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De opdracht van de Wiardi Beckman Stichting
De WBS stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, deze
wetenschappelijk te analyseren vanuit een lange-termijn perspectief en sociaaldemocratisch
gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren.
Te midden van de naschokken van de zware financiële en economische crisis zijn Nederland en
Europa zich aan het heruitvinden. De bestuurlijke en financiële logica dreigen daarbij te
overheersen. Tegen die achtergrond is het van belang dat de sociaal-democratie herkenbaar en
betrouwbaar is op een aantal kernwaarden en –doelstellingen. Met het Van Waarde project heeft
de WBS dit morele kompas van de sociaal-democratie willen actualiseren en ijken aan de
dromen en verzuchtingen van de mensen. De WBS wil met haar werkwijze deze ‘doorbloede’
manier van politiek bedrijven in de sociaal-democratie benoemen, bundelen en versterken. Het
gaat daarbij telkens om:






het optekenen van persoonlijke aspiraties en problemen van de mensen: van de
klassieke aanklachten tegen slechte arbeidsomstandigheden tot hedendaagse wensen
om ontplooiing binnen het werk op een enigszins ontspannen wijze te combineren met
de rest van het leven;
de verbinding van die persoonlijke verhalen met wetenschappelijke analyse en
maatschappijkritiek (van welke trends maken deze persoonlijke ervaringen deel uit,
welke daarvan willen we bevorderen, welke afremmen) en vergezichten (hoe zou een
rechtvaardiger samenleving er uit zien), waarmee de stap van persoonlijke problemen
naar publieke issues wordt gemaakt; en
reflectie op het succes en falen van ‘concrete hervormingsarbeid’ in die wenselijke
richting - mede via internationale vergelijking - met als resultaat een visie op wat ons te
doen staat.

De drie Van Waarde-publicaties Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw; Vooruit. De
verzwegen politiek van het dagelijks leven; en de bundel Tegenwicht. Waarom waarden ertoe doen
vormen de basis voor een meerjarig WBS-programma rond de vijf kerndoelstellingen uit Van
Waarde: bestaanszekerheid, goed werk, binding, verheffing, en zeggenschap. Daarin wordt aan
de ene kant onderzoek gedaan naar de internationale voorwaarden voor de uitbouw van de
rechtvaardige samenleving zoals wij die voorstaan in Nederland en daarbuiten, en aan de andere
kant worden voor verschillende Nederlandse beleidsdomeinen de kerndoelstellingen uit Van
Waarde geconcretiseerd en een sociaal-democratisch programma geformuleerd.
De WBS werkt daarbij in het besef van bescheidenheid, alleen al door de geringe omvang van
haar budget en staf, en in het besef dat alleen met een uitgebreide kring van vrijwilligers uit de
wereld van de wetenschap, maatschappelijke organisaties, en openbaar bestuur zij haar taken
kan vervullen. Een aantal experts uit deze kring is voor een periode als ‘fellow’ verbonden aan
de WBS, en draagt in die hoedanigheid bij aan het werk van de WBS. Met de vorming en
facilitering van thematische netwerken, wil de WBS ook bijdragen aan de versterking van de
kennisdemocratie en checks and balances langs de lijn van politieke issues, opdat leden van de
PvdA niet alleen een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren via de PvdA-afdeling in de plaats
waar zij wonen, maar ook via de WBS-denktanks en netwerken over de thema’s waarop zij
expertise bezitten.
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Onafhankelijkheid
Om deze doelstelling te kunnen vervullen is een onafhankelijke positie van de WBS essentieel.
Sensitiviteit voor maatschappelijke problemen en tegenstrijdigheden in beleid, en
ontvankelijkheid voor nieuwe inzichten vereisen onafhankelijkheid van bestaand beleid en
beleidsmakers. Onafhankelijkheid kenmerkt zowel de programmering, werkwijze, als inhoud
van de WBS-activiteiten.

Open relatie met de omgeving
De WBS streeft naar een open relatie met haar omgeving, naar een grote betrokkenheid bij de
programmatische functie van de PvdA, en naar een verdere versterking van haar
netwerkfunctie.
Het voornemen tot een intensieve dialoog met de buitenwereld betreft om te beginnen de
totstandkoming van dit werkprogramma. We voeren regelmatig gesprekken over de
programmering met wetenschappers, maatschappelijke organisaties, lokale bestuurders, de
PvdA-fracties, onze PvdA-bewindslieden, de politiek leider, het partijbestuur en de
partijvoorzitter. Deze dialoog laat onverlet dat het curatorium van de WBS het programma
vaststelt.
De WBS wil - voortbouwend op het Van Waarde-onderzoek - intensief bijdragen aan de
versterking van de programmatische functie van de PvdA. Een goede coördinatie van
inhoudelijke projecten van de WBS met het programmatische werk onder verantwoordelijkheid
van het Partijbestuur, en de strategische ondersteuning van de fractie en bewindslieden draagt
bij aan de herkenbaarheid en effectiviteit van de politieke beweging. Een sterke
programmatische functie is juist nu de PvdA regeert van groot belang. Wie in de regering zit
moet echt rekenschap afleggen van haar standpunten en doet er goed aan ‘voor de fouten uit te
leren’.
De WBS kan een spilfunctie vervullen in de binding van talent en expertise aan de PvdA door in
het kader van haar projecten thematische en professionele kennisnetwerken op te bouwen en te
onderhouden waarin de sferen van politiek, maatschappelijke bewegingen, wetenschap en kunst
elkaar ontmoeten. Politici en bestuurders kunnen tevens een beroep doen op deze
‘kennisbanken’ van de WBS, wanneer zij behoefte hebben aan specifieke expertise, bijvoorbeeld
in de vorm van snel te organiseren strategische seminars over een actueel maatschappelijk
vraagstuk of een voorgenomen beleidshervorming.

Functies WBS
De Wiardi Beckman Stichting vervult tenminste drie functies: (1) zelfstandige analyse,
agendering en programmatisch werk; (2) een forum- en netwerkfunctie, inclusief internationale
vertegenwoordiging; en (3) ondersteuning van programmatisch werk in partij- en
verkiezingsprogrammacommissies van de PvdA. Hieronder wordt langs deze functies verslag
gedaan van de WBS-activiteiten in 2014.
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1. Zelfstandige analyse, agendering en programmatisch werk
1.1 Meerjarenprogramma Van Waarde
Van Waarde Lokaal
In 2014 startte het onderzoek Van Waarde Lokaal, als vervolg op het Van Waarde onderzoek.
Het is een voortzetting van het Van Waarde project en van twee vingeroefeningen die daar uit
volgden, de studie ‘De politiek terug in de lokale politiek’ en een kleine reeks bijeenkomsten
over lokale democratie en media. Doel is uitgaande van de kern uit het Van Waarde onderzoek –
bestaanszekerheid, goed werk, binding, verheffing, en zeggenschap – een visie op de toekomst
van de verzorgingsstaat te ontwikkelen. Maar Van Waarde Lokaal is tevens een actie-onderzoek
waarin - in het licht van de decentralisatie van taken naar de gemeenten - verhalen worden
opgehaald van clienten, werkenden, mantelzorgers en bestuurders in het sociale domein. Het
onderzoek op micro-niveau leert ons onder welke voorwaarden positieve doorbraken mogelijk
zijn in de richting van de vijf Van Waarde-doelstellingen, toegespitst op de vier domeinen die we
onderzoeken: werk en inkomen; (langdurige) zorg, jeugdzorg en passend onderwijs. Het
onderzoek leert ons ook welke discrepanties optreden ten aanzien van onze waarden met de
praktijk, en hoe dat komt.
Aan het onderzoek is een groep van wetenschappers, (oud-)wethouders en andere professionals
met veel ervaring in het sociale domein verbonden. Zij adviseren op meso-niveau over
beleidsaanvullingen of beleidshervormingen die nodig zijn als sprake is van een cumulatie van
problemen, in de reformistische traditie van de sociaal-democratie. Deze adviezen worden bij
het onderzoek gepubliceerd. Op macro-niveau beschouwen we wat de cumulatie van problemen
ons leert over grote spanningen in de economie, samenleving en overheid, en wat dit betekent
voor een sociaal-democratische visie op de verzorgingsstaat op lange termijn.
Het casus-onderzoek zal gepubliceerd worden op een speciaal voor het onderzoek gebouwde
website. Deze gaat in de herfst van 2015 online. Van Waarde Lokaal is voor een groot deel een
open onderzoek: we streven naar een ‘publiek gesprek’ over de toekomst van de
verzorgingsstaat. Het de de bedoeling zo veel mogelijk mensen te laten mee doen en te laten
meedenken. Bezoekers kunnen oplossingen of literatuur aandragen, en we bieden een format
voor interviews en blogs met behulp waarvan ook derden aan ons onderzoek kunnen meedoen.
We zullen daarnaast workshops organiseren voor externe interviewers en bloggers. We richten
ons hierbij in eerste instantie expliciet op actieve leden in PvdA-afdelingen. Bij de WBS vindt een
toets plaats op de externe bijdragen, en wordt op basis van deze bijdragen een probleemanalyse
of doorbraak geformuleerd.
In 2014 is een reeks van voorbereidende werkzaamheden getroffen, zoals het ontwikkelen van
de website, presentatie van onze plannen aan betrokken politici op landelijk en lokaal niveau,
het operationaliseren van onze criteria (de vijf kerndoelstellingen uit Van Waarde, toegespitst
op de vier domeinen die we gaan onderzoeken: werk en inkomen; langdurige zorg; jeugdzorg;
en passend onderwijs), het doen van eerste interviews en het maken van standaard
vragenlijsten voor de interviews, werving van de fotograaf voor het beeldmateriaal, presentatie
van Van Waarde lokaal in afdelingen van de PvdA, het samenstellen van de Kompasgroep et
cetera.
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Van Waarde Lokaal is een gezamenlijk project van de Wiardi Beckman Stichting met het
Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Het CLB organiseerde november 2014 een
werkbezoek aan Denemarken, waar een aanzienlijk deel van de verzorgingsstaat al geruime tijd
gedecentraliseerd functioneert. In 2015 organiseert het CLB een reeks expedities door het land
met (ervarings)deskundigen en bestuurders over mensen en instanties die geraakt worden door
de decentralisatie, samen met lokale bestuurders.

Van Waarde Duurzaam
In samenwerking met de WBS denktank Duurzame Ontwikkeling en het PvdA
verenigingsnetwerk PvdA Duurzaam, is de basis gelegd voor een project over het sociaaldemocratische antwoord op de grote ecologische uitdagingen van deze tijd. In het verleden zijn
over diverse duurzaamheidsthema’s WBS-publicaties verschenen, maar er bestaat geen
standaardwerk met sociaal-democratische uitgangspunten, analyses en uitgewerkt programma
op het hele terrein van de duurzaamheidsproblematiek. Een redactie bestaande uit Hans
Opschoor, Heleen de Coninck, Rudy Rabbinge, Lieke Melsen, Menno Hurenkamp en Monika Sie
heeft het voornemen een bundel met deze doelstelling samen te stellen, te verschijnen eind
2015 / begin 2016, opdat de verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede
Kamerverkiezingen er nog op kan bouwen. WBS-medewerk Jan Erik Keman en de stagiaires
Myrthe Martinot en haar opvolgster Emma Barnhoorn zullen volgens de methode uit het
Vooruit-onderzoek interviews doen op het terrein van de voedselproblematiek en de
luchtkwaliteitsproblematiek. In samenwerking met PvdA Duurzaam zullen publieksdebatten
worden georganiseerd rond deze thema’s.

