
Inschakeling in de arbeidsmarkt door
werkverplichting. Huidige Europese
workfare-initiatieven

Definitie van ‘Workfare’

Op dit ogenblik bestaat er geen consensus over
een eenduidige definitie van ‘workfare’. Het ge-
bruik van de term varieert in de tijd en naargelang
van het land (Peck 1998). Voor dit gebrek aan dui-
delijkheid kunnen voornamelijk twee redenen
worden aangehaald. In vergelijking met andere so-
ciale-beleidsmaatregelen, zijn ‘workfare-maatrege-
len’ niet gemakkelijk te definiëren, noch in termen
van hun doelstelling (b.v. in vergelijking met ‘her-
stelmaatregelen’), noch in termen van de doelgroep
waartoe ze zich richten (b.v. in vergelijking met
‘pensioenregelingen’).

Bovendien is ‘workfare’ altijd al
een politiek geladen term geweest.
Toen de term tijdens de regering
Nixon in 1969 voor het eerst werd
gebruikt, werd de maatregel voor-
gesteld als een bijzonder positief
alternatief voor de passieve inko-
mensverzekering. Het idee om
onvoorwaardelijke uitkeringen te
vervangen door werkverplichting
(voor sommigen) komt bij het pu-
bliek in de meeste landen goed
over. In Noorwegen, bijvoorbeeld,
bleek uit een enquête dat 98 per-
cent van de bevolking achter het
idee stond dat jonge steuntrekkers
in ruil voor een uitkering moesten
werken (Flaa en Lødemel, 1993).
De term is echter politiek in diskre-
diet geraakt in alle landen die hier
worden behandeld. In het afgelo-

pen decennium werd hij meestal gebruikt als een
soort scheldwoord door tegenstanders van beleids-
maatregelen waarvan ze vinden dat ze het funda-
menteel recht op bijstand uithollen (Shragge,
1997). In Europa wordt het woord ‘workfare’ door
beleidsmakers vaak gebruikt als contrast om uit te
leggen wat de nieuwe maatregelen niet zijn. Alleen
de politieke rechterzijde in de VS gebruikt de term
nog om beleidsmaatregelen aan te duiden waar zij
achter staan.

Het gebrek aan duidelijkheid over wat ‘workfare’
nu echt is, heeft niet kunnen verhinderen dat de
term zijn intrede heeft gedaan in het publieke en
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academische discours. In de drie grootste Ameri-
kaanse dagbladen kwamen in 1995 meer verwij-
zingen voor naar ‘workfare’ dan in de hele periode
tussen 1971 en 1980 (Peck 1999a). In de academi-
sche literatuur wordt een vergelijkbare tendens
vastgesteld. Van de 90 artikelen waarin ‘workfare’
werd behandeld, werden er slechts 11 vóór 1990
gepubliceerd (Social Citation Index). Het gebruik
van de term in de academische literatuur weerspie-
gelt de dubbelzinnigheid ervan en de wazige gren-
zen tussen ‘workfare’ en aanverwante beleidsmaat-
regelen.

De definitie die hier wordt voorgesteld omvat drie
hoofdkenmerken: dat tewerkstellingsbijstand dwin-
gend is, dat het in de allereerste plaats om werk gaat
en dat deze beleidsmaatregel zich richt tot het laag-
ste niveau van overheidsbijstand. Workfare-maatre-
gelen worden hier derhalve gedefinieerd als be-
leidsmaatregelen die van mensen vereisen dat ze
werken in ruil voor sociale-bijstandsuitkeringen of
in plaats daarvan.

‘Workfare’ is verplichtend

Vroegere definities die zich op de vorm baseerden,
legden de nadruk op verplichting als belangrijkste
onderscheidende kenmerk van ‘workfare’ (bv.
Walker, 1991, Wiseman, 1993, Jordon, 1996, Shrag-
ge, 1997). Hierbij wordt een programma als ver-
plichtend gedefinieerd indien het feit dat niet aan
de vereiste van werk wordt beantwoord het risico
inhoudt dat de uitkeringen worden verloren of ver-
minderd (zelfs indien dergelijke sancties door de
voorschriften van een welbepaald programma niet
opgelegd zijn).

