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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 langetermijnperspectief en sociaal-democratische 

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.  

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 2016. 

  



 5 

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. 

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 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.  

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.  In 2016 werkten zo’n honderdvijftig vrijwilligers mee 

aan het onderzoek, voornamelijk PvdA-leden die zijn benaderd via de afdelingen.  

Op 11 maart 2016 is een speciaal voor het onderzoek gebouwde website gepresenteerd: 

www.vanwaardelokaal.nl. Tijdens deze presentatie, die plaatsvond in het Provinciehuis Zuid-

Holland, stonden bevindingen en adviezen over de Participatiewet centraal. Een van de adviezen 

luidde om beschut werk weer een recht te maken, in plaats van een voorziening, omdat veel 

gemeenten geen beschutte werkpleken bleken te realiseren. Deze en andere kwesties zijn 

besproken met verantwoordelijk PvdA-Kamerleden, met wethouders en raadsleden en met de 

verantwoordelijk staatssecretaris Klijnsma en minister Asscher. Het WBS-advies met betrekking 

tot beschut werk is overgenomen en omgezet in wetgeving. Per 1 januari 2017 zijn gemeenten 

verplicht beschutte werkplekken te realiseren.  

Op 10 december 2016 vond een tweede presentatie plaats in het kader van het onderzoek, dit 

maal over ‘Ouder worden in Nederland’. Publicatie van casusmateriaal en adviezen, gebeurde 

ditmaal niet alleen op de onderzoekswebsite www.vanwaardelokaal.nl, maar ook in het 

onderzoeksrapport ‘Ouder worden in Nederland?’, met daarin negen concrete aanbevelingen 

voor lokale en landelijke politici. Deze aanbevelingen zijn besproken met verantwoordelijk 

Tweede Kamerleden van de PvdA, met staatssecretaris Martin van Rijn en met diverse 

wethouders en raadsleden in het land. 

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.  

http://www.vanwaardelokaal.nl/
http://www.vanwaardelokaal.nl/
http://wbs.nl/system/files/ouder_worden_in_nederland_wiardi_beckman_stichting_december_2016.pdf
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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, Lieke Melsen en Menno Hurenkamp werkte aan een bundel met deze doelstelling, te 

verschijnen begin 2017.  WBS-medewerker (inmiddels CLM medewerker) Jan Erik Keman en de 

stagiaires Myrthe Martinot en haar opvolgster Emma Barnhoorn deden volgens de methode uit 

het Vooruit-onderzoek interviews op het terrein van de voedselproblematiek en de 

luchtkwaliteitsproblematiek. Andere auteurs zijn 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, Socrates Schouten, Arthur Eijs, Hans Dagevos,  Lieke 

Melsen, Heleen de Coninck en Koen Groot.  

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. In 2016 zijn 

vervolgmissies georganiseerd naar Kopenhagen en Malmo; Athene, Lesbos en Idmoni; Beiroet 

en Amman; Haarlem, Nijmegen, Utrecht en Schiphol. 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 Odaci, Felix Rottenberg 

(voorzitter), Mikal Tseggai, 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 
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het project heeft de vorm van een website die in juli 2016 online is gegaan, en een bundel ‘’Over 

de Grens’’ onder redactie van Monika Sie, René Cuperus, en Annelies Pillon, bestaande uit twee 

delen (juridisch en moreel kader en de verschillende schakels van de migratieketen) die in het 

voorjaar van 2017 zal verschijnen. Dit project is een samenwerking tussen de PvdA 

Eurodelegatie, 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 

In het eerste nummer van 2016 braken historicus en Oekraïnekenner Marc Jansen en redactielid 

Tom Eijsbouts een lans voor een ja-stem tijdens het referendum van 6 april. Hoogleraar 

sociologie Jan Willem Duyvendak hield ons in zijn artikel een spiegel voor: zijn we van oudsher 

wel zo modern met zijn allen? Verder liet rechtsfilosofe Nanda Oudejans zien waarom de 

gedachtegang achter het plan-Samsom in strijd is met het VN-Vluchtelingenverdrag, 

waarschuwde hoogleraar politieke theorie Ben Crum voor een Monnet-achtige benadering van 

de vluchtelingen- en eurocrisis en schreven redactielid Ruud Koole en hoogleraar Henk te Velde 

over het zeventigjarig bestaan van de PvdA. Tot slot aandacht voor het klimaat. WBS-fellow 

Heleen de Coninck schreef over de akkoorden in Parijs en aankomend redactielid en 

promovendus in het recht Nik Jan de Boer betoogde dat je tegelijkertijd tegen het Urgenda-

vonnis en voor een ambitieuze klimaatpolitiek kan zijn. 

Nummer 2 

Het aprilnummer stond in het teken van de sociaal-democratie in onze buurlanden. Voorzitter 

van het WBS-curatorium Felix Rottenberg schreef over Labour,  WBS-medewerker René 

Cuperus over de SPD en NRC-correspondent Peter Vermaas over de PS. Verder twee vakbond 

gerelateerde bijdragen: redactielid Paul de Beer over de toekomst van de cao’s en hoogleraar 

sociaal recht Barend Barentsen over de juridische mogelijkheden in cao-onderhandelingen. 

Daarnaast betoogde oud-wethouder voor GroenLinks Mirjam de Rijk dat het stimuleren van 

werkgelegenheid alleen lukt door publiek te investeren, reageerde Europarlementariër Kati Piri 

(e.a.) op het S&D-artikel uit 2015 van Pilon (e.a.) en vroeg de inmiddels overleden hoogleraar 

Jaap Dronkers (e.a.) om meer politiek in het onderwijs. Tot slot schreven WBS-medewerker 

Annemarieke Nierop en WBS-directrice Monika Sie Dhian Ho over het WBS-project Van Waarde 

Lokaal en werden er vier interviews integraal afgedrukt. 

Nummer 3 

In het juninummer schetsten verschillende auteurs van binnen en buiten de partij in korte 

bondige stukken ideeën voor het verkiezingsprogramma. Zo schreven Paul de Beer en Kees 

Kraaijeveld over de arbeidsmarkt; Monika Sie, Mark Elchardus en Myrthe Wijnkoop over 

migratie; Marcel Levi en Evelien Tonkens over de zorg; Farid Tabarki en Herman van de 

Werfhorst over het onderwijs; Monika Sie en Frans Bieckmann, en Jan Marinus Wiersma, Jo 

Casteleijn en Marnix Krop over Europa; en Heleen de Coninck en Kitty van der Heijden over 

duurzaamheid. 

Verder gaven redactielid Marijke Linthorst en de fractievoorzitter Marjolein Moorman een 

gevolg aan de discussie in S&D over de groeiende ongelijkheid in het onderwijs. Flip de Kam 

deed aanbevelingen om nu toch eens een einde te maken aan Nederland belastingparadijs. En 

hield politicoloog Tom van der Meer een pleidooi voor (een andere invulling van) het 

referendum.  

Nummer 4 

In het augustusnummer zetten de redacteuren Tom Eijsbouts, Marijke Linthorst en Nik Jan de 

Boer hun gedachten over de Brexit uiteen. Ivo Kuijpers en Leni Beukema van de Baliegroep 

reageren op het artikel van Paul de Beer over de toekomst van de cao’s. Die is er, maar dan zal 
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het volgens de auteurs wel anders moeten. Tom Blickman van het Transnational Institute 

probeert de impasse in het drugsbeleid te doorbreken. Hoogleraar arbeidsrecht Jan Willem 

Bouwens houdt de wet Werk en Zekerheid tegen het licht: geslaagd of niet? Ook 

arbeidseconoom Fabian Dekker houdt met zijn artikel over flexwerk de nalatenschap van 

Asscher tegen het licht. En tot slot schrijft redactielid Ruud Koole over de gevolgen van de 

opkomst van Bernie Sanders voor de democratische partij. 

