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Over de Deense televisieserie ‘Borgen’ is al veel gezegd 

en geschreven. Voor wie het niet weet: Borgen is een 

spannend politiek drama over het leven in de wandelgan

gen van Cristiansborg, hét machtscentrum van Denemar

ken. Wat Borgen onder meer zo fascinerend maakt, is de 

sterke rol die emoties in de politiek krijgen. Hoofdper

soon Birgitte Nyborg weet haar publiek – en ons kijkers 

– te raken als ze in een gloedvol betoog haar persoonlijke 

ervaring koppelt aan haar politieke principes. 

In Nederland is dat zeldzaam: een politicus die grote 

emoties toont. Nog zeldzamer zijn Nederlandse politici 

die ons tot tranen toe roeren. Iemand wel eens kippenvel 

gehad van een toespraak van een minister? De Neder

landse politiek lijkt betrekkelijk emotieloos. Financiële 

plaatjes, rationele argumenten en pragmatische 

compromissen geven vaak de doorslag in debatten  

en redevoeringen.

Met de komst van Fortuyn en Wilders leek het er even op 

dat een ‘warmere’ politieke stijl zijn intrede zou doen. 

Maar beiden hebben geen nieuwe norm kunnen vesti

gen. Politiek is in Nederland vooral: verantwoordelijk 

openbaar bestuur. En dat heeft nu eenmaal een zakelijk 

en ietwat technocratisch karakter. Bestuurders geven 

argumenten. Ze doen meer een beroep op ons hoofd  

dan op ons hart.

Daar is in principe niks mis mee. Maar achter die 

rationele argumenten en financiële plaatjes gaan meer 

emoties schuil dan we denken. Uit psychologisch 

onderzoek blijkt dat mensen – bestuurders niet uitge

zonderd – zeer gevoelig zijn voor tunnelvisie, groepsden

ken en overmatig optimisme. Ofwel: wie plannen maakt 

ziet de toekomst vaak té rooskleurig in. Risico’s worden 

onderschat, effecten overdreven en tegenargumenten 

genegeerd. Daar komen andere gezonde menselijke 

eigenschappen bij: ambitie, loyaliteit en ijdelheid.

Het resultaat? Gelukkig meestal beleid dat effectief is. 

Maar in het slechtste geval symboolpolitiek met averecht

se gevolgen. En vaak iets daartussenin, blijkt bijvoorbeeld 

uit het boek ‘Schoon, heel en werkzaam?’ van socioloog 

Vasco Lub. Hij beoordeelde driehonderd interventies op 

het terrein van buurtleefbaarheid. Zijn conclusie is 

ontnuchterend. Veel projecten zijn gebaseerd op ‘feel 

good’ argumenten en intuïtie. Effectief zijn ze niet.

Een voorlopige conclusie dringt zich op. Beleid krijgt in 

Nederland een rationele verpakking, maar is regelmatig 

gebaseerd op een emotionele en intuïtieve gedachtegang. 

Je zou het vaker omgekeerd willen zien. Systematisch en 

weldoordacht beleid dat gebracht wordt door een 

Nederlandse Birgitte Nyborg. We kunnen Deense fictie 

natuurlijk niet als norm opleggen aan de Nederlandse 

politiek, maar wel als spiegel laten fungeren. Deze 

spiegel laat zien dat gepaste emoties een rol horen  

te spelen in de politiek. 

Daar is ook een rationeel argument voor te geven. 

Emoties blijken de rationaliteit namelijk helemaal niet  

te ondermijnen of weg te drukken. Uit neurologisch 

onderzoek van Antonio Damasio blijkt dat we vrijwel niet 

meer in staat zijn om beslissingen te nemen als de 

emotionele centra in de hersenen worden ontkoppeld van 

de handelingscentra. Emoties bieden dus een interpreta

tiekader voor de inhoud. Een politicus of bestuurder die 

politiek relevante emoties laat zien zoals optimisme, trots 

en hoop, maakt besluiten mogelijk op basis van financiële 

plaatjes en rationele argumenten. 

Lennart de Ruig is hoofdredacteur van BASIS
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‘De zorg is een koekoeksjong’                                  

“Hoe haal je de meeste gezondheid uit een euro?” Zo vat gezondheids

econoom Johan Polder zijn vakgebied samen. ”De zorg kost ons nu 

ongeveer negentig miljard euro per jaar. Dat bedrag is zo hoog dat het 

niet eens meer tot de verbeelding spreekt’’.  

Alles en niets                        

Het is crisis en ook het beleidsonderzoek ondervindt daar de gevolgen 

van. De meest gehoorde oplossing voor de crisis is innovatie. Geen 

wonder dat ook de roep om innovatie in beleidsonderzoek groter wordt. 

Hoe staat het daarmee? 

Strenger moeten we het niet maken                               

ChemiePack, eindexamens, paardenvlees, uitkeringsfraude. Wat hebben 

ze gemeen? Na een affaire of een negatieve ontwikkeling gaan stemmen 

op om normen aan te scherpen. Maar streng optreden heeft fundamen

tele beperkingen. We hebben geen strengere overheid nodig, maar een 

daadkrachtiger overheid.
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Klimaatverandering heeft voorlopig 
geen invloed op binnenvaart

Klimaatverandering en de bijbehorende veranderingen in waterstanden hebben tot het jaar 2050 een zeer beperkte 

invloed op de concurrentiepositie van de binnenvaart. Dat is de uitkomst het tweejarige ECCONET project dat in 

opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd.

Actueel  |

Na 2050 zal er wel vaker sprake zijn van lage 

waterstanden als gevolg van klimaatveran

dering en lijkt klimaatverandering een 

significante invloed op het marktaandeel van 

de binnenvaart te krijgen. Tot die tijd is de 

invloed van andere factoren zoals de stijging 

van de brandstofprijs van grotere invloed op 

de concurrentiepositie van de binnenvaart. 

Dit betekent niet dat er geen actie nodig is. 

De binnenvaartsector heeft immers ook nu 

hinder van de autonome variatie en onzeker

heid in waterstanden. Bovendien wordt op 

de langere termijn dus wel een significante 

invloed van klimaatverandering verwacht. 

Een lange termijn beleidsvisie met ‘no 

regret’ maatregelen is noodzakelijk voor een 

concurrerende binnenvaartsector, blijkt uit 

het project. Het NAIADES IIbeleid van de 

Europese Unie moet hieraan bijdragen. 

Binnen het ECCONETproject zijn verschil

lende maatregelen beoordeeld op haalbaar

heid en belang voor het behoud van de 

concurrentiepositie. Aanpassing van de vloot 

is een aanbeveling. Vooral een groter 

aandeel van koppelverbanden en duwkon

vooien is raadzaam omdat er dan flexibel 

met wisselende waterstanden kan worden 

omgegaan. In geval van nieuwbouw van 

schepen kunnen gewichtsreducerende 

technieken worden toegepast. 

Omvangrijke investeringen in infrastructuur 

zijn vooralsnog niet gerechtvaardigd om de 

beperkte effecten van klimaatverandering op 

te vangen. Wel wordt het belang van goed 

onderhoud – denk aan baggeren – nog 

groter. Vooral voor het succes van binnen

vaart op de Donaucorridor is dit cruciaal. 

De binnenvaartsector is tevens gebaat bij 

betere voorspellingen van de waterstanden. 

Met meer nauwkeurige informatie die 

eerder beschikbaar komt over de minimale 

diepgang op vaarwegtrajecten kan men de 

schepen efficiënter beladen. Dit resulteert  

in besparingen voor de sector, maar ook  

in milieuwinst. 

Uit het ECCONETproject blijkt dat korte 

perioden van laag water door de sector 

relatief eenvoudig worden opgevangen door 

producten op te slaan en productieproces

sen aan te passen. Pas als er sprake is van 

een extreem lange periode wordt vervoer 

per spoor overwogen als alternatief. 

Het ECCONETproject is uitgevoerd door 

een multidisciplinair consortium waarbij 

Panteia samenwerkte met meteorologen, 

ingenieurs en hydrologen uit Europa. In een 

eerste fase zijn op basis van verschillende 

klimaatscenario’s de effecten van water

standen in de Rijn en de Donau gemodel

leerd. Vervolgens zijn de kosten voor de 

binnenvaartsector bepaald, en zijn deze  

in een transportmodel ingebracht om de 

gevolgen voor het marktaandeel ten  

opzichte van spoor en wegvervoer te 

bepalen. Ten slotte zijn maatregelen 

beoordeeld die de binnenvaart kunnen 

helpen de gevolgen van klimaatverandering 

beter te beheersen en om te gaan met de 

autonome variatie in waterstanden.    

 

*  Barry Ubbels is consultant Mobiliteit bij Panteia.  

Martin Quispel is themamanager Goederenvervoer  

& Infrastructuur.
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Door Jurriaan Berger
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De wereld in de school 
Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen hun internationale ambities groten-

deels waarmaken met de subsidies die het Europees Platform verstrekt. Dat blijkt uit de 

evaluatie van de ‘Regeling Bevordering internationalisering po/vo’. Wel zouden meer scholen 

bereikt kunnen worden met de subsidieregeling. Ook zou de huidige manier van subsidiëren 

meer ruimte kunnen geven voor nieuwe internationaliseringsplannen in het onderwijs.

De wereld is plat, betoogde columnist 

Thomas Friedman in 2005. Hij wijst op de 

toenemende internationale contacten en 

digitalisering, waardoor fysieke grenzen 

tussen landen steeds minder belangrijk 

worden. Hoe zit dat in het Nederlandse 

onderwijs? Zien we meer ‘wereld in de 

school’? Panteia zocht uit wat er aan 

internationalisering gebeurt in het basis  

en voortgezet onderwijs in Nederland,  

en wat er beter kan.

Waar is internationalisering goed voor?  

Het antwoord van het hele onderwijsveld 

(ministerie, scholen, besturen) is steeds 

vrijwel hetzelfde: aansluiting op de toekomst. 

Eén schooldirecteur sprak zijn collega’s aan: 

“Beste directeuren, het is úw verantwoorde

lijkheid om leerlingen op te leiden voor een 

Europese arbeidsmarkt!”. Anders gezegd: 

zonder internationale dimensie geen goed 

onderwijs. Daarnaast is er voor scholen ook 

vaak een concurrentieoverweging: als een 

school zich profileert als ‘internationaal 

gericht’ kan dat voor ouders een reden zijn 

om juist voor die school te kiezen.

Al decennia subsidieert het ministerie van 

OCW verschillende organisaties die zich 

bezig houden met ‘internationalisering’: het 

Europees Platform voor basis en voortgezet 

onderwijs, CINOP voor het mbo en Nuffic 

voor het hoger onderwijs. 

Eind 2012 heeft Panteia een evaluatie 

uitgevoerd van de activiteiten die het 

Europees Platform (EP) met OCWsubsidie 

voor het basis en voortgezet onderwijs 

uitvoert. Daaronder valt het subsidiëren en 

ondersteunen van drie soorten activiteiten:

• Leerlinguitwisselingen 

Veel scholen in het voortgezet onderwijs 

hebben projectweken, waarin leerlingen naar 

het buitenland op excursie gaan; in sommige 

gevallen is dit een wederzijdse uitwisseling, 

waarbij ook buitenlandse leerlingen naar 

Nederland komen. 

