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Verantwoording 2010 

 
Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 
 
 
 
1. Onderzoeksprogramma 
 
Het onderzoeksprogramma concentreert zich in het bijzonder op vier aspecten van hervormingen in 
de sociale zekerheid: effectiviteit, verantwoordelijkheidsverdeling, inkomensverdeling en moder-
nisering, met vraagstukken rond de ‘nieuwe sociale risico’s’ als specifiek aandachtspunt. Het 
programma bestaat uit twee onderdelen.  
1) Het eerste onderdeel heeft betrekking op de invloed van Europa op de sociale zekerheid. De 

belangrijkste vragen in dit verband zijn:  
(1.1) Hoe moet de verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid worden verdeeld tussen het 

nationale en het supranationale niveau?  
(1.2) In hoeverre treedt er sociale convergentie op binnen de EU en wat is daarbij het belang 

van het Europese (coördinatie-)beleid?  
2) Het tweede onderdeel heeft betrekking op stelselwijzigingen in de sociale zekerheid. De belang-

rijkste vragen daarbij zijn:  
(2.1) Wat zijn de belangrijkste inkomensgevolgen van stelselwijzigingen voor huishoudens en 

sociaal-economische groepen? 
(2.2) Wat zijn de implicaties van verschillende maatschappelijke trends voor de verantwoor-

delijkheidsverdeling en de structuur van het stelsel van sociale zekerheid?  
De twee onderdelen van het programma hangen logischerwijze samen. De Europese invloed op de 
nationale stelsels van sociale zekerheid neemt toe, waardoor ook vragen rond stelselwijziging 
steeds meer in Europees perspectief moeten worden geanalyseerd. De verantwoordelijkheids-
verdeling tussen het nationale en het Europese niveau is aan het verschuiven. Daarmee oefent de 
Europese Unie een zelfstandige kracht uit op moderniseringen en effectiviteit van stelsel-
wijzigingen. Ook vragen rond sociale cohesie en inkomensverdeling spelen in toenemende mate op 
Europees niveau, zoals onder meer blijkt uit de zogeheten ‘Lissabon Agenda’. 
 
 
2. Samenstelling onderzoeksteam 
 
Het onderzoeksteam heeft een multidisciplinaire samenstelling. Het accent ligt op economie en 
recht, maar ook sociaalwetenschappelijke kennis is beschikbaar.  
In het verslagjaar zijn diverse personeelsmutatie te melden. Met ingang van 1 september 2010 
heeft post-doc Koster het onderzoeksteam verlaten in verband met de aanvaarding van een UHD-
positie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is afgesproken dat Koster als gastonderzoeker 
betrokken blijft bij het Leidse project. 
Na haar zwangerschapsverlof zal ook Versantvoort in november het Leidse onderzoeksteam 
verlaten en bij het Sociaal en Cultureel Planbureau gaan werken. Ook Versantvoort blijft als 
gastmedewerker betrokken bij het Leidse project. 
Vermeldenswaardig is verder dat het projectteam er in is geslaagd om twee promovendi aan te 
trekken die gefinancierd worden uit andere middelen. Jim Been is als econoom afgestudeerd aan 
de VU en hij heeft een stage bij het Centraal Planbureau achter de rug. Zijn aanstelling wordt 
gefinancierd uit de vergoeding voor de begeleidingstijd van Goudswaard en Caminada, zodat deze 
middelen ook weer beschikbaar komen voor het onderzoek. Chen Wang heeft gestudeerd aan 
Sjanghai University of Finance and Economics en zij heeft een beurs voor 4 jaren bemachtigd om 
promotieonderzoek te doen in Leiden (China Scholarship Council). Beide promovendi verrichten 
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onderzoek binnen het programma Hervorming Sociale Zekerheid (deelprogramma 2.1), zonder op 
de begroting te drukken. 
In 2010 zijn 13 onderzoekers aan het team verbonden. Dat is exclusief de gastonderzoekers. 
Hieronder staan de diverse onderzoekers per deelprogramma. Daarbij kan worden opgemerkt dat 
de drie projectleiders logischerwijze in beide deelprogramma’s actief zijn. 
 
Deelprogramma 1: De invloed van Europa op de sociale zekerheid 

Postdoc 
 Ferry Koster (socioloog; 1,0 fte op 50%-basis; tot 1 september 2010) 

Promovendi 
 Beryl ter Haar (jurist; 1,0 fte) 
 Olaf van Vliet (bestuurskundige/econoom; 1,0 fte) 

 
Deelprogramma 2: Stelselwijzigingen in de sociale zekerheid 

Postdocs 
 Maroesjka Versantvoort (econoom; 0,7 fte; tot 16 november 2010) 
 Barend Barentsen (jurist; 0,15 fte) 

Promovendi 
 Anja Eleveld (jurist en bestuurskundige; 0,9 fte) 
 Henk Nijboer (econoom; 0,2 fte) 
 Anton Rommelse (econoom en jurist; 0,4 fte) 
 Jim Been (econoom ; 1,0 fte,; in dienst per 1 september 2010) * 
 Chen Wang (econoom/econometrist, 1,0 fte; founding via China Scholarship Council)* 

 
* Deze promovendi drukken niet op de begroting (zie toelichting hierboven) 

 
Gastmedewerkers * 

 Anita Damsteegt (jurist) 
 Thom Wildeboer (jurist) 
 Ferry Koster (vanaf 1 september) 
 Maroesjka Versantvoort (vanaf 16 november 2010) 

 
* Voormalig gastmedewerker Bart van Riel is niet meer actief in het programma 

 
Projectleiding 

 Kees Goudswaard (algemeen projectleider; 0,3 fte waarvan 0,1 fte begeleiding en 0,2 fte 
universitaire onderzoekstijd) 

 Koen Caminada (projectleider afdeling Economie; 0,3 fte waarvan 0,1 fte begeleiding en 
0,2 fte universitaire onderzoekstijd) 

 Guus Heerma van Voss (projectleider afdeling Sociaal Recht; 0,3 fte waarvan 0,1 fte 
begeleiding en 0,2 fte universitaire onderzoekstijd) 

 
Ondersteuning / secretaresse 

 Student-assistent (0,3 fte) 
 
 
3. Begeleidingscommissie 
 
De begeleidingscommissie bestaat uit: 

 Prof. V. Halberstadt  
 Prof. dr. F. Leijnse  
 Prof. dr. W.J.M. Voermans 

 
Prof. Halberstadt is hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit Leiden. Prof. Leijnse was tot 
januari 2010 lid van de Wetenschappelijke Raad van Stichting Instituut Gak en primus bij dit 
programma. Hij is in die rol opgevolgd door Prof. dr. P.A.H. Van Lieshout. Prof. Voermans 
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(hoogleraar staats- en bestuursrecht) is voormalig directeur onderzoek van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden en is deskundig op het terrein van het 
onderzoeksprogramma. 
Zoals gebruikelijk zijn deze Verantwoording 2010 en het Werkplan voor 2011 in de conceptversie 
aan de begeleidingscommissie voorgelegd.  
 
 
4. Uitvoering onderzoek  
 
In het Werkplan 2010 is op verzoek van de Wetenschappelijke Raad en in verband met de Midterm 
Review in 2009 een globaal overzicht gegeven van de resultaten van de (deel)projecten als geheel.  
Hieronder wordt eerst deze tussenstand tot en met 2009 weergegeven. Daarna volgt – zoals 
gebruikelijk in onze verantwoording - per onderzoeker een uiteenzetting over de uitvoering van de 
plannen en de resultaten in 2010 (tot nu toe). De voortgang en de belangrijkste resultaten zijn op 
19 mei 2010 besproken met de heer van Lieshout en mevrouw Krol.  
 
Samenvatting onderzoeksresultaten t/m 2009 
 
De invloed van Europa op de sociale zekerheid  
Met het onderzoek naar de invloed van Europa op de sociale zekerheid is de afgelopen jaren flinke 
voortgang geboekt. Nijboer heeft theoretisch onderzoek verricht naar het optimale 
besluitvormingsniveau. De belangrijkste uitkomst is dat supranationale voorziening van sociale 
zekerheid geen welvaartsvoordelen oplevert, wellicht met uitzondering van pensioenen. 
Goudswaard heeft de relatie tussen de economische en sociale doelstellingen van de EU 
geanalyseerd. Enkele conclusies zijn dat economische en sociale prestaties niet strijdig hoeven te 
zijn en dat de empirie geen steun biedt voor een social race to the bottom. Promovenda Ter Haar 
verricht onderzoek naar de betekenis van de open coördinatiemethode voor de ontwikkeling van 
een sociaal Europa. Eén van de conclusies tot nu toe is dat deze methode een belangrijk nieuw 
element is in de internationale rechtsorde, maar dat er in de praktijk nog niet goed gebruik van 
wordt gemaakt. Kaeding onderzocht de transpositie van Europese richtlijnen (waaronder ook voor 
pensioenen), uitmondend in een (bekroond) proefschrift en diverse internationale artikelen. 
Promovendus Van Vliet heeft de Europeanisering van het arbeidsmarktbeleid onderzocht waarbij de 
methode van open coördinatie wordt toegepast. Hij komt tot de conclusie dat het 
arbeidsmarktbeleid van EU-lidstaten, mede onder invloed van Europese afspraken, steeds meer 
activerend van aard is geworden. Caminada, Goudswaard en Van Vliet hebben diverse indicatoren 
voor de ontwikkeling van de sociale zekerheid in internationaal perspectief geanalyseerd, waarbij 
onderzocht is in hoeverre er convergentietendensen in de Europese Unie zijn. Conclusie is dat 
kanttekeningen moeten worden geplaatst bij eerdere resultaten die duiden op een convergentie 
van sociale stelsels binnen de EU. In een aantal landen zijn de beschermingsniveaus teruggelopen. 
Hierover publiceren de auteurs een artikel in een gezaghebbende internationaal tijdschrift. Koster 
verricht onderzoek naar de relatie tussen globalisering en sociale bescherming en heeft daarover 
verschillende artikelen geschreven in internationale tijdschriften. Zijn conclusies wijken af van de 
gangbare opvatting dat globalisering een negatief effect heeft op solidariteit en sociale zekerheid. 
Koster draagt ook bij aan het onderzoek naar sociale convergentie in Europa, waarbij hij onder 
meer empirische analyses uitvoert naar de opvattingen van EU-burgers over de verzorgingsstaat. 
Er is onderzoek verricht naar armoedebestrijding in de EU. Voorlopige conclusies zijn dat de 
resultaten van het armoedebeleid vooralsnog teleurstellend zijn en dat er grote verschillen tussen 
lidstaten bestaan in de mate waarin het socialezekerheidsstelsel de armoede terugdringt. 
Caminada heeft deze onderzoekslijn in 2009 verder verdiept tijdens een bezoek als honorary guest 
researcher aan het Poverty Institute van de University of Wisconsin, Madison. 
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Stelselwijzigingen 
Empirisch onderzoek toont aan dat hervormingen in de sociale zekerheid in de jaren negentig van 
de vorige eeuw niet veel effect hebben gehad op de inkomensverdeling. De sociale zekerheid blijft 
een belangrijk instrument van inkomensherverdeling; dat geldt vooral voor de AOW en de Bijstand. 
Over dit thema is ook internationaal vergelijkend onderzoek gedaan door Caminada en 
Goudswaard. Conclusie is dat de trend naar meer private sociale arrangementen de herverdelende 
werking van de verzorgingsstaat kan aantasten. Ook de herverdelende werking van het belasting- 
en premiestelsel vormt object van onderzoek. Caminada en De Kam (RUG) laten zien dat het 
steeds lastiger wordt om bepaalde groepen gericht tegemoet te komen met instrumenten van 
inkomensbeleid. 
Goudswaard, Caminada en Vording hebben onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkteffecten van 
collectieve versus individuele financiering van de sociale zekerheid. Conclusie is dat een meer 
individuele financieringswijze met herkenbare opbouw van rechten gunstiger effecten heeft op de 
arbeidsparticipatie. In het verlengde hebben Nijboer en Goudswaard onderzocht wat de voor- en 
nadelen zijn van sociaal sparen. Sparen naast verzekeren kan de doelmatigheid van het sociale 
stelsel vergroten, maar alleen als het om korte periodes van inkomensderving gaat. 
Tevens is onderzoek verricht naar de gevolgen van vergrijzing voor het sociale stelsel. In enkele 
artikelen is ingegaan op de beleidsopties om in te spelen op vergrijzing. Daarbij is in het bijzonder 
aandacht besteed aan de effecten van fiscalisering van de AOW en aan de toepassing van de 
omkeerregel bij de pensioenen. In een internationaal artikel laten Caminada en Goudswaard zien 
dat de fiscale subsidiëring van de pensioenen hoge kosten voor de schatkist met zich mee brengt. 
Bovengenoemde thema’s komen ook aan de orde in de bundel Belasting met beleid. Deze bundel 
bevat bijdragen van wetenschappers en van beleidsmedewerkers van het Ministerie van Financiën 
op het grensvlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. 
Heerma van Voss publiceerde met Klosse (Universiteit Maastricht) over de ontwikkeling van het 
begrip sociale zekerheid. De toenemende vervlechting van privaatrecht en publiekrecht en van 
arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht als gevolg van de invoering van privatisering en 
marktwerking in het stelsel moet volgens de auteurs in de definitie van sociale zekerheid tot 
uitdrukking komen. Barentsen verricht onderzoek naar hervorming van de arbeidsongeschikt-
heidsregelingen en de gewijzigde verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht. 
 
Nieuwe sociale risico’s 
In het programma wordt relatief veel aandacht besteed aan de zogenoemde nieuwe sociale risico’s 
op het terrein van arbeid, zorg en scholing. Promovenda Eleveld onderzoekt de achtergronden van 
de accentverlegging naar individuele verantwoordelijkheid in het socialezekerheidsrecht, met een 
toespitsing op de levensloopregeling. Zij publiceerde over een zwangerschapsuitkering voor 
zelfstandigen, naar aanleiding van een onderzoeksopdracht van de Commissie Gelijke Behandeling. 
Goudswaard en Caminada hebben enkele publicaties uitgebracht over het profijt van de 
levensloopregeling en hebben naar aanleiding daarvan suggesties gedaan voor aanpassing van de 
regeling. Versantvoort verricht onderzoek naar tijdsbestedingspatronen, in internationaal 
perspectief. Dit onderzoek verschaft inzicht in de effecten van verlofregelingen en 
loopbaanonderbrekingen op de arbeidsparticipatie en de tijd besteed aan zorg. Nijboer en 
Versantvoort onderzochten de effecten van de kinderopvangtoeslag op de arbeidsparticipatie. Die 
effecten zijn positief, maar een verdere intensivering van de ondersteuning ligt niet voor de hand. 
Onder redactie van Heerma van Voss werd een boek gepubliceerd over scholing in het sociaal 
recht. Scholing is in toenemende mate van belang voor de sociale zekerheid. In het boek wordt 
nagegaan op welke wijze een recht op en een plicht tot scholing bestaan en hoe dit verder zou 
kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast komen onder meer aan de orde: de relatie tussen scholing 
en arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, de relatie met de levensloopregeling en de sociaal-
economische effecten van scholing. Aan dit boek heeft een groot aantal onderzoekers uit het 
programma een bijdrage geleverd. Eind 2008 is bij de presentatie van het boek een symposium 
gehouden, met reacties van externe wetenschappers en sociale partners. 
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Uitvoering van de plannen en de resultaten in 2010 
 
a. Goudswaard 
 Begeleiding van (promotie)onderzoek. 
 Goudswaard was voorzitter van de door Minister Donner ingestelde Commissie 
Toekomstbestendigheid Pensioenregelingen, die in januari 2010 een rapport heeft uitgebracht 
(zie publicatielijst). De thematiek van dit rapport vertoont een sterk verband met de thematiek 
van ons onderzoeksprogramma (deelprogramma 2). Belangrijke conclusie van het rapport is dat 
het pensioenstelsel niet voldoende toekomstbestendig is als gevolg van vooral de vergrijzing 
(sterk stijgende levensverwachting), financiële schokken en een lage rente. Het rapport schetst 
diverse oplossingsrichtingen, waaronder koppeling van de pensioenleeftijd aan de 
levensverwachting, aanpassing van het ambitieniveau en anders omgaan met risico’s en die 
beter toedelen. Betere communicatie is daarbij essentieel. Verder wordt aanbevolen om tot een 
evenwichtiger verdeling tussen generaties te komen en het stelsel goed te laten aansluiten bij 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De analyse en aanbevelingen van de commissie worden 
onderschreven door de minister en zijn in belangrijke mate overgenomen in het pensioenakkoord 
van sociale partners in juni 2010. Het pensioenrapport heeft geleid tot veel spreekbeurten (zie 
onder voordrachten).  

 Convergentieanalyse (met Caminada en Van Vliet). Empirische analyse van de mate waarin de 
nationale stelsels van sociale zekerheid binnen de EU convergeren. Verschillende indicatoren 
worden gebruikt om de ontwikkeling van de verschillende sociale stelsels in de EU te vergelijken. 
Een analyse hierover is verschenen in Journal of Common Market Studies. 

 Sociale zekerheid en inkomensverdeling (met Caminada). Op basis van geactualiseerde data is 
onderzoek gedaan naar de herverdelende werking van publieke en private 
socialezekerheidsuitgaven. We vinden dat de trend naar meer private sociale arrangementen de 
herverdelende werking van de verzorgingsstaat kan aantasten. Dit onderzoek is gepubliceerd in 
International Social Security Review. 

 Armoedebeleid in de EU (met Caminada). In dit onderzoek analyseren wij de effectiviteit van 
armoedebeleid in internationaal perspectief en in het bijzonder in de EU. In welke mate dragen 
de stelsels van sociale zekerheid bij aan vermindering van de armoede? De prestaties van de EU-
lidstaten lopen op dit punt uiteen, maar vallen over het algemeen tegen. Er zijn nog geen 
duidelijke resultaten geboekt voor wat betreft de vermindering van armoede, zoals afgesproken 
in de Lissabonagenda in 2000. Dit onderzoek verschijnt in de proceedings van Foundation for 
International Studies of Social Security. 

 Armoedebestrijding is een belangrijke beleidsdoelstelling in de ontwikkelde welvaartsstaten. In 
een landenvergelijkend onderzoek (samen met Caminada en Koster) analyseren we het effect 
van sociale uitgaven op de armoede. In de multi-variate analyse van armoedecijfers in EU15- en 
OECD-landen laten we niet alleen zien dat hoge sociale uitgaven gepaard gaan met een lage 
mate van armoede in de onderzochte landen, maar ook in welke mate demografische, 
economische en andere omstandigheden invloed hebben. Vergrijzing en werkloosheid blijken 
enige verklarende kracht te hebben, maar de verschillen in armoede tussen landen worden 
vooral bepaald door de sociale uitgaven. Zo bezien bevestigt deze multivariate benadering 
eerdere bevindingen in de literatuur. Dit onderzoek is als Research Memorandum verschenen en 
is (in bewerkte vorm) aangeboden aan een tijdschrift. 

 In een ander landenvergelijkend paper gaan Caminada en Goudswaard dieper in op deze 
bekende claim dat hoge sociale uitgaven gepaard gaan met een lage mate van armoede in de 
landen. Hoewel sociale uitgaven vaak gebruikt worden als indicator, is deze indicator verre van 
perfect. In dit onderzoek corrigeren we de sociale uitgaven voor private sociale uitgaven en voor 
het effect van belastingheffing op de sociale uitgaven. Met deze correcties kunnen we beter - 
hoewel nog steeds niet perfect - meten wat de uitgaven aan sociale bescherming zijn. De 
verschillende statistische tests laten zien dat de bekende stelling dat hogere sociale uitgaven 
hand in hand gaan met lagere niveaus van armoede niet langer geldt (in de 28 onderzochte 
landen). 

 In een artikel in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid geeft Goudswaard een evaluatie 
van het functioneren van de levensloopregeling. De levensloopregeling heeft niet het succes 
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gebracht dat sommigen daarvan hebben verwacht: slechts circa 6% van de werknemers neemt 
deel. Daaruit kan echter niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat er geen behoefte 
bestaat aan een dergelijke regeling. Er kleven diverse bezwaren aan de huidige vormgeving van 
de levensloopregeling die deelname minder aantrekkelijk maken (waaronder de gedwongen 
keuze tussen de levensloopregeling en de spaarloonregeling, de beperkte voordelen voor lagere 
inkomens en de geringe aanwendingsmogelijkheden) en leiden tot niet beoogde effecten (vooral 
gebruik voor vervroegde uittreding). Er worden diverse mogelijkheden geschetst om tot een 
beter functionerend arrangement te komen, waaronder integratie met het spaarloon, andere en 
gedifferentieerde fiscale behandeling, gebruik voor scholing en gebruik voor andere vormen van 
inkomensderving. 

 In april 2010 verschenen de Heroverwegingsrapporten, waaronder de rapporten over sociale 
zekerheid: Op afstand van de arbeidsmarkt en Werkloosheidsregelingen. Goudswaard heeft de 
voorstellen van de heroverwegingswerkgroepen becommentarieerd in een artikel in het 
Tijdschrift voor Openbare Financiën en een uitgebreider hoofdstuk in het boek Miljardendans in 
Den Haag over de heroverwegingsoperatie. Ook door middel van enkele lezingen heeft hij 
bijgedragen aan het maatschappelijk debat over de voor de sociale zekerheid ingrijpende 
voorstellen van de heroverwegingswerkgroepen.    

 Scholing (met Caminada). Het in het verslag van vorig jaar beschreven onderzoek naar de 
effecten van scholing is nog voortgezet en heeft in 2010 geresulteerd in een populariserend 
artikel. Een van de conclusies is dat er duidelijke aanwijzingen dat scholing een positief effect 
heeft op de arbeidsparticipatie in het algemeen en in het bijzonder die van ‘kwetsbare groepen’. 
De deelname aan scholing in Nederland blijft achter bij de beleidsambities en ook bij de 
deelname in een aantal andere landen. Het bestaande instrumentarium om scholing te 
bevorderen blijkt niet voldoende effectief.  

Alle in het Werkplan 2010 aangekondigde deelprojecten hebben uitvoering gekregen in 2010.  
 

b. Caminada  
 Begeleiding van (promotie)onderzoek. 
 Het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid heeft een empirische component. Ten 
behoeve van de internationale vergelijking van socialezekerheidsstelsels zijn data verzameld uit 
het compendium van sociale indicatoren van de OECD en Eurostat/SILC. In de sfeer van 
inkomens- en armoedevariabelen zijn data van de Luxembourg Income Study en de OECD 
samengebracht. Het (verder) op te bouwen databestand is voor meerdere analyses gebruikt 
binnen het onderzoeksprogramma; zie ook hierna.  

 Convergentieanalyse (met Goudswaard en Van Vliet). Empirische analyse van de mate waarin de 
nationale stelsels van sociale zekerheid binnen de EU convergeren. Verschillende indicatoren 
worden gebruikt om de ontwikkeling van de verschillende sociale stelsels in de EU te vergelijken. 
Een analyse hierover is verschenen in Journal of Common Market Studies. 

 Sociale zekerheid en inkomensverdeling (met Goudswaard). Op basis van geactualiseerde data is 
onderzoek gedaan naar de herverdelende werking van publieke en private 
socialezekerheidsuitgaven. We vinden dat de trend naar meer private sociale arrangementen de 
herverdelende werking van de verzorgingsstaat kan aantasten. Dit onderzoek is gepubliceerd in 
International Social Security Review. 

