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De opdracht van de Wiardi Beckman Stichting
De WBS stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, deze
wetenschappelijk te analyseren vanuit een lange-termijn perspectief en sociaaldemocratisch
gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren.
Te midden van de naschokken van de zware financiële en economische crisis zijn Nederland en
Europa zich aan het heruitvinden. De bestuurlijke en financiële logica dreigen daarbij te
overheersen. Tegen die achtergrond is het van belang dat de sociaal-democratie herkenbaar en
betrouwbaar is op een aantal kernwaarden en –doelstellingen. Met het Van Waarde project heeft
de WBS dit morele kompas van de sociaal-democratie willen actualiseren en ijken aan de
dromen en verzuchtingen van de mensen. De WBS wil met haar werkwijze deze ‘doorbloede’
manier van politiek bedrijven in de sociaal-democratie benoemen, bundelen en versterken.
Het gaat daarbij telkens om:
-

-

-

het optekenen van persoonlijke aspiraties en problemen van de mensen: van de
klassieke aanklachten tegen slechte arbeidsomstandigheden tot hedendaagse wensen
om ontplooiing binnen het werk op een enigszins ontspannen wijze te combineren met
de rest van het leven;
de verbinding van die persoonlijke verhalen met wetenschappelijke analyse en
maatschappijkritiek (van welke trends maken deze persoonlijke ervaringen deel uit,
welke daarvan willen we bevorderen, welke afremmen) en vergezichten (hoe zou een
rechtvaardiger samenleving er uit zien), waarmee de stap van persoonlijke problemen
naar publieke issues wordt gemaakt;
reflectie op het succes en falen van ‘concrete hervormingsarbeid’ in die wenselijke
richting - mede via internationale vergelijking - met als resultaat een visie op wat ons te
doen staat.

De drie Van Waarde-publicaties Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw; Vooruit. De
verzwegen politiek van het dagelijks leven; en de bundel Tegenwicht. Waarom waarden ertoe
doen vormen de basis voor een meerjarig WBS-programma rond de vijf kerndoelstellingen uit
Van Waarde: bestaanszekerheid, goed werk, binding, verheffing, en zeggenschap. Daarin wordt
aan de ene kant onderzoek gedaan naar de internationale voorwaarden voor de uitbouw van de
rechtvaardige samenleving zoals wij die voorstaan in Nederland en daarbuiten, en aan de andere
kant worden voor verschillende Nederlandse beleidsdomeinen de kerndoelstellingen uit Van
Waarde geconcretiseerd en een sociaal-democratisch programma geformuleerd.
De WBS werkt daarbij in het besef van bescheidenheid, alleen al door de geringe omvang van
haar budget en staf, en in het besef dat alleen met een uitgebreide kring van vrijwilligers uit de
wereld van de wetenschap, maatschappelijke organisaties, en openbaar bestuur zij haar taken
kan vervullen. Een aantal experts uit deze kring is voor een periode als ‘fellow’ verbonden aan
de WBS, en draagt in die hoedanigheid bij aan het werk van de WBS. Met de vorming en
facilitering van thematische netwerken, wil de WBS ook bijdragen aan de versterking van de
kennisdemocratie en checks and balances langs de lijn van politieke issues, opdat leden van de
PvdA niet alleen een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren via de PvdA-afdeling in de plaats
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waar zij wonen, maar ook via de WBS-denktanks en netwerken over de thema’s waarop zij
expertise bezitten.

Onafhankelijkheid
Om deze doelstelling te kunnen vervullen is een onafhankelijke positie van de WBS essentieel.
Sensitiviteit voor maatschappelijke problemen en tegenstrijdigheden in beleid, en
ontvankelijkheid voor nieuwe inzichten vereisen onafhankelijkheid van bestaand beleid en
beleidsmakers. Onafhankelijkheid kenmerkt zowel de programmering, werkwijze, als inhoud
van de WBS-activiteiten.

Open relatie met de omgeving
De WBS streeft naar een open relatie met haar omgeving, naar een grote betrokkenheid bij de
programmatische functie van de PvdA, en naar een verdere versterking van haar
netwerkfunctie. Het voornemen tot een intensieve dialoog met de buitenwereld betreft om te
beginnen de totstandkoming van dit werkprogramma. We voeren regelmatig gesprekken over
de programmering met wetenschappers, maatschappelijke organisaties, lokale bestuurders, de
PvdA-fracties, onze PvdA-bewindslieden, de politiek leider, het partijbestuur en de
partijvoorzitter. Deze dialoog laat onverlet dat het curatorium van de WBS het programma
vaststelt.
De WBS wil - voortbouwend op het Van Waarde-onderzoek - intensief bijdragen aan de
versterking van de programmatische functie van de PvdA. Een goede coördinatie van
inhoudelijke projecten van de WBS met het programmatische werk onder verantwoordelijkheid
van het Partijbestuur, en de strategische ondersteuning van de fractie en bewindslieden draagt
bij aan de herkenbaarheid en effectiviteit van de politieke beweging. Een sterke
programmatische functie is juist nu de PvdA regeert van groot belang. Wie in de regering zit
moet echt rekenschap afleggen van haar standpunten en doet er goed aan ‘voor de fouten uit te
leren’.
De WBS kan een spilfunctie vervullen in de binding van talent en expertise aan de PvdA door in
het kader van haar projecten thematische en professionele kennisnetwerken op te bouwen en te
onderhouden waarin de sferen van politiek, maatschappelijke bewegingen, wetenschap en kunst
elkaar ontmoeten. Politici en bestuurders kunnen tevens een beroep doen op deze
‘kennisbanken’ van de WBS, wanneer zij behoefte hebben aan specifieke expertise, bijvoorbeeld
in de vorm van snel te organiseren strategische seminars over een actueel maatschappelijk
vraagstuk of een voorgenomen beleidshervorming.

Functies WBS
De Wiardi Beckman Stichting vervult tenminste drie functies: (1) zelfstandige analyse,
agendering en programmatisch werk; (2) een forum- en netwerkfunctie, inclusief internationale
vertegenwoordiging; en (3) ondersteuning van programmatisch werk in partij- en
verkiezingsprogrammacommissies van de PvdA. Hieronder wordt langs deze functies verslag
gedaan van de WBS-activiteiten in 2015.
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1. Zelfstandige analyse, agendering en programmatisch werk:
1.1 Meerjarenprogramma Van Waarde
Van Waarde Lokaal
In 2015 startte het onderzoek Van Waarde Lokaal, als vervolg op het Van Waarde onderzoek.
Het is een voortzetting van het Van Waarde project en van twee vingeroefeningen die daar uit
volgden, de studie ‘De politiek terug in de lokale politiek’ en een kleine reeks bijeenkomsten
over lokale democratie en media. Doel is om uitgaande van de kerndoelstellingen uit het Van
Waarde onderzoek – bestaanszekerheid, goed werk, binding, verheffing, en zeggenschap – een
visie op de toekomst van de verzorgingsstaat te ontwikkelen. Maar Van Waarde Lokaal is tevens
een actie-onderzoek waarin - in het licht van de decentralisatie van taken naar de gemeenten verhalen worden opgehaald van clienten, werkenden, mantelzorgers en bestuurders in het
sociale domein. Het onderzoek op micro-niveau leert ons onder welke voorwaarden positieve
doorbraken mogelijk zijn in de richting van de vijf Van Waarde-doelstellingen, toegespitst op de
vier domeinen die we onderzoeken: werk en inkomen; (langdurige) zorg, jeugdzorg en passend
onderwijs. Het onderzoek leert ons ook welke discrepanties optreden ten aanzien van onze
waarden met de praktijk, en hoe dat komt.
Aan het onderzoek is een denktank van wetenschappers, (oud-)wethouders en andere
professionals met veel ervaring in het sociale domein verbonden. Zij adviseren op meso-niveau
over beleidsaanvullingen of beleidshervormingen die nodig zijn als sprake is van een cumulatie
van problemen, in de reformistische traditie van de sociaal-democratie. Deze adviezen worden
bij het onderzoek gepubliceerd. Op macro-niveau beschouwen we wat de cumulatie van
problemen ons leert over grote spanningen in de economie, samenleving en overheid, en wat dit
betekent voor een sociaal-democratische visie op de verzorgingsstaat op lange termijn.
Het casus-onderzoek is op een speciaal voor het onderzoek gebouwde website gepubliceerd.
Deze is in het voorjaar van 2016 online gegaan, www.vanwaardelokaal.nl. Van Waarde Lokaal is
voor een groot deel een open onderzoek: we streven naar een ‘publiek gesprek’ over de
toekomst van de verzorgingsstaat. Het is de bedoeling zo veel mogelijk mensen te laten mee
doen en te laten meedenken. We bieden een format voor interviews en blogs met behulp
waarvan ook derden aan ons onderzoek kunnen meedoen. We organiseren daarnaast
workshops voor externe interviewers en bloggers. We richten ons hierbij in eerste instantie
expliciet op actieve leden in PvdA-afdelingen. Bij de WBS vindt een toets plaats op de externe
bijdragen, en wordt op basis van deze bijdragen een probleemanalyse of doorbraak
geformuleerd.
In 2015 zijn onze criteria geoperationaliseerd (de vijf kerndoelstellingen uit Van Waarde,
toegespitst op de veranderingen rondom zorg en werk); zijn zo’n honderd interviews op het
terrein van jeugdzorg, werk en inkomen en gehouden en uitgewerkt; is een reeks van
voorbereidende bijeenkomsten bij afdelingen waarbij mensen werden klaargestoomd om te
interviewen over de participatiewet; is de website afgerond; zijn de plannen gepresenteerd aan
betrokken politici op landelijk en lokaal niveau. Voor 2016 staan naast de geslaagde
openingsmanifestatie met onderzoeksresultaten op het gebied van werk publieke
bijeenkomsten op het gebied van ouderen en jeugd op het programma.
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Van Waarde Lokaal is een project van de Wiardi Beckman Stichting waarbij met enige regelmaat
wordt samengewerkt met het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA.