De verplichting die in het kader van workfare
wordt opgelegd, toont aan dat beleidsmakers ervan
uitgaan dat voor sommige mensen dwang noodza-
kelijk is. Dit wordt als een van de voornaamste on-
derliggende kenmerken van workfare-maatregelen
beschouwd. Deze verplichting – minstens voor een
deel van het cliëntenbestand – heeft te maken met
het feit dat sommige mensen ervoor ‘kiezen’ om
‘afhankelijk’ te zijn van bijstand (‘rationele afhank-
elijkheid’) of zo veraf zijn komen te staan van de ar-
beidsmarkt dat ze niet vrijwillig opnieuw willen of
kunnen intreden (‘irrationele afhankelijkheid’).
Noch betaald werk op de ‘gewone’ arbeidsmarkt,

noch het arbeidsprogramma zelf worden geacht
voldoende stimulansen of mogelijkheden te bieden
opdat alle leden van de doelgroep er uit vrije wil
zouden voor kiezen. Deze verplichting is in eerste
instantie belangrijk omdat ze een serieuze impact
heeft op de rechten van degenen die worden ge-
dwongen en ten tweede omdat ze aantoont dat er
(door de beleidsmakers) wordt van uitgegaan dat
het werkloosheidsprobleem niet enkel en alleen te
wijten is aan een gebrek aan (geschikte) jobs.

Workfare maakt deel uit van sociale
bijstand

De meeste definities leggen zich toe op program-
ma’s die verband houden met sociale bijstand. Het
is niet verwonderlijk dat Amerikaanse auteurs de
term meer eenvormig dan Europese auteurs ge-
bruiken om te verwijzen naar programma’s die te
maken hebben met door de overheid voorziene
sociale voorzieningen of ‘bijstand’ (Shragge 1997).
Europese commentatoren hadden een bredere kijk
op overdrachtsprogramma’s en omvatten ook be-
leidsmaatregelen die vooral binnen sociale-verze-
keringsprogramma’s worden aangeboden. Stan-
ding (1990:678) concentreert zich op verplichte
‘werkgebonden activiteiten’ en zijn overzicht van
de Europese programma’s omvat zowel arbeids-
markt- als sociale-beleidsinitiatieven (ibid.).

Hier wordt workfare gedefinieerd hetzij als een
voorwaarde voor het ontvangen van sociale bij-
stand, hetzij als een alternatieve voorziening (in
plaats van). Sommige van de workfare-maatrege-
len die hier worden besproken, hebben betrekking
op verzekerde populaties en de mate waarin maat-
regelen voor verzekerde en niet-verzekerde groe-
pen erin worden opgenomen en elkaar overlappen
is een belangrijk vergelijkingspunt. De nadruk ligt
echter op wat er gebeurt met mensen die zonder
enige andere bestaansmiddelen moeten rondko-
men – mensen dus die afhankelijk zijn van het fun-
damentele recht op bijstand.

Sociale bijstand verwijst hier naar de ultieme ink-
omensverzekeringsprogramma’s die in de zeven
landen na een inkomens- en vermogensonderzoek
(middelenonderzoek) worden toegekend. De toe-
passing van voorwaarden is een inherent kenmerk
van sociale bijstand. Dit vloeit voort uit de aanvul-
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lende rol die ze vervullen: uitkeringen kunnen
slechts worden toegekend nadat eerst andere mid-
delen werden onderzocht. Bovendien, als we de-
zelfde redenering volgen, wordt van iedereen die
als gezond wordt beschouwd overal verwacht dat
hij of zij beschikbaar werk zoekt en aanneemt. De
invoering van ‘workfare’ versterkt deze laatste
voorwaarde nog door de invoering van de vereiste
om het werk te aanvaarden dat door de overheid
die de uitkeringen betaalt wordt aangeboden of
verzekerd.

