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In de jaren tachtig kwamen directeuren en mede-
werkers van sociale diensten publiekelijk in verzet 
tegen de woningdelersnorm omdat die de positie 
van uitkeringsgerechtigden verslechterde. Tien 
jaar later werd de nieuwe Bijstandswet zonder veel 
ophef ingevoerd. Vanwaar die omslag? Historicus 
Hans Rodenburg zocht in de Divosa-archieven 
naar een verklaring.
TEKST: HANS RODENBURG EN DORINE VAN KESTEREN, BEELD: PETER VAN MULKEN

springen fascinerend; zeker als je in 
de Divosa-archieven stuit op het felle 
verzet van directeuren én medewer-
kers tegen de woningdelersnorm in 
de jaren tachtig. Wat is er sindsdien 
gebeurd? 
We gaan terug naar de laatste twee 
decennia van de vorige eeuw, een 
periode waarin het Nederlandse 
politieke klimaat sterk veranderde 
en er vrijwel aanhoudend werd 
bezuinigd op de bijstand. In deze 
jaren verslechterde de financiële 
positie van bijstandsgerechtigden 
flink en werden sociale diensten 
geacht steeds strenger te controleren 
en steeds intensiever te activeren. De 
verzorgingsstaat transformeerde van 
een welfare state naar een workfare 
state: de prioriteit verschoof van het 
garanderen van inkomen naar het 
begeleiden naar werk. Niet alleen 
het politieke klimaat en het beleid 
waarmee sociale diensten te maken 
hadden sloeg om, ook de positie 

die zij zelf innamen in het publieke 
debat veranderde. We zoomen in op 
twee sleutelmomenten: de invoe-
ring van de woningdelersnorm in 
1985 en de invoering van de nieuwe 
Bijstandswet in 1996.

HORZEL
De woningdelersnorm werd door 
de regering-Lubbers I ingevoerd in 
een tijd van grote maatschappelijke 
spanning en hoge werkloosheid. 
Door de aanhoudende crisis en 
groeiende instroom stonden sociale 
diensten onder grote druk. Deson-
danks heerste onder ambtenaren de 
overtuiging dat iedere werkloze recht 
had op een volwaardig inkomen. Dat 
zij geen baan hadden kwam door de 
crisis, daar konden zij zelf weinig 
aan doen.
Toen staatssecretaris Louw de Graaf 
van Sociale Zaken aankondigde 
om samenwonende bijstandsge-
rechtigden te gaan korten, leidde 

M isschien hebben veel 
medewerkers Werk 
en Inkomen hun 
bedenkingen gehad 

bij de Participatiewet; de aanpas-
singen van het beleid verslechterde 
de positie van veel van hun klanten 
aanzienlijk. Maar tot openlijk verzet 
is het niet gekomen. Voor een histo-
ricus is deze – waarschijnlijk onbe-
wuste – keuze om niet op de bres te >

WAAR ZIJN DE 
SPANDOEKEN GEBLEVEN?
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 “Dertig jaar geleden werkte ik nog niet bij de 
sociale dienst. Maar ik herinner me wel dat de 

directeuren van de sociale dienst in Leeuwarden, 
waar ik ben opgegroeid, regelmatig in de pers waren 
met hun eigen opvattingen over de inrichting van de 
sociale zekerheid. Soms roffelden zij zelfs zo hard 
op de trom, dat ze ook de landelijke pers haalden. 
Sindsdien is er een aantal dingen veranderd. Ten 
eerste was men in de jaren tachtig veel actiegerich-
ter dan nu. Verder is bij de directeuren van sociale 
diensten wellicht sterker het besef gekomen dat wij 
geen politiek-bestuurlijke functie hebben. Als amb-
tenaar ben je dienstbaar aan en werk je in opdracht 
van het gemeentebestuur. Natuurlijk ben je als 
directeur wel nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van beleid en kun je de gevolgen van een beleids-
beslissing voor de (uitvoerings)praktijk voor het 
voetlicht brengen. Maar uiteindelijk is het aan het 
bestuur om te beslissen en daarover verantwoording 
af te leggen. Dat zijn twee verschillende posities in 
het lokale democratisch bestel.”

