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Zie ook eindverslag informateur Tjeenk Willink bij de kabinetsformatie van 2017 en in 2021.
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Zie de oratie Was Getekend: op weg naar een vernieuwd sociaal contract in de zorg van Kim Putters, Erasmus
Universiteit Rotterdam 2017; en Een lokaal sociaal contract, SCP, 2018. Pieter Omtzigt schreef in 2021 het boek
Een nieuw sociaal contract. In de Volkskrant schreven Kim Putters en Feike Sijbesma in januari 2020 een oproep
te komen tot een nieuw sociaal contract.
iii

Zie onder meer het boek Kleiner denken, groter doen van Herman Tjeenk Willink in 2018; en het boek
Veenbrand: smeulende kwesties in de welvarende samenleving van Kim Putters, 2018, In een gezamenlijke brief
aan de informateur schrijven diverse uitvoeringsorganisaties, zoals de SVB, het UWV en het CBR dat meer
rekening gehouden moet worden met de uitvoerbaarheid van beleid, omdat deze in de praktijk vastloopt.
iv

In Sociaal domein op koers? bracht het SCP eind 2020 de inzichten uit jarenlange monitoring en evaluatie van
de decentralisaties in het sociaal domein bijeen met lessen die oproepen tot bijsturen en herbezinnen. Ook
diverse publicaties van de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer wijzen daar meermaals op.
Samen met Reinier van Zutphen en Ewout Irrgang werd in 2020 daarover een interview aan Trouw gegeven.
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Zie onder meer enkele SCP publicaties, zoals: Passende zorg voor ouderen thuis, 2021; Net als thuis, 2018.
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Eind 2019 verscheen de eind evaluatie van de Participatiewet van het SCP, nadat eerder al tussentijdse
resultaten werden gepubliceerd om tijdige bijsturing mogelijk te maken.
vii

Policy brief ‘In uitvoering. Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit
beleid te verbeteren’ van het SCP, WODC en RIVM, 2021.
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Dossier maatschappelijke effecten corona | Onze samenleving in tijden van corona | Sociaal en Cultureel
Planbureau (scp.nl).
ix

In De studie waard verrichte het SCP in 2013 een ex ante evaluatie naar de invoering van het sociaal
leenstelsel. Het SER jongerenplatform bracht in de periode daarna onder meer ervaringen van jongeren in
kaart en gevolgen voor bijvoorbeeld wonen en werk. De Nationale Ombudsman pleitte meermaals ervoor om
het perspectief van de oud student centraal te stellen bij het innen van studieschulden.
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Tussentijdse resultaten Evaluatie Participatiewet, Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet, 2018.

xi

Zie langlopend SCP onderzoek naar gevers en ontvangers van mantelzorg, onder meer Blijvende bron van
zorg, 2020.
xii

Zie diverse (jaar)rapportages van de Nationale Ombudsman over de complexiteit van regelgeving in het
sociaal domein, met name voor mensen in kwetsbare posities.
xiii

De opvattingen en houdingen van burgers werden door het SCP in kaart gebracht in Klimaataanpak:
toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving, 2021. In de Balans van de Leefomgeving en in de Nacht van
de Leefomgeving van het PBL staat in 2021 ook het burgerperspectief centraal.
xiv

In adviesbrieven van het SCP, CPB en PBL wordt het kabinet geadviseerd aangaande de aanpak van de
coronacrisis en wordt gepleit voor een integrale aanpak met brede welvaart als basis en het verbinden van
korte termijn crisisbestrijding aan lange termijn structurele vraagstukken rond o.a. economie, arbeidsmarkt,
onderwijs en zorg.
xv De laag vertrouwen samenleving, de vijfde meting (Kenniswerkplaats Leefbare Wijken – Brengt kennis, beleid
en uitvoering dichter bij elkaar. (kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl).
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In Bestuurskunde, oktober 2021, schrijven Paul Frissen en Henk den Uijl dat de overheid bewuster met
vormen van machtsuitoefening en definiëring van vrijheden moet omgaan en lessen uit de crisis moet trekken
rond de bredere weging van waarden en belangen.
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Dit komt naar voren in de meting van de gedragsunit van het RIVM d.d. 12 september 2021.
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Dit sluit aan bij analyses van Herman Tjeenk Willink in zijn vele bijdragen zoals in Groter denken, kleiner
doen, 2018, en in Kan de overheid crises aan? 2021.
xix