• Vreemdetalenonderwijs

Vroeg vreemdetaalonderwijs is hot in het 

basisonderwijs. Basisscholen moeten 

wettelijk Engels geven, en op veel scholen 

begint dat vanaf groep 7. Een groeiende 

groep scholen (ongeveer 1/3 op dit moment) 

begint daar eerder mee. Sommige al vanaf 

groep 1. Daarnaast is in het voortgezet 

onderwijs het tweetalig onderwijs in 

opkomst: bepaalde vakken worden op deze 

scholen in een vreemde taal (vrijwel altijd 

Engels) gegeven. 

• Internationalisering in het hele onderwijs

Een groep van scholen in het voortgezet 

onderwijs gaat verder dan alleen leerlinguit

wisselingen en versterking van het  

vreemdetalenonderwijs. Zij proberen in 

allerlei vakken de internationale (vaak 

Europese) dimensie te benadrukken. Zo is  

er een Nederlandse school die  met zeven 

partnerscholen uit heel Europa ieder jaar 

lessen in science (natuurkunde, scheikunde, 

biologie) verzorgt. Leerlingen uit verschil

lende landen werken hierin samen.

De hamvraag bij de evaluatie van deze 

activiteiten is geweest of ze goed en efficiënt 

zijn uitgevoerd. Dat blijkt over het geheel  

het geval. Wel is er een groep ‘onbereikten’: 

scholen die (nog) geen interesse in 

internatio nalisering lijken te hebben.

Daarnaast hebben we gezocht naar aan

knopingspunten voor verbetering. Is er een 

manier om leerlingen nóg beter voor te 

bereiden op de ‘platte wereld’? De huidige 

manier van subsidiëren bleek nog wat weinig 

ruimte te laten voor ‘nieuwe manieren’, 

nieuwe ideeën over internationalisering die 

op scholen ontstaan. Ons advies luidde 

daarom: hou een deel van de subsidie als 

‘vrije ruimte’ achter de hand. Zo kan het EP 

sneller inspelen op goede internationalise

ringsplannen die (nog) niet in een bestaand 

hokje passen.   

 

|  Actueel
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‘De zorg is een  
koekoeksjong’

Een gesprek met gezondheideconoom Johan Polder

Door Hedda Maria Post*

“Hoe haal je de meeste gezondheid uit een euro?” Zo vat gezondheidseconoom Johan Polder zijn vak-

gebied samen. ”De zorg kost ons nu ongeveer negentig miljard euro per jaar. Dat bedrag is zo hoog dat 

het niet eens meer tot de verbeelding spreekt’’.

In tijden van overheidsbezuinigingen heeft de gezond

heidseconomie ongetwijfeld onverdeelde aandacht van 

de overheid. In de afgelopen jaren zijn er vergaande 

maatregelen genomen om de kosten te beheersen.  

Er werd vooral meegewaaid op de wind van het  

neo liberalisme. Hoe denkt gezondheidseconoom  

Polder daarover?

“Marktwerking in de zorg is nooit bedoeld om de totale 

kosten te beheersen. Ab Klink, minister van VWS in het 

kabinetBalkenende IV, heeft dat misschien even 

gedacht, maar al snel verklaarde hij openlijk dat hij dat 

verkeerd had gezien. Het idee dat met marktwerking de 

totale kosten laag worden gehouden is flauwekul. 

Marktwerking is onder bepaalde condities geschikt om 

ervoor te zorgen dat iemand waar voor zijn geld krijgt. 

Je kunt het vergelijken met de drie bakkers in mijn 

tienduizendinwonersdorp. De bakkers doen hun best 

de lekkerste taarten voor het minste geld te leveren, 

maar gezamenlijk hebben ze er belang bij dat wij in ons 

dorp zoveel mogelijk taart eten. Microeconomisch klopt 

het verhaal, value for money, maar macroeconomisch 

gaat het verhaal over streven naar uitbreiding, groei en 

steeds grotere omzet en dat vinden we altijd prachtig, 

behalve in de zorg.”

Een werkdag per week
“Je kunt op meer dan één manier naar de zorg kijken. 

Enerzijds zijn de zorguitgaven een geweldige schade

post voor de maatschappij. De kosten van de zorg zijn 

het koekoeksjong uit het begrotingsnest, schreef 

econoom Flip de Kam twee jaar geleden. De zorgkosten 

stijgen immers zo snel dat andere uitgaven zoals die 

voor onderwijs en infrastructuur, steeds meer naar de 

rand worden geduwd. De Kam’s waarneming wordt door 

alle deskundigen serieus genomen. Negentig miljard 

euro per jaar is inderdaad te hoog om nog tot de 

verbeelding te kunnen spreken. Het helpt als we het 

omrekenen naar meer hanteerbare getallen. Zo gaat 

het omgerekend voor een modale werknemer met een 

volledige baan om een dag werken in de week. Eén dag 

per week voor de gezondheidszorg. De meeste mensen 

Interview  | 



hebben niet in de gaten hoe duur de zorg is. Als ik het 

vraag aan jeugdartsen die ik college geef, dan denken  

ze aan gemiddeld honderd euro per persoon per maand. 

Dat is gelijk aan de nominale premie. Maar voor een 

gezin is het gemiddeld iets van twaalfduizend euro per 

jaar, tien keer zoveel dus. Het totale hoger onderwijs, 

dat we ook zeer belangrijk vinden, is omgerekend een 

paar weken zorg.”

Koekoeksjong?
“Anderzijds levert de zorg ook heel veel op. De Ameri

kaanse econoom en Nobelprijswinnaar van 1993 Robert 

Fogel heeft al eens aangetoond dat een derde deel van 

de welvaartsgroei sinds de industriële revolutie te 

danken is aan betere gezondheidszorg. Goede gezond

heid voorkomt verzuim op werk en school, verbetert 

school en werkprestaties en biedt mensen meer 

mogelijkheden. Ruim een eeuw geleden voerden onze 

voorouders een dagelijkse strijd om het bestaan. Hun 

hele inkomen ging op aan voeding, kleding en onderdak. 

Grote delen van de bevolking leefden een kort leven in 

diepe armoede. De levensverwachting is intussen 

verdubbeld en anno 2013 leven we in een welvaartsstaat. 

Het ontbreekt ons aan niets, en op de top van de 

welvaart kunnen we ons ook een hoogwaardige zorg 

veroorloven. Volgens Fogel zijn de stijgende zorguitga

ven een teken van de opmerkelijke economische en 

sociale vooruitgang van onze tijd. Vanaf de jaren tachtig 

van de vorige eeuw was er een geweldige welvaarts

stijging. Dat kwam omdat de arbeidsparticipatie van 

vrouwen sterk toenam. De achterstand die Nederland 

daarin had, werd toen ingehaald. De lageropgeleiden 

gingen in de zorg, vaak betaald vanuit de AWBZ, aan  

de slag waardoor hoger opgeleiden iets anders konden 

doen. De AWBZ heeft het mogelijk gemaakt dat vrouwen 

konden werken. Dat had een welvaartsstijging ten 

gevolg en die welvaartsstijging maakte het mogelijk de 

Wie is Johan Polder?

Prof. dr. Johan Polder (47) werkt bij het RIVM als Chief Science  

Officer en bij de Universiteit van Tilburg als hoogleraar  

Economische aspecten van gezondheid en zorg.

Johan Polder
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AWBZ te betalen. We zitten nu echter op een maximum 

en kunnen dat kunstje niet nog eens herhalen. Zeker 

niet zonder dat andere belangrijke zaken in de knel 

komen. We zijn nu op het punt dat de wal het schip moet 

keren, of dat het koekoeksjong realiteit wordt.”

Kwaliteit van leven
“De duurste zorg wordt gegeven aan ouderen in hun 

laatste levensfase. Ik vind maatschappelijk gezien dat je 

de beste zorg moet geven die je kunt geven. De hoog

technologische zorg is dan lang niet altijd de beste zorg. 

Het gaat om de kwaliteit van leven. Je moet leven 

toevoegen aan de jaren en geen jaren aan het leven. 

Joris Slaets, hoogleraar geriatrie aan de universiteit van 

Groningen, pleit ervoor patiënten met multimorbiditeit 

naar een algemeen geriater te verwijzen. Maar ik ben 

ook ziekenhuisdirecteuren tegengekomen die zeggen: 

stuur iemand van zeventigplus altijd eerst naar de 

orthopeed, ongetwijfeld vindt die nog iets. Dat is 

economisch gezien precies de tegenovergestelde 

prikkel. Slaets is van mening dat we te lang doorbehan

delen, we moeten eerder stoppen, mensen overlijden 

vaak te laat.”

“We sporen ziekten eerder op en er zijn steeds meer 

mensen die een ziektelabel krijgen. Soms zijn het 

sociale problemen die als medisch geïnterpreteerd 

worden. De jeugdzorg ziet ADHD bijvoorbeeld als een 

behoorlijk probleem. Maar hebben de labels op kinde

ren ook niet te maken met onze leefstijl? Voor ouders is 

een kind vaak een project, ze willen alles uit hun kind 

halen; een kind moet dan aan vele eisen voldoen. Ze 

moeten goed kunnen leren en uitblinken in sport en 

muziek, en dan lopen kinderen vast.” 

Financieel tellertje
“Er is meer aanbod van GGZzorg en dan zijn er 

financiële prikkels om mensen te behandelen, denk aan 

de pgb’s. We hebben gekeken naar toename van 

behandeling in de eerstelijns psychologie: eerst was die 

geleidelijk maar toen de zorg in het basispakket kwam, 

werd die exponentieel. Het klinkt wrang maar alles waar 

je een financieel tellertje op zet, begint te lopen. Aanbod 

schept vraag.” 

“Dotteren bijvoorbeeld is vergunningsplichtig. Het is een 

bijzondere medische verrichting waarvoor ziekenhuizen 

een vergunning nodig hebben. De vroegere Minister van 

Volksgezondheid Els Borst heeft haar opvolger aange

raden om het dotteren niet uit de vergunningsplicht te 

halen omdat in ieder bloedvat wel iets te vinden is. En 

dan gaat de financiële prikkel werken.” 

“In een dissertatie las ik dat artsen soms bewust 

medisch zinloos handelen om mensen toch maar het 

gevoel te geven dat alles wat kan, gedaan is. Het kost 

tijd en inspanning en het levert financieel niets op om 

mensen van gedachten te doen veranderen als ze iets 

willen waar ze vinden dat ze recht op hebben, maar wat 

misschien zinloos of ondoelmatig handelen is. Alle 

prikkels staan de verkeerde kant op.”

Tijd en aandacht
“Wat is tijd? De kerkvader Augustinus zei ooit, ik weet wat 

tijd is totdat je het me vraagt. In de economie is tijd geld. 