OVERLEGTAFEL
“Als je het samen met jouw bestuurder niet eens 
bent met rijksbeleid, kun je je samen inspannen 
om dit gewijzigd te krijgen via de lobby, de VNG en 
Divosa. Als jouw bestuurder er anders over denkt, 
dan heb je rekening te houden met jouw positie 
als ambtenaar. Divosa heeft meer vrijheid, hoewel 
zij natuurlijk ook rekening moet houden met de 
opvattingen van haar achterban. Vandaag de dag zit 
Divosa aan veel overlegtafels; het accent is verscho-
ven van actie naar polderen. De rol van Divosa is te 
laten zien wat het rijksbeleid in de praktijk betekent 
voor de klanten van de sociale diensten. Je kunt 
je overigens wel afvragen of Divosa – wij – daar 
voldoende in slagen. In Amersfoort hebben we laatst 
een minima-effectraportage laten opstellen door 

het Nibud. Als je dan ziet hoeveel geld mensen 
maandelijks tekortkomen om een normaal be-
staan te leiden …”

OMSLAG
“Ik denk inderdaad dat er sprake is van een om-
slag in de beeldvorming rond uitkeringsgerech-
tigden. Het idee is doorgedrongen dat we fraude 
moeten aanpakken en meer gebruik moeten 
maken van de kracht van de mensen zelf. Dertig 
jaar geleden lag de nadruk op ‘zorgen voor’, nu 
op eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid 
en participatie in de samenleving. Tegelijkertijd 
zie je overal de beweging dat sociale diensten 
zich niet alleen concentreren op de regels en de 
financiële omstandigheden van klanten. Het gaat 
steeds meer om maatwerk en zorgvuldige dienst-
verlening op het snijvlak van recht en zorg. 
Om terug te keren naar het begin: als sociale 
dienst kunnen we het systeem niet veranderen, 
maar daarbinnen kunnen we wél veel invloed 
uitoefenen. Als je als organisatie een duidelijke 
klantgerichte visie hebt en je je professionals de 
vrijheid geeft om hun werk uit te oefenen op ba-
sis van die visie, kun je veel meer betekenen voor 
de klant. In Amersfoort is het bijvoorbeeld moge-
lijk om mensen in schrijnende gevallen extra te 
ondersteunen, buiten de regels van de bijzondere 
bijstand om. Tot een bedrag van 5.000 euro 
mogen de professionals dit zelf beslissen. De 
enige voorwaarde is dat zij, om willekeur te voor-
komen, zorgvuldig oordelen en de verschillende 
casussen onderling en even-
tueel met de wijkteams 
bespreken. Uiteraard 
was hier instemming 
van de gemeenteraad 
voor nodig, maar 
dit is wel een goed 
voorbeeld van hoe 
je het systeem kunt 
verzachten.”

EDDY KARRENBELT, 
AFDELINGSMANAGER WERK, 
INKOMEN EN ZORG, 
GEMEENTE AMERSFOORT

‘ Het accent is 
verschoven 
van actie  
naar polderen’
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 “In de jaren tachtig was ik Tweede Kamerlid en 
daarna wethouder van Financiën in Amster-

dam. Als wethouder had ik weleens te maken met 
de directeuren en andere medewerkers van de 
sociale dienst. Ik herinner me van hen inderdaad 
een ferme, activistische opstelling. Maar dat gold 
natuurlijk over de hele linie: we hebben het over 
een activistisch tijdperk, met scherpe tegenstellin-
gen tussen links en rechts. In de loop van de jaren 
negentig is dit fundamenteel veranderd. De water-
scheiding ligt volgens mij bij de parlementaire en-
quête over de uitvoering van de sociale zekerheid 
in 1993. De commissie-Buurmeijer concludeerde 
toen dat de uitvoerders altijd voorrang gaven aan 
het tijdig en rechtmatig verstrekken van uitkerin-
gen. De andere kant – het beperken van het aantal 
uitkeringsgerechtigden – was verontachtzaamd. 
Uitkeringen werden soepel toegekend, waarbij de 
belangen van de betrokken partijen de doorslag 
gaven. Vertegenwoordigers van de vakbeweging 

probeerden werknemers 
bijvoorbeeld aan een 

WAO-uitkering te helpen; 
werkgevers werkten daar 
bereidwillig aan mee 
omdat dit hen ook goed 
uitkwam.”

