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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 sociaaldemocratische
gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren.
De WBS werkt, vanaf halverwege 2017 alleen al door de geringe omvang van haar budget en
staf, 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.
De WBS is niet het kantoor op het Emmapark maar de gemeenschap. Het kantoor initieert,
selecteert, faciliteert en organiseert en is als zodanig de spin in het web van een kring van
betrokkenen. 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. Maar ook andere
geïnteresseerden kunnen een project indienen, organiseren en verspreiden in WBS-verband. De
medewerkers van de WBS zijn uiteraard ook inhoudelijk bij de uitvoering van de projecten
betrokken. Met de vorming en facilitering van thematische netwerken, draagt de WBS ook bij
aan de versterking van de kennisdemocratie. Leden van de PvdA kunnen over de thema’s
waarop zij expertise bezitten een inhoudelijke bijdrage leveren via de afdeling in de plaats waar
zij wonen, maar ook via de WBS-denktanks en netwerken.

Onafhankelijkheid
Om deze doelstelling te kunnen vervullen is de 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 en het ondersteunende apparaat, de politiek leider, het partijbestuur en de
partijvoorzitter. Deze dialoog laat onverlet dat het curatorium van de WBS het programma
vaststelt.
De WBS wil intensief bijdragen aan de versterking van het programma van de PvdA in elk van
haar geledingen. Waar de projecten van de WBS het programma van het Partijbestuur en de
strategie van de fracties in het parlement ondersteunen, is de gezamenlijke opbrengst hoger dan
de som der delen.
De WBS vervult een spilfunctie in de binding van talent en expertise aan de PvdA. Onder meer
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 een beroep doen op deze
‘kennisbanken’ van de WBS wanneer zij behoefte hebben aan specifieke expertise, bijvoorbeeld
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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 2017.
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1. Zelfstandige analyse, agendering en programmatisch werk:
Hoe vindt de PvdA weer de weg omhoog?
In de maanden na de verloren Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 heeft de Wiardi
Beckman Stichting een bijdrage geleverd aan de discussie hoe de PvdA de weg omhoog kan
vinden.
−
−
−
−

Op woensdag 10 mei organiseerde de WBS een brainstormbijeenkomst met Lodewijk
Asscher, Kees Aarts, Willem Bouwens, Paul Depla, Mariette Hamer, Pieter Hilhorst, Ahmed
Marcouch, Philip van Praag, Kim Putters en Jan Marinus Wiersma.
WBS-staf was aanwezig bij de vier bijeenkomsten in het land (Zwolle, Rotterdam, Eindhoven
en Amsterdam) die Mirthe Biemans organiseerde onder leden, en hielp bij het analyseren
van de uitkomsten van de vragenlijsten.
Klara Boonstra werkte met Paul Depla e.a. aan zijn analyse van de verkiezingsnederlaag.
In alle S&D-nummers van 2017 was aandacht voor de vraag ‘hoe verder met de PvdA’ (zie
paragraaf 1.2)