Tijd is hier een soort noodzakelijk kwaad. Minder tijd is 

meer geld. Kun je veel doen in weinig tijd, dan vergroot je 

de productiviteit. Op grond daarvan zijn arbeidsprocessen 

gerationaliseerd. In de zorg daarentegen is tijd aandacht, 

tijd is een deel van je productie. In die zin is tijd in de zorg 

anders dan in de economie. Ik probeer dan ook aan mijn 

studenten duidelijk te maken dat in de zorg – en ook in 

het onderwijs – tijd een intrinsieke waardering heeft, in 

tegenstelling tot de rest van de economie. Dat betekent 

dat zorg automatisch duurder wordt. Je kunt zorg niet 

afrekenen op tijd, je kunt de wetten van de economie niet 

onverkort toepassen.”

“Ik sprak laatst iemand die vond dat de productiviteit in 

de ouderenzorg vergroot moest worden; meer patiënten 

of bewoners, minder personeel. Mijn stellige overtuiging 

is, dat dit in de zorg niet kan. Daar heeft tijd een wezen

lijk andere dimensie. Doelmatigheid zonder verder doel 

levert alleen matigheid op.”

Koorddansen
“De technologie schrijdt voort, dat kun je niet tegenhou

den. Soms maak ik me daarover zorgen. Stel dat we 

straks een op genen gebaseerd paspoort hebben waaruit 

bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde ziektes individueel te 

Interview  |
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voorkomen zijn met een bepaalde leefstijl. De kans is 

dan dat de solidariteit gaat afnemen. Dit sentiment 

steekt nu al de kop op trouwens wanneer men – en dan 

vooral hoogopgeleiden – gaat zeggen: die en die leven er 

maar op los, laat ze er dan ook maar voor opdraaien. 

Maar moeten wij ook niet naar de sociale omgeving 

kijken? Waar komt dat gedrag vandaan? Een genenpas

poort gaat dat niet gemakkelijker maken.

Een typisch ethisch thema in de economie is rechtvaar

digheid. Het gaat dan over verdelingseffecten. Het geluk 

van een land neemt toe naarmate de verdeling van  

geld en goed gelijkmatiger is. In Nederland zijn we  

heel solidair en is de toegankelijkheid van de zorg 

gebaseerd op de zorgbehoefte, totaal anders dan in 

Amerika bijvoorbeeld.” 

“We moeten diversiteit bij mensen blijven tolereren.  

In de normaalverdeling heb je nu eenmaal staarten. 

We zouden meer naar de leefomgeving van mensen 

kunnen kijken. Waar komt de zorgvraag vandaan, hoe is 

de thuissituatie, hoe is de sociale omgeving? En dan zorg 

op alle niveaus geven, integrale zorg.

En tegelijkertijd is er de voortschrijdende kennis, de 

specialisatie en superspecialisatie. Dit is een groot goed. 

Maar het is koorddansen, zowel de superspecialisatie als 

de integrale zorg willen we niet kwijt. Dan is het kosten

besturingssysteem een sterk sturingsinstrument.”

Integrale zorg
“In Zoetermeer staat een prachtig gezondheidscentrum, 

multidisciplinair en geïntegreerd, met alle facetten van 

de eerste lijn. Er wordt buurtgerichte zorg gegeven. Er 

worden wijkteams opgebouwd en men laat de populatie 

met de zorg matchen, de schotten tussen zorgvelden 

worden weggehaald. Maar de integratie aan aanbodzijde 

is veel verder dan aan de inkoopzìjde van de verzeke

raars. Wat doet de verzekeraar? Die koopt nog steeds 

losse stukjes zorg in. Er komen nu locale experimenten 

met populatiebekostiging. Populatiebekostiging wil 

zeggen dat de bekostiging van de zorg door verzeke

raars gericht is op een bepaalde populatie of wijk 

waarbij het totale zorgaanbod van preventie tot nazorg 

aangeboden en bekostigd wordt. Die omslag vergt jaren. 

Maar verzekeraars willen quick wins, ze willen liefst 

binnen enkele maanden resultaat. Maar toch goed dat 

de verzekeraars ermee bezig zijn. De korte termijn gaat 

vanzelf over in de lange termijn, dat is ook weer het 

mooie van het tijdsbegrip van Augustinus.”    

* Hedda Post is redacteur van BASIS

|  Interview
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In Zuid-Holland zijn de meeste innovatieve topsectorbedrijven gevestigd – gemeten naar de intellectueel 

eigendom (IE) dichtheid. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Intellectueel eigendom topsectoren’. IE-dichtheid is 

daarin gedefinieerd als het aandeel bedrijven dat IE-bescherming aanvraagt in het totaal aantal bedrijven. 

Het is voor het eerst dat behalve de spreiding van octrooien ook die van merken en modellen onderzocht is.

Meeste innovatieve 
topsector bedrijven  
in Zuid-Holland 

Door Bram van der Linden*

Dichtheid intellectueel eigendom
naar provincie

2,5% - 3,0% (1)

2,0% - 2,5% (3)

1,5% - 2,0% (2)

1,0% - 1,5% (4)

0,5% - 1,0% (2)

Bron: Panteia o.b.v. NL Octrooicentrum en BBIE

Onderzoek in beeld  |

In ZuidHolland hebben in 20062010 bijna 1.800 van  

de in totaal 64.000 topsectorbedrijven een of meer 

beschermingsvormen van IE aangevraagd, dat is bijna 

3%. In totaal in Nederland zijn dat er ongeveer 8.500, 

bijna 2%. Ook in Utrecht, NoordHolland en Noord

Brabant vraagt een bovengemiddeld aantal bedrijven 

IEbescherming aan.

Merk
Onder beschermingsvormen van IE vallen in het 

onderzoek octrooien, merken en modellen. Merken 

worden relatief het vaakst aangevraagd: vijftien op de 

duizend van de Nederlandse topsectorbedrijven heeft 

merk aangevraagd – circa 18.000 aanvragen. Een merk 

is een teken waarmee het mogelijk is om producten of 

diensten te onderscheiden van concurrenten, bijvoor

beeld een bedrijfslogo. 

Octrooi
Vijf op de duizend topsectorbedrijven hebben octrooi 

aangevraagd, in totaal ruim 25.000 aanvragen. Een 

octrooi of patent is een exclusief recht op een uitvinding 

Figuur 1
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Octrooien (2006-2010)

73%
100%

100%

100%

100%

Totaal aantal octrooiaanvragen

Aantal octrooiaanvragen topsectoren

35.052

41%
Totaal aantal octrooiaanvragende bedrijven

Aantal octrooiaanvragende bedrijven topsectoren

5.186

25.464

2.126

Merken (2006-2010)

26%
Totaal aantal merkaanvragen

Aantal merkaanvragen topsectoren

67.890

20%
Totaal aantal merkaanvragende bedrijven

Aantal merkaanvragende bedrijven topsectoren

29.288

17.750

5.905

100%

100%

Modellen (2006-2010)

29%
Totaal aantal modelaanvragen

Aantal modelaanvragen topsectoren

12.435

25%
Totaal  aantal modelaanvragende bedrijven

Aantal modelaanvragende bedrijven topsectoren

1.751

3.616

436

|  Onderzoek in beeld

om anderen te verbieden deze uitvinding commercieel 

te gaan toepassen. Dit kan zijn een nieuw product of  

een technologische verbetering van een bestaande 

werkwijze of productieproces.

Model
Slechts een op de duizend topsectorbedrijven heeft 

model aangevraagd, in totaal ruim 3.600 modelaan

vragen. Een model is het twee of driedimensionaal 

uiterlijk van een product of deel ervan. Het gaat vaak  

om de vorm of het uiterlijk van een product.    

*  Bram van der Linden is onderzoeker op het gebied van  

regionale innovatie.

Figuur 2
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Innovatie in beleidsonderzoek

Door Bart Dekker*

Alles en niets

Het is crisis en ook het beleidsonderzoek ondervindt daar de gevolgen van. De meest gehoorde oplossing voor  

de crisis is innovatie. Geen wonder dat ook de roep om innovatie in beleidsonderzoek groter wordt. Hoe staat  

het daarmee?

Wie innovatie zegt, associeert dat vaak met ICT. Het is 

niet te ontkennen dat de ICTrevolutie een grote invloed 

op het beleidsonderzoek heeft. Neem een beleidsonder

zoeker van pakweg 3040 jaar geleden. Voor achter

grondinformatie en literatuur is deze aangewezen op 

bibliotheken. Daar moet hij, of een bibliotheekmedewer

ker voor hem, fysiek indexsystemen raadplegen. 

Vervolgens kan het geruime tijd duren voordat de 

betreffende werken uiteindelijk op zijn bureau belanden. 

Als er voor zijn onderzoek een enquête nodig is, gebeurt 

dat meestal via de post. Als de tabellering van de 

vragenlijsten niet nog handmatig (in sorteerkasten) 

gebeurt, dan moeten de data worden geponst in een 

computercentrum. Daar vindt ook de dataanalyse 

plaats. De instructies daarvoor moeten in een setup van 

ponskaarten worden neergelegd, waarna de onderzoe

ker uren dient te wachten op de output, al nagelbijtend 

hopend dat er niet ergens een gaatje is misgeslagen.

De onderzoeker vertrouwt vervolgens de onderzoeksre

sultaten met pen of typemachine aan het papier toe. 

Voor aanpassingen zijn correctievloeistof, schaar en 

lijm beschikbaar, waarna een nette versie volledig 

wordt overgetypt. Rapporten en andere stukken stuurt 

de onderzoeker per post naar opdrachtgevers en 

begeleidingscommissie. Presentaties doet hij monde

ling, soms ondersteund door een toverlantaarn met  

wat overheadsheets.

Prezi
De situatie nu is fors anders. Het wereldwijde web is onze 

elektronische bibliotheek, data vergaren we via internet, 

analyse doen we op onze desktops, de resultaten tikken 

en corrigeren we met tekstverwerkende software, we 

communiceren en corresponderen per email en we 

presenteren met behulp van PowerPoint of Prezi.

De ICTrevolutie heeft geleid tot een andere arbeidsde

ling. De onderzoeker doet meer zelf. Het aantal typistes 

en bibliotheekmedewerkers is afgenomen. In plaats 

daarvan zijn ICTmedewerkers gekomen. Het belangrijk

ste effect op het werken is reductie van tussenschakels 

en wachttijden: de operatie is versneld. Daarmee wijkt 

het beleidsonderzoek niet af van andere beroepen  

of branches.

Trends  |
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  |  Trends

Methode
Ook de methoden van beleidsonderzoek hebben de 

gevolgen van ICT ondergaan. Dataverzameling is minder 

afhankelijk van de tijdruimtelijke afstemming van 

onderzoeker en onderzochten. De webenquête is 

grotendeels in plaats van het schriftelijk of telefonisch 

onderzoek gekomen. Interviews en groepsdiscussies 

kunnen via het web plaatsvinden. 

Maar dat is allemaal meer verandering van vorm dan 

van inhoud. Steeds blijven methodische vraagstukken en 

vereisten in de kern hetzelfde, of het nu gaat om de (zelf)

selectie van respondenten, de (validiteit en betrouwbaar

heid van) operationalisering van de vraagstelling en de 

wijze van leiding (moderatie) van gesprekken.