Nummer 5 

In het oktobernummer schrijft Paul de Beer over het pensioenstelsel en pleit hij voor een meer 

democratische besluitvorming. Ben Crum stelt dat na de Brexit de Europese interne markt zo 

geordend moet worden dat het sociaal beleid uit de verf komt. Paul Bordewijk schrijft dat 

populisme en democratie bij elkaar horen, maar dat de PvdA zich niet moet uitleveren aan het 

bindend referendum. Doeko Bosscher betoogt dat Bernie Sanders het socialisme weer op de 

Amerikaanse politieke kaart heeft gezet. Erik Meijer schrijft dat links uitsluitend opnieuw sterk 

kan worden in Nederland wanneer de linkse partijen al voor de verkiezingen een gezamenlijk 

beleid creëren. Bas van Drooge benadrukt in zijn artikel de belangrijke rol van SW-bedrijven in 

een succesvolle uitwerking van de Participatiewet. Tot slot schrijven Jurriaan Fransman en Job 

van Amerongen een boekessay over de verzorgingsstaat. 

Nummer 6 

Paul Tang schrijft over Europa als noodzakelijk instrument om kapitalismekritiek te bedrijven, 

Ruud Koole trekt lessen voor de ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing, Bert Ummelen 

en Erik Jurgens kruisen de degens over stervenshulp, Han Entzinger schetst nieuw 

vluchtelingenbeleid, Marieke Slootman gaat in op de averechtse effecten van het gepolariseerde 

integratiedebat, Barend Wind, Harry Boumeester & Kees Dol, en Anita Engbers gaan in de PvdA 

en het volkshuisvestingsdossier, in het bijzonder gevolgen van de financialisering van 

volkshuisvesting en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Coen Pustjens ging in op de 

verkiezing van Trump, en Dirk Achterbergh en Nico Bernts schreven een linkse zorgkritiek. 
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2. Forum- en netwerkfunctie 
 

2.1 Onderzoeksprojecten  

De belofte van een ander Europa 

In ‘De belofte van een ander Europa’ schetsen Frans Bieckmann, Monika Sie Dhian Ho, Rens van 

Tilburg, Ad Melkert, Catelene Passchier, Paul Tang, Anton Hemerijck, Annemarieke Nierop, Louis 

Meuleman, Heleen de Coninck, Kati Piri, Cyrille Fijnaut, Jan Gruiters, Jan Marinus Wiersma, 

Camiel Hamans, Rolph van der Hoeven en René Cuperus een inhoudelijk programma voor een 

ander Europa, via het verleggen van de Europese koers en hoe die verandering politiek te 

realiseren. Vanuit de overtuiging dat we niet zonder Europa kunnen om onze waarden te 

beschermen en een rechtvaardiger samenleving naderbij te brengen. Het boek stond onder 

redactie van Frans Bieckmann en Monika Sie Dhian Ho.  

Bij het verschijnen van dit boek organiseerde de WBS op 15 september een discussie over 

concrete voorstellen die in dit boek gedaan worden voor een sociale EMU en EU buitenlands 

beleid.  

2.2 Internationale bijeenkomsten  
 

25 januari: Elk jaar organiseert de FEPS (Foundation for European Progressive Studies) in 

Brussel de ‘’Planning and Coordination Meeting’ voor afstemming van onderzoek en 

samenwerking tussen de diverse sociaal-democratische denktanks in de Europese Unie. René 

Cuperus heeft daar de WBS vertegenwoordigd, en met name het idee van ‘’Jong WBS’ 

gepromoot, waarvoor bij de internationale collega’s veel enthousiasme bleek te bestaan.  

11 april: Conferentie van de aan de Duitse SPD gelieerde Friedrich Ebert Stiftung over de 

opkomst van rechtspopulisme in Europa, de ‘German-Nordic Think Tank meeting’, met in het 

bijzonder Duitse en Scandinavische denktanks.  Conferentiethema: ’Migration, right wing 

populism and digitalization: common challenges to welfare states and labour regimes’’.  René 

Cuperus houdt hier een key-note speech.  

21/22 april:  Conferentie over ‘Europa-Hoffnung, Europa-Skepsis. Deutschland und die 

Niederlande 1990 – 2016’ op het ‘Zentrum für Niederlande-Studien, Münster‘, met deelname van 

onder andere Prof. Dr. Friso Wielenga (Zentrum für Niederlande-Studien, Münster), Prof. Dr. Jan 

van der Harst / Prof. Dr. Gerrit Voerman (Rijksuniversiteit Groningen), Dr. Hans Vollaard 

(Universiteit Leiden), Landeszentrale für politische Bildung NRW, René Cuperus (Wiardi 

Beckman Stichting).  

- 26/27 mei: Progressive Governance Conference in Stockholm: ‘’Aiming High. Progressive Politics 

in a High-Risk, High-Opportunity Era‘‘. De jaarlijks terugkerende, toonaangevende conferentie 

voor centrum-linkse en progressieve denktanks, beleidsmakers en politici. Dit jaar mede 

georganiseerd door de Zweedse sociaal-democratische partij. Met deelname van onder andere: 

Wouter Bos, René Cuperus en Menno Hurenkamp. Met als bijzondere attractie: de pitch-

presentaties van 'the killer idea' for progressives.  

27/28 oktober: Fachtagung ‚‘Humanistische Werte in der Einwanderungsgesellschaft. Was hält 

eine Gesellschaft im Wandel zusammen?‘, conferentie van Friedrich Ebert Stiftung, 
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Humanistische Akademie Duitsland, over migratie, integratie en humanistsche waarden, met 

een speech van René Cuperus.  

 

- 15 september: De belofte van een ander Europa 

Bij het verschijnen van het WBS Jaarboek 'De belofte van een andere Europa' organiseert de 

Wiardi Beckman Stichting op 15 september een discussie over concrete voorstellen die in dit 

boek gedaan worden voor een sociale EMU en EU buitenlands beleid. Concrete voorstellen 

worden op deze bijeenkomst gepresenteerd door: Rens van Tilburg, Catelene Passchier, Anton 

Hemerijck, Jeroen Dijsselbloem, Kati Piri, Cyrille Fijnaut en Bert Koenders. 

- 24/25 november: Tagung ‘Die Wahrheitspresse‘ in Goethe-Institut-Amsterdam. Georganiseerd 

door Duitsland Instituut Amsterdam/Goethe-Institut Amsterdam/Zentrum für Niederlande-

Studien Münster: ‘Rechtspopulismus im Spiegel niederländischer und deutscher Medien‘. Met 

deelname en lezing namens Wiardi Beckman Stichting, René Cuperus.  

   

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 2016 kwam de 

werkgroep zeven maal bijeen. 

Op 10 februari was Ad Melkert te gast om te spreken over de complexe situatie in Syrië in de 

context van de ontwikkelingen in de Arabische wereld, alsmede over de positie van de 

burgeroorlog in Syrië met en tussen de Europese landen, de Verenigde Staten en Rusland. 

Op 23 maart trad Kim Putters op als inleider over het vertrouwen van de burgers in de 

democratie en de overheid. 

Op 21 april werd gesproken over de gehele gang van zaken rond het Raadgevend Referendum 

inzake het Handelsverdrag van de EU met Oekraïne begin april. Hoofdspreker was Erik Jurgens, 

die als Kamerlid diverse initiatieven heeft genomen rond de invoering van een referendum, en 

als coreferent trad Ronald Plasterk op, als verantwoordelijk minister. 

Op 16 juni is gesproken over de positie en de toekomst van de Sociaal-Economische Raad, 

ingeleid door Mariette Hamer, voorzitter van de SER. 

Op 22 september boog de groep zich over de ontwikkelingen in het aantal en de achtergronden 

van leden van politieke partijen, alsmede hun motieven om lid te worden, te blijven of juist af te 

haken. Inleider daarbij was het lid van de werkgroep Josje den Ridder die op dit onderwerp is 

gepromoveerd.  