Net als een gewone ruil tussen werk en uitkerin-
gen, zijn er drie manieren waarop ‘workfare’ bij-
stand kan vervangen (of in plaats van bijstand kan
worden aangeboden). In sommige landen wordt
aan begunstigden die aan werkactiviteiten deelne-
men een zogenaamd ‘loon’ betaald, alhoewel het
rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking
wordt gesteld via de overheid die de uitkeringen
voorziet. Elders is het de doelstelling om de uitke-
ring van (passieve) bijstand volledig stop te zetten
en te vervangen door een ‘workfare’ voor alle aan-
vragers die onder een welbepaalde categorie val-
len. Dit is wat in Denemarken, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk wordt beoogd. In Frankrijk
neemt ‘workfare’ de plaats in van bijstand in de zin
dat jonge werklozen alleen recht hebben op een
inkomensverzekering als ze deelnemen aan work-
fare-programma’s.

Workfare-regelingen en -programma’s

Verplicht werk in ruil voor sociale bijstand kan als
een specifieke beleidsvorm worden beschouwd.
De invoering van dergelijke beleidsmaatregelen
wijst op een fundamentele wijziging in het contract
tussen de overheid en de mensen die voor hun
levensonderhoud op overheidsgeld aangewezen
zijn. Naargelang van de manier waarop dit in de
praktijk wordt uitgevoerd, kan de invoering van
‘workfare’ echter als een uitbreiding of als een be-
knotting van rechten worden gezien. Terwijl tradi-
tionele bijstand, enerzijds, een inkomensverzeke-
ring bood, kan ‘workfare’ de mogelijkheid bieden
om deel te nemen aan activiteiten die de kansen
van mensen op de arbeidsmarkt zowel op korte als
op lange termijn kunnen verbeteren. Anderzijds
kan ‘workfare’ ook in de allereerste plaats als een
‘arbeidstest’ worden gebruikt, waarbij de autono-

mie van individuen wordt beperkt en de vooruit-
zichten op een inschakeling in de arbeidsmarkt
slechts onbeduidend worden verbeterd. ‘Workfa-
re’-initiatieven kunnen ook aanzienlijk verschillen
in termen van de bevolkingsgroepen waartoe ze
zich richten, de problemen die ze willen aanpak-
ken en de manier waarop ze dit doen.

Uit figuur 1 hieronder blijkt hoe de programma’s in
de zes landen verschillen qua gevolgde strategie en
in welke mate de voorzieningen gecentraliseerd
zijn.

In dit artikel geven we verder aan welke factoren
hebben bijgedragen tot de keuze van de strategie
die in de zes programma’s werd gevolgd. Daarbij
baseren we ons op factoren die van centraal belang
waren in vergelijkende studies van sociale bijstand
en andere welvaartprogramma’s, namelijk: (1) de
politieke en ideologische achtergrond; (2) de wis-
selende omvang van het probleem dat door de pro-
gramma’s wordt behandeld; (3) de voorgeschiede-
nis van sociale bijstand en de context waarin de
‘workfare’ werd ingevoerd (met inbegrip van het
aanbod aan en de inschakeling in actieve Arbeids-
marktprogramma’s voor verzekerde werklozen);
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In wat volgt bekijken we een aantal beleidsmaatregelen
uit werschillende Europese landen door deze ‘work-
fare’bril. Volgende programma’s passeren de revue: de
regelingen en programma’s die onder de overkoepelen-
de Deense wet inzake het Actieve Sociale Beleid van
1998 vallen; het Franse RMI-inschakelingsprogramma,
gebaseerd op de wetgeving uit 1989; Emploi Jeunes,
een inschakelingsprogramma voor jongeren die geen
recht hebben op RMI (opgestart in 1997); Duitse te-
werkstellingsprogramma’s (Hilfe zur Arbeit) in het ka-
der van het Bundessozialhilfegesetz (BSHG) van 1963;
de Nederlandse Wet op de Tewerkstelling van Werkzoe-
kenden, die enerzijds betrekking heeft op jonge werk-
zoekenden en anderzijds op oudere langdurig werk-
lozen; twee Noorse programma’s: de ‘workfare’-maatre-
gelen van de lokale overheden, die onder de Wet op de
Maatschappelijke Diensten van 1991 vallen, en een ge-
heel van actieve arbeidsmarktprogramma’s (A-tiltak)
waartoe niet-verzekerde personen toegang hebben; en
twee verplichte New Deal-programma’s in het VK, voor
jongeren en voor langdurig werklozen.