Policy brief ‘In uitvoering. Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit
beleid te verbeteren’ van het SCP, WODC en RIVM, 2021.
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Lezing Kim Putters voor de Nederlandse GGz ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Jacobine Geel,
Waardevol besturen in crisistijd, 1 oktober 2021.
xxi

De stand van het land brengt het SCP in kaart in onder meer de Sociale Staat van Nederland. De studie
Verschil in Nederland duidt en verklaart de verschillen en structurele ongelijkheid in Nederaldn, 2014; 2021.
Het CBS en het SCP lieten in oktober 2021 zien dat het de structurele verschillen relatief stabiel zijn. De impact
van corona op lange termijn is nog lastig in te schatten. Godfried Engbersen c.s. van de Erasmus Universiteit
Rotterdam bracht de impact van corona voor de regio Rotterdam – Den Haag in kaart, 2021.
xxii

Zie onder meer L. Kuijper en K. Putters in Zicht op de samenleving, over de maatschappelijke effecten van
corona, SCP, 2020,
xxiii

In Kan de overheid crises aan? van Herman Tjeenk Willink (p. 115-116), 2021. Volledige citaat: Managers
houden niet van differentiatie. Dat is kostbaar. De vervanging van mensen door ICT systemen vanwege
kostenoverwegingen versterkt dat proces, het persoonlijk contact verdween. Algoritmen kennen geen mensen.
Het niveau en de positie van functionarissen die met die systemen moeten werken, maakt rekening houden met
het individuele geval nog lastiger. De vooronderstelling dat groter beter en goedkoper is, stimuleerde de
ontwikkeling naar grootschaligheid.
xxiv

In de Groene Amsterdammer d.d. 14 oktober 2021 schrijft Coen van de Ven `Hoe Den Haag uit Nederland
verdween’ en er regio’s ontstaan waarin de publieke voorzieningen in het geding zijn gekomen door een
dominante beleidstheorie gericht op markt, decentralisatie en efficiëntie.
xxv

Zoals prof.dr.ig. Snellen het ons destijds met zijn Tilburgse oratie Boeiend en geboeid al leerde.
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Zoals filosofen als Locke en Rousseau betoogden is een sociaal contract het initiatief van burgers die met
elkaar risico’s delen. In latere periodes werd het sociaal contract meer iets dat als door de overheid werd
opgelegd beschouwd. Kan de pendule weer meer richting de burger?
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Zie de brief van CPB, PBL en SCP aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond brede welvaart: CPB2021+20++brf+aan+mw.+Arib+inzake+pva+CPB-PBL-SCP+Verankering+Brede+Welvaartsdenken+in+begrotingssystematiek+van+Kabinet+en+Kamer_8+febr_ (4).pdf
xxviii

Naast de drie planbureaus heeft VNO-NCW de strategische visie vanuit brede welvaart opgesteld en heeft
de Studiegroep Begrotingsruimte in 2020 geadviseerd om brede welvaart te verankeren in de
begrotingssystematiek voor de komende regeerperiode. In Koersen op de Samenleving hanteert het SCP de
brede welvaart als basis voor zijn inbreng in de kabinetsformatie 2021.
xxix

De commissie Ter Haar adviseerde in 2020 het opgavegericht werken als uitgangspunt voor
overheidshandelen te nemen. In de brief van de Secretarissen-Generaal aan informateur Tjeenk Willink d.d. 12
april 2021 benadrukken ook zij het centraal stellen van de opgave en niet van organisatorische veranderingen
of departementale herindelingen.
xxx

In de motie Hoekstra-Kaag in een van de Tweede Kamerdebatten in het kader van de kabinetsformatie 2021
(april) geeft de Tweede Kamer aan te willen komen tot herijking van het sociaal contract waarin macht en
tegenmacht een centrale rol zouden moeten krijgen.

