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Jaarverslag Henri Polak leerstoel 2006/2007 

Prof. dr. P.T. de Beer 

 

Dit jaarverslag betreft het vierde jaar, lopende van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007, van mijn eerste termijn 

als Henri Polak hoogleraar voor Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en als 

senior onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). De nadruk ligt in dit 

jaarverslag op activiteiten die direct onder de Henri Polak leerstoel vallen, maar er wordt ook aandacht 

besteed aan activiteiten die onder AIAS vallen. 

 

Contacten met de vakbeweging 

In het verslagjaar had ik wederom regelmatig contact met medewerkers en bestuurders van 

verschillende vakbonden.  

Op 22 januari vond een gesprek plaats met René Paas, Rienk van Splunder en Piet Hazenbosch (CNV) 

over de bijdrage die de Henri Polak Leerstoel kan leveren aan de kennisontwikkeling bij het CNV. 

Afgesproken werd om meer geregeld informatie uit te wisselen. 

Op 11 juni 2007 organiseerde ik (namens De Burcht) tezamen met de FNV een symposium over de 

centrale looneis. 

Verder hield ik een aantal inleidingen voor vakbonden/vakcentrales: op 14 maart voor de ACP over de 

positie van de vakbeweging, op 21 maart voor de FNV over de loonvorming, op 26 april voor 

AbvaKabo FNV over maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de vakbeweging, op 30 mei voor 

AbvaKabo FNV over loondifferentiatie. 

Met betrekking tot het plan om het Henri Polak Instituut om te vormen tot een wetenschappelijk 

bureau voor de vakbeweging (zie verslag 2005/2006) deden zich in het verslagjaar helaas weinig 

ontwikkelingen voor. 

 

Onderzoek  

Het onderzoek van de Henri Polak leerstoel en mijn onderzoeksaanstelling bij AIAS omvatten in het 

verslagjaar drie grote onderzoeksprojecten. 

Het door Stichting Instituut Gak (SIG) gesubsuidieerde onderzoek Solidariteit en verzorgingsstaat 

kwam tot een afronding. Het onderzoeksmateriaal dat postdoc-onderzoeker Ferry Koster en ikzelf in 

de voorgaande jaren hadden verzameld werd gebundeld in een boek, Voor elkaar of uit elkaar?, 

waarvan het manuscript in juni 2007 werd afgerond en dat op 4 oktober 2007 werd gepubliceerd. Mijn 

bijdrage aan dit onderzoek richtte zich vooral op de relatie tussen individualisering en solidariteit en 

op de implicaties hiervan voor de verzorgingsstaat. Behalve in het genoemde boek vonden de 

resultaten hiervan ook hun weg naar een breder publiek via enkele artikelen en lezingen (zie bijlage 1 

en 3).  
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Het tweede onderzoek, dat in het verslagjaar werd voortgezet, betreft het, eveneens door SIG 

gesubsidieerde, driejarige onderzoek ‘De verantwoordelijkheidsverdeling voor de sociale zekerheid en 

het arbeidsmarktbeleid’ (‘The distribution of responsibility for social security’). Aan dit 

onderzoeksproject, dat formeel onder AIAS valt, wordt meegewerkt door dr. Trudie Schils (AIAS), 

drs. Lucy Kok (SEO Economisch Onderzoek) en dr. Marcel Hogenboom (Universiteit Twente). In het 

verslagjaar werden in het kader van dit onderzoek enkele working papers gepubliceerd. 

 

Het derde onderzoek, dat eind 2006 van start ging en eveneens formeel onder AIAS valt, betreft de 

ontwikkeling van de verantwoordelijkheidsverdeling en de uitvoeringsstructuur van de sociale 

zekerheid en het arbeidsmarktbeleid in de afgelopen twintig jaar (eveneens door SIG gesubsidieerd). 

Aan dit onderzoek werken, naast mijzelf, dr. Marc van der Meer (AIAS) en dr. Nicolette van Gestel 

(Radboud Universiteit) mee.  

 

Onderwijs en promotiebegeleiding 

In het eerste semester van het collegejaar 2006/07 verzorgde ik, tezamen met aio Julie Castonguay, 

voor de masteropleiding Social Policy and Social Work in Urban Areas de specialisatiemodule 

European Social Policy. In dit college worden de verzorgingsstaten en de sociale politiek in de 

lidstaten van de Europese Unie met elkaar vergeleken en beoordeeld op grond van hun effectiviteit en 

doelmatigheid. Tevens wordt aandacht besteed aan het sociale beleid van de EU. Het college werd 

door vijftien studenten gevolgd, van wie uiteindelijk dertien de module met een voldoende 

beoordeelde paper afsloten. 

