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1. Er zijn grote verschillen in de manier waarop sociale diensten en UWV Werkbedrijven 

socialezekerheidswetgeving handhaven.  

2. Strengere regelgeving leidt niet vanzelfsprekend tot strengere uitvoering. 

3. Uitvoerende medewerkers weten hoe ze zich ‘tussen de regels’ moeten begeven om voor 

elkaar te krijgen wat zij vinden dat gedaan moet worden.   

4. De werking van het recht moet een belangrijkere rol spelen bij het maken van nieuwe 

socialezekerheidswetgeving.  

5. Het vervangen van de term ‘handhaven’ door de term ‘bevorderen van naleving’ voorkomt 

vooroordelen over de uitvoering van socialezekerheidswetgeving.  

6. ‘Responsive regulation’ vereist aandacht voor de uitkeringsgerechtigde én de uitvoerende 

medewerker.   

7. De term ‘street-level diplomaat’ is een betere typering van uitvoerende medewerkers in de 

sociale zekerheid dan de term ‘street-level bureaucraat’.  

8. Lipsky is te negatief over het werk van uitvoerende medewerkers en miskent met hoeveel 

voldoening en trots zij hun werk uitvoeren.  

9. Hoe meer regels, hoe meer ruimte tussen de regels.  

10. Participerende observatie bij vijf uitvoeringsinstanties lijkt op vijf keer aan een nieuwe baan 

beginnen.  

 

 


