegratiebureaus. 

Welfare to Work: de resultaten en het vervol9 

De New Deal voor jeugdige werklozen is een succes. 
Dit oordeel wordt met enige mitsen en maren in
middels ook onderschreven door de werkgevers, 
die er aanvankelijk sceptisch tegenover stonden. De 
doelstelling om 2s-o.ooo jeugdige werklozen aan 
een duurzame baan te helpen is ruim gehaald. Uit 
onderzoek, dat betrekking heeft op de eerste twee 
jaar van de N DY P, blijkt dat het effect op de jeugd
werkloosheid additioneel is, dat wil zeggen dat een 
substantieel aantal jeugdige werklozen aan een baan 

• is geholpen dankzij de New Deal. Voor een grotere 
groep werklozen betekent de New Deal dat zij snel
ler dan anders zou zijn gebeurd een baan hebben ge
vonden. Bovendien zijn er nauwelijks indicaties van 
verdringingseffecten richting andere groepen werk
zoekenden. Omdat deze positieve resultaten door
werken in termen van uitkeringsverstrekkingen en 
ontvangen belastingen is de NDYP voor de overheid 
kostenneutraal. 10 De resultaten van de N DY P zijn 
door Labour breed uitgemeten in de aanloop van en 
tijdens de verkiezingen. 11 De succesvolle bestrij
ding van de jeugdwerkloosheid heeft Labour ertoe 
aangezet uit te dragen dat volledige werkgelegen
heid in aile regio's mogelijk is. 

Op basis van de ervaringen met de NDYP heeft 
de regering besloten de overige New Deals te inten
siveren. 12 

Tot 2 oo I waren de beschikbare budgetten voor 
deze New Deals beperkt en was deelname voor de 
meeste werkzoekenden vrijwillig. 1 

3 Hoewel reeds 
vrij intensief onderzoek heeft plaatsgevonden, is het 
beeld van de resultaten nog niet eenduidig. Ook ten 
aanzien van de Employment Zones is het nog te 
vroeg voor een uitspraak over de effecten. Wel kan 
worden vastgesteld dat er in korte tijd een uitvoe
ringsstructuur is neergelegd, waarvan gebruik kan 
worden gemaakt bij de intensivering van de New 
Deals. Niet alleen zijn zeer veel werkgevers en uit
voeringsorganisaties actief geworden, maar ook is 
ervaring opgedaan met aanbestedingsprocedures, 
kwaliteitsstandaards, informatievoorziening en de 
voor- en nadelen van uitvoering van publieke taken 
door marktpartijen. 

Dit laat onverlet dat het de Labour-ministers nog 
niet eenvoudig zal vall en om het succes van deN DY P 
te herhalen. Niet aileen zit het economische tij in
middels tegen, ook is het draagvlak voor het opleg
gen van verplichtingen en sancties kleiner als het 
gaat om ouderen, alleenstaande ouders en arbeids
gehandicapten. Verder zal het aan het werk helpen 
van 'economisch inactieven' de komende jaren ge
combineerd moeten worden met een ingrijpende 
institutionele verandering. De experimenten met 
ONE hebben namelijk geleid tot de beslissing om 
grote delen van de Benefits Agency en de Employ
ment Service samen te voegen tot een 'New 
Agency' met lokale Jobcenters Plus. Ook is er in juni 
2 oo I een nieuw departement gevormd, het Depart
ment for Work and Pensions, onder Ieiding van de 
voormalige minister van sociale zekerheid, Alistair 
Darling. 

Alles overziende toont deze beschrijving mijns 
inziens dat Labour in staat is geweest om in enkele 
jaren een omvangrijk werkgelegenheidsprogramma 
tot uitvoering te brengen en daarmee reeds aan
zienlijke resultaten te boeken. Labour heeft daar
naast een - bescheiden - minimumloon geintro
duceerd evenals belastingkortingen om werk 
aantrekkelijker te maken . Labour kon de kiezers er 

1 o. Youth Employment and active labour 
market policy: evidence from the ND. Dit 
betreft een presentatie van het 
evaluatie-onderzoek door Rebecca 

gewezen dat 297 .ooo jonge werklozen 
een baan hebben gevonden en dat de 
jeugdwerkloosheid met 75 procent is 
gedaald. 

arbeidsgehandicapten. In de aanloop 
naar de verkiezingen is gewerkt aan 
aanpassing van deze New Deals. 
13. In 2ooo was ruim 6oo miljoen 