Van Waarde Duurzaam
In samenwerking met de WBS denktank Duurzame Ontwikkeling en het PvdA
verenigingsnetwerk PvdA Duurzaam, is een project gestart over het sociaal-democratische
antwoord op de grote ecologische uitdagingen van deze tijd. In het verleden zijn over diverse
duurzaamheidsthema’s WBS-publicaties verschenen, maar er bestaat geen standaardwerk met
sociaal-democratische uitgangspunten, analyses en uitgewerkt programma op het hele terrein
van de duurzaamheidsproblematiek. Een redactie bestaande uit Hans Opschoor, Heleen de
Coninck, Rudy Rabbinge, Lieke Melsen, Menno Hurenkamp en Monika Sie werkte aan een bundel
met deze doelstelling, te verschijnen half 2016, opdat de verkiezingsprogrammacommissie voor
de Tweede Kamerverkiezingen er nog op kan bouwen. WBS-medewerk Jan Erik Keman en de
stagiaires Myrthe Martinot en haar opvolgster Emma Barnhoorn doen volgens de methode uit
het Vooruit-onderzoek interviews doen op het terrein van de voedselproblematiek en de
luchtkwaliteitsproblematiek. Andere auteurs zijn Monika Sie en Menno Hurenkamp, Rudy
Rabbinge en Henk van Latesteijn, Hans Opschoor, Jan Pronk, Joyeeta Gupta, Daniëlla Dam- de
Jong, Linda Steg en Wokje Abrahamse, Herman Vollebergh, Albert Faber, Wijnand Duyvendak,
Jan Erik Keman en Emma Barnhoorn, Maarten van Poelgeest, Bas Eijckhout en Paul Tang,
Socrates Schouten, Arthur Eijs, Hans Dagevos, Lieke Melsen, Heleen de Coninck en Koen Groot.
In samenwerking met PvdA Duurzaam is in dit kader in november 2015 ook een goed bezocht
een publieksdebat georganiseerd.

Van Waarde Internationaal – Denktank vluchtelingencrisis
Aanleiding van dit onderzoek vormt de ernstige vluchtelingencrisis, die - door de nu al vijf jaar
aanhoudende en vernietigende oorlog in Syrie, conflicten, instabiliteit en onveiligheid in andere
landen in het Midden Oosten en Afrika, evenals gebrek aan toekomstperspectief en toenemende
bevolkingsdruk in omvangrijke regio’s in Afrika - naar verwachting in de toekomst ook nog zeer
veel van de politiek zal blijven vragen. Doel van het project is inzicht te verwerven in de
opeenvolgende schakels van de migratieketen, in de gevolgen van de maatregelen die al door de
Europese Unie en Nederland zijn genomen (of juist het gebrek daaraan), en een langetermijn
visie te ontwikkelen op het beleid dat de EU en Nederland ten aanzien van de crisis zouden
moeten voeren. Daartoe worden twee sporen gevolgd: ten eerste organiseert de WBS in
samenwerking met de PvdA Euro-delegatie en de Tweede Kamerfractie van de PvdA een reeks
missies naar de verschillende schakels van de migratieketen: landen van herkomst, landen in de
regio waar vluchtelingen worden opgevangen, landen vanwaaruit vluchtelingen vertrekken naar
Europa, landen waar zij voor het eerst voet aan Europese wal zetten, transitlanden en landen
van bestemming waaronder Nederland. Daarnaast is een denktank van wetenschappers, experts
uit het veld (ngo’s, woningcorporaties, correspondenten) en politici (lokaal, nationaal en
Europees) gevormd, die elke schakel van de migratieketen onder de loep neemt. In 2015 heeft
een eerste missie plaatsgevonden naar de Hongaars/Kroatische grens en Budapest. Ook spraken
de leden van de denktank tijdens een eerste constituerend beraad over het normatieve en
juridische kader en de definitie van de situatie. Betrokken politici zijn: Kati Piri en Paul Tang
(leden PvdA-delegatie Europees Parlement) en hun medewerker Michiel Kruyt, Attje Kuiken,
Marit Maij en Ahmed Markouch (leden PvdA-fractie Tweede Kamer) en Martijn Balster en
Giselle Schellekens (raadsleden in respectievelijk Den Haag en Nijmegen). Overige leden van de
denktank zijn: Klara Boonstra, Ko Colijn, Mark Elchardus, Egbert de Vries, Han Entzinger, Cyrille
Fijnaut, Marco Florijn, Jan Gruiters, Maarten den Heijer, Thea Hilhorst, Karlijn Muiderman, Enis
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Odaci, Paul Scheffer, Jan Marinus Wiersma, Myrthe Wijnkoop. De WBS-projectgroep bestaat uit
Monika Sie, Rene Cuperus, en Annelies Pilon als projectsecretaris, ondersteund door de
stagiaires Mariska Pijpers, Maren Backbier, Gijs Rooijakkers, en Janne-Ruth Riemersma.
Fotograaf Werry Crone verzorgt de reportages van de missies. De output van het project heeft de
vorm van een website die eind mei on-line gaat, en een bundel onder redactie van Monika Sie en
Rene Cuperus, bestaande uit twee delen (kader en de verschillende schakels van de
migratieketen) die in de nazomer van 2016 zal verschijnen. Dit project is een samenwerking
tussen de PvdA Euro-delegatie, het WBS Europafonds en de WBS.

Van Waarde in de PvdA
Zowel vanuit de commisssie die kandidaten voordraagt voor de Tweede Kamerfractie van de
Partij van de Arbeid als vanuit de commissie die het concept-verkiezingsprogramma schrijft is
grote belangstelling getoond voor Van Waarde. Mede aan de hand van gesprekken met Monika
Sie is het profiel voor kandidaat volksvertegenwoordigers nader ingevuld door de
kandidaatstellingscommissie Van den Berg. Wat betekent Van Waarde voor de competenties,
houdingen en vaardigheden van kandidaten? Menno Hurenkamp levert als lid van de
verkiezingsprogrammacommissie Meijer een Van Waarde deel voor het verkiezingsprogramma
2017 aan.
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1.2 Socialisme en Democratie
S&D wisselde van uitgever, tussen 2015 en 2016 vond de overstap plaats van Uitgeverij Boom
naar Uitgeverij Van Gennep, die ook de andere publicaties van de WBS verzorgt.
Nummer 1
Het eerste nummer van 2015 stond vooral in het teken van goed werk. Jaap de Koning, Frank
Vandenbroucke, Annemarieke Nierop, Roland W.B. Blonk en Bert Otten gaven 5 recepten voor
een betere arbeidsmarkt. Deze artikelen waren mede inzet van de goedbezochte
publieksbijeenkomst ‘Liefde voor Werk’, op 14 februari in Pakhuis de Zwijger Amsterdam.
Verder schreef de aan de UU verbonden econoom Rens van Tilburg over de grenzen van het
stabiliteitspact, zette redactielid en toenmalig senator Marijke Linthorst uiteen waarom zij bij
het zorgdebat tegen de voorstellen van minister Schippers stemde en keerde honorair
hoogleraar Flip de Kam zich tegen de voorgenomen verhoging van de btw. Kamerlid Ahmed
Marcouch schreef een stuk naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo.
Nummer 2
Een deel van het tweede nummer was gewijd aan progressieve samenwerking en mede inzet
van de goedbezochte publieksbijeenkomst ‘Toekomst voor links’ op 24 maart in De Balie in
Amsterdam. Daarvoor bogen Merijn Oudenampsen & Dylan van Rijsbergen, Rens van Tilburg,
Femke Roosma, Bart Top, Pim Paulusma, Jasper Blom, Matthijs Rooduijn, Sara Murawski en Josje
den Ridder zich over de vraag wat de toekomst voor links moet zijn. Het nummer en de
bijeenkomst over linkse samenwerking waren opgezet in samenwerking met het
wetenschappelijk bureau van GroenLinks en met wat aarzelende steun van de SP. Het kreeg de
nodige weerklank in de media en in de verschillende politieke partijen. Het onderwerp wordt
voortgezet. Verder schreven André Krouwel & Nachshon Rodrigues Pereira over het verlies van
de PvdA bij de Statenverkiezingen, gaven universitair docent sociologie aan de VU Dimitris
Pavlopoulos en redactielid Ruud Koole ieder hun visie op de overwinning van het Griekse Syriza
en de daaropvolgende onderhandelingen met de eurogroep, reageerde hoogleraar Maurits
Berger op het stuk van Ahmed Marcouch in S&D nr 1, en laakte AMC-voorzitter Marcel Levi de
marktwerking in de zorg. Roeline Knottnerus van SOMO keerde zich in haar artikel tot slot tegen
het handelsverdrag TTIP.
Nummer 3
In het juninummer schreven Jan van Zijl, Saskia Boumans, Iris Andriessen & Jaco Dagevos en
Ruud Koopmans over het thema binding. Verder deden hoogleraar aan de Erasmus Universiteit
Bas Jacobs en Roos van Os van SOMO voorstellen voor een nieuw belastingstelsel, schetste
redactielid Paul de Beer de voor- en nadelen van het basisinkomen en ontkrachtten Christian
Mommers van Amnesty International & Myrthe Wijnkoop van Vluchtelingenwerk Nederland een
aantal mythen over de opvang in de regio. Tot slot gaven Europarlementariër Agnes Jongerius &
beleidsmedewerker Gerard Oosterwijk aan waarom zij voorlopig tegen TTIP zouden stemmen.
Nummer 4
In het augustusnummer van S&D was er met het S&D Thema ‘Of de politiek zich weer eens wil
roeren in het onderwijsdebat’ ruim aandacht voor het onderwijs. Emeritus hoogleraar
onderwijskunde Sjoerd Karsten, redactielid Marijke Linthorst en schooldirecteur Saskia
Grotenhuis schreven over de dreigende tweedeling tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide
ouders. Daarnaast bekritiseerden honorair hoogleraar Flip de Kam en econoom Robin Fransman
de belastingplannen van het kabinet. Het stuk van De Kam werd in verkorte versie gepubliceerd
in het FD. Verder liet directeur van The Broker Frans Bieckmann zien wat de PvdA van het
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Spaanse Podemos kan leren, maakte houder van de Den Uyl-leerstoel Frank Vandenbroucke zich
hard voor een sociaal Europa, zette burgemeester Paul Depla uit waarom de wietteelt
gereguleerd moet worden en pleitten curatorium lid Marco Florijn & docent Rieks Osinga voor
meer academische reflectie in het debat rond het basisinkomen. Tot slot schreef adviseur van
AEF Maarten Veraart een artikel over privatiseringen en liberaliseringen in het algemeen en NS
en Prorail in het bijzonder. Zijn artikel werd tijdens het Tweede Kamerdebat over Prorail van 10
september door Duco Hoogland aangeraden als leestip.
Nummer 5
In het najaar groeide de vluchtelingenstroom naar de EU exponentieel. In het novembernummer
droegen verschillende auteurs oplossingen aan voor deze uiterst gecompliceerde kwestie.
Christian Mommers & Myrthe Wijnkoop keken naar de kabinetsplannen over opvang in de regio,
fractievoorzitter in Groningen Carine Bloemhoff gaf aan hoe gemeenten en rijk de opvang
kunnen regelen, historicus Thomas von der Dunk beschreef de gevolgen voor de lange termijn
en redactielid Marijke Linthorst plaatste vraagtekens bij het onderscheid tussen politieke en
oorlogsvluchtelingen, en economische migranten. Verder schreef redactielid Paul de Beer een
uitgebreide analyse over de geschiedenis van de sociale zekerheid, waarschuwde NRC-journalist
Hubert Smeets de PvdA voor Putinversteher, bekritiseerde socioloog Fabian Dekker het idee van
de 36-urige werkweek en beschreef senior wetenschappelijk medewerker van de WRR Meike
Bokhorst het gebrek aan zeggenschap voor de burger in de participatiesamenleving.
Nummer 6
De relatie tussen de vakbeweging en de PvdA stond in het laatste nummer van 2015 centraal.
FNV-voorzitter Ton Heerts, oud-minister en vakbondsvrouw Ella Vogelaar en
beleidsmedewerker van de AWVN Hendrik Noten & burgemeester van Dalfsen Han Noten uitten
hun zorgen en gaven aanknopingspunten. Verder analyseerde redactielid Ruud Koole de
toespraak die de Franse president Hollande gaf naar aanleiding van de aanslagen in Parijs, hield
redactielid Tom Eijsbouts een vurig pleidooi voor het VN-Vluchtelingenverdrag, gingen Joyce
Hamilton van het COC, WBS-medewerker Annelies Pilon & WBS-fellow Jan Marinus Wiersma
dieper in op het disfunctioneren van de rechtsstaat in veel EU-lidstaten en schreef oudEuroparlementariër voor GroenLinks Joost Lagendijk over hoe links met Erdogan moet omgaan.
Tot slot gaf econoom Wimar Bolhuis aan waarom serieuze innovatie alleen van de overheid
verwacht kan worden.
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2. Forum- en netwerkfunctie
2.1 Onderzoeksprojecten
Bestaanszekerheid en goed werk: onderzoek naar schijnconstructies
In samenwerking met de FNV en het WBS Europafonds – die het onderzoek mede financierden –
voerde de WBS een onderzoek uit naar het afwentelen van kosten en risico’s door werkgevers
op werknemers en de mogelijkheden om schijnconstructies op de arbeidsmarkt aan te pakken.
We deden dat in drie verschillende sectoren: wegtransport, pakketpostbezorging en het primar
onderwijs. Op 30 maart organiseerden Annemarieke Nierop en Monika Sie een besloten seminar
hierover. Sprekers waren Lisa Berntsen (verbonden aan de UvA) en Agnes Akkerman
(verbonden aan o.a. de RUG). Overige aanwezigen: Mariëtte Patijn (FNV), Sadet Karabulut (SP
Tweede Kamer), Roos Vermeij (PvdA Tweede Kamer), Dorrit de Jong (GroenLinksfractiemedewerker), Jasper Blom (directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks),
Thijs Kerckhoffs (ministerie van Sociale Zaken), Wimar Bolhuis (ministerie van Financiën), Jan
Cremers (AIAS) en Pim Paulusma (FNV). Het onderzoek is als e-publicatie verschenen op de
website van de WBS.