Bestaanszekerheid en goed werk: onderzoek naar schijnconstructies
In samenwerking met de FNV en het WBS Europafonds – die het onderzoek mede financieren –
voerde de WBS een onderzoek uit naar het afwentelen van kosten en risico’s door werkgevers
op werknemers en de mogelijkheden om schijnconstructies op de arbeidsmarkt aan te pakken.
We deden dat in drie verschillende sectoren: wegtransport, pakketpostbezorging en het primar
onderwijs.
Het idee was om de ‘arbeidersbeweging’ nieuw leven in te blazen rond dit thema. Vandaar dat in
de begeleidingsgroep medewerkers zaten van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks
(Jasper Blom), de SP (Arjan Vliegenthart), de vakbeweging (Klara Boonstra, Mariette Patijn) en
het WBS Europafonds (Jan Cremers). Tijdens de ‘Echte banen’-conferentie van de Vakbeweging,
op 22 april werden de eerste bevindingen van het onderzoek gepresenteerd.

Binding: de bevordering van sociale en culturele integratie
Monika Sie, Rene Cuperus, Mark Elchardus en stagiaire Gijs Rooijakkers hebben eerste stappen
gezet voor een ‘Nieuwe Doorbraak’-project over de bevordering van sociale en culturele
integratie van moslims in Nederland. Gijs Rooijakkers brengt onderzoek in kaart naar de mate
van sociale en culturele integratie; normatief werk over de noodzaak hiertoe; en empirisch werk
over manieren om sociale en culturele integratie te bevorderen. Een tweede stap in dit
onderzoek is het interviewen van een twintigtal onderzoekers en ervaringsdeskundigen naar de
bevordering van sociale en culturele integratie, en de vorming van een ‘Nieuwe Doorbraak’groep waarin van gedachten gewisseld zal worden over deze thematiek.
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1.2 WBS Jaarboek - Omstreden vrijheid
In Omstreden Vrijheid schreven Hans Boutellier, René Cuperus, Bob de Graaff, Myrthe Hilkens,
Henk Hofland, Erik Huizer, Menno Hurenkamp, Marnix Krop, Bram Mellink, Merijn
Oudenampsen, Ingrid Robeyns, Margo Trappenburg, Rens van Tilburg, Willem
Trommel en Liesbet van Zoonen over een rijker, minder materialistisch en minder populistisch
vrijheidsbegrip. Het boek stond onder redactie van Hans Boutellier, René Cuperus en Menno
Hurenkamp. Het werd begin 2015 onder levendige belangstelling gepresenteerd, met
vervolgpresentaties in onder meer de Tweede Kamerfractie van de PvdA.
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1.3 S&D
Het eerste nummer van S&D (2014/1) bevatte een themablok over de decentralisatie-operatie,
met onder meer kritische bijdragen van Flip de Kam en J.Th.J. van den Berg, waaraan veelvuldig
werd gerefereerd in de dagbladen. Ook het themablok over het reëel bestaande neo-liberalisme
resoneerde in de Volkskrant, met korte bijdragen van de auteurs Patrick van Schie, Thomas van
der Dunk en Paul Kalma, op basis van hun S&D-artikelen.
Het aprilnummer van S&D (2014/2) blikte met twee doorwrochte stukken over de werking van
de Europese Unie (Tom Eijsbouts) en de definitie en haalbaarheid van een sociaal Europa (Paul
de Beer) vooruit op de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei. Ferdi DeVille gaf in zijn
artikel handvatten voor sociaal-democraten bij onderhandelingen over de Trans-Atlantische
vrijhandelszone. Will Tinnemans benadrukte de benaderde positie van mensen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt bij de invoering van de Participatiewet. Ruim aandacht was er dit nummer
ook voor de voor de PvdA dramatisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen, met analyses van
onder anderen Tom van der Meer en Menno Hurenkamp. En enkele auteurs gaven tot slot de
(on)mogelijkheden weer voor hernieuwde sociaal-democratische en christendemocratische
samenwerking (bijdragen van René Cuperus & Bert Ummelen, Peter van Dam & James Kennedy,
Marcel ten Hooven, Rien Fraanje). Het CDA-debat werd ruimschoots overgenomen en dunnetjes
over gedaan door het dagblad Trouw. Het Europa-debat werd overgenomen door NRC
Handelsblad, de stukken over de gemeenteraadsverkiezingen brachten het tot in België. (Dat de
Volkskrant hier ontbreekt komt omdat die krant tamelijk ruimhartig het debat uit het vorige
S&D-nummer, over neoliberalisme, over had genomen.)
Het juni-nummer van S&D (2014/3) pakte uit met een special over het onderzoek naar
ongelijkheid van de Franse econoom Thomas Piketty, met bijdragen van Monika Sie, Robert
Went, Paul de Beer, Alman Metten, Wiemer Salverda en een vertaalde tekst van Thomas Piketty
zelf. De special verscheen als online voorpublicatie in een aparte webversie van S&D. De online
publicatie was voor WBS-normen een hit op internet, daarnaast werden de stukken in de loop
van de tijd nog door ettelijke andere websites (socialevraagstukken.nl, sargasso.nl)
doorgeplaatst en nam het dagblad Trouw het een en ander over. Aandacht was er dit nummer
daarnaast voor de twee diepterecords bij de opeenvolgende verkiezingen (een duiding van Ruud
Koole), en voor de toekomst van een sociaal Europa (vervolg van het debat in eerdere nummers
door Frank Vandenbroucke).
Het augustusnummer van S&D (2014/4) plaatste een agenderend artikel van Flip de Kam over
hoe we met een andere manier van belastingheffing de ongelijkheid in Nederland kunnen
terugdringen. De Kam stelt voor vermogen meer en arbeid minder te belasten. In dit nummer
zijn daarnaast twee artikelen te vinden over integratie: Floris Vermeulen, Maria Kranendonk en
Mitchell Esajas menen dat de PvdA af en toe een te harde toon heeft aangeslagen tegen
migranten, dat verklaart volgens hen het verlies aan migrantenstemmen in een stad als
Amsterdam tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Ahmed Marcouch reageert op dit
artikel: cliëntelisme past de partij niet, mensen emanciperen wel, stelt hij. Verder in dit nummer:
Erik Meijer houdt een pleidooi voor samenwerking tussen SP, GroenLinks en PvdA. Evelien
Tonkens waarschuwt dat het toestaan van winstuitkeringen in ziekenhuizen de democratische
controle op onze zorg nog verder zal doen verzwakken, dat de kosten zullen stijgen en dat geld
het dan zal winnen van kwaliteit en professionaliteit in de zorg. Anton Hemerijck geeft een
kritische bespreking van het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’. Saskia Klosse & Joan
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Muysken formuleren voorwaarden voor een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt. Constant Hijzen
& Anne Tjepkema zwengelen het debat aan over de uitgangspunten die ten grondslag moeten
liggen aan het inlichtingen- en veiligheidswerk. Hans Oversloot geeft een analyse van de politieke
situatie in Oekraïne het afgelopen decennium, en laat zien dat het Westen niet klakkeloos de
zijde moet kiezen van oligarchische bestuurders.
Met name het artikel van Evelien Tonkens maakte politiek het nodige los. Minister Schippers
wachtte met het indienen van het wetsvoorstel. Daarmee is de winstuitkering in ziekenhuizen
voorlopig van de baan.
In het oktobernummer van S&D (2014/5) veel aandacht voor het werk van Willem Witteveen
(1952-2014). Een voorpublicatie uit ‘De wet als kunstwerk’, waaraan Willem Witteveen tien jaar
heeft gewerkt en dat dit najaar zal verschijnen bij uitgeverij Boom. Over het werk van Witteveen
schrijven Monika Sie Dhian Ho & Paul Kalma, Kees Schuyt, Carinne Elion-Valter, Alkeline van
Lenning, Ruud Koole, Margo Trappenburg en Herman van Gunsteren. Verder dit nummer: een
reactie van Ed Groot en Henk Nijboer op het artikel over belastinghervormingen in het vorige
nummer van Flip de Kam. Menno Hurenkamp schrijft over het debat binnen de partij, onder
andere over het essay dat Adri Duivesteijn deze zomer uitbracht, en de agenderende artikelen in
de kranten van Diederik Samsom, die eveneens deze zomer verschenen. Arjan Edzes & Jouke van
Dijk laten zien dat de werkloosheid bestrijden een taak voor regio’s en gemeenten is. Zij kunnen
daadwerkelijk verschil maken, door slim te kiezen voor specialisatie, en ook de opleidingen in de
regio bij de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Nico Wilterdink zet het ongelijkheidsdebat in de
eerdere nummers van S&D voort met een bespreking van de WRR-studie ‘Hoe ongelijk is
Nederland?’ Isabelle Duyvesteyn stelt dat er geen doordacht scenario is voor cyberaanvallen op
Nederland, of cyberaanvallen vanuit Nederland. Dat is gevaarlijk, want kan leiden tot onnodige
escalatie van conflicten. Fabian Dekker bespreekt enkele boeken over technologische
ontwikkelingen en het effect daarvan op ons werk en onze arbeidsmarkt.
In het november/decembernummer van S&D (2014/6) aandacht voor de mislukte
marktwerking in de zorg, met bijdragen (die veel aandacht genereerden in de media en de
politiek) van Evelien Tonkens en van Rentsje de Gruyter. In het zorgdebat van de Eerste Kamer op
9 december beschuldigt GroenLinks senator Ganzevoort zijn collega van de PVV Frijters-Klijnen
S&D te citeren zonder bronvermelding. ‘Anders gezegd, als een student dit zou doen, zou ik hem
zeggen dat zijn bronvermelding iets explicieter mag’, aldus Ganzevoort.

S&D om tafel
'S&D om tafel' is een reeks kleinschalige, informele bijeenkomsten bij de WBS 'thuis', met de
auteurs van recente artikelen in S&D, voor iedereen toegankelijk. Op 28 februari was er een S&D
om tafel over het neoliberalisme met de staf van de Teldersstichting onder aanvoering van
Patrick van Schie en Paul Kalma, Thomas von der Dunk, Naomi Woltring en Arjen Vliegenthart. Op
17 april hielden we een S&D om tafel over de samenwerking met het CDA, een debat met S&Dauteurs René Cuperus, Bert Ummelen, Rien Fraanje, Marcel ten Hooven, Peter van Dam en James
Kennedy. Op 1 juli was er een S&D om tafel over de toekomst van Europa, een debat met S&Dauteurs Tom Eijsbouts en Marnix Krop (n.a.v. hun recent verschenen boeken), met een
weerwoord van Nik de Boer (voorzitter Jong WBS) en Marit Maij (PvdA Tweede Kamer). Met
zo'n 40 mensen in het publiek en duidelijke weerslag en voortzetting van de discussie in

10

uiteenlopende media, droegen de gehouden bijeenkomsten bij aan de zichtbaarheid van de WBS
als politieke denktank.