Riley en Garry Young van het National 
Institute of Economic and Social 
Research, Royal Economic Society 
Conference in St. Andrews, I 2-7- 2ooo . 
1 I. In Labour's Manifesto voor de 
verkiezingen van 2 oo 1 wordt erop 

1 2. Reeds in 2ooo heeft de regering 
aangekondigd dat in de nieuwe 
begrotingscyclus van drie jaar geld 
vrijgemaakt wordt voor intensivering 
van de New Deals voor oudere 
werklozen, alleenstaande ouders en 

pond beschikbaar voor de New Deals, 
waarvan 400 miljoen pond voor de 
New Deal voor jeugdige werklozen De 
totale investering in Welfare to Work 
die was voorzien voor de regeerperiode 
van vijf jaar bedroeg 5, 2 miljard pond. 
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dit voorjaar op wijzen dat meer dan 1 miljoen 
nieuwe banen zijn gecreeerd en de werkloosheid op 
het laagste pijl staat in 2 o jaar. Ook zijn er 1 oo. ooo 

kleine ondernemingen bijgekomen sinds 1997. Met 
de veranderingen op het gebied van onderwijs 
vormt de activerende sociale politiek van Welfare to 
Work het hart van de door Blair voorgestane sociale 
investeringsstaat. 

Dit programma is niet alleen succesvol, maar 
mijns inziens ook sociaal-democratisch. In de re
cente stu die van het Forum Scholarsjor European Social 
Democracy wordt geconstateerd dat er in Europa 
sprake is van een convergentie ten aanzien van de so
ciaal-democratische aanpak van de hervorming van 
de welvaartsstaat. I 4 New Welfare &_New Social Justice 
worden omschreven als een van de vier kenmer
kende noties van het new Third Way paradiam. We! 
wordt vastgesteld dat er met name overeenstem
ming bestaat op het niveau van de politieke projec
ten, zoals de hervorming van de welvaartsstaat. Op 
het politiek-theoretische niveau vinden nog vrij ste
vige discuss~es plaats. Ook in de aanpak van proble
men, het niveau van beleidsontwerp en projecten, is 
sprake van verscheidenheid. IS Deze verscheiden
heid is ook logisch, omdat, terwijl alle Ianden wor
den geconfronteerd met dezelfde uitdagingen van 
de internationale economie, staten fundamenteel 
verschillen in term en van arbeidsmarkt en de inrich
ting van de welvaartsstaat. I 6 New Labour staat bin
nen de Europese sociaal-democratie voor een rela
tief marktgerichte orientatie. Toch wijken de 
doelstellingen die worden beoogd met Welfare to 
Work niet wezenlijk af van het politieke project van 
sociaal-democraten elders. I 7 

Talmend Nederland 
In dit tweede dee! van het artikel kom ik op basis van 
bovenstaande beschrijving tot een vergelijking met 
het N ederlandse werkgelegenheidsbeleid. Ook ga ik 
in op de opvattingen van de PvdA over de rol van de 

overheid en de markt bij de uitvoering van publieke 
taken. 

De Britse beleidsmakers orienteren zich in een 
aantallanden voor hun werkgelegenheidsbeleid. De 
Verenigde Staten, Australie maar ook Nederland 
zijn Ianden waarmee veelvuldig contacten worden 
onderhouden. Binnen het Europese concert wordt 
het Nederlandse geluid door de Britten als gelijkge
stemd ervaren. Zo bestaat er belangstelling voor de 
Nederlandse cw1's en de technieken die Arbeids
voorziening hanteert om werkzoekenden te classifi
ceren. Ook meer in hetalgemeen wordthet 'active
rende' Nederlandse werkgelegenheidsbeleid als 
verwant en soms zelfs als richtinggevend be
schouwd . Omgekeerd is minder zichtbaar dat lering 
wordtgetrokken van de aanpakin Groot-Brittannie. 
Toch is daar aanleiding toe wanneer blijkt dat de La
bour-regering erin slaagt om plannen relatief snel 
tot uitvoering te brengen, kiest voor meer radicale 
oplossingen en oog heeft voor de kosten van beleid. 
Ook besteedt Labour vee! aandacht aan het vergro
ten van het lerend vermogen van de overheid ten 
aanzien van de invulling van werkgelegenheidspro
gramma's. Deze oordelen worden hierna beargu
menteerd. 

