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Werkloosheid
in goede banen

Woensdag 12 mei 2010, 13.00-18.00 uur 
Apollozaal, ministerie van vws, Den Haag



Onlangs verscheen de scp-publicatie Een baanloos bestaan. 
De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en wer-
kenden. De studie bevat een analyse van de huidige leefsituatie 
van uitkeringsontvangers en werkenden, en van de verande-
ringen die daarin de laatste decennia hebben plaatsgevonden. 
Naar aanleiding van deze publicatie organiseert het scp op 
12 mei 2010 een studiemiddag met het thema Werkloosheid in 
goede banen. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

 Hoe realistisch is het beleidsuitgangspunt Iedereen aan het 
werk? Is ‘workfare’ het voorland van de moderne werkloze? 
Is het zinvol het recht op een uitkering te vervangen door 
het recht op (of de plicht tot) werk? Zijn werklozen daartoe 
in staat en uiteindelijk bij gebaat, in termen van hun finan-
ciële positie, hun arbeidsmarktkansen, en hun fysiek en 
psychisch welbevinden?

 Is in Nederland sprake van een groeiende werkloosheidscul-
tuur en hoe manifesteert deze zich? Zijn de moderne werk-
lozen in toenemende mate calculerend, en eisen ze hun 
rechten assertief op? Of is er juist sprake van een groeiende 
onderklasse van werklozen die zwakke banden hebben 
met de samenleving, die uit het zicht van uitvoerings- 
instanties raken, en voor wie weinig uitzicht op verbetering 
bestaat? Zijn zulke nieuwe werklozen in bepaalde buurten 
geconcentreerd? 

 Is het realistisch te veronderstellen dat de uitvoering op de 
leest van ‘workfare’ geschoeid kan worden? Wat zijn daar-
bij de kansen en risico’s? Is het mogelijk om uitvoerings- 

 instanties (uwv, gemeentelijke dienst szw) de juiste prik-
kels te geven om iedereen efficiënt en effectief aan het 
werk te krijgen? Hoe zit het met de systeemverantwoorde-
lijkheid van de rijksoverheid en het toezicht van gemeenten 
(bijvoorbeeld de rol van de gemeenteraad)?

De bijeenkomst richt zich op een publiek van wetenschappers, 
beleidsmakers en medewerkers van uitvoeringsinstanties. De 
middag wordt voorgezeten door Paul Schnabel. Na een intro-
ductie van de studie Een baanloos bestaan zullen drie sprekers 
hun licht laten schijnen over bovenstaande thema’s. Hierna is 
er ruimte voor discussie met de zaal. 



Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur Opening door de dagvoorzitter 
 Prof. dr. Paul Schnabel, directeur scp
13.40 uur Presentatie Een baanloos bestaan 
 Patricia van Echtelt, onderzoeksgroep Arbeid, 

Inkomen en Sociale Zekerheid, scp
14.00 uur Thema 1: Iedereen aan het werk?
 Prof. dr. Paul de Beer, bijzonder hoogleraar 

Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van 
Amsterdam

14.30 uur Thema 2: Werkloosheidscultuur 
 Prof. dr. Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene 

Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
15.00 uur Pauze
15.30  uur Thema 3: De uitvoering
 Prof. dr. Romke van der Veen, hoogleraar Sociologie 

van arbeid en organisatie aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam

16.00 uur Forumdebat o.l.v. Paul Schnabel met de sprekers 
en de zaal

17.00 uur Borrel

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar 
Angelique Dees: a.dees@scp.nl
De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. 
Mocht na aanmelding blijken dat u onverhoopt toch niet kunt 
deelnemen, wilt u dat dan via het bovengenoemd e-mail 
adres melden? 



Adres en route

Apollozaal, ministerie van vws
Parnassusplein 5  
2511 vx Den Haag

Bij het ministerie geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kun-
nen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart. 

Openbaar vervoer
Het ministerie van vws ligt op loopafstand (circa 5 minuten) 
van Den Haag Centraal Station. Neem de linker uitgang van 
het Centraal Station. U loopt onder het ministerie van vrom 
door. Over de brug slaat u rechtsaf de Zwarteweg in. U wan-
delt onder het tramviaduct door. Na ongeveer 30 meter loopt 
u links het Parnassusplein op. De hoofdingang bevindt zich 
aan de rechterkant van dit plein.

Per auto
Uit de richting Utrecht  
Volg de a12 tot het Prins Clausplein. Daarna doorrijden richting 
Den Haag centrum. Vervolgens afslag Den Haag centrum 
(afrit 2) nemen. Aan het einde van de afslag linksaf en dan het 
Prins Bernardviaduct op. Bij de afrit links voorsorteren en 

bij de stoplichten aan het eind van het viaduct een U-bocht 
linksom maken. Rij de ventweg op (neem dus niet de oprit van 
het viaduct) en volg de borden ‘Helicon’. Links onder het Bern-
hardviaduct door, de Oranje Buitensingel op. Bij de tweede 
mogelijkheid links de brug over en direct weer links. De 
ingang van de parkeergarage ‘Helicon’ bevindt zich dan rechts 
vlak voor het tramviaduct.  
Indien deze garage vol is, kunt u parkeren in de nabijgelegen 
garage van het ministerie van vrom of andere met P aangege-
ven garages in de buurt.

Uit de richtingen Amsterdam en Rotterdam  
Volg de a4 richting Prins Clausplein. Daarna afslaan naar de 
a12 richting Den Haag centrum. Vervolgens routebeschrijving 
zoals vanuit Utrecht.