Samenwerking S&D en De Helling: Toekomst voor Links
Om de mogelijkheden van progressieve samenwerking te verkennen zonder direct in het
mijnenveld te rennen bereidde de S&D-redactie samen met de redactie van de Helling in 2014
een gezamenlijk themanummer over 'de agenda voor progressieve politiek' voor in 2015. Helaas
lukte het niet de SP hierbij te betrekken. De activiteiten waren in 2014 beperkt tot overleg en
ideeënuitwisseling. Op 24 april 2015 vond Toekomst voor Links in de Balie plaats. Voorafgaand
aan de bijeenkomst was er de nodige aandacht en beroering. Met name de NRC besteedde veel
aandacht aan de mogelijke progressieve samenwerking.
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2. Forum- en netwerkfunctie
2.1 Internationale bijeenkomsten
Progressive Governance Conference Amsterdam 24-25 april 2014
De WBS organiseerde samen met het Centre for American Progress, Policy Network en de Partij
van de Arbeid een grote internationale conferentie in Amsterdam, de zogenaamde Global
Progressive Governance Conference. Het doel van deze conferentie was het bijeenbrengen van
een groep leidende progressieve politici, academische experts en beleidsmakers uit Europa en
de VS om met elkaar in debat te gaan over toekomstige economische en politiekmaatschappelijke trends en over hoe progressieve partijen die kunnen beïnvloeden. Nu we over
het dieptepunt van financiële en eurocrisis heen lijken te zijn, dringt de vraag zich op of er wel
voldoende aandacht is besteed aan de structurele sociaaleconomische veranderingen en de
manier waarop deze de mogelijkheden voor progressieve politiek en beleid onder druk zetten.
Intergenerationele ongelijkheid, ongelijkheden op de arbeidsmarkt, onzekerheid over de
toekomstige beschikbaarheid van middenklassebanen, afnemende sociale zekerheid,
consumptie op basis van schulden, verzwakte belastingsystemen: dit alles legt een hypotheek op
onze representatieve democratieën.
De conferentie bestond uit een afgeladen publieksevenement met debat en politieke
redevoeringen op donderdagavond 24 april in De Balie, met deelname van Jens Stoltenberg
(oud-premier van Noorwegen en toekomstige SG van de NAVO), Martin O’Malley (US
Gouverneur van Maryland), Stefan Löfven (partijleider van de Zweedse sociaal-democraten),
Diederik Samsom, Frans Timmermans, Jeroen Dijsselbloem, Lodewijk Asscher en vele anderen.
Op vrijdag waren er voordrachten van Jason Furman (voorzitter van de US Council of Economic
Advisors) over de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid binnen landen, en Will
Hutton (principal van Hertford College in Oxford) over waardecreatie en innovatie (waarmee
gaan we ons geld verdienen?). Er werd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en
wetenschappers gesproken over ‘creating the jobs of the future’. LSE-hoogleraar Alan Manning,
Chi Onwura (schaduwminister voor business van de Britse Labour Party), Duits Landesminister
Wolgang Schröder, en EP-kandidaat Agnes Jongerius spraken over de groeiende kloof tussen
‘Lovely and lousy jobs’. Er waren deelsessies over pensioen en gezondheidszorg (met Wouter
Bos, Gregg McClymont, shadow pension minister UK). Met parlementariërs uit Zweden, Spanje,
Frankrijk en Italië werd gesproken over de toenemende ongelijkheid binnen landen en tussen
landen in Europa. Verder deed er een keur van buitenlandse en binnenlandse denkers en
experts actief mee aan de discussie, zowel plenair als in kleinere deelsessies.
Ter inspiratie van de conferentie publiceerden Policy Network, Global Progress en de Wiardi
Beckman Stichting een bundel korte artikelen, getiteld Making Progressive Politics Work. A
Handbook of Ideas, met bijdragen van toonaangevende wetenschappers als Thomas Piketty,
Jacob Hacker, Saskia Sassen, Benjamin Barber, Alan Manning, en Andrew Gamble, en van eigen
bodem Paul de Beer, Anton Hemerijck, Peter van Lieshout en Robert Went, Frans Bieckmann,
Rene Cuperus, en Monika Sie Dhian Ho.
Dit project is gerealiseerd door een team van WBS- en PvdA-medewerkers, dat voor het WBSdeel bestond uit René Cuperus, Monika Sie Dhian Ho, Naomi Woltring, Bas van ’t Hoff en
Benjamin Panten.
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De toekomst van het Scandinavisch model
‘’Nordic Models – still riding the waves?’’. Onder deze titel organiseerde het Stockholm-bureau
van de Duitse Friedrich Ebert Stiftung, op 10 maart een academische conferentie in Berlijn. Ze
deed dat in samenwerking met de Noorse research instituut Fafo, FEPS en SAMAK, een
organisatie die van oudsher de arbeidersbeweging van Scandinavië (vakbeweging en sociaaldemocratische partijen) organiseert en mobiliseert.
Een keur aan academici en onderzoekers uit met name de Scandinavische landen (inclusief
IJsland) was aanwezig in Berlijn. Zij werken samen aan het zogenaamde ‘’NordMod2030’’project (the future of the Nordic Model in 2030) en presenteerden hun voorlopige
onderzoeksbevindingen op de conferentie in Berlijn. Aan elkaar, en aan een selectief aantal
genodigden uit andere Europese verzorgingsstaten. Dit onder het motto: ‘’an exchange on the
future of the Labour and Welfare Regimes in Europe’’.
Zo waren er academici en vakbonds-researchers uit Duitsland en uit Engeland aanwezig. Het
afwijkende Noordse model Nederland werd vertegenwoordigd door Frans Becker en René
Cuperus van de WBS. Onderwerpen die in Berlijn intensief werden bediscussieerd waren:
‘’Social model and reform debates in Europe’’, ‘’Collective bargaining: Coping with low wage
competition and dualization?’’, ‘’Immigration and integration challenges’’, ‘’Welfare Regimes:
From universalism to targeting and differentiation?’’,’’Union perspectives’’ en ‘’Challenges for
Nordic social democracy’’’.

The Good Society-Conferentie in Berlijn
Op 28 en 29 oktober nam René Cuperus, namens de WBS, deel aan de internationale conferentie
‘’The Socio-Economic Dimensions of a ’Good Society’’ in Berlijn. Aan deze conferentie werd
deelgenomen door vertegenwoordigers van vrijwel alle Europese landen, waaronder Andrea
Nahles, de SPD-minister voor Arbeid en Sociale Zaken van de Bondsrepubliek. René Cuperus
hield een verhaal over het Van Waarde-project van de WBS. Het zogeheten ’Good Society Debate’
kan goed gevolgd worden via www.socialeurope.eu. Social Europe Journal is het aan de London
School of Economics gelieerd E-tijdschrift.

Democratie-problemen in Oost- en West Europa
De opkomst van het poetinisme, het autocratische Hongarije van Viktor Orban, de opmars van
het populisme in West-Europe, de spanningen op de Balkan - op meerdere fronten wordt de
democratie uitgedaagd en bedreigd. Dit is het overkoepelende thema van het boek Problems of
Representative Democracy in Europe. A Challenge for Progressives dat november 2014 verscheen.
Het is een publicatie van de denktank van de Europese sociaal-democratie FEPS (de Brusselse
partner van de Wiardi Beckman Stichting), het Oostenrijkse Renner Institut en het European
Forum for Democracy en Solidarity, dat democratie activiteiten coördineert en stimuleert in
Oost-, Zuid-Oost Europa en de Kaukasus.
De bundel bevat een serie artikelen van progressieve onderzoekers, waaronder René Cuperus
van de WBS, uit zowel landen van de EU als daarbuiten. Twee jaar lang discussieerde deze groep
over problemen van de democratie in hun landen en het boek is de neerslag daarvan.
Jan Marinus Wiersma, Ernst Stetter, Sebastian Schlubach (Eds), Problems of Representative
Democracy in Europe. A Challenge for Progressives’, Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam, 2014.
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Budapest conference on the future of the European left
Op 11 en 12 december 2014 organiseerden de directeur van de Britse denktank Demos, David
Goodhart, samen met Lord Maurice Glasman een conferentie over de toekomst van Europees
Links in Boedapest. Met genodigden uit diverse Europese landen, werden de politieke
problemen van Hongarije verkend, maar ook het gebrek aan links tegenwicht tegen de rechtsconservatieve dominantie in Europa. Met o.a. Donald Sassoon, Ivan Krastev en Anthony Painter
werd stilgestaan bij kwesties als: ‘’Inequality. Everyone talks about it but no one knows what to
do about it’’. ‘’Economics. Why isn’t the left winning the argument?’’ of ‘The Culture Problem:
Losing the working class.’’ René Cuperus hield er een inleiding namens de WBS.
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2.2 Werkgroepen
Werkgroep partijpolitieke processen
Op 30 januari 2014 stond het thema ‘sociaaldemocratie in het (volks)huisvestingsbeleid’ op de
agenda, met als inleider Adri Duivesteijn, lid van de Eerste Kamer. Aangezien Adri Duijvesteijn
op het laatste moment verhinderd was, heeft Arie de Jong de inleiding overgenomen.
Op 2 april 2014 bespraken de leden van de werkgroep de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen, alsmede de gevolgen van de uitslag voor het politieke landschap,
met inleider Marcel ten Hooven, thans werkzaam als freelance journalist.
Op 7 mei hield Ruud Koole een inleiding over ‘de veranderende spelregels in de Haagse politiek’.
Op 25 juni werd de stand van zaken en het perspectief van de (parlementaire) journalistiek
besproken met Marc Chavannes.
Op de bijeenkomst van 22 oktober was NRC-journalist Thijs Niemandsverdriet te gast bij de
werkgroep. Het onderwerp: de manier waarop de PvdA zich in de afgelopen kwart eeuw heeft
ontwikkeld en wat er over de naaste toekomst te zeggen valt. Coreferent was Paul Kalma.
Op 1 december kwam de werkgroep bijeen om te spreken over de Europese politiek en de
effectiviteit van de instituties van de EU en de instrumenten van de Europese landen. Inleider
was Paul Tang.

Werkgroep jonge economen
Op 12 december en 17 februari kwam deze werkgroep bijeen om over de opzet en voortgang
van het rapport van de werkgroep te praten. Uitgangspunt van dit cahier is dat het streven naar
(volledige) werkgelegenheid prioriteit van de sociaaldemocratie is, wat om een coherente
aanpak vraagt bij een economische crisis van de huidige omvang. Sloot het financieeleconomisch beleid sinds 2009 aan bij deze doelstelling? Wat kan de Nederlandse regering doen
om de diepte van de crisis te dempen, de stijging van de werkloosheid te remmen en het
economisch herstel te bespoedigen? En misschien nog belangrijker: wat zijn de dieper liggende
ontwikkelingen die deze crisis voor Nederland zo moeilijk maken? En wat zijn de fundamentele
economische keuzes waar we de komende jaren voor staan?