Datzelfde geldt voor methodische veranderingen die niet 

zozeer ICTgedreven of ICTafhankelijk zijn. Mystery

shopping, evidencebased research en interactief 

onderzoek verschillen in de kern niet van ‘traditionele’ 

voorgangers als participerende observatie, (quasi)

experimenteel onderzoek, Delphitechnieken en 

actieonderzoek. Ze liggen in het verlengde van deze 

tradities en zijn vaak zelfs niet meer dan nieuwe zakken 

om oude wijn.

Object
De ICTrevolutie heeft natuurlijk de sociale werkelijkheid 

belangrijk veranderd, en daarmee het ‘object’ van 

beleidsonderzoek. Surfgedrag, twitteren, bloggen, 

posten, chipcardgebruik, gebruik van GSM, locatievoor

zieningen op smartphones en inzet van camera’s (van 

beveiligingscamera’s tot uw eigen device, straks 

misschien wel in de vorm van Google glass), zorgen voor 

enorme hoeveelheden ‘neerslag van gedrag’. Afgezien 

van de vraag of en onder welke condities alles beschik

baar is voor beleidsonderzoek, zorgt de ICTrevolutie dus 

voor oneindige hoeveelheden nieuwe grondstof. De 

ontginning daarvan hoeft niet van scratch af aan te 

beginnen. Ook hier is een rijke methodische traditie 

waarop kan worden voortgebouwd: of het nu gaat om 

secundaire analyse, “unobtrusive measures”, inhouds

analyse of observatie.

De werkelijkheid verandert niet alleen als gevolg van 

ICT. De huidige crisis heeft het sinds de jaren tachtig van 

de vorige eeuw dominante neoklassieke beleidspara

digma aan het wankelen gebracht. De rationeel calcule

rende homo economicus blijkt een fictie met gevaarlijke 

onbedoelde beleidseffecten. Menselijk gedrag wordt veel 

meer door onbewuste mechanismen bepaald dan deze 

fictie toestaat. Dat inzicht is, hoewel verdiept door 

moderne technologie (MRIscans), niet nieuw. Het werk 

van Freud of van Kahneman & Tversky, om maar wat 

dwarsstraten te noemen, dateert niet van gisteren. 

Het opnieuw naar voren brengen van dit inzicht zet 

beleidsvraagstukken, en daarmee probleemstellingen 

van beleidsonderzoek, in nieuwe perspectieven. Hoe is 

het onbewuste van burgers op een positieve wijze te 

beïnvloeden? Hoe kan de overheid aan ‘keuzearchitec

tuur’ doen? Welke vormen van ‘nudging’ (positieve 
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duwtjes) werken wel en welke niet? Ook hier gaat het 

niet om een revolutie. Net zoals de onbewust hande

lende mens niet is weggeweest, zo zal ook de homo 

economicus niet verdwijnen.

Vak
We doen ons werk dus dankzij ICT sneller maar niet 

principieel anders, passen methoden toe die kunnen 

profiteren van eerdere ervaringen en inzichten (zie 

schema 1) en die toereikend lijken om een snel verande

rende werkelijkheid te onderzoeken. Maar willen we dat 

nog wel, de werkelijkheid onderzoeken, of gaat het er 

eigenlijk om de werkelijkheid te veranderen? Moet de 

beleidsonderzoeker niet (strategisch) adviseur worden en 

zich veel meer op beleidsontwikkeling en implementatie 

richten? Is dit niet de fundamentele innovatie die het vak 

nodig heeft?

In 1980 schreef Mark van de Vall dat sociaal beleids

onderzoek aan twee eisen moest voldoen:

1.  Epistemologische validiteit: een zo waarheidsge trouwe 

en zo exact mogelijke diagnose van het sociale 

probleem. 

2.  Implementaire validiteit: uitgangspunt zijn voor het 

ontwerpen van beleidsalternatieven en het ontwikkelen 

van concreet beleid. 

De implicatie dat goed wetenschappelijk onderzoek en 

goed beleidsonderzoek niet éénopéén liepen ging velen 

in de academische wereld te ver. Het is niet toevallig dat 

omstreeks dezelfde tijd buiten de universiteiten zelfstan

dige bureaus voor beleidsonderzoek ontstonden. Onder

zoekers maar ook opdrachtgevers zagen steeds meer in 

dat onderzoek met ‘implementaire validiteit’ in de setting 

van de universiteiten niet goed uit de verf kwam. Als de 

noodzaak van de implementaire eis al werd erkend, 

drongen wetenschappelijke kennisontwikkeling, de 

noodzaak van wetenschappelijke publicaties, onderwijs 

geven en bestuurlijke verplichtingen het altijd naar het 

tweede plan. 

De theoretische en praktische professionalisering van het 

beleidsonderzoek was minder revolutionair dan het lijkt. 

Van de Vall had zijn inzichten grotendeels in de Verenigde 

Staten opgedaan, en de spanning tussen wetenschap en 

beleidsonderzoek had men al eerder tevergeefs proberen 

op te lossen door de oprichting van zogenaamde para

universitaire instituten (zoals het ITS en het onlangs  

ter ziele gegane IVA). 

Ook al was de innovatie evolutionair van aard, de profes

sionalisering van het beleidsonderzoek draagt vanaf het 

begin het gen van toepassingsgerichtheid in zich. Het 

kenmerkende voor beleidsonderzoek is de focus op de 

bruikbaarheid van de resultaten. Kennisverdieping en 

waarheidsvinding an sich zijn voor de wetenschap. Kennis 

ontwikkelen die beleidsmatige handelingsperspectieven 

bloot legt is de taak, of zo je wilt: de missie, van beleids

onderzoek. Het mag ook research based consultancy 

heten of advies, hoewel het laatste als generiek begrip 

Trends  |

“Nieuw” “Oud” Oorspronkelijke bron

Sociale media analyse Inhoudsanalyse Glaser/Straus (1964)

Group Support Systems Groepsdiscussie Merton (1944)

Internetpanels Panelonderzoek Lazarsfeld e.a. (1944)

Mysteryshopping Participerende observatie Malinowsky (1922)

Big data Secundaire analyse Hyman (1972), Hakim (1982)

Gedragsdata “unobtrusive measures” Webb e.a. (1966)

Evidence Based Research (Quasi)experimenten Cook & Campbell (1979)

Metaanalyse Literatuurstudie / secundaire analyse Hyman (1972), Hakim (1982) 

Interactief onderzoek Delphimethode /  
actieonderzoek

RAND (1959) / Lewin (1944)

Schema 1: verandering en continuïteit in onderzoeksmethodieken (een willekeurige greep)
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Ook daaruit blijkt dat een belangrijke voorwaarde voor 

gebruiksrendement van beleidsonderzoek interactie is, 

vanaf het begin, tussen onderzoeker en de feitelijke 

gebruiker van de onderzoeksuitkomsten. En daar zit een 

punt van zorg. De formalisering en juridisering die gepaard 

is gegaan met aanbestedingsprocedures van overheden, 

belemmert de interactie in de cruciale fase van ontwikke

ling van vraagstelling en designontwikkeling. Dit probleem 

zal geadresseerd moeten worden, om te voorkomen dat de 

ontwikkeling van aanbestedingen vanuit het perspectief 

van het rendement van beleidsonderzoek als een omge

keerde vorm van innovatie moet worden getypeerd.

Tot slot
De Romeinen zeiden: omnia mutantur. Maar ze zeiden 

ook: nihil novum. Alles verandert, en toch is er niets 

nieuws onder de zon. Verandering veronderstelt  

continuïteit. Het is alles én niets met innovatie,  

ook in het beleidsonderzoek.     
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*  Bart Dekker is directeur van Panteia. 

verwarrend is. Waar het om gaat is dat de doelstelling  

van beleidsonderzoek niet geïnnoveerd behoeft te worden. 

De slag van waarheidsvinding naar publieke waarde is al 

meer dan dertig jaar geleden gemaakt.

Tussen vraag en aanbod
Dat laat onverlet dat het rendement van beleidsonder

zoek, de gerealiseerde publieke waarde, niet hoog genoeg 

kan zijn. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt 

natuurlijk bij de beleidsonderzoekers zelf. Dat we wat 

nodeloos langs elkaar heen praten over de doelen en de 

belabelling van het vak, helpt niet de energie te richten  

op het gebruiksrendement. Daarin is zeker nog winst te 

behalen. Interactieve en iteratieve sessies van beleids

makers, doelgroepen en beleidsonderzoekers blijken 

bijvoorbeeld effectieve en snelle manieren om beleid te 

helpen ontwikkelen, dat positieve duwtjes kan geven aan 

gedrag van burgers en bedrijven.
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Opinie  |
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Het afgelopen voorjaar hebben weer ruim 

200.000 leerlingen uit het middelbaar 

onderwijs deelgenomen aan de centrale 

examens. Met de aangescherpte examen

eisen zou het pittiger zijn dan tevoren. De 

aanscherping is onmiskenbaar ingegeven 

door de berichten over onze zesjescultuur 

en het teruglopende niveau van schoolver

laters. Door normen aan te scherpen 

tracht de overheid ontwikkelingen ten 

goede te keren. 

Het onderwijs is niet het enige veld 

waarop de overheid gedrag probeert te 

beïnvloeden. Zo werd 1 januari van dit jaar 

de Wet Aanscherping Handhaving en 

Sanctiebeleid SZW van kracht. Deze wet 

staat beter bekend als de nieuwe Fraude

wet en is bedoeld om (potentiële) uitke

ringsfraudeurs op andere gedachten te 

brengen. Ook liggen er nu plannen om de 

woningcorporaties aan banden te leggen, 

en wordt op dit moment waarschijnlijk ook 

nagedacht over strengere normen voor 

vleesverwerkers (Paardenvleesaffaire), 

chemische bedrijven (Chemie Pack) en 

ziekenhuizen (zorgfraude). 

Op al deze terreinen geldt – of het nu gaat 

om burgers, bedrijven of instellingen –  

dat de overheid stuurt met normen en  

dat deze normen over het algemeen 

eerder zwaarder dan lichter worden.  

Door de norm aan te scherpen, verbeteren 

burgers en bedrijven op wie die normen 

van toepassing worden verklaard, vanzelf 

hun gedrag, zo is de gedachte.

Fundamentele beperkingen
Tot op zekere hoogte werkt het ook zo. 

Overheidsoptreden komt in de universele 

kern wellicht neer op het stellen van 

normen en de handhaven ervan. Door 

grenzen te trekken (en deze zo nu en dan 

uit te gummen en opnieuw te trekken), 

duwt zij zowel mensen als bedrijven 

idealiter in een richting die in maatschap

pelijk opzicht het meest gunstig is.

Maar kaderstellend optreden heeft ook 

fundamentele beperkingen. Grenzen 

kunnen op ongemakkelijke en zelfs op 

onwenselijke wijze door de levens van 

individuele burgers en bedrijven lopen. 

Niet alleen bij kwaadwillenden, maar  

ook bij burgers en bedrijven wiens  

gedrag eigenlijk geen correctie behoefde. 

Wetgeving bedoeld om het onwenselijke 

gedrag van de één in goede banen te 

leiden, kan voor een ander betekenen dat 

zijn vrijheid en speelveld wel erg worden 

beperkt. Voorzichtigheid is dus geboden 

wanneer de overheid het onwenselijke 

gedrag van enkelingen wil aanpakken  

met regels die voor iedereen gelden.