Op 1 november, vlak na de publicatie van het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA, werd 

met medeopsteller en eindredacteur van het essay bij dit programma, Adri Duivesteijn, 

gesproken over het karakter van dit programma, ook in vergelijking met de politieke koers van 

http://www.wbs.nl/nieuws-agenda/agenda/de-belofte-van-een-ander-europa
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de PvdA in de afgelopen decennia, en de mate waarin en wijze waarop dit programma al dan niet 

kan bijdragen tot de samenwerking van progressieve partijen. 

Op 7 december werd met Marleen Damen, wethouder van Leiden en lid van de werkgroep, de 

voorlopige balans opgemaakt van de drie grote decentralisatieoperaties in het sociale domein. 

Werkgroep Farmacie  

De werkgroep Farmacie is in 2016 niet meer actief geweest. 

Werkgroep Eigentijdse sociaal-democratie 

In de werkgroep ESD discussiëren jonge - en iets minder jonge - denkers die zich verbonden 

voelen met diverse politieke partijen (PvdA, GroenLinks, SP, PvdD) enkele malen per jaar met 

elkaar, aan de hand van spraakmakende publicaties. Doel van de werkgroep is elkaar te leren 

kennen en elkaars gedachtevorming te scherpen. In 2016 vonden twee bijeenkomsten plaats. 

Centraal stonden de publicaties: Yanis Varoufakis, The Global Minotaur: America, the True 

Origins of the Financial Crisis and the Future of the World Economy en Paul Mason, Postcapitalism. 

Werkgroep Geschiedenis  

Op 11 mei organiseerde de WBS Werkgroep Geschiedenis een succesvolle, drukbezochte 

bijeenkomst over ‘’Rode dominees en de doorbraak’’. Achtergrond: dit jaar bestaat de PvdA 70 

jaar. Rode dominee Willem Banning was een van de oprichters van de PvdA en een drijvende 

kracht achter de Doorbraak. Daarom organiseren de Banning Vereniging en de werkgroep 

geschiedenis van de Wiardi Beckman Stichting een bijeenkomst in de Rode Hoed over rode 

dominees en de Doorbraak. Wie waren die rode dominees? Wat was hun rol? En wat is anno nu 

de rol van religie, moraal en ideologie in de politiek? Met o.a. Huub Oosterhuis, Tamarah Benima, 

Herman Noordegraaf, Mohamed Ajouaou en Bram Mellink, onder leiding van Gerdi Verbeet.  

Werkgroep arbeid  

3 februari 2016. Thema’s: De wet Banenafspraak in de praktijk met een inleiding van Paul van 

den Boom van de FNV; en de moderne Levensloop met een inleiding van Susanne Heeger  

23 maart 2016. Thema’s: Toekomst Arbeidsmarktbeleid: bijdrage voor het 

verkiezingsprogramma met een inleiding van Leen Hoffman; ; Arbeidsmarktdilemma’s met een 

inleiding van Hans Spigt. 

Woensdag 8 juni. Thema: aanbevelingen voor de verkiezingsprogrammacommissie met Jet 

Grimbergen (FNV) , lid van de programmacommissie 

Woensdag 28 september. Thema: zorgverlof, een notitie van Susanne Heeger met bijdragen van 

Keklik Yucel en Pim Paulusma (FNV) 

15 november: Thema Van Waarde Lokaal. Onderzoek Ouder worden in Nederland. Discussie 

over het reguleren van huishoudelijk werk op basis van een bijdrage van Annemarieke Nierop 

en Bert Otten  

 

2.4 Jong WBS  
6 januari 
Boekenclub: ‘This Changes Everything’ van Naomi Klein. Zie voor een uitgebreid verslag: 
http://www.jongwbs.nl/uit-de-boekenclub-this-changes-everything-van-naomi-klein-1-het-
boek/  

http://www.wbs.nl/nieuws-agenda/agenda/rode-dominees-en-de-doorbraak
http://www.jongwbs.nl/uit-de-boekenclub-this-changes-everything-van-naomi-klein-1-het-boek/
http://www.jongwbs.nl/uit-de-boekenclub-this-changes-everything-van-naomi-klein-1-het-boek/
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7 januari 
Lancering zomerschoolpublicatie ‘De Arbeider van de 21ste eeuw’, met Nieuwe Generatie Expert 
Kristina van der Molen (FNV Jong) en ervaren expert Ron Hillebrand (PvdA Zuid-Holland). Zie 
voor de publicatie: http://www.jongwbs.nl/wp-content/uploads/2016/01/Boekje-arbeider-
21ste-eeuw-def.pdf  
  
27 januari 
Masterclass: Gelijkheid tussen man en vrouw, met Hedy d’Ancona (oud-minister). 
 
3 februari 
Boekenclub: ‘Don’t think of an elephant’ van George Lakoff. 
  
10 februari 
Lancering van het nieuwe EU-lab. 
  
18 februari 
EU-lab met René Cuperus. 
  
2 maart: 
Nieuwe Generatie Experts: Referenda, voor of tegen? Met Marijn Bosman (verbonden aan de Mr. 
Hans Van Mierlo Stichting) en Lucas van Bilderbeek. 
  
17 maart 
Oikoslab: Duurzaamheid in de wijk. 
  
31 maart 
Nieuwe Generatie Experts: Vrouwenrechten over de grens, met Kirsten van Mastwijk 
(onderzoeker ministerie van Buitenlandse Zaken). 
  
19 april 
Masterclass: Toekomst van de sociaal-democratie met Bram Stemerdink (oud-minister). 
  
5 t/m 8 mei 
Reis naar London en Oxford, mede georganiseerd door het EU-lab. Een groep van 9 Jong WBS’ers 
heeft in het kader van het Brexitreferendum een bezoek gebracht aan het Verenigd Koninkrijk. 
Bezocht zijn onder meer de Young Fabians (onze zusterorganisatie in het VK); het House of 
Parliament met de Labourfractie; de universiteit van Oxford met ontmoetingen met studenten 
en universitair docent; Europarlementslid Anneliese Dodds voor de Labour partij; en een 
ontmoeting met parlementslid Andrew Smith met canvasactie in Oxford. Zie voor een uitgebreid 
verslag: http://www.jongwbs.nl/hoe-maak-je-canvassen-leuk-ervaringen-uit-oxford/  
  
11 mei 
Masterclass georganiseerd door EU-lab: Het tanende vertrouwen in de EU, met David Bokhorst 
(was verbonden aan Clingendael, nu aan de UvA).  
  
21 mei 
Symposium: ‘Paradijs of Plaag’ over onder meer het belastingstelsel, pensioensysteem, Piketty 
en de Panama Papers. Georganiseerd samen met Hellingproef (GroenLinks), Route 66 (D66) en 
de Teldersstichting (VVD). Met o.a. Mirjam de Rijk, Martin ten Kate en Arne Wellens. Zie voor 
een uitgebreid verslag: http://www.jongwbs.nl/paradijs-of-plaag/  
  
15 juni 
Nieuwe generatie experts: Het ZZP-leger en het antwoord van links, met Wimar Bolhuis (over 
zijn onderzoek over ZZP’ers op de arbeidsmarkt), Roy Blokvoort (over zijn masterscriptie over 

http://www.jongwbs.nl/wp-content/uploads/2016/01/Boekje-arbeider-21ste-eeuw-def.pdf
http://www.jongwbs.nl/wp-content/uploads/2016/01/Boekje-arbeider-21ste-eeuw-def.pdf
http://www.jongwbs.nl/hoe-maak-je-canvassen-leuk-ervaringen-uit-oxford/
http://www.jongwbs.nl/paradijs-of-plaag/
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de organisatiegraad van ZZP’ers) en Pim Paulusma (over de betekenis van ZZP’ers vanuit 
vakbondsperspectief). 
  
26 t/m 28 augustus 
Zomerschool: ‘Mind the Gap: Tweedeling in Nederland’. Het programma zat vol met bekende en 
minder bekende deskundigen op verschillende deelaspecten van het onderwerp zoals jong en 
oud, Nederlanders en nieuwkomers, Eurofiel en Eurofoob, hoog en laag opgeleid en populisme. 
Ca. 60 deelnemers. 
  