en (4) de aard van de doelgroep. Op basis van deze
factoren werken we vier hypothesen uit die plausi-
bele verklaringen bieden voor de verscheidenheid
qua strategieën in de diverse programma’s. De eer-
ste hypothese – politieke aangelegenheden – is ge-
ïnspireerd op de onderzoekstraditie die de nadruk
legde op het politieke initiatief (het beleid) om de
ontwikkeling van welzijnsinitiatieven te verklaren
(bijvoorbeeld Castles, 1981; Korpi, 1983; Esping
Andersen, 1985). In dit verband ligt de nadruk op
verschillen in ideologische of normatieve stand-
punten. Terwijl het beleid de nadruk legt op de rol
van de politieke partijen, impliceert de opname
van de term ‘ideologie’ dat een herbeoordeling van
de rechten en verplichtingen ruimere ideologische
implicaties kan hebben. De tweede hypothese
– aangelegenheden in verband met de omvang –
stelt dat schaalvergrotingen van de overdrachtpro-
gramma’s in elk van de beschouwde landen de in-

voering van de ‘workfare’ hebben vergemakkelijkt
en dat de omvang van deze problemen een invloed
heeft op de strategie die in de programma’s wordt
gevolgd. De derde hypothese – aangelegenheden
in verband met het voorgaande beleid – legt de na-
druk op de continuïteit ten koste van de verander-
ing. Dit is gebaseerd op auteurs die beweren dat bij
de invoering van beleidsveranderingen de vroeger
bestaande regelingen bepalen hoe de nieuwe be-
leidsmaatregelen er uitzien (zie bijvoorbeeld Rose
en Davies, 1994; Pierson, 1996). De bespreking van
de vierde hypothese – aangelegenheden in ver-
band met de doelgroep – is geïnspireerd op de on-
derzoekstradities die de omvang en samenstelling
van de ‘risicogroepen’ als sleutelfactor beschou-
wen om de aard van de verzorgingsmaatregelen te
verklaren (bijvoorbeeld Baldwin, 1990; Schneider
en Ingram, 1993; Lødemel, 1997). Het was de be-
doeling om bij de bespreking van de vier hypo-
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Legende:
Y-as: globale kwalitatieve beoordeling van de strategie van individuele programma’s, gaande van ‘arbeidsmarktgebondenheid’
tot ‘human resource-ontwikkeling’
Om de voorstelling te vereenvoudigen, zijn de programma’s aangegeven met de beginletters van het land waarin ze worden toe-
gepast. Het bovenstaande schema is geen weergave van de totaliteit van de verplichte arbeidsprogramma’s die in elk land van
kracht zijn.
DE – ‘Activering’
FR – ‘RMI-inschakeling’
GE – ‘Hilfe zur Arbeit’ (Hulp voor werk)
NE – ‘Wet betreffende de tewerkstelling van werkzoekenden’ voor jongeren
NO – Workfare-initiatieven van lokale overheden op basis van de Wet op de Sociale Bijstand van 1991
UK – ‘New Deal’ voor jongeren

Figuur 1.
Administratief kader en strategie



thesen in te schatten in welke mate de verscheiden-
heid qua strategie overeenkwam met de veronder-
stellingen die uit de hypothesen konden worden
afgeleid.

