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1. De opdracht van de WBS 
 
De Wiardi Beckman Stichting wil het actieve middelpunt zijn van waaruit de problemen van 
nu worden verbonden aan oplossingen voor een betere toekomst, vanuit de idealen en 
beginselen van de sociaal-democratie. 
 
Hoe? 

• Door onderzoek te initiëren, er de juiste mensen bij te zoeken en hen met elkaar in 
contact te brengen.  

• Door onderwerpen op verschillende agenda’s te zetten. 
• Door belangrijke discussies en rapporten in de wetenschap en van de adviescolleges te 

bestuderen en te vertalen voor de sociaal-democratie.  
• Door met politici en bestuurders te discussiëren over dilemma’s en onderwerpen die 

zij onderzocht willen zien. 
• Door waar behoefte is aan kennis en analyse, bij anderen in de PvdA of het wijdere 

netwerk, die kennis te leveren of elders te zoeken. 
• Door kennis- en contactmakelaar te zijn. 
• Door (discussies in) de partij constructief, kritisch en onafhankelijk te 

becommentariëren. 
• Door onderdak te bieden aan betrokkenen die voor de WBS interessant onderzoek 

doen en hen te helpen met de disseminatie ervan. 
• Door netwerken en werkgroepen in stand te houden waarin politieke en 

maatschappelijke thema’s worden besproken en uitgewerkt. 
• Door met de wetenschappelijke instituten van de andere politieke partijen thematisch 

initiatieven te ontwikkelen. 
• Door politieke gebeurtenissen te becommentariëren. 
• Door spraakmakend te zijn. 

 
De resultaten van deze processen worden voornamelijk verspreid via ons tijdschrift S&D, 
onze nieuwsbrieven, sociale media en de website www.wbs.nl.  
 
  



2. Tijdschrift S&D, website en sociale media 
 
De WBS streeft ernaar het resultaat van de projecten die ze uitvoert, terug te laten komen in 
S&D. Op deze manier worden kennis en expertise gebundeld en kunnen thema’s goed worden 
uitgediept. Door deze focus is het ook makkelijker resultaten onder een breder publiek te 
verspreiden. 
 

• S&D 
 

Het tijdschrift S&D verschijnt zesmaal per jaar. De inhoud van het blad is een mengeling van 
wetenschap, politiek en essay. Het doel is vrije gedachtevorming, gestoeld op 
wetenschappelijke inzichten, over de inhoud en richting van sociaal-democratische politiek. 
Te agenderen thema’s worden per nummer bepaald door de redactieleden van S&D. Per 
nummer kan door een (gast)redacteur rond een thema een of meerdere bijeenkomsten worden 
georganiseerd met auteurs en (eventueel) betrokken politici. Op die wijze wordt beoogd 
projectmatig te werken waarbij geïnteresseerden niet alleen kunnen aan-, maar ook weer 
afhaken. Thema’s kunnen ook door derden worden aangedragen, maar het is aan de redactie 
van S&D te beoordelen of deze zullen worden opgenomen in de planning, als ook of de 
artikelen zullen worden geplaatst.  
 
Veel van de thema’s waarover in S&D-nummers wordt gepubliceerd, zijn tevens een (klein) 
onderzoeksproject bij de Wiardi Beckman Stichting. Rond deze ‘projecten’ – bijvoorbeeld 
over ‘ongelijkheid’, de ‘platformeconomie’, ‘herwaardering van het mbo’ etc. - worden in de 
aanloop naar publicatie bijeenkomsten georganiseerd met wetenschappers, politici en 
deskundigen. Na afloop van publicatie in S&D kunnen ook publieksbijeenkomsten worden 
georganiseerd. 
 
Van Gennep blijft het gedrukte blad uitgeven (voor € 84,50 per jaar). Er zo’n 500 betalende 
abonnees met een papieren abonnement (dat aantal blijft stabiel) en zo’n 1200 abonnees met 
een online abonnement (een stijging van 70% t.o.v. 2020). Online abonnementen zijn gratis 
voor donateurs en abonnees van het papieren tijdschrift, € 2 per maand voor derden. Het doel 
voor 2022 is het aantal online abonnees te verdubbelen en het aantal papieren abonnementen 
in elk geval niet te laten slinken. 
 