Werkgroep duurzame ontwikkeling
Op 29 januari 2014 stond het thema ‘duurzame economie’ centraal, ingeleid door prof Aart de
Zeeuw (universiteit Tilburg). Op 12 maart besprak de werkgroep haar werkprogramma voor
2014 en de Nederlandse en internationale klimaatproblematiek, met een inleiding van Lieke
Melsen.

Werkgroep Eigentijdse Sociaal Democratie
Op 22 kwam de werkgroep bijeen om het boek ‘Crisis of Neoliberalism’ van Dumenil en Levy te
bespreken. Op 7 november 2014 organiseerde de werkgroep een discussie over de politieke
situatie in Rusland en Oekraïne, en, in dat licht, de Nederlandse buitenlandpolitiek. Te gast was
Menno Hurenkamp.
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Werkgroep Farmacie
Op 6 januari werd een tijdelijke WBS werkgroep farmacie in het leven geroepen, met Huub
Schellekens, Dirk Achterberg en Eeke van der Veen, om vraagstukken van eerlijke verdeling van
(kennis over) medicijnen aan de orde te stellen.

Werkgroep geschiedenis
Op 23 januari organiseerde de werkgroep Geschiedenis een bijeenkomst over de omgang van de
sociaal-democratie met het koloniale verleden. Sprekers waren Bart Luttikhuis (als postdoc
werkzaam voor het KITLV), Anne-Marie Meijen (verbonden aan o.a. de Universiteit van Utrecht)
en Michiel Servaes (buitenlandwoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie).
In samenwerking met de werkgroep Geschiedenis van de WBS en de afdeling Geschiedenis van
de Universiteit van Amsterdam organiseerde Spui25 op 24 mei het symposium 'Een eeuw rode
wethouders' in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. Sprekers waren o.a. Herman de Liagre
Böhl, Stefan Couperus en Tim Verlaan. Moderators: Jasper Loots en Jouke Turpijn.

Werkgroep arbeid
De werkgroep kwam bijeen:
- 20 januari – discussie over de inclusieve arbeidsmarkt, met als sprekers Jaap de Koning,
Frank Pot en Roland Blonk
- 22 mei over regionale werkgelegenheidspolitiek
- 28 oktober – presentatie van Monika Sie van de plannen met Van Waarde Lokaal.
Bert Otten volgde Bertus Mulder op als voorzitter van de werkgroep.

Werkgroep duurzame ontwikkeling
Op 23 april besprak de werkgroep het jaarprogramma 2014-2015, dat toewerkt naar het WBS
Jaarboek 2015. Onder de titel ‘Van Waarde Duurzaam’ zullen enkele thematische bijeenkomsten
worden georganiseerd, en zal een publicatie over economie en duurzaamheid worden
gepresenteerd. Verder hield Hans Opschoor een inleiding over internationaal milieubeleid
vanuit sociaal-democratisch perspectief.
Op 4 juni stond het jaarprogramma nogmaals op de agenda. Daarnaast was Jacqueline Cramer te
gast om te spreken over lokale duurzaamheidsinitiatieven van burgers of bedrijven.
Op 9 juni was er een bijeenkomst om de debatreeks 2014-2015 voor te bereiden.
Op 18 december bespraken de werkgroepleden de recent gelanceerde bundel ‘Economie,
Duurzaamheid en Sociaal-democratie’, o.a. onder redactie van werkgroeplid Harm Hofman.
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2.3 Jong WBS
In 2014 is Jong WBS begonnen met het Oikoslab voor duurzame economie. In het Oikoslab richt
een groep van ca. 15 Jong WBS ‘laboranten’ zich op het verkennen en ontleden van de
hedendaagse economie en de plaats die deze inneemt in onze samenleving, de
sociaaldemocratische visie hierop en het richting geven hieraan door politiek, bestuur en
bedrijfsleven. Doel hierbij is om verder dan (persoonlijke) inzichten te komen en deze zo
mogelijk naar buiten te brengen in de vorm van opiniestukken of essays. De ambitie is om meer
bezig te zijn met actuele problematiek (gerelateerd aan het onderwerp duurzame economie)
zoals die speelt bij bestuurders, politici en ondernemers. Het Oikoslab heeft in 2014 een tiental
bijeenkomsten georganiseerd gewijd aan de thema´s duurzame economie, duurzame
voedselproductie en duurzaam ondernemen. De startbijeenkomst was samen met de commissie
Melkert aan de hand van het Melkert-rapport 'De bakens verzetten'. Hierna is het lab onder
andere op bezoek geweest bij het Sustainable Finance Lab (sociale duurzaamheid), Urgenda
(ecologische duurzaamheid) en SocialEnterpriseNL (financiële duurzaamheid).
Discussieavond met Paul Tang (20 februari 2014)
Nieuwe Generatie Experts II, over Pensioenen met Jesse Martens (13 maart 2014)
Jong WBS organiseerde, samen met Hellingproef (GroenLinks) en Route 66 (D66) op 29 maart
2014 het symposium ‘De onbegrepen Unie’ in Utrecht.
Op 16 juni 2014 organiseerde het ideologielab een bijeenkomst met Paul Kalma en Merijn
Oudenampsen over de ‘politiek als ideeënstrijd’.
Masterclass XX met Raadsadviseur Stan Kaatee (26 juni 2014)
Zomerschool: De nieuwe (on)gelijkheid (29-31 augustus 2014)
Dit weekend organiseerde Jong WBS in samenwerking met de JS en de WBS een inhoudelijke
zomerschool over het thema ‘ongelijkheid’. Meer dan 50 jonge mensen (leeftijden variërend
tussen 18 en 36) zijn dit weekend in de bossen van Soest samengekomen om te luisteren,
praten, denken en brainstormen over (on)gelijkheid in al zijn facetten. Alle deelnemers hebben
in de aanloop naar de zomerschool een essay geschreven, waarmee ze zich konden aanmelden.
Monika Sie, Paul Kalma en Pieter Paul Slikker van het partijkantoor van de PvdA hielden
inleidingen over de toenemende ongelijkheid, waarom dit een probleem is, wat er aan te doen,
en hoe daar politiek van te maken. Menno Hurenkamp reikte namens de jury de prijs voor het
beste essay uit.
Nieuw bestuur (vanaf 1 september)
In de zomer van 2014 is een nieuw Jong WBS bestuur aangetreden. Nik de Boer, Koen Groot en
Tomas Martini traden terug uit het bestuur. Vanaf september 2014 t/m september 2015 wordt
Jong WBS bestuurt door: Wouter Welling (voorzitter), Nienke van Heukelingen (vice-voorzitter),
Lucas van Bilderbeek (secretaris), Marnix Janssen (promotie) en Sebastiaan van der Vliet
(penningmeester).
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Nieuwe Generatie Experts III over de toekomst van de zorg met Thomas Hendrikx en Benjamin
Mosk (8 september 2014)
Masterclass XXI: Laura van Geest, directrice CPB (24 september 2014)
Nieuwe Generatie Experts IV over de Rijksfinanciën met Wimar Bolhuis (30 oktober 2014)
Masterclass XXII: Jan Pronk, Institute of Social Studies Den Haag, oud Minister van
Ontwikkelingssamenwerking en Tweede Kamerlid voor de PvdA.
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2.4 WBS Europafonds 2014
In de vroege ochtend van zondag 28 september overleed Ieke van den Burg, oudvakbondsbestuurder, voormalig PvdA-Europarlementariër en voorzitter van het WBS
Europafonds. Ze was al enige tijd ziek, maar haar einde kwam toch onverwacht.
Na haar overlijden heeft Monika Sie tijdelijk het voorzitterschap op zich genomen. Tijdens de
vergadering van november is Jan Marinus Wiersma unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter.
Thijs Kerckhoffs (politiek medewerker van minister Asscher en oud-mederwerker van Ieke van
den Burg in het Europees Parlement) is toegetreden als bestuurslid.
Het bestuur van het fonds bestaat uit:
Ieke van den Burg, voorzitter (overleden 28 september 2014)
Monika Sie Dhian Ho, vicevoorzitter
Camiel Hamans, secretaris/penningmeester
Jan Cremers
Hans Ouwerkerk
Jan Marinus Wiersma (voorzitter sinds 12 november 2014)
Annelies Pilon ondersteunde het fonds voor 8 uur per week en was op kosten van het fonds in
dienst bij de WBS.

Projecten
In 2014 zijn de volgende projecten gerealiseerd dan wel gestart:
- Forumdebat verkiezingsprogramma. Van 12 november 2013 tot 15 februari 2014 modereerde
het Europafonds een online debat over het conceptprogramma voor de Europese
verkiezingen van 22 mei 2014 op de website van de WBS. Met als vraag ‘Voor een Europa dat
werkt?’ werd mensen gevraagd hun mening en ideeën te geven over het programma en de
toekomst van Europa.
- ‘Promoting the rule of law’ - Maandag 17 februari vond in Het Humanity House in Den Haag
een expertbijeenkomst plaats met een inleidende speech van Frans Timmermans. De
bijeenkomst ging over de bescherming van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd samen met de PES, FEPS en het European Forum for
Democracy and Solidarity. Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden op de website van
de WBS.
- ‘Voorbij de retoriek – Op 12 mei is ‘Voorbij de retoriek, sociaal Europa vanuit twaalf
invalshoeken’ verschenen bij Van Gennep Amsterdam. Het boek is een kritische analyse van
de voorbije decennia, waarin het opbouwen van een sociaal Europa is achtergebleven bij het
marktgerichte Europa. Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen? En vooral: hoe
zorgen we ervoor dat sociaal Europa nu wel vorm krijgt? Dit is een opdracht aan het nieuwe
Europees Parlement en de nieuwe Europese Commissie. Is het mogelijk een sociaal Europa te
organiseren dat het vertrouwen van zowel kansarme als kansrijke burgers heeft, in de rijke
evenals armere EU-landen? Of ondermijnt het huidige economische en monetaire beleid juist
de solidariteit waarop de nationale verzorgingsstaten zijn gebouwd? Met bijdragen van
Lodewijk Asscher, Kathelijne Buitenweg & Rob Buitenweg, Marjolijn Bulk & Catelene
Passchier, Ieke van den Burg, Jan Cremers, René Cuperus & Jan Marinus Wiersma, Michiel
Emmelkamp, Camiel Hamans, Mijke Houwerzijl, Ad Melkert, Paul Tang en Frank
Vandenbroucke & Rik Wisselink. Redactie: Ieke van den Burg, Jan Cremers, Camiel Hamans
en Annelies Pilon.
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- ‘Een nieuwe agenda voor Europa’- Op vrijdagavond 27 juni vond de bijeenkomst ‘Een nieuwe
agenda voor Europa’ plaats in Spui25 in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd met
twee van de nieuw gekozen Europarlementariërs, Agnes Jongerius en Kati Piri, teruggekeken
naar de verkiezingen en vooruitgekeken naar de komende jaren, met het nieuwe Europees
Parlement en een nieuwe Europese Commissie. De bijeenkomst bestond uit twee panels. In
het eerste panel, geleid door Jan Marinus Wiersma en met René Cuperus en Kati Piri, is
gesproken over de associatieverdragen die die dag gesloten zijn met Oekraïne, Georgië en
Moldavië. Ook werd stilgestaan bij de Europese Top in Brussel waarbij Jean-Claude Juncker
officieel is voorgedragen door de regeringsleiders als voorzitter van de Europese Commissie.
Het tweede panel - met Ieke van den Burg, Jan Cremers en Agnes Jongerius - stond in het
teken van sociaal Europa: wat wordt eronder verstaan en wat is nog nodig om van een echt
sociaal Europa te spreken. Aanleiding voor deze discussie vormde de aanbieding van het
eerste exemplaar van ‘Voorbij de retoriek, sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken’ door
Ieke van den Burg aan Agnes Jongerius. De avond werd gemodereerd door Annelies Pilon,
coördinator van het WBS Europafonds.
- Brexit - Maandag 15 september 2014 organiseerde het Europafonds in samenwerking met de
WBS, Policy Network en Clingendael een bijeenkomst over het Brits referendum over de
vraag of Groot-Brittannie in of uit de EU moet met als keynote spreker Roger Liddle,
voormalig Europa-adviseur van Tony Blair, Peter Mandelson en José Manuel Barroso.
Momenteel is hij ‘’frontbench spokesperson on Europe’’ voor de Britse Labour Party in de
House of Lords, en voorzitter van de Britse denktank Policy Network.
- Hoe sociaal wordt Europa? - Het WBS Europafonds heeft in samenwerking met de Landelijke
Werkgroep Europa op 29 oktober een publieksbijeenkomst georganiseerd naar aanleiding
van de publicatie ‘Voorbij de retoriek’. Met sprekers als Frank Vandenbroucke, Paul de Beer,
Louiza Bialasiewicz en Peter-Wim Zuidhof (allen verbonden aan de UvA) werd in Studio
Dudok in Den Haag gezocht naar een antwoord op de vraag ‘Hoe sociaal wordt Europa?’. Het
debat stond onder leiding van Gerard Oosterwijk, voorzitter van de werkgroep Europa van de
PvdA.

