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Een Paars 

'Werk boven Inkomen', de 
centrale stelling uit Paars 1, 

klinkt, terecht, nog zeer 
nadrukkelijk na in het kabi-

compromis 
overwerken 

inkomen 
In het CWI, waar ook 

de publieke taken van ar
beidsvoorziening worden 
opgenomen, kunnen werk
gevers en werkzoekenden netsstandpunt over de toe-
elkaar snel vinden . Het komstige structuur van de 

uitvoering werk en inko
men. Nog steeds ligt er 
een belangrijke opgave 
voor alle organisaties op het 
terrein van uitkeringsver
zorging en arbeidsvoorzie
ning om werklozen en ge-

SIMON VAN DRIEL EN cwi is als het ware de pu
blieke poort waarna de 
klant bij de private uitvoe
ringsinstantie (zoals voor 
ww en WAO) of de ge
meente (Bijstandswet etc.) 
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deeltelijk arbeidsongeschikten aan een betaalde 
baan te helpen, of, als die niet voorhanden is, op 
een cliëntvriendelijke manier hun uitkering te ver
zorgen. 

Kortweg komt het onlangs gepubliceerde kabi
netsstandpunt er op neer dat iedereen die op zoek is 
naar een baan of een uitkering wil aanvragen, in de 
nabije toekomst terecht kan bij een van de 2oo Cen
tra voorWerk en Inkomen (cwr). Deze cwr's zijn 
publieke instanties die worden bestuurd door het 
Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen (LI WI), 
waarin de werkgevers- en werknemersorganisaties 
en de gemeenten zijn vertegenwoordigd. De uitvoe
ring van de sociale verzekeringen en de reïntegratie
werkzaamheden worden in belangrijke mate gepri
vatiseerd. De bestaande uitvoeringsinstellingen 
worden volledig privaat en mogen dan fuseren met 
hun commerciële partners (denk aanGAK met Ach
mea en Sfb met IN G). Gevoelige onderdelen van 
de beoordeling van het recht op een uitkering, zoals 
de WAO-keuringen en de vaststelling van de mate 
van verwijtbaarbeid van de werkloosheid, komen 
voor verantwoordelijkheid van het cwr. Het ka
binet vertrouwt deze taken niet toe aan private in-
stanties. 

Het zoeken naar werk en aanvragen voor een uit
kering worden op die manier niet langer gescheiden 
van elkaar behandeld. 'De uitkeringsaanvrager komt 
eerst door een haag van vacatures', zei LIs v voorzit
ter Flip Buurmeijer in een interview. 

komt. 
Bij bijstandsaanvragen stelt de gemeente het 

recht op uitkering vast (op basis van de door het c w I 
verzamelde gegevens) . Bij de w w en w A o wordt de 
uitkering verstrekt door de geprivatiseerde uitvoe
ringsorganisatie. 

De uitvoeringsinstellingen zullen gaan concurre
ren en de wens is dan ook dat er nieuwe toetreders 
op de uitvoeringsmarkt komen (ABN AMRO heeft 
zich in combinatie met A EGo N al gemeld). De aan
delen van de huidige uitvoerinsinstellingen zullen 
worden verkocht zonder bevoordeling van de hui
dige partners. De opbrengst van die verkoop - waar
van niemand weet hoe hoog hij zal zijn - vormt nu al 
onderwerp van dispuut en speculatie in termen van 
omvang en bestemming. 

Interessant is dat de uitvoeringsinstellingen op
drachten gaan krijgen van sectoren, bedrijfstakken, 
en in de toekomst van grotere bedrijven. De huidige 
opdrachtgever, het Landelijk Instituut Sociale Verze
keringen, (het eerder genoemde LIs v) wordt omge
vormd tot een zelfstandig bestuursorgaan: het Lan
delijk Instituut Werk en Inkomen. Het LIWI ver
zorgt de basisuitvoering van de huidige arbeids
voorzieningsorganisatie, adviseert de Minister van 
s z w over de publieke middelen ten behoeve van 
reïntegratie, beheert die middelen voor de sociale 
verzekeringen (ww en WAO) en stuurt de 2oo 

cwr'saan! 
Er komt een bonussysteem op de plaatsingen. 