 

In het tweede semester gaf ik, tezamen met Ferry Koster en Julie Castonguay, voor de tweede maal de 

module ‘verzorgingsstaat en arbeidsmarkt’ als onderdeel van het Domein Arbeid en Organisatie van 

de bachelor-opleiding ‘Gedrag en Samenleving’. In deze module wordt, in aansluiting op het 

onderzoeksprogramma van de leerstoel, aandacht besteed aan een drietal mogelijke bedreigingen voor 

de verzorgingsstaat, te weten individualisering, globalisering en vergrijzing. De module werd dit jaar 

helaas door slechts twee studenten gevolgd.  

 

Tezamen met prof. dr. Herman van der Werfhorst ben ik begeleider van Lisa Putman, die bij de ASSR 

een promotieonderzoek verricht naar mobiliteit op de arbeidsmarkt. 

 

De leergang die De Burcht jaarlijks samen met AIAS organiseert kon in het verslagjaar geen doorgang 

vinden en zou uiteindelijk in het najaar van 2007 opnieuw worden georganiseerd. 
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Voor de leergang ‘sociaal overleg in de onderneming’ van AIAS en het GBIO voor opleiders van 

ondernemingsraden, gaf ik een college over de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in Nederland 

sinds de Tweede Wereldoorlog.  

Voor de leergang ‘werknemerskunde’ van de Radboud Universiteit Nijmegen en Basis & Beleid 

verzorgde ik een college over financiële werknemersparticipatie. 

Verder verzorgde ik gastcolleges voor het Isendoorn College in Warnsveld, voor de Hogeschool van 

Amsterdam, voor de opleiding sociologie van de UvA en voor de leergang Glashelder van MKB 

Nederland. 

 

Activiteiten van De Burcht 

In samenwerking met Berenschot organiseert De Burcht jaarlijks een expertmeeting met 

vertegenwoordigers van de sociale partners, de overheid en de wetenschap. De organisatie hiervan is 

in handen van Arie Stolk (De Burcht), Ton de Korte (Berenschot) en mij zelf. De expertmeeting, die 

plaatsvond op 12 december 2006, was dit jaar gewijd aan de gevolgen van de internationalisering van 

de arbeidsmarkt (outsourcing, offshoring, migratie). 

 

Verder was ik betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de maandelijkse debatten in De Burcht 

en bij de organisatie van enkele symposia, over financiële werknemersparticipatie (op 11 oktober, 

i.s.m. SNPI) en over de relatie tussen economische groei en geluk (op 11 december, i.s.m. Waterland).  

 

Publiciteit 

Ik werd in het verslagjaar verschillende malen geïnterviewd door dag- en weekbladen en andere 

tijdschriften en door de radio en televisie. Vooral de komst van Poolse arbeidsmigranten was een 

regelmatig terugkerend thema. Verder schreef ik diverse artikelen voor de opiniepagina’s van de 

Volkskrant en NRC Handelsblad. Voor het blad Zeggenschap schrijf ik vier maal per jaar een column 

over een onderwerp dat verband houdt met arbeidsverhoudingen. 

 

Nevenactiviteiten 

Bijlage 2 geeft een overzicht van mijn nevenactiviteiten die niet direct voortvloeien uit mijn functie als 

hoogleraar, hoewel zij hiermee over het algemeen wel verband houden. Het gaat onder meer om 

redactiewerk voor enkele vaktijdschriften.  

Met Jelle van der Meer (De Balie) en Pieter Pekelharing (UvA) leidde ik voor De Balie een project 

over gelijkheid. Dit mondde uit in de publicatie van een boek over gelijkheid (kortweg Gelijk 

geheten), waarin een aantal deskundigen hun licht laat schijnen over de ontwikkelingen in het beleid 

ten aanzien van (on)gelijkheid op verschillende terreinen. Op 10 november 2006 werd dit boek op een 

grote manifestatie in De Balie te Amsterdam gepresenteerd. 
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Plannen voor het komende jaar 

Eind 2006 besloot het curatorium van de Henri Polak leerstoel mij voor te dragen voor herbenoeming 

op de leerstoel voor de periode 2007-2011. Hierdoor kan ik een aantal onderzoeksactiviteiten die aan 

het eind van het verslagjaar nog niet waren afgerond in het komende jaar voortzetten. Dit betreft in het 

bijzonde het onderzoek naar de verantwoordelijkheidsverdeling voor de sociale zekerheid en het 

arbeidsmarktbeleid en het onderzoek naar de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie sinds de jaren 

tachtig. Beide onderzoeken zullen in de loop van 2008 worden afgerond. 