17 en 18 september 
Bestuursweekend met het voltallige nieuwe bestuur van Jong WBS in Nijmegen. De koers voor 
het nieuwe bestuursjaar is uitgezet. 
  
21 september 
Aftrap nieuw seizoen Ideologielab. Dit jaar staat het Ideologielab in het teken van ideologie op 
lokaal niveau. Te gast was Annemarieke Nierop (WBS). Doel van het lab is het schrijven van een 
boekje als inspiratiebron voor lokale afdelingen ter inspiratie voor verkiezingsprogramma’s 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ca. 15 deelnemers. 
  
28 september 
Boekenclub: ‘Tegen Verkiezingen’ van David van Reybrouck. 
  
20 oktober 
Nieuwe Generatie Experts: De invloed van populistische partijen op de politiek, met dr. Maurits 
Meijers (Radboud Universiteit Nijmegen). Zie voor een uitgebreid 
verslag:http://www.jongwbs.nl/dr-meijers-op-bezoek-bij-jongwbs-nieuwegeneratieexperts/. 
Ca. 25 deelnemers. 
  
2 november 
Creatief na de crisis i.s.m. met de WBS, met Wimar Bolhuis, Henk Nijboer en Hans Wansink. Ca. 
25 deelnemers waarvan 12 Jong WBS leden. 
  
5 november 
Jong WBS aanwezig met infostand op de Afrikadag in Amsterdam. 
  
17 november 
Ideologielab: Masterclass over wonen. 
  
19 en 20 november 
Jong WBS aanwezig met infostand op het congres van de Jonge Socialisten in Tilburg. 
  
30 november  
EU-lab: Het effect van Europese jurisprudentie op het asielbeleid, met Nieuwe Generatie Experts 
Nienke Staal (ministerie van Buitenlandse Zaken) en Willemijn Tiekstra (Nederlandse 
ambassade in Griekenland). 
 
14 december 
Kerstdiner en thema-avond armoede, met Paolo Lopez van stichting Rosa. Zie voor een 

uitgebreid verslag: http://www.jongwbs.nl/kerstdiner-goed-eten-felle-discussie-en-een-

opvallende-quiz/ 

 

http://www.jongwbs.nl/dr-meijers-op-bezoek-bij-jongwbs-nieuwegeneratieexperts/
http://www.jongwbs.nl/kerstdiner-goed-eten-felle-discussie-en-een-opvallende-quiz/
http://www.jongwbs.nl/kerstdiner-goed-eten-felle-discussie-en-een-opvallende-quiz/
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2.5 WBS Europafonds 2016  
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 

bestaat uit: Monika Sie Dhian Ho, vicevoorzitter, Camiel Hamans, secretaris/penningmeester, Jan 

Cremers, Thijs Kerckhoffs, Hans Ouwerkerk, Jan Marinus Wiersma, voorzitter.  

Projecten  

In 2016 zijn de volgende projecten gerealiseerd dan wel gestart: 

-  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? Tot en met de zomer van 2016 

was 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. 

- Van Waarde Internationaal/WBS Vluchtelingendenktank. Jan Marinus Wiersma is namens het 

bestuur van het WBS Europafonds lid van de WBS Vluchtelingendenktank, die hoort bij het 

project Van Waarde Internationaal.  

Financiële ondersteuning 

-  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.  

Annemarieke Nierop is lid van de regiegroep zorg van de PvdA die eind 2014 is opgericht.  

Monika Sie nam 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  
Van Waarde Lokaal heeft in 2016 voor flink wat uitnodigingen van lokale afdelingen gezorgd. 

Annemarieke Nierop gaf inleidingen en workschops voor: Utrecht, 

Leeuwarden/Leeuwarderadeel, Amersfoort, Uden, Heerenveen, Hoogeveen, 

Zwolle/Zwartewaterland, Haarlem, Almere, Horst aan de Maas, Delft, 

Brummen/Zutphen/Voorst, Rotterdam, Oud-Beijerland, regio Haaglanden. 
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4. Curatorium, staf en fellows  

4.1 Curatorium  
Het curatorium bestond in 2016 uit de volgende leden: Hans Anderson (penningmeester), Kees 

Aarts, Klara Boonstra, Hans Boutellier (vice-voorzitter), Mark Elchardus, Marco Florijn, Trude 

Maas, Felix Rottenberg (voorzitter), Esther-Mirjam Sent, Egbert de Vries en Monika Sie Dhian Ho 

(secretaris), die tussen 1 juli en 31 december 2016 is opgevolgd door Menno Hurenkamp. In 

2016 hebben Marco Florijn, Hans Boutellier, Trude Maas en Monika Sie Dhian Ho (secretaris) 

het curatorium verlaten. In 2016 is Attje Kuiken toegetreden als lid van het curatorium. 

4.2 Staf  
De leden van de staf in 2016 waren: René Cuperus, Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop, 

Annelies Pilon, Melanie Goedegebure en Monika Sie Dhian Ho (directeur). Monika Sie Dhian Ho 

heeft per 1 juli 2016 haar dienstverband beëindigd. Menno Hurenkamp was tussen 1 juli 2016 

en 31 december 2016 interim-directeur. Jan Erik Keman heeft per 1 augustus 2016 zijn 

dienstverband beëindigd. Hij is opgevolgd door Eva van Burg die per 1 augustus 2016 in dienst 

is getreden. 

4.2.1 Nieuwe directeur Klara Boonstra  
Per januari 2017 is Klara Boonstra aangesteld als directeur van de Wiardi Beckman Stichting. De 

procedure hiervoor startte in de zomer van 2016 met een advertentietekst in de Volkskrant en 

in de Groene Amsterdammer. Een selectiecommissie - bestaande uit Felix Rottenberg, Hans 

Andersson, Mark Elchardus, Annemarieke Nierop en Hans Spekman – droeg uiteindelijk Klara 

Boonstra als kandidaat voor de functie voor aan het partijbestuur van de PvdA. Op 12 september 

2016 stemde het partijbestuur in met de benoeming van Klara Boonstra tot directeur van de 

Wiardi Beckman Stichting. 

4.3 Fellows  
De WBS had in 2016 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 en werkte als fellow aan een boek over onderwijs; 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 (1957) adviseert omtrent de digitalisering van het WBS-onderzoek. 

Leen Hoffman (1943), econoom, maakt voor de WBS een studie van het werkgelegenheidsbeleid 

van SDAP en PvdA. Max Kommer (1953), freelance strategisch adviseur, studeerde sociologie in 

Leiden en promoveerde in Utrecht. 

4.4 Stagiair(e)s  
Benjamin Panten (vier dagen per week tot 1 september 2016) verzorgde de inhoud van de 

website van de WBS, onder begeleiding van Annemarieke Nierop (tekst) en Menno Hurenkamp 

(twitter). 
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Gijs Rooijakkers (vier dagen per week tot 1 juli 2016) deed mee aan het onderzoek over 

integratie. Begeleiding: Monika Sie Dhian Ho. 

Eva van Burg (twee dagen per week tot 31 januari 2016) 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 (twee dagen per week tot 1 juli 2016) 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. 

Mathijs Plukaard (vijf dagen per week tot 1 februari 2016) werkte mee aan het onderzoek Van 

Waarde Lokaal. Begeleiding: Annemarieke Nierop en Monika Sie Dhian Ho. 

Abdulaahi Yusuf (drie dagen per week) werkte tussen 1 mei 2016 en 1 september 2016 mee aan 

het onderzoek Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Annemarieke Nierop. 

Janne Ruth Riemersma (vijf dagen per week) werkte tussen 1 februari 2016 en 1 september 

2016 mee aan de projecten Van Waarde Lokaal en Van Waarde Internationaal. Begeleiding: 

Annemarieke Nierop en Annelies Pilon. 

Ruud Stienissen (vier dagen per week) werkte tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2016 mee aan het 

onderzoek Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Annemarieke Nierop. 

Tessa Roedema (vijf dagen per week, later twee dagen) werkte tussen 15 februari 2016 en 1 

december 2016 mee aan het onderzoek Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Annemarieke Nierop. 

