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Stellingen

1.

Verwacht kan worden dat met de toenemende bemoeienis van de
overheid met het wetenschappelijk onderzoek in Nederland, het
postulaat van de waardevrijheid aan populariteit zal Winnen.

2.

De opvatting dat in Nederland sprake is van een algemeen en
toenemend patroon van 'consumentisme' ten aanzien van uitkeringen, berusteerder op ideologische veronderstellingen dan op
empirische gegevens.

3.

Onderzoeken waaruit blijkt dat de meerderheid van de klienten of
patienten tevreden is over de geboden hulp, vormen op zieh nog
geen reden tot tevredenheid.

4.

De opvatting dat hulpverlening aan jongeren van Turkse of Marokkaanse afkomst op een geheel andere wijze dient plaats te vinden
dan hulpverlening aan leeftijdgenoten van Nederlandse afkomst,
gaat te zeer voorbij aan de ontwikkelingen die deze jeugdige
migranten doormaken in Nederland en aan de verscheidenheid
hierin.

5.

in die mate waarin de gang naar de sociale werkvoorziening voor
mensen een vernederende ervaring is, hen in een isolement brengt
en hun mogeiijkheden beperkt om een 'normale' arbeidsplaats te
krijgen, kan de sociale werkvoorziening worden beschouwd als een
marginaliserende institutie.

6.

Het grootste gevaar voor sociologen werkzaam in het zogenaamde
'opdrachtenonderzoek' is dat zij op den duur onvoldoende afstand
kunnen bewaren ten opzichte van het perspektief van de opdrachtgevende beleidsinstantie.

7.

Het uitgangspunt, gehanteerd in veel recent Engels jeugdonderzoek, dat stijlelementen in Subkulturen van jongeren afkomstig urt
de arbeidersklasse moeten worden beschouwd als 'imaginaire
oplossingen' voor problemen inherent aan het bestaan in die klasse,
biedt, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, geen bijdrage
aan het begrijpen van de dynamiek in de uitingsvormen van deze
jeugdsubkulturen.
(Zie voor deze opvatting onder andere P. Cohen, Subkultureel
konflikt en arbeidersbuurt, Te ElfderUre, 27 (1983) 3, pag. 521 -534
en J. Clarke, a.o., Subcultures, cultures and class, in: Resistance
Through Rituals (S. Hall and T. Jefferson, eds.), 1976, pag. 9-74).

8.

De vaak achteloos gehanteerde vergelijking van siecht funktionerende organisaties met 'een sociale werkplaats' is onnodig
grievend ten opzichte van de sociale werkvoorziening.

9.

Voor de opvatting dat de waarheid meestal in het midden ligt,
ontbreekt, afgezien van een neiging tot conformisme, iedere grand.
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VOORWOORD

Deze Studie is gebaseerd op een onderzoek dat plaats vond in opdracht van het
toenmalige Ministerie van Sociale Zaken. Van dit onderzoek verscheen reeds eerder
een verslag onder de titel 'De Toetreding tot de Sociale Werkvoorziening' (Nijmegen,
1982). In vergelijking met dit onderzoeksverslag, dat een vooral beschrijvend
karakter had, wordt in deze publikatiegeprobeerd de verkregen onderzoeksresultaten
te plaatsen in een wat meer theoretisch verband.
Bij de totstandkoming van deze Studie hebben verschillende mensen een stimulerende
rol gespeeld. Het is onmogelijk alle collega's op het I.T.S., die op een of andere manier
hebben geholpen, met name te noemen. Slechts enkele van hen kan ik hier vermelden.
Leo Bayer kreeg me zover dat ik zijn suggestie om op dit onderzoek te promoveren,
serieus nam. Hij heeft de afronding hiervan helaas niet meer mögen meemaken. Leslie
Tjoo, Ton Vink, Louis Konickx en Annet Hahn assisteerden niet alleen bij het
veldwerk van dit onderzoek, maar zorgden er bovendien voor dat dit een uiterst
plezierige periode in het onderzoek was. Rian van Leeuwen, Yvonne Meeuwsen, Ben
van Nugteren, Toine Hooymayers en Ton van Wel slaagden erin uit een niet altijd
even leesbare tekst een boek te maken. Tot slot, Ad Nooij heeft als promotor niet
alleen geduld weten op te brengen, maar was met vele adviezen bovendien een
belangrijke steun. Hen wil ik allen bedanken.
Onderzoek doen betekent vaak veel van mensen vragen, zonder dat altijd duidelijk is
wat je zelf terug geeft. AI die mensen, die tijd hebben willen vrij maken voor dit
onderzoek, wil ik danken. Dit geldt vooral voor die mensen die arbeidsongeschikt of
werkloos waren en voor wie de gang naar de sociale werkvoorziening een moeilijke
weg was, maar die hierover toch wilden praten. Zonder hun bijdrage was dit
onderzoek niet mogelijk geweest.
Nijmegen, januari 1985
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Hoofdstuk I
VRAAGSTELLTNG EN OPZET VAN DEZE STUDIE