Binding: de bevordering van sociale en culturele integratie
Monika Sie, Rene Cuperus, Mark Elchardus en stagiaire Gijs Rooijakkers hebben eerste stappen
gezet voor een ‘Nieuwe Doorbraak’-project over de bevordering van sociale en culturele
integratie van moslims in Nederland. Gijs Rooijakkers brengt onderzoek in kaart naar de mate
van sociale en culturele integratie; normatief werk over de noodzaak hiertoe; en empirisch werk
over manieren om sociale en culturele integratie te bevorderen. Een tweede stap in dit
onderzoek is het interviewen van een twintigtal onderzoekers en ervaringsdeskundigen naar de
bevordering van sociale en culturele integratie, en de vorming van een ‘Nieuwe Doorbraak’groep waarin van gedachten gewisseld zal worden over deze thematiek.

Omstreden vrijheid
In Omstreden Vrijheid schreven Hans Boutellier, René Cuperus, Bob de Graaff, Myrthe Hilkens,
Henk Hofland, Erik Huizer, Menno Hurenkamp, Marnix Krop, Bram Mellink, Merijn
Oudenampsen, Ingrid Robeyns, Margo Trappenburg, Rens van Tilburg, Willem
Trommel en Liesbet van Zoonen over een rijker, minder materialistisch en minder populistisch
vrijheidsbegrip. Het boek stond onder redactie van Hans Boutellier, René Cuperus en Menno
Hurenkamp. Het werd begin 2015 onder levendige belangstelling gepresenteerd, met
vervolgpresentaties in onder meer de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

2.2 Internationale bijeenkomsten
Op 1 september organiseerden WBS en Policy Network, de Britse centrum-linkse denktank, een
internationale conferentie in De Balie in Amsterdam, onder het motto: British Labour meets
Dutch Labour. Overdag was er een besloten programma van rondetafels; ‘s avonds was er een
publieke discussiebijeenkomst. Een rondetafel was gewijd aan ‘’The Social Reality of Europe: the
politics of ‘Social Europe’’’, met deelname van onder meer Roger Liddle, Anton Hemerijck
(decaan Vrije Universiteit Amsterdam, London School of Economics), Catelene Passchier (Vicevoorzitter FNV), René Cuperus en Monika Sie Dhian Ho. Een tweede rondetafel-sessie was
gewijd aan ‘’Progressive Politics in the New Hard Times: lessons from a lost election by Labour’’.
Met actieve deelname van: Patrick Diamond, vice-voorzitter and onderzoeksdirecteur van Policy
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Network, Mei Li Vos (lid PvdA Tweedekamerfractie), Hans Anker (consultant Anker Solutions),
André Krouwel (Vrije Universiteit Amsterdam / Universiteit van Amsterdam, KiesKompas),
Ronald Plasterk (Minister van Binnenlandse Zaken), Lodewijk Asscher, vice-premier en minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Chuka Umunna, Labour MP and UK shadow business
secretary. Ook was er een uitverkocht publieksprogramma in de avond, met Chuka
Umunna, Lodewijk Asscher, en Roger Liddle.
Een ander publieksprogramma dat de WBS organiseerde samen met de S&D groep uit het
Europese Parlement, was The Crisis of European Security, op 12 september 2015 in De Balie.
Aanleiding was de groeiende spanning tussen Rusland en Europa die vraagtekens zet bij de
veiligheid in Europa. Zijn de illegale annexatie van de Krim door Rusland en het aanhoudend
conflict in Oost-Oekraine, tekenen van een nieuwe koude oorlog? Moeten we accepteren dat ons
continent opnieuw wordt verdeeld in invloedssferen of is er nog een manier om uit deze
impasse te komen door de dialoog aan te gaan met Moskou? Sprekers waren onder andere Kati
Piri (lid van de PvdA Eurodelegatie), Karsten Voigt (German Council on Foreign Relations),
Stefan Füle (voormalige Eurocommissaris voor uitbreiding en Europees nabuurbeleid), Rene
Cuperus, Knut Fleckenstein (vice-voorzitter van de S&D groep in het EP), Hannes Swoboda
(voormalig voorzitter van de S&D-groep), Michiel Servaes (PvdA buitenlandwoordvoerder
Tweede Kamer), Jan Marinus Wiersma (fellow WBS), Ioan Pascu (Roemenie, vice-voorzitter van
het Buitenlandcomite van het EP), Bob Deen (OVSE) en minister van Buitenlanse Zaken Bert
Koenders. Caroline de Gruyter zat de bijeenkomst voor.
Daarnaast gaf Rene Cuperus ettelijke voordrachten over populisme in Duitsland, (aan de
Universiteit van Rostock, aan Bundesinstitut fur politische Bildung in Schwerin, aan de
Universiteit van Göttingen) daar hij naast zijn WBS-werkzaamheden, in deeltijd als
gastonderzoeker verbonden is aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam.
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2.3 Werkgroepen
Werkgroep partijpolitieke processen
De werkgroep fungeert als een discussieplatform over onderwerpen die direct of indirect
strategische, machtspolitieke en institutionele aspecten betreffen van het politieke en
bestuurlijke bedrijf. Ruud Koole is voorzitter, Arie de Jong secretaris. In 2015 kwam de
werkgroep 6 maal bijeen.
Op de bijeenkomst van 9 februari hield Ronald Plasterk, lid van de werkgroep, een inleiding over
‘Burgerschap’, met een co-referaat van Menno Hurenkamp, waarbij ook de veranderende relatie
tussen overheid en burger aan de orde was.
Op de bijeenkomst van 8 april was André Krouwel te gast bij de werkgroep voor een analyse van
de verkiezingsresultaten van maart (Provinciale Staten, met in het verlengde Eerste Kamer en
Waterschappen).
Op 22 juni gaf Bram van Ojik een inleiding over de positie van GroenLinks en zijn ervaringen met
GroenLinks in het politieke landschap. Hij was een maand eerder teruggetreden als politiek
leider van GroenLinks.
Op 28 september was Henk Nijboer te gast, die gevraagd was te schetsen hoe je sociaaldemocratische politiek kunt voeren met begrotingsbeleid, de wereld van de financiële
instellingen, de marktordening en het Europees monetair beleid.
Op 17 november werd gesproken met Hans Spekman over wat hij in de vier jaar van zijn eerste
termijn als partijvoorzitter had meegemaakt en tot stand had gebracht en wat zijn plannen
waren voor zijn tweede termijn.
Op 17 december hield René Cuperus, tevens lid van de werkgroep, een referaat over de toestand
van de sociaal-democratie in West-Europa en de zorgen voor de naaste toekomst. Zijn verhaal
zal ten dele in S&D en ten dele in het WBS Jaarboek ‘De belofte van een ander Europa’
gepubliceerd worden.