Arbeidsvoorziening wordt gesplitst in een privaat 
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deel dat zich gaat bezighouden met reïntegratie en 
een basisdeel dat zoals gezegd in het LIWI opgaat. 
Het toezicht wordt opgedragen aan het College van 
Toezicht Sociale Verzekeringen dat uitbreiding van 
bevoegdheden mag verwachten. 

Insrijpend 
Het is duidelijk dat de minister vanszwnogal wat 
op de schop neemt. Het is de meest ingrijpende wij
ziging in de organisatie van de sociale zekerheid van 
de laatste 2) jaar. Het leitmotiv van het kabinetsstand
punt 'werk boven inkomen' en de doelstelling van 
een effectieve, efficiënte en klantvriendelijke uit
voeringsorganisatie zijn zonder meer goed. Maar zal 
de nieuwe structuur ook werken? Zeker is het niet. 
Een paar redenen voor deze twijfel. 

- Eén loket of een extra loket? Het is onduide
lijk wie de verantwoordelijkheid heeft voor het 
verloop van het hele - voor een belangrijk deel 
administratieve - proces. De klant moet eerst 
alle gegevens verstrekken en wordt vervolgens, 
door anderen (!) verder geholpen. Het lijkt er 
daarbij veel op dat de oude Gemeenschappelijke 
Medische Dienst weer wordt opgericht. Als ge
volg van de parlementaire enquête is die een aan
tal jaren geleden juist opgeheven vanwege het 
feit dat dossiers heen en weer geschoven werden 
en er langs elkaar heen gewerkt werd. Waarom 
dat argument nu niet meer geldt of in ieder geval 
aan belang heeft ingeboet is onduidelijk. 
- De komende jaren wordt het onoverzichtelijk 
in sociaal Nederland door de grootste reorgani
satie die de sociale zekerheid ooit gekend heeft. 
Arbeidsvoorziening wordt gesplitst en gedeelte
lijk geprivatiseerd; de rest gaat samen met het 
c w 1. Duizenden mensen krijgen een andere 
werkgever en dat betekent in ieder geval onrust. 
Die onrust zal zeker een viertal jaren duren. Vier 
jaar waarin de kwaliteit van het werk ongetwij
feld zal dalen. Een aantal mensen zal de sector 
verlaten, de aantrekkelijkheid ervan voor nieuwe 
mensen zal beperkt zijn. En dat juist in een sector 
waar al zo'n krapte is. Er is een schrijnend tekort 
aan artsen, arbeidsdeskundigen, managers, ar
beidsbemiddelaars en goed administratief perso
neel. De sector zou er juist alles aan moeten doen 
om aantrekkelijk te worden. Het tegendeel is het 
geval. De wrange vruchten zullen nogjaren ge
plukt worden. Een reorganisatie die, zoals ge
zegd, zijn weerga niet kent en moet worden 
doorgevoerd in een periode waarin de uitvoe-

ringsinstellingen zich moeten voorbereiden op 
de marktwerking met de commerciële verzeke
raars. Aan de uitkeringsgerechtigden en werk
zoekenden zal dit proces zeker niet ongemerkt 
voorbij gaan, hoe zeer betrokken instanties en 
medewerkers het ook zullen willen voorkomen. 
- Iedereen die denkt dat dat zonder extra kos
ten gaat is een rasoptimist. De frictiekosten zul
len aanzienlijk zijn. Er moeten - idealiter - ruim 
2oo cw1's komen (in bedrijfsverzamelgebou
wen). De leegstand die dat elders betekent zal 
wel weer opgevuld worden, maar een fikse reke
ning blijft. Schattingen van enkele miljarden lij
ken niet overdreven. Sommigen verheugen zich 
op besparingen op de uitvoeringskosten in de na
bije - of verre - toekomst. Daarmee lijken de 
reorganisatiekosten goede investeringen met 
rendementen in de toekomst. Dat kan wellicht 
worden gezegd van verbeteringen in technische 
infrastructuur of administratieve processen, 
maar de hierboven bedoelde operatie heeft daar
voor een te hoog blokkendoos-gehalte: grote 
delen van organisaties worden uitgetild en inge
schoven zonder dat de effecten op efficiency van 
de processen of de klantvriendelijkheid duidelijk 
zijn, laat staan dat er met deze wijzigingen voor
waarden worden gecreëerd waarin marktcon
forme winsten kunnen worden geboekt. 