• Website 
 

Op de website wordt, net als afgelopen jaren, verslag gedaan van de projecten en de 
bijeenkomsten. Ook S&D wordt ontsloten via de website. Abonnees kunnen als zij inloggen 
alle recente artikelen lezen en nummers downloaden. Bezoekers van de site die geen abonnee 
zijn, zien slechts een beperkt aantal S&D-artikelen, en kunnen alleen S&D-nummers ouder 
dan zes maanden raadplegen.  
 
Nieuw in 2021 is de introductie op de website van de dossiers. Artikelen, onderzoeken en 
andere producties worden op onderwerp gearchiveerd. Wanneer iemand op een bepaald thema 
zoekt, dan vindt hij deze digitaal gebundeld. In 2022 zal daarmee worden voortgegaan.  
 



Ook wordt het WBS-archief gedigitaliseerd. Over een periode van tien jaar zullen alle boeken 
en overige publicaties van de WBS vanaf 1939 gedigitaliseerd worden, en via de website van 
de WBS ontsloten worden (gratis te downloaden). Om dit te realiseren werkt de WBS samen 
met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Rijksuniversiteit Groningen). 
 

• Sociale media en nieuwsbrief 
 
Eenmaal per maand verschijnt de WBS-nieuwsbrief, die in 2021 is vernieuwd. De WBS is 
ook actief op Twitter, Facebook en LinkedIn. 
  



3. Projecten van de WBS 
 

• Ideeën voor een eerlijke toekomst 
 

‘Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van 
de sociaal-democratie. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alle dag 
geven beginselen richting.’ Zo begint het Beginselmanifest van de PvdA. 
 
Die confrontatie tussen idealen en werkelijkheid moet steeds opnieuw gezocht worden wil de 
PvdA als politieke partij relevant zijn. We kunnen vanuit onze idealen nog zulke prachtige 
systemen bouwen, als ‘de mensen’ daar niet zo goed in passen, bereiken we niets. Neem het 
onderwijs: op papier hebben we het zo geregeld dat alle kinderen gelijke kansen hebben, in de 
praktijk pakt ons onderwijssysteem steeds ongelijker uit. Hoe laag- of hooggeschoold je 
ouders zijn en in welke buurt je school staat, bepaalt voor een onrechtvaardig groot deel 
welke opleiding je kunt gaan volgen en daarmee ook sterk hoe je leven verder verloopt. 

De PvdA is altijd meer geweest dan alleen een ideeënpartij. Trots op onze idealen is altijd 
gepaard gegaan met het doel het leven van mensen in de praktijk van alledag te verbeteren. Of 
dat nu vrouwenkiesrecht betrof, de achturige werkdag, het openbaar onderwijs of fatsoenlijke 
huisvesting. Niet voor niets zijn we zo trots op ons wethouderssocialisme, actieve politiek 
vanuit de basis. Niet voor niets hebben we het nog steeds over de ‘kleine stapjes’ van Joop 
den Uyl. Ook het project Van Waarde, dat de partij in 2013 omarmde, staat in deze traditie. 

De WBS biedt bouwstenen voor ideologisch gestuurde politiek en het bestuur. Vanuit 
wetenschappelijk onderzoek en eigen analyse houden we nu eens een spiegel voor, en dragen 
dan weer eens bij aan de inhoudelijke standpunten. Onze rol binnen de grotere organisatie van 
de PvdA en haar neveninstellingen is veelzijdig en onafhankelijk en tegelijkertijd zeer 
betrokken. De WBS richt haar blik op de samenleving en niet in eerste instantie op de 
politieke wereld, maar wel altijd vanuit het oogmerk de sociaal-democratische beginselen te 
dienen. 

Vanuit de confrontatie van onze idealen met de werkelijkheid willen we, ook nu weer, het 
politiek en ook bestuurlijk handelen richting geven. Nieuwe en oude denkers, politici en 
professionals buigen zich in deze actie-onderzoeken gedurende een korte periode – circa zes 
maanden – over zeer uiteenlopende concrete vraagstukken. Hun opdracht: politieke 
oplossingen vinden voor problemen die mensen in hun dagelijks leven tegenkomen.  