De vier factoren of hypothesen suggereren dat de
aard van de doelgroep de ‘lens’ was waardoor de
invloed van de andere factoren moest worden ge-
zien. Dit verklarende raamwerk wordt hieronder in
Figuur 2 nader uitgelegd.

Bespreking

Doorheen de hele discussie hebben we vastgesteld
dat het Franse RMI-programma moeilijk te situeren
was. Dit is te wijten aan twee redenen: ‘workfare’
werd ingevoerd als deel van het totale pakket toen
RMI als eerste algemene sociale-bijstandsinitiatief
in Frankrijk werd opgestart, en de omvangrijke
werkloosheid bij de doelgroep hebben bijgedragen
tot de nadruk op sociale uitsluiting en de daaruit
voortvloeiende sterke integratiedoelstellingen. Mis-
schien wel de duidelijkste vaststelling hierbij is dat
deze doelstellingen werden weerspiegeld in de
strategie van de programma’s. Dit wijst erop dat
deze ideologische funderingen de programma’s
minder sterk hebben beïnvloed dan voorheen
werd geopperd. Een van de redenen hiervoor kan
zijn dat de ver doorgedreven centralisatie die voor
de uitkeringen in geld gold, niet werd behouden
voor het aanbieden van inschakelingsmogelijkhe-

den. De gebrekkige nakoming van de garantie van
een inschakelingscontract moet worden begrepen
als een gebrekkige wil of een onvermogen van lo-
kale overheden om programma’s in te richten en te
financieren en tegelijk hun verplichtingen tegen-
over de staat en de begunstigden na te komen.

Het feit dat het Duitse programma veel vroeger
werd ingevoerd dan de programma’s in de overige
vijf landen (namelijk in 1961) en dat het onlangs
werd uitgebreid veeleer dan gewijzigd, suggereert
dat overerving van het beleid hier een belangrijke
verklarende factor is. Het is goed mogelijk dat de
onderlinge relatie tussen ‘workfare’ en activering
het karakter van ‘workfare’ en andere activerings-
beleidsmaatregelen heeft versterkt. In tegenstelling
tot Noorwegen, waar alle werklozen in principe
toegang hebben tot diverse vormen van activering,
is de toegang van sociale-bijstandstrekkers in
Duitsland verzekerd door de deelname aan één
vorm van workfare. De mensen die voor deelname
aan deze ‘contractuele programma’s’ werden gese-
lecteerd, moeten één jaar aan het werk blijven al-
vorens een overgang naar overheidsprogramma’s
mogelijk wordt. Omdat een succesvolle vervulling
van dit contract een aanzienlijke besparing bete-
kent voor de lokale overheid (aangezien de verant-
woordelijkheid zowel voor uitkeringen als voor
vorming naar de Federale Regering wordt overge-
heveld) is het in het belang van de lokale overhe-
den om deelnemers “af te romen” die dicht bij de
arbeidsmarkt staan. Als gevolg daarvan stellen we

OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 1-2/2001 33

Figuur 2.
Verklarend Raamwerk



een sterke sociale scheiding vast tussen de pro-
gramma’s in steden die zowel contractuele als niet-
contractuele programma’s inrichten en tussen ste-
den die beide hebben en andere waar alleen niet-
contractuele programma’s bestaan. Met uitzonde-
ring van de voormalige DDR, heeft ‘workfare’ in
Duitsland minder politieke aandacht gekregen dan
in de andere landen die hier worden behandeld.
Ondanks de grotere aandacht in het Oosten, heeft
de veel grotere schaal van het behandelde pro-
bleem zowel hier als elders geresulteerd in uitbrei-
ding veeleer dan in heroriëntering. Alhoewel er on-
der de huidige sociaal-democratische regering een
ommekeer heeft plaatsgevonden in de richting van
“beleidsmaatregelen van de derde weg” en on-
danks de omvang van de jongerenwerkloosheid,
werd er in Duitsland tot op heden geen verregaan-
de herverdeling uitgevoerd van rechten en ver-
plichtingen zoals dit wel het geval is in andere lan-
den met vergelijkbare problemen. Dit kan ten dele
te wijten zijn aan de opsplitsing van de verant-
woordelijkheid tussen de verschillende regerings-
niveaus en misschien ook aan een uitgesproken af-
hankelijkheid van eigen tradities veeleer dan van
ideeën en lessen die uit ervaringen in het buiten-
land worden getrokken (misschien een kenmerk
van een “conservatief welvaartsstelsel”).