Verschil verantwoordelijkheden ww en WAO 

De efficiency en effectiviteit van de uitvoering van 
een stelsel zal toenemen naarmate de relatie tussen 
inhoud en uitvoering van dat stelsel steviger is. 

Sinds het begin van de jaren negentig is het beleid 
op het terrein van de sociale zekerheid te kenmerken 
als een incentive-beleid. Bij de vormgeving van het 
stelsel is steeds leidende vraag geweest of er vol
doende systeem-interne mechanismen waren om 
het stelsel in zichzelf conjunctuurbestendig te 
maken. 

Het principe dat de vervuiler moet betalen (of 
positiever: degene die investeert in volumebeper
king moet daar ook de rendementen van kunnen 
hebben) heeft vooral toepassing gevonden in de 
ziektewet en de WAO. Het gevolg is dat er rond 
ziekte en arbeidsongeschiktheid een duidelijke in
centivestructuur is ontstaan. Slechte arbeidsom
standigheden worden bestraft met hoge verzuim
cijfers en dientengevolge hoge loondoorbetalings
verplichtingen. Uitstroom in de WAO levert voor de 
werkgever hoge Pemba-premierekeningen op gedu-
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rende de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. 
Verzekeraars spelen handig in op de behoeftes van 
werkgevers om hun produktieverlies en verzeke
ringschadelast te beperken. Reïntegratiebedrijven 
als Compaen, Keerpunt en Argonaut bieden jull 
service dienstverlening aan werkgevers om ziektever
zuim drastisch te beperken en arbeidsongeschikten 
weer aan werk te helpen. 

Op deze manier is in de sfeer van ziekte en ar
beidsongeschiktheid een eenheid geschapen tussen 
inhoud en uitvoering van het stelsel. De uitdrukke
lijke bedoeling van stelselwijzigingen als de af
schaffing van de ziektewet en het Pemba-premiesys
teem in de WAO, is om in te spelen op het beginsel 
van de schadelastbeperking. Met de introductie van 
een claimbeoordeling bij een instantie die geheel 
buiten de verantwoordelijkheidsverdeling staat 
wordt daarmee een wezensvreemd element geïn
troduceerd. 

In de sfeer van de werkloosheid is de situatie geheel 
anders. In de marktsectoren wordt het eerste half 
jaar van werkloosheid gefinancierd middels secto
raal gedifferentieerde wachtgeldpremies. Dat is 
meteen de enige vorm van incentivebeleid aan de fi
nancieringskant van de ww. Weliswaar wordt er al 
jaren door het kabinet gestudeerd op de mogelijk
heden om in de ww tot verdergaande vormen van 
premiedifferentiatie te komen, maar tot politieke 
besluitvorming heeft dit nog niet geleid. De inhoud 
van het stelsel wijst hier dus niet nadrukkelijk in de 
richting van een op verzekeringsprincipes geba
seerde uitvoering. 

Daar komt bij - wellicht moet deze gedachte 
zelfs leadina zijn - dat arbeidsmarkten hoofdzakelijk 
regionaal zijn bepaald. Het overgrote gedeelte van 
de vacaturevervullingen gebeurt regionaal, vooral in 
die segmenten waar (langdurige) werkloosheid een 
probleem is. Conclusie moet zijn dat de werkloos
heidskant van het stelsel zich veel eerder lijkt te 
lenen voor uitvoering met een regionaal c w 1 dan de 
ziekte- en arbeidsongeschiktheidskant. 