Een analyse van het regeerakkoord
Na het verschijnen van het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU, maakte de WBS een
bundeling analyserende reacties hierop (online publicatie). Deze is kort na het verschijnen van
het regeerakkoord aangeboden aan de Tweede Kamerfractie als input voor het Debat over de
regeringsverklaring Rutte III. Met bijdragen van Heleen de Coninck, Klara Boonstra, Flip de Kam,
Wim Derksen, Marith Volp, Rinda den Besten, Bob Deen, Menno Hurenkamp, Bart van Bruggen,
Marco Florijn en Hans Boutellier (https://wbs.nl/nieuws/regeerakkoord-analyses).
Onrechtvaardig recht
In 2017 startte het onderzoeksprogramma ‘Onrechtvaardig recht’. Een van de inspiratiebronnen
was het onderzoek van het HILL dat concludeert dat het recht op verschillende terreinen de
onderkant van de samenleving niet bedient. Zo biedt het recht niet altijd een oplossing voor
onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost
dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig.
Ook voor mensen met problematische schulden geldt dat het recht hen vaak eerder meer dan
minder misère oplevert (Denk aan de Den Uyl-lezing die Jesse Frederik op 18 december hield).
Welke andere mogelijkheden hebben burgers om onrecht dat hun wordt aangedaan aan de kaak
te stellen, behalve een gang naar de rechter? Welke alternatieven moeten nog ontwikkeld
worden? Dit onderzoek loopt door in 2018 en moet uiteindelijk resulteren in een aantal concrete
adviezen en voorstellen.
Onderzoek naar de organisatie van de zorg
Marijke Linthorst blogt sinds 2016 voor de WBS over het zorgstelsel in Nederland. Ze spreekt
hiervoor met huisartsen, specialisten, zorgverzekeraars en bestuurders van ziekenhuizen. Soms
bevatten haar bijdragen concrete adviezen, soms is het vooral analyse (hoe werkt ons systeem,
en waarom werkt het zo?). Het project wordt medio 2019 afgesloten met een bijeenkomst, en
met een publicatie van concrete adviezen.
Biografie Wim Kok
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke
verhoudingen in Nederland. Ook buiten ons land, vooral in Europa, heeft hij op belangrijke
ontwikkelingen zijn stempel gedrukt. Marnix Krop schrijft een politieke biografie die de grote
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lijnen, beheersende thema's en beslissende momenten in Koks leven behandelt, als
vakbondsvoorzitter, als PvdA-leider, als minister van Financiën en als voorman van twee
'paarse' kabinetten.
Kok verleent zijn volledige medewerking aan deze biografie, waaraan Marnix Krop in volledige
vrijheid zal werken en schrijven. De WBS biedt hem gedurende het project, dat in totaal vier jaar
zal beslaan (2017-2021) intellectuele gastvrijheid en ook de ondersteuning door stagiairs.
Rood-groene politiek voor de eenentwintigste eeuw
In 2017 verscheen het boek ‘Rood-groene politiek voor de eenentwintigste eeuw’. Redactie:
Heleen de Coninck, Menno Hurenkamp, Lieke Melsen en Hans Opschoor. Met bijdragen van:
Rudy Rabbinge, Henk van Latesteijn, Jan Pronk, Wijnand Duyvendak, Daniëlla Dam-de Jong, Ton
van der Zon, Hans Dagevos, Jan Erik Keman, Albert Faber, Herman Vollebergh, Wokje
Abrahamse, Linda Steg, Maarten van Poelgeest, Joyeeta Gupta, Jozef Keulartz, Bernice Bovenkerk
en Socrates Schouten.
Op 13 april 2017 werd het boek gepresenteerd in Nieuwspoort, met een discussie tussen Jan
Pronk, Ed Nijpels, Socrates Schouten, Lieke Melsen, Attje Kuiken en Wijnand Duyvendak, onder
leiding van Menno Hurenkamp.
Over de grens – De vluchtelingencrisis als reality test
In 2017 verscheen ‘Over de grens’ onder redactie van Monika Sie Dhian Ho, Rene Cuperus en
Annelies Pilon. Het boek bevat bijdragen van Michael Bröning, Werry Crone, René Cuperus,
Mark Elchardus, Han Entzinger, Cyrille Fijnaut, Jan Gruiters, Simon van Melick, Karlijn
Muiderman, Lisa Pelling, Annelies Pilon, Kati Piri, Giselle Schellekens, Monika Sie Dhian Ho,
Mikal Tseggai, Myrthe Wijnkoop & Fadel Wrakk.
Op 16 juni was de publiekspresentatie in Humanity House in Den Haag, met een discussie tussen
Europarlementaries Judith Sargentini (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Attje Kuiken (PvdA)
onder leiding Rene Cuperus.
Op 8 juni werd het boek besproken met beleidsmakers op een conferentie bij Clingendael onder
leiding van Monika Sie Dhian Ho, Rene Cuperus en Annelies Pilon.
Waar is de arbeid gebleven?