Zo formuleerde de WBS (samen met de partij en de overige neveninstellingen) een 
vernieuwende onderzoeksagenda. Vlak na de zomer van 2019 zijn we gestart met actie-
onderzoeken, een werkwijze die is voortgezet in 2020 en 2021. We vragen clubjes mensen die 
kennis van zaken en ervaring hebben op voor ons belangrijke thema’s als werk, wonen, zorg, 
onderwijs en duurzaamheid, om met ideeën te komen waarmee mensen in hun dagelijks leven 
vooruit kunnen komen. Bijvoorbeeld over manieren om goed samen te leven in een diverse 
wijk. Of, op het thema werk, hoe de rechten van werknemers ook kunnen worden 
geëffectueerd. Of hoe we kunnen zorgen dat mensen zich veilig voelen. We vragen ze om met 
behulp van hun vaak wetenschappelijke kennis tot concrete, uitvoerbare ideeën te komen. Die 
toetsen we vervolgens aan de werkelijkheid, waardoor we ‘de menselijke maat’ in het 



onderzoek inbouwen. We houden interviews met mensen die in hun dagelijks leven te maken 
hebben met het onderwerp, zowel professioneel als privé. Die inzichten verwerken we 
vervolgens weer, samen met de bedenkers, in de plannen. Wij denken dat deze methode 
politiek en bestuur kan helpen om minder vanuit een systeem te denken, en meer nieuwsgierig 
te zijn naar de ideeën, het draagvlak en de opvattingen van betrokken mensen in de 
samenleving.  

De volgende actie-onderzoeken zijn afgerond en gepresenteerd op verschillende 
partijbijeenkomsten: 

- Ongelijkheid in en door het onderwijs tegengaan  
- Reguleer de huursector  
- Als je maar gezond bent 

De volgende onderzoeken zijn gestart in 2021 en lopen door in 2022: 

- Een nieuw verhaal voor de Nationale Politie 
- Rechtvaardige duurzaamheid  
- Het algoritme de baas 

In 2022 zal in wederom worden gestart met een actieonderzoek over een nader te bepalen 
onderwerp, verband houdend met de datamaatschappij.  

Organisatie en doel actieonderzoeken 

Een lijvig allesomvattend rapport over alle (deel)onderwerpen die er voor ons toe doen, zal dit 
project niet opleveren. Als dat ons doel was, hadden we een andere opzet gekozen. Waar het 
wel toe leidt? Tot inspiratie, hopen we, tot grip op enkele belangrijke hedendaagse problemen, 
en tot plezier over alle denk- en doe-kracht die we weten te mobiliseren, binnen en buiten de 
partij. Onder het motto ‘niet lullen maar poetsen’ nodigen we iedereen die betrokken wil zijn 
uit aan de gang te gaan met de resultaten en ze om te zetten in activiteiten.  

De actie-onderzoeken zijn een gezamenlijk project van partij, fractie, Wiardi Beckman 
Stichting en Centrum voor Lokaal Bestuur. De Wiardi Beckman Stichting coördineert het 
project, verzamelt en analyseert de resultaten uit de verschillende actie-onderzoeken en toont 
op basis daarvan dat het voor de politiek mogelijk is plannen te maken die het dagelijks leven 
van mensen beter maken. Voor de actieonderzoeken geldt dat in elk geval een lid van de 
WBS-staf actief deelneemt. Het partijkantoor zorgt voor betrokkenheid van de leden, het CLB 
voor die van de lokale bestuurders.  

Vanwege de wisseling van de wacht van zowel partijleider als -voorzitter kan in 2022 de 
focus alsmede de uitvoering van de samenwerking anders komen te liggen dan in de vier 
voorgaande jaren (waarin de samenwerking intensief was). De WBS zal zich steeds inzetten 
voor de voortgang daarvan. 

Het doel is niet alleen een methode van politiek bedrijven opnieuw, voor deze tijd, uit te 
vinden, en tot concrete voorstellen te komen, maar ook om daarna weer een stap terug te 



doen, en te zien hoe de PvdA als politieke partij in deze tijd haar relevantie voor de 
samenleving kan waarmaken. 
 