De opdrachtaevina en opdrachtnemina 
Het Kabinetsstandpunt leidt ertoe dat er veel meer 
opdrachtgevers komen dan de enige opdrachtgever 
nu: hetLIs v. De huidige rol van hetLIs v zal dan in
gevuld worden door de al opgerichte en in oprich
ting zijnde sektorraden bestaande uit werkgevers en 
werknemers; en geleidelijk aan door grote werkge
vers. 

Hoewel het L 1 s v een sterk stimulerende rol 
heeft vervuld als het gaat om het vergroten van kos
tenbewustzijn en veel ontwikkelingen op het terrein 
van de opdrachtgever in de sociale zekerheid heeft 
vorm gegeven, is deze verschuiving naar sectorale 
opdrachtgeving een goede ontwikkeling. De uitvoe
ring van de sociale zekerheid kan door de sectorale 
opdrachtgeving veel meer gaan aansluiten bij het 
CAO-overleg. Speciale wensen van sectoren en later 
grote bedrijven kunnen in opdrachten naar uitvoe
ringsorganisaties worden vertaald. 

De uitvoeringsorganisaties gaan als opdrachtne
mer fungeren. Een zware discussie vindt plaats over 
de vraag of het voor het totstandbrengen van een 
level ployinafleid nodig is dat de uitvoeringsinstellin
gen worden verkocht- bij privatisering van de so
ciale zekerheid - of bij opbod worden aangeboden 
aan de huidige partners tegen marktwaarden. 
Gezien de verknooptheid van de bestaande uitvoe
ringsinstellingen in holdinas lijkt een marktwaarde
benadering voor de hand te liggen. Maar de vraag is 
of er op die manier nieuwe opdrachtnemers bij
komen. Nu ABN AMRO en AEGON zich gemeld 
hebben om een uitvoeringsinstelling te starten is het 
eerste schaap over de dam en zullen er wellicht meer 
volgen. 

Op de sociale zekerheid als uitvoeringsorganisa
tie lijkt weinig winst te halen. Zeker niet als je, zoals 
ABN AMRO/AEGON aankondigen, 30 procent of 
meer korting op de huidige prijzen wil aanbieden. 
Publieke keuringen vinden de nieuwe toetreders 
prima, immers, hoe minder werk zonder winst
marge hoe beter. Het gaat vooral om de one-stop-shop 

voor de werkgevers. 
Wat mogelijk andere nieuwe toetreders betreft: 

gezien de behoefte van grote verzekeraars en banken 
om een employee-benifits pakket aan te bieden zullen 
die er komen. De sociale zekerheid vormt daarvoor 
een aantrekkelijke toegangspoort. Vooral voor grote 
internationale concerns lijkt het een manier om de 
verzekerings- en pensioenmarkt in Nederland te 
betreden. 

Sectorale verantwoordelijkheden en moadijkheden 
De rol en positie van sociale partners zal onder in
vloed van invoering van de suw1-voorstellen danig 
veranderen. Enerzijds zal de rol van sociale partners 
op centraal niveau bij de opdrachtverlening veran
deren, anderzijds zullen in die opdrachtverlening 
duidelijker sectorspecifieke-behoeftes tot uitdruk
king kunnen worden gebracht. De uniforme dienst-
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verlening die vanuit cw1's zal worden aangeboden 
zal onvoldoende rekening kunnen houden met sec
torspecifieke eigenschappen van de vraag- en aan
bodkant van de arbeidsmarkt. Ter aanvulling op de 
s uw 1-voorstellen zullen structuren gaan ontstaan 
waarmee sectoren een sectorspecifieke aanpak zul
len gaan organiseren. Uitvoeringsinstellingen en de 
aan hen gelieerde partners, reïntegratiebedrijven en 
verzekeraars zullen deze sectorspecifieke dienstver
lening gaan organiseren. Niet alleen bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid, maar ook ingeval van drei
gende werkloosheid. In de onderwijssector wordt 
door u s zo bijvoorbeeld met succes het instrument 
van de zogenaamde voormelding ingezet. Zodra 
duidelijk is dat een bepaalde leerkracht met ingang 
van het nieuwe schooljaar werkloos zal gaan wor
den, wordt op basis van deze voormelding van drei
gend ontslag het arsenaal van reïntegratieinstru
menten ingezet. In geval van ziekte en arbeids
ongeschiktheid is hierboven al aangegeven dat er 
mogelijkheden bestaan om door middel van een 
ketenbenadering van het ziekte, reïntegratie en uit-

' keringsproces tot zo spoedig mogelijke werkhervat
ting te komen. 