Ann-Silvie Penning de Vries (drie dagen per week) werkte tussen 1 september 2016 en 31 

december 2016 mee aan het onderzoek Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Annemarieke Nierop. 

Tessa de Vries (drie dagen per week) werkte tussen 1 augustus 2016 en 31 december 2016 mee 

aan het onderzoek Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Annemarieke Nierop. 

Maren Backbier (twee tot vier dagen per week) werkte tussen 1 februari 2016 en 31 december 

2016 mee aan het project Van Waarde Internationaal. Begeleiding: Annelies Pilon. 
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5. Activiteiten  
- Op 5 januari spreken Monika Sie en Rene Cuperus met Economist journalist Tom Nuttall over 

het Nederlandse voorzitterschap van de EU. 
- 8 januari: Annemarieke Nierop en Monika Sie organiseren een terugkomdag voor alle 

vrijwilligers uit de afdelingen die hebben helpen interviewen voor Van Waarde Lokaal rond 
jongeren die afgelopen zomer van het Praktijkonderwijs en VSO afkwamen. 

- 13 januari: René Cuperus heeft een adviesgesprek op het SCP 
- 18 januari: bijeenkomst van de WBS denktank Sociale Vraagstukken, met Lodewijk Asscher, 

Mariette Hamer, Ruud Vreeman, Agnes Jongerius, Roos Vermeij, Thijs Kerckhoffs, Julia 
Wouters en Paul de Beer onder leiding van Monika Sie. Onder andere over de uitwerking van 
de Wet Werk en Zekerheid. 

- 20 januari: Missie Haarlem in het kader van Van Waarde Internationaal. Annelies Pilon en 
Gijs Rooijakkers interviewen burgemeester van Haarlem, voorzitter van 
bewonersvereniging en de coördinator van Vluchtelingenwerk over de noodopvang in De 
Koepel. Werry Crone fotografeert. 

- 22 januari: Tweede bijeenkomst WBS Vluchtelingendenktank onder leiding van Felix 
Rottenberg.  
René Cuperus, Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop, Annelies Pilon en Monika Sie 
nemen deel. 

- 28 januari: Annemarieke Nierop nam deel aan de Van Waarde Lokaal-expeditie van het 
Centrum voor Lokaal Bestuur 

- 29 januari: René Cuperus neemt deel aan een workshop over ‘’wegen uit de eurocrisis’’ op 
Instituut Clingendael. 

- 4 februari: Monika Sie neemt deel aan diner pensant onder leiding van SG Buitenlandse 
Zaken Renee Jones over de diplomatieke dienst van de toekomst, met o.a. Beatrice de Graaf, 
Hans Wijers, Hans de Boer en Annemarie Jorritsma. 

- 5 februari: René Cuperus neemt deel aan een discussiebijeenkomst over de toekomst van het 
burgemeestersambt in Oudaen Utrecht.  

- 5 februari: Monika Sie geeft inleiding op bijeenkomst 60 jaar PvdA van de Universiteit 
Leiden. 

- 11 februari: René Cuperus wordt geïnterviewd door de Duitse radio NDR en WDR over zijn 
artikel in de Suddeutsche Zeitung over de Duitse vluchtelingencrisis vanuit Nederlands 
perspectief 

- 12 februari: Derde bijeenkomst WBS Vluchtelingendenktank onder leiding van Felix 
Rottenberg.  
René Cuperus, Menno Hurenkamp, Annelies Pilon en Monika Sie nemen deel. 

- 18 februari: René Cuperus houdt een inleiding over de Europese democratie voor Jong WBS 
werkgroep Europa 

- 26 t/m 28 februari: Missie Kopenhagen en Malmö, in het kader van Van Waarde 
Internationaal met deelname van Maren Backbier, Werry Crone, René Cuperus, Annelies 
Pilon, Kati Piri en Monika Sie  

- 29 februari/1 maart: mini-studiereis naar Oekraïne van René Cuperus met experts en 
journalisten, georganiseerd door het Institute for World Policy, Kiev.  

- 1 maart: Menno Hurenkamp en Monika Sie zitten bijeenkomst voor van auteurs van het 
handboek duurzame ontwikkeling / Van Waarde Duurzaam. 

- 3 maart: René Cuperus neemt deel aan een Oekraïne-debat bij Urios, studentenvereniging 
Europees en Internationaal Recht, Utrecht (met Peter van Ham, Clingendael; Bob vd Bos, 
D66 senator e.a.) 

- 3 maart: bijeenkomst denktank Van Waarde Lokaal over de uitvoering van de 
Participatiewet, onder leiding van Monika Sie, met inleidingen van Willem Trommel (VU), 
Paul de Beer (AIAS, UvA), Louis Polstra (Hanzehogeschool Groningen), Frank 
VandenBroucke, en Jan Jaap de Haan (CEDRIS) en Annemarieke Nierop. 

- 4 maart: Vierde bijeenkomst WBS Vluchtelingendenktank onder leiding van Felix 
Rottenberg.  
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Menno Hurenkamp, Annelies Pilon en Monika Sie nemen deel. 
- 9 maart: René Cuperus gaf een hoorcollege over de nieuwe geopolitieke spilpositie van 

Duitsland voor HOVO, Universiteit Tilburg 
- 11 maart: Lancering van de website Van Waarde Lokaal tijdens kennisfestival over werk en 

inkomen in het Provinciehuis Zuid Holland in Den Haag. Monika Sie en Annemarieke Nierop 
gaven een inleiding over het onderzoek Van Waarde Lokaal, gevolgd door twee 
paneldiscussies over beschut werk en over meer werk rond het minimumloon met 
werkenden, werkgevers, lokale en nationale volksvertegenwoordigers en verantwoordelijke 
bewindslieden. Na het plenaire deel konden de 250 aanwezigen kiezen voor een van de zes 
workshops, oa over robotisering, over schuldhulpverlening, en over wethoudersocialisme. 
Jetta Klijnsma sloot de dag af. Menno Hurenkamp zat het kennisfestival voor. 

- 14 maart: René Cuperus nam deel aan discussie op RTLZ televisie (Van Liempt Live) over de 
opmars van het rechtspopulisme in Duitsland 

- 18 maart: René Cuperus nam deel aan een conferentie van de Foundation Max van der Stoel 
over Rusland en Oost-Europa 

- 20 maart: Monika Sie geeft een lezing over de toekomst van de verzorgingsstaat voor de 
Vrije Gemeente Twente in Hengelo 

- 21 maart: René Cuperus was organisator en voorzitter van een mini-seminar van PvdA-top 
en electorale onderzoekers 

- 22 maart: Monika Sie en Annelies Pilon briefen Lodewijk Asscher over de bevindingen uit de 
denktank Vluchtelingencrisis 

- 22 maart: René Cuperus nam deel aan een diner-bijeenkomst met burgemeester Aboutaleb 
in Rotterdam 

- 24 maart: René Cuperus bezocht King’s College in Londen voor een workshop ter 
voorbereiding van een nieuw internationaal boekproject, met als werktitel: ‘Why the Left 
loses and what to do about it’’.  

- 31 maart: Monika Sie neemt deel aan bijeenkomst Advisory Board van ACCESS Europe, het 
samenwerkingsverband van de VU en UvA op het gebied van Europastudies 

- 1 april: René Cuperus nam deel aan de G10 Economie/Filosofie-bijeenkomst met Varoufakis, 
Paul Mason (postcapitalism) en Slavoj Zizec.  