Een andere fundamentele beperking van 

kaderstellend optreden is dat lang niet 

alle publieke doelen langs deze weg 

bereikt kunnen worden. Met een wet laat 

de overheid zien welke kant het op moet, 

het daadwerkelijk in gang zetten van een 

beweging vergt meer. Zo zullen strengere 

Over het verschil tussen streng en daadkrachtig optreden

Door Guido Brummelkamp*

Chemie-Pack, eindexamens, paardenvlees, uitkeringsfraude. Wat hebben ze gemeen? Na een affaire of een negatieve ontwikkeling gaan  

stemmen op om normen aan te scherpen. Maar streng optreden heeft fundamentele beperkingen. We hebben geen strengere overheid nodig, 

maar een daadkrachtiger overheid.

Strenger moeten  
we het niet maken

|  Opinie
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examennormen leerlingen misschien wel 

ijveriger maken, hun opleidingsniveau kan 

alleen worden verhoogd door hen beter 

onderwijs aan te bieden.

We hebben daarom geen strengere 

overheid nodig, maar een daadkrachtiger 

overheid. Een daadkrachtige overheid 

formuleert niet zozeer strengere regels, 

maar zal het vooral moeten hebben van 

een goed toegerust apparaat op het 

zogeheten ‘street level’niveau:  

toezichthouders en handhavers.

Responsive regulation
Al lange tijd geldt de Australiër John 

Braithwaite als gezaghebbend op het 

terrein van regelnaleving. Bijzonder aan 

deze wetenschapper is dat hij ontzettend 

veel publiceert en ontzettend veel wordt 

geciteerd door andere wetenschappers. 

Maar het meest bijzondere is toch wel dat 

zijn academische ideeën tot op de werk

vloer van toezichthouders en handhavers 

over de hele wereld bekend zijn geworden. 

Met het begrip ‘responsive regulation’ 

heeft hij bij vele professionals een snaar 

geraakt. Hij pleit ermee voor terughou

dendheid bij het afdwingen van regelnale

ving. Een overheid zou pas bestraffend 

moeten optreden wanneer duidelijk is dat 

overtuigen niet werkt. 

En dat is ook wat de gemiddelde burger 

dagelijks ziet op het werk en binnen zijn 

gezin. Het gaat allemaal een stuk soepe

ler als we intrinsiek zijn gemotiveerd. 

Deze intrinsieke motivatie maakt regels 

en de uitvoering en handhaving daarvan 

ook meteen een stuk legitiemer. De 

publicaties van Braithwaite hebben hun 

overtuigingskracht vooral te danken aan 

het gezonde verstand dat erin onder 

woorden wordt gebracht. Het is niet meer 

dan logisch dat velen, waaronder ook 

overheden weglopen met zijn ideeën. Deze 

komen terug in veel jaarverslagen en 

vormen de grondslag voor menig opspo

ring en handhavingsbeleid.

Beleidsreflex
Maar hoe logisch de ideeën ook zijn; hoe 

graag we ze ook toepassen; en, hoe 

verrassend goed ze ook passen bij de 

Nederlandse volksaard, waarmee discus

sies over regels en overheidsingrijpen zo 

ontzettend snel gestart zijn, het is voor 

een overheid bijzonder lastig ernaar te 

handelen. Er zijn drie zaken die de ideeën 

van Braithwaite steeds weer op een 

zijspoor zetten als het erop aan komt. 

Wellicht kan gesproken worden van  

een onwenselijke bestuursreflex  

of beleidsreflex.

In de eerste plaats is er de hang naar 

daadkracht. Deze speelt direct op zodra 

wij gedrag waarnemen of denken waar te 

nemen dat onwenselijk is. Naast de 

jongeman die ondanks zijn vwodiploma 

nog steeds veel spelfouten maakt, en 

naast de uitkeringsontvanger die al 

anderhalf jaar blijkt bij te klussen, zijn er 

legio voorbeelden waar wij liever meteen 

een oplossing zien uit de categorie ‘niet 

lullen maar poetsen’. 

Heel wat politici zijn er groot mee gewor

den. Zij afficheren zich liever als doelma

tig, streng en ondernemend dan als 

beschouwend en afwegend. Geconsta

teerde onwenselijkheden worden in dit 

licht als snel als misstand weggezet. Het 

leidt ertoe dat deze benoemde, gecre

eerde of veronderstelde misstanden te lijf 

worden gegaan met strengere regels en 

hogere sancties. Daarbij wordt vaak 

vergeten dat deze regels voor iedereen 

gelden en dat ze de bewegingsvrijheid 

aantasten en in veel gevallen ook een 

risico vormen voor hen die goedwillend 

zijn en gedrag vertonen dat onmogelijk als 

onwenselijk kan worden ervaren. 

Aldus zal publieke verontwaardiging over 

misstanden als gevolg van een lankmoe

dig overheidsoptreden snel kunnen 

omslaan in verontwaardiging over een 

overheid die te rigoureus ingrijpt in de 

levens van goedwillende mensen en 

bedrijven. Strenge wetgeving en harde 

sancties zijn goed zolang het de Poolse 

arbeider treft die ons werk ‘inpikt’, of de 

bijstandstrekker met een Mercedes of de 

immigrant met een ongeschoolde import

bruid. Totdat blijkt dat die Pool bijzonder 

hard en goed werkt, die immigrant 

werkelijk verliefd blijkt, en de man  

met zijn Mercedes bij nader inzien  

geen uitkering blijkt te hebben, of erger 

nog: dat wij ons eigen gedrag opeens 

moeten gaan aanpassen om een boete  

te voorkomen. 

Meer met minder
In de tweede plaats wordt Braithwaite 

vaak ter zijde geschoven omdat het aan 

middelen ontbreekt. Op uiteenlopende 

fronten wordt een beroep gedaan op de 

overheid om zaken op te pakken of beter 

in goede banen te leiden, terwijl de 

middelen om dat goed op te pakken 

eerder afnemen dan toenemen. De 

overheid wordt geacht steeds meer  

te doen met minder. 

Op dit moment leent het domein van de 

sociale zekerheid zich er voor om te 

illustreren dat dat heel lastig is. Zo meldt 

het UWV in de afgelopen jaren bijna een 

miljard (!) bezuinigd te hebben. Het 

lopende jaar gaat er nog eens 95 miljoen 
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van af. En dat terwijl steeds meer mensen 

een beroep doen op de regelingen die 

deze organisatie uitvoert. Zo is het aantal 

mensen dat het UWV van een WWuitke

ring moet voorzien opgelopen tot 330.000 

en het aantal met een arbeidsongeschikt

heidsuitkering tot ruim 800.000 opgelo

pen. Deze mensen moeten worden 

bewogen weer de arbeidsmarkt op te 

gaan, maar ze maken gebruik van 

regelingen die fraudegevoelig blijken.  

Hoe motiveer je deze mensen om datgene 

te doen wat er in de aard van de wetgeving 

van hen wordt verlangd? Vooralsnog wil 

de overheid dat doen door zich strenger 

op te stellen. Dat komt onder meer  

terug in de verzwaring van sancties in  

de nieuwe Fraudewet. 

Tussen wettelijke norm en gedrag van de 

uitkeringsontvanger staat echter een 

gecompliceerd mechanisme. De uitke

ringsontvanger komt niet automatisch in 

beweging op het moment dat de norm 

verandert. De vergelijking met een auto 

dringt zich op. Door het stuur te bewegen 

gaat het niet per definitie de goede kant 

op, de auto moet eerst in beweging 

worden gezet. In het sociale domein 

betekent dit dat contact moet worden 

onderhouden met uitkeringsontvangers, 

zodat in ieder geval kan worden nagegaan 

of de normen duidelijk zijn en of men zich 

realiseert wat er concreet van hen 

verwacht wordt.

Verkeerde veronderstellingen
In de derde plaats wordt nogal eens 

bijgestuurd of ingegrepen op basis van 

verkeerde veronderstellingen. Er bestaat 

dan geen goed beeld van de omvang van 

een probleem of er is onvoldoende 

duidelijkheid over mechanismen die 

problemen veroorzaken. Wat betreft de 

onduidelijkheid over de omvang zijn er 

veel voorbeelden van incidenten die nieuw 

beleid of verscherpt beleid hebben 

aangejaagd, terwijl onduidelijk was of 

deze incidenten wel exemplarisch waren 

en generiek beleid noodzakelijk is. 

Zo zal de ontploffing van het chemische 

bedrijf in Moerdijk andere chemische 

bedrijven door het hele land veel werk 

hebben bezorgd, ongeacht hun professio

naliteit. Vergunningverleners zullen meer 

willen weten en inspecteurs zullen vaker 

over de vloer komen, niet zozeer op basis 

van kennis over de branche, maar veeleer 

gedreven door dat beeld van die ene 

ontplofte fabriek, de publieke onrust die 

het veroorzaakte en niet het politieke 

afbreukrisico dat het met zich meebracht. 

Het is inherent aan veel vraagstukken in 

het publieke domein dat onduidelijk is hoe 

groot de urgentie nu precies is. Zaken als 

belastingfraude, criminaliteit, fysieke 

veiligheid en integratie laten zich nu 

eenmaal moeilijk meten. ‘Baat het niet 

dan schaadt het niet’, zal vaak de gedach

te zijn van een verscherpt regime. Maar 

dit is dus niet waar: aanscherping van 

normen leidt direct of indirect altijd tot 

hogere administratieve belasting en tot 

een beperking van de speelruimte.

|  Opinie
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Wat betreft de onduidelijkheid over 

gedragsmechanismen zijn er veel voor

beelden van problemen die worden 

verklaard aan de hand van stereotype 

beelden over een bevolkingsgroep of 

bedrijfssector. Zo wordt een probleem of 

incident niet als op zichzelf staand 

beschouwd, maar wordt het als snel 

verklaard aan de hand van veronderstelde 

kenmerken van een bevolkingsgroep of 

bedrijfssector. Een incident kan – zelfs als 

eenmalige gebeurtenis – bijzonder 

schadelijk zijn, het kan niet alleen een 

hele groep in een kwaad daglicht zetten, 

maar kan deze groep dus ook opzadelen 

met onnodig beperkende wetgeving en 

strenge controle. 

Daadkracht
Wat de voorbeelden duidelijk maken, en 

wat Braithwaite impliciet ook zegt, is dat 

in veel situaties waar daadkracht is 

vereist, geprobeerd wordt met strengheid 

gedrag of ontwikkelingen bij te sturen. 

Daadkracht en strengheid zijn echter twee 

fundamenteel verschillende begrippen die 

vaak ten onrechte door elkaar heen 

worden gebruikt. Daadkracht verwijst naar 

een actieve opstelling, het verwijst naar 

handelen dat doortastend is in de zin dat 

het aansluit bij oorzaken van problemen. 

Strengheid verwijst meer naar een 

kaderstellende positie aan de zijlijn. In  

de praktijk kan deze positie nogal eens 

verworden tot afstandelijk, onredelijk  

of obsoleet. 