 Armoedebeleid in de EU (met Goudswaard). In dit onderzoek analyseren wij de effectiviteit van 
armoedebeleid in internationaal perspectief en in het bijzonder in de EU. In welke mate dragen 
de stelsels van sociale zekerheid bij aan vermindering van de armoede? De prestaties van de EU-
lidstaten lopen op dit punt uiteen, maar vallen over het algemeen tegen. Er zijn nog geen 
duidelijke resultaten geboekt voor wat betreft de vermindering van armoede, zoals afgesproken 
in de Lissabonagenda in 2000. Dit onderzoek verschijnt in de proceedings van Foundation for 
International Studies of Social Security. 

 Armoedebestrijding is een belangrijke beleidsdoelstelling in de ontwikkelde welvaartsstaten. In 
een landenvergelijkend onderzoek (samen met Goudswaard en Koster) analyseren we het effect 
van sociale uitgaven op de armoede. In de multi-variate analyse van armoedecijfers in EU15- en 
OECD-landen laten we niet alleen zien dat hoge sociale uitgaven gepaard gaan met een lage 
mate van armoede in de onderzochte landen, maar ook in welke mate demografische, 
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economische en andere omstandigheden invloed hebben. Vergrijzing en werkloosheid blijken 
enige verklarende kracht te hebben, maar de verschillen in armoede tussen landen worden 
vooral bepaald door de sociale uitgaven. Zo bezien bevestigt deze multivariate benadering 
eerdere bevindingen in de literatuur. Dit onderzoek is als Research Memorandum verschenen en 
is (in bewerkte vorm) aangeboden aan een tijdschrift. 

 In een ander landenvergelijkend paper gaan Caminada en Goudswaard dieper in op deze 
bekende claim dat hoge sociale uitgaven gepaard gaan met een lage mate van armoede in de 
landen. Hoewel sociale uitgaven vaak gebruikt worden als indicator, is deze indicator verre van 
perfect. In dit onderzoek corrigeren we de sociale uitgaven voor private sociale uitgaven en voor 
het effect van belastingheffing op de sociale uitgaven. Met deze correcties kunnen we beter - 
hoewel nog steeds niet perfect - meten wat de uitgaven aan sociale bescherming zijn. De 
verschillende statistische tests laten zien dat de bekende stelling dat hogere sociale uitgaven 
hand in hand gaan met lagere niveaus van armoede niet langer geldt (in de 28 onderzochte 
landen). 

 Sociale zekerheid en inkomensverdeling. Voortbordurend op eerder onderzoek uit medio en eind 
jaren ’90 is in 2010 opnieuw een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van de 
inkomensgevolgen van belangrijke veranderingen in de sociale zekerheid. Goede 
aanknopingspunten bieden de hernieuwde aandacht voor en het gebruik van de data van het 
CBS Inkomenspanelonderzoek, en de contacten die hierover zijn gelegd met medewerkers van 
het CBS en Centerdata. Ook het aantrekken van twee jonge promovendi (per september 2010) 
en een postoc (per 1 januari 2011) op dit terrein is veelbelovend.  

 Het onderzoek met Megan Martin van het National Poverty Centre of the University of Michigan 
naar de (opmerkelijke) verschillen tussen de VS en Europa als het gaat om het beleid gericht op 
armoedebestrijding (met bijzondere aandacht voor de hervorming van het systeem van 'Welfare’ 
in 1996) is aangeboden aan een tijdschrift. 

 Scholing (met Goudswaard). Het in het verslag van vorig jaar beschreven onderzoek naar de 
effecten van scholing is nog voortgezet en heeft in 2010 geresulteerd in een populariserend 
artikel. Een van de conclusies is dat er duidelijke aanwijzingen dat scholing een positief effect 
heeft op de arbeidsparticipatie in het algemeen en in het bijzonder die van ‘kwetsbare groepen’. 
De deelname aan scholing in Nederland blijft achter bij de beleidsambities en ook bij de 
deelname in een aantal andere landen. Het bestaande instrumentarium om scholing te 
bevorderen blijkt niet voldoende effectief.  

 In 2010 is ook aandacht besteed aan de interactie tussen fiscaliteit, sociale zekerheid en 
inkomensverdeling. Immers, de fiscaliteit wordt regelmatig gebruikt om knelpunten en 
ongewenste inkomenseffecten te redresseren die uit het sociale stelsel voortkomen. Zo hebben 
De Kam en Caminada in opdracht van de Studiecommissie Belastingstelsel een essay geschreven 
over Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek. Het rapport van de Studiecommissie is in 
april 2010 samen met de Heroverwegingsrapporten verschenen. Caminada heeft de voorstellen 
van de Studiecommissie vervolgens becommentarieerd in een artikel in het Tijdschrift voor 
Openbare Financiën en een uitgebreider hoofdstuk in het boek Miljardendans in Den Haag over 
de heroverwegingsoperatie. Ook door middel van enkele lezingen heeft hij bijgedragen aan het 
maatschappelijk debat over de (on)mogelijkheden om de belastingen te hervormen. 

Alle in het Werkplan 2010 aangekondigde deelprojecten hebben uitvoering gekregen in 2010. 
  

c. Heerma van Voss  
Heerma van Voss heeft in 2010 de twee juridische promovendi (Eleveld en Ter Haar) verder 
begeleid bij de ontwikkeling van hun onderzoeksprojecten op het gebied van open methode van 
coördinatie respectievelijk levensloopregeling.  
Daarnaast heeft hij 0,2 fte universitaire onderzoekstijd besteed aan onderzoek voor het project. In 
het werkplan voor 2010 is aangegeven dat een start zou worden gemaakt met een project dat 
betrekking heeft op de pensioenleeftijd en het doorwerken van oudere werknemers. Dit project is 
enigszins getemporiseerd in verband met het feit dat de maatschappelijke discussie over verhoging 
van de pensioenleeftijd moeizaam verliep en het kabinet tussentijds is gevallen. Dit project zal na 
het aantreden van het nieuwe kabinet in 2010 echter weer worden voortgezet. 
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De onderzoekstijd in 2010 is verder gebruikt voor het schrijven van een artikel over een nieuw 
verschijnsel, te weten de zoekperiode die boventallige werknemers bij diverse ondernemingen 
krijgen alvorens zij worden ontslagen. Dit verschijnsel is in het rapport van de Commissie-Bakker 
ook aanbevolen bij de herinrichting van het ontslagrecht en wordt daar aangeduid als een 
‘transferperiode’. Het artikel heeft betrekking op de positie van werknemers gedurende deze fase 
en zal worden gepubliceerd in een bundel die begin 2011 zal verschijnen. Het artikel is 
maatschappelijk van belang omdat het een analyse bevat van de vormgeving van dergelijke 
zoekperiodes in cao’s, die kan bijdragen tot betere regelingen in cao’s en ook tot de formulering 
van mogelijke toekomstige ontslagwetgeving. 
 
d. Koster 
Vanaf september 2009 werd de onderzoekstijd van Koster verdeeld over de projecten ‘Hervorming 
Sociale Zekerheid’ (UL) en ‘Solidariteit in de 21ste eeuw’ (UvA). Per 1 september 2010 is Koster 
UHD aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het afgelopen jaar is verdergegaan met het 
onderzoeken van de relatie tussen de EU en de sociale zekerheid binnen de lidstaten.  
Een deel van het onderzoek richt zich daarbij op de vraag in hoeverre economische integratie 
gerelateerd is aan diverse aspecten van sociale zekerheid. Zo is (deels samen met Van Vliet) 
gewerkt aan verschillende papers onder de noemer Welfare state change in the EU, wat deels een 
vervolg is op het paper Europeanisation and the political economy of active labour market policies 
(met Van Vliet) (aangeboden aan een internationaal tijdschrift). Centrale vraag in deze papers is in 
hoeverre en op welke wijze de EU van invloed is op socialezekerheidsstelsels op nationaal niveau. 
Daaruit blijkt dat specifieke EU-instrumenten zoals de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de 
EMU een effect hebben op het gevoerde beleid van de lidstaten. Daaraan gerelateerd is samen met 
Caminada en Goudswaard gewerkt aan het onderzoek Social income transfers and poverty 
alleviation in the EU15 and other OECD countries. An empirical analysis (verschenen als research 
memorandum en in aangepaste vorm aangeboden aan een internationaal tijdschrift), waar de 
relatie tussen verzorgingsstaatuitgaven en armoede is onderzocht. Uit deze analyse blijkt dat de 
sociale uitgaven van invloed zijn op het niveau van de armoede binnen landen.  
Een ander deel van het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de EU gerelateerd is aan 
uitkomsten op individueel niveau, dat wil zeggen voor de verzorgingsstaatopvattingen en 
ervaringen van de inwoners van de lidstaten. Het onderzoek naar verzorgingsstaatopvattingen 
heeft zich uitgebreid in een aantal richtingen. Om te beginnen is onderzocht in hoeverre 
economische integratie gerelateerd is aan deze opvattingen. De resultaten hiervan zijn 
gerapporteerd in de paper Economic openness and welfare state attitudes (ingediend bij een 
internationaal tijdschrift, met het verzoek tot aanpassing en opnieuw indienen). Uit deze analyses 
blijkt een negatief verband tussen economische integratie en individuele steun voor de 
verzorgingsstaat. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat mensen met een relatief goede positie 
op de arbeidsmarkt een meer liberale houding hebben tegenover de verzorgingsstaat een meer 
voelen voor eigen verantwoordelijkheid dan bescherming via de verzorgingsstaat. Deze uitkomsten 
zijn verder uitgewerkt in de paper Explaining welfare state attitudes (met Dallinger, binnenkort aan 
te bieden aan een internationaal tijdschrift), waarbij de nadruk is gelegd op de mate waarin 
economische integratie winnaars en verliezers geneert. De paper vindt enig bewijs voor deze 
verwachting doordat verzorgingsstaatopvattingen verklaard worden door arbeidsmarktstatus. Een 
andere vraag die verder is uitgewerkt betreft de relatie tussen economische integratie in de EU en 
de mate van onzekerheid die mensen ervaren. In de paper Safe European home (ingediend bij een 
internationaal tijdschrift) wordt onderzocht in hoeverre deze vorm van economische integratie tot 
meer onzekerheid leidt en of socialezekerheidsstelsels deze onzekerheid compenseren. Anders dan 
verwacht blijkt economische integratie in de EU niet gerelateerd te zijn met de mate van 
onzekerheid die mensen ervaren. Een andere analyse richt zich op de vraag in hoeverre de sociale 
dimensie van de EU, het Europees Sociaal Model (EMS), gerelateerd zijn aan de opvattingen van 
EU-burgers. In de paper EU citizens and the ESM (met Kaminska, ingediend bij een internationaal 
tijdschrift) wordt onderzocht in hoeverre de formele instituties en voorzieningen gerelateerd aan 
het ESM steun vinden onder de bevolking. De paper vindt zowel aanwijzingen voor een 
normerende werking van instituties als een thermostaatfunctie van individuele opvattingen. Ten 
slotte is verder gewerkt aan de veronderstelling dat sociale context van belang is voor de mate van 
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onzekerheid die mensen ervaren. Het onderzoek in die richting is verder ontwikkeld door te 
bestuderen in hoeverre het beleid van organisaties gerelateerd is aan onzekerheid. Dit heeft geleid 
tot de paper Changes in the workplace (met Wittek), waaruit blijkt dat zich tegengestelde 
ontwikkelingen voordoen in moderne organisaties. Enerzijds krijgen medewerkers meer 
verantwoordelijkheden, maar dat leidt niet automatisch tot een afname van de controle door de 
organisatie. In de toekomst wordt deze lijn van onderzoek verder ontwikkeld en zullen ook andere 
elementen van sociale context, zoals relaties met de buurt, vrienden en familie, bij het onderzoek 
worden betrokken.  
Daarnaast is aan de volgende activiteiten gewerkt. Het promotieonderzoek van Van Vliet is verder 
begeleid en deze begeleiding wordt komend jaar voortgezet. Er is een mastercursus 
“Arbeidsrelaties en percepties” verzorgd aan de Universiteit Twente. Er zijn diverse artikelen 
gerviewed voor manuscripten voor de volgende tijdschriften, uitgevers en netwerken: American 
Journal of Political Science, Bentham Science Publishers book proposals, ESPAnet conference 
papers, European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Quantitative 
Criminology, Personnel Review, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Binnen het programma 
Hervorming Sociale Zekerheid is het seminar “Sociaal Europa” georganiseerd. En in het kader van 
het ESPAnet congres “Social Policy and the Global Crisis: Consequences and Responses” zijn samen 
met Dallinger drie sessies met als onderwerp “Welfare state attitudes and economic crisis” 
georganiseerd (Boedapest, 2-4 september 2010). 
Relevantie c.q. opbrengst t.o.v. doelstelling Stichting Instituut Gak. Naast de bijdrage aan het 
wetenschappelijke debat (zie hiervoor) is deelgenomen aan het maatschappelijke debat over de 
economische integratie en de verzorgingsstaat: 
 Werkgroep Heroverweging Werkloosheid, Den Haag. Hier is een presentatie gegeven over de 

gevolgen van globalisering voor de mate van onzekerheid die mensen ervaren en de rol die de 
overheid daarbij spelen. 

 Pensioennetwerkgroep, Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst over de toekomst van pensioenen 
is een presentatie gegeven over de vraag hoe het is gesteld met de solidariteit in Nederland. 

 Centraal Planbureau, Den Haag. Bij dit beleidsseminar is een presentatie gegeven over de 
relatie tussen economische integratie en de verzorgingsstaat. 

 
e. Versantvoort 
In 2010 concentreerde het onderzoek van Versantvoort zich op de analyse van de relatie tussen 
arbeidstijd en zorgtijd in de context van de welvaartsstaat. Daarbij richtte het onderzoek zich 
onder meer op de invloed van verlofregelingen op die relatie en stelde het zich de vraag of sprake 
is van een zogenaamd ‘labeling effect’ van verlofregelingen. Indien sprake is van een dergelijk 
effect wordt meer tijd besteed aan kindzorg ingeval gebruik gemaakt wordt van verlofregelingen 
dan wanneer daarvan geen gebruik gemaakt wordt, uitgaande van een gelijk aantal uren betaalde 
arbeid. In het verleden is door anderen aangetoond dat voor andere regelingen binnen de sociale 
zekerheid, in het bijzonder de kinderbijslagregeling, inderdaad sprake is van een ‘labeling effect’; 
van kinderbijslag wordt een groter deel direct aan kindzorg besteed door ouders/verzorgers dan 
van een vergelijkbare subsidie zonder dit label. Het onderzoek van Versantvoort toont door analyse 
van TBO-data voor 2000 en 2005 voor Nederland aan dat voor vrouwen met jonge kinderen ook 
sprake is van een ‘labeling effect’ voor ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. Bij gebruik van 
deze regelingen wordt meer tijd besteed aan kindzorg. Schijnbaar voelen vrouwen met jonge 
kinderen de morele verplichting meer tijd aan kindzorg te besteden wanneer zij gebruik maken van 
verlofregelingen of beschouwen zij de door verlofregelingen vrijgemaakte tijd als benchmark voor 
de tijd die zij zouden moeten besteden aan kindzorg. De tijd besteed aan kindzorg door mannen 
met jonge kinderen blijkt daarentegen ongevoelig voor het gebruik van verlofregelingen; mannen 
die gebruik maken van deze regelingen besteden evenveel tijd aan kindzorg dan mannen die 
daarvan geen gebruik maken.  
Verder vergeleek Versantvoort de relatie tussen tijd besteed aan betaalde arbeid en tijd besteed 
aan onbetaalde arbeid voor drie landen die elk aangemerkt kunnen worden als representant van 
een type welvaartsstaat: Nederland, Noorwegen en de Verenigde Staten.  Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat vrouwen die in een land leven dat als minder genderneutraal beschouwd kan 
worden, bijvoorbeeld Nederland, minder profiteren van hun menselijk kapitaal in de 
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onderhandeling over betaalde en onbetaalde arbeid dan vrouwen die in een land leven dat als 
relatief genderneutraal beschouwd kan worden, zoals Noorwegen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
negatieve invloed van een hogere opleiding of een goed betaalde baan op tijd besteed aan 
huishoudelijk werk kleiner is in Nederland dan in Noorwegen.   
Tenslotte verrichtte Versantvoort en Eleveld gezamenlijk onderzoek naar de rol van data in het 
emancipatiebeleid in Nederland. Hun onderzoek laat zien dat het specifieke gebruik en selectie van 
data een indicatie vormt voor zowel de wijze waarop in het emancipatiebeleid de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen wordt geproblematiseerd als voor het toegepaste 
beleidsframe. Daarnaast formuleert het met behulp van een alternatieve selectie en interpretatie 
van data een counterdiscours.   
Het onderzoek van Versantvoort laat zien dat vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de 
effectiviteit en doelmatigheid van verlofregelingen, specifiek ten aanzien van de doelstelling 
bevordering interactie ouder-kind. Het laat immers zien dat niet in algemeenheid verondersteld kan 
worden dat subsidiëring van zorgverlof leidt tot meer kindzorg.  
Van juli tot en met medio november was Versantvoort met zwangerschapsverlof. Per 16 november 
2010 zal Versantvoort in dienst treden bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij zal evenwel 
verbonden blijven aan het Leidse onderzoeksteam in de vorm van een gastmedewerkerschap. 
 
f. Barentsen 
Centrale onderzoeksthema’s in 2009 waren hervorming van de arbeidsongeschiktheidsregelingen - 
de nieuwe Wajong - en de gewijzigde verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht (en de soms 
gespannen verhouding tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten, in het 
bijzonder de loondoorbetalingsplicht bij ziekte).  Het plan was om een monografie over de Wet WIA 
te voltooien in 2010, maar mede op verzoek van de co-auteur is dit uitgesteld tot medio 2011. De 
publicaties van Barentsen in 2010 hebben vooral betrekking op de loondoorbetalingsplicht bij ziekte 
en het recht op ziekengeld. Verder verzorgt hij een deel van het commentaar op de nieuwe Wet 
Wajong in de Sdu-online uitgave NDSZ, waar hij ook hoofdredacteur van is. 
Daarnaast adviseert Barentsen de aan het project verbonden promovendi over hun onderzoek, 
voor zover dat op zijn expertiseterrein ligt.  
Het onderzoek is vooral juridisch van aard: hoe moeten de wijzigingen juridisch worden geduid, 
zijn zij te verenigen met het bestaande systeem en kunnen de gewenste  doelen ermee worden 
bereikt. Ook die laatste vraag wordt door een juridische bril bekeken. 
 
g. Eleveld 
In de periode tussen eind 2009 en de zomer van 2010 heeft Eleveld aan diverse hoofdstukken van 
haar proefschrift gewerkt. Dit heeft onder andere vorm gekregen door middel van het schrijven 
van een vijftal papers waarvan er vier zijn gepresenteerd op conferenties.  
Dit betreffen in de eerste plaats de papers met de titels: ‘The rise and the fall of the life course 
perspective. A discourse analysis of Dutch social security’, en ‘Christians, feminists, liberals, 
socialists, workers and employers: The emergence of an unusual discourse coalition’. Beide papers 
vormen de basis voor de kernhoofdstukken die handelen over de ontwikkeling van het levensloop 
denken in het discours over de sociale zekerheid en de totstandkoming van de levensloopregeling. 
In de tweede plaats is aan de hand van het paper ‘Towards a post-structuralist based critical 
explanatory model for post-postivistic policy analysis’ het methodologische hoofdstuk verder 
bewerkt.  
Het inleidende is in zijn geheel herschreven, als gevolg waarvan twee geplande hoofdstukken over 
het socialezekerheidsdiscours worden samengevoegd en gerelateerd aan het thema van de ‘nieuwe 
werker in het perspectief van neo-liberal governmentality’. In plaats van een generieke studie naar 
het discours over de sociale zekerheid wordt de analyse nu beperkt tot een vijftal onderwerpen 
binnen het (historische) discours over de sociale zekerheid. Voor dit hoofdstuk worden de 
ingrediënten gevormd door eerder verricht onderzoek, onderdelen die al waren geschreven voor 
het theoretische hoofdstuk en de papers met de titels ‘Emancipatiebeleid en getallen: een kritisch 
onderzoek naar de werking van de numerieke metafoor’ (met Versantvoort) en ‘Botsende logica’s 
en de teloorgang van de levensloopregeling’.  
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Tenslotte heeft Eleveld in het voorjaar van 2010 de laatste vier interviews gehouden met actoren 
die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de levensloopregeling.  
Maatschappelijke relevantie: een praktisch belang van het onderzoek is dat het duidelijk maakt 
welke knelpunten zich voor kunnen doen bij de hervorming van de sociale zekerheid van een 
stelsel gebaseerd op rechten en plichten naar een stelsel waarbinnen de (keuze)vrijheid van de 
burger voorop staat. Meer in het bijzonder laat het onderzoek zien met welke politieke, 
beleidsmatige en juridische problemen rekening gehouden dient te worden bij een verdere 
uitbreiding van de levensloopregeling.  

 
h. Ter Haar  
De eerste helft van het onderzoeksjaar 2010 zou in het teken hebben moeten staan van het maken 
van de tweede analyse, naar de potentiële integratiecapaciteit van de OMC op basis van de 
juridische dynamiek van het Europese integratie proces. Hiermee is echter pas in augustus een 
begin gemaakt. De eerste helft stond in plaats daarvan in het teken van het empirische deel van 
het onderzoek. Naar aanleiding van een eerder geslaagde samenwerking met de Engelse political-
economist dr. Paul Copeland (Universiteit Manchester) en verdergaande complementariteit met het 
onderzoek van Van Vliet, is in januari 2010 een begin gemaakt aan het opzetten en uitwerken van 
een coderingssysteem en daaruit volgende database op basis waarvan de invloed van de OMC op 
het beleid van de lidstaten kan worden geanalyseerd. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de 
beleidsactiviteiten die de lidstaten mede in het kader van een bepaalde OMC ondernemen. Voor dit 
onderzoek betreft het de OMCs op het gebied van werkgelegenheid (waarvoor de coderingen 
grotendeels zijn gedaan) en sociale insluiting (waarvoor de coderingen nog moeten worden 
gedaan). Een deel van de coderingen is gedaan door bachelorstudenten in het kader van het 
studentenonderzoeksproject dat door Ter Haar en Van Vliet is geïnitieerd en begeleid (zie onder 
punt 6). De eerste resultaten van de coderingen is verwerkt in een paper dat is gepresenteerd op 
de ECPR Fifth Pan-European Conference (Porto, 24-26 juni 2010) en Harvard-Stanford 
International Junior Faculty Forum (Stanford, 7-9 Oktober 2010). Omdat deze kwantitatieve 
manier van onderzoeken van de invloed van de OMC goed aansluit op de theoretische 
hoofdstukken, zal het empirische hoofdstuk volledig hieraan zijn gewijd, in tegenstelling tot de 
eerder voorgenomen en vorig jaar aangekondigde kwalitatieve benadering. Een deel van het doel 
van het eerder voorgenomen empirische hoofdstuk, het verkrijgen van inzicht in het totale pakket 
van instrumenten waarmee de Europese Unie invloed uitoefent op het nationale beleid, wordt thans 
verwerkt in hoofdstuk 5.  
Het bedenken, uitwerken en uitvoeren van het coderingssysteem heeft veel tijd in beslag 
genomen, waardoor het beschrijven van de analyses gebaseerd op de theoretische hoofdstukken 
vertraging heeft opgelopen. Dit betekent dat hier in de laatste drie maanden van 2010 extra hard 
aan gewerkt moet worden. 
Met Attila Kun (assistent-prof. aan de Károli Gáspár University, Hongarije) en Anotonio Garcia-
Muñoz Alhambra (phd-student aan de Universiteit van Castilla-La Mancha, Spanje) wordt 
samengewerkt aan de verbreding van de toepassing van het theoretische model betreffende de 
analyse van het normatieve gehalte van andere, nieuwe vormen, van internationaal arbeidsrecht, 
met name gedragscodes van multinationale organisaties en internationale kaderovereenkomsten 
tussen multinationale organisaties en internationale vakbonden. Het paper dat hiervan het 
resultaat wordt zal voor publicatie worden aangeboden aan zowel een Spaanstalig als Engelstalig 
internationaal tijdschrift. Niet uitgesloten is dat er ook nog Hongaarse en Nederlandse vertalingen 
van worden gemaakt die voor publicatie aan nationale tijdschriften kan worden aangeboden. Het 
uitstapje naar gedragscodes en internationale kaderovereenkomsten past binnen het kader van het 
onderzoeksprogramma, omdat ook hierin maatregelen zijn opgenomen die de sociale zekerheid in 
brede zin betreffen, bijvoorbeeld scholingsmaatregelen in geval van reorganisatie of het meer 
algemene fundamentele recht op sociale zekerheid dat in een dergelijk instrument wordt opgelegd 
aan onderaannemers van de betrokken multinationale organisatie(s).  
Gerealiseerde activiteiten: 
 Ter Haar is promovendilid van de voorbereidingscommissie AIO-opleiding van het 

Levenbachinstituut. 
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 Voordracht 'The open method of coordination and a social Europe: a legal analysis', Seminar 
Sociaal Europa, Leiden 2 februari 2010. 