/./.

Inleiding

Aan het begin van de jaren tachtig werkten in de Nederlandse sociale werkvoorziening ongeveer 75.000 mensen. De sociale werkvoorziening biedt de mogelijkheid
tot arbeid onder aangepaste omstandigheden. Deze mogelijkheid is slechts bedoeld
voor een bepaalde kategorie personen. In de Wet Sociale Werkvoorziening is deze
kategorie omschreven. Het gaat om personen die wel tot arbeid in Staat zijn, doch
voor wie, vanwege 'bij de persoon gelegen faktoren', geen 'normale' arbeid
beschikbaar is. Dit houdt in dat, voordat iemand kan worden toegelaten tot de sociale
werkvoorziening, moet worden vastgesteld of hij tot deze kategorie, de zogenaamde
'personenkring', behoort.
Deze selektie-beslissing vormt één van de belangrijkste beslissingen tijdens de
toetreding tot de sociale werkvoorziening. In dit onderzoek Staat deze toetreding
centraal. Daarbij zal worden nagegaan, zowel hoe de toetreding tot de sociale
werkvoorziening verloopt en wat de achtergronden zijn van de beslissingen die tijdens
de toetreding worden genomen, als welke positie de kandidaat-werknemer daarbij
inneemt en wat de gang naar de sociale werkvoorziening voor hem betekent.
De toetreding tot de sociale werkvoorziening kan voor het betrokken individu een
breekpunt vormen in zijn 'carrière'. Zal hij wel of niet worden gerekend tot de
'personenkring' en worden geplaatst in de sociale werkvoorziening?
In onze samenleving worden dergelijke breekpunten in uiteenlopende carrières vaak
gekenmerkt door kontakten van het individu met een of andere formele instantie of
organisatie. Deze organisaties bieden meestal hulp of diensten aan. Zij speien een
belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van het individu, mede omdat ze beslissen
of deze tot een bepaalde kategorie behoort. Deze organisaties beschikken over de
mogelijkheid een etiket t œ te kennen of op te leggen. De definitieve beslissing of
iemand een 'psychiatrisch zieke' of een 'arbeidsongeschikte' is, vindt juist in de
kontakten met dergelijke instanties plaats. Vooral omdat een dergelijk etiket niet door
zo maar iemand wordt toegekend, is de kans groot dat ook anderen dit etiket
overnemen en de betrokkene als zodanig gaan behandelen.
We kunnen dit verschijnsel ook van de andere kant bekijken. Ook al wordt het vaak
wel zo beleefd, het gaat hier niet om onpersoonlijke apparaten, die blindelings
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ingrijpen in het leven van mensen. Namens de betreffende organisaties zijn er
funktionarissen, die de kontakten onderhouden met de 'klienten', 'patienten',
'belanghebbenden', of hoe de ontvangers van de diensten in de betreffende organisatie
ook mögen worden genoemd. Deze funktionarissen vertegenwoordigen tegenover de
klient hun organisatie.
Deze funktionarissen hebben permanent te maken met vele en vaak voor hen
onbekende mensen. Toch moeten er beslissingen worden genomen. Voor hen zal het
vaak belangrijk zijn uit de vaak onvoorspelbare en complexe stroom van klienten en
hun vragen toch een 'werkbaar geheeP te maken. Daarbij zijn zij slechts in zoverre in
deze mensen geinteresseerd als voor de uitvoering van hun werk van belang is. Voor
hen zip deze daarom vaak slechts 'gevallen', die wel of niet passen in de vaak formele,
door de organisatie aangereikte kategorieen. Op vaak routinematige wijze zullen deze
funktionarissen de benodigde informatie verzamelen, formulieren invullen en
beschikbare procedures doorlopen. Op deze wijze wordt de persoon die in aanraking
komt met een dergehjke instantie tot 'klient*.
De betreffende funktionarissen spreken iedere klient slechts 6en of een aantal keren.
Hebben ze de gewenste of noodzakelijke handelingen op de juiste wijze verricht, dan