Wat te denken van een sector die op zijn 

kop wordt gezet na verontrustende 

mediaberichten over één enkele onderne

mer. Hier is eerder sprake van een 

overheid die de risico’s voor zichzelf 

minimaliseert dan van daadkrachtigheid. 

Strengere regels; aanvankelijk zullen ze 

comfortabel voelen vanwege de dekking 

die ze geven. Op de langere termijn zullen 

ook goedwillende bedrijven en burgers  

er tegen aanlopen en zich in hun vrijheid 

aangetast voelen. Dan blijkt de legitimiteit 

die de regels eerst verschaften, uitgehold. 

Een daadkrachtige overheid zal het vooral 

moeten hebben van een goed toegerust 

apparaat op het zogeheten ‘street level’

niveau. Professionele ambtenaren die de 

ruimte krijgen om zich te verdiepen in de 

mensen en bedrijven waarop de regels 

van toepassing zijn. Deze ambtenaren 

kunnen op basis van hun professionaliteit 

bepalen of en welke interventie het 

meeste maatschappelijke rendement 

oplevert. Wanneer deze mensen hun  

werk beter (kunnen) doen, zijn strengere 

normen minder nodig.    

*  Guido Brummelkamp is senior onderzoeker  

Bestuurlijke Vraagstukken bij Panteia.



De historicus Donald Kegan gaat nog een stap verder. 

Volgens hem heeft de westerse democratie in haar 

huidige vorm zijn langste tijd wel gehad. In zijn afscheids-

rede van Yale University, afgelopen mei, zei Kegan dat de 

democratie niet kan overleven zonder betrokken, zelf-

standig denkende burgers. Daarvoor is volgens hem een 

‘op kennis gebaseerd begrip van tradities en instituties 

van onze beschaving’ nodig. En dat begrip is er niet meer 

voldoende. Burgers van nu hebben volgens Kegan ‘een 

culturele leegte, onwetendheid over het verleden en een 

gevoel van ongeworteldheid en zinloosheid.’ Onze eigen 

Geert Mak lichtte dat op Radio1 nog even toe. Tijdens de 

crisis van de jaren tachtig waren nog ongelofelijk veel 

mensen maatschappelijk betrokken, zei hij. Men ageerde 

tegen kerninstallaties en kruisraketten of vóór het milieu. 

Die betrokkenheid is er niet meer. Ergo: de democratie is 

ten dode opgeschreven. 

Ik vind dit een beetje doemdenken van Kegan en Mak. 

Want in alle roerige eeuwen van de geschiedenis gingen 

staatkundige veranderingen hand in hand met de opkomst 

van nieuwe economische of maatschappelijke theorieën. 

Zo volgde op de Republiek de Bataafse Revolutie, waarin 

werd gestreden voor een eerlijker bestuur en een meer 

egalitaire maatschappij. Gelijkheid van religie, vrijheid van 

meningsuiting – het zijn maar wat waarden die zijn ont-

staan op het moment dat de ene staatkundige vorm moest 

plaatsmaken voor de andere. 

Ook nu zijn er al kiemen te zien van nieuwe vormen van 

(democratisch) bestuur. Eén van die kiemen is volgens 

mij: sociaal ondernemerschap. Allerlei burgers nemen uit 

eigen beweging verantwoordelijkheid voor de samenleving 

en gaan taken oppakken die we de afgelopen decennia 

als het domein van de overheid zijn gaan zien. Ook dat 

is democratisch: wie een idee heeft dat gedragen wordt 

door de lokale gemeenschap, kan een bedrijf beginnen. 

Het initiatief verschuift daarmee naar de burgers, die dan 

(kleine) ondernemers zijn. Als die kiem uitgroeit tot een 

nieuwe moraal, zal dat een nieuwe staatkundige vorm 

afdwingen. Een vorm waarin niet langer de overheid man-

daat krijgt van de kiezende burgers om beleid te maken, 

maar een vorm waarin ondernemers die publieke taken 

uitvoeren daarvoor ruimte en gelegenheid krijgen van de 

overheid. De betrokken burger is niet verdwenen. Maar hij 

wordt een betrokken ondernemer.     

Martine van Ommeren is senior onderzoeker bij Panteia

BASIS | 2013 | 21

|  Column

Ik ben geen historica en ook geen staatkundige, maar als leek schat ik zo in dat de manier waarop ons bestuur is 

georganiseerd om de paar eeuwen op de schop gaat. Zo heeft het feodale stelsel het in Nederland en Vlaanderen 

een eeuw of drie uitgehouden. Ook hebben we een jaar of tweehonderd een Republiek gekend (van 1588-1794). En 

de huidige vorm – een parlementaire constitutionele monarchie - bestaat alweer sinds 1815. In dat licht is het niet 

verbazingwekkend dat rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander her en der de vraag klonk: is ons bestuur-

lijk systeem nog wel actueel?

De koning, de koopman  
en de dominee  
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Wie via Wikipedia zoekt op ‘pilot’, ontdekt al snel dat het 

woord verschillende betekenissen heeft. Wikipedia 

vraag namelijk wat je precies bedoelt met ‘pilot?’ Bedoel 

je het merk ‘Pilot’, de Schotse band ‘Pilot’ of toch de 

educatieve programmeertaal ‘PILOT?’ Wikipedia heeft 

nog nooit gehoord van de pilot als onderzoeksinstru

ment ter ondersteuning van beleidsontwikkeling. Maar 

juist die functie krijgen pilots in Nederland meestal.

De pilot is geen objectieve testrit
Simpel gezegd is de pilot een onderzoeksinstrument 

waarmee, alvorens met een nieuw concept van start te 

gaan, dat nieuwe concept eerst op kleine schaal kan 

worden uitgeprobeerd. Daarmee stelt de pilot beleids

makers en onderzoekers in staat de uitwerking van een 

nieuw concept empirisch te toetsen. Vergelijk het met de 

testrit van een nieuwe auto. Voordat mensen een auto 

aanschaffen – een flinke investering, willen ze weten of 

de auto net zo lekker rijdt als van tevoren gedacht.

De logica van de pilot lijkt simpel: werkt het nieuwe 

concept wél, dan kan het op grote schaal ingevoerd 

worden, werkt het niet, dan is duurzame adoptie een 

slecht idee. Binnen het openbaar bestuur worden 

pilots regelmatig ingezet met een vergelijkbaar doel. 

Door beleid uit te testen, alvorens het echt in te voeren, 

kan vooraf worden vastgesteld welk beleid wel en niet 

werkt. Zo kunnen overheden het risico op falend beleid 

minimaliseren. 

Maar meestal vervult de pilot binnen het openbaar 

bestuur een minder simpele rol. De pilot kan daar niet 

alleen bedoeld zijn als ‘testrit’, maar kan ook dienen 

om een politiek idee te agenderen, of een idee dat 

politiek gevoelig ligt tóch in de praktijk uit te proberen. 

Neem bijvoorbeeld de pilots rondom ‘snelrecht’ binnen 

de politie. Snelrecht is een instrument dat kan worden 

toegepast om verdachten van veelvoorkomende 

criminaliteit snel te straffen. Bij het snelrecht bewan

delen verdachten niet de gebruikelijke juridische weg, 

waar enkele maanden overheen kan gaan, maar wordt 

kort na aanhouding hun straf bepaald. Het instrument 

is politiek controversieel, met zowel voorstanders als 

tegenstanders, zowel binnen het openbaar bestuur als 

binnen de maatschappij. Aan het ‘uitproberen’ van 

Gewoon een kwestie 
van uitproberen?

Door Eva Wolf*

De pilot wordt vaak geprezen als hét instrument om beleid te testen alvorens het ‘echt’ te implementeren.  

Maar het blijkt allemaal niet zo simpel. Pilots hebben binnen het openbaar bestuur een politieke dimensie.  

Een goede onderzoeker kijkt niet weg van het politieke, maar heeft hier juist oog voor.

Trends  |  
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snelrecht, kleven om die reden uiteenlopende politieke 

belangen. 

Aan het einde van elke pilot vellen onderzoekers en 

beleidsmakers een oordeel over het slagen dan wel 

mislukken ervan. Wanneer aan de pilot in kwestie een 

politieke dimensie kleeft, zal dat ook voor de beoorde

ling van de pilotresultaten gelden. Beoordelaars zullen 

dan niet alleen de meetbare resultaten in hun oordeel 

betrekken, maar ook de politieke waarde daarvan. 

De vraag of de pilots ‘snelrecht’ al dan niet tot de 

gewenste resultaten hebben geleid, is dan ook geen 

eenvoudige afweging van kosten versus baten, maar is 

ook afhankelijk van wat verschillende groeperingen 

überhaupt als wenselijk ervaren. Is het bijvoorbeeld 

wenselijk dat er gestuurd wordt op snelheid en 

efficiëntie binnen de rechtsgang, of moet juist de 

degelijkheid van het strafrechtelijk onderzoek centraal 

staan? Of de pilots ‘snelrecht’ hebben geleid tot 

verbetering, hangt daarmee niet enkel af van wat de 

resultaten waren, maar vooral van wat men onder 

‘beter’ verstaat. 

Complicerende factor: de definitie van ‘beter’ verschuift 

vaak in de tijd en verschilt naar gelang de politieke kleur 

van de beoordelaar.

De simpele logica van de pilot is op pilots in het publieke 

domein dus maar beperkt van toepassing. In het 

publieke domein kunnen pilots méér zijn dan een testrit 

voor beleid: ze kunnen onderdeel zijn van de politiek 

rond beleid.

Werken naar vermogen
Neem de pilots ‘Werken naar Vermogen’. Doel daarvan 

was een toets aan de praktijk van nieuw beleid voor 

mensen met een arbeidsbeperking. De pilots liepen 

tussen 2009 en 2013 en dus tijdens meerdere kabinetten 

(Balkenende IV, Rutte I en Rutte II). Deze wisselingen 

van politieke wacht beïnvloedden in sterke mate het 

kader waarbinnen de pilots zijn uitgevoerd. 

Oorsprong van de pilots was een advies van de commis

sie De Vries in 2008 om de Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) radicaal te wijzigen. Dat advies was radicaal, 

omdat de commissie voorstelde alle mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt uniform te benaderen 

Pilots openbaar bestuur in perspectief

|  Trends
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(weg met de verschillen tussen Bijstandswet, Wajong en 

Wsw), de vrijwilligheid van werk af te schaffen (iedereen 

werken naar vermogen) en uitbetaling onder het 

Wettelijk Minimum Loon mogelijk te maken. 

Zo ingrijpend waren de voorgestelde wijzigingen dat het 

kabinet Balkenende IV dit nieuwe concept eerst aan de 

praktijk wilde toetsen met een aantal pilots. Uit de brief 

van Staatssecretaris Klijnsma over de uitwerking van de 

pilots, blijkt dat de pilots antwoord moesten geven ‘op 

de vragen die relevant zijn om een gefundeerde 

beslissing te kunnen nemen over het al dan niet 

landelijk invoeren van een ingrijpend nieuw stelsel.’ 

Doel van de pilots leek in eerste instantie dus vooral het 

verkennen van mogelijk toekomstig beleid dat toen nog 

politiek controversieel was.