Nederland is, net als Denemarken, een land waar
het beleid een grote impact blijkt te hebben op de
strategie die in programma’s wordt gevolgd. Daar-
om heeft overerving van het vroegere beleid hier
slechts een beperkte rol gespeeld. De ontwikkeling
hier wijkt af van de vroegere sociale-bijstandstradi-
ties. Bovendien waren activeringsmaatregelen hier
in het midden van de jaren ‘90 niet erg goed ontwik-
keld en hebben ze daarom geen beslissende in-
vloed gehad op ‘workfare’. Integendeel, de ont-
wikkeling van een ‘workfare’ en zijn enge verwe-
venheid met de in belang toenemende programma’s
voor verzekerden heeft bijgedragen tot een sterke
stijging van het aantal actieve maatregelen voor
werklozen. De relatief kleine schaal van de behan-
delde problemen suggereert dat een structureel be-
grip van de problemen voornamelijk voortvloeit uit
politieke oriënteringen. De universele toepassing
van programma’s en de sterke integratie in pro-
gramma’s voor verzekerde werklozen kunnen een
verbreding van de risicogroep hebben vergemakke-
lijkt en ertoe hebben geleid dat een “negatieve op-
bouw” van de doelgroep werd vermeden.

In Noorwegen zijn de lokale workfare-initiatieven
de voortzetting van de vroegere, lokaal georgani-
seerde, vrij gulle sociale bijstand met een sterke
sociale controle op de begunstigden. De bredere
context van ‘workfare’ heeft het belang van be-
leidsovererving als beslissende factor verder ver-
sterkt. Activeringsprogramma’s waren hier sterker
aanwezig dan in de overige zes landen. Het feit dat
sociale-bijstandstrekkers aan de arbeidsmarktpro-
gramma’s voor de verzekerde werklozen mochten
deelnemen, heeft de workfare op twee manieren
beïnvloed. In de eerste plaats speelt de ‘workfare’
van de lokale overheden in een dergelijke situatie
een rol van ‘opvangnet’, selectief gericht op men-
sen die veraf staan van de arbeidsmarkt en die niet
hebben kunnen profiteren van de mogelijkheid om
deel te nemen aan activeringsmaatregelen of die er
niet in geslaagd zijn zich in te schakelen in een
krappe arbeidsmarkt met toch ruime arbeidskan-
sen ook voor laaggeschoolden. Daardoor stellen
we een ‘negatieve sociale opbouw’ van de doel-
groep vast, met daaruit voortvloeiend een nadruk
op corrigerende maatregelen veeleer dan op inves-
tering door een HRM-aanpak, die op basis van de
behoeften van deze groep anders zou zijn aange-
wezen. Dit impliceert/suggereert dat beleidsover-
erving hier de belangrijkste onafhankelijke variabe-
le is, die op haar beurt een impact heeft op de
doelgroep en op de politieke beslissingen inzake
de te volgen strategie.

De Deense activeringsmaatregelen illustreren wel-
licht het duidelijkst de onafhankelijke rol die de po-
litiek kan spelen. De keuze van een universele toe-
passing van programma’s en een HRD-aanpak wijkt
zowel af van de beleidsmaatregelen tot dan toe als
van de verwachte effecten van het programma die
samenhangen met de invoering van ‘workfare’. In
tegenstelling tot buurland Noorwegen was een
reeds goed ontwikkeld activeringsbeleid beter geïn-
tegreerd met ‘workfare’, waardoor een brede risico-
groep werd afgebakend en een ‘negatieve sociale
opbouw’ van de doelgroep werd vermeden. De re-
cente uitbreiding tot mensen met beperkte kansen
voor een inschakeling in de arbeidsmarkt versterkt
de indruk dat Denemarken niet alleen de nadruk
legt op werk, maar ook oog heeft voor ruimere pro-
blemen die samenhangen met sociale uitsluiting.