Om te beginnen valt het tempo op waarin de La
bour-regering plannen tot uitvoering brengt. Ove
rigens geldt dit met name voor die onderwerpen, 
zoals de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 
waarover Labour al voor de verkiezingen een duide
lijke visie had ontwikkeld. Op andere terreinen, 
zoals de tax credits en de benadering van arbeidsge
handicapten en alleenstaande ouders zijn beleidsma
kers soms teleurgesteld geraakt over de mate waarin 
vooruitgang kon worden geboekt. Niettemin gaan 
de veranderingen razendsnel als ze worden vergele
ken met de zich al jaren voortslepende pogingen in 
Nederland om een nieuwe Structuur Uitvoering 
Werk en Inkomen (suwi) te realiseren en de WAO 

te hervormen. Alleen een krantenlezer met een 

I 4· Multiple Third Ways. European Social 
Democracy facing the Twin Revolution '![ 
Globalisation and the knowledge Society, 
edited by R. Cuperus, K. Duffek & J. 
Kandel, Forum Scholars for European 
Social Democracy, 2oo I, p. 244-246. 
Is. Dit wordt uitgewerkt in de bijdrage 
van Wolfgang Merkel, The Third Ways'![ 
Social Democracy aan de bundel. 

ontleend aan Een Nederlands mirakel. 
Beleidsleren in de verzorgingsstaat, Jelle 
Visser & Anton Hemerijck, I998. 

aantallen werklozen die aan een baan 
geholpen moeten worden), 
prioriteitsstelling Ueugdwerkloosheid) 
en overheidsbijdragen vee! overeen
komsten bestaan. Dan blijven er 
overigens nog enige kenmerkende 
verschillen bestaan, zoals het Fran e 
accent op arbeidsduurverkorting en 
gesubsidieerde banen en de Franse 
woorden en soms ook inspanningeo om 
op Europees en mondiaal niveau te 
komen tot beteugeling van het 
marktkapitalisme. 

I 6. Employment and the Welfare State in 
the Open Economy, een artikel van Frits 
W Scharpf in de publicatie van Forum. 
Een vergclijkbare conclusie kan worden 

I 7. Ter illustratie kan een vergelijking 
worden gemaakt met het beleid van de 
Franse premier Jospin. Hoewel ik mij 
niet zal wagen aan een gedetailleerde 
vergelijking van de Franse en Britse 
werkgelegenheidsprogramma's, 
constateer ik dat zowel wat betreft de 
prioriteit voor werkloosheidsbestrijding 
binnen het totale overheidsprogramma, 
de ambities op dit vlak (gespecificeerde 
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spanningsboog van meerdere decennia zal zich nog 
wagen aan artikelen over deze onderwerpen. 

De veranderingen in Groot-Brittannie zijn bo
vendien vaak radicaler. Groot-Brittannie is volgens 
The Economist het enige land in Europa dat echt be
reid is te leren van de ervaringen in de Verenigde 
Staten met de radicale hervorming van de sociale ze
kerheid. Het weekblad telde onlangs de zegeningen 
van deze hervorming, onder de koppen America's 
sreat achievement en A lesson for the world. Praisejor ales

acy rfBill Clinton that has really worked. 18 De hervor
mingen in Nederland zijn vee! voorzichtiger. De 
eerdere vergelijking tussen oNE en de Centra voor 
Werk en Inkomen (cwi's) geeft hiervan een aantal 
voorbeelden. Ook zijn de Employment Zones, die 
eerder werden beschreven, aanzienlijk vergaander 
dan de fletse kopieen van Wisconsin Works, die op 
dit moment in Amsterdam worden beproefd in Bos 
en Lommer en Zuid-Oost. Terwijl vele wethouders 
en managers sociale zaken inmiddels een bezoek aan 
Wisconsin achter de rug hebben, zijn er weinig con
crete stappen gezet in de richting van gei'ntegreerde 
en op maat gesneden dienstverlening in combinatie 
met sanctionering van onwillige clienten en finan
ciele prikkels voor uitkeringsinstanties. De bereid
heid tot sanctionering is in vee! gemeenten beperkt, 