Voordat de pilots afgerond en geëvalueerd waren, 

kwam het kabinet Balkenende IV in februari 2010 ten 

val. Enter: het kabinet Rutte I. Dat kabinet zette de 

pilots in een nieuw kader. In april 2011 bood het Rutte I 

de hoofdlijnennotitie aan van de ‘Wet Werken Naar 

Vermogen’ (WWNV). De kernpunten van de WWNV 

kwamen grotendeels overeen met de aanbevelingen 

van de Commissie de Vries. Aanbevelingen die  

het vorige kabinet te ingrijpend vond om zonder  

toetsing over te nemen, werden door Rutte I in  

wetgeving verankerd. 

Met deze wisseling van wacht verschoven ook de 

verwachtingen rondom de pilots Werken naar Vermo

gen. De achterliggende vraag werd niet meer of nieuw 

beleid voor mensen met een arbeidsbeperking werkt, 

maar hoe. In de woorden van Staatssecretaris de Krom: 

‘de kennis en ervaring uit de pilots zullen worden 

gebruikt bij de vormgeving en implementatie van het 

wetsvoorstel Werken naar Vermogen.’ Waren de pilots 

eerst nog beleidsverkennend, onder Rutte I werden ze 

gepresenteerd als beleidsondersteunend. Aan de 

uitvoering van de pilots veranderde ondertussen niets.

In april 2012 kwam kabinet Rutte I ten val. De WWNV kon 

vervolgens niet meer rekenen op een Kamermeerder

heid en werd controversieel verklaard. De pilots liepen 

ondertussen gewoon door. Enter: Rutte II. Dit kabinet 

gaat de WWNV vervangen door de Participatiewet. De 

Staatssecretaris heeft aangekondigd de evaluatie van 

de pilots te zullen gebruiken bij de invulling daarvan. 

Welke invloed de resultaten van de pilots hebben op de 

nieuwe wet is vooralsnog onduidelijk. 

Het voorbeeld van de pilots ‘Werken naar Vermogen’ is 

illustratief voor de complexiteit die pilots binnen het 

openbaar bestuur kenmerkt. Wanneer de politieke 

setting verandert, verandert ook de betekenis van pilots. 

Deze verandering blijft bovendien impliciet. De pilots 

waren eerst beleidsverkennend en later beleidsonder

steunend, maar dat is nooit nadrukkelijk zo benoemd. 

De pilots behielden in de uitvoering hun rol als objectief 

meetinstrument dat los staat van de politieke setting. 

Dit terwijl verschillende regeringen de pilots ‘Werken 

naar Vermogen’ op een eigen manier onderdeel 

maakten van hun politieke discours. 

Evaluatie zonder devaluatie
Pilots binnen het openbaar bestuur kunnen dus 

verschillende – soms impliciete – doelen dienen, die 

bovendien in de loop van pilotduur kunnen veranderen. 

Pilots kunnen beleidverkennend beginnen, maar later 

beleidsondersteunend worden. En zo op verschillende 

manieren onderdeel worden van de politiek achter 

beleid. Een testrit dus, waarbij eindbestemming en 

chauffeur telkens veranderen en de auto voortdurend 

op andere aspecten beoordeeld kan worden. 

Waarom is dit belangrijk om te benadrukken? De logica 

van de pilot beïnvloedt de logica van de beoordeling.  

Dat heeft consequenties voor onderzoekers die pilots 

evalueren. Zij zouden kennis moeten nemen van de 

context. Ook zouden ze moeten nagaan welke invloed  

de context op de pilotresultaten heeft. Zo kunnen zij  

de bruikbaarheid van hun onderzoek waarborgen.

Allereerst beïnvloedt de politieke dimensie de deelne

mers aan de pilot. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld 

veel minder urgentie voelen om serieus met een pilot 

aan de slag te gaan, wanneer die een beleidsverken

nende functie heeft. Dat was te zien na de val van het 
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kabinet Rutte I. Gemeenten hoefden zich ineens  

niet meer voor te bereiden op de Wet Werken naar 

Vermogen. Dat is een belangrijke constatering  

voor onderzoekers. 

Ten tweede beïnvloedt de politieke dimensie van de pilot 

de ‘bril’ waarmee beoordelaars naar de pilot en de 

pilotresultaten kijken. Bijvoorbeeld: bij beleidsverken

ning wordt het vaak acceptabel gevonden om op een 

vrije manier met concepten te experimenteren; bij 

beleidsondersteuning staat de ontwikkeling van 

succesvolle strategieën centraal. Onderzoekers moeten 

daarom goed nadenken over hoe zij de resultaten van 

pilots presenteren en van uitleg voorzien. 

Deze aandachtspunten lijken open deuren, maar 

stroken niet met de wijze waarop de pilot doorgaans 

gepresenteerd wordt. Namelijk als een instrument 

waarmee volledig neutraal doelmatigheid en doeltref

fend van beleid wordt gemeten. Ook bij pilotonderzoek 

blijft oog voor de dynamische context waarbinnen beleid 

vorm krijgt dus van belang. Niet om onderdeel te 

worden van politieke strijd, maar wel om die strijd mee 

te nemen in de analyse. Een evaluatie die de politieke 

dimensie van pilots negeert of bagatelliseert, is geen 

analyse die recht doet aan wat er in maatschappij 

gebeurt. En daarmee wordt niet alleen op degelijkheid, 

maar ook op gebruikswaarde ingeleverd.   

Bronnen

–  Commissie De Vries (2008), Werken naar vermogen. Advies van de 

commissie fundamentele herbezinning Wsw.

  Noordegraaf, M. (2008), Management in het publieke domein. Issues, 

instituties en instrumenten, Bussum: Uitgeverij Coutinho

  Thiel, S. van (2010), Bestuurskundig onderzoek. Een methodologi

sche inleiding, Bussum: Uitgeverij Coutinho

* Eva Wolf is onderzoeker bij het thema Werk & Inkomen bij Panteia.
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Door Wilma van Rijt*

Wie een ronde door het Nederlandse landschap maakt, 

moet constateren dat we in een geordend land leven. Alle 

grond heeft een ‘bestemming’. Ook zonder hulp van ANWB 

of GPS zitten we altijd in de buurt van het tuinbouwgebied, 

het bedrijventerrein, het centrum, het buitenpark, de 

recreatieplas of de woonwijk van onze bestemming. Dit 

hebben we te danken aan ons ruimtelijke ordeningsbeleid. 

Decennialang heeft dit beleid bepaald welke vormen van 

ruimtegebruik gewenst en ongewenst zijn. Gemeenten 

hanteerden strikte regels. Milieucategorieën, winkel

vloeroppervlakten, bouwhoogten, decibellen en  

verkeersintensiteiten bepalen wat waar mag komen. 

Deze toelatingsplanologie maakte de afgelopen jaren 

plaats voor een ontwikkelingsplanologie, waarbij  

gemeenten samen met private partijen de ruimte ordenen. 

Maar nog altijd maken  vaak dichtgetimmerde en voor 

jaren vastgestelde  structuurplannen en masterplannen 

de dienst uit. Nog altijd worden detailhandelslocaties in  

de periferie massaal geweerd. Nog altijd worden niet

landbouwactiviteiten op het platteland beperkt en nog 

altijd voert functiescheiding de boventoon. Verrommeling 

van het landschap zou dus niet kunnen voorkomen.

Maar wie een ronde door het Nederlandse landschap 

maakt en zijn ogen goed de kost geeft, ziet de rotte 

plekken: torenhoge kantorenleegstand, uitgestorven 

woonboulevards, wegkwijnende winkelstraten, verlaten 

agrarische bebouwing, vergrijsde dorpskernen en vrijwel 

onbewoonde woonbuurten. Deze zijn ondermeer ontstaan 

door een krimpende bevolking, een veranderd economisch 

en financieringsklimaat en een bezuinigende overheid. 

Verrommeling van het landschap doet zich in de praktijk 

dus voor. 

Bijsturen
Wat is er aan de hand? Is het erg dat alles minder strak 

geordend is? Moeten overheden bijsturen? Zo ja, waarom? 

Om de ruimtelijke kwaliteit hoog te houden? Om de dorpen 

leefbaar te houden? Eén ding is in ieder geval duidelijk: 

provincies en gemeenten staan voor de opgave om de 

ontstane vrije ruimte anders in te gaan vullen. Een enorme 

uitdaging in een tijd waarin de middelen schaars zijn. 

Lokale en regionale overheden, woningcorporaties, 

zorg en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven zijn sinds 

enkele jaren actief om de negatieve gevolgen van bevol

Trends in de ruimtelijke ordening

Van ordenen naar  
begeleiden
Leegte. De één houdt ervan, de ander ziet het als een groot probleem. Planologen, landschapsarchitecten, steden-

bouwkundigen, bestuurders en ambtenaren zijn druk met herstructureren en herinrichten. Boerderijen worden 

omgebouwd om voortaan zorg aan ouderen te verlenen in plaats van melk of vlees te produceren. Over het ordenen 

en de vernieuwing die het met zich meebrengt. 

Trends  |
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kingskrimp in hun regio op te vangen, een antwoord te 

vinden op de vraag hoe de leefbaarheid in de dorpen verbe

terd kan worden en de leegstand in bepaalde gebieden te 

bestrijden. In voormalige kantoorgebouwen zijn tegen

woordig studenten of kleinschalige bedrijven gehuisvest. 

Oude varkensstallen zijn zorgboerderijen of ateliers 

geworden. Veel dorpen hebben een ‘multifunctionele 

accommodatie’ gekregen. En wijken waarin de sloopha

mer de overbodig geraakte woningen tot de grond toe 

gelijk heeft gemaakt, krijgen een nieuwe inrichting. ‘Groen 

voor rood’, stadslandbouw, burgerinitiatieven en uitnodi

gingsplanologie zijn bekende begrippen geworden. 

Deze ontwikkelingen bereiken ook het beleidonderzoek. 

Dat blijkt uit de talrijke haalbaarheidstudies naar nieuwe 

functies voor oude gebouwen en gebieden en uit de vele 

onderzoeken naar de gevolgen van bevolkingskrimp. 

Daarnaast laten verschillende beleidsevaluaties de 

Trends in de ruimtelijke ordening

|  Trends

effectiviteit en doelmatigheid zien van programma’s rond 

bevolkingskrimp, leefbaarheid en ruimtelijke economie. 

Een paar voorbeelden Op 22 mei 2013 werd in Utrecht de 

tweede Experimentenparade Bevolkingsdaling gehouden, 

waarbij de evaluaties van 24 krimpexperimenten uit de 

eerste ronde werden gepresenteerd. Onlangs is ook het 

beleid ten aanzien van de vrijkomende agrarische 

bebouwing in Overijssel geëvalueerd. En al eerder zijn de 

integrale dorpsontwikkelingsplannen in NoordBrabant 

onder de loep genomen (zie ‘Krachtig Krimpen’ in BASIS 

nr. 1  2011). Uit deze onderzoeken komen twee aspecten 

naar voren die belangrijk zijn voor het welslagen van de 

beoogde veranderingen: versnellen en opschalen. 