is de procedura beeindigd en daarmee voor hen de kous af. Het leven gaat weer zijn
gewone gang en dat-betekent dat weer nieuwe 'gevallen' zieh aandienen en moeten
worden behandeld en afgewerkt. Dezelfde of overeenkomstige handelingen moeten
weer worden verricht. Wat telkens overblijft is een dossier, een nummer, een verslag
of misschien wel helemaal niets.
Voor het individu dat in aanraking is gekomen met de betreffende organisatie, is
daarmee de zaak nog niet afgelopen. De kans bestaat dat door zijn kontakten met deze
organisatie een bepaalde ontwikkeling in gang is gezet, die nog langetijdvan invloed
kan zijn op zijn bestaan.
Bovendien is een dergeujk kontakt voor hem geen routine. Het is voor hem een weinig
alledaagse gebeurtenis. Hij weet dan ook vaak niet precies wat hij kan verwachten en
wat er van hem verwacht wordt. Hij is er persoonlijk bij betrokken. Soms ervaren
mensen het ontvangen van hulp als vernederend. Ze hebben bijvoorbeeld het gevoel
dat ze gefaald hebben, omdat ze niet op eigen kracht hun problemen hebben kunnen
oplossen. Een gevolg hiervan is, dat ze soms zullen proberen kontakten met deze
instellingen te vermijden, of deze kontakten zo spoedig mogehjk te beeindigen.
Vanwege dit soort effekten, worden door deze instanties bepaalde handelingen of
ontwikkelingen aangemoedigd en andere onaantrekkelijk gemaakt. In deze zin
kunnen dergelijke instanties een sociale kontrole-funktie vervullen.
Ook bij de toetreding tot de sociale werkvoorziening gaat het om funktionarissen die
aan de hand van formele regels beslissingen moeten nemen over het individu. Voor
dat individu kan de uitslag van die beslissingen van grote betekenis zijn. Het
hoofdthema van deze Studie wordt gevonnd door deze twee aspekten van de
toetreding.
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1.2. Enige benaderingswijzen
Alvorens in de volgende paragraaf in te gaan op de vraagstelling van deze Studie,
zullen hier eerst enkeleoverwegingen worden behandeld, die een rol hebben gespeeld
bij de uiteindelijke formulering van deze vraagstelling. Deze overwegingen zullen
worden behandeld aan de hand van een viertal benaderingswijzen, die mogelijk zijn
bij de bestudering van een verschijnsel als de toetreding. Bij iedere benaderingswijze
wordt een bepaald aspekt van de toetreding centraal gesteld.
I De toestroom van kandidaat- werknemers als bron van onzekerheid
De toetreding tot de sociale werkvoorziening kan worden beschouwd als een
besluitvormingsproces. Het gaat hierbij om een besluitvonningsproces rond een
inputprobleem. Iedere organisatie voor sociale werkvoorziening heeft te maken met
een toestroom van telkens weer nieuwe kandidaat-werknemers. Deze toestroom
betekent voor de SW-organisatie een bron van tamelijk permanente onzekerheid. In
deze toestroom treden pieken en dalen op, maar wanneer deze optreden is vaak van
tevoren niet te zeggen. Deze toestroom wordt door buiten de SW-organisatie gelegen
faktoren bepaald en loopt daarom vrijwel nooit parallel met de aanwezige
plaatsingsmogehjkheden.
Gezien deze onzekerheid, kunnen we daarom stellen dat iedere SW-organisatie niet
alleen voor de taak staat op een of andere manier deze toestroom te verwerken, maar
ook een antwoord te vinden op de daarmee verbonden onzekerheid. We kunnen
verwachten dat er pogingen worden gedaan deze onzekerheid te reduceren. Hiertoe
Iijken drie dementen van belang.
In de eerste plaats kunnen we verwachten, dat iedere organisatie een vaste en min of
meer routinematige werkwijze ontwikkelt (en in stand houdt) ten behoeve van de
opvang, selektie en plaatsing van kandidaat-werknemers. Een dergelijke 'procedure'
geeft aan wat er door wie, op welke wijze en op welk moment moet gebeuren,