 Presentatie (met A. Garcia-Muñoz Alhambra en A. Kun) van het paper ‘Soft on the outside, 
hard on the inside? The normative effect of new forms of international labour law', 3rd Seminar 
for young researchers on "European Labour Law and Social Law", Trento 27-30 mei 2010 

 Presentatie (met Copeland) van het paper 'Busting the myth that European soft coordination 
methods create no "ripples" in national legal orders', op  
o ECPR Fifth Pan-European Conference, Porto 24-26 June 2010 
o Harvard-Stanford International Junior Faculty Forum, Stanford 7-9 Oktober 2010 

 WSI Summer School 2010, Social Europe Does it exist? – Can it survive? – How to make it? 
Berlijn 27 September - 1 October 2010. 

 Opzetten van een nieuwe database over hervormingen van het arbeidsmarktbeleid van de EU-
lidstaten in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie (met Van Vliet en Copeland). 
De database bestaat uit gekwantificeerde gegevens over beleidsveranderingen. Deze data 
kunnen worden gebruikt voor vergelijkend onderzoek naar beleidsveranderingen in een groot 
aantal landen en jaren. Een deel van het project is uitgevoerd in een 
studentenonderzoeksproject. Dit heeft geleid tot het paper ‘Working Europe? European 
Coordination of the Labour Market in an Era of Crisis and Ageing’. Het paper is geselecteerd 
voor een presentatie op de Student Research Conference van de VSNU dat op 14 en 15 oktober 
2010 plaatsvindt in Leiden. Belangrijk selectiecriterium was de maatschappelijke relevantie van 
het onderzoek. Het paper zal verschijnen in de conferentiebundel van de VSNU. Daarnaast zal 
het onderzoek worden gepubliceerd door het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest. 

 
i. Nijboer 
In 2010 is de invulling van het proefschrift verder uitgewerkt en het theoretisch kader 
uitgekristalliseerd. Het proefschrift zal handelen over de betekenis die gedragseconomische 
inzichten kunnen hebben op de vormgeving van de sociale zekerheid. Inzichten uit de 
gedragseconomie leiden tot kritiek op de standaard economische benadering. Mensen worden 
daarin geacht rationeel en in hun eigen belang te handelen. Gedragseconomen leveren overtuigend 
bewijs dat deze aannames niet in overeenstemming zijn c.q. geen juiste benadering vormen van 
de werkelijkheid.  
Tot op heden is weinig aandacht besteed aan het toepassen van inzichten uit de gedragseconomie 
op de vormgeving van beleid (Amir et al., 2005; DellaVigna, 2007). In het proefschrift wordt 
getracht deze wetenschappelijke lacune te vullen op het gebied van de sociale zekerheid. 
Geanalyseerd wordt of en op welke wijze instituties van de welvaartsstaat in Nederland optimaler 
vormgegeven kunnen worden. In plaats van traditionele overheidsinstrumenten – zoals 
belastingen, subsidies en wetgeving - kunnen ‘gedragseconomische instrumenten’ worden ingezet: 
het zetten van de standaardoptie, het ‘framen’ en labellen van regelingen en het aanbieden van 
commitment mechanismes. Hoofdstukken met betrekking tot de verdere uitwerking van de 
vraagstelling, een overzicht van de relevante gedragseconomische inzichten en de instrumenten 
voor de overheid die hieruit voortvloeien zijn inmiddels in concept gereed. 
In 2009 is een paper geschreven dat is gepresenteerd in Trento en Utrecht. Een Nederlandse 
bewerking is verschenen in Socialisme & Democratie (nog niet opgenomen in de Verantwoording 
2009). 
Per 1 november 2008 trad Nijboer voor vier dagen per week in dienst van het Ministerie van 
Financiën. Hij blijft een dag in de week verbonden aan de Universiteit Leiden. Op deze wijze 
kunnen wetenschappelijke en beleidsmatige inzichten optimaal worden gecombineerd. Dat blijkt uit 
presentaties over zijn onderzoek bij het Ministerie van Sociale Zaken voor beleidsmedewerkers van 
SZW, EZ en FIN, bij pensioenuitvoerder PGGM en bij de Onderzoeksdag van Stichting Instituut 
Gak. Ook neemt Nijboer deel aan klankbordgroepen van gedragseconomische toepassingen van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een relevante nevenwerkzaamheid is voorts het 
lidmaatschap van het coöperatiebestuur van PGGM (inkomensverzorger voor de sector zorg en 
welzijn) namens vakbond ABVAKABO FNV. 
 



- 15 - 

j. Rommelse 
In 2009 is Rommelse begonnen met het schrijven van zijn proefschrift. Vanaf het begin was 
duidelijk dat de inkomensbescherming van werknemers tijdens (kortdurende en langdurige) 
arbeidsongeschiktheid het onderwerp van studie zou zijn., meer in het bijzonder de 
verantwoordelijkheidsverdeling ter zake tussen overheid, sociale partners en individuele 
werknemers. Als (voorlopige) probleemstelling werd geformuleerd hoe die 
verantwoordelijkheidsverdeling zich in het verleden heeft ontwikkeld en welke overwegingen en 
maatschappelijke ontwikkelingen daaraan ten grondslag hebben gelegen. Naar aanleiding daarvan 
heeft Rommelse in 2010 een uitgebreid onderzoek gedaan naar het arbeidsongeschiktheidsbeleid 
van de overheid in de twintigste eeuw. In de eerste plaats is onderzocht welke argumenten de 
overheid (de wetgever) heeft aangevoerd om werknemers verplicht te verzekeren tegen de 
inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid. Daarvoor is de wetsgeschiedenis van de diverse 
arbeidsongeschiktheidswetten (waaronder de Ongevallenwetten, de Invaliditeitwet, de Ziektewet 
en de WAO) onderzocht alsmede de relevante wetenschappelijke literatuur. In de tweede plaats is 
onderzocht welke wijzigingen hebben plaatsgevonden in de personele en materiële werkingssfeer, 
de financiering en de uitvoering van deze wetten. Het ligt in de bedoeling de resultaten van dit 
onderzoek neer te leggen in een research memorandum. Daarmee wordt een handzaam overzicht 
geboden van de beleidswijzigingen die zich hebben voorgedaan met betrekking tot de principiële 
keuzes waarvoor iedere wetgever staat: Waarom een verplichte verzekering? Wie moeten verplicht 
worden verzekerd? Wat moet de hoogte en duur zijn van de uitkering? Hoe moeten de uitkeringen 
worden gefinancierd? Wie moet de regeling uitvoeren? Een ieder die op de een of andere manier 
betrokken is bij de voorbereiding en vaststelling van het arbeidsongeschiktheidsbeleid (zoals 
politici, ambtenaren, adviseurs en belangenbehartigers) kan daarmee zijn voordeel doen, omdat 
hen op eenvoudige wijze inzicht wordt geboden in de argumenten waarop voornoemde principiële 
keuzes zijn gebaseerd. 
 
k. Van Vliet  
 Van Vliet heeft het afgelopen jaar aan verschillende hoofdstukken van zijn proefschrift gewerkt. 
 Artikel over de gevolgen van de huidige recessie voor het Nederlandse socialezekerheids- en 

arbeidsmarktbeleid, zoals de effectiviteit van actief arbeidsmarktbeleid tijdens een recessie en 
de efficiëntie van beleidsinstrumenten als werktijdverkorting en deeltijd-WW. Het artikel ‘De 
Crisisbegroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Laveren Tussen Schatkist en 
Arbeidsmarktbeleid’ is verschenen in het Tijdschrift voor Openbare Financiën. 

 Opzetten van een nieuwe database over hervormingen van het arbeidsmarktbeleid van de EU-
lidstaten in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie (met Ter Haar en Copeland). 
De database bestaat uit gekwantificeerde gegevens over beleidsveranderingen. Deze data 
kunnen worden gebruikt voor vergelijkend onderzoek naar beleidsveranderingen in een groot 
aantal landen en jaren. Een deel van het project is uitgevoerd in een 
studentenonderzoeksproject. Dit heeft geleid tot het paper ‘Working Europe? European 
Coordination of the Labour Market in an Era of Crisis and Ageing’. Het paper is geselecteerd 
voor een presentatie op de Student Research Conference van de VSNU. Belangrijk criterium 
hierbij was de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Het paper zal verschijnen in de 
conferentiebundel van de VSNU. Daarnaast zal het onderzoek worden gepubliceerd door het 
populairwetenschappelijke tijdschrift Quest. 

 Artikel (met Caminada en Goudswaard) op basis van een empirische analyse naar de mate 
waarin nationale stelsels van sociale zekerheid van de EU-lidstaten convergeren. Het artikel 
‘Patterns of welfare state indicators in the EU: Is there convergence?’ is in 2010 verschenen in 
de Journal of Common Market Studies. 

 Artikel op basis van een onderzoek naar de convergentie van arbeidsmarktbeleid in de EU-
lidstaten. Het artikel ‘Divergence within Convergence: Europeanisation of Social and Labour 
Market Policies’ is verschenen in de Journal of European Integration. 

 Artikel ‘European Social Model: No Convergence from the East’ (met Draxler). Deze studie laat 
zien dat Oost-Europese verzorgingsstaten niet meer zijn gaan lijken op andere Europese 
verzorgingsstaten. Het artikel is verschenen in de Journal of European Integration.  
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 Review-artikel over pensioenhervormingen. Waar in politiek-economische theorieën voorheen 
sterk de nadruk lag op het uitblijven van hervormingen vanwege institutionele 
padafhankelijkheid, geeft dit artikel aan dat recente theorieën steeds meer in staat zijn om ook 
de condities te formuleren waaronder pensioenhervormingen wel optreden. Het review-artikel 
‘Pension Reforms and the Political Economy of the Welfare State’ is verschenen in de Journal of 
European integration 

 Paper ‘Europeanization and the Political Economy of active labour market policies’ (met Koster). 
Dit onderzoek richt zich op de vraag of uitgaven aan actief arbeidsmarktbeleid gerelateerd zijn 
aan de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de EMU. Aan dit onderzoek zijn in het 
afgelopen jaar enkele datajaren toegevoegd. Thans bevindt het paper zich in de review 
procedure van een internationaal tijdschrift.   

 Onderzoek naar de invloed van Europese economische integratie op verzorgingsstaten. 
Afgelopen jaar heeft Van Vliet onderzoek verricht naar de invloed van economische integratie 
op verzorgingsstaten. Daarbij heeft hij gekeken naar verschillende typen economische 
integratie, waaronder Europese economische integratie. Een interessante uitkomst van dit 
onderzoek is dat de compensatie hypothese geen stand houdt voor Europese integratie. Thans 
wordt gewerkt aan een paper op basis van dit onderzoek. 

 Onderzoek naar ‘peer pressure’. Een van de belangrijkste mechanismen waarop de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie en de OMC zijn gebaseerd, is ‘peer pressure’. Van Vliet is 
momenteel bezig met de uitvoering van onderzoek naar dit mechanisme. 

 Paper ‘Flexicurity in the European Union: Flexibility for Outsiders, Security for Insiders’ (met 
Nijboer). Het afgelopen jaar is meer recente data beschikbaar gekomen die van belang is voor 
de analyse in dit paper. Het afgelopen jaar is deze data verwerkt. Het stuk zal worden 
ingediend bij een internationaal tijdschrift. 

 Paper ‘Welfare state in the European Union: The role of globalization, regionalization and 
domestic developments’ (met Koster). Dit onderzoek is het afgelopen jaar verder verfijnd. Het 
stuk zal worden ingediend bij een internationaal tijdschrift. 

 Nederlandse bijdrage (met Goudswaard) aan een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid, 
Universiteit Antwerpen, naar de ontwikkeling van minimum(bijstand)uitkeringen in 25 Europese 
landen. 

 In het Werkplan 2010 is een onderzoek naar Nederlandse hervormingen aangekondigd. Zoals 
hierboven beschreven, heeft Van Vliet het afgelopen jaar een artikel gepubliceerd over het 
Nederlandse socialezekerheids- en arbeidsmarktbeleid in het Tijdschrift voor Openbare 
Financiën en heeft hij de ontwikkeling van de Nederlandse minimum(bijstand)uitkeringen 
geanalyseerd in het kader van een Antwerpse studie. In overleg met promotores Goudswaard 
en Caminada is ervoor gekozen om in het verdere promotie-onderzoek de nadruk te leggen op 
vergelijkend onderzoek naar de invloed van Europese integratie op verzorgingsstaten. 

 In het kader van zijn opleidingsplan heeft Van Vliet de studie economie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam afgerond. 

 Onderzoeksverblijf als ‘visiting scholar’ aan Marquette University (Milwaukee, V.S.) van 
september – december 2010. Tijdens dit verblijf werkt Van Vliet aan een aantal papers en 
hoofdstukken van zijn proefschrift. 

 Opbrengsten. Het empirisch onderzoek van Van Vliet heeft inzicht opgeleverd in de mate 
waarin convergentie heeft plaatsgevonden van de uitgaven aan sociale zekerheid en 
arbeidsmarktbeleid en van beleid zelf in de EU. In een artikel in het TvOF reflecteert Van Vliet 
op basis van wetenschappelijke inzichten op beleidsvoornemens van het kabinet op het terrein 
van sociale zekerheid en arbeidsmarkt zoals voorgesteld in de Rijksbegroting 2010. Deze 
reflecties hebben een directe bijdrage geleverd aan de beleidsdiscussie in Nederland. 
In veel Europese landen, inclusief Nederland, zijn hervormingen van pensioenstelsels 
waarschijnlijk aanstaande, maar deze hervormingen zijn erg complex van aard. In een review-
artikel over pensioenhervormingen wordt op basis van nieuwe inzichten uit de politieke 
economie ingegaan op de mogelijkheden om pensioenstelsels te veranderen. 

 Maatschappelijke relevantie. De maatschappelijke relevantie van het onderzoek van Van Vliet is 
tweeledig. In de eerste plaats is convergentie van nationale economieën en meer in het 
bijzonder van socialezekerheids- en arbeidsmarktbeleid van groot belang voor het functioneren 
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van de EU. De recessie in 2008-2009 en de euro-crisis begin 2010 hebben laten zien dat 
asymmetrie tussen landen problemen oplevert voor het functioneren van de EU. Daarom is 
onderzoek naar convergentie in de EU van maatschappelijk belang. In de tweede plaats is het 
onderzoek naar de invloed van nieuwe vormen van Europees bestuur, de methode van open 
coördinatie en de Europese Werkgelegenheidsstrategie, op het beleid van de EU-lidstaten 
relevant. Deze nieuwe vormen van Europees bestuur worden op een steeds groter aantal 
terreinen toegepast, zoals recentelijk voor het bereiken van de Lissabondoelstellingen 2020. 
Echter, het is nog steeds niet duidelijk in hoeverre de methode van open coördinatie nu 
effectief is. Daarom is systematisch onderzoek naar de invloed van de methode van open 
coördinatie maatschappelijk relevant. 

 
l. Been  
Per 1 september 2010 is Been toegevoegd als voltijds AIO aan het project Hervormingen in de 
Sociale Zekerheid (gefinancierd uit onder meer de vervangingsgelden van Goudswaard en 
Caminada). Binnen het project zal hij zich voornamelijk bezig gaan houden met het deelproject 
over de belangrijkste inkomensgevolgen van stelselwijzigingen voor huishoudens en sociaal-
economische groepen (project 2.1). De voorlopige werktitel van het proefschrift luidt: Income 
Inequality and the Income Distribution: The Effects of Social Policy (/Social Security/ Welfare 
State) Reforms from a Micro- and Macro-perspective. Kort gezegd is het globale idee om 
hervormingen binnen de sociale zekerheid en de effecten daarvan op de inkomensverdeling te 
belichten vanuit zowel een micro- als macro-economisch perspectief.  
De kern van het project zal bestaan uit micro-economisch onderzoek betreffende veranderingen in 
sociale zekerheid en de effecten daarvan op de inkomensverdeling in Nederland. Hiervoor zal 
gebruik gemaakt worden van CBS-IPO data. De exacte vraagstelling van dit onderzoek zal mede 
bepaald worden door de projectleiders en de aan te stellen postdoc. Het resterende deel van 2010 
zal met name ingevuld worden in het inlezen in de onderwerpen betreffende microsimulatie en het 
gebruiken van micro data sets en CBS-IPO data in het bijzonder. Een andere microdatasets die van 
(aanvullende) waarde kan zijn binnen het onderzoek, is het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). 
Hiervoor wordt eind september een seminar bijgewoond op het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Interesse gaat met name uit naar de koppeling van het SSB-bestand met IPO-data en wat er tot 
nu gedaan en beschikbaar is.  
Tijdens 2010 is het tevens de bedoeling ideeën betreffende de micro data en de arbeidsmarkt, 
resilience van de inkomensverdeling tijdens schokken, en een regionaal perspectief te 
concretiseren. Tevens zijn dit ideeën voor onderwerpen om onderzoek te doen vanuit een macro-
economisch perspectief. De rest van 2010 zal dan ook voor een gedeelte bestaan uit het zoeken 
naar beschikbare data om de haalbaarheid van dergelijke onderwerpen te inventariseren. De focus 
zal in het bijzonder gericht zijn op LIS, UTIP en publiek toegankelijk databases van Eurostat, OECD 
en CESifo. 
Eén idee is verder uitgekristalliseerd. Het betreft hier onderzoek naar de effecten van 
arbeidsmarktinstituties op de inkomensverdeling. Vooralsnog is er een literatuurstudie gedaan naar 
deze effecten die is samengebracht in een eerste opzet voor een paper. Het onderzoek is een 
toevoeging in zowel de bestaande literatuur met betrekking tot de relatie tussen arbeidsmarkt en 
inkomensongelijkheid alswel binnen het project van Hervormingen in de Sociale Zekerheid. Grote 
raakvlakken binnen het onderzoeksproject bevinden zich op het gebied van het 
convergentievraagstuk. Het resterende deel van 2010 zal gedeeltelijk gewijd worden aan het 
aggregeren van de tot nu toe verzamelde data en het uitvoeren van de econometrische analyse.  
In het kader van het proefschrift zal een deel van de tijd in 2010 aangewend worden voor het 
volgen van economisch onderwijs aan het Tinbergen Institute.  
 
m. Wang  
Wang arriveerde op 13 september 2010 in Nederland vanuit Sjanghai, China. Ondanks de 
cultuurschok pakt ze de draad snel op. Wang werkt thans aan de vraagstelling van haar 
promotieonderzoek (in nauw overleg met de promotoren). 
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n. Gastonderzoekers  
Gastonderzoeker Damsteegt schreef enkele publicaties met speciale aandacht voor de WW.  
Wildeboer is sinds eind 2007 als gastmedewerker verbonden aan het project. Hij doet als 
buitenpromovendus onderzoek naar de vraag of er een Extra Garantieregeling Beroepsrisico's moet 
komen en wat die zou kunnen inhouden.  
 
o. Samenwerking  
Het programma kent verschillende samenwerkingsverbanden. In het kader van het door Stichting 
Instituut Gak gefinancierde project wordt het onderzoek afgestemd met onder meer prof. Pennings 
(Tilburg/Utrecht), prof. Plantenga (Utrecht) en prof. De Beer (Amsterdam). Tevens zijn er 
contacten met het Instituut voor Sociaal Beleid in Antwerpen (prof. Cantillon) en het Institute of 
Research on Poverty van de University of Wisconsin in de VS (prof. Haveman, prof. Smeeding en 
prof. Wolfe). Met prof. Bovenberg en prof. Nijman, binnen het kader van Netspar, heeft  
Goudswaard een onderzoeksvoorstel ingediend met de werktitel ’Het nieuwe Nederlandse 
pensioencontract: invulling en overgang’. Het Leidse deel in dit onderzoeksvoorstel valt geheel 
binnen de thematiek van het programma Hervorming Sociale Zekerheid (deelprogramma 2.1). 
Samenwerking in de vorm van coproducties heeft plaatsgevonden met diverse binnenlandse en 
buitenlandse onderzoekers.  
 
 
5. Output  
 
Het onderzoek heeft in 2010 een flink aantal wetenschappelijke publicaties opgeleverd. In het 
restant van het jaar volgen nog enkele publicaties. De onderzoeksresultaten zijn zoveel als 
mogelijk openbaar gemaakt via webpublicatie; zie onder punt 7. Daarnaast is een bijdrage 
geleverd aan het wetenschappelijke en publieke debat over (de toekomst van) het stelsel van 
sociale zekerheid in de vorm van externe lezingen. 
Hieronder is een overzicht van de gerealiseerde (tussen)producten sinds de start van het 
programma, te raadplegen via de website van het Onderzoeksteam Hervorming Sociale Zekerheid 
(URL: www.hsz.leidenuniv.nl). Een deel van de publicaties valt niet in de kern van het 
onderzoeksprogramma, maar is daar wel aan gelieerd. Deze publicaties zijn afzonderlijk 
weergegeven. 
 
 
Publicaties / onderzoeksrapporten 2006-2010 
 
2010 

B. Barentsen, Opstellen en bewerking commentaar Wet Wajong Nederlandse Documentatie Sociale 
Zekerheid (Sdu): art. 1:4, 2:12, 3:2, 3:3, 3:4, 3:7, 3:8, 3:9, 3:11. 

K. Caminada and K.P. Goudswaard, ‘How well is social expenditure targeted to the poor?, 
bookchapter in FISS-Proceedings, 2010, forthcoming.  