Versnellen en opschalen
Het herinrichten van de ruimte en het herstructureren van 

voorzieningen om de kwaliteit van (krimp)gebieden te 

Ontwikkelingsconcept Gebrookerbos, Gemeente Heerlen: Urban Catalyst studio, Berlin/ de zwarte hond, Rotterdam
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vergroten, is een langdurig proces. Er zijn doorgaans veel 

partijen met verschillende belangen en ideeën bij betrok

ken. Schoolbesturen van te kleine basisscholen zoeken 

bijvoorbeeld naar een nieuw evenwicht van onderwijsvoor

zieningen. Woningcorporaties werken aan het op maat 

maken van de woningvoorraad voor de toekomst. Het 

bedrijfsleven kijkt op zijn beurt naar nieuwe economische 

activiteiten om verloren omzet te compenseren. En 

gemeenten en provincies vormen vaak de verbindende 

factor. Als partijen het eens zijn over het probleem en de 

oplossing, dan komt het moeizame financieringsvraagstuk 

aan de orde en dan pas kan het plan daadwerkelijk 

uitgevoerd worden. Dit kost soms jaren.

Uit onderzoek blijkt dat de meerwaarde van de stimule

ringsprogramma’s vanuit de overheid vooral ligt in het 

versnellen van dit proces. Die versnelling is mogelijk door 

de inbreng van expertise, ervaringen elders, financiële 

prikkels en regie. Daarnaast blijkt dat dergelijke stimule

ringsprogramma’s voor opschaling en vliegwieleffecten 

kunnen zorgen. De ruimtelijke, sociale en/of economische 

transitie blijft dan niet beperkt tot een of enkele locaties, 

maar vindt op meer locaties tegelijkertijd plaats (met 

spinoffs naar de buren). 

Inzien dat het anders moet
Veel mensen accepteren dat Nederland te veel ongebruik

te agrarische gebouwen heeft en dat deze een andere 

bestemming moeten krijgen. Veel lastiger uit te leggen is 

dat Nederland ook te veel woningen en scholen heeft en 

dat hiervan een deel uit de markt genomen moeten 

worden. Dat is geen gemakkelijke boodschap voor direct 

betrokkenen als woningcorporaties en schoolbesturen.  

Zij moeten eerst inzien dat het compleet anders moet dan 

in al die jaren daarvoor. 

In krimpgebieden kan men niet meer bouwen op 

bevolkings groei en niet meer alles faciliteren binnen de 

Trends  |

In Overijssel is een pakket van beleid en instrumen

ten op provinciaal en gemeentelijk niveau aanwezig, 

met als doel nieuwe economische activiteiten in het 

landelijke gebied mogelijk te maken. Deze activitei

ten moeten de economische vitaliteit en de ruimte

lijke kwaliteit van het gebied verbeteren. De provin

cie verstrekt in het kader van dit ‘VAB’beleid 

subsidie voor het opstellen van een herinrichtings

plan en het geschikt maken van de vrijkomende 

agrarische bebouwing voor andere economische 

functies dan landbouw. 

In totaal hebben 84 ondernemers hiervan gebruik 

gemaakt. Een deel van hen heeft gekozen voor de 

uitgebreide regeling waarbij een hoger subsidieper

centage (40% in plaats van 25%) werd toegekend als 

de ondernemer een transformatieplan over de 

ruimtelijke kwaliteit zou laten opstellen. De nieuwe 

economie van het landelijke gebied betreft hoofdza

kelijk de sectoren zorg en welzijn en recreatie en 

toerisme (70% van het totaal). Het gaat dan om 

zorgboerderijen, dagbesteding voor ouderen, jeugd 

of mensen met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking, kinderopvang, bed and breakfast, 

vakantieboerderijen, verhuur van lodges en cam

pings. Daarnaast zijn er onder de VAB’s vooral 

bedrijven te vinden met een educatief en/of culinair 

element in zich (wijnproeverij, kookstudio, high tea, 

streekproducten, congrescentrum) en bedrijven  

uit de creatieve industrie (architectenbureau, 

interieurbouwers).

De VAB’s zijn duurzaam als we kijken naar hun 

bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaar

heid van het landelijk gebied. Krimp en verpaupering 

worden voorkomen en een aantal bedrijven blijft 

behouden voor de toekomst. Of het blijvende 

economische dragers zijn, zal de tijd  

moeten uitwijzen. 

Transitie op het platteland: vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
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afzonderlijke woonkernen. Onderwijs, sport, winkel en 

zorgvoorzieningen moeten vaker tussen dorpen en 

gemeenten verdeeld en gedeeld gaan worden. Ook gaat 

het om andere partners, andere samenwerkingsvormen, 

andere financieringsbronnen en modellen en andere 

bestuurlijke verhoudingen. De ontwikkelingsplanologie 

maakt voorzichtig plaats voor de uitnodigingsplanologie. 

Hierbij worden burgers, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties uitgedaagd om zelf invulling te geven aan  

de vrijgevallen openbare ruimten en is de overheid vooral 

een verbindende partner die de gewenste ontwikkeling 

legitimeert en faciliteert. Deze werkwijze is voor de  

meeste lagere overheden even wennen, zo blijkt ook  

uit de evaluatie van de krimpexperimenten. 

Begeleiden 
De tijd dat overheden de ruimtelijke kaders aangaven en 

dat vraag en aanbod van ruimtegebruikers elkaar vanzelf 

vonden, is voorbij. Het trefpunt tussen beide moet nu 

bewust gecreëerd worden en overheden hebben daar  

een begeleidende rol bij. Die rol kan op verschillende en 

afwisselende wijzen ingevuld worden. De ene keer is het 

regisseren, draagvlak creëren en verbinden. De andere 

keer is het stimuleren en participeren. De grootste 

succesfactor bij het nieuwe ruimtelijke ordenen is het op 

de juiste manier met de juiste mensen samenwerken.  

Het ordenen wordt een begeleiden op maat.       

*  Wilma van Rijt is manager van het thema Bestuurlijke Vraagstukken

De methode Gebrookerbos staat voor een ontwikke

lingsstrategie waarbij de ideeën en planvorming ’van 

onderaf’ worden opgebouwd. Dat wil zeggen dat 

burgers, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties actief meedenken, beslissen en doen 

over de ontwikkeling van ‘hun’ omgeving. In dit geval 

gaat het om een wijk na de sloop van woningen een 

nieuwe functie te geven en in te richten, waarbij 

‘rood’ (bebouwing) plaats maakt voor ‘groen’ 

(natuur, recreatie en landbouw). De gemeente 

Heerlen wil het gebied zodanig inrichten dat het ook 

geld oplevert, waardoor een kostenneutrale inrich

ting en beheer plaats kan vinden. De gemeente 

begeeft zich met de methode Gebrookerbos op het 

pad van cocreatie en uitnodigingsplanologie. 

Uit de evaluatie van dit krimpexperiment blijkt dat 

burgers, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties niet direct zijn ingeschakeld als 

meedenkers, beslissers en doeners. De kaders 

van de conceptvisie (het plan dat vastgesteld is door 

de gemeenteraad) zijn bepalend voor de creatieve 

ruimte die zij konden benutten. Bij het ontwerp is 

weinig of pas in een laat stadium aandacht besteed 

aan de economische en financiële onderbouwing van 

het geheel. 

De conclusie is dat de methode Gebrookerbos een 

aantal nieuwe werkwijzen met zich heeft meege

bracht, maar de gemeente niet helemaal de lijn van 

de uitnodigingsplanologie volgt. De stap voor 

ambtenaren om het avontuur aan te gaan en de 

gebruikelijke verantwoordelijkheden en mandaten 

los te laten, bleek nog te groot.

Groene dynamiek in een krimpende regio: Gebrookerbos Heerlen

|  Trends
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Gemak dient de mens

Variatie, gemak en verleiding. Dat zijn de aanknopingspunten om consumenten te helpen daadwerkelijk iedere  

dag twee ons groenten en twee keer fruit te eten. Zo blijkt uit een onderzoek naar trends in groente- en fruit-

consumptie. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van crowd sourcing. Alle Nederlandstalige internetberichten 

over groenten en fruit uit de periode november 2011 tot en met november 2012 zijn geanalyseerd. 

Actueel  |

Keer op keer wijzen onderzoeken uit dat consumenten 

wel gezond willen eten, maar dit in de praktijk niet 

doen. Consumenten kiezen bij voeding vaak voor de 

gemakkelijke weg en die is meestal niet zo gezond.  

Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de groente en 

fruitsector. Met de campagne ‘2x2’  twee ons groente 

en twee keer fruit per dag – is de sector hierop inge

sprongen. Het jarenlang consequent hanteren van deze 

boodschap heeft zijn vruchten afgeworpen: ‘2x2’ is als 

stelregel bij de overgrote meerderheid van de Neder

landse consumenten bekend en veel consumenten 

hebben ook de intentie hiernaar te leven. 

Door: Herman Bolle*
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Colofon

De praktijk is echter weerbarstig. Er zijn verschillende barrières die dit 

streven in de weg staan:

• ‘ Makkelijk en snel’ zijn belangrijke eisen van consumenten bij de bereiding 

van de dagelijkse maaltijd. Van groente heeft men nogal eens het beeld 

dat de bereiding bewerkelijk is. Gebrek aan kennis en vaardigheden spelen 

hierbij een rol.

• ‘ Niet lekker genoeg’ is een andere barrière. Dat beeld ontstaat ook door 

gebrek aan kennis en vaardigheden. Daarnaast hebben veel kinderen een 

weerstand tegen het eten van groenten

Het onderzoek dat Panteia heeft uitgevoerd met behulp van crowd sourcing 

laat zien hoe deze barrières zijn weg te nemen. Dat kan door in te spelen op 

de grote behoefte aan variatie en bereidingstips te geven. Heel veel consu

menten stellen hulpvragen op internet en ook heel veel mensen posten tips 

en recepten. Consumenten inspireren dus steeds vaker elkaar. Opmerkelijk 

vaak is de wanhoopskreet van ouders te zien: “help, mijn kind lust geen 

groenten”. Hiervoor zijn op internet nog weinig goede oplossingen te vinden. 

De behoefte aan snelheid bij de bereiding van groenten is groot. Niet alleen 

vanwege tijdwinst, maar ook omdat dit bijdraagt aan vitaminebehoud en 

smaak van groenten. Dankzij nieuwe technieken kunnen groenten een beter 

alternatief zijn dan ongezond gemaksvoedsel. Wokken, roerbakken en stomen 

zijn al redelijk ingeburgerd als gemakkelijke en snelle bereidingswijzen. 

Groentesoepen, smoothies en salades zijn alternatieven in opkomst. 

Het onderzoek geeft nieuwe aanknopingspunten voor communicatie over 

groenten en fruit. Daarin kunnen andere voordelen van groente en fruit 

terugkomen, zoals:

• Niet alleen fysiek, maar ook mentaal welbevinden

• Goed presteren en gunstig voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen

• Constante energie 

• Geen hongergevoel

• Alternatief voor vlees

• Alternatief voor ‘verkeerde’ koolhydraten zoals suikers .    

 

*  Herman Bolle is senior consultant bij Panteia en is expert op het gebied van consumentengedrag 

en de marketing van voedingsproducten. 

Het rapport van het onderzoek kan worden ingezien via www.tuinbouw.nl 