WBS-fellow Leen Hoffman beschrijft in Waar is de Arbeid gebleven hoe de
sociaaldemocratie vanaf haar ontstaan heeft geworsteld met het begrip arbeid. Hij analyseert
hoe gedurende honderd jaar (1914-2014) de sociaaldemocratie volledige werkgelegenheid
nastreefde, en wat er van haar voornemens is gerealiseerd.
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1.2 Socialisme en Democratie
Nummer 1
Een analyse van de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Deze verkiezingen waren een serieuze
rechtse overwinning, stellen Paul Tang, Wimar Bolhuis, Dirk-Jan van Baar, Frans Verhagen en
Thomas von der Dunk. Verder aandacht voor politieke stellingname ten aanzien van het MiddenOosten, met bijdragen van Max van Weezel en Patrick J. de Vries.
Nummer 2
Ook dit nummer veel aandacht voor de dreun die doorklinkt na de verkiezingen. Bijdragen van:
Ruud Koole, Paul Kalma, Sarah de Lange, Kees Aarts, Matthijs Rooduijn, Marijke Linthorst en
Paul Bordewijk. Daarnaast een discussie over de cultuurpolitiek: hoe kan het dan die verdwenen
is uit Nederland? Hedy d’Ancona, Flip de Kam, Leen Hoffman, Berend Jan Langenberg, Frans
Becker & Paul Kalma schrijven hierover.
Nummer 3
Naast twee artikelen over ‘hoe verder met de PvdA’ (Philip van Praag en Wim Meijer & Margriet
van Lith), veel aandacht voor ‘zeggenschap’. Sociaaldemocraten hechten veel waarde aan
zeggenschap. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen keuzevrijheid en eigen
verantwoordelijkheid? (Meike Bokhorst) Hoe organiseer je echte zeggenschap, bijvoorbeeld in
de gezondheidszorg? (Hester van de Bovenkamp, Antoinette de Bont & Pauline Meurs) Wat te
doen met een publieke sector die voor het grootste deel uit verzelfstandigde organisaties bestaat
(Sjors Overman) En hoe komen we af van al die regels die voortkomen uit al dat toezicht dat we
organiseerden als antwoord op deregulering en marktwerking? (Meike Bokhorst)
Nummer 4
Ruim aandacht voor jonge promovendi (Naomi Woltring, Jan Overwijk en Lars Cornelissen) die
schrijven over een klassiek thema: neoliberalisme (en wat daar tegenover te stellen). Verder is
de discussie over ‘hoe verder met de PvdA’ toch nog niet ten einde. Drie zienswijzen vanuit
andere partijen, door Patrick van Schie (VVD), Simon Otjes (GroenLinks) en Ton Elias (VVD).
Nummer 5
Jan Pronk, Wim Meijer en Gjalt Huppes reageren op drie boeken die dit jaar bij de WBS
verschenen (‘Rood-groene politiek’, ‘Over de grens’ en ‘Waar is de arbeid gebleven?’). Daarnaast
goed bedoelde adviezen aan de PvdA door Frans Verhagen en Wimar Bolhuis. Harko van den
Hende schreef een indringende bijdrage over big data en de zakelijke en politieke macht die
daarachter schuilgaat.
Nummer 6
Veel aandacht kreeg het artikel van Herman Tjeenk Willink dit nummer, over de vraag hoe de
PvdA van een gedepolitiseerde bestuurderspartij weer een politieke partij kan worden die zich
niet bij het bestaande maatschappelijke bestel neerlegt. Daarnaast een artikel van Paul de Beer
over het pensioenstelsel, van Frank Vandenbroucke over een Europees sociaal beleid (en een
vergelijking tussen Nederland en België in dezen).
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2. Forum- en netwerkfunctie
Medio oktober ging de nieuwe website van de WBS online.
Ontwerpbureau ‘Zeezeilen’ ontwikkelde de website. Vanuit de WBS werkten Melanie
Goedegebure en Annemarieke Nierop eraan mee. Met grote regelmaat worden S&D-artikelen op
de website geplaatst.

2.1 Onderzoeksprojecten
Globalisering
In oktober is een bijeenkomst gehouden over globalisering, in het bijzonder over de gevolgen en
verschijnselen in de financiele wereld en die met betrekking tot de arbeid. Deelnemers waren
enerzijds wetenschappers en anderzijds PvdA EP-lid en ondersteuning werkzaam in het
Brusselse. Het doel was te komen tot een aantal artikelen voor S&D voor de eerste twee
nummers van 2018. Elk van de auteurs is gevraagd om de bevindingen zo te presenteren dat ze
tot een politiek handelingsperspectief kunnen leiden. Dit zal dan worden gebruikt in de richting
programmacommissie EP-verkiezingen 2019.
Problematisch schulden
Naar aanleiding van de door Jesse Frederiks in december 2017 gehouden Den Uyllezing over de
schuldenproblematiek is aan twee lectoren Schulden en incasso van de HU gevraagd een artikel
voor S&D te schrijven. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de coördinator van de Raad
voor de Rechtspraak. Een en ander zal in 2018 uitmonden in een onderzoeksproject over
alternatieve methoden om problematische schulden te voorkomen en op te lossen.