Het is de bedoeling de komende jaren volgens deze methode te blijven werken.  
 

• Podcastserie ‘Sarah de Lange zoekt sociaal-democraten’  
 
In 2020 is hoogleraar Sarah de Lange begonnen met de podcastserie ‘Sarah de Lange zoekt 
sociaal-democraten’. In deze podcast-reeks onderzoekt hoogleraar Sarah de Lange de staat 
van de sociaal-democratie met wetenschappers uit binnen- en buitenland. Sarah de Lange 
bekleedt de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de 
ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving.  
 
In 2020 en 2021 zijn de volgende afleveringen gepubliceerd op de website van de WBS: 

• Simon Hix about the The Rise and Fall of Social Democracy 
• Nick Martin on how party ties with organizations can deliver them more loyal voters 
• Agnes Akkerman over hoe werk en werkomgeving stemgedrag beïnvloeden 
• Wouter Schakel over politieke (on)gelijkheid in de democratie 
• Roderik Rekker over de opvattingen en het stemgedrag van jongeren 
• Matthijs Rooduijn en Simon Otjes over linkse samenwerking 

 
 Deze podcastserie wordt in 2022 voortgezet. 
 

• De PvdA als onderzoeksobject 
 
In 2021 zijn naar aanleiding van politieke ontwikkelingen twee digitale bijeenkomsten 
georganiseerd. De eerste was een gesprek van vier politicologen/S&D-auteurs met Klara 
Boonstra over de kansen en risico’s van linkse samenwerking (31 mei 2021). Gedurende de 
tweede bijeenkomst (5 sept 2021) werden de PvdA-voorzitterskandidaten door Klara 
Boonstra bevraagd op hun opvattingen over een aantal relevante politieke vraagstukken. Zoals 
de representativiteit van linkse partijen en bepaalde groepen in de bevolking, en dilemma’s 
over de rol van de voorzitter en de politiek gekozenen in de huidige politieke constellatie. 
 
Dit waren goed (digitaal) bezochte bijeenkomsten met een paar honderd bezoekers per keer. 
We hebben ze met de gehele staf voorbereid (o.m. door verschillende interviews) en 
uitgevoerd, een mooie interne samenwerking. In 2022 zullen zich ongetwijfeld weer politieke 
feiten voordoen die zich lenen voor mooie bijeenkomsten, allereerst uiteraard de verkiezingen 
voor de gemeenteraad.  
 

• Solidariteit in Europa 
 

Internationale solidariteit ligt aan de basis van de sociaal-democratische beweging. Maar 
solidariteit voorheen – tussen arbeidersbewegingen – is niet te vergelijken met solidariteit nu. 
Het blijkt helemaal nog niet zo eenvoudig om solidair te zijn binnen Europa, tussen het 
noorden en het zuiden, tussen het oosten en het westen. Vragen genoeg: Willen we in de 
EMU door middel van sociale transfers of herverzekering van werkloosheidsuitkeringen 

https://soundcloud.com/wiardibeckman/1-simon-hix-about-the-the-rise
https://soundcloud.com/wiardibeckman/2-nick-martin-on-how-party
https://soundcloud.com/wiardibeckman/3-agnes-akkerman-over-hoe-werk
https://soundcloud.com/wiardibeckman/4-wouter-schakel-over


grensoverschrijdend voor elkaar de risico’s vereffenen? Maar willen we dan ook de mate van 
flexibilisering van de arbeidsmarkten door middel Europees beleid beheersen?  
 
De WBS is met betrekking tot dit onderwerp feitelijk, formeel en financieel de samenwerking 
aangegaan met de Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Tijdens het 
(grotendeels digitale) evenement ‘Reset! Towards digital, climate and regional justice’ op 5 
september 2020 heeft de WBS door middel van het organiseren van een break-out sessie met 
internationale deelnemers die samenwerking ook feitelijk in gang gezet.  
 
In 2022 zullen de WBS en de FEPS, waar mogelijk ook met andere partijen, drie debatten 
organiseren waarin de vraag ‘hoe deze solidariteit vorm te geven?’ centraal staat.  
 