Werkgroep Farmacie
De werkgroep schrijft aan een stuk dat goedkope ‘biologicals’ inzet als middel om de macht van
‘big farma’ te breken, het gaat om innovatieve methoden om op de persoon gemaakte medicijnen
per ziekenhuis te laten maken die de afhankelijkheid van de industrie zouden moeten doen
afnemen. Betrokken zijn Eeke van der Veen, Dirk Achterbergh en Huub Schellekens en Martin
Buyssen en Menno Hurenkamp. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van een nieuwe
generatie geneesmiddelen, ook wel biologicals genoemd, is een groot probleem. De brede
beschikbaarheid hiervan komt verder onder druk te staan. Het model van grootschalige
industriele produktie, zoals dat op dit moment functioneert, staat een oplossing in de weg. De
huidige regelgeving zet de zaak op slot: patentering en zeer hoge toelatingseisen werken in het
voordeel van 'big farma'. Technologisch is er geen klassieke, industriële productie nodig om
biologicals te maken. Dit kan in een kleinschaliger setting: in een ziekenhuis waar apotheek en
clinicus, samen het op de patiënt afgestemde geneesmiddel kunnen maken, tegen heel
aanvaardbare kosten. Dit maakt dat biologicals uit de geneesmiddelenwet moeten, en weer
gezien moeten worden als onderdeel van het medisch handelen. Wetenschappers, hulpverleners
(apothekers en artsen), ziekenhuizen, verzekeraars en politici moeten samen nadenken wat hen
daarbij te doen staat.
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Werkgroep Eigentijdse sociaal-democratie
De werkgroep kwam dit jaar vier keer bijeen. Doel van de werkgroep is om met gelijkgestemden
boeken of thema’s te bespreken, m.n. over economie, en om op die manier een wat breder links
netwerk op te bouwen. De huidige leden van de werkgroep hebben affiniteit met of zijn actief
voor de PvdA, SP of GroenLinks. De volgende boeken en thema’s werden besproken:
4 februari 2015: ‘Schuld. De eerste 5000 jaar’ van David Graeber.
18 maart 2015: Thema ‘nieuwe scheidslijnen’ met prof Mark Elchardus en Cok Vrooman (medeauteur va het SCP-rapport ‘Verschil in Nederland’)
29 april 2015: ‘Gekochte tijd’ van Wolfgang Streeck.
28 oktober 2015: ‘The Entrepreneurial State’ van Mariana Mazzucato.

Werkgroep Geschiedenis
Op 23 januari organiseerde de werkgroep Geschiedenis een bijeenkomst over de omgang van de
sociaal-democratie met het koloniale verleden. Sprekers waren Bart Luttikhuis (als postdoc
werkzaam voor het KITLV), Anne-Marie Meijen (verbonden aan o.a. de Universiteit van Utrecht)
en Michiel Servaes (buitenlandwoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie).
Daarnaast was er het symposium ‘’Het falen der Internationale(n)? De klempositie van de
Europese sociaaldemocratie tussen nationalisme en internationalisme”, in Huis Doorn, 5 juni
2015. Achtergrond is dat in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog de sociaaldemocratie in een
spagaat zat: moest ze haar internationale idealen of nationalistische gevoelens laten prevaleren?
Nog in juli 1914 bracht de Duitse sociaaldemocratie honderdduizenden op de been in een poging
oorlog te voorkomen, naar bleek tevergeefs. Zelfs tijdens de oorlog spanden sociaaldemocraten
zich in om vrede te bespoedigen en het internationalisme nieuw leven in te blazen. Dit
internationalisme ten spijt, vielen toch ook de sociaaldemocraten in de nationalistische valkuil.
Ze stemden voor oorlogskredieten en riepen hun leden op het vaderland te verdedigen. Het
symposium bood een vergelijking tussen drie landen die de Eerste Wereldoorlog verschillend
beleefden, maar waar de sociaaldemocraten zich wel met vergelijkbare dilemma’s
geconfronteerd zagen. Het vond plaats op Huis Doorn, voormalig ballingsoord van ex-keizer
Wilhelm II en plaats van herinnering Eerste Wereldoorlog. Sprekers: Oud-minister van Defensie
en PvdA-prominent Bram Stemerdink over Nederlandse sociaaldemocraten en de
vredesinitiatieven, Aris Gaaff (Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog) en Patrick Dassen
(Universiteit Leiden) over de Duitse sociaaldemocratie. De Vlaamse Luc Peiren (AMSAB Instituut
voor Sociale Geschiedenis, Gent) over de Belgische sociaal-democraten. Christ Klep (Universiteit
Utrecht) stelde in een column de actualiteit van de Eerste Wereldoorlog voor de internationale
verhoudingen aan de orde stellen. Met als dagvoorzitter Jacco Pekelder (Universiteit Utrecht,
WBS werkgroep geschiedenis).

Werkgroep jonge economen
Op 12 december en 17 februari kwam deze werkgroep bijeen om over de opzet en voortgang
van het rapport van de werkgroep te praten. Uitgangspunt van dit cahier is dat het streven naar
(volledige) werkgelegenheid prioriteit van de sociaaldemocratie is, wat om een coherente
aanpak vraagt bij een economische crisis van de huidige omvang. Sloot het financieeleconomisch beleid sinds 2009 aan bij deze doelstelling? Wat kan de Nederlandse regering doen
om de diepte van de crisis te dempen, de stijging van de werkloosheid te remmen en het
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economisch herstel te bespoedigen? En misschien nog belangrijker: wat zijn de dieper liggende
ontwikkelingen die deze crisis voor Nederland zo moeilijk maken? En wat zijn de fundamentele
economische keuzes waar we de komende jaren voor staan?

Werkgroep arbeid
Bert Otten volgt Bertus Mulder op als voorzitter van de werkgroep. De werkgroep kwam bijeen
op 20 januari: discussie over de inclusieve arbeidsmarkt, met als sprekers Jaap de Koning, Frank
Pot en Roland Blonk; op 31 maart met inleidingen door Ronald Blonk over de inclusieve
arbeidsmarkt en Hans Spigt over zijn werk als aanjager van de banenafspraak in het kader van
de Participatiewet bij de overheidssector; op dinsdag 9 juni, met inleidingen door Bas van
Drooge over de toekomst van sociale werkplaatsen en Susanna Heeger over de moderne
levensloop; op 1 september om op basis van een notitie van werkgroepleden Patricia Linhard en
Susanne Heeger te discussieren over de levensloop en veranderingen in arbeidspatronen. In
samenwerking met de werkgroep is de conferentie “Een arbeidsmarkt voor iedereen” op 31
oktober in Utrecht georganiseerd waarin is ingegaan op de nieuwe wetgeving voor de onderkant
van de arbeidsmarkt; de Participatiewet en de Wet banenafspraak , het creëeren van nieuwe
werkgelegenheid en sociaal ondernemen. Inleiders waren Frank Vandenbroucke, Ad Melkert,
Arjan Vliegenthart en Staf Depla.

2.4 Jong WBS
De website van JongWBS is in 2015 geheel vernieuwd. Ook startte Jong WBS een aantal nieuwe
initiatieven, zoals de ‘rode boekenclub’. Op 14 Januari was er de Nieuwe Generatie
Expertbijeenkomst Mensenrechten voor migranten met Tamar de Waal en Jurriën Hamer, op 26
maart een Tegenlicht Meetup over duurzame economie, op 22 april: een werkbezoek bij de
Young Food Movement, op 20 juni een symposium ‘bestuurslagen in de 21ste eeuw: met de
bezem door de democratie’ met als gasten o.a. Jeltje van Nieuwenhoven, Alex Brenninkmeijer, op
2 juli was er de lancering van de nieuwe website met columns van bekende en minder bekende
linkse opiniemakers. Op 21, 22, 23 augustus was er de drukbezochte zomerschool met als
thema: ‘de Arbeider van de 21ste eeuw’. Zo’n 20 deskundigen, politici en opiniemakers gaven
voor een publiek van 50 jonge sociaaldemocraten input gegeven op diverse deelthema’s, waar
de deelnemers mee aan de slag zijn gegaan om ideeën uit te werken. Dit heeft geleid tot een
publicatie: Jong WBS ideeën en idealen #3, de arbeider van de 21ste eeuw’. Op 23 september
was er de masterclass immigratie door Leo Lucassen, met zo’n dertig leden, op 30 september de
boekenclub: over ‘gratis geld voor iedereen’ door en met Rutger Bregman, op 15 oktober een
ronde tafel over duurzame economie, op 28 oktober de boekenclub over ‘the second machine
age’, van Brynjolfsson en McAfee, op 5 november een Jong Generatie Experts met Sjir
Hoeijmakers over het basisinkomen en op 11 december tenslotte een ‘duurzaam kerstdiner, met
een interview met live-verbinding met de klimaatconferentie in Parijs (Heleen de Coninck), en
een duurzame kennisquiz. Op de website jongwbs.nl zijn in 2015 45 artikelen verschenen.

2.5 WBS Europafonds 2015
Het WBS Europafonds is in 2011 opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de
Nederlandse sociaal-democratie te stimuleren, kennis met betrekking tot Europese zaken over te
dragen, en ideeën en visies te ontwikkelen.
Na het overlijden van Ieke van den Burg in september 2014 is Thijs Kerckhoffs aangetrokken als
nieuw bestuurslid. Hij is sinds 13 februari 2015 lid van het bestuur. Het bestuur van het fonds
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bestaat uit: Monika Sie Dhian Ho, vicevoorzitter, Camiel Hamans, secretaris/penningmeester, Jan
Cremers, Thijs Kerckhoffs, Hans Ouwerkerk, Jan Marinus Wiersma, voorzitter. Annelies Pilon
ondersteunde het fonds tot 1 maart voor 8 uur per week en was op kosten van het fonds in dienst
bij de WBS.

Projecten
In 2015 zijn de volgende projecten gerealiseerd dan wel gestart:
- De staat van de Europese economie. Het WBS Europafonds organiseerde samen met de
TeldersStichting een debat over de staat van de Europese Economie. Met Rens van Tilburg,
Paul Tang, Harald Benink en Maarten Berg. Mark Kranenburg trad op als moderator. De
bijeenkomst vond plaats in Studio Dudok in Den Haag.
- Helsinki 40. De groeiende spanningen tussen Rusland en Europa zet vraagtekens bij de
veiligheid in Europa. Zijn de illegale annexatie van de Krim door Rusland en het aanhoudend
conflict in Oost-Oekraïne, tekenen van een nieuwe koude oorlog? Moeten we accepteren dat
ons continent opnieuw wordt verdeeld in invloedssferen of is er nog een manier om uit deze
impasse te komen door de dialoog aan te gaan met Moskou? In september en oktober werd dit
project ondersteund door stagiaire Rebecca van der Meer. Zij ondersteunde onder andere de
organisatie van een bijeenkomst op 12 september Back to the Future: Cold War Revisited? in De
Balie in Amsterdam, georganiseerd door de PvdA delegatie in het Europees Parlement, de S&D
Groep, en het WBS Europafonds. Met onder andere Bert Koenders, Karsten Voigt, Michiel
Servaes en René Cuperus. Caroline de Gruyter modereerde de bijeenkomst. Eveneens sinds het
najaar is Boris Duregger als zelfstandige voor het Europafonds betrokken bij dit project. Hij
interviewt experts en journalisten. Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans zijn vanuit het
Europafonds betrokken.
- Online is er een debat gestart Scenario’s voor Oekraïne, waarvoor de basis een artikel van Jan
Marinus Wiersma en Bob Deen vormt. Zij behandelen 3 scenario’s voor de veiligheidssituatie
in Oekraïne. Een aantal mensen heeft hierop gereageerd met een eigen artikel. Dit debat is
gepubliceerd op de website van de WBS.
- Rechtsstaat in Europa. Samen met Joyce Hamilton schreven Jan Marinus Wiersma en Annelies
Pilon een bijdrage voor S&D (2015/6) ‘De weerbarstige praktijk van de rechtsstaat’, over
lidstaten die zich bij tijd en wijle weinig gelegen laten aan de spelregels van de Europese
rechtsstaat: hoe kan dit beter? In het artikel wordt in het bijzonder ingegaan op Slowakije,
Nederland en Hongarije.
- Van Waarde Internationaal/WBS Vluchtelingendenktank. Jan Marinus Wiersma is namens het
bestuur van het WBS Europafonds lid van de WBS Vluchtelingendenktank die op 27 november
2015 voor het eerst bijeenkwam.