Financiële ondersteuning
- Rik Wisselink. Het Europafonds heeft voor het collegejaar 2013-2014 een beurs gegeven aan
Rik Wisselink, masterstudent International Comparative Social Policy Analysis aan de
universiteiten van Luxemburg en Leuven. Samen met Frank Vandenbroucke schreef Rik een
hoofdstuk voor ‘Voorbij de retoriek’.
- Onderzoek uitbesteden van werkgeversverantwoordelijkheid. Het fonds heeft door middel van
financiële ondersteuning de WBS in staat gesteld Tom Plat onderzoek te laten doen naar
schijnconstructies op de arbeidsmarkt.
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2.5 Ad-hoc denktanks en debatten
Studenten-denktank ‘Diplomatiedemocratie’
Op 25 juni presenteerden twee denktanks van getalenteerde en gemotiveerde studenten van de
Radboud Universiteit Nijmegen hun onderzoeksbevindingen. Het gaat hier om studenten die
naast hun reguliere onderwijs deelnamen aan de Radboud Honours Academy. In opdracht van
de Wiardi Beckman Stichting en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA deden zij in kleine
interdisciplinaire groepen onderzoek naar het fenomeen van de zogenaamde
diplomademocratie. Dat is een door Mark Bovens en Anchrit Wille gemunt begrip, dat de
toenemende kloof in onze samenleving tussen lager en hoger opgeleiden wil beschrijven en
analyseren.
De studenten hadden van WBS en WI van het CDA de - geheel vrij in te vullen - opdracht
gekregen om het concept van de diplomademocratie verder te verkennen en te onderzoeken of
en hoe het mogelijk zou zijn de kloof tussen hoger- en lageropgeleiden te versmallen. De
studenten van de Radboud Honours Academy hebben dat met veel denkkracht, creativiteit en
originaliteit gedaan. Ze werden daarbij bijgestaan door de historicus Koen Vossen. Twee
subdenktanks hebben de opdracht vanuit twee perspectieven benaderd, het politieke
perspectief en het sociale perspectief. Dat heeft boeiende en nuttige rapportages opgeleverd die
in ontvangst zijn genomen door René Cuperus.

Wat te doen met antidemocratische partijen?
Op 11 december 2014 vond in Athenaeum Boekhandel op het Spui in Amsterdam een bijzondere
boekpresentatie plaats. Daar werd een heruitgave ten doop gehouden van de befaamde oratie
van de sociaal-democratische rechtsgeleerde George van den Bergh uit 1936, met als titel: ‘Wat
te doen met antidemocratische partijen’. Deze heruitgave werd verzorgd door de Leidse
rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema. WBS-medewerker René Cuperus leverde een voorwoord.
Hoogleraar Rechtsfilosofie Paul Cliteur tekende voor een uitgebreid nawoord. Het boek werd
aangeboden aan Boris van der Ham, oud-D66-politicus, momenteel voorzitter van het
Humanistisch Verbond.
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3. PvdA.
3.1 Partijbestuur, commissies en verenigingswerk
Monika Sie vertegenwoordigde de WBS in het Partijbestuur en het Strategisch Beraad. Ze was lid
van de commissie onder leiding van Hans Spekman die het rapport van de commissie-Melkert
omzette in een resolutie voor het PvdA-congres van begin 2015. Menno Hurenkamp
vertegenwoordigde de WBS in het periodieke directeuren-overleg van de neven-instellingen van
de PvdA en nam Monika Sie waar in het PB als zij verhinderd was. Monika Sie is lid van de
regiegroep zorg van de PvdA die eind 2014 is opgericht.

3.2 Strategische werkconferenties
Periodiek organiseert de WBS een strategische sessie met experts uit de wereld van de
wetenschap en het electorale onderzoek aan de ene kant, en de politieke top van de PvdA
anderzijds. Felix Rottenberg en Monika Sie leidden de strategische sessie tijdens de fractiedagen
van de Tweede Kamer fractie in Wageningen. Partijbestuur, leden van het parlement, en leden
van de eurodelegatie spraken tijdens hun gezamenlijke avond op die fractiedagen over de
kernboodschappen van de PvdA aan de hand van een schema van Mark Elchardus voor een
narratieve structuur. Tijdens een schrijfweekend zijn de resultaten uit de fractiedagen
vervolgens door de politieke leiding besproken en samengevat in een aantal korte teksten over
politieke prioriteiten, die bij diverse gelegenheden moeten fungeren als basis voor grotere
herkenbaarheid. Hans Spekman nodigde de WBS hier bij uit omwille van de continuiteit met het
Van Waarde project, en Menno Hurenkamp kon aan dat verzoek voldoen. De WBS organiseerde
voorts een strategische werkconferentie met de leiding van de partij en SCP-directeur Kim
Putters. Die laatste schetste in een presentatie dat de sociale crisis achter de economische crisis
aan ijlt, dat het herstel dat wel met enige regelmaat in de kranten opduikt als goed nieuws niet in
alle bevolkingsgroepen even sterk ook als vooruitgang wordt waargenomen en bij sommige
delen van de bevolking zelfs helemaal niet. Die dag en in de dagen daarna is met de politieke top
gekeken naar de betekenis daarvan voor de inzet van de PvdA bij de Algemene Politieke
Beschouwingen.
Ook lokaal nemen fracties en colleges Van Waarde als uitgangspunt voor hun strategische
sessies bij de start van het politieke seizoen en gaf Monika Sie inleidingen en workshops (o.a. in
Leeuwarden, Winsum, Nijmegen). Ook René Cuperus gaf in een reeks afdelingen inleidingen bij
de start van het politieke seizoen (o.a. Amersfoort, Amsterdam-West).

3.3 Goed werk
Het PvdA-bestuur vroeg de WBS om het thema van het jaarboek 2013, 'De gelukkige
onderneming', uit te werken tot een conferentie. (De PvdA koos drie thema's om zich beter op te
profileren, naast werk ook zorg en integratie). Met inhoudelijke sturing van de WBS (Menno
Hurenkamp) en van de Tweede Kamerfractie, maar gedragen door de PvdA zelf werd een
conferentie ‘Houden van werk’ georganiseerd op 14 februari 2015 (‘Valentijnsdag’) met onder
meer Lodewijk Asscher en Jonathan Holslag en veel mensen uit de wereld van het sociaal
ondernemen. De conferentie in Amsterdam werd ruim bezocht.
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4. Curatorium, staf en fellows
4.1 Curatorium
Het curatorium bestond in 2014 uit de volgende leden: Bouke Arends (penningmeester), Kees
Aarts, Hans Andersson (penningmeester, opvolger van Bouke Arends), Klara Boonstra, Hans
Boutellier (vice-voorzitter), Martijn van Dam, Mark Elchardus, Marco Florijn, Trude Maas, Felix
Rottenberg (voorzitter), Esther Mirjam Sent, Monika Sie Dhian Ho (secretaris), Egbert de Vries.
Bouke Arends is teruggetreden uit het curatorium en Egbert de Vries heeft hem op 7 april 2014
opgevolgd. Per 24 juni 2014 heeft Hans Andersson het penningmeesterschap van Egbert de
Vries overgenomen.

4.2 Staf
De leden van de wetenschappelijke staf in 2014 waren: Frans Becker (adjunct-directeur, tot 1
februari 2014), René Cuperus, Nienke van Heukelingen (contract in verband met het project
over cultuurpolitiek), Menno Hurenkamp (hoofdredacteur S&D), Jan Erik Keman (contract,
eindredacteur S&D), Vera van Lingen (secretaresse), Annemarieke Nierop (eindredacteur S&D),
Annelies Pilon (medewerker WBS Europafonds) en Monika Sie Dhian Ho (directeur).

4.3 Stagiaires
Benjamin Panten verzorgde de inhoud van de website van de WBS, onder begeleiding van
Annemarieke Nierop en Menno Hurenkamp.
Kristina van der Molen werkte tot 31 augustus mee aan het onderzoek ‘uitbesteden van
werkgeversverantwoordelijkheden’, in het bijzonder onderzoek naar de transportsector. Ze
werd begeleid door Annemarieke Nierop.
Myrthe Martinot deed literatuuronderzoek naar de Participatiewet en naar de aanstaande
veranderingen in de verzorging en de zorg. Ze werd begeleid door Monika Sie Dhian Ho.
Huub Ramler ondersteunde de redactie van S&D, ondersteunde WBS fellow Marleen Barth bij
haar onderzoek, en deed literatuuronderzoek naar de Participatiewet en naar de aanstaande
veranderingen in de verzorging en de zorg. Begeleiding van Menno Hurenkamp.
Annemarie Rullens is in augustus als stagiaire begonnen om het archief van S&D in kaart te
brengen. In 2016 bestaat S&D, als erfopvolger van 'De socialistische Gids' 100 jaar en dat zetten
we luister bij met een boek en een conferentie over '100 jaar denken in de sociaal-democratie'.
Begeleiding: Menno Hurenkamp.
Twan Huijsmans deed mee aan literatuuronderzoek naar de hervorming van de zorg en
verzorging en hielp bij het uitwerken van interviews voor Van Waarde Lokaal. Begeleiding
Annemarieke Nierop en Monika Sie.
Janneke Holman deed mee bij het literatuuronderzoek naar de Participatiewet en helpt bij het
uitwerken van de interviews voor Van Waarde Lokaal. Begeleiding: Monika Sie.
Toon Geenen deed mee aan literatuuronderzoek naar de hervorming van de zorg en verzorging,
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onderhield de contacten met de PvdA-afdelingen en bezocht enkele PvdA-afdelingen voor Van
Waarde Lokaal. Begeleiding: Monika Sie.