2.2 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 2017 kwam de
werkgroep zesmaal bijeen.
Op 25 januari was Bert Blase (net tussen zijn functies als waarnemend burgemeester van
Vlaardingen en van Heerhugowaard) te gast, initiator van “Code Oranje”, gericht op het
experimenteren met democratische methoden om de lokale bevolking beter te betrekken bij
ideevorming en besluitvorming. Ook het functioneren van de gemeenteraad zelf is daarbij in
beeld.
Op 4 april, twee weken na de Tweede Kamerverkiezingen waarbij de PvdA een ongekende
nederlaag leed, werd aan de hand van een inleidende voorzet van Philip van Praag (lid van de
werkgroep) gesproken over het verloop van de verkiezingscampagne en de betekenis van de
uitslag van de verkiezingen. Philip van Praag plaatste de uitkomsten van de verkiezingen in een
aantal lange termijn ontwikkelingen.
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Op 16 mei kreeg Keklik Yücel de gelegenheid terug te blikken op haar ervaringen in de Tweede
Kamer en in de fractie van de PvdA in de periode 2012-2017. Een deel van haar betoog ging ook
over de afscheiding van de leden Kuzu en Özturk, later uitmondend in de oprichting van Denk,
en de vraag wat de PvdA daarvan kan leren.
Op 21 september werd gesproken met Paul Depla (burgemeester van Breda) die op verzoek van
het Partijbestuur van de PvdA gesprekken had gevoerd in de partij na de nederlaag van maart en
daarover een “essay” had geschreven. Dat stuk werd aangeduid als een sfeeranalyse, al had de
werkgroep liever een meer gedegen analyse gezien.
Op 8 november lichtte Klara Boonstra, directeur van de WBS, haar plannen voor de komende
jaren met de WBS toe, nu de stichting door het veel lagere overheidssubsidie zwaar had moeten
snijden in de bezetting van de staf.
In het najaar werden daarnaast de voorbereidingen getroffen voor de “viering” van het 40-jarig
bestaan van de werkgroep, door middel van een WBS-conferentie op 26 januari 2018.

Werkgroep Farmacie
De werkgroep Farmacie is in 2017 niet meer actief geweest.

Werkgroep Eigentijdse sociaaldemocratie
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. Eind 2017 is de werkgroep opgeheven.
Op 11 april kwam de werkgroep voor de laatste keer bijeen om te discussiëren over
technologische ontwikkelingen, en politieke consequenties daarvan. Gastsprekers waren Marijn
Smits, Pieter Pekelharing en Erica Meijers.

Werkgroep Geschiedenis
In 2017 kwam de werkgroep geschiedenis niet bijeen. Een aantal zaken is door de beheerder
Karin van Leeuwen overgedragen aan Klara Boonstra.

Werkgroep arbeid
De Werkgroep Arbeid van de WBS is in 2017 5 keer bijeen geweest waarbij met name aandacht
is geweest voor de volgende thema’s
-

Flexibilisering: positie zzp ‘ers

-

Gevolgen voor arbeid van technologische veranderingen, waaronder robotisering

-

Gevolgen voor arbeid van de digitale platform samenleving

-

Werk als thema bij de gemeenteraadsverkiezingen

-

Participatiewet

Nieuwe werkwijze
Tevens heeft de werkgroep zich gebogen over zijn positie en zijn werkwijze. De notitie ‘Naar
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meer impact!’ is besproken en vastgesteld. Doel van de nieuwe werkwijze is om meer impact te
realiseren als werkgroep.
Afgesproken om te gaan werken met drie kernthema’s:
1.

Doorgeschoten flexibiliteit in arbeidsrelaties

Hoe zorgen we dat bestaanszekerheid/rechtszekerheid voor flexwerkers goed geregeld
wordt?
2.

Zorg van de overheid voor arbeid

Hoe gaan we na de stelselwijziging als gevolg van de Participatiewet verder om
voldoende kansen op volwaardig werk bieden voor mensen met een beperking?
Hoe zorgen we ervoor dat de participatie van mensen uit een uitkering wordt
bevorderd?
-

Welke rol is hierbij weggelegd voor gemeenten en regio’s?

3.

De toekomst van werk

Wat zijn de gevolgen van de technologische veranderingen (robotisering, digitalisering)
voor de arbeidsmarkt?
Binnen de werkgroep zijn subgroepen gevormd die met voorstellen komen op bovengenoemde
thema’s.
Overzicht van activiteiten
22 maart: thema’s: Robotisering, Arbeid en digitale platformsamenleving
16 mei: thema: Werk maken van werk: over conceptverkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen
27 juni: thema: Positief Links en de positie van ZZP’ers
5 september: thema’s: Werkwijze werkgroep, Flexibilisering/digitale platformsamenleving
14 november: thema: Nieuwe werkwijze: subgroepen aan de slag met:
-

Doorgeschoten flex

-

Toekomst van werk

-

Onderkant arbeidsmarkt

Samenstelling werkgroep
Voorzitter: Bert Otten
Ondersteuning: Mieke Groen
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Klara Boonstra en Annemarieke Nierop vanuit WBS
Overzicht van leden: Auke Blaauwbroek, Bertus Mulder, Duco Bannink, E. de Gier, Erik Pentenga,
Esther-Mirjam Sent, Frank Pot, Hans Spigt, Hélène Oppatja, Henk Korthof, Jaap de Koning, Jeroen
Brandenburg, John Kerstens, Jeroen Sprenger, Jopie Nooren, Keklik Yücel, Kim Putters, Klaas
Terpstra, Leen Hoffman, Marijke Clerx, M. Westerveld, Nico Blok, Paul de Beer, Patricia Linhard,
Pauline Visee, Pim Paulusma, Paul Kalma, Roland Blonk, S. Heeger, T. Korver, Thijs Kerckhoffs,
Wimar Bolhuis.