Het onderzoeksproject solidariteit en verzorgingsstaat, dat in het verslagjaar werd afgerond, leverde 

naast nieuwe inzichten ook nieuwe vragen op. Deze waren aanleiding om een nieuwe 

subsidieaanvraag in te dienen bij Stichting Instituut Gak voor een vervolgonderzoek. Dit 

vervolgonderzoek, waarin meer aandacht wordt besteed aan de gevolgen van immigratie en vergrijzing 

voor solidariteit, zal, naar ik hoop, in de loop van het komende jaar van start kunnen gaan. Hiernaast 

heb ik tezamen met prof.dr. Romke van der Veen (EUR) bij SIG een subsidieverzoek ingediend voor 

een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid.  

 

Op het gebied van onderwijs zal ik opnieuw het mastercollege European Social Policy en de 

bachelormodule Verzorgingsstaat en arbeidsmarkt geven en daarnaast zal ik enkele colleges verzorgen 

voor de module Verzorging en Beleid. 

 

Bezien zal worden of het in het komende jaar toch mogelijk is de plannen voor een wetenschappelijk 

bureau voor de vakbeweging nieuw leven in te blazen.  
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Bijlage 1 

Lezingen, gastcolleges, forumdiscussies e.d. 

 

 31 augustus 2006: inleiding ‘Veranderingen in  arbeidsverhoudingen als gevolg van sociaal-

economische ontwikkelingen’ voor 1e jaarcongres BVMP (Beroepsvereniging 

medezeggenschapsprofessionals), Doorn. 

 5 september 2006: workshop ‘Sociale innovatie en medezeggenschap’, Preuvenement, FNV 

Formaat, Woerden. 

 5 september 2006: Inleiding over solidariteit voor het pensioenpanorama, Vereniging van 

Bedrijfstakpensioenfondsen (VB), Panorama Mesdag, Den Haag. 

 7 september 2006: Acht stellingen over de AOW t.b.v. themadag PCOB. 

 25 september 2006: gastcollege ‘The Dutch model in a European perspective’ voor ADEPT, 

Clingendael, Den Haag. 

 27 september 2006: interview en debat over ‘nieuw leiderschap 2006: veranderen of koesteren’, 

De Rode Hoed, Amsterdam. 

 3 oktober 2006: inleiding ‘Waarom de winnaars steeds meer verdienen: ontwikkeling van de 

loonongelijkheid in Nederland sinds het midden van de jaren tachtig’, congres BABF. 

 11 oktober 2006: inleiding voor het symposium ‘Vernieuwing arbeidsverhoudingen door 

financiële werknemersparticipatie’ van de SNPI en De Burcht, De Burcht, Amsterdam. 

 17 november 2006: inleiding ‘Wie is er verantwoordelijk voor de levensloop?’ voor de conferentie 

‘De staat van zekerheid’, Universiteit Utrecht, Utrecht. 

 23 november 2006: inleiding ‘Balans van 20 jaar hervormingen: ontwikkelingen en trends sociale 

zekerheid en arbeid’ voor het Nationaal Forum Sociale Zekerheid, Maarssen. 

 11 december 2006: inleiding over economische groei en geluk voor het symposium ‘Steeds rijker 

en toch niet gelukkig?’ van Waterland en De Burcht, De Burcht, Amsterdam. 

 12 december 2006: inleiding voor de expertmeeting ‘Internationalisering van de arbeidsmarkt – 

arbeidsmigratie en offshoring’ voor expertmeeting van De Burcht en Berenschot, De Burcht, 

Amsterdam. 

 12 december 2006: forumdiscussie over economische groei en ruimtelijke inrichting van 

Nederland, Tumult, Louis Hardloper Complex, Utrecht. 

 19 december 2006: forumdiscussie over de rol van het CPB, Felix & Sofie, Felix Meritis, 

Amsterdam. 

 16 januari 2007: voorzitter van studiedag over de toekomst van de medezeggenschap van Basis & 

Beleid, HSI en AIAS, Artis, Amsterdam. 