De praktijk van de gemeente 
De gemeenten lijken de slag op een aantal terreinen 
verloren te hebben. Meer dan een gelijkspel hebben 
ze in ieder geval niet behaald . Ze wilden de aanstu
ring in eigen hand houden. Nu krijgen de gemeenten 
2 r; procent van de zetels in het L I w I. Werkgevers en 
werknemers krijgen bijna de helft van de zetels en 
zullen een veel grotere stempel op het beleid kun
nen drukken . Het LIWI is nauwelijks verplicht met 
andere partijen (gemeenten en uitvoeringsinstellin
gen) samen te werken. 

Dat er ruim 2oo volwaardige cwi's komen is 
overigens een illusie. De meeste gemeenten missen 
daar eenvoudig de gekwalificeerde menskracht 
voor. Alleen de grote gemeenten zullen een vol
waardig CWJ krijgen. 

Er komen ongetwijfeld afstemmingsproblemen 
tussen de cw1's en de gemeenten, hetgeen zalleiden 
tot meerdere intakegesprekken. Dat geeft ongetwij
feld problemen met de tijdigheid van uitkerings
verstrekking, met de privacy en werkt kostenver
hogend. 

De gemeenten hebben overigens ook PlPlten om 
zich over te verheugen. Ze blijven verantwoordelijk 
voor de Algemene Bijstandswet en krijgen verant
woordelijkheid voor de reïntegratie van doelgroe-

pen en de daarbij behorende middelen die de minis
ter beschikbaar zal stellen. 

Cliëntvriendelijkheid 
Een belangrijk beoordelingspunt van de suwi
voorstellen is de cliëntvriendelijkheid van het stel
sel. Een van de doelstellingen van de operatie is 
immers het totstandbrengen van één loket voor de 
cliënt geweest. Daarmee zou worden voorkomen 
dat gegevens ten behoeve van inschrijving bij het ar
beidsbureau of voor de uitkeringsverzorging meer
dere malen moesten worden uitgevraagd . Met alle 
belasting voor betrokkenen en extra foutenrisico 
van dien. 

In de voorstellen van het kabinet worden verbe
teringen voorgesteld ten opzichte van de huidige si
tuatie van cliënten, maar wordt anderzijds pijnlijk 
duidelijk dat de ambitie om dat ene loket voor Werk 
en Inkomen tot stand te brengen in de verste verte 
niet wordt gerealiseerd. 

Om meer zicht te krijgen op cliënt- en informa
tiestromen moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen werkloosheid enerzijds en ziekte en arbeids
ongeschiktheid anderzijds . Bij (dreigende) werk
loosheid zal een werknemer zich kunnen melden bij 
een van de vele Centra voorWerk en Inkomen. Daar 
zal hij, alvorens een uitkering aan te vragen, zich op 
de hoogte kunnen stellen van vacatures die voor hem 
afhaar interessant zouden kunnen zijn. Zo niet, dan 
zal hij daar worden gevraagd gegevens te verstrek
ken voor een recht op uitkering en bepaling van de 
afstand tot de arbeidsmarkt (zowel in administra
tieve als in kwalitatieve zin). Indien er geen passend 
werk beschikbaar is, zal de uitkeringsaanvraag op 
basis van de verstrekte gegevens kunnen worden af
gehandeld door een van de uitvoeringsinstellingen 
of de gemeentelijke sociale dienst. De uitgevraagde 
gegevens worden door het CWI daartoe overgedra
gen aan die uvi of dienst. 