2.4 Jong WBS
18 januari – 22 januari
Reis naar Portugal
In januari ging Jong WBS met een groep geïnteresseerden naar Portugal: voor deze bestemming
was gekozen, omdat er in Portugal een linkse regering aan de macht is dankzij linkse
samenwerking (met o.a. steun van communisten). De groep kon een aantal mooie afspraken
langs, omdat één van de leden van Jong WBS voor een Portugees ministerie werkt, waardoor de
deelnemers van de reis een goed inzicht kregen in de Portugese politiek. De reis heeft meerdere
verslagen en artikelen opgeleverd (www.jongwbs.nl/tag/portugal) en bereikte ook andere
media:
- Een opinieartikel in de NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/03/het-is-tijd-voor-eenlinkse-regering-met-christenen-7083969-a1548540)A
- Een artikel over het bezoek op de website van De Correspondent:
https://decorrespondent.nl/6133/wij-schreven-over-portugal-als-linkse-hoop-voor-europa-depvda-heeft-ons-verhaal-opgepikt/1072530551928-6b8c1997
- Referenties op Politico (hoewel het werd teruggebracht op ‘PvdA’ers’):
http://www.politico.eu/article/antonio-costa-ps-socialists-european-left-wants-piece-ofportugal-contraption/
26 januari
Nieuwjaarsactiviteit met Klara Boonstra – Presentatie boekje essays Zomerschool
Tijdens deze activiteit werd het boekje met essays die zijn voortgekomen uit de Zomerschool
van 2016 gepresenteerd. Naar aanleiding van de Zomerschool hadden deelnemers essays
geschreven over de kloof tussen onder anderen hoger- en lager opgeleiden, Eurosceptici en ProEuropeanen en tussen rijk en arm. Klara Boonstra deelde haar visie op de kloof in de
samenleving met de aanwezigen.
27 februari
Ideologielab: Masterclass Lokaal Sociaal Bestuur
In deze masterclass werd bekeken wat gemeenten kunnen doen qua sociaal beleid: hoe kan een
gemeente omgaan met armoedebestrijding? Spreekster was Joyce Langenacker, wethouder
Werk in Haarlem. In Haarlem was zij in 2015 medeverantwoordelijk voor een Lokaal Sociaal
Akkoord.
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28 maart
Masterclass met Aukje van Roessel – ‘De PvdA in 2025’
De masterclass stond al gepland voor de resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen in maart
2017, maar tijdens deze masterclass liet Aukje van Roessel (journalist en politiek redacteur bij
de Groene Amsterdammer) de aanwezigen nadenken over hoe de toekomst van de PvdA eruit
zou moeten zien en wat voor partij het nu eigenlijk nog is. Tijdens de avond werd onder meer
besproken of de PvdA nog wel een brede volkspartij was of niet en of de partij dit moet willen of
niet. Van Roessel wist de aanwezigen te prikkelen met haar standpunten ideeën.
28 april
Filmavond: ‘I, Daniel Blake’ (met maaltijd)
Een avond waarbij de film ‘I, Daniel Blake’ werd vertoond: het verhaal van een 59-jarige man die
dagelijks te maken heeft met het Britse ‘welfare system’. Tijdens de avond konden aanwezigen
ook een maaltijd nuttigen.
10 mei
Boekenclub: Colin Crouch - The Knowledge Corruptors: Hidden Consequences of the Financial
Takeover of Public Life
Tijdens deze boekenclub werd het boek van Colin Crouch besproken waarin hij laat zien dat
door winstmaximalisatie gedreven (multinationale) bedrijven veel belang zouden hebben bij het
negeren of verdraaien van (bedrijfs-)kennis en informatie.
24 juni
Symposium – ‘Ben je zo (on)veilig als je je voelt?’ – in samenwerking met Hellingproef en
Route66, de jongerenafdelingen van de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en D66
Tijdens dit symposium werd het thema veiligheid besproken met leden van de verschillende
wetenschappelijke bureaus. Aan bod kwamen onderwerpen als hoe om te gaan met aanslagen,
criminaliteit en hacks en of de berichtgeving van media en politici wel goed aansluit op de
daadwerkelijke dreiging.
Met keynote speeches van Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid), Joris Voorhoeve (o.a. oud-minister van Defensie), Paul Depla (burgemeester van
Breda) en sessies van Mischa Rick van Geelen (ethisch hacker en IT-security specialist), Astrid