- 4 april: Werkbezoek inburgeringsschool en taalinstituut Amsterdam in het kader van Van 
Waarde Internationaal, met Ahmed Marcouch, Annelies Pilon, Matthias Qasim en Janne Ruth 
Riemersma 

- 6 april: Annemarieke Nierop presenteert Van Waarde Lokaal voor de ouderengroep Utrecht. 
- 8 april: Annemarieke Nierop presenteert Van Waarde Lokaal voor de seniorengroep 

Leeuwarden. 
-  9 april: Monika Sie geeft inleiding op bijeenkomst over van Waarde van de PvdA afdelingen 

in Friesland 
- 15 april: Monika Sie zit bijeenkomst voor van de denktank Vluchtelingencrisis, over 

integratie, met inleidingen van Linda Bakker, Han Entzinger en Tin Verstegen (NIDOS). 
- 19 april: Monika Sie en Menno Hurenkamp ontvangen op de WBS Geoff Gallop, voormalig 

premier van West-Australie 
- 22 april – 25 april: Annelies Pilon, Monika Sie, Werry Crone en Mariska Pijpers brengen 

werkbezoek aan Athene, Idomeni en Lesbos in het kader van de denktank 
vluchtelingencrisis. 

- 29 april: Monika Sie zit bijeenkomst van de denktank Vluchtelingencrisis voor over 
bescherming van vluchtelingen in landen in de regio, en over de uitvoering van de EU / 
Turkije-deal, met inleidingen van Joost Hiltermann (International Crisis Group), Kati Piri, 
Myrthe Wijnkoop (Vluchtelingenwerk) en Monika Sie. 

- 30 april: Heidag van de S en D redactie. 
- 11 en 12 april: René houdt lezing op conferentie van de Duitse Friedrich Ebert Stiftung in 

Berlijn over de uitdaging van het rechtspopulisme voor de Europese sociaal-democratie  
- 13 april: René bereidt met journalisten Vrij Nederland een reportage voor over de Duitse 

SPD  



 21 

- 15 april: Monika Sie zit bijeenkomst voor van de denktank Vluchtelingencrisis, over 
integratie, met inleidingen van Linda Bakker, Han Entzinger en Tin Verstegen (NIDOS).  

- 17 april: René houdt een ‘preek van de leek’ voor vrijzinnigen in ‘’De Vlam’’ in Rhenen naar 
aanleiding van het WBS Jaarboek ‘’Omstreden Vrijheid’’.   

- 19 april: Monika Sie en Menno Hurenkamp ontvangen op de WBS Geoff Gallop, voormalig 
premier van West-Australie  

- 21/22 april: René Cuperus houdt een lezing op een Europa-conferentie van het Niederlande 
Institut van de Universiteit van Münster (‘Hoe handelingsbekwaam is de EU? Een 
vergelijking vanuit Duits en Nederlands perspectief)  

- 22 april – 25 april: Annelies Pilon, Monika Sie, Werry Crone en Mariska Pijpers brengen 
werkbezoek aan Athene, Idomeni en Lesbos in het kader van de denktank 
vluchtelingencrisis.  

- 25 april: René geeft een gastcollege ‘’Populisme’’ voor masterstudenten Sociale 
wetenschappen aan de Tilburg University  

- 29 april: Monika Sie zit bijeenkomst van de denktank Vluchtelingencrisis voor over 
bescherming van vluchtelingen in landen in de regio, en over de uitvoering van de EU / 
Turkije-deal, met inleidingen van Joost Hiltermann (International Crisis Group), Kati Piri, 
Myrthe Wijnkoop (Vluchtelingenwerk) en Monika Sie.  

- 30 april: Monika Sie, Jan Erik Keman en Menno Hurenkamp organiseren heidag van de S&D 
redactie.  

- 1 mei: René treedt op op de 1 mei-avondbijeenkomst van de PvdA Deventer  
- 4 mei: Jan Erik Keman spreekt over het handboek duurzaamheid met de ouderenafdeling in 

de gemeente Utrecht.    
- 9 mei: Menno en René geven een spoedcursus sociaal-democratische beginselen voor een 

Beginselwerkgroep van de Jonge Socialisten in Utrecht  
- 8 - 10 mei: René bespreekt de mogelijke gevolgen van de Brexit met de Britse ambassadeur 

in Nederland  
- 12 mei: Annemarieke Nierop en organiseert een bijeenkomst voor de afdeling Amersfoort 

over Van Waarde Lokaal  
- 17 mei: Monika Sie spreekt over Van Waarde Lokaal voor de afdeling Uden, Annemarieke 

Nierop houdt aansluitend instructiebijeenkomst voor vrijwillige interviewers  
- 18 mei: René neemt (samen met andere buitenstaanders) op uitnodiging van Harry van 

Bommel deel aan een brainstorm van de SP-verkiezingsprogrammacommissie over 
Europese politiek  

- 19 mei: Annemarieke Nierop organiseert bijeenkomst voor de afdelingen Heerenveen, 
Leeuwarden/Leeuwarderadeel en Hoogeveen over Van Waarde Lokaal, en organiseert 
aansluitend instructie voor vrijwillige interviewers  

- 20 mei: Annemarieke spreekt samen met John Kerstens voor de afdeling 
Zwolle/Zwartewaterland over de Participatiewet  

- 23 mei: René zit een bijeenkomst van de PvdA Amersfoort voor over Europese politiek, met 
deelname van Tweedekamerlid Marit Maij.   

- 23 mei: Annemarieke Nierop organiseert bijeenkomst voor de afdeling Haarlem over Van 
Waarde Lokaal. 

- 23 en 24 mei: Cyrille Fijnaut, Attje Kuiken en Monika Sie bezoeken Madrid in het kader van 
de WBS Vluchtelingendenktank.  

- 25 mei: Annemarieke Nierop organiseert bijeenkomst voor de afdeling Almere over Van 
Waarde Lokaal. 

- 25 mei: René neemt deel aan een brainstorm op het KNAW over moraal en politiek  
- 26 mei: René maakt deel uit van een jury (samen met o.a. Peter Mandelson) die ‘’killer ideas 

for progressive politics’’ moeten beoordelen op de Progressive Governance Conference in 
Stockholm  

- 26 mei: Annemarieke Nierop organiseert bijeenkomst voor de afdeling Horst aan de Maas 
over Van Waarde Lokaal. 
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- 27 mei: Monika Sie zit bijeenkomst voor van de denktank Vluchtelingencrisis, over 
mensensmokkel en –handel, met Mirjam van Reisen, Karlijn Muiderman, Sander Pennekamp 
en Warner ten Kate.  

- 30 mei: Annemarieke Nierop organiseert een bijeenkomst voor de afdeling Delft over Van 
Waarde Lokaal. 

- 1 t/m 4 juni: Werry Crone, René Cuperus, Mark Elchardus, Annelies Pilon en Monika Sie 
bezoeken Libanon en Jordanië in het kader van de denktank vluchtelingencrisis.  

- 2 juni: Annemarieke Nierop geeft een presentatie over Van Waarde en Van Waarde Lokaal 
op een bijeenkomst van de afdelingen Brummen, Zutphen en Voorst  

- 6 en 20 juni: Annelies Pilon en Maren Backbier bezoeken Nijmegen in het kader van Van 
Waarde Internationaal en interviewen o.a. vertegenwoordigers van de Gemeente Nijmegen, 
VluchtelingenWerk, InterLokaal, IntoLanguages en Welcome to Nijmegen.  

- 8 juni: Annemarieke Nierop organiseert een bijeenkomst voor de afdeling Utrecht over Van 
Waarde Lokaal.  

- 10 juni: Monika Sie zit bijeenkomst voor van de denktank Vluchtelingencrisis, over landen 
van herkomst, met Kubrom Hosabay, Mikal Tseggai, Ko Colijn en Jan Gruiters.  

- 13 juni: René neemt deel aan een debat van de Financiële Telegraaf over de Brexit, met 
Martin Visser, Thierry Baudet en Marietje Schaake.   

- 13 juni: Annemarieke Nierop organiseert een bijeenkomst voor de afdeling Rotterdam over 
Van Waarde Lokaal. 

- 15 juni: Annemarieke Nierop organiseert een bijeenkomst voor de afdeling Utrecht over Van 
Waarde Lokaal. 

- 16 juni: René houdt een lezing over Populisme en Brexit op een heidag van de Afdeling 
Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank/DNB.   