K. Caminada, K.P. Goudswaard and O.P. van Vliet, 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU: 
Is there Convergence?', Journal of Common Market Studies, vol. 48, nr. 3, 2010, pp. 529-556.  

K. Caminada, K.P. Goudswaard and F. Koster, 'Social Income Transfers and Poverty Alleviation in 
OECD Countries’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2010.01, Universiteit 
Leiden, 41 p.  

J. Draxler and O. van Vliet, ‘European Social Model: No Convergence From the East’, Journal of 
European Integration, vol. 32, no. 1, 2010, pp. 115-135. 

B.P.S van Eck and A. Eleveld, ‘Employment Equity in South Africa: The Socio-Political Realities And 
Legal Theoretical Justification’, in: T. Canbolat (ed.), Essays in Honor of Prof. Dr. Ali Güzel, 
Beta, Istanbul, 2010, pp. 207- 230. 
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A. Eleveld en K. Hermans, Nieuwe richtlijn gelijke behandeling zelfstandigen, te verwachten in TRA 
2010.  

K.P. Goudswaard, 'De Nederlandse levensloopregeling: ervaringen en lessen', Belgisch Tijdschrift 
voor Sociale Zekerheid, 2009 (verschenen in 2010), 51(4), pp. 727-740. Dit artikel is ook in 
een Franse versie gepubliceerd, 'Le regime Neerlandais du parcours de vie: experiences et 
enseignements', in Revue Belge de Securite Sociale. 

K.P. Goudswaard , 'Mogelijkheden voor een houdbaar pensioenstelsel', Economisch Statistische 
Berichten, 9 juli 2010, pp. 436-437.  

K.P. Goudswaard en K. Caminada, ‘Een economische kijk op leven lang leren’, Bestuurskundige 
Berichten, juli 2010, pp. 12-15.  

K.P. Goudswaard, ‘Brede heroverweging sociale zekerheid en arbeidsmarkt’, Tijdschrift voor 
Openbare Financiën 42 (2), 2010, pp. 92-100.  

K.P. Goudswaard, R.M.W.J. Beetsma, Th. E. Nijman en P. Schnabel, ' Een sterke tweede pijler; 
naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Rapport van de Commissie 
Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, Den Haag, 2010, 34 p.  

K.P. Goudswaard and K. Caminada, 'The redistributive effect of public and private social programs: 
a cross-country empirical analysis', International Social Security Review, vol. 63, no. 1, 2010, 
pp. 1-19.  

B.P. ter Haar, 'The growing potential integration capacity of the acquis of the European Social 
Model', European Integration online Papers (EIoP), vol. 13, art. 26, 2010. 

B.P. ter Haar and P. Copeland, 'What are the Future Prospects for the European Social Model? An 
Analysis of EU Equal Opportunities and Employment Policy', European Law Journal, vol. 16, no. 
3, 2010, pp. 273-291. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar artikelen 42-44 WW’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. 
Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2010, pp. 
145-160. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Besluit Loondagen Werkloosheidswet en wet WIA’, in: G.J.J. Heerma van 
Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 2e druk, Kluwer, 
Deventer, 2010, pp. 319-321. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’, in: G.J.J. 
Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 2e druk, 
Kluwer, Deventer, 2010, pp. 369-373. 

C.A. de Kam en C.L.J. Caminada, Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek. Essay op 
verzoek van de Studiecommissie Belastingstelsel, 2010, 30 p.  

F. Koster, 'Welfare state attitudes and economic integration in the EU, 1992-2002. A multilevel 
investigation across 24 countries', Policy & Politics, vol. 38, no. 2, 2010, pp. 179-195. 

M.C. Versantvoort, ‘How work affects care - A comparative analysis for the Netherlands, Norway, 
and the United States’, in: Taskforce Part-Time Plus (ed.), 24orMore – increasing female labour 
participation, Den Haag: Taskforce Part-Time Plus, forthcoming.  

M.C. Versantvoort, 'Betaalde arbeid en zorg voor kinderen; concurrerend of complementair?', 
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26(1), 2010, pp. 26-36. 

O. van Vliet, 'Pension Reforms and the Political Economy of the Welfare State', Journal of European 
Integration, 32(4), pp. 413-419.  

O. van Vliet, 'Divergence within Convergence: Europeanisation of Social and Labour Market 
Policies', Journal of European Integration, vol. 32, no. 3, 2010, pp. 269-290.  
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2009 

B. Barentsen, 'Commentaar art. 5, 6a, 6b, 7, 8, 9a, 10 en 11 Wajong, in: B. Barentsen (eds), 
Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid - Arbeidsongeschiktheid (online database).  

B. Barentsen, 'Commentaar art. 7:628 BW' (loondoorbetaling bij ziekte), in: G.J.J. Heerma van 
Voss, Arbeidsovereenkomst, Kluwer, Deventer.  

B. Barentsen, 'Commentaar art. 7:629a BW' (loondoorbetaling bij ziekte), in: G.J.J. Heerma van 
Voss, Arbeidsovereenkomst, Kluwer, Deventer.  

P. de Beer and F. Koster, 'Sticking together or falling apart: Solidarity in an era of individualization 
and globalization ', Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009.  

K. Caminada and K. Goudswaard, 'Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and other 
OECD Countries', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2009.02, Universiteit 
Leiden, 33 p.  

K. Caminada and K.P. Goudswaard, 'Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. A Descriptive 
Analysis.', Poverty & Public Policy, Vol. 1, Iss. 2, Article 5, 1-51.  

A.C. Damsteegt & P.S. Fluit, ‘De jurisprudentie van de Centrale Raad over het nieuwe 
verwijtbaarheidcriterium in de WW’, Tijdschrift Recht en Arbeid (rubriek verdieping), 2009, afl. 
11, p. 5 t/m 10.  

A. Eleveld, 'Government through Freedom: The Technology of the Life Cycle Arrangement', in: W. 
Zeydanlıoğlu and J. T. Parry, Rights, Citizenship & Torture: Perspectives on Evil, Law and the 
State, Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp. 167-189.  

K.P. Goudswaard, 'De toekomst van de volksverzekeringen', in: Zicht op zekerheid, Sociale 
Verzekeringsbank, Amstelveen, pp. 59-64.  

K.P. Goudswaard, 'Verder met Bakker?', Idee, jrg 30 (nr. 2), april 2009, pp. 34-39.  

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada, ‘Het belang van scholing’, Tijdschriftvoor Openbare 
Financiën, nr. 1, 2009, pp. 45-71.  

K.P. Goudswaard, 'Inspelen op vergrijzing', AE Consultancy, februari 2009, pp. 1-8.  

B.P. ter Haar, 'The growing potential integration capacity of the acquis of the European Social 
Model', European Integration online Papers (EIoP), Vol. 13 (2009), Art. 26, 31 p. 

G.J.J. Heerma van Voss & M. Kullmann, ’Das arbeitsverhältnis: Infragestellung des binären 
Modells?’, KritV, 2009, pp. 378-399.  

G.J.J. Heerma van Voss, ‘De gemiste kansen van de nieuwe aanbevelingen’, NJB, 4 (179), 2009, 
pp. 236-237.  

F. Koster, 'Risk management in a globalizing world. An empirical analysis of individual preferences 
in 26 European countries', International Social Security Review 62(3), 2009, pp. 79-98.  

F. Koster, 'The welfare state and globalisation: down and out or too tough to die?', International 
Journal of Social Welfare 18(2), 2009, pp. 153-162.  

F. Koster, 'Economische openheid, baanonzekerheid en de verzorgingsstaat', in: H.B.G. Ganzeboom 
en M. Wittenberg (red.), Nederland in vergelijkend perspectief. Proceedings Tweede 
Nederlandse Workshop European Social Survey - 13 november 2008, Aksant, Amsterdam, 
2009, pp. 17-36.  

Megan Martin and Koen Caminada, 'Welfare Reform in the United States. A descriptive policy 
analysis'. Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2009.03, Universiteit 
Leiden, 30 p.  

H. Nijboer, 'De zachte hand in de sociale zekerheid', Socialisme & Democratie, 66(3), 2009, pp. 45-
51.  



- 21 - 

F.J.L. Pennings & A.C. Damsteegt, 'De werkloosheidwet', Deventer: Kluwer 2009, 340 p.  

E.H.M. Ponds en B. van Riel, 'Sharing risk: The Netherlands’ new approach to pensions', Journal of 
Pension Economics and Finance 8, pp. 91-105 (published online by Cambridge University Press, 
28 mei 2008).  

M. Versantvoort, 2009, 'Minder vrouwen aan de top door gezinsvriendelijk beleid', Me 
Judice, jaargang 2, oktober 2009, 6 p.  

M. Versantvoort, ‘Afstemming van arbeid en zorgtijd in stad en land’, in: L. van der Laan en M. 
Versantvoort (red.), Netwerken en regionale analyse, Eburon, Delft, 2009, pp. 87-94.  

M.C. Versantvoort en K.P. Goudswaard, 'Sociale zekerheid voor kinderen', in: C.A. de Kam en A.P. 
Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2009, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2009, pp. 43-70.  

M. Versantvoort, 'Complementariteit in arbeid- en zorgtijd', Research Memorandum Hervorming 
Sociale Zekerheid 2009.01, Universiteit Leiden, 18 p.  

O. van Vliet, 'De Crisisbegroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Laveren tussen Schatkist 
en Arbeidsmarktbeleid', Tijdschrift voor Openbare Financiën 41(5), 2009, pp. 266-274. 

 
2008 

K.M. Anderson en M. Kaeding, 'Pension systems in the European Union: Variable patterns of 
influence in Italy, the Netherlands and Belgium', Research Memorandum Hervorming Sociale 
Zekerheid 2008.04, Universiteit Leiden, 17 p. 

B. Barentsen, ‘Scholing en arbeidsongeschiktheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in 
het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 255-278. 

B. Barentsen, ‘Commentaar bij art. 4-6, 43-63 WIA en Beleidsregels buiten toepassing laten van 
arbeidsongeschiktheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.), Tekst & 
Commentaar socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008. 

C.L.J. Caminada en K. Goudswaard, 'Revenue Effects of Tax Facilities for Pension Savings', Atlantic 
Economic Journal 36(2), 2008, pp. 233-246.  

K. Caminada, K.P. Goudswaard en O.P. van Vliet, 'Patterns of welfare state indicators in the EU: Is 
there convergence?', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.06, 
Universiteit Leiden, 22 p. 

K. Caminada en K.P. Goudswaard, ‘Effectiveness of poverty reduction in the EU. A descriptive 
analysis’, Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.07, Universiteit Leiden, 
51 p. 

A.C. Damsteegt, ‘Scholing en werkloosheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het 
sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 231-256. 

A. Eleveld, 'Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid', Sociaal 
Maandblad Arbeid, juli/augustus 2008, nr. 7/8, pp. 313-317. 

A. Eleveld, ‘Levensloopregeling en scholing:’bestuur door vrijheid’?’ in: G.J.J. Heerma van Voss 
(red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 
2008, pp. 281-292. 

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada, ‘Scholing en sociaal-economisch beleid’, in: G.J.J. Heerma 
van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, 
Deventer, 2008, pp. 7-41. 

K.P. Goudswaard en K. Caminada, 'The redistributive impact of public and private social 
expenditure', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.05, Universiteit 
Leiden, 16 p. 



- 22 - 

K. Goudswaard en H. Nijboer, 'Sociaal sparen als hervormingsoptie', Economisch Statistische 
Berichten, 16 mei 2008, pp. 294-297. 

K.P. Goudswaard en H. Nijboer, 'Sociale zekerheid: van verzekeren naar sparen?', in: C.A. de Kam 
en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2008, Sdu, Den Haag, 2008, pp. 39-57. 

B.P. ter Haar, 'Open Methods of Coördination: A new stepping stone in the legal order of 
international and European relations', 77 Nordic Journal of International Law, 2008, pp. 235-
251. 

B.P. ter Haar, 'The true raison d'être of the open method of coordination', Research Memorandum 
Hervorming Sociale Zekerheid 2008.03, Universiteit Leiden, 11 p. 

B.P. ter Haar, ‘Scholing en Europees beleid: een levenlang leren voor werk’ in: G.J.J. Heerma van 
Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 
2008, pp. 43-65. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Behoorlijkheid bij het deskundigenoordeel van het UWV’, TRA(1), 
2008, pp. 3-4.  

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Alternatieven voor de ontslagvergoeding’, in: E. Verhulp e.a., 
Ontslagvergoedingen in beweging, Sdu, Den Haag, 2008, pp. 91-103.  

G.J.J. Heerma van Voss (red.) Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, 
Kluwer, Deventer, 2008, 315 p. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Hoofdstuk 12. Naar een algemeen recht op en algemene plicht tot 
scholing’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën 
Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 295-311.  

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Chapter 8. Life-long-learning as an Individual Social Right’, in: F. 
Pennings, Y. Konijn en A. Veltman (red.), Social Responsibility in Labour Relations, European 
and Comparative Perspectives, Liber amicorum for Teun Jaspers, Kluwer Law International, 
Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 119-130. 

G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Kluwer, 
Deventer, 2008, 828 p. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar artikelen 42-44 WW’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. 
Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 124-133. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’, in: G.J.J. 
Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Kluwer, 
Deventer, 2008, pp. 269-273. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Column: Zorgvuldigheid bij de second opinion’, TRA 2008, te verschijnen. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de 
aansprakelijkheidsregeling van het arbeidsrecht’, ArbeidsRecht 2008, 40, pp. 15-23. 

M. Kaeding, ‘Necessary conditions for effective transposition of EU legislation across member 
states’, Policy & Politics 36(2), april 2008, pp. 261-281. 

M. Kaeding, ‘In search of better quality of EU regulations for prompt transposition: The Brussels 
perspective’, European Law Journal 14(5), september 2008, pp. 583-693.  

F. Koster and J.P. Bruggeman, 'The institutional embeddedness of social capital. A multilevel 
investigation across 24 European countries', Policy & Politics 36(3), 2008, pp. 397-412. 

F. Koster, 'The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD countries', 
International Journal of Social Welfare 17(4), 2008, pp. 291-300. 

F. Koster, 'Globalisering is geen natuurramp', Socialisme & Democratie, 65(12), 2008, pp. 53-56. 

H. Nijboer en M.C. Versantvoort, ‘Aanpassen kinderopvangtoeslag is geen sinecure’, Tijdschrift voor 
Politieke Ekonomie - Digitaal, 2008, vol. 2 (4), pp. 7-26. 



- 23 - 

H. Nijboer en K.P. Goudswaard, ‘Het kabinet strandt bij het eerste spoor’, Tijdschrift voor Openbare 
Financiën, nr. 4, 2008, pp. 149-159. 

B. van Riel en E.H.M. Ponds, 'Sharing risks: The Netherlands’ new approach to pensions', Journal of 
Pension Economics and Finance, published online by Cambridge University Press, 28 mei 2008.  

M. Versantvoort en K. Caminada, 'Verklaring gebruik doelgroepen levensloopregeling ontbreekt 
nog', Economisch Statistische Berichten, 22 februari 2008, p. 126. 

M. Versantvoort, 'Studying time use variations in 18 countries applying a life course perspective', 
Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.01, Universiteit Leiden, 14 p. 

M. Versantvoort, 'Time use during the life course in the USA, Norway, and the Netherlands: a 
HAPC-analysis', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.02, Universiteit 
Leiden, 30 p.  

M. Versantvoort, 'Streven naar het Scandinavische model? Effecten van ouderschapsverlof op de 
arbeidsmarktpositie van vrouwen,' Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 24(2), 2008, pp. 189-
207. 

O. van Vliet, 'Methode van Open Coördinatie: De Invloed van Europees Sociaal Beleid', Beleid en 
Maatschappij 35(1), 2008, pp. 63-67. 

O.P. van Vliet, Book review of 'Revue Française des Affaires Sociales, special English edition, Social 
Welfare Reforms in Europe: Challenges and Strategies in Continental and Southern Europe', (La 
Documentation Française, 2006), Journal of European Social Policy 18(1), 2008, pp. 108-109. 

 

2007  

C.L.J. Caminada, 'Inkomensbeleid', Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(1), 2007, pp. 1-6.  

C.L.J. Caminada en K. P. Goudswaard, 'Herverdeling door het stelsel van sociale zekerheid in de 
jaren negentig', in: A. Jacobs en F. Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, 
Uitgeverij Paris, Zutphen, 2007, pp. 213-226.  

A. Eleveld, 'Arbeidsongeschiktheid en zwangerschap in de particuliere arbeidsongeschikt-
heidsverzekering', Aansprakelijkheid Verzekering en Schade 2007-3, pp. 119-125.  

A. Eleveld, 'Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandig werkenden', Research 
Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.01, Universiteit Leiden, 62 p.  

K.P. Goudswaard, 'Is de vergrijzing erg?', AE Communicatie, 27 februari 2007, pp. 2-8.  

K.P. Goudswaard, 'Fiscalisering als symbool’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(1), 2007, pp. 
1-5.  

K.P. Goudswaard, 'Hoe kansrijk is het participatiebeleid?’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 
39(2), 2007, pp. 1-8.  

K.P. Goudswaard, ‘Fiscaal beleid, pensioenen en vergrijzing’, in: C.L.J. Caminada, A.M. Haberham, 
J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den 
Haag, 2007, pp. 221-232.  

M. Kaeding, 'Administrative Convergence Actually - An Assessment of the European Commission's 
Best Practices for Transposition of EU Legislation in France, Germany, Italy, Sweden and 
Greece', Journal of European Integration 29(4), 2007, pp. 425-445.  

H. Nijboer, ‘De rol van de overheid bij individuele spaarsystemen in de sociale zekerheid’, in: C.L.J. 
Caminada, A.M. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, 
Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, 2007, pp. 87-103. 

H. Nijboer, 'A Social Europe: Political Utopia or Efficient Economics? An assessment from a public 
economic approach', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2007.02, 
Universiteit Leiden, 113 p.  



- 24 - 

B. van Riel en E.H.M. Ponds, ‘Sharing risks: The Netherlands’ new approach to pensions’, Policy 
brief nr. 7-5, april 2007, Centre for Retirement Research at Boston College, pp. 1-6.  

M. Versantvoort en K. Caminada, 'Reactie op: Levensloopregeling heeft potentie', Economisch 
Statistische Berichten, 21 december 2007, p. 796. 

M. Versantvoort, 'Ouderschapsverlof; carrièrestop of -stap? Een schets van de sociaal-economische 
effecten van verlof en de beleidsmatige dilemma’s die daaruit volgen', Research Memorandum 
Hervorming Sociale Zekerheid 2007.03, Universiteit Leiden, 21 p. 

O.P. van Vliet en M. Kaeding, ‘Globalisation, European Integration and Social Protection – Patterns 
of Change or Continuity?’, Department of Economics Research Memorandum 2007.06, 
Universiteit Leiden, 22 p. 

 
2006 

C.L.J. Caminada, 'Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving', oratie, 27 januari 2006.  

C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard, 'Wat levert levensloop op?', in: D.A. Albregtse en P. 
Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen, Deel 1, De wetenschap, Kluwer, Deventer, 2006, pp. 
133-144. 

A.C. Damsteegt, De werkloosheidswet anno 2007, reeks Actualiteiten sociaal recht nr. 23, Kluwer, 
Deventer, 2006, 175 p.  

A. Eleveld, 'Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten in Europees perspectief', Sociaal Maandblad Arbeid, juni 2006, nr. 6, pp. 258-267. 

K.P. Goudswaard, 'Sociale zekerheid en arbeidsmarkt', in: C.A. de Kam en A.P. Ros 
(red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2006, Sdu, Den Haag, 2006, pp. 35-56.  

K.P. Goudswaard, 'How to cover the time risk?', in: F. Koster (red.), Shifting Responsibilities, 
Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, Amsterdam, 2006, pp. 63-66.  

K.P. Goudswaard, ‘De Europese Unie: economisch én sociaal?’, Sociaal Maandblad Arbeid, oktober 
2006, nr. 10, pp. 408-414.  

K.P. Goudswaard, 'Kan de levensloopregeling slagen?', Economenblad 29(1), april/mei 2006, pp. 
10-11.  

K.P. Goudswaard en K. Caminada, ‘Het profijt van levensloop’, Economisch Statistische Berichten, 
17 november 2006, pp. 598-600.  

K.P. Goudswaard, K. Caminada en H. Vording, 'Financing the Welfare State', Tax Notes 
International 42 (8), 22 mei 2006, pp. 731-737.  

K.P. Goudswaard en Ph. de Jong, ‘Sociale zekerheid in macro-perspectief’, in: M. Herweijer e.a. 
(red.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester, Kluwer, Deventer, 2006, pp. 33-46.  

G.J.J. Heerma van Voss en S. Klosse, ‘Arbeidsrechtelijke sociale zekerheid: wat is dat eigenlijk?’, 
in: M. Herweijer, G.J. Vonk en W.A. Zondag (red.), Sociale Zekerheid voor het oog van de 
meester, Kluwer, Deventer, 2006, pp. 159-174.  

M. Kaeding, C. Egenhofer, L. van Schaik, M. Kaeding, A. Hudson en J. Nunez Ferrer, Policy 
Coherence for Development in the EU Council: Strategies for the Way Forward, CEPS Reports, 
Brussels, 2006. 

M. Kaeding, ‘The Social Dimension of Globalization, Employment and Decent Work’, in: C. 
Egenhofer, L. van Schaik, M. Kaeding, A. Hudson en J. Nunez Ferrer (red.), Policy Coherence 
for Development in the EU Council: Strategies for the Way Forward, Special CEPS Reports, 
Brussels, 2006, pp. 88-92. 

B. van Riel, J.J. Deken en E.H.M Ponds, ‘Social Solidarity’, in: G.L. Clark, A.H. Munnell en J.M. 
Orszag (red.), Oxford Handbook of Pensions and Retirement Income, Oxford University Press, 
Oxford, 2006, pp. 141-160. 



- 25 - 

Overige publicaties (niet in de kern van, maar wel gelieerd aan het onderzoeksprogramma) 
 

2010  

B. Barentsen, Bewerking commentaar in losbladige Kluwer-uitgave “Arbeidsovereenkomst”, art. 
7:629 BW. 

B. Barentsen, annotatie Europees Hof voor de Rechten 4 mei 2010, ECHR 2010/(te verschijnen). 

J.D. Brilman en H. Nijboer, 'Het fiscale stelsel vanuit gedragseconomisch perspectief', Tijdschrift 
voor Openbare Financiën, nr. 1, 2010, pp. 46-54. 

C.L.J. Caminada en C.A. de Kam (2010), ‘Op weg naar de volgende belastingherziening’, in: C.A. 
de Kam, J.H.M. Donders en A.P. Ros (red.) Miljardendans in Den Haag. Overheidsuitgaven en 
belastingen in analyse, Dreesforum 4, Sdu, Den Haag, pp. 221-248 (te verschijnen). 

C.L.J. Caminada, ‘Bouwstenen van de Studiecommissie Belastingstelsel’, Tijdschrift voor Openbare 
Financiën 42 (2), 2010, pp. 101-116.  

A.C. Damsteegt, 'De Loonsanctie', annotatie bij CRvB 18 november 2009, nr. 08/4004, 08/4006 
WIA, LJN BK3713, Tijdschrift Recht en Arbeid  (rubriek actualiteit), 2010 nr. 2, p 26-28. 

A.C. Damsteegt, 'Beleidsregel Boete werknemer 2010', Tijdschrift Recht en Arbeid, 2010 p. 28-30. 