' zoals blijkt uit de halfslachtige wijze waarop de Wet 
boeten en maatregelen op vee! plaatsen wordt uitge
voerd. Met de cultuuromslag die nodig is om indivi
dueel maatwerk te kunnen leveren is binnen ge
meentelijke en andere uitvoeringsinstellingen nog 
nauwelijks een begin gemaakt. Zo blijkt uit het ex
periment met het persoonsgebonden budget voor 
mensen met een arbeidshandicap, dat de afgelopen 
jaren is uitgevoerd, dat tegen de vrijheid die dit bud
get biedt vee! weerstand bestaat bij uitvoerenden 
omdatdit rechtsongelijkheid in de hand zou werken. 
Een positieve ontwikkeling is dat gemeenten steeds 
meer verantwoordelijk worden gemaakt voor de 
kosten van bijstand en werkgelegenheidsprojecten. 
Het is echter een gemiste kans dat gemeenten die 
overwegen om onderdelen van het takenpakket van 
de sociale dienst uit te besteden aan private organi
saties stuiten op kamervragen en ingrepen door het 
ministerie. 

Nog een interessant aspect van de aanpak van La
bour is het op wetenschappelijke leest stoelen van be
leid, evidence based policy makins. De ideeen over mo-

demisins sovernment uiten zich in grootschalige toe
passing van wetenschappelijk onderzoek bij het ont
wikkelen van beleid en het via pilots experimenteren 
met beleidsideeen. 19 Om beleidseffecten beter te 
kunnen toetsen worden tarsets geformuleerd, waar
over ministeries contracten sluiten met het ministe
rie van Financien. Ongetwijfeld is dit deels humbus. 

Toch is de mate waarin de werkgelegenheidspro
gramma's worden semonitord, de resultaten zijn te 
volgen via internet en de snelheid waarmee op basis 
van deze resultaten programma's worden aangepast 
vanuit Nederlands oogpunt bewonderenswaardig. De 
transparantie die zo wordt bereikt, draagt ertoe bij 
dat ministers, departementen en uitvoeringsorgani
saties zich sterker verantwoordelijk voelen voor het 
bereiken van bepaalde beleidsdoelen. Dit kan de snel
heid bevorderen waarmee van fouten wordt geleerd 
en beleid wordt aangepast. 

Wessesooid seld 
Verder wordt in Groot-Brittannie kritisch gekeken 
naar de beleidskosten, wat zonder meer een belang
rijke drijfveer is geweest om eerst te experimente
ren met ONE, New Deals en Employment Zones, al
vorens deze vernieuwingen op grote schaal in te 
zetten. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat 
in Nederland de afgelopen tien jaar honderden mil
joenen zijn weggegooid aan de voorbereiding van 
vernieuwingen die nooit zijn gei'mplementeerd. 
Over het ClientVolgCommunicatie Stelsel (eves), 
dat de informatie-infrastructuur zou vormen van de 
nieuwe uitvoeringsorganisatie, wordt niet meer ge
sproken. Slechts beperkte onderdelen van dit stelsel 
worden op dit moment nog uitgewerkt. Een ander 
voorbeeld betreft het volledig nieuwe informatie
systeem, Agora, waaraan Arbeidsvoorzieningjaren
lang heeft gebouwd, terwijl de opsplitsing van de or
ganisatie reeds in voorbereiding was. 

Het kostenbewustzijn van de Britten strekt zich 
ook uit tot de uitgaven aan werkgelegenheidspro
gramma's. Nederland geeft aanzienlijk meer geld uit 
aan rei'ntegratiedienstverlening dan Groot-Brittan
nie. In de volgende tabel worden de uitgaven aan 
rei:ntegratiedienstverlening, zoals de Wet Inschake
ling Werkzoekenden, de 1/o- (' Melkert'-)ban en en 
de dienstverlening door de arbeidsbureaus, afgezet 
tegen de uitgaven aan uitkeringen aan mensen die 
behoren tot de beroepsbevolking. 