Oosenburg (oud-Kamerlid van de PvdA en ICT-politicus van het jaar 2015) en prof. Dr. Pieter
Tops (auteur van ‘De achterkant van Nederland’, over georganiseerde criminaliteit en
ondermijning).
29 juni
Nieuwe Generatie Experts – Hoe sociaaldemocratisch is de participatiewet?
Naar aanleiding van de decentralisaties die zijn doorgevoerd in het sociaal domein (uitgevoerd
door PvdA-bewindslieden als Ronald Plasterk en Van Rijn en Klijnsma) werd tijdens deze sessie
besproken hoe sociaaldemocratisch deze maatregelen nu eigenlijk waren. Tijdens de avond
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sprak Nils Nijdam, senior beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag die tevens
promotieonderzoek doet naar deze decentralisaties in het sociaal domein.
25 augustus – 27 augustus
Zomerschool ‘Dilemma’s van de toekomst’
Tijdens deze zomerschool werden dilemma’s van de toekomst besproken: hoe nu al in te spelen
op de dilemma’s die zullen spelen voor de toekomst? Onderwerpen die besproken werden,
waren onder meer automatisering, platformisering, digitalisering en robotisering, de duurzame
stad van de toekomst en het onderwijs van de toekomst. Tijdens de drie dagen waren er
sprekers per onderwerp, zoals Magda Smink (Rathenau Instituut, over platformisering en
automatisering), Hugo van Haastert (strategisch adviseur digitale transitie over digitalisering en
robotisering), Iris Korthagen (Rathenau Instituut, over digitale democratie), Jan Antonie Bruijn
(Eerste Kamerlid voor de VVD, hoogleraar immunopathologie, betrokken bij medisch onderwijs
aan de Universiteit Leiden over het onderwijs van de toekomst), Peter Pelzer (planoloog,
verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, over ‘de stad van de
toekomst’).
Tussen de sprekers door kregen deelnemers van de groepjes op verschillende thema’s de kans
om met de deskundigen het thema te bespreken en ideeën te bedenken die zij aan het einde van
de Zomerschool aan elkaar presenteerden. Het weekend werd begeleid door facilitator Vincent
van Tiel Groenestege.
27 september
Boekenclub: Joseph Stiglitz – The Euro
Tijdens deze boekenclub werd het boek ‘The Euro’ van Joseph Stiglitz (Oud-directeur van de
Wereldbank en Nobelprijswinnaar Economie in 2001), over de valkuilen die de euro met zich
meegebracht heeft en waar Eurozonelanden mee te maken krijgen.
25 oktober
Boekenclub: Mariana Mazzucato – Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable
and Inclusive Growth
Tijdens deze boekenclub werd het boek van Mariana Mazzucato besproken.
30 oktober
Verdieping: Onderwijs van de Toekomst met Jan Antonie Bruijn
Naar aanleiding van zijn inspirerende sessie bij de Zomerschool over ‘het Onderwijs van de
Toekomst’ kwam Jan Antonie Bruijn terug om het onderwerp nog een keer te bespreken met de
Zomerschooldeelnemers en andere geïnteresseerden. Jan Antonie Bruijn is al jarenlang
betrokken bij het medisch onderwijs, was eerder universitair hoofddocent aan de Universiteit
Leider en nu hoogleraar immunopathologie. Als Eerste Kamerlid van de VVD wist hij de
aanwezigen te prikkelen met zijn ideeën. Bruijn nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen in
het onderwijs van de afgelopen jaren en de mogelijke ontwikkelingen voor de komende jaren,
zoals in de digitalisering van het onderwijs: zorgt dit voor meer gelijkheid of juist niet? Moeten
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we de ontwikkelingen met enig pessimisme tegemoetzien of er positief en optimistisch over
zijn?
22 november
Boekenclub: Owen Jones – Chavs: The Demonization of the Working Class
Tijdens deze boekenclub werd het boek ‘Chavs: The Demonization of the Working Class’
besproken, geschreven door Owen Jones, columnist van The Guardian.
13 december
Boekenclub: Matthew Goodwin & Rob Ford - Revolt on the Right: Explaining Suport for the
Radical Right in Britain
Tijdens deze boekenclub werd het boek van Goodwin en Ford besproken dat geschreven is als
een analyse van de sociale beweging die tot de anti-EU-stem leidde.