Klara Boonstra coördineert dit project (samen met de FEPS). 
 

• Meer werk van eerlijke arbeid 
 
Veel werkenden in Nederland hebben grote moeite hun rechten af te dwingen. Dat geldt 
vooral, maar niet exclusief aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Vaak weten ze niet wat hun 
rechten zijn en soms weet zelfs hun werkgever dat niet precies, want het arbeidsrecht kan 
knap ingewikkeld zijn. De werkende trekt over het algemeen aan het kortste eind. 
Handhaving en naleving van het arbeidsrecht; de papieren - en de echte werkelijkheid 
verschillen enorm voor veel werkenden. Het probleem wordt inmiddels ook elders erkend, 
zoals in het advies ‘Het betere werk’ van de WRR en het rapport van de commissie Borstlap. 
Voorbeelden uit het buitenland dienen tot inspiratie voor verbeteringen.  
 
Het is nodig een laagdrempelige manier te ontwikkelen om werkenden bij te staan en een 
conflict te vermijden en/of op te lossen. De overheid wordt bondgenoot en gaat veel meer 
samen met de vakbonden handhavend optreden, om de naleving van arbeidsrecht te 
waarborgen. Werkenden staan er bij een probleem op het werk niet alleen voor. 
 
De werkgroep Arbeid maakt een ontwerp met structurele oplossingen voor dit handhavings- 
en nalevingsprobleem. Het was de bedoeling medio 2021 een publicatie met een bijeenkomst 
te organiseren. Vanwege corona is dat toen uitgesteld. In 2022 wordt het voortgezet. 
 
Coördinatie van het project ligt bij Klara Boonstra. 
 

• Arbeid & Data 
 
Enkele leden van de werkgroep Arbeid hebben het onderwerp ‘Digitalisering van de 
werkplek’ opgepakt. De meeste mensen kunnen zich een en ander voorstellen bij de 
algoritmische macht van platformbedrijven over hun medewerkers, denk Uber, Deliveroo en 
Helpling. Veel minder bewustzijn bestaat ten aanzien van datamacht van werkgevers op meer 
normale werkplekken als kantoren en productiebedrijven. Computerdetectoren hebben niet 
alleen mensenogen vervangen, ook HRM-beslissingen zijn geautomatiseerd. We onderzoeken 
met elkaar hoe niet alleen de menselijke maat, maar ook de menselijke verantwoordelijkheid 
te waarborgen door middel van passend arbeidsrecht en moderne medezeggenschap. 
 



Coördinatie van dit project ligt bij Klara Boonstra, samen met Bert Otten en Tijmen Zoomer. 
 
In 2022 zal over een aantal nieuwe thema’s op het terrein van arbeid, zoals de hier 
bovenstaande, wanneer dat mogelijk is, een grote publieksbijeenkomst worden georganiseerd. 
Het in 2022 op te starten actieonderzoek zal daarvoor materiaal kunnen bieden. Uiteraard 
organiseren wij samen met alle andere onderdelen van de PvdA. Het idee is een festival van 
werk te organiseren waarop vele aspecten van werk aan de orde zullen kunnen komen. 
 

• Beschut werk 
 
De kans op een betaalde baan voor mensen met een arbeidsbeperking is sinds de invoering 
van de Participatiewet afgenomen. Onder meer het SCP concludeert dat de doelstellingen van 
de Participatiewet nog onvoldoende worden gerealiseerd. In de aanloop naar de 
Participatiewet hebben gemeenten en sociale werkbedrijven al aandacht gevraagd voor 
de gevolgen van veel doelgroepen, naast elkaar bestaande instrumenten, regels en 
uitzonderingen.  
 
Een aantal leden van de Werkgroep Arbeid van de WBS hebben een plan ontwikkeld met 
adviezen voor gemeenten en werkgevers voor de verbetering van de kansen op zinnige arbeid 
voor deze groep. Op een in 2019 door het CLB georganiseerde bijeenkomst voor wethouders 
in Utrecht is dit plan besproken en is geconcludeerd dat er allerlei vormen van actieve politiek 
mee ontwikkeld kunnen worden. Vanuit die gedachte is dit project voortgezet. De werkgroep 
verenigt mensen die op verschillende wijze bij het onderwerp zijn betrokken: personen die in 
de sector actief zijn als bestuurder of adviseur, politieke vertegenwoordigers en overige 
belangstellenden. Ook werkt zij in dit project samen met het bestuur, de vereniging en de 
andere neveninstellingen van de PvdA. 
 