18. The Economist, 2.1'-8-2001. 

19. Over de plannen van de regering 
ten aanzien van de modernisering van 
de overheidsapparaat verscheen op 30-

3-199 de White Paper on ModerniserinB 
Government. 
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Groot-Brittannie Nederland 
Uitoaven aan reinteoratiedienstverleninB 

7,93 miljard 20 I o, 28 miljard" 

Uitoaven aan uitkerinoen, exclusiif uitkerinoen oepensioneerden 

Ca. I o8 miljard" Ca. H miljard'l 

Uitaaven aan rei'nteoratie: Uitaaven aan uitkerinaen 

Ca.I:I3,6 Ca.I:S.J 

Op zichzelf is het positief dat er vee] bereidheid be
staat in Nederland om te investeren in werkzoeken
den. De PvdA heeft op dit punt een belangrijke rol 
gespeeld. Dit positieve beeld verdient echter nuan
cering als gekeken wordt naar water met dit geld ge
beurt. De verschillen in uitgaven in bovenstaande 
tabellijken in elk geval deels gerelateerd te kunnen 
worden aan de uitgaven per client, die voor de New 
Deal voor jeugdwerklozen ca. 7 . 2oo gulden bedra
gen, terwijl een w1w'er ca. 33.ooo 'kost' en een 
wsw-plaats 40.374 gulden. 24 Zonder deze cijfers 
nou al te absoluut te nemen zijn de verschillen toch 
fors te noemen. De verschillen kunnen ten dele 
worden verklaard door ze te relateren aan de geko
zen aanpak. Het accent in Groot-Brittannie ligt 
zowel binnen de New Deals als binnen de Employ
ment Zones en ONE op een intensief traject van ad
visering en begeleiding bij het zoeken van werk in de 
private sector. Uit de evaluatie van de New Deal 
voor jeugdig werklozen blijkt dat dit type dienstver
lening, de Gateway, succesvoller is dan was voorzien, 
terwijl de resultaten van de intensieve en kostbare 
opties zoals werkervaringsplaatsen juist teleurstel
len. Ook meer in het algemeen hechtten de Britten 
weinig waarde aan trainingen en opleidingen als die 
niet direct zijn gerelateerd aan een reguliere baan. 
Zo wordt er op dit moment geexperimenteerd met 
een van de Verenigde Staten overgenomen benade
ring, Wild Cat, waarbij de invloed van werkgevers op 

door de overheid gesubsidieerde trainingen wordt 
vergroot. Een dergelijke op de reguliere arbeids
markt gerichte benadering lijkt beter dan de Neder
landse aanpak aan te sluiten op de huidige situatie 
van een krappe arbeidsmarkt. De Nederlandse aan
pak met het accent op gesubsidieerde arbeidsplaat
sen in de publieke sector lijkt meer te zijn toegesne
den op een peri ode van economische recessie. Dit is 
ook het beeld dat oprijst uit de publicaties over het 
onderzoek van een ambtelijke werkgroep naar de 
Nederlandse werkgelegenheidsprogramma's. 2 5' Ik 
zal niet betwisten dat het soms opgeworpen beeld 
onjuist is als zouden deze programma's volledig zin
loos zijn. Het is echter een gemiste kans dat deze 
programma's pas nu fundamenteel ter discussie 
worden gesteld, terwijl zeal vele jaren bestaan. Ze 
zijn niet tijdig aangepast aan de verkrapping van de 
arbeidsmarkt. Dit illustreert het beperkte lerende 
vermogen van de Nederlandse overheid. 

Een verklaring voor het verschil in tempo en de 
mate en kosten van verandering kan zijn dat de uit
voering van sociale zekerheid en werkgelegenheids
beleid in Groot-Brittannie in overwegende mate een 
zaak is van de nationale overheid. In Nederland heb
ben de gemeenten en sociale partners vee] in de 
melk te brokkelen en staat het consensusstreven 
hoog in het vaandel. Ook geldt dat de macht binnen 
het openbaar bestuur in Groot-Brittannie is gecen
traliseerd. Dit geldt zowel voor de verhouding tus
sen regering en parlement als voor de gezagsverhou
ding binnen de regering. Hierdoor hebben premier 
Blair en minister van Financien Brown voor Neder
landse begrippen veel invloed op het beleid van an
dere ministers. Deze mate van centralisatie maakt 
een aantal zaken eenvoudiger, al ontstaan er ook 
nieuwe vraagstukken door. 26 Toch is bijvoorbeeld 
vreemd hoe gemakkelijk de Nederlandse gemeen
ten wegkomen met hun toch helaas vaak belabberde 

2o. Departmental report DJEE 2000/01. 

Niet meegenomen zijn belasting
maatregelen. 

Wajong, Vut ex-mijnwerkers. Omwille 
van de vergelijking is de ook de Akw 
meegenomen . 