 19 januari 2007: forumdiscussie over het basisinkomen, Vereniging Basisinkomen, Lutherse Kerk, 

Utrecht. 
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 26 januari 2007: inleiding voor studiemiddag van het Ministerie van SZW en de Willem Drees 

Stichting over de onderkant van de arbeidsmarkt, Ministerie van SZW, Den Haag. 

 31 januari 2007: inleiding over armoede en armoedebeleid voor de Arme Kant van Friesland, 

Leeuwarden. 

 1 februari 2007: inleiding over gelijkheid voor het lunchseminar van AIAS, Amsterdam. 

 9 februari 2007: inleiding over middenklasse en verzorgingsstaat voor het afscheidssymposium 

voor WBS-directeur Paul Kalma, Pakhuis De Zwijger, Amsterdam. 

 15 februari 2007: gastcollege over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de sociale zekerheid 

voor de MKB-leergang Glashelder, Oracle, Maarssen. 

 20 februari 2007: gastcollege over instituties en organisaties rond arbeid en inkomen voor de 

collegereeks Sociale instituties en organisaties, opleiding Sociologie, UvA, Amsterdam. 

 1 maart 2007: inleiding over het cappuccinomodel voor Werkplaats Rijnmond, De Pelgrim, 

Rotterdam. 

 5-7 maart 2007: deelname aan en presentatie van paper (met Trudie Schils) voor de International 

Research Conference on Social Security, Novotel, Warschau. 

 12 maart 2007: lezing over gelijkheid, Studium Generale, CREA, Amsterdam. 

 14 maart 2007: inleiding over de positie van de vakbeweging voor het Algemeen Bestuur van het 

ACP, Bergse Bossen, Driebergen. 

 16 maart 2007: lezing over ‘de economie van welzijn en geluk’ voor het symposium over sociale 

architectuur van Roosevelt Academy & Haagse Hogeschool, HH, Den Haag. 

 21 maart 2007: deelname aan rondetafelconferentie over zzp’ers, FNV, Amsterdam. 

 10 april 2007: coreferaat bij inleiding van R.J. van der Veen over post-productivisme, ASSR, 

UvA, Amsterdam. 

 11 april 2007: inleiding over loonvorming voor bijeenkomst van FNV, Aristo, Amsterdam. 

 12 april 2007: inleiding (met Trudie Schils) over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de 

sociale zekerheid voor het lunchseminar van AIAS, Amsterdam. 

 16 april 2007: gastcollege over de arbeidsverhoudingen in Nederland voor de ADEPT-leergang 

van Clingendael, Den Haag. 

 18 april 2007: inleiding over de onderkant van de arbeidsmarkt voor de ‘op weg naar huis 

bijeenkomst’ van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ), UWV, 

Amsterdam. 

 26 april 2007: inleiding over maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de vakbeweging voor 

de strategiedag van AbvaKabo FNV, Regardz Meeting Center, Arnhem. 

 8 mei 2007: forumdiscussie over overheidsbeleid en geluk, Mighty Society, Rotterdamse 

Schouwburg, Rotterdam. 
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 23 mei 2007: inleiding over dubbele nationaliteit voor studiedag ‘Nederland migratiesamenleving’ 

van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), Karel V, Utrecht. 

 25 mei 2007: gastcollege over disciplinariteit voor de opleiding Gedrag & Samenleving, UvA, 

Almere. 

 30 mei 2007: inleiding voor de onderhandelaars van AbvaKabo FNV over loondifferentiatie, 

AbvaKabo FNV, Zoetermeer. 

 4 juni 2007: lid promotiecommissie dissertatie Cristian Welz, Radboud Universiteit, Nijmegen. 

 7 juni 2007: voorzitter van NVA-seminar over het CAO-beleid 2007/2008, Ministerie van SZW, 

Den Haag. 

 11 juni 2007: voorzitter (samen met Wilna Wind) van Burcht/FNV-symposium over de centrale 

looneis, De Burcht, Amsterdam. 

 12 juni 2007: inleiding over kansarme groepen op de arbeidsmarkt voor symposium ‘Werkzame 

delen’ van Start Foundation, De Burcht, Amsterdam. 

 14 juni 2007: forumdiscussie over arbeidsmigratie voor jaarconferentie van AIAS, Randstad, 

Diemen. 

 18 juni 2007: lezing over solidariteit voor leerlingen van het Isendoorn College, Warnsveld. 