FRANK DE GRAVE, EERSTE 
KAMERLID VVD EN OUD-
STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE 
ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

‘ Na forse kritiek 
werden sociale 
diensten minder 
luidruchtig’

“Het rapport van de commissie-Buurmeijer 
had een schokeffect. Het geduld van de poli-
tiek was op en de regie over de uitvoering van 
de sociale zekerheid werd overgeheveld van de 
sociale partners naar Den Haag. Na zulke forse 
kritiek was het logisch dat de uitvoerders van de 
sociale zekerheid, en in navolging van hen ook 
de gemeentelijke sociale diensten, zich voortaan 
bescheidener opstelden en zich minder luidruch-
tig roerden in het publieke debat. 
Het aantal mensen met een uitkering liep in die 
jaren uit de hand. We naderden de grens van 1 
miljoen arbeidsongeschikten. De samenleving 
accepteerde zulke aantallen niet langer. Dit heeft 
onder meer geleid tot de privatisering van de 
Ziektewet en aanzienlijk strengere fraudewet-
geving en sollicatieregels. Ik heb wel het idee dat 
de balans de laatste jaren is teruggekomen. Er is 
steeds meer aandacht voor zaken als armoede, de 
schuldenproblematiek en het sociaal isolement 
van uitkeringsgerechtigden.”

PRAKTIJKERVARINGEN
“Op zichzelf is het prima als ambtenaren stelling 
nemen en in de openbaarheid treden, mits zij 
zich baseren op hun eigen, specifieke (praktijk-)
ervaringen. Want alleen als hun mening is geba-
seerd op eigen informatie en feiten biedt deze een 
meerwaarde. Anders zou het immers de mening 
van ieder ander kunnen zijn. Directeuren van so-
ciale diensten hoeven zich wat mij betreft niet uit 
te laten over de hoogte van het minimumloon, de 
nadelen van het toeslagenstelsel of de voordelen 
van het basisinkomen. Het gaat erom dat zij hun 
stellingen weten los te koppelen van hun eigen 
politieke voorkeuren: hoe meer geobjectiveerd, 
hoe overtuigender. Vaak lopen die dingen door 
elkaar. Als staatssecretaris vroeg ik me weleens af: 
jullie noemen nu wel allemaal uitvoeringsbezwa-
ren tegen de wet Pemba – die de uitvoering van 
de publieke arbeidongeschiktheidsverzekeringen 
wijzigde – of tegen de aanpassing van de Alge-
mene Nabestaandenwet, maar vinden jullie het 
eigenlijk niet gewoon waardeloze maatregelen?”
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dit tot breed protest binnen sociale 
diensten. Naast het extra werk dat 
deze woningdelersnorm opleverde 
– iedereen moest op de woonsitu-
atie gecontroleerd worden – vonden 
velen de korting onrechtvaardig. 
Ambtenaren weigerden de norm 
uit te voeren, op balies van sociale 
diensten verschenen folders met 
aanwijzingen om de wet te omzeilen, 
cliënten werden doorgestuurd naar 
zogenaamde ‘ontduikingsmarkten’ 
en op het Binnenhof demonstreer-
den werklozen en ambtenaren geza-
menlijk tegen de nieuwe plannen. 
Hoewel veel leidinggevenden sym-
pathiseerden met het verzet, konden 
zij gezien hun positie moeilijker 
openlijk protesteren. Toch kondigde 
Divosa publiekelijk aan voortaan al 
het nieuwe overheidsbeleid te toet-
sen op één criterium: de bijdrage die 
het leverde aan de centrale taak van 
de sociale dienst: het helpen van de 
cliënt. Met deze maatstaf in de hand 
ageerden directeuren van sociale 
diensten geregeld in de media tegen 
het regeringsbeleid. Ook Divosa zelf 
liet zich niet onbetuigd. Volgens 
toenmalig Divosa-voorzitter en direc-
teur van de Leidse sociale dienst Otto 
Scheepbouwer waren de directeuren 
‘de ambtelijke horzel in de bestuur-
lijke pels’. 