wanneer een nieuwe kandidaat zieh aanmeldt. Hiermee wordt vermeden, dat bij
iedere aanmelding telkens opnieuw beslissingen moeten worden genomen over deze
werkwijze. Daarmee wordt de bestaande onzekerheid teruggebracht tot enkele
beslissingsmomenten, zoals moet de kandidaat wel of niet worden toegelaten, waar en
wanneer moet hij worden geplaatst?
In de tweede plaats wordt de op deze wijze nog resterende onzekerheid verder
teruggebracht door de regels, die bij de beslissingen tijdens de toetreding moeten
worden gehanteerd, enigszins vast te leggen. De Wet Sociale Werkvoorziening en de
daarop aansluitende uitvoeringsbesluiten geven dergehjke regels. In hoofdstuk 2
zullen de belangrijkste van deze regels worden beschreven. Op deze wijze wordt een
programma van regels verkregen, aan de hand waarvan beslissingen moeten worden
genomen. Door dit programma wordt de ingang van het systeem enigszins vastgelegd
en wel overeenkomstig de doelstelling van de sociale werkvoorziening, zoals die
politiek is vastgesteld. Hierdoor zou het, althans dat is de aanname, niet meer nodig
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zijn om bij iedere nieuw aangemelde kandidaat-werknemer opnieuw te beslissen
welke regels of criteria dienen te worden toegepast. Bovendien zou door dit
programma de uitslag van de beslissing onafhankelijk worden van de vraag wie de
beslissing neemt . Door het vastleggen van de voorwaarden waaronder beslissingen
moeten worden genomen, zou met een dergelijk programma de belangrijkste
beslissingsruimte worden verkleind. Daarmee vervult een dergelijk programma ook
de funktie van onzekerheidsreduktie.
Er is nog een derde manier mogelijk waarop voor SW-organisaties de onzekerheid
rond de toestroom van kandidaat-werknemers kan worden gereduceerd. Deze
toestroom vormt mede een bron van onzekerheid voor de SW-organisatie, omdat
buiten de organisatie wordt bepaald wanneer en hoeveel kandidaat-werknemers bij
de sociale werkvoorziening terecht komen. Bij de sociale werkvoorziening wordt het
uitgangspunt niet gevormd door vakatures waar men vervolgens geschikte werknemers bij zoekt. Integendeel, buiten de SW-organisatie wordt besloten dat iemand
een potentiele W.S.W.-werknemer is en vervolgens wordt deze persoon voorgedragen voor plaatsing. Het is echter niet uitgesloten, dat deze toestroom niet aansluit
bij het binnen de SW-organisatie gevoerde beleid of bij de mogelijkheden die men
daar denkt te hebben voor de plaatsing van nieuwe werknemers. Daarom kunnen de
relaties van de S W-örganisatie met verwijzende instanties van groot belang zijn. Deze
relaties kunnen eveneens worden beschouwd als een poging de onzekerheid ten
aanzien van de toestroom van nieuwe kandidaat-werknemers te reduceren . Op deze
wijze kunnen 'onjuiste' aanmeldingen worden voorkomen of kan de wijze van
aanmelden meer in overeenstemming worden gebracht met de werkwijze en
mogelijkheden van de SW-organisatie.
Hiermee zijn drie manieren aangegeven waarop de onzekerheid, die voor de SWorganisatie voortvloeit uit de toestroom van kandidaat-werknemers, zou kunnen
worden gereduceerd. De vraag blijft echter open in hoeverre op deze wijze inderdaad
de bestaande onzekerheid wordt gereduceerd. Van groot belang daarbij is, wat de
betekenis is van procedures, formele regels en relaties met verwijzers voor de bij de
toetreding betrokken funktionarissen en hoe deze hiermee omgaan.
1
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II De toetreding als selektie
De toetreding tot de sociale werkvoorziening kan ook worden beschouwd als een
selektieproces. Tijdens de toetreding worden verschillende beslissingen genomen. In
sterk vereenvoudigde vorm kan dat als volgt worden weergegeven.
selektie