 A.C. Damsteegt, Commentaar bij art. 15-21 en 30-41 WW,  Beleidsregels toepassing artikel 16, 
derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met 
gewerkte uren, Tijdelijke regeling buitentoepassingverklaring artikel 1, onderdeel f, Regeling 
gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren, Besluit nadere regeling verlies van 
arbeidsuren, Besluit GAA uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers, Regeling gelijkstelling 
weken, Besluit verlaagde wekeneis en arbeidsverledeneis WW en Wia, Besluit nadere regeling 
eindigen recht op uitkering werkloosheidswet, Besluit voorschotverstrekking WW 1999, 
Regeling herlevingstermijn WW, Uitkeringsreglement WW 2009, Beleidsregels schorsing, 
opschorting, intrekking en herziening, Beleidsregel terug- en invordering, Besluit beleid 
toetsing verblijfstitel in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.), Tekst en 
Commentaar socialezekerheidrecht, 2e druk, Kluwer: Denventer 2010. 

A. E. Eleveld en B.P. ter Haar , m.m.v G.J.J. Heerma van Voss , Uittreksels Arresten Arbeidsrecht 
en Sociale Zekerheidsrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (te verschijnen). 

K.P. Goudswaard, A. van Selm, N. Achterberg en H. ten Berge, 'Een integrale hervorming van de 
woningmarkt', TPE-digitaal (Tijdschrift voor Politieke Economie), 4(2), 2010, pp. 56-72.  

B.P. ter Haar, ‘Bedingen in de arbeidsovereenkomst in beweging: verslag van plenaire sessies’, in 
Bundel Bedingen in de arbeidsovereenkomst in beweging, Den Haag: Sdu Uitgevers bv (te 
verschijnen). 

G.J.J. Heerma van Voss e.a., ‘Begroot, schat, vergoed en bewonder: de begroting van de kennelijk 
onredelijk ontslagvergoeding na 12 februari 2010’, TRA 2010, 47. 

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 775, 2010, pp. 
944-953. 

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB, 2010, pp. 2199-
2204. 

C.A. de Kam en C.L.J. Caminada, 'Fiscaal instrumentarium voor economisch herstelwerk', 
Socialisme & Democratie 67 (1/2), 2010, pp. 20-34.  

 

2009  

B. Barentsen, annotatie Kantonrechter Haarlem 12 februari 2009, Uitspraken Sociale Zekerheid, 
uitspraaknummer 2009/163. 



- 26 - 

B. Barentsen, annotatie Hof Leeuwarden 3 maart 2009, Uitspraken Sociale Zekerheid, 
uitspraaknummer 2009/164.  

B. Barentsen, annotatie Kantonrechter Heerlen 15 juli 2009, Uitspraken Sociale Zekerheid, 
uitspraaknummer 2009. 

A.C. Damsteegt, ‘De re-integratievisie een besluit’, Tijdschrift Recht en Arbeid (rubriek actueel), 
2009, nr. 39 (aflevering 4), pp. 26-28. 

A.C. Damsteegt, ‘De doorwerkingsjurisprudentie van de CRvB’, Tijdschrift Recht en Arbeid (rubriek 
actueel), 2009, te verschijnen. 

A.C. Damsteegt, Noot bij Centrale Raad van Beroep 11 maart 2009, Uitspraken sociale zekerheid, 
uitspraaknummer 2009/114 (schending informatieplicht. Herziening uitkering en boete). 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘De procedure in de onderneming voorafgaand aan ontslag’, hoofdstuk 5 
in: M.S. Houwerzijl & S.S.M. peters (red.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de 
dienstbetrekking (bundel Asscher-Vonk), Serie Onderneming en recht, deel 50, Deventer: 
Kluwer, 2009, pp. 97-108. 

G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, 7e druk, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers, 2009, 333 p.  

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2009, 689, pp. 
874-880. 

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2009, 1703, pp. 
2189-2197. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘De procedure in de onderneming voorafgaand aan ontslag’: in M.S. 
Houwerzijl & S.S.M. Peters (eds.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de 
dienstbetrekking, Deventer: Kluwer, 2009, pp. 97-108. 

F. Koster, H. Goudriaan and C. van der Schans, 'Shame and punishment. An international 
comparative study on the effects of religious affiliation and religiosity on attitudes to offending', 
European Journal of Criminology, accepted for publication. 

L. van der Laan en M. Versantvoort (red.), Netwerken en regionale analyse, Eburon, Delft, 2009, 
161 p. 

L.G.M. Stevens en C.L.J. Caminada, ‘Mogelijkheden voor vernieuwend belastingbeleid’ in: C.A. de 
Kam en A.P. Ros (red), Jaarboek Overheidsfinanciën 2009, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2009, pp. 
157-176.  

M.P. Vink and O. van Vliet, ‘Not Quite Crisp, 'Not Yet Fuzzy? Assessing the Potentials and Pitfalls of 
Multi-value QCA', Field Methods, vol. 21, no. 3, 2009, pp. 265-289. 

 
 
2008 

B. Barentsen, annotatie HR 14 maart 2008, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 
2008/112. 

A.C. Damsteegt, ‘Aanzegging van functies en de bestuursrechtelijke traagheid’, Nederlands 
tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2008, pp. 261-263.  

A.C. Damsteegt, ‘De werkloze zelfstandige’, Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek 
actueel), 2008, pp. 164-166.  

A.C. Damsteegt, ‘Het verwijtbaar werkloosheidscriterium in de praktijk’, Nederlands tijdschrift voor 
Sociaal Recht (rubriek actueel), 2008, pp. 27-31. 

A.C. Damsteegt, noot bij CRvB 4 juni 2008, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 
2008/242 (Schending informatieplicht). 



- 27 - 

A.C. Damsteegt, noot bij CRvB 4 juni 2008, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 
2008/243 (Inschrijving als werkzoekende. Buiten toepassing laten maatregelenbesluit). 

A.C. Damsteegt, noot bij CRvB 22 februari 2008, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 
2008/86 (CBBS-5. Intepretatiekader CBBS). 

A.C. Damsteegt, noot bij CRvB 29 november 2007, Uitspraken Sociale Zekerheid, 
uitspraaknummer 2008/26 (Profvoetballer).  

A.C. Damsteegt, Commentaar bij art. 15-21 WW; Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid, en 
artikel 24, vijfde lid, WW 2006, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren, 
Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken, Besluit verlaagde wekeneis 
WW en Wet WIA en Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidwet in: 
G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.), Tekst & Commentaar socialezekerheidsrecht, 
Kluwer, Deventer, 2008, pp. 17-77; 167-204. 

A.C. Damsteegt, Commentaar bij art. 16 WW in: P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten en E. 
Verhulp (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008.  

J.J. van Gilst, H. Nijboer en C.L.J. Caminada, 'De successiebelasting vanuit economisch 
perspectief', Weekblad Fiscaal Recht, 18 december 2008, pp. 1423-1429. 

G.J.J. Heerma van Voss, Asser-serie deel 7-V*, Arbeidsovereenkomst, collectieve 
arbeidsovereenkomst en ondernemingsovereenkomst, Kluwer, Deventer, 2008, te verschijnen. 

G.J.J. Heerma van Voss (red.), Decent Work op de Agenda, Nederland en de normen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den 
Haag, 2008, 274 p. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Hoofdstuk 10. Maritieme verdragen’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), 
Decent Work op de Agenda, Nederland en de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
Ministerie SZW, 2008, pp. 207-258. 

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2008, 802, afl. 16, pp. 
969-978. 

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2008, 1734, afl. 
34, pp. 2137-2144. 

G.J.J. Heerma van Voss, noot bij o.a. HR 11 april 2008 (Tarioui/Vendrig-IJsselstein B.V. en Delta 
Lloyd Schadeverzekering N.V.), NJ 2008, 465 (arbeidsongeval, werkgeversaansprakelijkheid). 

R.L.O. Linschoten, K.P. Goudswaard en J.A. Kamps, 'Verkeerd verbonden. Naar houdbare 
voorzieningen in de jeugdzorg', Taskforce AWBZ-zorg voor jeugd, Den Haag, 2008, 31 p. 

B. van Riel, ‘Grenzen aan de interne markt?’, in: F. Becker, M. Hurenkamp en M. Sie Dhian Ho 
(red.), WBS-Jaarboek 2008. Het ongemak van Europa, Amsterdam: Mets & Schilt / WBS, 2008, 
pp. 36-57. 

 

2007 

C.L.J. Caminada en H. Vording, 'Belasting als beleidsinstrument', in: C.L.J. Caminada, A.H. 
Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, 
Sdu, Den Haag, 2007, pp. 1-14. 

C.L.J. Caminada en C.A. de Kam, 'Sleutelen aan de verdeling van de belastingdruk', in: C.L.J. 
Caminada, A.H. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, 
Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, 2007, pp. 303-321. 

A.C. Damsteegt, ‘Sollicitatieverplichting voorafgaande aan het recht op uitkering’, Nederlands 
tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2007, pp. 138-140. 



- 28 - 

A.C. Damsteegt, ‘Eindiging arbeidsovereenkomst tijdens ziekte. Een benadelingsbehandeling?’, 
Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek actueel), 2007, pp. 265-268. 

A.C. Damsteegt, Noot bij CRvB 18 juli 2007, Uitspraken Sociale Zekerheid, uitspraaknummer 
2007/229 (verzekeringsarts in opleiding). 

A.C. Damsteegt, Noot bij Rechtbank Roermond 20 juli 2007, Uitspraken Sociale Zekerheid, 
uitspraaknummer 2007/266 (verwijtbare werkloosheid na 1 oktober 2006). 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Ter Visie: Het grijze gebied van het arbeidsrecht’, SR 2007, 44, pp. 191-
192. 

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2007, 684, pp. 
761-772.  

G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, 6e druk, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2007, 348 p.  

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2007, 1825, pp. 
2200-2208.  

G.J.J. Heerma van Voss (red.), S.R. Spoelder en V.J.A. Sütő, Rapport Wetgevingsimplicaties 
Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag 2006, Leiden, 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss (red.) en S.R. Spoelder, Rapport Medegelding Maritiem Arbeidsverdrag 
Nederlandse Antillen en Aruba 2006, Leiden 2007. 

F. Häge en M. Kaeding, ‘Reconsidering the European Parliament’s Legislative Power: Formal vs. 
Informal Procedures’, Journal of European Integration 29(3), 2007, pp. 341- 361. 

M. Kaeding, Better regulator in the European Union: Lost in translation or Full Steam Ahead?, 
dissertatie Leiden, Leiden University Press, Leiden, 2007. 

H. Vording en C.L.J. Caminada, 'Lastenverschuiving van overdracht naar bezit van een 
eigenwoning', in: Y.E. Gassler (red.), De toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen 
van behoorlijke wetgeving als toetsingskader, Kluwer, Deventer, 2007, pp. 71-76. 

 
2006 

A.C. Damsteegt, ‘Het aangepaste CBBS’, Nederlands tijdschrift voor Sociaal Recht (rubriek 
actueel), 2006, pp. 369-372. 

K.P. Goudswaard en G.J.J. Heerma van Voss, ‘Handhaving in de sociale zekerheid’, in: F.C.M.A. 
Michiels en E.R. Muller (red.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland, Kluwer, 
Deventer, 2006, pp. 639-652.  

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2006, 1385, pp. 
1763-1770.  

G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, 5e druk, Boom Juridische uitgevers, 
Den Haag, 2006, 350 p.  

G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, NJB 2006, 389, pp. 
497-506.  

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Stille revolutie in het arbeidstijdenrecht’, in: S. Klosse e.a. (red.), Arbeid 
en Gezondheid, Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming: Had Geers het 
geweten!, Universitaire Pers, Maastricht, 2006, pp. 81-88.  

G.J.J. Heerma van Voss, Annotatie bij CRvB 16 augustus 2006’, Uitspraken Sociale Zekerheid, 
uitspraaknummer 2006/288-289 (Recht op ziekengeld uitzendkracht).  

 
 



- 29 - 

Voordrachten, presentaties 
 

2010 

K. Caminada, voordracht ‘Europe 2020: Poverty Reduction as a Measurable Goal’, seminar 
Countdown to Europe 2020: Towards ‘Appropriate Indicators’ to Measure Poverty Reduction in 
the EU, International symposium Center for Parliamentary Studies, Brussels, June 29th, 2010.  

K. Caminada, voordracht ‘Towards an Indicator of Public Policy Effectiveness on Poverty 
Alleviation?’, seminar Countdown to Europe 2020: Towards ‘Appropriate Indicators’ to Measure 
Poverty Reduction in the EU, International symposium Center for Parliamentary Studies, 
Brussels, June 29th, 2010.  

K. Caminada, voordracht ‘Herverdeling in de verzorgingsstaat: nationaal perspectief’, workshop 
Herverdeling in de verzorgingsstaat, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 juni 
2010, Den Haag.  

K. Caminada, lezing ‘Gevolgen van vergrijzing voor publieke voorzieningen’, Science Café, Leiden, 
16 februari 2010.  

K. Caminada, coreferaat van het paper ‘Changes in the income distribution of the Dutch elderly 
between 1989-2020: a microsimulation’, van Marike Knoef, Rob Alessie and Adriaan Kalwij, 
Netspar Pension Workshop, Amsterdam, 29 januari 2010.  

A. Eleveld, presentatie paper ‘Towards a post-structuralist based critical explanatory model for 
post-postivistic policy analysis’, 5th Interpretative Policy Analysis Conference ‘Discourse and 
Policy Practices’, Grenoble, 25 juni 2010  

A. Eleveld, presentatie paper ‘Emancipatiebeleid en getallen: een kritisch onderzoek naar de 
werking van de numerieke metafoor, Seminar Project Hervorming Sociale Zekerheid, 
Universiteit Leiden, 17 mei 2010.  

A. Eleveld, presentatie paper ‘Christians, feminists, liberals, socialists, workers and employers: The 
emergence of an unusual discourse coalition’, Workshop from Political Positions to Texts, Vrije 
Universiteit, 9 april 2010.  

A. Eleveld, presentatie ‘De opkomst van de levensloopregeling’, promovendidag Levenbach 
instituut, Universiteit van Tilburg, 10 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Pensioencrisis: analyse en aanpak', Seminar pensioenbestuurders, 
TKP Pensioenbeheer, Zeist, 8 oktober 2010. 

K.P. Goudswaard, presentatie 'Naar houdbare pensioencontracten', Deelnemersraad Rabobank 
Pensioenfonds, Haarlem, 30 september 2010. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Aanpak van de pensioencrisis', Platform Actuariële Bureaus, 
Enkhuizen, 24 september 2010. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De Miljoenennota 2011 en de agenda voor de sociale zekerheid', 
VNO-NCW / KPMG Miljoenenontbijt, Leiden, 22 september 2010. 

K.P. Goudswaard, presentatie 'Naar houdbare pensioenen', AEGON Pensioenseminar, Den Haag, 3 
juni 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Heroverweging sociale zekerheid en arbeidsmarkt', Congres brede 
heroverwegingen, Wim Dreesstichting, Den Haag, 11 mei 2010.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'SER-advisering over verhoging van de AOW-leeftijd', Faculteit 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 26 april 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Achmea Corporate Relations, Lisserbroek, 20 april 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Syntrus Achmea, Utrecht, 13 april 2010.  



- 30 - 

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Aeconsultancy, Nunspeet, 9 april 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Seminar Blue Sky Group, Utrecht, 30 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Hoorzitting pensioenen, Tweede Kamer, Den Haag, 22 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Symposium De toekomst van de pensioenen, Rijksacademie voor 
Financiën en Economie, Den Haag, 11 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Delta Lloyd Adviesraad, Amsterdam, 10 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', APG Seminar, Den Haag, 26 februari 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Netspar discussiemiddag, Den Haag, 8 februari 2010.  

B.P. ter Haar (met P. Copeland), presentatie 'Busting the myth that European soft coordination 
methods create no "ripples" in national legal orders', Harvard-Stanford International Junior 
Faculty Forum, Stanford 7-9 Oktober 2010.  

B.P. ter Haar (met P. Copeland), presentatie 'Busting the myth that European soft coordination 
methods create no "ripples" in national legal orders', ECPR Fifth Pan-European Conference, 
Porto 24-26 June 2010.  

B.P. ter Haar (met A. Garcia-Muñoz Alhambra en A. Kun), presentatie 'Soft on the outside, hard on 
the inside? The normative effect of new forms of international labour law', 3rd Seminar for 
young researchers on "European Labour Law and Social Law", Trento 27-30 mei 2010  

B.P. ter Haar, voordracht 'The open method of coordination and a social Europe: a legal analysis', 
Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010.  

G.J.J. Heerma van Voss, voordracht voor hoofdbestuur FNV en voorzitters van FNV-bonden over de 
toekomst van het sociaal europa, 4 oktober 2010. 

F. Koster, presentatie van het paper (met Wittek) 'Economic globalization and the management of 
human resources. A multilevel study across 24 European countries', ISA World Congres of 
Sociology, 11-17 July, Gothenburg. 

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'EU citizens and the European Social Model, 
2002-2008. A Multilevel investigation', ISA World Congres of Sociology, 11-17 July, 
Gothenburg. 

F. Koster, presentatie van het paper (met Rudi Wielers) 'Arbeidsmotivatie en bestaanszekerheid: 
Een internationaal vergelijkend perspectief', Dag van de Sociologie, 10 juni 2010.   

F. Koster, presentatie van het paper (met David Hollanders) 'The graying of the median voter. 
Aging and the politics of the welfare state in the OECD', Dag van de Sociologie, 10 juni 2010.  

F. Koster, coreferaat bij ‘Does popular support for welfare states depend on their outcomes?’, van 
Wim van Oorschot en Bart Meuleman, REFLECT seminar, Tilburg, 20 mei 2010.  

F. Koster, coreferaat bij ‘Organizational structure, investments in employability and mobility within 
the banking sector’, van Pascal Dérogée, ESPAnet AIO-onderzoeksdag, Amsterdam, 22 & 23 
april 2010.  

F. Koster, presentatie van het paper 'Safe European Home. Job Security, Unemployment Spending, 
and Economic Integration in the EU', Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010.   

F. Koster, presentatie van het paper 'Worker's risks in the world market. A multilevel study of 
economic globalization, social spending and job insecurity', CPB, 28 januari 2010.  



- 31 - 

H. Nijboer, presentatie 'Gedragseconomische inzichten: wat kunnen die betekenen voor PGGM?', 
Product- en Marketingcommissie Coöperatiebestuur PGGM, Zeist, 17 mei 2010 

O. van Vliet, voordracht 'Convergentie en Europeanisering van sociaal- en werkgelegenheidsbeleid', 
Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010 

 

2009  

B. Barentsen, lezing 'WIA en deskundigen', Studiedag voor deskundigen bij de Centrale Raad van 
Beroep, 4 april 2009.  

K. Caminada, voordracht ‘Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek’, Studiecommissie 
belastingstelsel, Den Haag, 17 december 2009. 

K. Caminada, 'Expertmeeting Heroverweging Toeslagen', Den Haag, 15 december 2009.  

K. Caminada, lezing ‘Economische crisis: heeft Europa geleerd?’, Studievereniging voor 
Internationale Betrekkingen, Leiden, 25 november 2009.  

K. Caminada, coreferaat paper ‘Individual income and remaining life expectancy at the statutory 
retirement age of 65 in the Netherlands’, van Adriaan Kalwij, Rob Alessie, and Marike Knoef, 
Netspar theme seminar Labour Force Participation and Well-being of the 50+ Population, 
Utrecht, 17 september 2009.  

K. Caminada, presentatie van het paper 'Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. An 
Empirical Analysis', 16th International Research Seminar on Issues in Social Security, Social 
Security, Poverty and Exclusion in Rich and Poor Countries, FISS, Sigtunahöjden, Sweden, 18 
juni 2009.  

K. Caminada, seminar ‘Social Income Transfers and Income Poverty Alleviation in the EU and in the 
USA: An Empirical Analysis of Effectiveness of Poverty Reduction’, Institute for Research on 
Poverty, University Wisconsin - Madison, 15 mei 2009.  

K. Caminada, gastcollege over 'Financing the Welfare State', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie 
van SZW, Den Haag, 15 januari 2009.  

A. Eleveld, presentatie paper ‘The rise and the fall of the life course perspective. A discourse 
analysis of Dutch social security’, 5 th Graduate Conference in Political Science, International 
Relations and Public Policy, Hebrew University Jerusalem, 10 december 2009.  

A. Eleveld, cursus over ‘Toekomstscenario's in de sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 23 november 2009.  

A. Eleveld, presentatie van het paper 'Government and the formation of the subject', Foucault 
twenty-five years later, Erasmus University Rotterdam, 12 juni 2009.  

A. Eleveld, presentatie 'The Dutch Life Course Arrangements', Colloquy on European Labor Law and 
Social Security Law for Young researchers, University College Utrecht, 8-10 mei 2009.  

K.P. Goudswaard, Cleveringalezing over 'Is de vergrijzing erg?', Zandvoort, 25 november 2009.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De toekomst van de AOW', Leergang Sociale Zekerheid, 
Ministerie van SZW, Campus Den Haag, 24 november 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De arbeidsmarkt voor oudere werknemers', Diner Pensant 
Achmea Corporate Relations, Santpoort, 19 november 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De gevolgen van de Miljoenennota 2010 voor arbeidsmarkt en 
sociale zekerheid', Achmea Adviesraad Sociale Zekerheid, De Meern, 17 september 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De Miljoenennota 2010', KPMG / VNO-NCW Miljoenenontbijt, 
Leiden, 16 september 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Hoe ziet de moderne volksverzekering er uit?', SVB Ronde Tafel 
Dialoog, Wassenaar, 10 september 2009.  



- 32 - 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Is de WIA een succes?', Seminar Avéro Achmea, Kamerik, 9 juni 
2009.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Het functioneren van de SER', Faculteit Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 11 mei 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Is participatiebeleid in crisistijd nog wel relevant?', Conferentie 
Berenschot, Amerongen, 16 april 2009.  

K.P. Goudswaard, lezing over 'De Nederlandse levensloopregeling: ervaringen en lessen', 
Studiedag Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 27 maart 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Verder met Bakker?', Debatbijeenkomst Nederlands Genootschap 
Sociale Zekerheid, Amersfoort, 5 maart 2009.  

K.P. Goudswaard, lezing 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU', Seminarie CSB, 
Antwerpen, 12 februari 2009.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De financiering van de verzorgingsstaat in demografisch 
perspectief', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 15 januari 2009.  

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'The growing potential integration capacity of the acquis of 
the European Social Model', Colloquy on European Labour Law and Social Security Law for 
young researchers, Utrecht, 7–10 May 2009.  

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'Soft law or no law: How to determine the legal status of 
the open method of coordination?', Lunchseminar ReflecT, Universiteit Tilburg, 19 maart 2009.  

G.J.J. Heerma van Voss, 'Aansprakelijkheid van werkgever en werknemer', Masterclass 
arbeidsrecht Academie voor de rechtspraktijk, Den Haag, 2 juni 2009.  