'Kritiek op Melkertbanen is spelen op 
de man', de Volkskrant 2o-8-2oo I. 
2 6. Demos, een dcnktank die door 
Labour regelmatig wordt geraadpleegd, 
stelt: 'Findina your way throuah the ranoe 
<j labour market, education, social support, 
benifit, criminal justice, health and other 
Aaencies, which come from the private, 
public and vohtntary sectors, can become a 
K'!Jka-esque experience.' Destination 
Unknown. Enoaaina with the problems <j 
marainalised youth, Tom Bentley en Ravi 
Gurumurthy, Demos, 1999. 

2 I. Sociale Nota 2000. Niet mee
genomen zijn belastingmaatregelen . 
2 2. Facts and Figures DS 2ooo en 
commentaar op een eerdere berekening 
door de Chief Executive's Office van 
DSS, 30-I I-2000, 
2 3. De berekening is gebaseerd op de 
cijfers in de Sociale Nota 2 ooo voor de 
AAW /WAO, vangnetregeling 
ziektewet, WW /Wgf/ Awf, Abw, 
IOAW /IOAZ, TW, Wik, WIA, 

24. De berekening is gebaseerd op de 
Sociale nota 2ooo (uitgaven aan 
gesubsidieerde arbeid vs. aantal 
personen dater gebruik van maakt); de 
eerdergenoemde presentatie van het 
National Institute <j Economic and Social 
Research en de persverklarina van 
staatssecretaris Tessa Jowell van 27-7-2000. 

25. Subsidie-banen voor werklozen leveren 
niets op, de Volkskrant, 18-8-2oo 1. 

Vermeend op de bres voor Melkert en 
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uitvoering van regelingen die vragen om maatwerk: 
de arbeidstoeleiding en sociale activering, de bij
stand, de voorzieningen voor gehandicapten en de 
integratie van nieuwkomers. 

Er zijn nog andere verklaringen denkbaar voor 
de relatief trage, weinig vergaande en kostbare ver
anderingen in de Nederlandse uitvoeringsstructuur. 
Er is sprake van een relatieve achterstand als het gaat 
om bet transparant maken van beleidsdoelen en ver
antwoordelijken en evidence based policy makin9, 

waarover eerder is gesproken. Daarnaast bestaat er 
bij vee! politici een groot wantrouwen tegenover 'de 
markt' . Mede hierdoor heeft de discussie over de 
uitvoering van werknemersverzekeringen en werk
gelegenheidsprogramma's in Nederland voor velen 
onnavolgbare zigzagbewegingen gekend tussen 
meer marktwerking en nationalisering. Deze discus
sie heeft jaren geduurd en geleid tot stagnatie in de 
uitvoering en diverse conflicten met de sociale part
ners. Een ander voorbeeld is de introductie van pre
miedifferentiatie en marktwerking in de arbeids
ongeschiktheids-verzekering via de wet Pemba. De 
financiele 'prikkels' om arbeidsgehandicapte werk
nemers aan het werk te houden of te helpen worden 
eerst komend jaar voor werkgevers in volle omvang 
voelbaar, omdat deze pas geleidelijk aan in werking 
treden. Dit heeft diverse politici er niet van weer
houden nu reeds te pleiten voor re-collectivisering. 

De negatieve consequenties van dergelijke vor
men van zwalkend beleid voorde uitvoeringsorgani
satie worden versterkt doordat veel beleidsmakers, 
en dit geldt zowel voor politici als topambtenaren, 
weinig oog lijken te hebben voor de wijze waarop 
beleid vertaald kan worden naar de uitvoering. Dit is 
ongetwijfeld niet uniek voor Nederland. De eerder 
aangehaalde John Healey verwoordt dit fraai: Kudos 

(roem, presti9e, red.) in the civil service comes with policy 

manasement, rather than with operational manasement. 

This has to chanae. We need a premium on delivery, rather 

than policy. 27 Maar vastgesteld moet worden dat Ne
derlandse beleidsmakers zowel op nationaal als lo
kaal niveau wei zeer bedreven zijn in het bedenken 
van gedetailleerde voorschriften, waaraan de uit
voering moet voldoen. Ook zijn ze er snel bij als 
burgers komen met - doorgaans terechte - klachten 
over wachtlijsten en een tekort aan maatwerk. Er-