soort werk

plaatsing

Bij iedere beslissing bestaan verschillende keuzemogelijkheden, die deels bepaald zijn
door het formele programma. De toetreding begint met de beslissing iemand al of niet
aan te melden. Vervolgens moet worden besloten of de persoon wel of niet tot de
sociale werkvoorziening wordt toegelaten. Daarna moet worden besloten wat voor
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soort werk hij zal gaan doen. Aan het eind van de toetreding moet worden besloten of
hij wel of niet direkt een dienstverband zal krijgen en in wat voor loongroep hij terecht
zal komen. Het gaat hier slechts om de belangrijkste beslissingen. Overigens speelt
hier nog doorheen de beslissing omtrent de duur van de toetreding.
Voor de bestudering van een selektieproces zoals hier globaal weergegeven, zijn twee
benaderingen mogehjk.
Bij de eerste benaderingswijze is men geinteresseerd in de uitkomsten van de
verschfllende beslissingen. Men wil weten of in deze uitkomsten bepaalde regelmatigheden optreden, bijvoorbeeld dat er verschillen in uitkomsten bestaan tussen
verschillende kategorieen kandidaat-werknemers of tussen verschillende organisaties.
Hiertoe wordt van een (groot) aantal toetredingsgevallen geregistreerd hoe de
kandidaat-werknemers bij de verschillende beslissingen verdeeld worden over de
verschillende alternatieven. Vervolgens kunnen de uitkomsten van de verschillende
beslissingen worden gerelateerd aan bepaalde kenmerken van de kandidaatwerknemers. Deze benaderingswijze lijkt een aantal mogelijkheden te bieden. Zo kan
men op deze wijze bijvoorbeeld tot de konklusie komen, dat, alhoewel de betrokken
funktionarissen dit wellicht niet eens in de gaten hebben, kandidaten met een
bepaalde handicap een grote kans maken op bepaald werk, of dat bepaalde
kandidaten vaker worden afgewezen.
Deze benaderingswijze levert echter ook Problemen op. De besluitvorming die achter
deze selektie plaats yindt, blijft een 'black box'. Op deze wijze krijgen we weliswaar
inzicht in de regelmatigheden in de uitkomsten van de beslissingen, maar niet in de
regels, zoals die tijdens de beslissingen worden gehanteerd. Bovendien moet men zieh
baseren op bestaande registratie-gegevens. Vooral vanuit ethnomethodologische
hoek is erop gewezen dat interpretatie op basis van dergehjke gegevens riskant kan
zijn. Ook uit dit onderzoek blijkt dat men voorzichtig moet zijn met het gebruik van
registratie-gegevens. Het gaat hier om twee aspekten.
In de eerste plaats moeten van de kandidaat-werknemers bepaalde kenmerken
worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van een handicapkode. Het toekennen
van een dergelijke kode veronderstelt een interpretatie. Uit dit onderzoek blijkt dat er
soms grote verschillen bestaan in het toekennen van deze handicapkodes. Het grootste
probleem hierbij is dat de verschillen in interpretatie en gebruik van deze kodes
kunnen samenhangen met de wijze van besluitvorming. Zo kan het feit dat in plaats
van kode XVI ('geen medisch konstateerbare handicap') de kode Vb ('oligofrenie') is
toegekend, van invloed zijn op de besluitvorming. Uit dit onderzoek blijkt dat bij
sommige organisaties om die reden kode Vb wel eens wordt toegekend. Ook op
andere wijzen blijkt een verschil in het gebruik van deze kodes tussen de verschillende
funktionarissen. Indien deze verschillen in interpretatie en gebruik worden genegeerd,
kan het zijn, dat verschillen in de uitkomsten van beslissingen worden gekonstateerd,
die echter een gevolg zijn van verschillende wijzen van köderen en klassificeren.
Een tweede probleem hangt hier nauw mee samen. Er kunnen verschillen in
registratie optreden ten gevolge van verschillen in de wijze van werken tussen
organisaties of funktionarissen. Het kan dan zijn dat men verschillen konstateert in de