4.4 Fellows
De WBS had in 2014 twaalf fellows aan zich verbonden. Ze werken op incidentele basis met of
voor de WBS aan uiteenlopende projecten. Dirk Achterbergh (1950) is sinds 1982 huisarts in
Amsterdam Zuidoost. Een dag per week is hij werkzaam als fellow voor de WBS, waar hij zich
bezig houdt met vraagstukken in de zorgsector; Marleen Barth (1964) is fractievoorzitter voor
de PvdA in de Eerste Kamer; Paul de Beer (1957), bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen
(Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker aan het Amsterdams
Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS); Heleen de Coninck (1975) werkt bij het Institute for
Science, Innovation and Society aan de Radboud Universiteit; Geert Drion (1960) is beleids- en
organisatieadviseur in de sector cultuur. Hij is als researchfellow verbonden aan de WBS. Michiel
Emmelkamp (1986) werkte bij de WBS aan twee onderwerpen: de decentraliserende
verzorgingsstaat respectievelijk de politieke bewegingen van de toekomst; Bert Otten (1961)
was vicevoorzitter van de PvdA en is werkzaam als adviseur bij Radar Advies; Bernard Naron
(1980) werkte voor de PvdA Europa delegatie. Hij studeerde rechten in Utrecht, Genève en
Brugge; Jan Marinus Wiersma (1960) is voorzitter van de WBS Denktank Europa; Hans Wansink
(1954) is redacteur van de Volkskrant; Arie de Jong doet in het kader van het Van Waarde Lokaal
project een onderzoek naar eerdere decentralisatie-operaties in Nederland; Gijs Ockeloen
adviseert omtrent de digitalisering van het WBS-onderzoek.
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Becker, F. en M. Hurenkamp (2014) (red.) De gelukkige onderneming.
Arbeidsverhoudingen voor de 21e eeuw. Van Gennep, Amsterdam
René Cuperus, ‘Over wat van waarde is’’, in: G. van Wissen (red.), Afscheid van het
neoliberalisme? Nieuwe waarden in de politiek?, Centrum voor de Sociale Leer van de
Kerk en Bisdom Haarlem-Amsterdam, februari 2014.
René Cuperus, Het Humeur van Nederland. Waar het om draait in de huidige politiek, Van
Gennep Amsterdam, 2014
René Cuperus, ‘Electoral Bloodbath for Dutch Labour’, State of the Left, www.policynetwork.net
Cuperus, René, ‘The World is not Flat. Over de dialektiek van de globalisering’, in: RMO,
Nationaal belang in meervoud, juni 2014. (PM)
Cuperus, Rene, ‘Addressing the underlying causes of populism’, in: Policy Network,
Making Progressive Politics Work. A Handbook of Ideas, Londen: Global Progress, Wiardi
Beckman Stichting, Policy Network.
René Cuperus, ‘’The World is not Flat”’. Over de dialectiek van de globalisering’’, in: RMO,
Nationaal belang in meervoud. Perspectieven op internationale politiek’, 2014, p. 112-131.
René Cuperus en Adriaan Schout, ‘’Timmermans moet de Britten in de EU houden’’, de
Volkskrant, 5 september 2014. Ook gepubliceerd op de website van Clingendael.
René Cuperus, ‘’The secret mission of Frans Timmermans’, State of the Left, September
2014. Policy Network. Tevens gepubliceerd op Social Europe Journal, E-tijdschrift
gelieerd aan de London School of Economics.
René Cuperus, ’Georg van den Bergh Georg van den Bergh (1890-1966), zelfverdediger
van de (sociaal)democratie’’, in: Wat te doen met anti-democratische partijen? De oratie
van Georg van den Bergh uit 1936. Samengesteld en ingeleid door Paul Cliteur en
Bastiaan Rijpkema. November 2014.
René Cuperus, “‘Pikettymania”’ and meritocratic Darwinism: The inequality debate in the
Netherlands’, State of the Left, Policy Network, 7 november 2014.
‘Wie man Populismus nicht bekämpft. Sechs Antworten von René Cuperus in Den Haag’,
Interview op Internationale Politik und Gesellschaft, 10-11-2014, www.ipg-journal.de.
René Cuperus, ‘Zwarte Piet-debat maakt meer kapot dan u liefheeft’, De Morgen, 14-112014.
René Cuperus, ‘How to avoid the autumn of democracy? Fake democracies and
democratic exhaustion’, in: J.M. Wiersma, E. Stetter & S. Schublach (Eds.), Problems of
Representative Democracy in Europe. A Challenge for Progressives. FEPS/Van Gennep,
2014, p. 33-47.
René Cuperus, ‘Das Versagen der selbstgerechten Etablierten‘, in: Berliner Republik. Das
Debattenmagazin, 6/2014, p. 71-73.
René Cuperus, ‘How people’s parties lost their people, .. and can win them over again’, in:
Ernst Hillebrand (ed.), How to respond to right-wing populism in Europe, Friedrich
Ebert Stiftung, forthcoming.
Hurenkamp, M. 'Houden van de publieke sector' in: S&D, 1-2014, pp 58-63
Hurenkamp, M. 'Een roos is een roos is een roos is een roos' in S&D 2-2014, pp 14-17
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De Wilde, M., M. Hurenkamp & E. Tonkens (2014) 'Flexible relations, frail contacts,
failing demands: how community groups and local institutions interact in local
governance in the Netherlands' in: Urban Studies, 51-6, pp 20-40
Hekster K. & M. Hurenkamp, opiniestukje in Volkskrant, 14 januari 2014,
'Zelfgenoegzaamheid troef'
Hurenkamp, M. 'Leiderschap in lichte gemeenschappen' (2014) in: ID, blad van het
wetenschappelijk bureau van D66, nr 2, pp 4-8.
Hurenkamp, M. 'Waarom hebben ze Jaures vermoord' (2014) Column in De Helling, blad
van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.
Hurenkamp, Menno Tiktak, Column in De Helling, blad van het wetenschappelijk bureau
van GroenLinks, nr 2, 2014
Hurenkamp, Menno, 'Een roos is een roos is een roos' in: S&D 2, 2014
Hurenkamp, Menno, 'Een roos is een roos is een roos' in: Sampol 2, 2014,
Hurenkamp, Menno, ‘Tsaar’, column in De Republikein, tijdschrift voor de ware
democraat, nr 2, 2014
Hurenkamp, Menno, 'Leiderschap en lichte gemeenschappen' in: ID, blad van het
wetenschappelijk bureau van D66, nr 2, 2014
Hurenkamp, Menno, 'Burgerinitiatieven', column in 'De Hofvijver', blad van het
Montesquieu Instituut
Hurenkamp, Menno & Evelien Tonkens, 'Dutch communitarianism: family first', draft
paper for IPA conference Wageningen, july 2014.
Hurenkamp, Menno, Politiek als probleem, Column in De Helling, blad van het
wetenschappelijk bureau van GroenLinks, nr 3, 2014
Hurenkamp, Menno, 'Rode wangen' in: S&D 2014/5
Hurenkamp, Menno, 'Het Franse fatsoen' recensie van biografie van Jean Jaures in NRC
Handelsblad, 31 juli 2014
Hurenkamp, Menno, 'De verweesde democratie', essay naar aanleiding van
Prinsjesboekenprijs 2014, NRC Handelsblad 28 augustus 2014.
Menno Hurenkamp, columns in De Helling, blad van het wetenschappelijk bureau van
GroenLinks, in De Hofvijver, blad van het Montesquieu Instituut.
Menno Hurenkamp, 'Rechts in Nederland is links', Volkskrant, 21 november 2014.
Annemarieke Nierop, 'In memoriam Will Tinnemans', blog WBS-site, 31 oktober 2014
Annemarieke Nierop, 'Decentraliseren op z'n Deens', S&D 2014/6
Annemarieke Nierop, 'Geen kritiek maar lof voor Asscher', S&D 2015.
Langendijk, S., ‘We leven in een politiek uur U’, interview met Monika Sie Dhian Ho in de
reeks ‘De Humanistische staat van Europa’, in: Human magazine, 30 april 2014.
Sie Dhian Ho, M., ‘Beyond free markets and compensatory redistribution’, in: Policy
Network, Making Progressive Politics Work. A Handbook of Ideas, Londen: Global
Progress, Wiardi Beckman Stichting, Policy Network, 2014.
Sie Dhian Ho, M., ‘Political fragmentation and all-time-low for the Dutch Labour Party
PvdA’, in: FEPS, Evaluating the European Elections – Next Left: the Turning Point of May
2014, Brussels: FEPS, 2014.
Sie Dhian Ho, M, ‘Economen, welkom in de wereld’, in: S&D 2014/3.
Sie Dhian Ho, M. (met P. Kalma), ‘Beminnelijk en strijdlustig – In Memoriam Willem
Witteveen’, in: S&D, 2014/5.
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Op 9 januari hield René Cuperus een inleiding bij de Teldersstichting bij het ISVW in
Amersfoort over sociaal-democratie en (neo-)liberalisme
Op 10 januari vatten S&D, De Helling (het blad van het bureau van GroenLinks) en
Spanning (het blad van het bureau van de SP) het plan op om na de zomer een
gezamenlijk nummer van de bladen te maken, in het kader van nieuwe linkse
samenwerking.
Op 15 januari promoveerde S&D redacteur Wout Cornelissen aan de Universiteit Leiden
op een proefschrift over het verschil tussen denken en doen in het werk van Hannah
Arendt, Karl Popper en Leo Strauss.
Op 17 januari hield Menno Hurenkamp een presentatie over Van Waarde voor de
Bestuursregio Amsterdam van de PvdA, samen met prof Kees Schuyt.
Op 19 januari hield Menno Hurenkamp een presentatie over Van Waarde voor de PvdA
Arnhem.
Op 21 januari nam Monika Sie deel aan de eerste bijeenkomst van de Raad van Advies
van ACCESS Europe. ACCESS Europe is een nieuw opgericht samenwerkingsverband van
de UvA en VU, om het onderwijs en onderzoek van beide universiteiten op het terrein
van Europese integratie bijeen te brengen in één instituut, en het debat over Europa te
voeden.
Op 22 en 23 januari nam Monika Sie deel aan de inaugurele conferentie van ACCESS
Europe, en zat zij een debat voor over onderzoek naar het Europese veiligheids- en
defensiebeleid.
Op 27 januari verscheen het pamflet ‘Sociaal aanbesteden: het kan’, door Tom Plat en
Jacqueline Kalk van het Centrum voor Lokaal Bestuur.
Op 28 januari werd het WBS jaarboek ‘De Gelukkige Onderneming. Arbeidsverhoudingen
voor de 21e eeuw’ (Van Gennep, Amsterdam) gepresenteerd in een afgeladen Spui 25 te
Amsterdam. Met Lodewijk Asscher, Harry Starren, Klara Boonstra en Jurre van den Berg.
Het jaarboek is samengesteld door Frans Becker en Menno Hurenkamp.
Op 30 januari kwam de jury van de tweejaarlijkse Banningprijsvraag bijeen. Voorzitter
Ko Colijn koos met Menno Hurenkamp en Naomi Woltring drie winnaars uit 30
ingezonden essays. De prijsuitreiking volgt in mei 2014.
Op 31 januari was de laatste werkdag van adjunct directeur Frans Becker. Hij werd de
