Uitnodiging Seminar Werkloosheidswet – het proces achter en de
effecten van wetswijzigingen

Datum: 15 september 2017, aanvang 13.30 uur.
Plaats: Molengraaffzaal, Janskerkhof 12, Utrecht
Vrijdag 15 september wordt het tweede seminar gehouden in het kader van
het aan de Universiteit Utrecht lopende en door instituut Gak gefinancierde
onderzoek naar de juridische en economische aspecten en gevolgen van
wijzigingen in de Werkloosheidswet sinds de invoering in 19871.
Centraal staan twee thema’s met elk twee sprekers en een plenaire discussie
over door hen geponeerde stellingen.
1. Het (politieke) proces achter wijzigingen in de WW
Eerst gaat drs. Leon van Damme (aio Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis RU) in op het spanningsveld tussen normen, idealen en de
politieke praktijk bij de totstandkoming van wetswijzigingen in de WW. Daarna
bespreekt mr. Madhvi Ramparichan de juridische gevolgen van de invoering
van de Wet Boeten in de WW en in hoeverre de wetgever consequent is
geweest in de redenen voor de invoering en wijziging van sancties in de WW.
2. Effecten van wetswijzigingen: participatieverhogend?
Dr. ir. Marijke von Bergh houdt de effecten van een aantal wetswijzigingen
tegen het licht; vaak zijn ze statistisch significant, maar zijn ze beleidsmatig
ook betekenisvol en dienen ze de WW-doelen inkomensbescherming en
activering? Drs. Ed Berendsen (senior kennisadviseur UWV) gaat nader in op
de duurverkorting in de WW als instrument voor participatieverhoging.
Tot slot licht een SER-lid het standpunt van de SER toe ten aanzien van de
actuele en toekomstige ontwikkelingen van de WW.

U bent van harte welkom om mee te denken en discussiëren op vrijdag 15
september 2017 vanaf 13.30 in de (Molengraaffzaal, Janskerkhof 12, Utrecht).
Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
secretariaat.IER@uu.nl.
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projectleiders: prof. mr. Frans Pennings en prof. dr. Joop Schippers; aio: mr. Madhvi
Ramparichan; postdoc: dr. ir. Marijke von Bergh

Programma2
13.30

Welkom + inleiding

13.40 - 14.00 Leon van Damme: Wetswijzigingen WW: tussen normen,
idealen en de politieke praktijk.
14.00 - 14.20 Madhvi Ramparichan: Sanctiesysteem in de WW
14.20 - 14.45 Plenaire discussie over de stellingen

14.45 - 15.00 Pauze

15.00 - 15.20 Marijke von Bergh: Effecten van wetswijzigingen: significant
maar ook relevant?
15.20 - 15.40 Ed Berendsen: Duurverkorting in de WW als instrument voor
participatieverhoging
15.40 - 16.05 Plenaire discussie over de stellingen
16.05 - 16.30 SER-lid: SER-visie op de actuele en toekomstige
ontwikkelingen in de WW
16.30 - 16.35 Afsluiting
16.35

2

Borrel

Per spreker 15 minuten spreektijd; 5 minuten voor vragen