Al met al een aanmerkelijke verbetering ten op
zichte van de huidige situatie waarin eerst het ar
beidsbureau moet worden bezocht en daarna de so
ciale dienst of uitvoeringsinstelling (en soms zelfs 
beiden). Zij het dat er aan een fors aantal voorwaar
den in de operationele sfeer zal moeten zijn voldaan 
wil het stelsel zo cliëntvriendelijk werken als juist 
beschreven. De dataset die moet worden uitge
vraagd voor arbeidsbemiddeling en uitkeringsaan
vraag zal volledig uniform moeten zijn voor sociale 
diensten en de verschillende uitvoeringsinstellin
gen. Bovendien zal de data-ringleiding in de vorm 
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van het Cliënt- Volg- en Communicatiestelsel be
trouwbaar en snel moeten werken. Dat betekent 
weer dat de vele verschillende administratieve syste
men van sociale diensten en uitvoerinsinstellingen 
in staat moeten zijn om op basis van deze high-tech 
ringleiding met elkaar te communiceren. De ont
wikkeling en verplichtstelling van het genoemde 
cvcs-systeem is daarmee een conditio sine qua non 
voor het welslagen van het s uw I-stelsel. De trage 
vorderingen die daarmee binnen de huidige verhou
dingen (dat wil zeggen tussen vele autonome orga
nen) worden geboekt doen hier het ergste vrezen. 

In geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt 
de cliëntvriendelijkheid met het s uw I-stelsel geen 
goede dienst bewezen. Een werknemer die ziek 
wordt krijgt veel mensen aan het bed. Om te begin
nen de huisarts en eventueel specialist, maar daar
naast een aantal functionarissen die ieder hun eigen 
institutioneel bepaalde rol vervullen in het reïnte
gratie- en/ of uitkeringsproces. Allereerst is daar de 
arts die voor de arbo-dienst (namens de werkgever) 
komt onderzoeken of herplaatsing in eigen werk of 
ander werk bij dezelfde werkgever mogelijk is. Hij 
of zij zal als het goed is trachten tot snelle herplaat
sing te komen. Als daartoe niet onmiddellijk moge
lijkheden aanwezig worden geacht zullen de arts en 
arbeidsdeskundige namens de uvi komen informe
ren hoe het staat met de werkhervattingsmogelijk
heden. Zij zullen nagaan of herplaatsing bij een 
andere werkgever mogelijk is, of dat er wellicht 
mogelijkheden zijn om met de inzet van reïntegra
tiegelden krachtens de wet RE A werkhervatting te 
realiseren. Als ook dat niet mogelijk is komt de vast
stelling van de mate van arbeidsongeschiktheid in 
het zicht. Kern vandes uwr-voorstellen is dat deze 
claimbeoordeling plaatsvindt binnen het cw1. Op 
dat moment zal het opgebouwde dossier moeten 
worden overgedragen aan de CWI-funktionaris . 

Nadat de mate van arbeidsongeschiktheid is vastge
steld zal de betrokken arbeidsongeschikte - waar
schijnlijk tot zijn eigen verbazing - weer terug wor
den gestuurd naar de uvi. De uvi is namelijk weer 
verantwoordelijk voor de reïntegratie en de uitke
ringsverzorging van betrokkene. 
Conclusie moet zijn dat voor de gedeeltelijk of vol
ledig arbeidsongeschikte het s uw 1 -stelsel zich niet 
als een cliëntvriendelijk stelsel zal openbaren. On
duidelijk is wie de regie over het proces heeft. Als de 
aanname is dat de cliënt zelf de regie zal voeren is 

daarmee eenAchilleshiel blootgelegd.De rol van het 
c w 1 in het geheel komt voor hem waarschijnlijk uit 
de lucht vallen. Tot aan de claimbeoordeling heeft hij 
al te maken met veel verschillende disciplines en 
verantwoordelijkheden. Het cwr komt daar voor 
hem als een extra schakel en in wezen vreemde bui
tenstaander bij. Niet één loket, maar een extra 
loket. 