dag daarna uitgeluid met een door hem zelf bereid diner. Een groot afscheid met een
conferentie over cultuurpolitiek volgt, wanneer Frans Becker zijn rapport over deze
thematiek voor de WBS afrondt, in het najaar van 2014.
Op 4 februari was er een staflunch over het WRR rapport ‘Naar een lerende economie’,
met inleidingen van WRR-stafleden Robert Went en Wouter Hogervorst.
Op 5 februari organiseerde Monika Sie een seminar over werkgelegenheidspolitiek ter
verkenning van een mogelijk toekomstig WBS ‘Plan van de Arbeid’-project, met
bijdragen van prof Joan Muyskens, prof Harald Benink en prof Rolf van der Hoeven.
Minister Lodewijk Asscher en zijn team namen deel aan de bijeenkomst.
Op 8 februari debatteert René Cuperus met Deirdre Curtin, hoogleraar Europees Recht,
en Pieter de Gooijer, Nederlands PV in Brussel, in het Academiegebouw in Utrecht, op het
SIB-congres ‘Struggle for Peace’.
Op 11 februari werd René Cuperus geinterviewd door Tony Barber van de Financial
Times.
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Op 14 februari nam René Cuperus deel aan een besloten academische conferentie van de
WRR en SCP over nieuwe scheidslijnen in de Nederlandse samenleving.
Op zondag 15 februari organiseerde de WBS een ‘WBS-salon’ in het fringe-meetings
programma van het PvdA-congres, waar de laatste publicaties van de WBS werden
besproken door bijdragende auteurs en publiek.
Op 17 februari nam René Cuperus deel aan een internationale conferentie over
democratisering in Oost- en West-Europa van FEPS en FMS in het Humanity House in
Den Haag.
Op 5 maart nam Monika Sie deel aan het Progressive Economy Forum in Brussel, met
bijdragen van onder andere Stiglitz en Fitoussi.
Op 6 maart nam René Cuperus deel aan een expertmeeting over Oekraïne op
Clingendael.
Op 11 maart was René Cuperus te gast bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken op
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, voor een commentaar op een nieuw AIV-rapport
over democratische legitimatie van Europa.
Op 13 maart presenteerde René Cuperus zijn boek Het Humeur van Nederland in
academisch debatcentrum Spui25 in Amsterdam. Het eerste exemplaar werd
aangeboden aan Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant. Vervolgens was
er een paneldebat met Nausicaa Marbe (columniste van de Telegraaf), Arend Jan
Boekestijn (oud-VVD Kamerlid en Elsevier-columnist) en Margriet Oostveen (columniste
NRC Handelsblad/NRC Next). Met als gespreksleiding de Volkskrant-journalisten Martin
Sommer en Remco Meijer.
Op 14, 21 en 28 maart verzorgde Monika Sie voor de Master of Public Administration
opleiding van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te Den Haag een module
over ‘Nederland in de Europese Unie’.
Op 17 maart nam René Cuperus deel aan een Europa-debat voor Utrechtse
rechtenstudenten. Samen met Mathieu Segers, Flora Goudappel, Erik Wesselius.
Op 18 en 19 maart verzorgde Monika Sie samen met prof Roel in ’t Veld de reflectieve
module ‘Waarden leven’ in de Metropool-opleiding voor ambtenaren uit de vier grote
steden van de NSOB.
Op 20 maart gaf René Cuperus een workshop over de schaduwkanten van de
meritocratische samenleving voor Zesdeklassers van het Barlaeus Gymnasium in
Amsterdam.
Op 24 maart gaf René Cuperus een college over Europa en de natiestaat op de
Universiteit van Tilburg voor HOVO Brabant.
Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken organiseerde en publiceerde een zogenaamd
‘’twistgesprek’’ tussen transitiehoogleraar Jan Rothmans en ‘’transitie-pessimist’’ René
Cuperus. Dit dubbelinterview verscheen in nummer 1, voorjaar 2014.
Op verzoek van State of the Left van het Britse Policy Network, schreef René Cuperus een
analyse van de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen, dat onder de titel ‘’Electoral
Bloodbath for Dutch Labour’’ werd gepubliceerd. Deze bijdrage werd vervolgens
overgenomen door Social Europe Journal, het online-magazine verbonden aan de London
School of Economics.
Op 2 april hield René Cuperus, in reactie op een verhaal van Marcel ten Hooven, een
inleiding bij de Werkgroep Partijpolitieke processen, een analyse van de uitslag van de
Gemeenteraadverkiezingen.
Op 3 april hield Menno Hurenkamp samen met Frans Becker een inleiding over het WBS
jaarboek 'De Gelukkige Onderneming' voor het kader van de FNV te Utrecht.
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Op 8 april nam René Cuperus deel aan een debat over Europa in Spui25, bij de
presentatie van de boekenreeks ‘’Elementaire Deeltjes’’, van Amsterdam University
Press.
Op 14 april gaf Monika Sie een inleiding over ongelijkheid op de jaarlijkse conferentie
van The Broker, in De Burcht in Amsterdam.
Op 15 april hield Hans Wansink een inleiding over zijn boek 'Het land van Beatrix' voor
de staf van de WBS. René Cuperus gaf een gesproken recensie, die later op de WBS
website werd gepubliceerd.
Op 17 april gaf Annemarieke Nierop op de FNV bestuurdersdag in ’t Veerhuis in
Nieuwegein een tussentijdse rapportage van het onderzoek van de WBS en de
wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de SP naar de afwenteling van kosten en
risico’s op werknemers, met als deelstudies de pakketpost, het primair onderwijs, en de
transportsector.
Op 17 april vond een aflevering van 'S&D om tafel' plaats bij de WBS, onder leiding van
Menno Hurenkamp en met inleidingen van onder meer René Cuperus en de staf van het
WI van het CDA.
Op 22 april trad Monika Sie samen met Ad Melkert en lijsttrekker Paul Tang op tijdens
een debatavond over ideologische inspiratie voor de PvdA, georganiseerd door de PvdAafdeling Amsterdam en enkele andere afdelingen. Ze gaf een inleiding over het Van
Waarde onderzoek, gevolgd door een inleiding door Ad Melkert over het rapport van de
commissie Melkert, waarna Paul Tang vertelde hoe hij elementen van beide rapporten in
zijn campagne benut.
Op 24 en 25 april vond in de Balie de grote internationale conferentie plaats van WBS,
PvdA, Center for American Progress en Policy Network.
Op 1 mei gaf René Cuperus ‘’de Spiekmanlezing’’ in Rotterdam, in de Pelgrimsvaderskerk
in Delfshaven.
Op 1 mei gaf Monika Sie een 1 mei lezing voor de PvdA Zeeland in Vlissingen.
Op 6 mei gaf Menno Hurenkamp een gastcollege over burgerschap en sociale cohesie
voor master studenten in 'Human Geography' aan de Universiteit van Amsterdam.
Op 10 mei gaf Monika Sie een inleiding over Van waarde als kompas, tegen de
achtergrond van de aanstaande decentralisatie van de verzorgingsstaat, tijdens de grote
toogdag voor nieuwe raadsleden georganiseerd door het Centrum voor Lokaal Bestuur
in Utrecht.
Op 12 mei nam René Cuperus deel aan ‘Een Leuke Avond over Europa’ in Groningen. Met
Sheila Sitalsing, Jan Tromp, Kati Piri, Judith Sargentini en anderen.
Op 13 mei was René Cuperus gevraagd door het ECFR (European Council on Foreign
Relations) om in Warschau vooruit te blikken op de uitslag van de Europese
Verkiezingen.
Op 17 mei fungeerde Menno Hurenkamp als juryraadslid en gespreksleider bij de
uitreiking van de Willem Banning Essay Prijsvraag in de Rode Hoed, samen met Ko
Colijn.
Op 26 mei gaf Monika Sie een inleiding over Van waarde in de context van het kabinet
van VVD en PvdA, in De Nieuwe Liefde tijdens de ‘Eredienst voor de sociaal-democratie’,
waar ook optraden: Thijs Niemandsverdriet, Paul Kalma, Ewald Engelen (UvA), en Bart
van Bruggen van de JS.
Op 4 juni gaven Monika Sie en Menno Hurenkamp een analyse van de Europese
verkiezingen in Nederland op de conferentie ‘Analysis of the European Elections - Next
Left: Turning Point of May 2014’, georganiseerd door de Europese sociaal-democratische
denktank FEPS te Brussel.
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Op 5 juni nam René Cuperus in Berlijn deel aan een door de Friedrich Ebert Stiftung
georganiseerde expert-meeting over ‘hoe verder met Europa na de Europese
verkiezingen’.
Op 13 juni hield René Cuperus een inleiding over kracht en zwakte van het publieke
debat voor de Nederlandse Vereniging van Debatcentra.
Op 14 juni leidde Monika Sie een workshop over waarden en idealen van de sociaaldemocratie tijdens het Congres van de Jonge Socialisten in Utrecht.
Op 15 juni werd Monika Sie geïnterviewd in Nieuwsuur, over de Kabinetsagenda tot
2017.
Op 16 juni nam René Cuperus deel aan de Duits-Nederlandse ontmoetingsforum in het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Op 16 juni nam Monika Sie deel aan een evaluatiebijeenkomst van de Den Uyl leergang
van het opleidingsinstituut van de PvdA.
Op 25 juni vertegenwoordigde Monika Sie de WBS en de PvdA bij de General Assembly
van de Europese sociaal-democratische denktank FEPS.
Op 25 juni nam René Cuperus de opdrachten in ontvangst van de studenten-denktank
‘Diplomademocratie’ van de Radboud Honours Academy van de Radbouduniversiteit in
Nijmegen.
Op 30 juni nam Monika Sie deel aan de startbijeenkomst van de begeleidingscommissie
voor de evaluatie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
Op 30 juni hield Monika Sie een inleiding over Van waarde bij de inhuldiging van de
nieuwe voorzitter van de JS Amsterdam.
Op 1 juli voert René Cuperus een tweedebat met Rob de Wijk op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Nationaal Belang
in Meervoud’ van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
Op 1 juli vond bij de WBS een S&D om tafel-bijeenkomst plaats, geleid door Monika Sie,
met als sprekers Tom Eijsbouts, Marnix Krop, Marit Maij en Nik de Boer.
Op 3 juli hield Menno Hurenkamp een presentatie over Nederlands sociaal beleid op de