Financiële ondersteuning
- Onderzoek uitbesteden. Het fonds heeft door middel van financiële ondersteuning de WBS in
staat gesteld Tom Plat onderzoek te laten doen naar schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Dit
project is overgenomen door Annemarieke Nierop. In de zomer van 2015 heeft dit geresulteerd
in de publicatie ‘Naar een eerlijke arbeidsmarkt’, geschreven door Annemarieke Nierop. Het is
een onderzoek naar schijnconstructies in de pakketdienstsector, het primair onderwijs en het
wegtransport. Het rapport geeft tien aanbevelingen om het afwentelen van risico's en kosten
op werkenden door werkgevers tegen te gaan.
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- Van Waarde Internationaal. Het WBS Europafonds ondersteunt het project Van Waarde
Internationaal van de WBS (zie boven).
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3. PvdA
3.1 Partijbestuur, commissies en verenigingswerk
Monika Sie vertegenwoordigde de WBS in het Partijbestuur en het Strategisch Beraad. Ze was lid
van de commissie onder leiding van Hans Spekman die het rapport van de commissie-Melkert
omzette in een resolutie voor het PvdA-congres van begin 2015. Menno Hurenkamp
vertegenwoordigde de WBS in het periodieke directeuren-overleg van de neven-instellingen van
de PvdA en nam Monika Sie waar in het PB als zij verhinderd was. Tevens is hij lid van de
verkiezingsprogrammacommissie 2017. Monika Sie en Annemarieke Nierop zijn lid van de
regiegroep zorg van de PvdA die eind 2014 is opgericht. Monika Sie neemt deel aan het door Jet
Bussemaker in het leven geroepen informele rode vrouwen beraad.

3.2 Strategische werkconferenties
Periodiek organiseert de WBS een strategische sessie met experts uit de wereld van de
wetenschap en het electorale onderzoek aan de ene kant, en de politieke top van de PvdA
anderzijds.

3.3. Afdelingen
Het lokale enthousiasme voor Van Waarde is in 2015 flink toegenomen. Ook lokaal nemen
fracties en colleges Van Waarde als uitgangspunt voor hun strategische sessies bij de start van
het politieke seizoen en gaf Monika Sie inleidingen en workshops (o.a. in Leeuwarden, Winsum,
Nijmegen). Ook René Cuperus gaf in een reeks afdelingen inleidingen bij de start van het
politieke seizoen (o.a. Amersfoort, Amsterdam-West).
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4. Curatorium, staf en fellows
4.1 Curatorium
Het curatorium bestond in 2015 uit de volgende leden: Hans Anderson (penningmeester), Kees
Aarts, Klara Boonstra, Hans Boutellier (vice-voorzitter), Martijn van Dam, Mark Elchardus,
Marco Florijn, Trude Maas, Felix Rottenberg (voorzitter), Esther Mirjam Sent, Monika Sie Dhian
Ho (secretaris) en Egbert de Vries.

4.2 Staf
De leden van de staf in 2015 waren: René Cuperus, Menno Hurenkamp, Jan Erik Keman,
Annemarieke Nierop, Annelies Pilon en Monika Sie Dhian Ho (directeur). Vera van Lingen was
secretaresse tot 12 april 2015, waarna ze na een dienstverband van zo’n dertig jaar met
pensioen ging. Melanie Goedegebure volgde haar op als directiesecretaresse vanaf 12 april 2015.

4.3 Fellows
De WBS had in 2015 negen fellows aan zich verbonden. Ze werken op incidentele basis met of
voor de WBS aan uiteenlopende projecten. Dirk Achterbergh (1950) is sinds 1982 huisarts in
Amsterdam Zuidoost. Een dag per week is hij werkzaam als fellow voor de WBS, waar hij zich
bezig houdt met vraagstukken in de zorgsector; Marleen Barth (1964) is fractievoorzitter voor
de PvdA in de Eerste Kamer; Paul de Beer (1957), bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen
(Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker aan het Amsterdams
Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS); Heleen de Coninck (1975) werkt bij het Institute for
Science, Innovation and Society aan de Radboud Universiteit; Bert Otten (1961) was
vicevoorzitter van de PvdA en is werkzaam als adviseur bij Radar Advies; Jan Marinus Wiersma
(1960) is voorzitter van de WBS Denktank Europa; Hans Wansink (1954) is redacteur van de
Volkskrant; Arie de Jong doet in het kader van het Van Waarde Lokaal project een onderzoek
naar eerdere decentralisatie-operaties in Nederland; Gijs Ockeloen adviseert omtrent de
digitalisering van het WBS-onderzoek.