- 16 juni: René neemt deel aan Brexit-debat in de Amsterdamse Balie  
- 9 - 17 juni: Annemarieke Nierop geeft een presentatie over de bevindingen uit Van Waarde 

Lokaal op lustrumconferentie van de VU ‘scenario’s voor besturen’.  
- 17 juni: René bezoekt Hogeschool van Amsterdam, en bespreekt met prof. Jean Tillie thema 

multiculturaliteit en hoger onderwijs  
- 17 juni: Monika Sie zit bijeenkomst voor van de denktank Vluchtelingencrisis, over 

integratie, met Fenella Fleischmann, Mieke Maliepaard, Wouter Kokx, Martijn Balster en 
Giselle Schellekens.  

- 21 juni: René houdt samen met prof. Gormley een inleiding over de Brexit voor Jonge 
Rijksambtenaren in de Haagse Kluis.   

- 22 juni: René wordt geïnterviewd op NPO radio 1 over de mogelijke gevolgen van de Brexit 
- 22 juni: Annemarieke Nierop organiseert een bijeenkomst voor de afdeling Oud-Beijerland 

over Van Waarde Lokaal. 
- 23 juni: René neemt deel aan een debat in de Juridische Boekhandel in Den Haag over 

moraal en politiek, met Job Cohen, Gabriel van den Brink, Diederik Samsom, Thijs Broer, 
Kees van der Staaij.   

- 27 juni: Monika Sie zit auteursbijeenkomst voor van de bundel die in het kader van het 
onderzoek naar de vluchtelingencrisis zal verschijnen.  

- 29 juni: Janneke Holman (Jong WBS) en René ontvangen groep Honours Studenten uit 
Groningen voor een discussie over de spanning tussen wetenschap en politiek 

- Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus vond de tweedaagse curatoriumvergadering plaats bij 
Hans Andersson in Herpt. Op zaterdagochtend waren Anton Hemerijck, Marleen Damen, 
Jeroen Olthof en Martijn van Dam aanwezig voor een discussie over de toekomst van de 
verzorgingsstaat. 

- 28 augustus: René Cuperus geeft inleiding op Jong WBS/JS Zomerschool over tweedeling in 
de maatschappij in Dordrecht.  

- 5 september: René Cuperus overlegt met wetenschappelijk bureau ChristenUnie 
- 8 september, Menno Hurenkamp gaat in debat met Benjamin Barber 
- 9 september: René Cuperus neemt deel aan seminar Europese Politiek van de 

Teldersstichting in Leiden 



 23 

- 12 september: René Cuperus en Annelies Pilon bezoeken, met leden van de WBS 
Vluchtelingendenktank, de Koninklijke Marechaussee op Schiphol, in het kader van Van 
Waarde Internationaal  

- 14 september: René Cuperus wint met het team ‘’De Ivoren Toren’’ der verschillende 
wetenschappelijke bureaus de eerste prijs van de Prinsjesdag-Pubquiz in Nieuwspoort.  

- 15 september: Melanie Goedegebure, Annemarieke Nierop en Annelies Pilon. Organisatie 
van het WBS-jaarboek ‘De belofte van een ander Europa’ in Millers Beach bij Kijkduin, met 
o.a. Monika Sie en René Cuperus, en gastsprekers Jeroen Dijsselbloem, Anton Hemerijck, 
Rens van Tilburg en Cyrille Fijnaut. 

- 16 september: Annelies Pilon bezoekt samen met de leden van de PvdA-Eurodelegatie het 
AZC in Utrecht. Naast gesprek met COA ook gesprekken met SNDVU, VluchtelingenWerk en 
wijkbewoners. Werry Crone fotografeert. 

- 20 september: René Cuperus wordt geïnterviewd op Radio 1, Bureau Buitenland VPRO over 
rechtspopulisme in Europa 

- 21 september: Annemarieke Nierop. Avondvullend programma bij Jong WBS over de recente 
veranderingen in het sociale domein. 

- 30 september: René Cuperus neemt deel aan seminar op Universiteit van Amsterdam van 
Wouter van der Brug en Tom van der Meer over wetenschap en politiek 

- Augustus-oktober. Menno Hurenkamp neemt deel aan commissie die verkiezingsprogramma 
PvdA schrijft. Hij treedt vier keer op als inleider/discussiant met betrekking tot dat 
programma, oa. Voor aspirant kamerleden. 

- Augustus-december. Menno Hurenkamp legt laatste hand aan proefschrift 
- Augustus-december. Menno Hurenkamp neemt deel aan bestuur van de stichting Raam op 

Rusland 
- 5 oktober: Annemarieke Nierop. Presentatie Van Waarde Lokaal-onderzoek tijdens de 

gemeenteraadsleergang PvdA Haaglanden en jurering bij workshops samen met Hans 
Spekman. 

- 7/8 oktober: René Cuperus geeft colleges ‘Sociaal-democratie’ voor jonge activisten uit ngo’s 
en politieke partijen in Servië voor de Foundation Max van der Stoel 

- 8 oktober: Annemarieke Nierop. Presentatie over voorwaarden voor ouderen om langer 
thuis te kunnen blijven wonen, bij de raadsledenvakschool van het Centrum voor Lokaal 
Bestuur. 

- 14 oktober: René Cuperus houdt een inleiding voor de PvdA Burgemeesterdag over 
populisme en ‘nieuwe democratie’.  

- 16 oktober: René Cuperus houdt een ‘vrijzinnige preek voor de leek’’ op basis van het WBS-
Jaarboekthema ‘’Omstreden Vrijheid’’ in De Vlam in Brummen.  

- 25 oktober: René Cuperus heeft een lunch met de Directie Europese Integratie van BZ.  
- 27 oktober: Annemarieke Nierop (samen met Monika Sie). Presentatie van Van Waarde en 

Van Waarde Lokaal, en leiding discussieavond over ‘ouder worden’ voor PvdA 
Rotterdam/Prins Alexander. 

- 27/28 oktober: René Cuperus houdt een inleiding op de conferentie ’Humanistische Werte in 
der Einwanderungsgesellschaft’’ van de Duitse Friedrich Ebert Stiftung en de Humanistische 
Akademie Deutschland in Berlijn.  

- 12 oktober, 30 oktober, 17 november, Menno Hurenkamp geeft colleges aan sociologie 
studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht 

- November. Menno Hurenkamp rondt samen met Hans Opschoor, Lieke Melsen en Heleen 
DeConink de bundel ‘Roodgroene politiek voor de 21e eeuw’ af. Te verschijnen januari 2017 

- 4 november: Annemarieke Nierop. Presentatie van de voorlopige resultaten uit het Van 
Waarde Lokaal-onderzoek bij de jaarlijkse conferentie van de PvdA Werkgroep Patiënt 
Centraal in Utrecht. 

- 5 november: René Cuperus neemt deel aan Radio 1-programma Kamerbreed.  
- 7 november: Annemarieke Nierop. Presentatie van de voorlopige resultaten uit het Van 

Waarde Lokaal-onderzoek bij de Rotary Club Kinderdijk. 
- 17/18 november: René Cuperus bezoekt op uitnodiging van de Atlantische Commissie het 

NAVO-hoofdkwartier in Brussel voor een kleine expert-studiereis 
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- 21 november: René Cuperus neemt deel aan een panel op de Frans-Nederlandse conferentie, 
georganiseerd door de Franse en Nederlandse buitenlandministeries.  

- 22 november: René Cuperus spreekt op een Brexit-debatavond van De Buren in Brussel.  
- 24/25 november: René Cuperus houdt een inleiding op het Goethe Instituut in Amsterdam 

op de conferentie ‘’Rechtspopulismus und die Medien’’. 
- 13 december: Annelies Pilon interviewt Fadel Wrrak voor Van Waarde Internationaal. 
- 10 december: Annemarieke Nierop presenteert het onderzoeksrapport ‘Ouder worden in 

Nederland’ in het Centrum voor de Kunsten in Utrecht, Menno Hurenkamp leidt de 
paneldiscussie met o.a. staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Marith Volp en 
hoogleraar Organisatie en beleid van zorg aan de VU, Henk Nies 
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6. Publicaties  
 
Annemarieke Nierop 
- Nierop, A, Ouder worden in Nederland. Een van Waarde Lokaal-onderzoek van de Wiardi 

Beckman Stichting, Den Haag december 2016 (rapport). 
- Nierop, A en Otten, B, Tijd om hulp in het huishouden eindelijk eens goed te regelen 

(opiniebijdrage wbs.nl) 
- Hemerijck A. en Nierop, A., Tijd om sociaal investeren waar te maken. Europa moet 

welvaartsstaat herijken na jaren van neoliberaal beleid, in: ‘De belofte van een ander Europa, 
WBS / Van Gennep 2016. 