F. Koster, lezing 'Solidair of solitair', Pensioennetwerkgroep, Nationale Nederlanden, 19 november 
2009.  

K. Koster, lezing 'Globalisering en verzorgingsstaat. De rol van baanonzekerheid', Werkgroep 
Heroverweging Werkloosheid, 3 november 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal 
institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', 21st Annual Meeting of the 
Society for the Advancement of Socio-Economics, Paris, France, 16-18 July 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal 
institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', 21st Annual Meeting of the 
Society for the Advancement of Socio-Economics, Paris, France, 18-19 June 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal 
institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', TRALEG Workshop, 
Amsterdam, the Netherlands, 18-19 June 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met Van Vliet) 'Welfare State Change in the European Union: 
The Role of Globalization, Regionalization and Domestic Developments', 8th Annual Dutch 
Political Science Conference, Nijmegen, the Netherlands, 28-29 May 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met K. Gërxhani) 'Dissonance or harmony? The institutional 
and relational embeddedness of welfare state attitudes', Annual Meeting of the European Public 
Choice Society, Woensdagmiddagseminar Sociologie, Amsterdam, 8 April, 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met K. Gërxhani) 'Dissonance or harmony? The institutional 
and relational embeddedness of welfare state attitudes', Annual Meeting of the European Public 
Choice Society, Athens, 2-5 April, 2009.  

F. Koster en O. Van Vliet, presentatie van het paper 'Explaining welfare state convergence in the 
European Union. The role of globalization, regionalization and domestic developments', 
IMPALLA-ESPANET Congress, Luxembourg, 6-7 March 2009.  

H. Nijboer, 'Free lunches voor beleid, wat beleidsmakers kunnen leren van gedragseconomen', 
SIG-onderzoekersdag, 7 december 2009.  
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H. Nijboer, 'Gedragseconomie en beleid', A-directie Dag', Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 21 april 2009.  

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘How work affects care’, Internationale conferentie 
Taskforce DeeltijdPlus “24 or more”, November 2009.  

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘How work affects care’, seminar Centraal Plan 
Bureau, Den Haag, oktober 2009.  

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘Complementarity in work and care in the 
Netherlands, the USA, and Norway’, conferentie ESPAnet, Urbino – Italië, September 2009.  

O. van Vliet, lezing over 'Convergence and Europeanisation: The political economy of social and 
employment policies', AIAS, Amsterdam, 22 oktober 2009.  

O. van Vliet, presentatie van het paper 'Divergence within Convergence: Europeanisation of Social 
and Employment Policies', Nederlandse Arbeidsmarktdag: Arbeid in Crisis?, Den Haag, 14 
oktober 2009.  

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Koster) 'Europeanisation and the Political Economy of 
Active Labour Market Policies', 8th Annual Dutch Political Science Conference, Nijmegen, the 
Netherlands, 28-29 May 2009.  

O. van Vliet, presentatie van het paper 'Divergence within Convergence: Europeanisation of Social 
and Employment Policies', Dutch ESPANET Research Day, Tilburg, 21 april 2009.  

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Nijboer) 'Flexicurity in the European Union: Flexibility 
for Outsiders, Security for Insiders', 2nd ASPEN / ETUI Conference, Brno, Tsjechië, 20-21 
March 2009. 

 

2008 

B. Barentsen, lezing ‘Re-integratie en Wajong’, Studiemiddag Wajong en arbeidsparticipatie, 
Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid, Utrecht, 24 januari 2008.  

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) 'Effectiveness of poverty reduction in 
the EU', Onderzoeksdag Stichting Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 2008. 

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) 'Effectiveness of poverty reduction in 
the EU', Nake Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008. 

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) ‘Effectiveness of poverty reduction in 
the EU’, 66th International Atlantic Economic Conference, Montreal, Canada, 11 oktober 2008. 

A. Eleveld, cursus over ‘Toekomstscenario's in de sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 28 oktober 2008. 

A. Eleveld, coreferaat 'Employment Equity with the Focus on affirmative Action: The South African 
context’, from Prof. S. van Eck, Amsterdam, 13 juni 2008.  

A. Eleveld, presentatie van het paper 'Government through Freedom: The technology of the Life 
Cycle Arrangement’, Global Conference Evil, Law and the State at the interface, Salzburg, 
Austria, 7-9 March 2008. 

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Vergrijzing en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat', 
Leergang P-government, Campus Den Haag, 19 december 2008. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Hogere arbeidsparticipatie: waarom en hoe?', Congres Achmea 
Vitale, Utrecht, 2 oktober 2008. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De Miljoenennota 2009 en het arbeidsmarktbeleid', KPMG 
Prinsjesdagontbijt, Leiden, 17 september 2008. 

K.P. Goudswaard, presentatie van het paper (met Caminada en Van Vliet) 'Patterns of Welfare 
State Indicators in the EU: Is There Convergence?', 64e Congres van het International Institute 
of Public Finance, Paphos, Cyprus, Maastricht, 24 augustus 2008. 
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K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Sociale zekerheid en demografische ontwikkeling', ProgreSZ 
Hogeschool voor Sociale Zekerheid, De Meern, 3 juli 2008. 

K.P. Goudswaard, keynote speech over 'Stand van zaken bij de hervormingsagenda sociale 
zekerheid', ProgreSZ Debat Sociale Zekerheid, Amersfoort, 18 juni 2008. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Solidariteit tussen generaties', themabijeenkomst / diner pensant 
Achmea, Amsterdam, 11 juni 2008. 

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'The redistributive impact of public and private social 
expenditures', University of Fribourg, Zwitserland, 13 mei 2008. 

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'The growing potential integration capacity of the acquis of 
the European Social Model', Onderzoeksdag Stichting Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 
2008. 

B.P. ter Haar, presentatie van het paper (met Copeland) ‘The Future Prospects of the European 
Social Model: the case of equal opportunities and employment policy’, UACES Conference 'The 
Future of European Law & Policy', Birmingham, Verenigd Koninkrijk, 3-4 juli 2008. 

G.J.J. Heerma van Voss, inleiding op symposium scholing, Leiden, 16 december 2008. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Europese regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid’, 
lezing voor Masterstudenten Progresz, Hogeschool voor sociale zekerheid, De Meern, 5 juni 
2008. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ´Aansprakelijkheid werkgever en werknemer´, Masterclass 
arbeidsrecht, Academie voor de rechtspraktijk, Rhoon, 27 mei 2008. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ´Aansprakelijkheid werkgever en werknemer´, Masterclass 
arbeidsrecht, Academie voor de rechtspraktijk, Den Haag, 27 mei 2008. 

F. Koster, presentatie 'Schijnbare tegenstellingen in verzorgingsstaatonderzoek', Onderzoeksdag 
Stichting Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 2008. 

F. Koster, presentatie 'Economische openheid, baanonzekerheid en de verzorgingsstaat. Nederland 
in vergelijkend perspectief', DANS, Den Haag, Tweede Workshop ESS, 13 november 2008. 

F. Koster, presentatie 'Solidariteit tussen jong en oud, van jong en oud en van jong naar oud', 
Vakbond de Unie, Culemborg, 12 november 2008. 

F. Koster, voordracht van het paper 'Globalization and insecurity', ISS World Congres, Boedapest, 
Hongarije, 26-30 juni 2008. 

F. Koster, presentatie 'Have welfare state attitudes converged in Europe? A cross-national and 
longitudinal analysis', IIS World Congres, Budapest, Hongarije, 26-30 juni 2008. 

F. Koster, presentatie 'Globalisering, solidariteit en netwerken', La Red, Delft, 19 juni 2008. 

F. Koster, presentatie 'Economic openness, job insecurity, and the welfare state. A multilevel 
analysis in 25 European countries', Dag van de Sociologie, Leuven, België, 29 mei 2008. 

F. Koster, presentatie 'Globalization, solidarity and the welfare state', UvT Seminar, Tilburg, 26 
februari 2008. 

H. Nijboer, presentatie van het paper ‘Free lunches for policymakers: Optimizing the design of 
Dutch welfare state institutions’, NAKE Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008. 

H. Nijboer, presentatie ‘Sociale zekerheid: verzekeren of sparen?’, Nederlands Instituut voor 
Sociale Zekerheid, Studiemiddag, Utrecht, 22 oktober 2008. 

H. Nijboer, posterpresentatie, ‘Free lunches for policymakers: Optimizing the design of Dutch 
welfare state institutions’, Workshop on What is the behavioral in behavioral economics?, 
Trento, Italië, 5-6 June 2008. 

M.C. Versantvoort, lezing over ‘Analysing time use variations using a life course perspective’, 
Netspar, Tilburg, maart 2008. 
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O. van Vliet en F. Koster, presentatie van het paper 'Europeanisation and the Political Economy of 
Active Labour Market Policies', NIG Annual work conference, Enschede, 20-21 november 2008. 

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Caminada en Goudswaard) 'Patterns of Welfare State 
Indicators in the EU: Is There Convergence?', Nake Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008. 

O. van Vliet en F. Koster, presentatie van het paper 'Europeanisation and the Political Economy of 
Active Labour Market Policies', 6th ESPAnet Annual Conference, Helsinki, Finland, 18-20 
september 2008. 

O. van Vliet en B. ter Haar, presentatie van het paper ‘The Face of Europe’s Active Labour Market 
Policy Agenda’, IAB International Conference, Nuremberg, Duitsland, 15-16 mei 2008. 

O. van Vliet, presentatie van het paper ‘Convergence of Social Expenditures and Social Policies in 
the European Union’, ECPR Joint Sessions of Workshops, Rennes, Frankrijk, 11-16 april 2008. 

 

2007 

C.L.J. Caminada, voordracht ‘Financing the Welfare State’, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 8 oktober 2007. 

C.L.J. Caminada, presentatie van onderzoek (met De Kam) naar de 'Inkomensverdeling en de 
verdeling van de belastingdruk en sociale premies', Symposium Belasting met beleid, 
Universiteit Leiden / Ministerie van Financiën, Leiden, 26 juni 2007. 

A. Eleveld, lezing over ‘Verzekeringen en discriminatie’, Jaarvergadering van het 
Verzekeringsrechtelijk Genootschap, Amsterdam, 19 oktober 2007. 

A. Eleveld, cursus over ‘Toekomstscenario’s in de sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 10 oktober 2007. 

A. Eleveld, presentatie van de onderzoeksresultaten tijdens een expertmeeting naar aanleiding van 
een onderzoeksopdracht betreffende de verzekering van zwangerschap in de private 
verzekering, Utrecht, 8 maart 2007. 

K.P. Goudswaard, inleiding over ‘De financiering van de sociale zekerheid in het licht van de 
vergrijzing’, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 8 oktober 2007. 

K.P. Goudswaard, coreferaat over ‘Individualisering, globalisering en solidariteit’, Symposium De 
Burcht, Amsterdam, 4 oktober 2007. 

K.P. Goudswaard, presentatie van het paper 'Fiscaal beleid, pensioenen en vergrijzing', Symposium 
Belasting met Beleid, Universiteit Leiden / Ministerie van Financiën, Leiden, 26 juni 2007. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Wordt het nog wat met de participatieplannen?', Themabijeenkomst 
Arbeidsvoorwaarden en het nieuwe regeerakkoord, Achmea, Utrecht, 13 juni 2007. 

K.P. Goudswaard, actualiteitencollege 'Arbeidsmarkt en sociale zekerheid in het regeerakkoord', 
MKB Leergang Arbeidsvoorwaarden, De Meern, 19 april 2007. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Arbeidsmarkt: trends en beleid', Nationaal Arbeidsmarktdebat, 
Elsevier Congressen, Den Haag, 3 april 2007. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Samen Werken, maar hoe?', Invitational Conference, 
MarketConcern, Zeist, 22 maart 2007. 

B.P. ter Haar, presentatie van het paper ‘The Legal dimension of Social Europe’, ESPANet Young 
Researchers Workshop on The European Social Model and Beyond, Göttingen, Duitsland, 6-8 
december 2007.  

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'Open Methods of Coördination: a new stepping stone in 
the international and European legal order', Conference New International Law, 
Conferentiehotel Soria Moria, Oslo, Noorwegen, 15-18 maart 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Sickness and Disability’, Congres Dutch Labour and Tax Law, 
RPMS Amsterdam, 8 november 2007. 
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G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Topics sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, SZW-
Academie, Den Haag, 18 september 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘De WIA’, Kantoor Wessel, Tiedeman & Stassen, Den Haag, 5 
september 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Aansprakelijkheid werkgever en werknemer’, PAO-Maastricht, 
Maastricht, 22 juni 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Aansprakelijkheid werkgever en werknemer’, Kluwer 
specialisatiecursus, Arosa, 18 maart 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Re-integratie’, Congres Beroepsziekten en arbeidsongevallen, 
Elsevier, Den Haag, 15 maart 2007. 

M. Kaeding, presentatie van het paper (met Anderson) 'Pension Systems in the EU: Variable 
Patterns of Influence in Italy, the Netherlands and Belgium', EUSA conference, Montreal, 
Canada, 17-19 mei 2007. 

M. Kaeding, presentatie 'The European Parliament and the social dimension of globalization: The 
European Union Globalisation adjustment fund', Workshop on The EU and the Social Dimension 
of Globalization, Lissabon, Portugal, 1-3 maart 2007. 

H. Nijboer, presentatie van het paper ‘De rol van de overheid bij individuele spaarsystemen in de 
sociale zekerheid’, Symposium Belasting met beleid, Universiteit Leiden / Ministerie van 
Financiën, Leiden, 26 juni 2007. 

M. Versantvoort, presentatie van het paper 'Studying time use variations using a life course 
perspective', IATUR-2007 Conference, Washington D.C., USA, 18 oktober 2007.  

O.P. van Vliet, presentatie van het paper (met Kaeding) ‘Globalisation, European Integration and 
Social Protection – Patterns of Change or Continuity?’, Annual Work Conference of the 
Netherlands Institute of Government, Tilburg, 8 november 2007. 

O.P. van Vliet, presentatie van het paper 'Convergence of Social Policy in the European Union - Old 
and New Member States Compared', London School of Economics and Political Science, Londen, 
Verenigd Koninkrijk, 5-6 oktober 2007. 

 

2006 

C.L.J. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) 'Convergence of net social 
protection levels', 62e Congres van het International Institute of Public Finance, Paphos, 
Cyprus, 30 augustus 2006. 

C.L.J. Caminada, oratie 'Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving', Universiteit 
Leiden, Leiden, 27 januari 2006. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Naar een participatie van 80%', Conferentie over arbeidsparticipatie 
van vrouwen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 13 december 2006. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Naar nieuwe vormen van sociale zekerheid', Delta Lloyd, 
Amsterdam, 20 november 2006. 

K.P. Goudswaard, lezing over ‘Europese Unie: economisch én sociaal?’, Jubileumsymposium Sociaal 
Maandblad Arbeid, Amstelveen, 19 oktober 2006. 

K.P Goudswaard, discussant paper 'Social security reform with heterogeneous agents and an aging 
Japan', 62e Congres van het International Institute of Public Finance, Paphos, Cyprus, 30 
augustus 2006. 

K.P. Goudswaard, lezing 'Wordt het Nederlandse pensioenstelsel bedreigd?', Seminar 
pensioenactualiteiten, Aecum Pensioenmanagement, Amersfoort, 23 juni 2006. 

K.P. Goudswaard, keynote lecture 'Recommendations on Dutch welfare state policies', 
Netspar/CPB/SER Conference Reinventing the Welfare State, Den Haag, 28 april 2006. 
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G.J.J. Heerma van Voss, lezing over 'Beroepsziekten en Arbeidsongevallen', Elsevier, 16 maart 
2006.  

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over 'De nieuwe WAO', Congresorganisatie RPMS, 31 januari 2006. 

M. Kaeding, presentatie over 'Transposition of EU legislation - some secrets revealed', EU-in-Leiden 
Conference, Universiteit Leiden, Leiden, december 2006.  

B. van Riel, lezing over ‘SZW in Europa’, Den Haag, 16 mei 2006.  

 
 
Overig 
 
C.L.J. Caminada, Board of Governors of the Foundation of International Studies on Social Security 

(FISS), sinds 2010 

C.L.J. Caminada, Country expert project European Commission on the role and impact of labour 
taxation (penvoerder: University Bocconi, Italië, 2010. 

A. Eleveld en M.C. Versantvoort, Deelname expertsessie over de arbeidsparticipatie van vrouwen 
Directie Emancipatie, Afdeling Dagindeling en Levensloop, Project Tijdbeleid , Den Haag, 7 juni 
2010 

A. Eleveld, Rapporteur internationale dag Levenbachinstituut Seminar omtrent het boek van B.A. 
Hepple/B. Veneziani – The Transformation of Labour Law in Europe, Oxford: Hart Publisher, 
2009 (publicatie van de rapportages volgt). 

K.P. Goudswaard, Voorzitter Commissie Toekomstbestendigheid Pensioenen t.b.v. Minister van 
SZW, 2009. 

K.P. Goudswaard, Lid SER-Commissie AOW-leeftijd, 2009. 

K.P. Goudswaard, Lid Taskforce AWBZ Zorg voor Jeugd, Ministerie van Jeugd en Gezin en 
Ministerie van VWS, 2008. 

K.P. Goudswaard, Lid Klankbordgroep Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, n.a.v. preadvies 
over intergenerationele solidariteit, 2008. 

K.P. Goudswaard, Onafhankelijk deskundigenoordeel over de Beleidsdoorlichting Arbeid en Zorg, 
Ministerie van SZW, ten behoeve van de Tweede Kamer, 2006.  

B.P. ter Haar, Rapporteur internationale dag Levenbachinstituut Seminar omtrent het boek van 
B.A. Hepple/B. Veneziani – The Transformation of Labour Law in Europe, Oxford: Hart 
Publisher, 2009 (publicatie van de rapportages volgt). 

G.J.J. Heerma van Voss, Lid SER-Commissie Arbeid, onderneming en medezeggenschap. 

G.J.J. Heerma van Voss, adviserend lid SER-Commissie Onderwijs en Arbeidsmarktvraagstukken. 

G.J.J. Heerma van Voss heeft samen met zijn collega prof. B. Waas uit Frankfurt een ‘European 
Labour Law Network’ (ELLN) opgericht. Dit netwerk heeft een studiegroep ingesteld die 
onderzoek doet naar een ‘Restatement’ van het Europese arbeidsrecht. In de studiegroep 
hebben arbeidsrechtdeskundigen uit alle EU- en EEA-lidstaten zitting. Het netwerk wordt 
gecoördineerd in Leiden en Frankfurt. In mei 2006 werd in Leiden de eerste jaarlijkse 
conferentie van de studiegroep gehouden over het thema ‘flexibele arbeid’. In 2007 werd de 
tweede jaarlijkse conferentie in Hagen gehouden over het thema ‘arbeidsovereenkomst’. Beide 
conferenties zullen leiden tot een publicatie in boekvorm, te verwachten in 2011. De Europese 
Commissie heeft het netwerk vanaf 2008 een subsidie toegekend van jaarlijks ruim 1,1 miljoen 
euro in beginsel tot en met 2011 om als netwerk van experts van de Commissie te dienen op 
het gebied van het individuele en collectieve arbeidsrecht. In dat kader worden de jaarlijkse 
seminars voor een groter publiek gehouden en wordt onder meer ook jaarlijks een thematisch 
rapport geschreven. In 2008 vond in Noordwijk een seminar plaats over ‘Crossborder mobility’, 
in 2009 in Bad Homburg (Duitsland) over ‘the employment contract’, in 2010 in Den Haag over 
‘Labour Law during Crisis and Restructuring’. De aanwezigheid van het netwerk is ook van nut 
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bij de organisatie van contacten in het kader van rechtsvergelijkend onderzoek voor het project 
Hervorming Sociale Zekerheid. Zie verder via de website van het ‘European Labour Law 
Network’ www.labourlawnetwork.eu. 

G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht 2010/2011, 8e druk, Boom Juridische 
uitgevers, Den Haag, 2010 (eerdere drukken: 3e druk 2006, 4e druk 2007, 5e druk 2008 en 6de 

en 7de druk 2009). 

O.P. van Vliet en K.P. Goudswaard, Nederlandse bijdrage aan studie van het Centrum voor Sociaal 
Beleid, Universiteit Antwerpen, naar de ontwikkeling van minimum(bijstand)uitkeringen in 25 
Europese landen, 2010 

 
 
6. Workshops, seminars en overige activiteiten 
 
Er worden regelmatig workshops georganiseerd in het kader van het onderzoeksprogramma 
Hervorming Sociale Zekerheid. Het doel van de workshops is het verkrijgen van input en feedback 
van teamleden en externe experts, het uitwisselen van inzichten en ervaringen, het tot stand 
brengen van beter onderzoek en het vergroten van betrokkenheid. Hieronder een lijstje van 
seminars sinds de vorige verslagperiode:  
 
Seminar 17 mei 2010 over Arbeid en zorg gedurende de levensloop 

 
Sessie 1: Verlofregelingen, zorg en arbeidsparticipatie 
 
Presentaties:  

 The impact of leave policies on child care and household work; is there a labeling effect? 
Maroesjka Versantvoort (UL) 

 Arbeid en zorg in organisaties: onderzoek naar opvattingen over en gebruik van 
verlofregelingen. Bram Peper (EUR) 

 Childbirth and Cohort Effects on Mothers’ Labour Supply: A Comparative Study Using Life 
History Data for Germany, the Netherlands, and Great Britain. Didier Fouarge (ROA) 

Referaat: Ton Janusch (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
 
Sessie 2: Arbeidsmarkt- en emancipatiebeleid en het gebruik van statistieken 
 
Presentaties:  

 Emancipatiebeleid en getallen: een kritisch onderzoek naar de werking van de numerieke 
metafoor. Anja Eleveld (UL) 

 Lies, damned lies and statistics – Preventie van arbeidsongeschiktheid en de Wet 
verbetering poortwachter. Barend Barentsen (UL)  

Referaten: Martijn van der Steen (NSOB) en Renze Portengen (Directie Emancipatie/Ministerie van OCW) 
 
 
Seminar 2 februari 2010 over Sociaal Europa 

 
Sessie 1: Europese integratie en nationaal beleid 
 
Presentaties  

 Economische integratie in de EU, baanzekerheid en de verzorgingsstaat. Ferry Koster 
(UL/AIAS) 

 Werkzekerheid in de EU. Ronald Dekker (UvT) 

 Convergentie en Europeanisering van sociaal- en werkgelegenheidsbeleid. Olaf van vliet 
(UL) 

Referaten: Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen) en Arthur van Riel (Ministerie van Financiën) 
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Sessie 2: De Open Methode van Coördinatie  
 
Presentaties  

 De Open Methode van Coördinatie. Beryl ter Haar (UL) 
 OMC en de Europese sociale indicatoren. Tim Van Rie (Universiteit Antwerpen) 

Referaten: Maarten Keune (AIAS) en Hans Pijnenburg (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
 
 
Studenten-onderzoeksproject: VSNU Student Research Conference 2010 

 
Onder leiding van Beryl ter Haar en Olaf van Vliet is een Leids rechtenstudententeam geselecteerd 
om hun onderzoek “Working Europe?” te presenteren op de VSNU Student Research Conference 
2010. Op de VSNU Student Research Conference krijgen Nederlandse en Vlaamse studenten vanuit 
alle disciplines de kans om via workshops en posters hun onderzoek aan een breder publiek te 
presenteren. Een commissie van hoogleraren heeft de onderzoeken beoordeeld. Belangrijk 
criterium hierbij was dat het moest gaan om maatschappelijk relevant onderzoek. Het Leidse 
onderzoeksteam is geselecteerd voor een presentatie in een workshop.  
 