Dit project leidde in 2020 tot bijeenkomsten in Groningen en Enschede. Het zal in 2022 
worden voortgezet met een bijeenkomst in o.m. Rotterdam.  
 
Coördinatie van dit project ligt bij WBS-fellow Bert Otten. Er wordt intensief samengewerkt 
met het CLB. 
 

• Tijd voor een nieuw Plan van de Arbeid!? 
 
In samenwerking met Michiel Zonneveld werken we (vnl. Klara Boonstra) aan een manifest 
en een serie podcasts omtrent dit thema. Ook is de FNV aangesloten. In 2021 worden het 
manifest en de serie podcasts gepubliceerd en uitgezonden.  
 
Het is nog de vraag of en hoe dit project in 2022 wordt voortgezet. Het is onder de vorige 
partijleiding ontstaan. Nog niet is duidelijk op welke wijze die samenwerking zal worden 
voortgezet. 
 

• Discussiegroep jonge academici: de Lichtvernieuwers 
 
Sarah de Lange – hoogleraar op de Den Uyl-leerstoel – begeleidt onder de vlag van de WBS 
een discussiegroep van zo’n 35 jonge academici (promoverend of al gepromoveerd). 



Viermaal per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd in Pakhuis De Reiger in Den Haag, 
waarbij een van de deelnemers zal vertellen over zijn of haar onderzoek, en er gezamenlijk 
wordt gediscussieerd over manieren om deze wetenschappelijke inzichten te verbinden met 
een links-progressief politiek handelingsperspectief. In 2022 zal – als de coronamaatregelen 
dat toestaan - deze activiteit worden voortgezet. De inleiders wordt verzocht om ook een 
artikel in S&D te schrijven over het onderwerp van hun presentatie.  
  

• Biografie Wim Kok († 20 oktober 2018) 
 
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke 
verhoudingen in Nederland. Ook buiten ons land, vooral in Europa, heeft hij op belangrijke 
ontwikkelingen zijn stempel gedrukt. Marnix Krop schrijft een politieke biografie die de grote 
lijnen, beheersende thema’s en beslissende momenten in Koks leven behandelt, als 
vakbondsvoorzitter, als PvdA-leider, als minister van Financiën en als voorman van twee 
‘paarse’ kabinetten. 

Kok verleende zijn volledige medewerking aan deze biografie, waaraan Marnix Krop in 
volledige vrijheid zal werken en schrijven. De WBS biedt hem gedurende het project, dat in 
totaal vier jaar zal beslaan, intellectuele gastvrijheid en ook de ondersteuning door stagiaires 
(tot 2021 in totaal 10 personen, alle studenten). Deel I werd op 15 november 2019 
gepresenteerd.  

Deel II wordt eind 2022 verwacht. 

• Werkgroep ‘Regionale ontwikkeling’ 
 
Marijn Molema (bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen) richt de werkgroep ‘Regionale ontwikkeling’ op bij de WBS.  
De voorlopige doelstelling van deze werkgroep is: met eigen activiteiten - zoals publicatie(s), 
bijeenkomsten en de voorbereiding van moties – levert de werkgroep aan de centrale en 
decentrale praktijk van regionale ontwikkelingspolitiek. 

Vanwege de coronamaatregelen heeft het project in 2021 nagenoeg stilgelegen, in 2022 wordt 
het weer opgepakt. 

• Onderzoeksblogs Jacky Bax 
 
Jacky Bax schrijft in 2022, net als in 2021, onderzoeksblogs voor de WBS over de vraag: 
‘Hoe moet onze voedselvoorziening er in de toekomst uitzien waarbij rekening wordt 
gehouden met milieu en met de mensen (zowel producenten als consumenten)?’ Ze houdt 
interviews met relevante partijen, wetenschappers en politici, en bouwt een netwerk op van 
‘rode’ boeren. 
 