NIET TE COMBINEREN
Tien jaar later, in 1996, wordt de 
nieuwe Bijstandswet ingevoerd. De 
uitkering van veel bijstandsgerech-
tigden wordt verlaagd, jongeren 
onder 21 jaar worden uitgesloten van 
bijstand en er wordt 380 miljoen gul-
den bezuinigd op de uitvoering. De 
sociale diensten laten echter geen 
houding van verzet meer zien. Wat 
er veranderd is? De beeldvorming 
over bijstandontvangers.  
Begin jaren negentig bracht een se-
rie onderzoeksrapporten grootscha-
lige bijstandsfraude aan het licht. 
Politici wezen direct naar de sociale 
diensten; zij hadden de fraude niet 
voorkomen of zelfs oogluikend 
toegestaan – een beschuldiging die 
binnen de diensten enorme frus-

tratie opriep aangezien zij al jaren 
waarschuwden voor de fraudegevoe-
ligheid van de bijstandswetgeving, 
onder meer door de woningdelers-
norm. Toch bleef echt verweer tegen 
de beschuldigingen uit. Vanwege de 
dwarse houding in voorgaande jaren 
had Divosa in regeringskringen al 
haar krediet verspeeld en met alle 
ophef over bijstandsfraude keerde 
nu ook het publieke debat zich tegen 
de sociale diensten. Voor Divosa was 
het dus zaak aanzien en vertrouwen 
bij de regering terug te winnen. Deze 
constructieve houding werd echter 
zo ver doorgezet, dat bij de voorbe-
reiding van de nieuwe Bijstandswet 
de belangen van cliënten nogal eens 
uit het zicht raakten. Toenmalig 
Divosa-directeur Paul Lemmen zei 
in een interview met De Groene 
Amsterdammer in 1994: ‘We zijn 
erachter gekomen dat opkomen voor 
uitkeringsgerechtigden niet te com-
bineren is met onze eerste taak, het 
uitvoeren van de wet.’ Op de vraag 
of hij nog een directeur kon noemen 
die pal stond voor zijn cliënten, ant-
woordde Lemmen dat hem niemand 
te binnen schoot. In hetzelfde artikel 
stelde de destijds bekende armoede-
onderzoeker Gerard Oude Engberink 
dat sociale diensten nog enkel bezig 
leken met het vergroten van hun 
eigen beleidsvrijheid en niet met de 
belangen van hun cliënten, zoals tien 
jaar eerder.

BONDGENOOT?
Oud-minister van Sociale Zaken Bert 
de Vries heeft weleens gesteld dat 

‘het ideologische zoeklicht’ in deze 
jaren simpelweg verschoof van de 
zwakkeren in de samenleving naar 
de middengroepen. Er was volgens 
hem niet veel eer meer te behalen 
aan het beschermen van de zwak-
keren. Desondanks roept boven-
staande geschiedenis vragen op over 
de verantwoordelijkheid van sociale 
diensten. In hoeverre is het hun taak 
om op te komen voor de rechten van 
hun klanten? Horen zij slechts het 
beleid uit te voeren of dienen zij zich 
vanwege hun kennis en inzicht uit te 
spreken in het publieke debat? Het 
antwoord op deze vragen luidde in 
1985 anders dan in 1996 en 2017. 
De taakopvatting van ‘horzel in de 
politieke pels’ zal tegenwoordig door 
weinig ambtenaren onderschreven 
worden. Ergens is dat begrijpelijk. 
We leven niet in de jaren tachtig en 
tegenwoordig protesteren mensen 
nu eenmaal minder. Wel is dui-
delijk dat het werkloze deel van 
de bevolking begin jaren negentig 
een belangrijke bondgenoot in het 
publieke debat is kwijtgeraakt. En 
zouden zij die bondgenoot niet juist 
nu hard nodig hebben?

  Hans Rodenburg kreeg begin dit jaar 
toestemming om in het Divosa-archief 
onderzoek te doen naar de veranderde 
houding van sociale diensten. De 
afstudeerscriptie die hij hierover schreef 
voor de onderzoeksmaster Geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht is te lezen op 
www.sprank-online.nl 

 Ambtenaren weigerden de 
woningdelersnorm uit te 
voeren; zij vonden de korting 
onrechtvaardig 