Ondanks het hoge politieke profiel rond de invoe-
ring van de New Deal en het feit dat de invoering
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ervan een afwijking impliceert van de basisken-
merken van de sociale bijstand vóór de ‘workfare’,
stellen wij vast dat de overerving van vroegere be-
leidsmaatregelen meer dan de politieke context
een verklaring kan bieden voor de strategie die
door Britse programma’s wordt gevolgd. Om het
met de woorden van Rose en Davies (1994) te
zeggen, kan de recente ontwikkeling hier worden
beschreven als een versie van beleidsovererving;
“verandering zonder keuze”. Drie factoren kunnen
hierbij een rol hebben gespeeld. Sociale bijstand
was in het VK sterker gecentraliseerd dan in de an-
dere vijf landen. In vergelijking met een lokaal ge-
organiseerd systeem, kan een systeem dat door de
centrale overheid streng wordt gecontroleerd door
die centrale overheid gemakkelijker worden gewij-
zigd. Daarnaast kan de unitaire regeringsvorm “die
de keuze centraliseert in Whitehall en de keuzemo-
gelijkheden van de lokale overheden beperkt” de
vooruitzichten van een politiek gemotiveerde keu-
ze vergroten. Dit kan bijdragen tot een beter begrip
van de spectaculaire afwijking van de “besnoei-
ingsmethode” in de sociale bijstand, maar toch kan
de gevolgde strategie volgens ons het best worden
begrepen in het licht van de omvang van het pro-
bleem, de vroegere beleidsmaatregelen en de be-
leidscontext. De traditie van algemeen toegepaste
beleidsmaatregelen (een resultaat van de centrali-
sering) heeft, behalve de vrij grote schaal van het
behandelde probleem, de uitwerking van een bre-
de doelgroep vergemakkelijkt. Bovendien hebben
de marginalisering van de werkloosheidsverzeke-
ring en de gebrekkige uitbouw van activeringsbe-
leid de doelgroep nog verder uitgebreid. Daardoor
werd de herschaling van rechten en verplichtingen,
hoe ingrijpend ook, door een omvangrijk risico on-
der controle gehouden. Omdat het brede streven
naar activering, groepen omvat die een zeker poli-
tiek gewicht hebben, kan dit een “positieve op-
bouw” van de doelgroep hebben ingehouden.
Alhoewel de politieke heroriëntering na 1997 niet
kan worden ontkend en de invoering van “workfa-
re” heeft vergemakkelijkt, toch kunnen andere fac-
toren de strategie die in de New Deal wordt ge-
volgd beter verklaren.

Tot slot

De voornaamste bevinding is dat ‘workfare’ zoals
die in Europa wordt toegepast, meestal verschilt

van die in de VS. Zowel de strategie van de pro-
gramma’s, de gekozen doelgroep (in de VS meestal
alleenstaande ouders, in Europa voornamelijk jon-
ge werkzoekenden) als de effecten van de invoe-
ring van ‘workfare’ op het contract tussen de over-
heid en haar meest kwetsbare burgers vertonen
een groot ‘transatlantisch onderscheid’. We kunnen
dus besluiten dat de invoering van ‘workfare’ on-
der Amerikaanse invloed is gebeurd en dat de ver-
spreiding van ideeën tot een beperkte convergen-
tie heeft bijgedragen, maar dat ook in de recente
ontwikkeling van activeringsmaatregelen voor
werkloze sociale-bijstandstrekkers nog altijd de
verschillen tussen Europa en de VS overheersen.

Ivar Lødemel
Fafo Institute for Applied Social Science
Oslo
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