4.4 Stagiair(e)s
Benjamin Panten (vier dagen per week) verzorgde de inhoud van de website van de WBS, onder
begeleiding van Annemarieke Nierop (tekst) en Menno Hurenkamp (twitter).
Myrthe Martinot deed (één á twee dagen per week, tot 1 september 2015) literatuuronderzoek
naar de Participatiewet en een inclusieve arbeidsmarkt. Ze werd begeleid door Monika Sie Dhian
Ho Dhian Ho.
Huub Ramler (drie dagen per week, tot 1 september 2015) ondersteunde de redactie van S&D
en hielp bij het uitwerken van interviews voor Van Waarde Lokaal. Begeleiding van
Annemarieke Nierop en Menno Hurenkamp.
Twan Huijsmans (drie dagen per week, tot 1 maart 2015) werkte interviews uit en deed
literatuuronderzoek voor het project Van Waarde Lokaal. Begeleiding Annemarieke Nierop en
Monika Sie Dhian Ho.
Janneke Holman (vier dagen per week, van 15 januari tot 23 november 2015) deed mee bij het
literatuuronderzoek naar de Participatiewet en hielp bij het uitwerken van de interviews voor
Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Monika Sie Dhian Ho.
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Toon Geenen (drie dagen per week, tot 1 juli 2015) deed mee aan literatuuronderzoek naar de
hervorming van de zorg en verzorging, onderhield de contacten met de PvdA-afdelingen en
bezocht enkele PvdA-afdelingen voor Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Monika Sie Dhian Ho.
Gijs Rooijakkers (één dag per week, vanaf maart vier dagen per week) doet mee aan het
onderzoek over integratie. Begeleiding: Monika Sie Dhian Ho.
Annemarie Rullens (twee á drie dagen per week, tot 1 september 2015) is in augustus als
stagiaire begonnen om het archief van S&D in kaart te brengen. In 2016 bestaat S&D, als
erfopvolger van 'De socialistische Gids' 100 jaar en dat zetten we luister bij met een boek en een
conferentie over '100 jaar denken in de sociaal-democratie'. Annemarie Rullens onderzoekt wat
er in het archief te vinden is en wat voor mogelijke hypothesen en vragen opgeworpen kunnen
worden om het boek en de conferentie de moeite waard te maken. Begeleiding: Menno
Hurenkamp. Ook doet zij mee aan het project Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Annemarieke
Nierop.
Emma Barnhoorn (vier dagen per week) is stagiaire bij het project Van Waarde Duurzaam. Zij
verdiept zich in de thematiek rond duurzaam voedsel en luchtkwaliteit, en bereidt twee reeksen
interviews voor met mensen die met deze problematieken te maken hebben. Begeleiding:
Monika Sie Dhian Ho.
Eva van Burg (vanaf april vijf dagen per week, vanaf juli twee dagen) was als stagiaire bij het
project Van Waarde Lokaal betrokken. Ze hielp bij het afnemen van interviews, en zorgde
zelfstandig voor het uitwerken daarvan. Begeleiding: Annemarieke Nierop.
Mariska Pijpers (vanaf half maart vier dagen per week, vanaf september twee dagen) is als
stagiaire begonnen bij het project Van Waarde Lokaal. Ze helpt bij het afnemen van interviews,
en zorgt zelfstandig voor het uitwerken daarvan. Begeleiding: Annemarieke Nierop
Jolien van de Sande: werkte bij Van Waarde Lokaal (vier dagen per week). Begeleiding:
Annemarieke Nierop en Monika Sie
Mathijs Plukaard: werkte mee aan het onderzoek Van Waarde Lokaal (vier dagen per week).
Begeleiding: Annemarieke Nierop en Monika Sie
Rebecca van der Meer: werkte mee aan een onderzoek naar Europese veiligheid in opdracht van
het WBS Europafonds. Begeleiding: Annelies Pilon en Jan Marinus Wiersma.
Lucas van Bilderbeek (drie dagen per week, tot 31 december 2015): was stagiair bij S en D,
onder begeleiding van Menno Hurenkamp.
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5. Activiteiten
3 januari: René Cuperus voerde een debat met SP-wethouder Arjan Vliegenthart op de
Nieuwjaarsreceptie van de SP Amsterdam in Strand West.
8 januari: René Cuperus was te gast bij het Radio 1 VPRO-programma ‘Bureau Buitenland’ om
zijn visie te geven op de terreuraanslag in Parijs en op het Duitse Pegida.
8 januari: Monika Sie Dhian Ho sprak met Lodewijk Asscher over een serie strategische sessies
die de WBS met hem gaat organiseren, onder andere over de kloof tussen hoger en
lageropgeleiden, en over de moderne levensloop.
Januari: Annelies Pilon organiseerde voor de Europese en nationale asiel- en
migratiewoordvoerders van de PvdA een serie van vier expertbijeenkomsten over het Europees
asiel- en migratiebeleid. Menno Hurenkamp was eveneens betrokken.
28 januari: René Cuperus sprak op de jubileumconferentie van het aan de SPD gelieerde
tijdschrift Berliner Republik ov|er ‘’Die Verantwortung der Berliner Republik in Europa und der
Welt’’.
28 januari, Annemarieke Nierop en Monika Sie namen deel aan de CLB-expeditie naar
Groningen.
2 februari : Annelies Pilon organiseerde een Klankbord Europa: Paul Tang en Marit Maij spraken
over de uitslag van de Griekse verkiezingen. Tevens sprak Flora Goudappel over mogelijke
oplossingen voor de toestroom van migranten naar de EU.
3 februari: Monika Sie, Heleen de Coninck, Hans Opschoor en Rolf Steenwinkel (PvdA
Duurzaam) spreken met staatssecretaris Wilma van Mansveld over de doelstelling en opzet van
het project Van Waarde Lokaal en over haar politieke programma. Van Mansveld zet uiteen hoe
wezenlijk het solidariteitsbegrip is voor een sociaal-democratisch duurzaamheidsbeleid.
4 februari: Annelies Pilon organiseerde op verzoek van de PvdA-eurodelegatie een 'diner
pensant' in Brussel. Aan tafel zaten Rene Cuperus, Dick Pels, Paul Scheffer, Paul Teule en Frank
Vandenbroucke en de leden van de eurodelegatie. Het doel van deze diners is een discours over
de toekomst van de EU tot stand te brengen.
5 februari: Monika Sie geeft een presentatie in de Werkgroep Patiënt Centraal over Van Waarde
Lokaal. Verschillende leden van de werkgroep zijn direct betrokken bij de decentralisatie van
het sociale domein. We maken afspraken voor individuele vervolg-interviews, en via het bestuur
van de werkgroep zullen verschillende experts uit de groep beschikbaar zijn voor online
consultatie over cases uit het Van Waarde Lokaal onderzoek.
7 februari: Monika Sie presenteert Van Waarde Lokaal op de Raadsleden vakschool die is
georganiseerd door het Centrum voor Lokaal Bestuur.
9 februari: Corina Hendriks van D66 bespreekt met de WBS-staf haar nieuwste publicatie voor
de Hans van Mierlo Stichting, ‘Oprechte participatie’. We constateren treffende overeenkomsten
met het Van Waarde project.
9 februari Menno corefeeert bij een inleiding van Ronald Plasterk bij de werkgroep PPP in
Leiden
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14 februari: PvdA-debat ‘Liefde voor werk’, mede georganiseerd door Menno Hurenkamp, met
onder meer Lodewijk Asscher, Jonathan Holslag, Pieter Hilhorst, Ronald Dekker, Mei Li Vos,
Robin Fransman, Japke Bouma, Dennis Boutkan, Remco Boas, en Esther van Rijswijk
16 februari: René Cuperus was gastspreker bij de Directie Integratie Europa (DIE) van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
17 februari: Annemarieke Nierop en Monika Sie overleggen met de klankbordgroep voor het
project Uitbesteding van werkgeversverantwoordelijkheid met o.a. Jan Cremers (AIAS), Jasper
Blom (directeur wetenschappelijk bureau GroenLinks), Klara Boonstra (FNV) en Pim Paulusma
(FNV).
18 februari: Presentatie Jaarboek in De Rode Hoed door Menno en René en met Merijn
Oudenampsen, Willem Trommel, Hans Boutellier, Mark Elchardus. Myrthe Hilkens en Mei Li Vos
acte de presence.
4 maart: Annemarieke Niet doet mee met de CLB-expeditie naar Tilburg
10 maart: Monika Sie spreekt met minister Lilianne Ploumen over de sociaaldemocratische
opstelling ten aanzien van de TTIP-onderhandelingen, en de WBS-activiteiten in het kader van
S&D en het werk met de PvdA Euro-delegatie op dit terrein.
12 maart: Annemarieke Nierop spreekt bij de debatavond van het NGSZ (Nederlands
Genootschap Sociale Zekerheid) over decentralisatie en participatie.
18 maart: René Cuperus werd geïnterviewd door Theo Holman over het Jaarboek ‘’Omstreden
Vrijheid’’ bij OBA Live.
13, 20 en 27 maart: Monika Sie geeft haar jaarlijkse module ‘Nederland in de Europese Unie’
voor de Masters of Public Administration opleiding van de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur.
23 maart: Monika Sie overlegt met de projectgroep van Jong WBS en JS over de Zomerschool die
zij in 2015 weer gaan organiseren. Thema van dit jaar: werk!
24 maart: Monika Sie presenteert het onderzoek Van Waarde Lokaal voor de medewerkers van
het PvdA-partijkantoor.
26 maart: Annemarieke Nierop bezoekt de PvdA-afdeling Ooststellingwerf voor een presentatie
van Van Waarde Lokaal.
30 maart: Annemarieke Nierop en Monika Sie organiseren bij de WBS een besloten seminar over
schijnconstructies op de arbeidsmarkt (n.a.v. het lopende onderzoek naar dit onderwerp).
Sprekers Lisa Berntsen (verbonden aan de UvA) en Agnes Akkerman (verbonden aan o.a. de
RUG). Overige aanwezigen: Mariëtte Patijn (FNV), Sadet Karabulut (SP Tweede Kamer), Roos
Vermeij (PvdA Tweede Kamer), Dorrit de Jong (GroenLinks-fractiemedewerker), Jasper Blom
(directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks), Thijs Kerckhoffs (ministerie van
Sociale Zaken), Wimar Bolhuis (ministerie van Financiën), Jan Cremers (AIAS), Pim Paulusma
(FNV)
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31 maart: Monika Sie, Rene Cuperus en Menno Hurenkamp spreken met Diederik Samsom over
een ‘zomeressay’ dat hij wil gaan schrijven over de koers van de PvdA en het beleid van dit
kabinet.
1 april: Monika Sie wordt geinterviewd door Thijs Niemantsverdriet over de rol van
wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen.
2 april: Monika Sie spreekt met juridisch adviseur Rob Caubo en financieel adviseur Robert van
Oort over scenario’s voor de WBS na de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.
4 april: René Cuperus wordt door Kees Boonman geïnterviewd in het programma TROS
Kamerbreed op Radio 1, samen met Thom de Graaf en Jan Nagel.
7 april: Monika Sie houdt een inleiding in het kader van de Van Waarde opleiding van de Jonge
Socialisten.
7 april: Menno Hurenkamp en René Cuperus presenteren het WBS Jaarboek in de PvdA-Tweede
Kamerfractie.
8 april: René Cuperus spreekt voor politicologiestudenten in de Brakke Grond voor
studievereniging Machiavelli.
13 april: Monika Sie organiseerde een seminar voor Lodewijk Asscher en Jet Bussemaker
getiteld ‘Weg met de nieuwe standenmaatschappij’. Over de toenemende onderwijsongelijkheid
en wat een politieke agenda op onderwijs en arbeidsmarkt daar aan kan doen. Inleiders: Mark
Elchardus, Kim Putters, Herman van de Werfhorst, Jan van Zijl en Paul de Beer, met als
deelnemers aan de discussie Roos Vermeij, Pieter Hilhorst, Tanja Jadnanansing, Marleen Barth,
Mariette Hamer, Thijs Kerckhoffs, Rene Cuperus, Annemarieke Nierop, Julia Wouters en Wouter
Kokx. Menno Hurenkamp zat de bijeenkomst voor.
13 april: Annelies Pilon organiseerde een Klankbord Europa. Marit Maij ging in op het debat
over de Staat van de Unie en keek vooruit naar het overleg met Bert Koenders over de
inhoudelijke invulling van het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2016.
20 april: Het WBS Europafonds (Annelies Pilon) organiseerde samen met de TeldersStichting
een debat over de staat van de Europese Economie. Met Rens van Tilburg, Paul Tang, Harald
Benink en Maarten Berg. Mark Kranenburg trad op als moderator.
22 april: Annemarieke Nierop doet mee met de CLB-expeditie naar Noord-Holland
22 april: Monika Sie, Annemarieke Nierop en Mariska Pijpers verzorgen een avond over Van
Waarde Lokaal bij de PvdA afdeling Haarlem. Wethouder Joyce Rooijakkers, fractievoorzitter,
fractieleden, bestuur en leden van de werkgroepen werk en zorg zijn enthousiast en de afdeling
zal intensief gaan meewerken met Van Waarde Lokaal.
24 april: Menno Hurenkamp organiseert in samenwerking met de voorzitters van PvdA en
Groen Links en De Helling van Groen Links een bijeenkomst over Linkse Samenwerking in De
Balie in Amsterdam.
1 mei: Monika Sie verzorgt de 1 mei rede in Leeuwarden en zit een debat voor over Goed werk,
met onder andere Tanja Jadnanansing en lokale wethouders en vakbondsbestuurders.
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1 mei: René Cuperus verzorgt de 1 mei debatrede voor de PvdA Drenthe, in Wijster.
11 mei Menno leidt presentatie van het boek ‘Pleinburgers’ van Herman van Gunsteren, met
verder onder meer Gerdi Verbeet en Maarten van Poelgeest.
12 mei: Menno Hurenkamp geeft gastcollege over ‘active citizenship’ aan UvA in de
multidisciplinaire reeks ‘Perspectives on Amsterdam’.
21 mei: Monika Sie en Annemarieke Nierop verzorgen een avond over Van Waarde Lokaal bij de
PvdA-afdeling Rotterdam. De afdeling Rotterdam zal nauw betrokken blijven bij het project.
22 mei: Monika Sie geeft een lezing over Van Waarde Lokaal bij de PvdA afdeling Hengelo.
27 mei: Annelies Pilon organiseerde in opdracht van de PvdA-eurodelegatie een tweede 'diner
pensant' in Brussel. Aan tafel zaten Luuk van Middelaar, Jo Ritzen, Monika Sie Dhian Ho, Paul
Sneijder en de leden van de eurodelegatie.
28 Mei Menno Hurenkamp spreekt over de sociaaldemocratie op een boot met NRC
correspondenten tijdens hun ‘terugkomdag’.
29 mei: Annemarieke Nierop spreekt over de toekomst van de arbeidsmarkt tijdens een
besloten seminar bij het ministerie van SZW.
30 mei: Monika Sie, Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop, Rene Cuperus, Myrthe Martinot,
Lucas Bilderbeek en Gijs Rooijakkers nemen deel aan de Politieke Ledenraad van de PvdA en
verzorgen inleidingen en rapportages van de diverse debat-sessies over het thema ‘binding’.
5 juni: René Cuperus nam als co-organisator deel aan het Symposium over Sociaal-democratie
en Eerste Wereldoorlog in Huis Doorn
8 juni: Monika Sie organiseert een strategische werkconferentie over sociaal-democratisch
arbeidsmarktbeleid in De Kleine Werf, met Lodewijk Asscher, Mariette Hamer, Ton Heerts, Roos
Vermeij, Agnes Jongerius, Paul de Beer, Thijs Kerckhoffs en Julia Wouters. Felix Rottenberg zat
de bijeenkomst voor. Deze groep (waartoe ook Kim Putters en Ruud Vreeman behoren) zal
periodiek bijeen gaan komen.
8 juni: René Cuperus houdt een inleiding over ‘de toekomst van de sociaal-democratie’ voor de
PvdA-afdeling Nijmegen
9 Juni Menno Hurenkamp eet met Diederik Samsom en praat over het Dikke Ik.
12-14 juni: René Cuperus geeft een weekendtraining voor de Foundation Max van der Stoel aan
jonge politieke activisten van het ‘’Sociaal-democratisch Platform’ in Kiev, over democratie,
populisme en rechtstaat.
15 juni: Monika Sie geeft de Den Uyl lezing in De Rode Hoed, met als titel ‘Eerst als het is, is het
ernst. Waardengedragen politiek en de toekomst van de verzorgingsstaat’.
16 juni: René Cuperus geeft een lezing voor de Landeszentrale fur politische Bildung in Schwerin
(Mecklenburg) over Volkspartijen en populisme
17 juni: René Cuperus geeft een college Volkspartijen en populisme op de Universiteit van
Rostock