5

uitkomsten van beslissingen, terwijl het in feite de vraag is of dergelijke verschillen
wel bestaan. Dit kan opnieuw worden duidelijk gemaakt aan de hand van resultaten
uit dit onderzoek.
Bij veel van de onderzochte organisaties maakt men een onderscheid tussen een
informele en een fonnele aanmelding. Een deel van de kandidaten wordt eerst
informeel aangemeld. Bij sommige kandidaten blijft het hierbij. Nog tijdens de
informele aanmeldingsfase wordt de toetreding om uiteenlopende redenen afgebroken. Bij de meeste organisaties gaat men pas registreren als er sprake is van een
fonnele aanmelding. Dit houdt in dat van een, per organisatie waarschijnhjk
verschillend, deel van de kandidaten geen gegevens beschikbaar zijn. Dit zou nog niet
een groot probleem behoeven te zijn, als het hier siechte om een gering deel van de
kandidaten zou gaan. Dit is waarschijnhjk echter niet het geval. Bij een van de
onderzochte,organisaties probeerde men alle kandidaten, dus ook de siechte
informeel aangemelde kandidaten, te registreren. In 1980 waren bij deze organisatie
560 kandidaten in behandeling. Hiervan werden er 49 formeel afgewezen. Het bleek
echter dat daarnaast bij 190 kandidaten de toetreding al was beeindigd voordat deze
formeel behandeld waren.
Omdat het onderscheid tussen fonnele en informele aanmelding en daarmee het
aantal uiteluitend informeel aangemelde kandidaten per organisatie verschilt, kunnen
registratiegegevens een heel vertekend beeld opleveren over de feitelijke selektie. Zou
men zieh bij de hiervoor genoemde organisatie beperken tot de fonnele aanmeldingen, dan bedraagt het afwijzingspercentage 13.2 procent. Nemen we de
kandidaten echter ook in beschouwing bij wie geen fonnele afwijzing plaate vond,
dan blijkt dat 42.6 procent van de kandidaten afvalt.
Konkluderend, op basis van bestaande registratie-gegevens kunnen verschillen in
selektie worden gevonden, die echter niet samen hoeven te hangen met de werkelijke
mate van selektie, als wel een gevolg zijn van verschillen in de wijze van registratie.
In de tweede benaderingswijze van selektieprocessen worden deze problemen met
registratie-gegevens herkend. Dat sociologen op basis van dergelijke registratiegegevens soms toch proberen verschijnselen te verklaren, wordt bekritiseerd. Deze
werkwijze namelijk,verdoezelt het feit dat de verschillen in registratie-gegevens op
onontwarbare wijze zijn verbonden met de organisationele aktiviteiten binnen de
instelling die de statistieken produeeert...' .
In plaate van zieh te koncentreren op de registratie van uitkomsten van beslissingen,
worden in deze benaderingswijze de beslissingen zelf centraal gesteld. Het gaat er
daarbij om te achterhalen op welke wijze funktionarissen de mensen, waar zij
beslissingen over nemen, definieren en inpassen in de door de organisatie aangereikte
kategorieen. Dit betekent dat moet worden nagegaan hoe met behulp van typifikaties
funktionarissen zieh een beeld vormen over de kandidaat-werknemers. De aandacht
verschuift daarmee van de uitkomsten van beslissingen naar de aehtergronden van
beslissingen, zoals die in de alledaagse routines worden genomen.
Overigens betekent dit niet dat er vanuit deze benaderingswijze totaal geen
3

6