kenning dat er een relatie kan bestaan tussen de 
'eigen' voorschriften en het vast! open van de uitvoe
ring is er vee] minder. Ook schrikt men soms terug 
voor de consequenties van het eigen beleid . Een 
sprekend voorbeeld is de aanscherping van de keu
ringsbepalingen in de WAO, waaraan keuringsartsen 
begin jaren '90 onder druk van Haagse politici uit
voering gaven . Het duurde niet lang voordat afgewe
zen aanvragers zich wendden tot diezelfde Haagse 
politici, die vervolgens de keuringsartsen verweten 
zich op te stellen als harteloze bureaucraten, waarna 
de uitvoering weer werd versoepeld. Overigens 
schijnen keuringsartsen dit nog niet vergeten te zijn, 
wat weinig vertrouwen biedt voor een eventuele 
uitvoering van de plannen van de commissie Don
ner. 

Tevens bestaat er een Baron Von Miinchhausen
geloofbij Nederlandse politici in de veranderkracht 
van uitvoeringsorganisaties. Zo werd de CWI-vor
mingjarenlang zonder vee] resultaat overgelaten aan 
gemeenten en sociale partners onder bet motto 'laat 
duizend bloemen bloeien', totdat vorig jaar werd 
besloten de cw1's te nationaliseren. Ook is de vor
ming van zowel het u w v als de c w 1's, na een kort
stondige aansturing door de buitenstaanders Ri
chelle en Van Lunteren, lange tijd overgelaten aan 
representanten van de bestaande uitvoeringsorgani
saties. 28 

De lanse wee voor de PvdA 

Hierboven is een aantal verklaringen geformuleerd 
voor het tekort aan vermogen om de uitvoering van 
publieke taken te moderniseren . Door deze opmer
kingen mag bij uitstek de PvdA zich aangesproken 
voelen. Zo steunde de Amsterdamse PvdA-fractie 
onder lei ding van Bea lrik jarenlang het futloze be
leid van wethouder Kohler van sociale zaken, die 
weigerde bijstandsgerechtigden aan te spreken op 
hun eigen verantwoordelijkheden, om hem na zijn 
val door diezelfde Irik te vervangen. Evenzeer 'ged
oogde' de PvdA jarenlang de voorbereiding van 
meer marktwerking in de sociale zekerheid. Tijdens 
het bepalende Kamerdebat in juni 1999 werd bij 
monde van Noorman-Den Uyl toch weer gekozen 
voor de rol van belangenbehartiger van de bestaande 
uitvoeringsorganisaties. En zo kon het gebeuren dat, 

27. John Healey, in Beyond 2002. Lone
term policies for Labour, edited by Martin 
Linton, Katharine Raymond & Alan 
Whitehead, 1999. 

28. Mr. T.H.J. Joustra, secretaris
generaal van het ministerie van 
Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, 

Zaken en Werkgelegenheid met ingang 
van 1 januari 2oo2 benoemd tot 
voorzitter van de Raad van Bestuur van 
het UWY, persbericht ministeric LNV 
27-8-200 I. 

is door minister Yermeend en 
staatssecretaris Hoogervorst van Sociale 
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terwijl Engeland de personal advisor realiseerde, Ne
derland langdurig discussieerde over het nationali
seren van de claimbeoordeling van werknemersver
zekeringen. Ook is het een wat wrange constatering 
dat, waar Labour er in geslaagd lijkt te zijn om de 
Employment Service danig in beweging te krijgen, 
in Nederland jarenlang werd toegelaten dat Ar
beidsvoorziening ver onder de maat presteerde. Dit 
gebrek aan presteren en de 'ideologische ruil' met 
de v v o ten aanzien van het nationaliseren van de 
Uvi-dienstverlening hebben er uiteindelijk toe ge
leid dat de rei'ntegratie-dienstverlening nogal hals
overkop is geprivatiseerd. Er is sprake van een, des
tijds door sommigen reeds voorzien, ongewenst 
effect van het rapport van de Commissie Cohen over 
markt en overheid. 29 Er is een digitaal denken ont
staan, taken zijn des markt of des overheids, waarbij 
de PvdA er telkenmale toe overgaat eerst jarenlang 
te schipperen om vervolgens uit te komen bij 'des 
overheids'. Het te blinde geloof in de modernise
ringskracht van publieke uitvoeringsorganisaties be
treft allereerst de sociale zekerheid, maar is helaas al 
evenzeer vari toepassing op de PvdA-inbreng in het 
debat over de modernisering van de gezondheids
zorg. 