 18 juni 2007: lezing over economie en welzijn voor ouders van het Isendoorn College, Warnsveld. 

 20 juni 2007: presentatie over de onderkant van de arbeidsmarkt voor de Ministerstaf van het 

Ministerie van Financiën, Den Haag. 

 26 juni 2007: inleiding over successierechten voor het symposium ‘Belastingheffing met beleid’ 

van Universiteit Leiden en Ministerie van Financiën, Kamerlingh Onnes Gebouw, Leiden. 

 28 juni 2007: gastcollege over financiële werknemersparticipatie voor de Leergang 

Werknemerskunde, De Markies, Woerden. 

 29 juni 2007: lezing over solidariteit voor studenten maatschappijleer, Hogeschool van 

Amsterdam, Amsterdam. 
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Bijlage 2 

Nevenactiviteiten 

 

 Lid redactie Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 

 Lid redactie Socialisme & Democratie. 

 Lid Raad van Advies van Start Foundation (tot 1 januari 2007). 

 Lid Raad van Commissarissen van Basis & Beleid. 

 Lid kerngroep Waterland. 
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Bijlage 3 

Publicaties 

De meeste publicaties zijn te downloaden van mijn website: www.pauldebeer.nl. 

 

 ‘Het gelijk van de verzorgingsstaat’, in: B en M, Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 

jrg. 34 (2007), nr.2, pp.95-98 (met Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing) 

 ‘Het psychologisch contract onder druk’, in: P.A.H. van Lieshout en I.N. Hento (red.), Ziek en 

mondig op het werk. Dilemma’s bij veranderende verhoudingen, Nieuwerkerk aan den IJssel: 

Gelling Publishing/Breed Platform Verzekerden & Werk, 2007, pp.19-30. 

 ‘De twee polen van arbeidsmigratie’, in: Demos jrg.23 nr.6, juli 2007, pp.1-5. 

 ‘Barts beginsel’ (column), in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 7/8, 2007, p. 3. 

 ‘Werkzame bestanddelen’ (column), in: S Magazine (Start Foundation), nr.8, juni 2007, p.9. 

 ‘Zwevende vakbondsleden’, Blik van De Beer in: Zeggenschap jrg.18 nr.2, juni 2007, p.5. 

 ‘Inleiding: Werkt de re-integratiemarkt? De gevolgen van de privatisering van de re-integratie’, in: 

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.23 (2007) nr.2, pp.90-93 (met Rudi Wielers). 

 ‘Macht aan de top; verantwoordelijkheid aan de voet’, in: Jan Willem Duyvendak, Godfried 

Engbersen, Marigo Teeuwen en Imrat Verhoeven (red.) Macht en verantwoordelijkheid. Essays 

voor Kees Schuyt. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, pp.67-78 

 ‘De paradox van een permanente crisis’ (column) in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 5, 2007, 

pp. 3. 

 ‘Altruïstisch straffen: de sleutel voor sociaal gedrag?’ (boekessay van G.Brennan & Ph.Pettit, The 

Economy of Esteem; H. Gintis, S. Bowles, R. Boyd & E. Fehr (eds.), Moral Sentiments and 

Material Interests; J. Nelson, Economics for Humans), in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 5, 

2007, pp. 42-47. 

 ‘How Individualized are the Dutch?’, in: Current Sociology vol. 55, nr.3, pp.389-413. 

 Does it matter who takes responsibility? The distribution of responsibility for unemployment 

insurance, employment protection and active labour market policy in five European countries. 

AIAS Working paper WP57, Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies. 

(met Trudie Schils). 

 ‘Worden we wijzer van meer onderwijs?’, in: Erik de Gier & Fred Huijgen (red.), Het 

arbeidsbestel binnenstebuiten, Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis, 2007, pp.71-88. 

 ‘Instituties rond arbeid en sociale zekerheid’, in: Jan Willen Duyvendak & Miriam Otto (red.), 

Sociale kaart van Nederland. Over maatschappelijke instituties, z.p.: Boom Onderwijs, 2007, 

pp.111-132. 
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 ‘Steeds rijker en toch niet gelukkig?’, in: Jasper van der Steen en Judith van Heeswijk (red.), 

‘Geld speelt geen rol’. Een verschuiving in waarden van welvaart naar welzijn?, Hilversum: 

Hiteq, pp.51-56 

 ‘De vorige oorlog’, Blik van De Beer in: Zeggenschap jrg.18 nr.1, maart 2007, p.5. 