Working Europe? 
Sinds het uitbreken van de economische crisis luidt de roep van politieke leiders om meer Europese 
coördinatie van economieën en arbeidsmarkten. Echter, vanwege de politieke gevoeligheid van 
macro-economisch, socialezekerheids- en arbeidsmarktbeleid, hebben lidstaten voor deze 
beleidsterreinen geen juridisch bindende bevoegdheden aan de Europese Commissie gedelegeerd. 
Daarom kunnen Europese beleidsmakers alleen gebruik maken van de methode van open 
coördinatie. Binnen deze methode worden doelstellingen opgesteld om bijvoorbeeld de 
werkgelegenheid te verhogen. Vervolgens wordt geprobeerd om deze doelstellingen te bereiken 
door best practices uit te wisselen en door politieke druk die uitgaat van Europese aanbevelingen 
aan de lidstaten. Ook voor het bereiken van de onlangs gelanceerde Lissabon 2020 doelstellingen, 
zoals het vergroten van de werkgelegenheid en het versterken van de houdbaarheid van de sociale 
zekerheidsstelsels, zet de Europese Commissie de methode van open coördinatie in. Vanwege het 
juridisch niet bindende karakter van deze methode, lijkt het nog maar de vraag hoe waarschijnlijk 
het bereiken van de Lissabon 2020 doelstellingen is. Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft het 
Leidse team empirisch onderzoek gedaan naar beleidsveranderingen die EU-lidstaten in het kader 
van de methode van open coördinatie in het verleden hebben doorgevoerd.  
Voor het onderzoek “Working Europe? European Coordination of the Labour Market in an Era of 
Crisis and Ageing” hebben de Leidse studenten een nieuwe database gemaakt van veranderingen 
in het nationale arbeidsmarktbeleid van een groot aantal EU-lidstaten voor de jaren 2005-2009. 
Deze database is veelbelovend voor toekomstig onderzoek. Een eerste analyse van de data laat 
zien dat lidstaten daadwerkelijk beleidsveranderingen hebben doorgevoerd in het kader van de 
Europese werkgelegenheidsstrategie. Dit is interessant, omdat eerdere studies uitwezen dat 
lidstaten zich hadden beperkt tot het overnemen van ideeën en doelstellingen en het bewijzen van 
lippendienst richting de Europese Commissie. Kortom, de bevindingen van de Leidse studenten 
duiden er mogelijk op dat de Europese initiatieven werken. Zo bezien lijkt het vertrouwen van 
Europese beleidsmakers in de Europese coördinatie om de economische situatie te verbeteren en 
de werkloosheid te bestrijden gerechtvaardigd.  
 
Publicatie  
Het paper “Working Europe? European Coordination of the Labour Market in an Era of Crisis and 
Ageing” zal verschijnen in de conferentiebundel van de VSNU. Daarnaast zal het onderzoek worden 
gepubliceerd door het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest. 
 
 
7. Website 
 
In het verslagjaar is de website van het onderzoeksprogramma bijgehouden, mede met het oog op 
de wetenschapscommunicatie. De website omvat informatie over de projectleiding en 
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medewerkers, de omschrijving van het onderzoeksprogramma, de publicaties die verschenen zijn 
in het kader van dit onderzoeksproject (downloadable), informatie over workshops en overige 
activiteiten, alsmede de bereikbaarheid van de medewerkers van het onderzoeksprogramma. URL: 
www.hsz.leidenuniv.nl. 
 
 
8. Onderzoeksmemoranda Hervorming Sociale Zekerheid 
 
Sinds 2007 kent het project een eigen reeks op het terrein van hervorming sociale zekerheid. 
Origineel wetenschappelijk werk wordt door interne editors (Caminada, Goudswaard en Heerma 
van Voss) onderworpen aan een reviewproces. In het algemeen betreft het analyses alsmede 
cijfermateriaal die in een later stadium in gewijzigde vorm - veelal ingekort - neerslaan in 
wetenschappelijke artikelen. Ook papers gepresenteerd tijdens congressen worden na de 
verwerking van het commentaar vaak opgenomen in de onderzoeksreeks. De reeks is integraal te 
raadplegen voor alle wetenschappers via deze website en heeft daardoor een groot (internationaal) 
bereik. Dat blijkt onder meer uit het regelmatig refereren naar deze achtergrondstudies in de 
wetenschappelijke vakliteratuur. Publicatie in de onderzoeksreeks overbrugt de soms lange looptijd 
van (internationale) publicaties, waardoor de nieuwste inzichten zo snel als mogelijk ter 
beschikking staan van de wetenschap. Deze research memoranda zijn opgenomen in de 
publicatielijst onder punt 5. 
 
 
9. Financiën 2010 
 
Het verslagjaar 2010 is nog niet voorbij. Hierdoor is nog niet volledig duidelijk hoe hoog de in 2010 
feitelijk gemaakte kosten precies zullen uitvallen. Het onderstaande overzicht is gebaseerd op een 
prognose van de afdeling FEZ van de Faculteit der Rechtgeleerdheid. De personele lasten zijn 
redelijk precies aan te geven. De kosten betreffen de tewerkstelling van acht onderzoekers, de 
student-assistent, de begeleidingstijd voor de projectleiders (0,1 fte op HGL-niveau) en de 
ondersteuning. De materiële lasten kunnen nog iets hoger uitvallen door aanschaf van literatuur 
e.d.. De post overhead is een verplichte afdracht aan de faculteit cq. universiteit ter compensatie 
van gemaakte kosten (12,5 procent van de door Stichting Instituut Gak beschikbaar gestelde 
tranche). Ook de huisvestingskosten vallen onder de post overhead.  
De raming van de uitgaven tot het eind van 2010 komt uit op € 459.960,-. De onderuitputting van 
de begroting 2010 bedraagt € 24.273,-; hiermee wordt rekening gehouden met de aanvraag voor 
de subsidietranche 2011. Het verschil in salariskosten wordt vooral veroorzaakt door de overstap 
van Koster naar de EUR en door het zwangerschapsverlof van Versantvoort die per 16 november 
2010 bij het SCP zal gaan werken (zie onder punt 2). Anderzijds komen de salarislasten van 
individuele teamleden veelal iets hoger uit dan begroot als gevolg van de in de CAO opgenomen 
secundaire arbeidsvoorwaarden waarvan gebruik is gemaakt (verkoop verlofuren, 
internetvergoeding en zo meer). Samengenomen komen de salarislasten in 2010 naar verwachting 
€ 12.577,- lager uit dan begroot.  
De materiële lasten komen naar verwachting € 8.696,- lager uit. Dat komt door de iets lager dan 
verwachte bezetting waardoor ook de kosten voor kantoor, materialen, telefoon, porto, pc’s e.d. 
wat lager uitvallen. Daarnaast zijn met name de kosten voor aanschaf van data, de reiskosten en 
de post voor de organisatie van workshops lager uitgevallen, hoewel ook dit jaar diverse 
workshops hebben plaatsgevonden in Leiden.  
 
Zie ommezijde voor de financiële verantwoording. 
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Financiële verantwoording Stichting Instituut Gak 
project- en sapnummer: 1802030354      prognose 1 januari 2010 t/m 31 december 2010 
 

Salarislasten onderzoekers fte jaarbasis 
Realisatie jan 
t/m aug 2010 

Prognose sept 
t/m dec 10 Totaal 

H. Nijboer 0,2  € 6.032   € 3.180   € 9.212  
M.C. Versantvoort (uit dienst per 16 nov.)  0,7  € 45.352   € 9.448  

Correctie: vergoeding zwangerschapsverlof   € 8.672-   € 46.128 
F. Koster b (uit dienst per 1 september) 1,0 (50%)  € 25.271    

Correctie: overheveling subsidie naar EUR    € 13.283   € 38.554 
B. Barentsen 0,15  € 9.006   € 4.528   € 13.534  
B.P. ter Haar 1,0  € 39.911   € 20.391   € 60.302  
A. Eleveld 0,9  € 36.425   € 18.352   € 54.777  
O.P. van Vliet 1,0  € 33.081   € 17.230   € 50.311  
     
Salarislasten overig personeel     
Detachering promovendus Rommelse n.v.t.    € 33.000  
Student-assistent 0,3  € 6.660   € 3.361   € 10.021  
J. Been (in dienst per 1 sept 2010) (1,0) € 0 € 0 € 0 
C. Wang (promovenda per 17 sept 2010) (1,0) € 0 € 0 € 0 
     
Salarislasten projectleiding     
C.L.J. Caminada 0,1  € 7.216   € 3.552   € 10.768  
K.P. Goudswaard 0,1  € 9.847   € 4.924   € 14.771  
G.J.J. Heerma van Voss 0,1  € 9.947   € 4.974   € 14.921  
     
Totaal personeelskosten 4,9a    € 356.297  
     

Materiële lasten factor (fte) 
euro fte 

jaarbasis 
 

Totaal 

Kantoor, materialen, telefoon, porto, e.d. 4,9a  € 1.801    € 8.884  
PC (jaarbasis) 4,9a  € 2.476    € 12.216  
Opleidingskosten promovendi 3,5a  € 1.876    € 6.565  
     

  
Realisatie jan 
t/m aug 2009 

Prognose sept 
t/m dec 09 Totaal 

Reiskosten, congresbezoek, e.d.   € 6.597   € 2.070   € 8.667  
Aanschaf literatuur en data   € 331   € 360   € 691  
Organisatie workshops / symposia / gastsprekers € 1.538  € 1.513   € 3.050  
Werving- en selectiekosten   € -   € -   € -  
Overig   € 1.768   € 876   € 2.643  

Sub-totaal     € 42.716  
Ingehouden overhead universiteit en faculteit (12,5% van € 471.570)  € 58.946 

Totaal materiële lasten     € 101.663  
     
Onvoorzien     € 2.000  
     

TOTAAL 2010       € 459.960  

     
Begroting 2010     € 484.233  
Voorschot SIG, tranche 2010     € 471.570  
Onderuitputting tranche 2010     € 24.273 

 
Matching:  
De projectleiders besteden ieder – naast hun begeleidingstijd die in de begroting is opgenomen – naar schatting 0,2 fte 
universitaire onderzoekstijd aan het programma.  
 
(a) In de opstelling van voltijdseenheden (fte) is ook rekening gehouden met de detachering van de nieuwe promovendus, 

waarbij we uitgaan van 0,4 fte en met het feit dat sommige medewerkers niet het gehele jaar in dienst waren. 
(b) Eerst voltijds aanstelling in Leiden; vanaf 1 september 2009 voor 50 procent werkzaam te Leiden en voor 50 procent bij 

AIAS. Vanaf 1 september 2010 aangesteld aan de EUR (gevolg: € 13.283 subsidie van AIAS via Leiden naar de EUR). 
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Werkplan 2011 
 
Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 
 
 
 
1. Samenstelling onderzoeksteam 
 
Het team van het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid bestaat begin 2011 
uit 10 onderzoekers en ondersteuning (0,3 fte), alsmede uit 4 gastonderzoekers; zie de 
Verantwoording 2010 onder punt 2. Specificatie naar functie:  

- 0,65 fte postdoc   2 onderzoekers (Knoef en Barentsen) 
- 3,5 fte promovendi   5 onderzoekers (Ter Haar, Van Vliet, Eleveld, Nijboer en Rommelse) 
- 0,9 fte hoogleraar   3 projectleiders (Goudswaard, Caminada en Heerma van Voss) 
- totaal: 5,05 fte   10 personen 
 

Naast de promovendi die op de begroting drukken zijn er nog twee promovendi werkzaam 
binnen het programma (Been en Wang); zie de toelichting bij de Verantwoording 2010.  
Voor 2011 worden de volgende personele mutaties voorzien. Marieke Knoef komt als post-
doc in dienst voor 0,5 fte. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met Stichting Instituut 
Gak. Drie contracten van promovendi lopen in 2011 af, te weten van Ter Haar (1 mei 2011), 
van Van Vliet (17 september 2011) en van Eleveld (ultimo 2011). 
 
De samenstelling van de begeleidingscommissie blijft ongewijzigd. 
 
 
2. Uitvoering onderzoek 
 
Hieronder wordt aangegeven welk onderzoek in 2011 zal worden verricht. De onderzoekers 
zullen zich beziggehouden met de verdere ontwikkeling en de uitvoering van hun 
(individuele) onderzoeksplannen, waarvan een uitgebreide versie is te raadplegen via 
www.hsz.leidenuniv.nl (onder de knop ‘Verantwoording en Werkplannen’). 
 
a. Goudswaard 
Goudswaard zal naast zijn begeleidingstijd ongeveer 0,2 fte universitaire onderzoekstijd 
besteden aan het onderzoeksprogramma. Hij zal in beide deelprogramma’s (de invloed van 
Europa op de sociale zekerheid en stelselwijzigingen) actief zijn. Daarbij gaat het om 
begeleiding van promotieonderzoek en om aanvullend en ondersteunend onderzoek dat tot 
diverse publicaties zal leiden. 
 Voortbordurend op eerder onderzoek uit medio en eind jaren ’90 zal in 2010 opnieuw 

worden gewerkt aan het in kaart brengen van de inkomensgevolgen van belangrijke 
veranderingen in de sociale zekerheid. Goede aanknopingspunten bieden de hernieuwde 
aandacht voor en het gebruik van de data van het CBS Inkomenspanelonderzoek, en de 
contacten die hierover zijn gelegd met medewerkers van het CBS en Centerdata. 

 Het internationaal vergelijkende onderzoek naar de effectiviteit van het armoedebeleid 
zal in 2011 (voorlopig) worden beëindigd. Naar verwachting zullen in 2011 een of twee 
publicatie in een internationaal tijdschrift verschijnen. 

 In 2011 zal verder onderzoek worden verricht op het terrein van de pensioenen. Zoals 
aangegeven in de Verantwoording 2010 heeft Goudswaard meegewerkt aan een 



- 43 - 

onderzoeksvoorstel in het kader van Netspar over nieuwe Nederlandse 
pensioencontracten. In geval van honorering van dit voorstel zal hieraan een deel van de 
onderzoekstijd worden besteed.  

 Zoals ook in eerdere jaren het geval was, zal een deel van die publicaties betrekking 
hebben op actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid en analyses van het gevoerde 
beleid voor wat betreft hervormingen in de sociale zekerheid.  

 
b. Caminada 
Caminada zal naast zijn begeleidingstijd ongeveer 0,2 fte universitaire onderzoekstijd 
besteden aan het onderzoeksprogramma. Hij zal ook in beide deelprogramma’s actief zijn. 
Daarbij gaat het om begeleiding van promotieonderzoek en om aanvullend en ondersteunend 
onderzoek dat tot diverse publicaties zal leiden. Tevens zullen de externe contacten en 
samenwerkingsverbanden verder worden ontwikkeld en onderhouden. Onderstaande 
specifieke projecten zullen worden voortgezet in 2011: 
 Caminada zal samen met Knoef, Been en Wang het databestand CBS-IPO ter hand 

nemen ten behoeve van het in kaart brengen van de inkomensgevolgen van 
stelselwijzigingen. Dit databestand kan voor meerdere analyse worden gebruikt binnen 
het onderzoeksprogramma.  

 Sociale zekerheid en inkomensverdeling (met Goudswaard). Voortbordurend op eerder 
onderzoek uit medio en eind jaren ’90 zal in 2010 opnieuw worden gewerkt aan het in 
kaart brengen van de inkomensgevolgen van belangrijke veranderingen in de sociale 
zekerheid. Goede aanknopingspunten bieden de hernieuwde aandacht voor en het 
gebruik van de data van het CBS Inkomenspanelonderzoek, en de contacten die hierover 
zijn gelegd met medewerkers van het CBS en Centerdata.  

 Het internationaal vergelijkende onderzoek naar de effectiviteit van het armoedebeleid 
zal in 2011 (voorlopig) worden beëindigd. Naar verwachting zullen een of twee publicatie 
in een internationaal tijdschrift verschijnen. 

 Indien het onderzoeksvoorstel in het kader van Netspar over nieuwe Nederlandse 
pensioencontracten gehonoreerd zal worden, zal Caminada hieraan een deel van zijn 
onderzoekstijd besteden.  

 Mogelijk zal ook in 2011 nog wat aandacht kunnen worden besteed aan de interactie 
tussen fiscaliteit, sociale zekerheid en inkomensverdeling.  

 
c. Heerma van Voss 
Heerma van Voss besteedt binnen dit programma één werkdag per week van de universitaire 
onderzoekstijd aan onderzoek naar de volgende aspecten van hervorming van de sociale 
zekerheid. 
Het project dat beoogt een boek tot stand te brengen over de problematiek rond het 
doorwerken op oudere leeftijd en de arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke 
problemen daaromtrent zal worden voortgezet met als streven om in de loop van 2011 een 
conferentie te organiseren waarop het boek kan worden gepresenteerd. Aan de orde komen 
zowel de AOW-leeftijd, als de particuliere pensioenen en het doorwerken van werknemers na 
de pensioenleeftijd. Het boek moet zowel een inventarisatie bieden van de huidige stand van 
zaken als een toekomstverkenning naar toekomstige ontwikkelingen en hun juridische 
implicaties. Aan het boek zal worden meegewerkt door verschillende deelnemers aan het 
onderzoeksprogramma Hervorming sociale zekerheid en auteurs van buiten. De 
maatschappelijke relevantie van dit project is met name dat de analyse van de problemen 
rond de verhoging van de pensioenleeftijd kan bijdragen tot een betere regulering ervan en 
het voorkomen of op juiste wijze hanteren van overgangsproblemen.  
In het kader van het programma worden door Heerma van Voss ook twee promovendae 
begeleid (Eleveld en Ter Haar). Zowel deze aanstellingen als de begeleidingstijd worden door 
Stichting Instituut Gak vergoed. Daarnaast bereidt de gastonderzoeker Thom Wildeboer ook 
zijn promotie op dit gebied voor, welke door Heerma van Voss wordt begeleid. 
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d. Koster  
Vanaf september 2010 is Koster als gastonderzoeker aan het onderzoeksteam verbonden. 
Binnen het onderzoeksteam Hervorming Sociale Zekerheid zal verder worden gewerkt aan de 
reeds ontwikkelde onderzoeksideeën.  
 
e. Versantvoort  
Per 16 november 2010 zal Versantvoort in dienst treden bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. Zij zal evenwel verbonden blijven aan het Leidse onderzoeksteam in de vorm 
van een gastmedewerkerschap. Het onderzoek voor 2011 zal zich richten op de afronding 
van de verschillende Engelstalige papers die eerder zijn geschreven over het onderzoek naar 
de relatie tussen arbeidstijd en zorgtijd en naar de effecten van vervangende tijdsbesteding 
tijdens loopbaanonderbrekingen op het verdere verloop van loopbanen.  
 
f. Barentsen 
De plannen voor 2011 liggen grotendeels in lijn met die van het onderzoek uit 2010. 
Juridische duiding van de regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zullen centraal 
blijven staan. Hervorming van de regeling voor jonggehandicapten (‘integratie in de 
bijstand/gemeentelijke uitvoering) is daarbij een speerpunt.  
In de loop van 2011 moet het handboek over de WIA gereed komen. Verder is er het  
voornemen om de bijdragen aan een mensenrechtenhandboek, waarvoor Barentsen o.m. de 
hoofdstukken inzake het verbod van dwangarbeid en het recht op sociale zekerheid heeft 
geschreven, te voltooien.  Tevens bestaat het plan – dit was ook al een plan voor 2010 – een 
bijeenkomst te organiseren rond het thema werkgeversaansprakelijkheid en wettelijke 
verzekering van het risque professionnel.  
In overleg met Heerma van Voss zal Barentsen bijdragen aan het onderzoek over de positie 
van de ‘oudere werknemer/uitkeringsgerechtigde’. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn 
naar de implicaties van de verhoging van de AOW-leeftijd voor andere sociale verzekeringen 
en voorzieningen.  
Verder blijft begeleiding/advisering van de ‘ juridische’ promovendi binnen het project (o.a. 
Wildeboer en Rommelse) een van de taken. 
 
g. Eleveld  
Naar aanleiding van de paperpresentaties is besloten om de analyse van documenten en 
interviews te verdiepen aan de hand van methodieken die zijn ontwikkeld binnen de 
taalwetenschappen. Deze analyse zal hoofdzakelijk plaatsvinden in het najaar van 2010. Aan 
de hand van de uitkomsten zullen de kernhoofdstukken van het proefschrift die handelen 
over de ontwikkeling van het levensloop denken en de totstandkoming van de 
levensloopregeling in het voorjaar van 2011 worden aangepast. De periode tot oktober 2011 
zal verder uitgetrokken worden om de overige hoofdstukken (inleiding, theorie, 
methodologie en ‘de nieuwe werker’) verder te bewerken en de conclusie van het proefschrift 
te schrijven.  
In 2011 zal Eleveld haar proefschrift afronden. 
 
h.  Ter Haar  
De laatste drie maanden van 2010 staan in het teken van zoveel mogelijk (af)schrijven van 
de hoofdstukken in het proefschrift. Daarbij gaat het om de beschrijvingen van de analyses 
(hoofdstukken 3 en 5) die zijn gemaakt op basis van de twee theoretische hoofdstukken over 
soft law (hoofdstuk 2) en de potentiële integratie capaciteit (hoofdstuk 4) en het schrijven 
van het empirische hoofdstuk (hoofdstuk 6). Voor het empirische hoofdstuk moeten nog een 
groot aantal coderingen worden gedaan betreffende de OMC SI. Gegeven de tijd zal dit 
mogelijk niet haalbaar meer zijn en worden doorgeschoven naar het begin van 2011 en 
mogelijk een nieuw studentenonderzoeksproject in het voorjaar van 2011. In het laatste 
geval zal het onderzoek nog wel worden uitgevoerd, maar geen onderdeel meer zijn van het 
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proefschrift. De resultaten daarvan zullen dan in een apart artikel worden verwerkt dat voor 
publicatie zal worden aangeboden aan een (internationaal) tijdschrift.  
De planning is om in de maand januari 2011 de conclusies te schrijven, waarmee een eerste 
concept van het proefschrift af zal zijn. De resterende maanden worden gebruikt voor het 
verwerken van opmerkingen op het eerste concept, schrijven van nog meer papers op basis 
van het proefschrift en aanbieden daarvan aan (internationale) tijdschriften en het drukklaar 
maken van de finale versie van het proefschrift.  
De uiteindelijke opbrengst is een proefschrift dat het inzicht in de juridische dynamiek van de 
open methode van coördinatie (omc) zowel verdiept als verbreedt. De analyse van de 
normatieve kwaliteit van de omc verdiept de juridische kennis over de omc. Het onderzoek 
verbreedt de kennis over de omc met de analyse naar de potentiële integratie capaciteit en 
de kwantitatieve analyse van de beleidsactiviteiten die op nationaal niveau, mede in het 
kader van de omc, plaatsvinden. Op die manier maakt het onderzoek vanuit een juridisch 
perspectief meer inzichtelijk wat de invloed van het uitbreidende integratie instrumentarium 
van de EU is op de sociale zekerheid en op welke wijze dit instrumentarium, in theorie en in 
praktijk, doorwerkt op het nationale niveau. Juist in tijden waarin de sociale zekerheid onder 
economische en demografische druk staat is het van belang om te weten welke 
beleidssturende krachten op welke wijze worden uitgeoefend op de hervorming daarvan. Dit 
proefschrift draagt daaraan bij voor zover het de invloed van de omc betreft, geheel 
beschouwd vanuit een juridisch perspectief.  
Overige activiteiten: 
 Voortzetting passieve en actieve deelname aan relevante conferenties, waaronder het 

organiseren en voorstellen van een panel genaamd ‘The Best Practice of EU Soft Law 
Governance’ voor de EUSA Twelfth Biennial International Conference Boston 3-5 March 
2011. 