International Policy Analysis Conference aan de Wageningse Universiteit
Op 5 juli gaf Monika Sie een inleiding over het sociaal-democratisch perspectief op de
participatiesamenleving, tijdens het CDJA zomerweekend in Zeist.
Op 14 augustus werd René Cuperus geïnterviewd voor een videofilm voor GroenLinks in
het kader van een groot partijdebat over voor- en nadelen van militaire missies.
Op 27 augustus leidden Felix Rottenberg en Monika Sie de strategische sessie van de
Tweede Kamerfractie tijdens de fractiedagen in Wageningen.
Op 28 augustus nam Monika Sie deel aan de plenaire sessie van de fracties uit de Tweede
Kamer, Eerste Kamer en het Europarlement en het Partijbestuur over politieke
prioriteiten en herkenbaarheid van de PvdA.
Op 29 augustus gaf Monika Sie een inleiding over ongelijkheid op de Zomerschool van
Jong WBS.
Op 29 augustus sprak Menno Hurenkamp een juryrapport uit naar aanleiding van de
essaywedstrijd horend bij de Zomerschool van Jong WBS
Op 30 augustus gaf Monika Sie een inleiding en workshop over Van Waarde in de lokale
praktijk tijdens de heisessie van de PvdA-fractie en –wethouders in Leeuwarden.
Op 1 september legden Monika Sie en Annelies Pilon met de voltallige delegatie van de
PvdA in het Europees Parlement de basis voor een ambitieus
meerjarenwerkprogramma, dat grotendeels gefinancierd zal worden door de
eurodelegatie, en uitgevoerd door Annelies Pilon.
Op 1 september presenteerde Jan Schuurman Hess zijn boek in Amsterdam en sprak
Monika Sie lovende woorden vanuit de WBS.
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Op 2 september organiseerde de WBS een strategische werkconferentie met de politieke
leiding van de PvdA en Kim Putters. Felix Rottenberg zat deze bijeenkomst voor.
Op 6 september hield René Cuperus een inleiding bij de start van het politiek seizoen van
de PvdA afdeling Amsterdam-West.
Op 7 september sprak René Cuperus bij de start van het politiek seizoen van de afdeling
PvdA Amersfoort.
Op 9 september werd René Cuperus geïnterviewd door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken over het project ‘’Doe-democratie’’.
Op 10 september lunchten WBS-stafleden met het team Samsom en bespraken de PvdAinzet bij de APB.
Op 11 september sprak René Cuperus voor de Rode Boekenclub van de PvdA-afdeling
Leiden over zijn boek ‘’De wereldburger bestaat niet’’.
Op 12 september deed René Cuperus mee aan de jaarbijeenkomst van Campagnebureau
BKB.
Op 14 september participeerde Menno Hurenkamp in een bijeenkomst van de politieke
leiding over de politieke prioriteiten van de PvdA.
Op 15 september zat René Cuperus een expert-seminar voor (samen met Adriaan
Schout) op Clingendael over een dreigende ‘’Brexit’’, uittreding van het Verenigd
Koninkrijk uit de EU, met als gastspreker Lord Roger Liddle, Europa-woordvoerder van
de Labour Party in het House of Lords, voorzitter van Policy Network.
Op 17 september nam René Cuperus deel aan een door de provincie Limburg
georganiseerde Duits-Nederlandse conferentie in het kader van het Prinsjesfestival.
Op 18 september sprak Kees Schuyt mede namens de WBS en Redactieraad van S&D op
de herdenking van Willem Witteveen op de Universiteit Tilburg.
Op 22 september werd René Cuperus geïnterviewd op Radio 1, in WNL Haagse Lobby,
samen met Tom Jan Meeus van NRC Handelsblad en Mark Verheijen, Tweede Kamerlid
voor de VVD over de verhoudingen tussen VVD en PvdA in het kabinet.
Op 23 september werd René Cuperus geïnterviewd in het kader van DeForum over de
‘’Grenzen van de democratie’’ in het Filmtheater van Hilversum.
Op 23 september vond een staflunch plaats over de begroting met als inleider Wimar
Bolhuis van het ministerie van Financien.
Op 25 september ontving René Cuperus (samen met Naomi Woltring en Michiel
Emmelkamp) een twintigtal Zweedse ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken
en Gezondheidszorg uit Stockholm.
Op 30 september vond een staflunch plaats over de strategie van de vakbeweging met
als inleider oud-WBS medewerker Pim Paulusma die tegenwoordig bij de vakbeweging
werkt.
Op 30 september gaf Monika Sie een speech over de kleine stappen politiek en het
perspectief van Mariette Hamer bij haar afscheid van de Tweede Kamer.
Op 6 oktober volgde Annemarieke Nierop de cursus ‘Rechtspositie van de flexibele
arbeidskracht’ bij het instituut voor arbeidsrecht.
Op 9 oktober hield Menno Hurenkamp een inleiding over participatie bij een conferentie
in Emmen.
9 oktober 2014 was René Cuperus betrokken bij een expert-seminar van WRR en SCP
over ‘nieuwe scheidslijnen in de politiek’.
Op 9 oktober 2014 hield Monika Sie een inleiding voor de PvdA-afdelingen rond
Winsum, Groningen, over Van Waarde Lokaal.
Op 11 oktober 2014 presenteerde Monika Sie de ‘Ieke van den Burg fellowship’ tijdens
een herdenkingsbijeenkomst voor Ieke van den Burg in de Rode Hoed.
Op 14 oktober nam René deel aan een gesprek met de nieuwe Franse ambassadeur in
Nederland over de Frans-Nederlandse betrekkingen.
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Op 29 oktober 2014 ontving de staf Margalith Kleijwegt voor een gedachtewisseling over
de integratie van moslims in Nederland en in de PvdA.
28 en 29 oktober hield René Cuperus een inleiding over Van Waarde op de ‘’Good
Society’’-conferentie in Berlijn.
Op 30 oktober nam René Cuperus deel aan de internationale conferentie van de
Teldersstichting en het European Liberal Forum over de ’EU Competences Review’.
Op 31 oktober 2014 gaf Monika Sie de Anita Andriessen lezing in Friesland, onder de
Friese titel ‘Ongelijkheid – makket dat wat ut?’
Op 31 oktober gaf René een college over sociaal-democratische beginselen voor de Den
Uyl leergang.
Op 3 november interviewden Monika Sie en Huub Ramler Marleen Barth voor Van
Waarde Lokaal.
Op 3 november bracht René een bezoek aan Brussel voor een gesprek met Mark
Elchardus over zijn boekproject.
Op 5 november interviewden Monika Sie en Annemarieke Nierop zorgwoordvoerder van
de PvdA Tweedekamerfractie Otwin van Dijk voor Van waarde Lokaal.
Op 6 november 2014 presenteerde Monika Sie het Van Waarde Lokaal project in het
bewindspersonenoverleg van de PvdA dat gewijd was aan de hervormingen op het
terrein van de zorg.
Op 8 november nam René Cuperus deel aan de paneldiscussie op het Eastern Neighbours
Filmfestival in het Filmhuis Den Haag: ‘’Is power deaf to us? 25 years since the Berlin
Wall’’ met filmregisseurs uit Oost-Centraal Europa.
Op 8 november hield Monika Sie een inleiding over Van Waarde Lokaal voor de
Wethoudersvakschool van het Centrum voor Lokaal Bestuur in Utrecht.
Op 9 november spraken Menno Hurenkamp en Toon Geenen voor de afdeling Veldhoven
van de PvdA over Van Waarde Lokaal.
Op 11 november nam René Cuperus, als nieuw bestuurslid van de Atlantische
Commissie, deel aan het juryberaad voor de Eisenhower Scriptieprijs van de Atlantische
Commissie.
Op 12 november hield Menno een inleiding voor de Banningleergang over de
verzorgingsstaat.
Op 13 november gaf Rene Cuperus een lunchlezing voor de directie van Aegon over
nieuwe scheidslijnen in de samenleving.
Op 13 en 14 november gingen Monika Sie en Annemarieke Nierop op studiereis naar
Denemarken, om te leren van de Deense decentralisatie van de verzorgingsstaat.
Op 17 november bezocht Rene Cuperus Kees Aarts op de Universiteit van Twente voor
zijn boekproject.
Op 18 november nam Rene Cuperus deel aan een seminar over ‘’Gescheiden werelden’
van WRR, SCP en Prodemos.
Op 21/11 en 22/11 hield René Cuperus een inleiding over de westerse democratiecrisis
op een door Renner Instituut en FEPS georganiseerde conferentie in Wenen.
Op 21 november gaf Monika Sie een inleiding en nam deel aan een paneldebat getiteld
‘Wie verheft nog het volk?’, georganiseerd door het Groninger Forum.
Op 24 november interviewden Monika Sie, Annemarieke Nierop en Twan Huijsmans
PvdA Tweedekamer zorgwoordvoerder Lea Bouwmeester voor Van Waarde Lokaal.
Op 27 november hield Menno Hurenkamp een inleiding over participatie bij een
conferentie van het NOV in Utrecht.
Op 2 december gaven Monika Sie, Annemarieke Nierop en Toon Geenen een presentatie
van Van Waarde Lokaal voor de PvdA afdeling Groenlo.
Op 3 december gaf René Cuperus zijn jaarlijkse college ‘Eurokritiek voor gevorderden’
voor de Master European Studies van de Universiteit van Leiden.
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Op 3 december hield Monika Sie een inleiding over Van Waarde en de resolutie over het
rapport Mellkert tijdens een debat georganiseerd door de PvdA afdeling Den Haag in het
Zeeheldentheater.
Op 10 december hield René Cuperus een lezing bij Prodemos, Huis voor Democratie en
Rechtstaat, over de ’Do-It-Together-samenleving’.
Op 11 december hield René Cuperus een college over Willy Brandt en de SPD in de serie
‘’Duitslandcolleges’’, van de Universiteit van Tilburg/HOVO.
Op 11 december nam René deel aan de boekpresentatie van de befaamde oratie van de
sociaal-democratische rechtsgeleerde George van den Bergh uit 1936, met als titel: Wat
te doen met antidemocratische partijen.
Op 12 december bezocht Annemarieke Nierop de jubileumconferentie van 60 jaar
Teldersstichting.
Op 13 december vertegenwoordigde René Cuperus de WBS bij een Ideologisch slotdebat
van de opleiding Politieke Filosofie op de VU in Amsterdam.
Op 15 december maakte Monika Sie in Uden afspraken met wethouder en
afdelingsvoorzitter om deze gemeente te gaan volgen in de uitvoering van de
Participatiewet, in het kader van Van Waarde Lokaal.
Op 19 december nam René Cuperus deel aan het Graduiertenkolleg van het Duitsland
Instituut van de Universiteit van Amsterdam over rechtspopulisme.
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