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‘ We meten 
wel, maar wat 
hebben we aan 
de resultaten?’

Professor Lars Skipper over  
arbeidsmarktbeleid in Denemarken en Nederland:
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De Deense professor Lars Skipper was  
vorige maand even in Nederland om in een 
lezing te pleiten voor meer onderzoek naar de 
effecten van re-integratietrajecten. Met een 
controlegroep. Zodat je kunt stoppen als iets 
niet werkt. Wel zo fijn voor de deelnemers. 
En voor de belastingbetaler.
TEKST: STEFANIE VERMEULEN, BEELD: ROOS KOOLE

‘ Oncologen hebben ook te maken met 
onzekere factoren, maar dat weerhoudt 
hen niet hun behandelingen goed te 
evalueren’

 Lars Skipper is professor aan 
de faculteit economie van de 
Aarhus Universiteit in De-
nemarken en hij is directeur 

van het Deense onderzoeksinstituut 
CAFE, dat zich richt op de evaluatie 
van arbeidsmarktbeleid. Op 15 febru-
ari was hij een van de topsprekers op 
een internationaal congres in Den 
Haag over actief arbeidsmarktbeleid. 
Sprank sprak hem vlak voor zijn 
lezing.  

In Nederland weten we niet goed 
welke maatregelen werken. Hoe 
is dat in Denemarken? 
“In het vorige millennium was het 
zowat immoreel om beleid te maken 
op basis van onderzoeksresultaten. 
Politici troffen maatregelen omdat 
zij die wilden, niet omdat er bewijs 
bestond dat het beleid ook hielp. In 
2005 is er in Denemarken een eerste 
grootschalig onderzoek uitgevoerd 
met een uitgebreide controlegroep. 
Sindsdien is er iets veranderd. De 
afgelopen twaalf jaar zijn vijftien van 
zulke grootschalige onderzoeken 
gedaan.”

Wat is er precies veranderd? 
“We zijn een andere taal gaan 
spreken, op aanvoering van onze 
toenmalige minister van Werkgele-
genheid. Hij liet zien dat het immo-
reel is om belastinggeld te gebruiken 
voor zaken waarvan we niet zeker 

weten of ze werken. Er ontstond een 
klimaat waarin over beleid gezegd 
kon worden: ‘We stoppen ermee’. 
Bijvoorbeeld omdat we zagen dat 
het mensen met een lichamelijke 
beperking of mensen zonder werk 
niet verder hielp. Dat is een enorme 
vooruitgang; in eerste instantie voor 
de mensen die aan de maatregelen 
onderworpen werden, maar zeker 
ook voor de belastingbetaler.” 

Hebben re-integratietrajecten 
überhaupt zin? 
“Veel programma’s en trajecten 
hebben vooral een warme gloed. 
Beleidsmakers en politici willen niet 
snijden in de budgetten, want dat ver-
haal doet het niet goed in de media. 
Laaggeschoolde werklozen opleiden 
of heropleiden en hun vaardigheden 
aanleren klinkt veel beter en ook nog 
eens logisch en verstandig. Maar dat 
was bloed aftappen voor een goed 
humeur ook ooit. Artsen sneden 
je aderen open en tapten een liter 
bloed af, omdat ze meenden dat je je 
daardoor beter ging voelen. Geluk-

kig zijn we daarvan afgestapt. Veel 
re-integratieprogramma’s verkeren 
echter nog in de fase van het bloed 
aftappen voor een beter humeur. De 
trajecten voor persoonlijke ontwikke-
ling zijn niet ontworpen omdat de be-
denkers wisten dat ze werkelijk van 
waarde waren voor de persoonlijke 
ontwikkeling van werklozen. Politici 
noemen het motivatiemaatregelen en 
verbloemen daarmee dat het eigenlijk 
beperkingen zijn op de vrije tijd van 
werklozen.” 

Hoe bedoelt u?
“Door hen te dwingen mee te doen 
aan re-integratietrajecten waarmee 
ze veel tijd kwijt zijn en waarvoor ze 
ver moeten reizen. Onderzoek onder 
twee groepen mensen liet zien dat de 
groep die vaker naar een gesprek of 
cursus moest en verder moest reizen, 
eerder zijn uitkering beëindigde. Niet 
zozeer omdat de cursussen zo goed 
waren of de gesprekken zo waar-
devol, maar omdat de deelnemers 
helemaal geen zin hadden in die 
gesprekken en dat verre reizen.” >
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komen, steevast worden gemeten. 
We meten wel, maar we hebben niet 
zo veel aan de resultaten, want er is 
vaak geen controlegroep.” 