2.5 WBS Europafonds 2016
Het WBS Europafonds is in 2011 opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de
Nederlandse sociaaldemocratie 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 2017 is het boek Over de Grens gerealiseerd.

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
Klara Boonstra vertegenwoordigt de WBS (q.q.) in het Partijbestuur en in het periodieke
directeuren-overleg van de neven-instellingen van de PvdA. Waar nodig ondersteunt en/of
adviseert zij het Partijbestuur en het -bureau, met name bij juridische kwesties. Melanie
Goedegebure neemt deel aan het overleg over de fondsenwerving. Internationaal
vertegenwoordigt Klara Boonstra de WBS binnen de FEPS, het EU-samenwerkingsverband van
wetenschappelijke instituten die zijn gelieerd aan de PES.

3.2. Afdelingen
Van Waarde Lokaal zorgde ook in 2017 voor uitnodigingen van lokale afdelingen. Annemarieke
Nierop gaf inleidingen voor: Papendrecht, Wijk bij Duurstede, Weesp, Alphen aan den Rijn en
Nijverdal. Klara Boonstra participeert in de club West actiebijeenkomsten in de Regio Rotterdam
e.o.

3.3. Vertegenwoordiging in besturen
Klara Boonstra maakt q.q. deel uit van het bestuur van de Stichting die de Den Uyl-lezing
organiseert. Menno Hurenkamp maakt deel uit van het bestuur van de stichting die de Den Uylleerstoel in stand houdt.
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4. Curatorium, staf en fellows
4.1 Curatorium
Het curatorium bestond in 2017 uit de volgende leden: Hans Andersson (penningmeester), Kees
Aarts, Klara Boonstra (secretaris), Mark Elchardus, Felix Rottenberg (voorzitter), Esther-Mirjam
Sent, Attje Kuiken, Egbert de Vries en Hans Schenk (per 15 mei 2017).

4.2 Staf
De leden van de staf in 2017 waren: Klara Boonstra, René Cuperus, Menno Hurenkamp,
Annemarieke Nierop, Eva van Burg en Melanie Goedegebure.

4.3 Fellows
De WBS had in 2017 acht fellows aan zich verbonden. Ze werken op incidentele basis met of
voor de WBS aan uiteenlopende projecten. 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 decentralisatieoperaties 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. Marnix Krop
(1948) is voormalig diplomaat en werkt voor de WBS als fellow aan de biografie van Wim Kok.

4.4 Stagiair(e)s
Esmee van Meer (stage van 3 dagen per week tot 1 maart 2017) werkte mee aan de biografie
van Wim Kok onder begeleiding van Marnix Krop en Menno Hurenkamp.
Sam Mulder (stage van 3 dagen per week) werkt mee aan de biografie van Wim Kok, onder
begeleiding van Marnix Krop en Menno Hurenkamp.
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5. Activiteiten
18 januari – Annemarieke: presentatie onderzoek ‘Ouder worden in Nederland’ en discussie met
Marith Volp over de zorg voor afdeling Papendrecht en omgeving.
10 februari – Annemarieke: deelname aan het debat ‘Voor de publieke zaak’, georganiseerd door
het wetenschappelijk bureau van de SP, te Utrecht.
13 februari – Annemarieke: presentatie onderzoek ‘Ouder worden in Nederland’ en discussie
met Marith Volp over de zorg voor afdeling Wijk bij Duurstede en omgeving.
2maart – Klara aanwezig bij bijeenkomst senioren van de afdeling Hengelo.
2 maart – Klara deelnemer verkiezingsdebat directeuren wetenschappelijke instituten Forum
Groningen.
6 maart – Annemarieke: presentatie onderzoek ‘Ouder worden in Nederland’ en discussie met
Marith Volp over de zorg voor afdeling Weesp.
13 maart – Annemarieke: presentatie onderzoek ‘Ouder worden in Nederland’ en discussie met
Marith Volp over de zorg voor afdeling Alphen aan den Rijn.
28 april - Klara aanwezig bij ledenbijeenkomst in Zwolle n.a.v. de verkiezingen, in samenwerking
met Mirthe Biemans.
30 april - Klara aanwezig bij ledenbijeenkomst in Amsterdam n.a.v. de verkiezingen, in
samenwerking met Mirthe Biemans.
2 mei – Annemarieke & Klara aanwezig bij ledenbijeenkomst in Rotterdam n.a.v. de
verkiezingen, in samenwerking met Mirthe Biemans.
3 mei – Annemarieke aanwezig bij ledenbijeenkomst in Amsterdam n.a.v. de verkiezingen, in
samenwerking met Mirthe Biemans.
6 juni – Annemarieke: debat met Gewest Noord-Holland in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen 2018.
7 juni – Menno Hurenkamp: verdediging promotieonderzoek ‘Met opgeheven hoofd’.
30 juni/1 juli – Annemarieke, Klara, Menno: curatoriumvergadering Herpt.
25 augustus Klara deelname wethoudersdag CLB.
5 september Klara deelname round table discussie Google over the Future of Work.
9 september – Annemarieke: presentatie onderzoek ‘Ouder worden in Nederland’ en discussie
met de afdeling Nijverdal en omgeving.
27 september Klara deelname en panel de Burcht, Amsterdam.
1 november Klara deelname discussie Staatscommissie parlementair stelsel Den Haag.
19 november Klara inleiding werkgroep PPP Leiden.
29 november Klara presentatie de Burcht over Beroepsziekten in de maatschappelijke context.
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6. Publicaties
Boeken:
- Rood-groene politiek voor de eenentwintigste eeuw, onder redactie van Heleen de
Coninck, Menno Hurenkamp, Lieke Melsen en Hans Opschoor. Met bijdragen van: Rudy
Rabbinge, Henk van Latesteijn, Jan Pronk, Wijnand Duyvendak, Daniëlla Dam-de Jong,
Ton van der Zon, Hans Dagevos, Jan Erik Keman, Albert Faber, Herman Vollebergh,
Wokje Abrahamse, Linda Steg, Maarten van Poelgeest, Joyeeta Gupta, Jozef Keulartz,
Bernice Bovenkerk en Socrates Schouten. Van Gennep, Amsterdam 2017
-