23

18 juni: Annemarieke Nierop en Mariska Pijpers leiden een discussie over waardengedragen
politiek in Venlo tussen medewerkers uit sociale wijkteams, en enkele raadsleden en wethouder
Ramon Testroote (op uitnodiging van de medewerkers uit het sociale wijkteam).
19 juni: René Cuperus houdt een voordracht over secularisering en ontideologisering bij de
Protestantse Theologische Universiteit
25 juni: Annelies Pilon organiseerde het Klankbord Europa over de
toetredingsonderhandelingen met Turkije. Met Turkije-rapporteur in het Europees Parlement
Kati Piri, Europa-woordvoerder in de Tweede Kamer Marit Maij en freelance journalist Thijs de
Bekker.
27 juni Annemarieke Nierop houdt een presentatie over Van Waarde Lokaal, gewestelijke
vergadering Utrecht
29 juni: met Menno Hurenkamp en Monika Sie verzorgt René Cuperus een mini-seminar voor
Tweede Kamerleden
29 juni René Cuperus en Menno Hurenkamp zijn gastheer/organisator van een
‘’ideologiebijeenkomst’ met een aantal Tweede Kamerleden
21 augustus Menno Hurenkamp houdt praatje als jury voorzitter bij het zomerweekend van jong
WBS
28 augustus: Annemarieke doet mee aan CLB-expeditie Van Waarde Lokaal in Gelderland
31 augustus René Cuperus houdt, als één van vier virtuele vice-premiers, een Integratie-speech
voor Lodewijk Asscher en een groep jongeren in Amsterdam.
1 en 2 september: René Cuperus treedt op als gastheer/organisator van de internationale WBS
conferentie ‘’British Labour meets Dutch Labour’’, in De Balie.
1 september: René Cuperus geeft voor het TV-programma Een Vandaag commentaar op de
overwinning van Jeremy Corbyn als nieuwe Labour leider in Engeland
Augustus (en verder) Menno Hurenkamp praat tweewekelijks mee over de Politieke Ledenraden
van de PvdA, op 19 september en op 14 november.
September (en verder) Menno Hurenkamp toegevoegd als schrijver aan de
verkiezingsprogramma commissie van de PvdA
5 september René Cuperus houdt een inleiding bij de fractiedag van de Statenfractie van de
PvdA Drenthe in Zeegse
8 september Annemarieke Nierop houdt een presentatie bij de afdeling Haarlem over Van
Waarde Lokaal (en het Van Waarde Lokaal-onderzoek naar praktijkscholen)
12 september: René Cuperus was voorzitter van een debat op de conferentie ‘Back to the Future:
Cold War Revisited? in De Balie in Amsterdam, georganiseerd door de PvdA delegatie in het
Europees Parlement, de S&D Group, en het WBS Europafonds. Met onder andere Karsten Voigt,
geopolitiek strateeg van de Duitse SPD.
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15 september Annemarieke Nierop leidt een debat over de veranderingen in de zorg in het
kader van Van Waarde Lokaal in Tytjerksteradiel/Hoogkarspel
20 en 21 september bezoeken Werry Crone, Annelies Pilon, Kati Piri en Monika Sie Hongarije in
het kader van Van Waarde Internationaal/WBS Vluchtelingendenktank
24 september Menno Hurenkamp houdt lezing over Montessori-democratie op stadhuis Ede
29 september Annemarieke Nierop presenteert Van Waarde Lokaal bij de PvdA-afdeling Leiden
5 oktober Menno Hurenkamp houdt praatje over lokale democratie op BZK democratie festival
in Amersfoort
7 oktober René Cuperus wordt geïnterviewd door Een Vandaag over de vluchtelingencrisis
9 oktober Annemarieke Nierop presenteert Van Waarde Lokaal aan de PvdA-afdeling
Amersfoort
12 oktober Menno Hurenkamp leidt debat ‘Een agenda om op te eten’, over veilig en eerlijk
voedsel met oa. Sharon Dijksma en Tony Chocolony, in Den Haag.
15 oktober René Cuperus presenteert zijn onderzoek naar het hoe en waarom van de neergang
der naoorlogse volkspartijen op een promovendi-seminar op de Radboud Universiteit Nijmegen
17 oktober Menno Hurenkamp geeft inleiding sociaal-democratie voor de Piet Steenkamp
Leergang van het CDA.
17 oktober Annemarieke Nierop en Monika Sie organiseren bij de WBS een trainingsdag
‘Participatiewet’ en ‘interviewen volgens de WBS-methode’ voor leden die mee gaan doen aan
het Van Waarde Lokaal.
20 oktober René Cuperus geeft een gastcollege voor Honours College Law studenten van de
Universiteit Leiden over de thematiek van de weerbare democratie.
24 oktober René Cuperus neemt deel aan het radioprogramma Tros Kamerbreed en wordt
geïnterviewd in het RTLZ-TV-programma ‘Dunk’’ over de vluchtelingencrisis.
28 oktober Menno Hurenkamp geeft gastcollege aan de UvA over burgerschap en beleid.
31 oktober Menno Hurenkamp (modereren), Annemarieke Nierop (leiding workshop en
organisatie) en Monika Sie (leiding workshop en organisatie) verzorgen de conferentie ‘Een
arbeidsmarkt voor iedereen’.
2 november René Cuperus houdt een lezing op de discussiebijeenkomst in Spui 25 in
Amsterdam ’Europa onder vuur’’ van Jonge Atlantici en Nexus Connect.
5 november René Cuperus houdt een gastcollege over ‘’Populismus und Demokratiekrise’’ op het
‘’Institut fur Demokratieforschung’’ (Prof. Dr. Franz Walter) van de Universiteit van Göttingen.
9 november Monika Sie neemt deel aan Rode Vrouwen overleg olv Jet Bussemaker
14 november Monika Sie en Menno Hurenkamp nemen deel aan PvdA Politieke Ledenraad in
Amersfoort.
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20 november René Cuperus houdt een inleiding op het zogenaamde GraduiertenKolleg van het
Duitsland Instituut (UvA), onder begeleiding van prof. Jan Werner Muller (Princeton, Contesting
Democracy).
25 november Monika Sie geeft een inleiding over Van Waarde voor Progressief Woerden.
26 november Monika Sie geeft een inleiding over de waarde van goed werk voor de PvdA
Rijswijk.
27 november Eerste bijeenkomst WBS Vluchtelingendenktank onder leiding van Felix
Rottenberg. René Cuperus, Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop, Annelies Pilon en Monika
Sie nemen deel.
28 november Monika Sie spreekt met de kandidaatstellingscommissie over welke criteria voor
toekomstige volksvertegenwoordigers men kan ontlenen aan het Van Waarde onderzoek en de
daarop gebaseerde resoluties.
4 december Monika Sie en Frans Bieckmann zitten een seminar voor van auteur van het WBS
jaarboek over Europa
7 december Monika Sie neemt deel aan debat over de toekomst van politieke partijen in het
Haagse debatcentrum van ProDemos
10 en 11 december bezoekt René Cuperus, samen met Europees Parlementslid Agnes Jongerius,
de SPD Bundesparteitag in Berlijn.
Op 12 december neemt René Cuperus deel aan een politiek debat met Caroline Genez (sp.a) en
een vertegenwoordiger van het Spaanse Podemos op het Visiecongres van de sp.a in Gent.
Op 16 december houdt René Cuperus een inleiding over ‘’the state of European social
democracy’’ in de werkgroep Partijpolitieke Processen.
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6. Publicaties
René Cuperus, ‘’The populist Pandora’s box is open’’, State of the Left, Policy Network, 29
januari 2015.
René Cuperus, ‘’Europe’s Populist Pandora’s Box’’, Social Europe Journal, 10 March 2015
René Cuperus, ‘’Postliberalisme is het antwoord op populisme’, in: René Cuperus en Menno
Hurenkamp (red.), Omstreden Vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht, Van Gennep,
2015, p. 11-40.
René Cuperus, ‘’Revolt on the left’’, State of the Left, Policy Network, 20 maart 2015.
René Cuperus, ‘Postliberalisme als antwoord op het doorgeslagen denken van links en rechts’,
www.socialevraagstukken.nl, 31 maart 2015
René Cuperus en Menno Hurenkamp (red.), Omstreden Vrijheid. Waartoe een vrije samenleving
verplicht, Van Gennep, 2015, p. 11-40.
René Cuperus, ‘’The mood of the left: a contagious predicament?’’, in State of the Left, Policy
Network, June 2015.
René Cuperus, ‘’Populisms kills?’’, FMS, Juni 2015.
René Cuperus, ‘Warum wir den Weckruf des Populismus erhören sollten‘‘, in: Ernst Hillebrand
(Hg.) Rechtspopulismus in Europa Gefahr für die Demokratie?, Dietz Verlag, 2015, p. 45-63.
René Cuperus, ‘’Briefwisseling over Europa’’, in: Idee, Mr. Hans van Mierlo Stichting, jaargang 36,
nummer 3, september 2015, p. 52-56.
René Cuperus, Bijdrage Het debat over stelling ‘’Brussel moet meer macht krijgen’’, in Vrij
Nederland, 11 juli 2015, p. 18-20.
René Cuperus, Interview in Elsevier, 26 september 2015, ‘’Dwingend Duitsland’’
René Cuperus, Interview in De Verdieping van Trouw,10 oktober 2015, ‘’Rutte kan instroom niet
meer weglachen’’.
René Cuperus, Tweewekelijkse column in de Volkskrant
René Cuperus en Menno Hurenkamp (red.), Omstreden Vrijheid. Waartoe een vrije samenleving
verplicht, Van Gennep, 2015, p. 11-40.
Menno Hurenkamp, “Conclusie” in René Cuperus en Menno Hurenkamp (red.), Omstreden
Vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht, Van Gennep, 2015, p. 225-240
Tonkens, E., M. Trappenburg, M. Hurenkamp en J. Schmidt (2015) De montessoridemocratie.
Over vernieuwing van lokale politiek. Amsterdam University Press: Amsterdam
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Tonkens, E., Margot Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt (2015) Montessoridemocratie. Spanningen tussen burgerinitiatef en lokale politiek. Amsterdam University Press,
Amsterdam.
Nierop, A., Van der Molen, K, Noten, H, Plat, T., Vugt, E, van, Naar een eerlijke arbeidsmarkt (WBS
rapport, online publicatie), WBS, Den Haag 2015.
Nierop, A. Het vaste dienstverband is het waard om voor te strijden, S&D 2015/1
Hemerijck A. en Nierop, A., Tijd om sociaal investeren waar te maken. Europa moet
welvaartsstaat herijken na jaren van neoliberaal beleid, in: WBS Jaarboek 2016 (nog te
verschijnen)
Annelies Pilon, Joyce Hamilton en Jan Marinus Wiersma, ‘De weerbarstige praktijk van de
Europese rechtsstaat ‘, S&D 2015/6
Monika Sie, ‘Eerst als het is, is het ernst. Waardengedragen politiek en de toekomst van de
verzorgingsstaat’, Den Uyl lezing, De Rode Hoed, Amsterdam, 15 juni 2015.
Monika Sie en Frans Bieckmann (red), De belofte van een ander Europa, WBS Jaarboek 2015,
Amsterdam: Van Gennep.
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Bijlage 1: Algemene informatie
Statutaire naam: Wiardi Beckman Stichting
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadres: Emmapark 12, 2595 ET ’s-Gravenhage
Rechtsvorm: Stichting
Activiteiten: De WBS stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te
signaleren, deze wetenschappelijk te analyseren vanuit een lange-termijn perspectief en
sociaaldemocratisch gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren.
Juridische structuur: De WBS kent een directeur en een curatorium
Statutenwijziging: laatstelijk gewijzigd d.d. 31 oktober 2014
Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen: het beleid is om
voldoende reserves aan te houden om te kunnen voldoen aan cao-verplichtingen ten aanzien
van leden van de staf.
Beleggingsbeleid: tegoeden van de stichting staan op spaarrekeningen, het geld wordt niet
belegd.
Informatie over directie en curatorium
-