Conclusies 
Een belangrijke conclusie is volgens ons dat het kabi
netsstandpunt een knap ideologisch compromis is 
tussen publieke en private domein-deskundigen en 
op de tekentafel aardig oogt, maar dat een adequate 
uitvoering een keuze vereist. Het stelsel moet of ge
heel publiek blijven of geheel privaat van aard zijn . 
Beide opties zijn in principe mogelijk. Bij een private 
opzet zal er streng toezicht moeten zijn, moet er ge
werkt worden met licenties (kan de staat ook weer 
intrekken) en met goedgekeurde protocollering en 
wellicht ook certificering. Vooral protocollering en 
certificering op het gebied van keuringen en de be
scherming van de privacy is dan nodig gegeven het 
feit dat er omvangrijke stromen van gevoelige gege
vens zullen zijn. Op dit laatste punt is wellicht ook 
aanvullende wetgeving nodig. 

Bij een publiek bestel is goed toezicht en certifi
cering ook nodig maar kunnen op andere punten 
wat minder stringente maatregelen nodig zijn. De 
opdrachtgeving wordt dan verfijnd. Publieke aan
sturing met scherpe budgettaire afspraken kan dan 
een probate formule zijn. 

De klantvriendelijkheid kan, in geval er een werk
loosheidsuitkering aan de orde is, zeker toenemen. 
Op voorwaarde dat de dataset uniform is. Op korte 
termijn zal dat nog niet lukken maar op middellange 
termijn kan dat - mits er goede centrale sturing is 
zeker gerealiseerd worden. Bij een WAO aanvraag 
lijkt het ene loket meer een extra loket te worden. In 
de ketenbenadering van ziekte en arbeidsonge
schiktheid is het cwr een schakel erbij, een schakel 
bovendien die publiek is, waar de uitvoeringsinstel
ling privaat is. Wie de hele keten beheert is onduide
lijk. Voor de klant een weinig geruststellende situ
atie. Over de volle breedte van de sociale zekerheid 
op hetzelfde moment met invoering van het c w I be
ginnen trekt naar verwachting een te forse wissel op 
de kwaliteit van de uitvoering zelf en de mensen die 
ervan afhankelijk zijn. 
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Dat bij deze hele operatie weer een soort gemeen
schappelijke medische dienst ( G M o) wordt opge
richt is ronduit merkwaardig. Die werd als resultaat 
van de parlementaire enquêtecommissie juist afge
schaft om reden dat het beheer van de keten zo 
slecht liep en er onduidelijke verantwoordelijkhe
den ontstonden. 

Wat de gemeenten betreft mag de conclusie 
zijn dat deze een redelijke vinger in de pap houden. 
Ze zullen echter niet de zeggenschap op het be
stuurlijk vlak krijgen waar ze menen recht op te 
hebben. 

Wat er ook gaat veranderen: moeilijk zal het de 
komende jaren in ieder geval worden. Het gaat om 
een ingrijpende reorganisatie met ongetwijfeld veel 
personele onrust en een rekening van een paar mil
jard. De ingezette doelmatigheidsexcercitie gaat 
naar verwachting een paar jaar in de ijskast. 

.. 

Het valt verder te verwachten dat er nieuwe toe
treders zullen komen. Ze doen dat, zoals duidelijk 
werd bij een presentatie van ABN AMRO, niet pri
mair om sociale verzekeringswetten uit te voeren 
maar vooral om employee benifits te kunnen aanbie
den, een totaal pakket voor (sociale) verzekeringen, 
pensioenen en andere fmanciële diensten. 

Tie uitvoering van sociale zekerheid en arbeids
voorziening zal, bij implementatie van de kabinets
piarmen weer lange tijd belast worden met reorgani
saties. Daarvoor zal een prijs worden betaald. In ter
men van geld maar onverhoopt ook in termen van 
kwaliteit van de dienstverlening. 

De reorganisatie van de uitvoering van de sociale 
zekerheid en arbeidsvoorziening zou moeten bijdra
gen aan een cliëntvriendelijker en meer op reïnte
gratie gericht stelsel. Daar kunnen grote vraagte
kens bij worden geplaatst. 