In 2022 organiseert de WBS op basis van dit onderzoek een bijeenkomst met boeren en 
andere partijen in de voedselketen. Het doel is een nieuw kennisnetwerk over dit onderwerp 
op te bouwen, ideeënvorming over de voedselvoorziening in de toekomst ruimte te geven en 
een verbinding te maken tussen betrokkenen en onze politici, zowel in de gemeenten, 



provincies als in de Eerste en Tweede Kamer. Coördinatie vanuit de WBS door Wiljan 
Linders en Annemarieke Nierop. 
 

• Blog Europese Unie en buitenlandse politiek 
 
Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans schrijven ook in 2022 voor de WBS een 
maandelijks blog over de Europese Unie en buitenlandse politiek.  
 

• Samenwerking met Banning Vereniging 
 
De laatste paar jaar werkt de Wiardi Beckman Stichting intensiever dan voorheen samen met 
de Banning Vereniging.  In 2022 zal deze samenwerking worden voortgezet. 
 
In 2022 wordt de Banningprijs georganiseerd, Wiljan Linders zit namens de WBS in de 
redactie.  
 
In 2022 verzorgt de WBS samen met de Banning Vereniging een serie schrijfcursussen voor 
geïnteresseerde PvdA-leden. De cursussen worden verzorgd door Wiljan Linders (WBS) en 
Maarten van den Bos (Banning Vereniging). 
 

• Stichting ‘Dr. J.M. den Uyl-lezing’ 
 
De Den Uyl-lezing vindt eenmaal per jaar plaats en wordt georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Stichting ‘Dr. J.M. den Uyl-lezing’. Klara 
Boonstra heeft zitting in het bestuur en is actief betrokken bij de organisatie. M.i.v. 2020 is de 
organisatie geheel door de WBS overgenomen.  
 
De eerstkomende lezing zal in januari 2022 plaatsvinden (voorheen was het altijd in 
december) 
 

• Samenwerking 
 
Klara Boonstra heeft qq. zitting in het Partijbestuur, neemt deel aan het directeurenoverleg 
met het partijbureau en de overige neveninstellingen.  
  
  
  



Wiardi Beckmanstichting 

BEGROTING 2022 
Begroting 
boekjaar 

2022 
 

€ 
B a t e n 

Subsidie 257.300 
Bijdrage Partij van de Arbeid 133.000 
Bijdragen en donaties 70.000 
Publicaties 0 
Overige 2.500 

462.800 

L a s t e n 

Organisatiekosten 
Personeelskosten 294.700 
Huisvestingskosten 42.550 
Bureaukosten 16.700 
Reis- en verblijfkosten 13.000 
Accountants-, advies- en administratiekosten 21.700 
Overige kosten 5.000 

393.650 

Kosten activiteiten 
Donateursactie 16.000 
Werkgroepen 0 
Den Uyl - leerstoel 5.000 
Conferenties 2.500 
Jong WBS 7.500 
Uitgave geschriften 7.500 
Overige projecten (16) 75.000 

113.500 

Totaal lasten 

Overschot/tekort 
 
 

507.150 

-44.350 


	1. De opdracht van de WBS
	2. Tijdschrift S&D, website en sociale media
	 S&D
	 Website
	 Sociale media en nieuwsbrief

	3. Projecten van de WBS
	 Ideeën voor een eerlijke toekomst
	 Podcastserie ‘Sarah de Lange zoekt sociaal-democraten’
	 De PvdA als onderzoeksobject
	 Solidariteit in Europa
	 Meer werk van eerlijke arbeid
	 Arbeid & Data
	 Beschut werk
	 Tijd voor een nieuw Plan van de Arbeid!?
	 Discussiegroep jonge academici: de Lichtvernieuwers
	 Biografie Wim Kok († 20 oktober 2018)
	 Werkgroep ‘Regionale ontwikkeling’
	 Onderzoeksblogs Jacky Bax
	 Blog Europese Unie en buitenlandse politiek
	 Samenwerking met Banning Vereniging
	 Stichting ‘Dr. J.M. den Uyl-lezing’
	 Samenwerking