-

-

Taak en werkwijze directie en curatorium: de directie voert het dagelijkse bestuur van
de stichting. Het curatorium komt vier keer per jaar bijeen voor vaststelling van de
begroting en het jaarplan, bespreking en evaluatie van voortgang en publicatie van grote
projecten en overige activiteiten, en vaststelling van jaarverslag en jaarrekening en
bespreking met de controlerende accountants.
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid: het lidmaatschap van het curatorium is een
onbezoldigde functie.
Wijze benoemen en zittingsduur leden van het curatorium: Het bestuur van de Partij van
de Arbeid, het Partijbestuur, benoemt de leden van het curatorium op voordracht van
het curatorium voor de tijd van vier jaren. Daarna is een verlenging met een tweede
termijn van weer vier jaren mogelijk.
Nevenfuncties van directie en de leden van het curatorium:
o

Felix Rottenberg:
 Voorzitter PAM, Portal Audiovisuele Makers;
 Voorzitter Branche Organisatie Kinderopvang;
 Voorzitter Landbouw en Voedsel Dialogen;
 Voorzitter ambassadeurs - Initiatief Bewust Bodem beleid;
 Voorzitter bestuur International New Towns Institute;
 Voorzitter kenniscentrum Architectuur Lokaal;
 Voorzitter Odense Huis Amsterdam, centrum voor dementie cliënten en
hun partners;
 Voorzitter bestuur Nieuw Geneco, Nederlands Genootschap voor
Componisten;
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Voorzitter Amsterdamse Kunstraad.

o

Hans Andersson:
 Hoofdfunctie: Bestuursadviseur AnderssonAdvies BV
 Nevenfuncties:
 Lid Raad van Toezicht Rotterdamse Schouwburg, per 1/1/2017 fusie met
het RO tot Theater Rotterdam
 Voorzitter Raad van Commissarissen Mobile Arts/de Parade
 Lid (vice voorzitter) Kandidaatstellingscommissie voor Tweede Kamer
leden Partij van de Arbeid

o

Monika Sie Dhian Ho:
 Lid Adviesraad Internationale Vraagstukken en vice-voorzitter van de
daaronder vallende Commissie Europese Integratie (bezoldigd)
 Gastdocent (2 modules) bij de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur (bezoldigd)

o

Egbert de Vries:
 Directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (betaald,
hoofdfunctie) vanaf 1 juli 2014
 Lid Bestuur Partij van de Arbeid (betaald, nevenfunctie) vanaf 18
februari 2014
 Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Velison te Velsen
(betaald, nevenfunctie) vanaf 7 juli 2016
 Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
(betaald, nevenfunctie) vanaf 26 maart 2015
 Lid van de Kerkenraad en lid van de diaconie van de Oranjekerk,
wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam (onbetaald,
nevenfunctie) sinds 1997
 Medevennoot in Chitasand VOF sinds juli 2014
 Voorzitter van het bestuur van de Stichting IJscomplex Jaap Eden
(onbetaald, nevenfunctie) tot 14 februari 2016
 Lid van het moderamen van de Protestantse Diakonie Amsterdam
(onbetaald, nevenfunctie) tot juni 2015

o

Esther-Mirjam Sent:
 lid Raad van Toezicht Introdans, sinds 2015 [onbezoldigd]
 lid Raad van Toezicht Atria, sinds 2014 [bezoldigd]
 lid Bestuurlijk Forum Gelderland, sinds 2014 [onbezoldigd]
 bestuurslid Prof. F. De Vries-Stichting, sinds 2014 [onbezoldigd]
 lid Raad van Toezicht, Karakter, sinds 2013 [bezoldigd]
 lid Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), sinds 2011
[onbezoldigd]
 lid Vereniging Aegon, sinds 2010 [bezoldigd]
 lid Raad van Advies "Erasmus Journal for Philosophy and Economics",
sinds 2008 [onbezoldigd]
 redacteur "Journal of Institutional Economics", sinds 2007 [bezoldigd]

o

Trude Maas:
 Lid RvT SIDN fonds
 Vz RvT van Gogh museum
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Lid bestuur vrienden van het Anne Frank huis
Voorzitter Utrecht Development Board
Lid bestuur stichting MOVE
Voorzitter raad van advies Autoriteit Persoonsgegevens
Lid Accreditatie commissie NVZD

o

Klara Boonstra:
 Beleidsjurist bij de FNV
 Redacteur TRA bij Kluwer
 Voorzitter diverse geschillencommissie in het (hoger) onderwijs bij SGO
Utrecht

o

Hans Boutellier:
 Wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut
 Hoogleraar Veiligheid & Veerkracht, VU, Faculteit Sociale Wetenschappen

o

Marco Florijn:
 Voorzitter Stichting 180 Den Dolder
 Oprichter Spiekmanstichting Rotterdam
 Lid raad van toezicht wijkstichtingen
 Lid bestuur stichting Jeugdsportfonds Friesland
 Lid bestuur stichting Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH)
 Voorzitter bestuur Stichting Plus
 Lid raad van toezicht Alliade Zorggroep
 Voorzitter bestuur stichting Dansateliers

o

Mark Elchardus:
 Zaakvoerder van de commanditaire genootschap Research, Analysis,
Vision.

o

Kees Aarts:
 Hoofdfunctie: Hoogleraar en Wetenschappelijk Directeur, Universiteit
Twente
 Nevenfunctie: Voorzitter bestuur Nederlandse Kring voor Wetenschap
der Politiek (onbezoldigd)

Risico- en toekomstparagraaf
De financiering van de WBS is onder andere afhankelijk van subsidie verstrekt door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door de Landelijke verkiezingen in
maart 2017 is er een mogelijkheid dat de hoogte van de subsidie (afhankelijk van het aantal
zetels in de Tweede Kamer voor de PvdA) zal veranderen. De WBS bereidt zich hier al enige
jaren op voor en streeft naar een situatie waarin de afhankelijkheid van deze subsidie
vermindert. Daartoe is de afgelopen jaren de adjunct-directeur die met pensioen ging niet
opgevolgd, en de secretaresse die met pensioen ging slechts part-time opgevolgd.
Zo wordt gestreefd naar een kleine staf in vaste dienst, ondersteund door jonge medewerkers
die op basis van een tijdelijk contract junior-werkzaamheden verrichten.
Ook is de afgelopen jaren zeer fors bezuinigd op huisvesting en facilitair bedrijf.
Tot slot investeert de WBS ook steeds meer in fondsenwerving, onder andere via een jaarlijkse
donateurscampagne en ‘Vrienden van de WBS’ die voor een reeks van jaren grotere schenkingen
doen. Ook dit verkleint de afhankelijkheid van subsidie.
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Bijlage 2: Begroting 2016
Wiardi Beckmanstichting
Begroting 2016

Baten
Subsidie BiZa
Bijdragen PvdA
Overige opbrengsten

Kosten organisatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Reis- en verblijfkosten
Bibliotheek
Bankkosten
Kosten diensten derden
Diverse kosten
Kosten curatorium

Kosten activiteiten
Congressen
Jong WBS
Uitgave geschriften
Jaarboek
Werkgroepen
Redactie Socialisme & Democratie
Den Uyl leerstoel
Denktank Vluchtelingencrisis
Observatorium
Diverse
Donateursactie

595.000
40.000
102.000
737.000

453.300
35.600
27.300
19.000
2.500
2.000
23.000
2.900
2.000
567.600

5.000
5.000
2.000
12.000
5.000
35.000
5.000
15.000
0
1.000
16.000
101.000

Saldo Baten en Lasten
68.400
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