- ‘Een actieonderzoek in de reformistische traditie van de sociaal-democratie’, in: S&D 2016/2 
(met Monika Sie Dhian Ho) 

- interview in de Volkskrant door Hans Wansink, d.d.19 maart 2016, ‘Het leven krijgt zin als je 
nodig bent’.  

- www.vanwaardelokaal.nl 

 

René Cuperus 
 
- ‘’Sociaal-democratie zonder vakbond = christen-democratie zonder kerk’’, blog WBS.nl 
- ‘’Escaping the democracy Bermuda Triangle‘‘, Policy Network, 13 november 2015. 
- ‘’Helles Land, dunkles Land. Die Schonfrist für Deutschland ist vorbei‘‘, in: Süddeutsche 

Zeitung, 5 Februar 2016.  
- ‘’Refugees: The Bright And Dark Sides Of Modern Germany’’, in: Social Europe Journal, 22 

februari 2016 
- ‘’De Europese sociaal-democratie en de populistische uitdaging’’, in: Monika Sie en Frans 

Bieckmann (red.), De belofte van een ander Europa, WBS Jaarboek, 2016. 
- ‘’Re-politiseer de sociaal-democratie!’’, in: Samenleving en Politiek (Sampol), februari 2016, 

13-28.  
- ‘Naar een nieuw bondgenootschap tussen CDA en PvdA’, Volzin (Opiniemagazine), april 

2016. Met Bert Ummelen 
- ‘’Angst voor Vrijheid in een postmoderne samenleving’, lezing/Preek van de Leek in 

NPB/Vrijzinnige Kerk in Eerbeek, op basis van WBS Jaarboek. 17 april 
- ‘’Het Oekraïne-referendum betreft een van de meest complexe geopolitieke thema’s’’, in: 

Trouw, 9 maart 2016.  
- ‘’The Dutch Referendum – Revolt Of The 60%’’, Social Europe Journal, 18 april 2016  
- “’Een big bazooka referendum voor een Totale Unie?”’, in: B en M, tijdschrift voor beleid, 

politiek en maatschappij, 2016/43, p. 55-58.   
- ‘’Europe’s Center-Left Collapse’’, interviewfragmenten in overzichtsartikel van The 

Economist, 2-8 april 2016.   
- ‘’Post-Brexit’’: Europa functioneert als éliteproject en splijt de samenleving’, (Polemiek met 

Jaap de Hoop Scheffer) in: CD Verkenningen, Glokalisering: lokale eigenheid in een globale 
wereld. Zomer 2016, p. 10-14.   

- www.vanwaardeinternationaal.nl (Bijdragen over de Vluchtelingencrisis) 
- ‘’De-technocratiseer en repolitiseer de sociaal-democratie! De Europese sociaal-democratie 

en de populistische uitdaging’’, in: Frans Bieckman en Monika Sie Dhian Ho (red.), De belofte 
van een ander Europa. Naar een Europese Unie van Waarde. (Het 35e jaarboek van de sociaal-
democratie), Ven Gennep, Amsterdam, 2016, p. 277-299.  

- ‘’Wat doen we met Geert?’’, interview in HP/De Tijd, nr. 11, 2016, p. 17-20.  
- ’Holland in Not?’’, Internationale Politik und Gesellschaft, 10-3-2017 
- Tweewekelijkse politieke column in de Volkskrant ‘op persoonlijke titel’ 
 
Jan Erik Keman   
- ‘Veel en goedkoop vlees eten als norm’ (werktitel), in: Handboek duurzaamheid.   

http://www.vanwaardelokaal.nl/
http://www.vanwaardeinternationaal.nl/
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- www.vanwaardelokaal.nl  
 

Annelies Pilon 
- ‘Bruggen slaan? Nu even niet’ (WBS.nl – blog 29 februari 2016) 

- ‘Gestrand in niemandsland’ (WBS.nl – blog 6 juni 2016) 

- www.vanwaardeinternationaal.nl  

Monika Sie Dhian Ho 

- ‘Van Waarde Lokaal: de tussenstand - Een actie-onderzoek in de reformistische traditie van 

de sociaal-democratie’, met Annemarieke Nierop, in: S en D, 2, 2016. 

- ‘Een actieonderzoek in de reformistische traditie van de sociaal-democratie’, in: S&D 2016/2 

(met Annemarieke Nierop) 

- De belofte van een ander Europa, WBS Jaarboek, met Frans Bieckmann (red.), Amsterdam: 

Van Gennep, 2016. 

Menno Hurenkamp 

- Zonder de staat kom je er niet, essay in de Groene Amsterdammer over het werk van 
Robert Putnam, april 2016 

- ‘Duurzame waarden voor de sociaal-democratie aan het begin van de 21 eeuw’, pagina 1-
10 van het begin 2017 te verschijnen boek ‘Rood over Groen’, onder redactie van Heleen 
de Coninck, Menno Hurenkamp, Lieke Melsen en Hans Opschoor.  

- ‘De moord op de sociaal-democratie’ in Sampol (Vlaamse tegenhanger van S&D) no 10, 
pp  62-67 

 

 

  

http://www.vanwaardelokaal.nl/
http://www.vanwaardeinternationaal.nl/
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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):  

▪ Voorzitter LIRA, auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers en 
journalisten; 

▪ 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; 
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▪ Voorzitter bestuur Nieuw Geneco, Nederlands Genootschap voor 
Componisten; 

▪ Voorzitter Amsterdamse Kunstraad. 
 

o Hans Andersson (penningmeester): 
▪ 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 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  

 
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 Klara Boonstra:  

▪ Hoogleraar Internationaal sociaal recht bij de VU 
▪ Beleidsjurist bij de FNV 
▪ Voorzitter diverse geschillencommissie in het (hoger) onderwijs bij SGO 

Utrecht 
▪ Lid van de Raad van Advies van het College voor de Mensenrechten 
▪ Voorzitter Curatorium de Burcht, wetenschappelijk bureau voor de 

vakbeweging 
▪ Lid van de Advies en Arbitragecommissie CAOP 
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o Mark Elchardus: 
▪ Zaakvoerder van de commanditaire genootschap Research, Analysis, 

Vision. 
 

o Kees Aarts: 
▪ Hoofdfunctie: Hoogleraar en decaan, Rijksuniversiteit Groningen. 
▪ Nevenfunctie: Voorzitter bestuur Nederlandse Kring voor Wetenschap 

der Politiek (onbezoldigd) 
 

o Attje Kuiken (lid sinds 13 juni 2016): 
▪ Lid Adviesorgaan van de programmaraad Publiek Domein (vanaf 2007 

tot heden) 
▪ Training Politiek Bestuurlijke sensitiviteit van Publiek Domein, één keer 

per jaar (vanaf 28 april 2010 tot heden) 
▪ Lid Klankbordgroep Vebego, een koepelorganisatie in o.a. de 

schoonmaakbranche (vanaf 14 november 2013 tot heden) 
▪ Lid Raad van Toezicht van de stichting huisartsenposten West-Brabant 

(vanaf 1 februari 2016 tot heden) 
▪ Lid stichtingsbestuur ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA (vanaf 5 

november 2015 tot heden) 
 

o Menno Hurenkamp (secretaris tussen 1 juli 2016 en 31 december 2016): 
▪ Secretaris-penningmeester van de Stichting Raam op Rusland 

(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 2017  
 

 

 

 