 ‘Het profijt van de middenklasse’, in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 3, 2007, pp. 26-34. 

 ‘Het kwaad van de jagende leeuw’ (boekbespreking van Martha Nussbaum, Grensgebieden van 

het recht), in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 3, 2007, pp. 63-66. 

 The waning and restoration of social norms; a formal model of the dynamics of norm compliance 

and norm violation, DNB Working Paper No. 131, Amsterdam: De Nederlandsche Bank. (met 

R.H.J. Mosch) 

 ‘Oude koek of broodnodige kritiek, Repliek op de commentaren op Het Sociaal-kapitalistisch 

Manifest, in: Waterstof. Krant van Waterland, nr.21, 18 februari 2007. 

 ‘Begrijp behoudzucht’, in: Socialisme & Democratie (Interventie) jrg.64, nr. 1/2, 2007, pp. 5-6. 

 ‘Kabinet moet profijtbeginsel weer in ere herstellen’, in: NRC Handelsblad, 15 februari 2007 (met 

Piet Emmer). 

 ‘Een leider met idealen’ (Het Rijke Rooie Leven: Henri Polak), in: Spanning jrg. 11 nr.1, januari 

2007, pp.13-15. 

 ‘Verhoog de belasting op erfenissen’, in: de Volkskrant 4 januari 2007 (met Jola Jakson). 

 ‘Meer welzijn vereist rantsoenering’, in: themanummer Geluk van Filosofie in bedrijf, jrg.17 

nr.3/4, december 2006 (gepubliceerd in 2007), pp.23-28. 

 Redt het sociaal kapitalisme’, in: Zeggenschap jrg. 17 nr.4, december 2006, p.5. 

 ‘Introduction: The trade union movement today’, in: Roos van Os van den Abeelen & Trudie 

Schils (eds.), The new trade union: Another 100 years? Conference report, Amsterdam: 

Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies/University of Amsterdam, 2006, pp.9-12. 

 Paul de Beer, Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing (red.), Gelijk. Over de noodzakelijke 

terugkeer van een klassiek ideaal, Amsterdam: Van Gennep/De Balie. 

 ‘Een pleidooi voor een nieuw gelijkheidsideaal’, in: de Volkskrant 9 november 2006 (met Jelle 

van der Meer en Pieter Pekelharing). 

 Het Sociaal-Kapitalistisch Manifest, Stichting Waterland. 

 ‘Niet links; niet rechts - wees een sociale kapitalist’ in: NRC Handelsblad, Opinie & Debat, 4 & 5 

november 2006. 

 ‘Is de verzorgingsstaat af?’ in: Socialisme & Democratie jrg.63 nr.10, pp.8-15. 

 Paul de Beer en Ferry Koster (red.), Samen voor ons eigen. Individualisering, globalisering en de 

toekomst van de solidariteit, Amsterdam: De Burcht. 
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 ‘Ieder voor zich? Het effect van individualisering op solidariteit’, in: Paul de Beer en Ferry Koster 

(red.), Samen voor ons eigen. Individualisering, globalisering en de toekomst van de solidariteit, 

Amsterdam: De Burcht, pp.22-31. 

 ‘Liever de Nobelprijs dan de hoofdprijs in de loterij’, in: Krijn van Beek en Yvonne Zonderop 

(red.), 30 plannen voor een beter Nederland: de sociale agenda, Amsterdam: de 

Volkskrant/Meulenhoff, pp.43-45. (Sociale agenda) 

 ‘Perspectieven voor de laagopgeleiden’, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 22 nr.3, 

pp.218-233. 

 ‘Afspraak’, Blik van De Beer in: Zeggenschap jrg.17 nr.3, september 2006, p.5. 

 ‘Nabeschouwing’, in: Marianne Houben, Aan het werk in Bouwput Nederland: Debatten over de 

toekomst van de arbeidsmarkt, Amsterdam: De Burcht, 2006. 

 ‘Zin en onzin van arbeidsmigratie: schrikbeeld of wondermiddel’, in: Internationale Spectator, 

jrg.60 nr. 7-8, juli-augustus 2006, pp.343-346. 

 ‘Zonder QALY’s heerst willekeur in de zorg’, in: NRC Handelsblad, 12 juli 2006 (met Jola 

Jakson). 

 ‘Ban de i-bom’, Blik van De Beer in: Zeggenschap jrg.17 nr.2, juni 2006, p.5. 

 