De arbeidsmarkt verandert 
continu. De ene werkloze is de 
andere niet, net zoals de ene con-
trolegroep de andere niet is. 
“En het ene lichaam is het andere 
niet. Oncologen hebben ook te ma-
ken met onzekere factoren, maar dat 
weerhoudt hen er niet van om hun 
behandelingen goed te evalueren.” 

Onderzoek doen kost tijd. Een 
politicus of beleidsmaker moet 
vandaag met een oplossing 
komen. 
“Klopt. Daarom leggen we in Dene-
marken een uitgebreide kennisbank 
aan. Door continu onderzoek te doen 
en de resultaten in de kennisbank 
te stoppen, heeft een beleidsmaker 
altijd beschikking over de laatste 
inzichten. Van daaruit kan hij zijn 
beleid gaan vormen, aanpassen of 
stoppen. Zo werkt dat in de medi-
sche wereld ook.”

Moet dat een Europese kennis-
bank zijn? Nu is ieder voor zich 
het wiel aan het uitvinden. 
“Dan hooguit met de noorde-
lijke Europese landen: Nederland, 
Duitsland, Noorwegen, Zweden en 
Denemarken. Onze arbeidsmarkten 
lijken op elkaar. Maar liever doe ik 
zelf onderzoek in Denemarken en 
concurreer ik met mijn internationa-
le collega’s. Ik ben geen poëet, maar 
toch: laat duizend bloemen bloeien. 
We hebben elkaars onderzoeken 
nodig om verder te komen. Wij orga-
niseren ieder jaar rond de kerst een 
congres waar we alle vooraanstaande 
internationale onderzoekers en 
beleidsmakers in mijn veld uitnodi-

gen. Er wordt veel kennis gedeeld en 
beleidsmakers gaan naar huis met 
gefundeerde ideeën voor nieuwe 
maatregelen. Er zijn al een aantal 
wetten ingevoerd in Denemarken op 
basis van de kennis die werd gedeeld 
op dat congres.” 

Wat zou de volgende stap moeten 
zijn in re-integratieonderzoek? 
“Er zijn steeds meer landen bereid 
om experimenten en onderzoek 
te doen naar de effecten van re-
integratie. Wat nog vaak mist is een 
kosten-batenanalyse. We moeten 
gaan onderzoeken of de investerin-
gen zich meteen of pas jaren later 
terugbetalen of dat dit wellicht onze-
ker is. Verder moeten beleidsmakers 
en politici erop hameren dat het 
belangrijk is om structureel nieuwe 
data te verzamelen. We moeten ons 
blijven realiseren dat wat we vandaag 
weten, morgen anders kan zijn. Het 
is belangrijk dat we open blijven 
staan voor alternatieven. De wereld 
is complex en het is belangrijk dat 
we nederig zijn; dat we beseffen hoe 
weinig we eigenlijk weten.” 

Een politicus zal niet snel zeggen 
dat hij het niet weet. 
“Nee.”

Is dat een gemis?
“Missen is een groot woord. Ik 
begrijp het alleen niet. Over een 
paar uur ga ik een presentatie geven 
en daarin zal ik zeker een paar keer 
zeggen dat ik iets niet weet of dat we 
nog niet genoeg weten. En over wat 
ik wel weet, krabt men zich ongetwij-
feld over twintig jaar achter de oren. 
Dat vind ik heel goed. Dat betekent 
dan dat we de wereld beter zijn gaan 
begrijpen. Door continu de status 
quo ter discussie te stellen, komen 
we pas echt verder.” *

‘Doe onderzoek en stop 
de resultaten in een 

kennisbank, dan heeft 
een beleidsmaker altijd 

beschikking over de 
laatste inzichten’

Is dat erg?
“Moreel vind ik het op zijn zachtst 
gezegd dubieus dat de meeste van 
deze programma’s mensen dwingen 
om mee te doen – anders verliezen 
ze hun uitkering. Daar komt bij dat 
de programma’s de mensen niet 
eens echt helpen.” 

Wat stelt u voor?
“Het belang van het doen van 
onderzoek moet benadrukt worden 
en er moeten programma’s worden 
gemaakt die gebaseerd zijn op de 
resultaten uit die onderzoeken. Als 
burgers moeten we erop kunnen 
rekenen dat nieuw beleid getoetst 
wordt. Dat de resultaten en effecten 
van de trainingen die daaruit voort-