Over de grens – De vluchtelingencrisis als reality test. onder redactie van Monika Sie Dhian
Ho, Rene Cuperus en Annelies Pilon. Het boek bevat bijdragen van Michael Bröning,
Werry Crone, René Cuperus, Mark Elchardus, Han Entzinger, Cyrille Fijnaut, Jan Gruiters,
Simon van Melick, Karlijn Muiderman, Lisa Pelling, Annelies Pilon, Kati Piri, Giselle
Schellekens, Monika Sie Dhian Ho, Mikal Tseggai, Myrthe Wijnkoop & Fadel Wrakk.

- Waar is de arbeid gebleven?, Leen Hoffman
Klara Boonstra
-

20 maart 2017 www.progressivepost.eu. Devastating defeat for Labour; where do we go
from here?
23 september 2017 NRC O&D, Wie sleept zijn baas nou voor de rechter.
Publiekspublicatie https://njcm.nl/wp-content/uploads/2017/03/NTM_421_DO_Boonstra_VanGardingen.pdf
Publiekspublicatie
https://www.navigator.nl/document/idc895524993664ab2933e9b8d68528018/njcmbulletin-de-noord-koreaanse-staat-als-aanbieder-van-goedkope-arbeid-op-de-europesedienstenmarkt
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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 langetermijnperspectief 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 Theater Rotterdam (per 1-1- 2017 is fusie
doorgevoerd)
▪ Voorzitter Raad van Commissarissen Mobile Arts/de Parade

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
▪ Lid van de Raad van Toezicht van de stichting Heen en Weer, sinds maart
2017
▪ Lid van de ledenraad van de VU-vereniging, sinds juni 2017

o

Esther-Mirjam Sent:
▪ lid Raad van Toezicht Introdans, sinds 2015 [onbezoldigd]
▪ lid Raad van Toezicht Atria, sinds 2014 [bezoldigd]
▪ 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

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 Adviesorgaan van de programmaraad Publiek Domein (vanaf 2007
tot heden)
20

▪
▪
▪
▪
o

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)

Hans Schenk (lid sinds 15 mei 2017):
▪ Hoofdfunctie: Hoogleraar Economische Wetenschappen, Universiteit
Utrecht
▪ Kroonlid Sociaal-Economische Raad
▪ Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Transdev Nederland Holding
NV
▪ Lid Raad van Commissarissen RFS/Wehkamp Holding BV
▪ Voorzitter College van Regenten, Stichting Prof. F. De Vries
▪ Voorzitter Bestuur Stichting GRASP Research
▪ Lid Bestuur Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz)
▪ Lid Sustainable Finance Lab (Universiteit Utrecht)
▪ Penningmeester Bestuur, Stichting Politieke Economie

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 parttime 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 2018
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