Er is dan ook alle reden tot het formuleren van 
nieuwe ambities, zoals Ad Melkert deed in zijn bij
drage aan het Maar ten van Traa Debat. Hierin stelde 
hij voor 'het monopolie van de instellingen te door
breken en te democratiseren'. Hij ziet dit als reme
die voor 'het gei'nstitutionaliseerd wantrouwen tus
sen gezagsdragers, uitvoerenden en burgers'. In het 
Iicht van deze ferme voornemens is het echter won
derlijk dat hij nog steeds al zijn kaarten zet op demo
dernisering van diezelfde overheid.3° Als Melkert 
niet wil won en in een land waar de elite zich massaal 
afwendt van de publieke diensten, dan zal hij bereid 
moeten zijn deze ingrijpend te hervormen. Er is 
meer nodig dan een enkel experiment met per
soonsgebonden budgetten en het verruimen van de 
salarissen van ambtenaren. De PvdA moet af van de 
fixatie op 'de overheid' en zou moeten kiezen voor 
een instrumentele benadering van uitvoeringsorga
nisaties: het bereiken van publieke doelstellingen 
staat centraal, niet de wijze van uitvoering. De PvdA 
moet meer verantwoordelijkheden overlaten aan 

burgers en de markt. Waar publiek georganiseerde 
collectieve arrangementen meerwaarde bieden, 
client er keuzeruimte te zijn, zowel in de samenstel
ling van deze arrangementen als tussen uitvoerings
organisaties. Een noodzakelijke voorwaarde is dater 
weer meer waarde wordt gehecht aan marktwer
king. Waar dit niet kan moe ten publieke uitvoerings
organisaties waar mogelijk in onderlinge concurren
tie worden geplaatst en intensief worden gevolgd en 
vergeleken om ze blijvend aan te zetten tot het leve
ren van fatsoenlijke prestaties. 

Gelukkig stelt Melkert open te staan voor 
nieuwe ideeen. Hij zou nog eens te rade kunnen bij 
Labour. Men is in Groot-Brittannie inventiever in 
het inschakelen van 'de markt' voor de uitvoering 
van publieke doelen. Labour voert een pragmatische 
koers, waarbij nieuwe beleidsconcepten zoals de 
New Deals en de Employment Zones worden uitge
probeerd in pilots, waarin private en publieke uit
voerders wordensebenchmarkt. Ook worden buiten
staanders ingeschakeld voor het realiseren van de 
gewenste hervormingen. Een voorbeeld betreft de 
vorming van de Jobcenters Plus, die wordt voorbe
reid onder voorzitterschap van het rninisterie van Fi
nancien en een task force onder Ieiding van de oud
voorzitter van British Aerospace, Lapthorne. Een 
ander voorbeeld zijn de units die binnen diverse mi
nisteries zijn gevormd om verbindingen te leggen 
tussen beleidsdirecties en om specifieke, actuele on
derwerpen op te pakken. Deze bestaan naast ambte
naren uit tijdelijk gedetacheerde experts vanuit de 
private sector. 3 1 

Ik verwijs tot slot naar de conclusie waarmee Van 
Thijn zijn artikel afsluit over de Derde Weg en de 
staat. 'Een van de belangrijkste bijdragen van de 
Derde Weg aan de vernieuwing van de sociaal -de
mocratie is de ontwikkeling van biB sovernment naar 
sood sovernance en de zoektocht naar een nieuwe ba
lans tussen de rol van de overheid en de, in opkomst 
zijnde, 'civil society' Y De PvdA heeft daarin nog 
een lange weg te gaan. 

TITUS LIVIUS 

was tot voor kort werkzaam bij de adviessroep Werk en 
/nkomen van Cap Gemini Ernst &.. Youn9. Per 1 oktober 
is hij werkzaam binnen de Rijksoverheid 

29. Roe! in 't Veld heeft hier vele 
pubHcaties aan gewijd. 
30. Nieuwe ambities. Een progressieve 
aaenda voor nationale en internationale 

betrokkenheid, Ad Melkert, S&D 2oo 1-4. 

3 1. Voorbeelden zijn de Policy 
innovation unit binnen DfEE en de 
Social Exclusion Unit en Performance 

and Innovation Unit binnen het Cabinet 
Office. 
3 2 . De Derde Weg en de Staat. Reinventing 
politics, Ed Van Thijn, S&D 2ooo- 1 1. 
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