 De database (met Van Vliet en Copeland) over de hervormingen van het 
arbeidsmarktbeleid van de EU-lidstaten in het kader van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie zal worden uitgebreid met gegevens voor meer landen en 
jaren. Daarnaast zal de database worden uitgebreid met gegevens betreffende 
hervormingen van het beleid ter bestrijding van sociale uitsluiting. Overwogen wordt om 
de data toegankelijk te maken via een aan het project gelieerde website. 

 Met Kun en Garcia-Muñoz Alhambra afmaken en voor publicatie aanbieden van het paper 
over de normatieve kwaliteit en de normerende werking van de gedragscodes en 
internationale kaderovereenkomsten. 

 Samen met Van Vliet organiseren van een seminar rondom de promoties waarin de 
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van de onderzoeken centraal staan. 

 Schrijven van artikelen op basis van en in het verlengde liggende van het proefschrift en 
deze voor publicatie aanbieden bij (internationale) tijdschriften. 

 
i. Nijboer 
In 2011 wordt verder voortgebouwd op het theoretisch kader. Daarbij is de vraagstelling in 
voorgaande jaren verder uitgewerkt en is er een overzicht opgeleverd van de relevante 
gedragseconomische inzichten, alsmede de instrumenten voor de overheid die hieruit 
voortvloeien.  
In 2010 is besloten de focus van het onderzoek ietwat te verleggen. Beperktere aandacht 
wordt besteed aan de fundamenteel-theoretische discussie over de inzet van 
gedragseconomische instrumenten en het gebruikmaken van alternatieve 
welvaartsmaatstaven (als alternatief voor de standaard door economen gebruikte ‘revealed 
preferences’). Deze thema’s komen in het proefschrift nog wel aan de orde, maar worden 
minder uitputtend onderzocht dan eerder voornemens. 
Daartegenover staat dat –meer dan eerder vermeld- het onderzoek gericht zal zijn op de 
relatie tussen de specifieke functies van de sociale zekerheid en gedragseconomische 
instrumenten. Ook de toepassing op praktische beleidsvraagstukken krijgt meer aandacht. 
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Eind 2010 wordt verder gewerkt aan een afwegingskader. In dit afwegingskader komen drie 
onderdelen aan de orde. Ten eerste wordt de vraag beantwoord onder welke condities 
gedragseconomische instrumenten effectief zijn. Ten tweede wordt geschetst welke 
instrumenten (bijvoorbeeld standaardopties, het aanbieden van commitment mechanismes 
en framing) wanneer kunnen worden ingezet en ten derde is er aandacht voor partijen die 
gebruik kunnen maken van gedragseconomische instrumenten. Zo kan de overheid over het 
hele scala aan instrumenten beschikken. Voor cao-partijen geldt op sommige gebieden 
hetzelfde. Werkgevers of bedrijven hebben (terecht) minder vergaande mogelijkheden tot 
interventie.  
Met behulp van het afwegingskader kunnen beleidsmakers, bestuurders en werkgevers 
beslissen of en zo ja welk gedragseconomisch instrument zal worden ingezet.  
Eind 2010 en begin 2011 wordt het afwegingskader toegepast op het pensioendomein. 
Daarin is in Nederland een verschuiving te voorzien naar meer individuele 
verantwoordelijkheid. Het hoofdstuk gaat in op de wijze waarop deze keuzevrijheid optimaal 
kan worden vormgegeven. Daarbij is er aandacht voor de verschillende pijlers, . Betrokken 
worden ook de ontwikkelingen zoals voorgesteld in het pensioenakkoord van sociale partners 
en de aanbevelingen voor nieuwe pensioencontracten van Goudswaard e.a. (2010). Hoe 
dienen pensioencontracten vormgegeven te worden als maximaal rekening wordt gehouden 
met de inzichten uit de gedragseconomie? 
De bedoeling is dat (een deel van) de hoofdstukken uit het proefschrift ook als losse papers 
worden gepubliceerd. 
 
j. Rommelse  
In 2011 zal Rommelse in de eerste plaats de resultaten van zijn onderzoek uit 2010 
neerleggen in een research memorandum. In de tweede plaats is het voornemen om op 
basis daarvan voor een wetenschappelijk tijdschrift een artikel te schrijven over de vraag 
waarom werknemers (wettelijk) verplicht verzekerd zijn tegen het risico van inkomensverlies 
als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Daarbij zal tevens worden ingegaan op de 
rechtvaardiging voor de loondoorbetaling bij ziekte, omdat dit inhoudelijk ook kan worden 
beschouwd als een inkomensverzekering voor werknemers. In de derde plaats zal 
voornoemd research memorandum dienen als basis voor de beantwoording van één van de 
deelvragen van het proefschrift, te weten: Waarom heeft de overheid de 
verantwoordelijkheid genomen voor de inkomensbescherming van werknemers tijdens 
(kortdurende en langdurige) arbeidsongeschiktheid? Daarbij komt overigens niet alleen de 
motivering voor de loondoorbetaling bij ziekte en de werknemersverzekeringen (ZW, Wet 
WIA) aan de orde, maar ook de motivering voor de werkgeversaansprakelijkheid voor 
arbeidsongevallen en beroepsziekten. Voor dit laatste zal de rechtseconomische literatuur 
over het aansprakelijkheidsrecht worden onderzocht. Dit kan wellicht leiden tot een 
wetenschappelijk artikel over de voor- en nadelen van schuld- versus risicoaansprakelijkheid 
voor werkgevers. Tot slot bestaat het voornemen om te onderzoeken wat op basis van de 
economische theorie, meer in het bijzonder de verzekeringstheorie, kan worden gezegd over 
een optimale verdeling van verantwoordelijkheid tussen overheid, sociale partners en 
individu.  

 
k. Van Vliet  
 Van Vliet zal verder werken aan het paper over de invloed van international economische 

integratie op verzorgingsstaten. Het stuk zal worden ingediend bij een internationaal 
tijdschrift. 

 Onderzoek naar ‘peer pressure’. Dit onderzoek zal verder worden uitgewerkt. De 
onderzoeksresultaten zullen worden beschreven in een paper, dat zal worden ingediend 
bij een internationaal tijdschrift. 

 De database (met Ter Haar en Copeland) over de hervormingen van het 
arbeidsmarktbeleid van de EU-lidstaten in het kader van de Europese 
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werkgelegenheidsstrategie zal worden uitgebreid met gegevens voor meer landen en 
jaren. 

 Samen met Ter Haar organiseren van een seminar rondom de promoties waarin de 
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van de onderzoeken centraal staan. 

 In 2011 zal Van Vliet zijn proefschrift afronden. 
 
l. Been  
In 2011 is het de bedoeling een redelijke slag te maken betreffende de ideeën omtrent de 
kern van het project. De onderzoeksvragen zijn helder in kaart gebracht evenals de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de data alswel de relevante variabelen voor één of 
enkele van de te beantwoorden onderzoeksvragen. Daarnaast zal er in kaart gebracht 
worden welke methodiek het best van toepassing is op het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen met de beschikbare vorm van de data. 
Wat betreft de macro-economisch getinte onderzoeken is ten doel gesteld om het project 
betreffende arbeidsmarktinstituties en inkomensongelijkheid uiterlijk begin tweede kwartaal 
in een vorm te hebben waar vanuit gewerkt kan worden naar een artikel. Tevens is ten doel 
gesteld externe feedback te ontvangen ter bevordering van een artikel en de zichtbaarheid 
van het project. Bij voorkeur zou dit een (doorzaag)seminar kunnen behelzen.  
2011 zal daarnaast grotendeels gebruikt worden om één of meerdere andere ideeën vanuit 
een macro-economisch perspectief uit te werken. Bij voorkeur gaat het hier om een 
regionale benadering van inkomensongelijkheid. Indien mogelijk, wordt er een ruimtelijk 
econometrische analyse gedaan naar de inkomensongelijkheid tussen regio’s binnen de 
Europese Unie. Voortbouwend op het convergentievraagstuk binnen het project van 
Hervormingen in de Sociale Zekerheid zal een regionaal-ruimtelijke benadering als 
complementair beschouw kunnen worden.  
 
m. Wang  
In 2011 zal de vraagstelling van het promotieonderzoek worden uitgewerkt in nauw overleg 
met de (co)promotoren. 
 
 
3. Output 
 
Het onderzoek zal in 2011 diverse wetenschappelijke publicaties opleveren. De promovendi 
worden verder gestimuleerd om te publiceren. Belangrijke doelstelling is dat leden van het 
team ook regelmatig samen zullen publiceren. Daarmee kan ook de meerwaarde van 
multidisciplinair onderzoek meer gestalte krijgen. Er wordt gemikt op artikelen in zowel 
nationale als internationale tijdschriften en boekdelen. Daarnaast zullen onderzoeksrapporten 
worden geschreven die, evenals de artikelen, openbaar worden gemaakt via webpublicatie. 
Voorts zal er naar worden gestreefd om relevante bijdragen te leveren aan het publieke 
debat over (de toekomst van) het stelsel van sociale zekerheid, onder meer in de vorm 
externe lezingen. 
 
 
4. Workshops en seminars 
 
In 2011 worden wederom themamiddagen gepland. Daarin zullen afwisselend 
onderzoekspresentaties van teamleden en presentaties van uit te nodigen experts 
plaatsvinden. Tevens zullen externe opponenten worden aangezocht. Informatie (abstracts, 
papers, onderzoekers, referenten) wordt geplaatst op de website, mede met het oog op 
wetenschapscommunicatie.  
Daarnaast zullen Van Vliet en Ter Haar een seminar organiseren over de wetenschappelijke 
opbrengsten en de maatschappelijke relevantie van hun (promotie-)onderzoeken.  
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Heerma van Voss is van plan in 2011 een bijeenkomst te organiseren als het boek over 
pensioenleeftijd/vergrijzende werknemer gereed is.  
 
 
5. Financiën 2011 
 
Het onderstaande overzicht is gebaseerd op een prognose van de afdeling FEZ van de 
Faculteit der Rechtgeleerdheid. De personele lasten zijn nog niet heel precies aan te geven 
aangezien de CAO-onderhandelingen nog niet zijn afgerond. De kosten betreffen de 
tewerkstelling van acht onderzoekers, de begeleidingstijd voor de projectleiders (0,1 fte op 
HGL-niveau) en de secretariële ondersteuning. Volgens de berekening van de afdeling FEZ is 
een bescheiden stijging voorzien van 0,5% van de gemiddelde salarislast ten opzichte van 
2010; veiligheidshalve nemen we een post onvoorzien op van € 5000 voor eventuele hogere 
indexering van de salarissen als gevolg van CAO-overleg.  
In de begroting 2011 zijn ook de aangekondigde indiensttreding van Knoef en de 
contractbeëindigingen van Ter Haar, Van Vliet en Eleveld (zie onder 1) verwerkt.  
De materiële lasten zijn geschat. De post overhead is een verplichte afdracht aan de faculteit 
cq. universiteit ter compensatie van gemaakte kosten (12,5 procent van de Stichting 
Instituut Gak beschikbaar gestelde tranche). Ook de huisvestingskosten vallen onder de post 
overhead.  
In totaal voorzien wij voor 2011 een uitgave van € 354.107,-. Dat bedrag is lager dan de 
normale jaartranche op basis van onze initiële projectbegroting. Gezien de onderuitputting 
2010 (€ 24.273,-) vragen wij voor het jaar 2011 een subsidietranche (voorschot) van € 
329.834,-. 
De Afdeling FEZ van de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden zal in het geval van 
goedkeuring van het onderhavige Werkplan 2011 een rekening sturen aan Stichting Instituut 
Gak, conform het format dat wij hebben ontvangen.  
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Begroting Stichting Instituut Gak    
project- en sapnummer: 1802030354      prognose 1 januari t/m 31 december 2011 
   
Salarislasten fte jaarbasis   

H. Nijboer 0,2   € 10.456  

M. Knoef 0,5   € 37.871  

B. Barentsen 0,15   € 14.379  

B.P. ter Haar (einde contract 1 mei 2011) 1,0   € 21.499  

A. Eleveld (einde contract 31 december 2011) 0,9   € 57.575  

O.P. van Vliet (einde contract 17 september 2011) 1,0   € 42.230  
    

Salarislasten overig personeel    

Detachering promovendus    € 33.000  

student-assistent 0,3   € 10.671 
    
Salarislasten projectleiding    

C.L.J. Caminada 0,1   € 11.068  

K.P. Goudswaard 0,1   € 14.905  

G.J.J. Heerma van Voss 0,1   € 14.982  
    
Totaal personeelskosten 3,9a   € 268.636 
    

Materiële lasten factor (fte) 
euro fte 

jaarbasis  

Kantoor, materialen, telefoon, porto, e.d. 3,9a  € 1.855   € 7.187  

PC (jaarbasis) 3,9a  € 2.550   € 9.883  

Opleidingskosten promovendi 2,6a  € 1.932   € 5.072  

Reiskosten, congresbezoek, e.d.    € 8.000  

Aanschaf literatuur en data    € 2.500  

Organisatie workshops / symposia / gastsprekers    € 4.000  

Overig    € 2.600  

Sub-totaal    € 39.242  

Overhead universiteit en faculteit (12,5% van de omzet)b   € 41.229 

Totaal materiële lasten    € 80.471  
    
Onvoorzien    € 5.000  
    

TOTAAL 2011      € 354.107  

Restant voorschot SIG, tranche 2010    € 24.273 

Benodigd voorschot SIG, tranche 2011    € 329.834  
 
Matching:  
De projectleiders besteden ieder – naast hun begeleidingstijd die in de begroting is opgenomen – naar schatting 0,2 fte 
universitaire onderzoekstijd aan het programma.  
 
(a) In de opstelling van voltijdseenheden (fte) is ook rekening gehouden met de detachering van de nieuwe promovendus, 

waarbij we uitgaan van 0,4 fte en met het feit dat sommige medewerkers niet meer het gehele jaar in dienst zullen zijn. 
(b) Verplichte afdracht aan de faculteit cq. universiteit ter compensatie van gemaakte kosten. Ook de huisvestingskosten 

vallen onder de post overhead. De universitaire rekenregel voor overhead is: 12,5% van de onderzoeksomzet, te weten: 
(personele lasten + materiële lasten + onvoorzien) / 0,875* 12,5%. De facto gaat het om 12,5% van de door Stichting 
Instituut Gak beschikbaar gestelde jaartranche. Vanzelfsprekend is bij de berekening van de overhead voor het jaar 2011 
rekening gehouden met de teveel betaalde overhead in 2010 (onderuitputting begroting 2010).
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Cumulatieve uitgaven in relatie tot totaal 
toegekende subsidiebedrag 
 
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de door ons ontvangen subsidiebedragen van 
Stichting Instituut Gak zich verhouden tot enerzijds de uitgaven aan het onderzoeksteam en 
anderzijds tot het totaal toegekende subsidiebedrag van € 2.663.901,- (op basis van de door 
Stichting Instituut Gak geaccordeerde begroting; brief 28 oktober 2005). 
 
 

Projectbegroting Stichting Instituut Gak   
project- en sapnummer: 1802030354      prognose t/m 31 december 2011 
   
 Subsidie Uitbetaald 

   
Door SIG geaccordeerde begroting (brief 28 oktober 2005)  € 2.663.901   

Voorschot subsidietranche 2006   € 120.000  

Subsidietranche 2006, (brieven 3 nov en 13 dec 2006)   € 57.496  

Subsidietranche 2007 (brief 13 december 2006)   € 457.478  

Subsidietranche 2008 (brief d.d. 13 december 2007)   € 439.178  

Subsidietranche 2009 (brief d.d. 17 december 2008)   € 443.345  

Subsidietranche 2010 (brief d.d. 17 december 2009)   € 471.570  

   
Totaal ontvangen (ultimo 2010)   € 1.989.067  

Restant subsidie (ultimo 2010)  € 674.834  

   
Gevraagde subsidietranche 2011  

(= begroting 2011 -/- onderuitputting 2010)  € 329.834  

Stand ultimo 2011 
 

 € 2.318.901 

Restant subsidie (ultimo 2011) 
 € 345.000 

 

 

 
 
Zie ommezijde voor een specificatie. 
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Projectie over de jaren 2006-2011 Afrekening Afrekening Afrekening Afrekening Prognose Schatting Looptijd 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006-2011 
      Salarislasten einde contract          
H. Nijboer: 1 mei 2007 30-apr-12 6.295 31.353 35.854 8.454 9.212 10.456  101.624  
M.C. Versantvoort: 8 mei 2006 16-nov-10 36.663 42.596 62.424 67.087 46.128   254.898  
M. Keading: 1 december 2006 30-sep-07 3.812 34.519      38.331  
F. Koster: 1 januari 2008 1-sep-10   65.287 58.932 38.554   162.773  
B. Barentsen: 1 december 2007 30-nov-12  912 10.168 10.458 13.534  14.379   49.450  
B.P. ter Haar: 1 mei 2006 30-apr-11 31.391 49.295 53.790 59.469 60.302  21.499   275.747  
A. Eleveld: 9 oktober 2006 1-jan-12 9.764 45.480 49.680 53.698 54.777  57.575   270.973  
O.P. van Vliet: 18 sept. 2006 17-sep-11 8.684 31.937 37.417 48.248 50.311  42.230   218.827  
M. Knoef: 1 januari 2011 31-dec-13       37.871   37.871  
Detachering A. Rommelse     33.000 33.000 33.000 99.000 
Detachering B. van Riel  6.426 3.719-     2.707 
Student-assistent / secretaresse  4.805 13.612 8.965 7.426 10.021  10.671  55.500 
C.L.J. Caminada (projectleider)  5.440 8.927 9.633 10.434 10.768  11.068   56.270  
K.P. Goudswaard (projectleider)  8.522 13.310 13.970 14.654 14.771  14.905   80.131  
G.J.J. Heerma van Voss (idem)  8.260 12.802 13.732 14.408 14.921  14.982   79.104  
Totaal personeelskosten  130.063 281.024 360.919 386.267 356.297  268.636   1.783.206  
       Materiële lasten         
Kantoor, materialen, telefoon, porto, e.d. 4,480  10.382 10.144 10.361 8.884 7.187 51.440 
PC (jaarbasis)  6.160 14.276 13.949 14.247 12.216 9.883 70.730 
Opleidingskosten promovendi  833 6.352 8.395 6.374 6.565 5.072 33.591 
Reiskosten, congresbezoek, e.d.  1.492 5.127 10.117 10.807 8.667 8.000 44.210 
Aanschaf literatuur en data  1.022 2.463 1.509 1.645 691 2.500 9.830 
Organisatie workshops / symposia / gastsprekers 561  871 1.238 227 3.050 4.000 9.948 
Werving- en selectiekosten  6.155      6.155 
Overig  3.759 961 745 1.011 2.573 2.600 11.549 
Overhead universiteit en faculteit  22.187 58.459 54.897 55.418 58.946  41.229   291.136  
Totaal materiële lasten  46.650 98.891 100.994 100.090 101.663  80.471   528.759  
         Onvoorzien      2.000 5.000 7.000 
         
TOTAAL   176.713 379.915 461.914 486.357 459.960  354.107   2.318.901 

 Toegekende subsidie (28-10-05) € 2.663.901        
Subsidietranche 2006  177.496 177.496 177.496 177.496 177.496 177.496  
Subsidietranche 2007   457.478 457.478 457.478 457.478 457.478  
Subsidietranche 2008    439.178 439.178 439.178 439.178  
Subsidietranche 2009     443.345 443.345 443.345  
Subsidietranche 2010      471.570 471.570  
Gevraagde subsidietranche 2011       329.834  
Schatting tranche 2012         
Schatting tranche 2013         
Stand ultimo  177.496 634.974 1.074.152 1.517.497 1.989.067 2.318.901  

    Restant subsidie (ultimo)  2.486.405 2.028.927 1.589.749 1.146.404 674.834 345.000  



- 52 - 

Verdere planning en afronding project 
 
In de oorspronkelijke gehonoreerde subsidieaanvraag is uitgegaan van een projectduur van 
circa 5 jaar. In de loop van het jaar 2006 is het onderzoeksteam opgebouwd, maar eigenlijk 
pas vorig jaar nagenoeg op volle sterkte gekomen. De planning is er, evenals in de 
rapportage van vorig jaar, op gericht om het programma rond eind 2012 af te ronden, met 
enige uitloop naar het jaar 2013. Deze planning spoort met de hierboven opgestelde 
berekening van de cumulatieve uitgaven. Ultimo 2011 is, naar het zich laat aanzien, nog  
345 duizend euro van het toegekende subsidiebedrag beschikbaar. De jaartranche bedraagt 
– bij volledige bezetting – ongeveer 0,5 miljoen euro, maar dit bedrag zal na 2011 dalen tot 
0,25 miljoen euro als gevolg van het aflopen van aanstellingen van onderzoekers. De 
financiering zal tot ongeveer eind 2012 / begin 2013 toereikend zijn. 
 
Het voorgaande betekent dat de inhoudelijke afronding van deelprojecten ook in de tijd 
gespreid zal zijn. Zoals hiervoor in het Werkplan aangegeven zullen de proefschriften van 
Van Vliet, Ter Haar en Eleveld in 2011 worden afgerond. Van Vliet en Ter Haar werken aan 
deelprogramma 2.1. Dat geldt ook voor Koster, die per 1 september naar de Erasmus 
Universiteit is vertrokken, maar nog wel als gastmedewerker aan het Leidse project 
verbonden blijft. Dit betekent dat deelproject 2.1 eind 2011 voor een belangrijk deel zal zijn 
afgerond. In verband hiermee zullen Ter Haar en Van Vliet, zoals hiervoor aangegeven, een 
seminar organiseren om de wetenschappelijke opbrengsten en de maatschappelijke 
relevantie van het onderzoek te bespreken. Deelproject 2.1 zal vanaf 2012 nog hooguit een 
zeer beperkte onderzoeksinzet ten laste van Stichting Instituut Gak kennen. Deelproject 2.2 
zal langer doorlopen (promotie-onderzoeken Nijboer, Rommelse en het onderzoek van de 
postdocs Barentsen en vanaf 1 januari 2011 Knoef).  
Als het gehele project tot een afronding komt zal een groter symposium worden 
georganiseerd. Over de inhoud en de vormgeving van de afsluitende conferentie zal worden 
beslist aan de hand van de dan beschikbaar komende eindresultaten van het onderzoek, 
afstemming met collega-onderzoekers van andere projecten van de Stichting en de 
actualiteit van dat moment. Uiteraard zal een en ander nauw worden afgestemd met de 
Stichting Instituut Gak. De resultaten van het project zullen in een toegankelijke, 
samengevatte vorm in een overzichtsdocument/rapport beschikbaar worden gesteld, waarbij 
vanzelfsprekend de maatschappelijke relevantie de nodige aandacht krijgt. Naar aanleiding 
van het overleg met de heer Van Lieshout en mevrouw Krol wordt er niet voor gekozen om 
een overzichtsboek samen te stellen. Wel zullen alle onderliggende publicaties beschikbaar 
worden gesteld (via de website, Wiki en/of op CD-rom). 
 
 
 


